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 سازمان بين المللي ايمني زلزله

 
ايمني مردم جهتموضع در قبال ارزيابي خطر زلزله و بار طراحي  ناعال    

 
 شرح مطلب

سوماترا, زلزله  2004سونامي -از نگاه صدمات ناشي از زلزله هاي بزرگ و پيامدهاي آن نظير زلزله
توهوكو, ضروري است سازه ها به نحوي  2011سونامي -هائيتي, زلزله 2010ونچان, زلزله  2008

 MCE: Maximum Credible)اخته شوند تا در برابر وقوع بزرگترين زلزله ممكنه طراحي و س

Earthquake)  بروز نموده يا فراتر از آن مقاومت نمايند و هشدار الزم به مردم جهت  وقايعشامل
ي هستند كه وقايعدر زمره خطرناكترين و مخربترين وقايع آمادگي در برابر وقوع پيشتر داده شود. اين 

ر زماني فارغ از تكرر زماني كم قابل رخداد هستند. لذا در ارزيابي خطر زلزله جهت تعيين بارهاي در ه
در نظر گرفته شوند و رويه مديريت بحران نيز بر اين اساس تدوين  MCEطراحي زلزله ميبايستي وقايع 

 گردد.

 DSHA: Deterministic)تحليل قطعي خطر زلزله  Seismic Hazard Analysis) شرايط  در
MCE  تا كنون در كاليفرنيا بطرز مطمئن و موفقيت آميز جهت تعيين بارهاي طراحي  1970از اوايل دهه

براي ايتاليا  2001در سال  (NDSHA: Neo‐DSHA)زلزله بكار گرفته شده و نوع ارتقاء يافته آن 
ثابت گرديد. نتيجتاً اين  منتشر گرديد كه دقت تخمين آن با اطالعات واقعي زلزله هاي اخير شمال ايتاليا

  دو روش ميبايستي در تعيين رويه ايمني مردم و تعيين بارهاي طراحي بكار گرفته شوند.
بداليل زير  (PSHA: Probabilistic Seismic Hazard Analysis)تحليل احتمالي خطر زلزله  

  جهت تعيين رويه ايمني مردم و تعيين بارهاي طراحي غيرقابل قبول است:
و نقشه جهاني خطر  PSHAدادي از زلزله هاي مخرب اخير از تخمين لرزش زمين بر اساس روش . تع1

  زلزله فراتر رفته اند و خطرات زلزله در آنها دست كم گرفته شده است.



جهت تاسيسات اتمي (مانند  PSHA. در مقابل, تخمين لرزش زمين بر اساس باالترين حد روش 2
ي پگاسوس در اروپا) بطور غيرواقع باال بوده و خطرات زلزله در آنها سايت يوكا در آمريكا و سايتها

  دست باال گرفته شده است.
مشاهده گرديده (نظير محاسبات  PSHA. در چند مقاله منتشر شده اخير, اشكاالت اساسي در روش 3

ون واقعيت اشتباه و فرضيات نامعتبر) كه نشان ميدهد نتايج حاصل از اين روش صرفاً توليد اعدادي بد
  عيني بوده و خطرات زلزله بطور نادرست تخمين زده شده اند.

بوده و بيانگر آنست كه نتايج حاصل از آن غيرقابل اطمينان,  PSHAموارد فوق مشكالت ذاتي روش 
بواسطه ممارست بيشتر نتايجي واقعي,  DSHAبدون ثبات و از نظر فيزيكي بي معني هستند, ولي روش 

ي توليد مينمايد. لذا اين روش و نوع ارتقاء يافته آن ميبايستي در تعيين رويه ايمني مردم با ثبات و با معن
  و تعيين بارهاي طراحي بكار رود.

زلزله هائيكه بر مكانها وارد ميگردند, بايستي طراحي ساختمانهاي مهم و عمومي آن مشابه با سازه هاي 
ردند بايستي جهت مديريت بحران آن ناحيه بكار حياتي باشد و زلزله هائيكه بر يك منطقه وارد ميگ

روند. اين مالحظات موجب كاهش خطر ويرانيهاي عظيم و نابودي زندگي بشر در زلزله هاي آينده 
ميگردد و ميبايستي در كليه وضعيتهاي بحراني بكار گرفته شوند تا ايمني مردم را فراهم نمايند. 

ي شكست نظير ريسكها بسيار پرهزينه و غيرقابل تحمل وضعيتهاي بحراني مواردي هستند كه پيامدها
  هستند, همانطوركه در مثالهاي اخير زير آورده شده اند.

  
  ارزيابي و ارتباط بين خطر و ريسك

سطح ريسك در حالتيكه ساير عوامل ثابت باشند, مستقيماً تابع شدت واقعه پرخطر ميباشد. اين واقعه 
باشد بخودي خود ساير خطرات پنهان متعاقب آنرا در  MCEرگي وقتي بواسطه يك زلزله واقعي به بز

  برگرفته و بكارگيري آن ضامن ايمني مردم و سالمت سازه ها ميباشد.
همانطوركه از اوايل دهه  DSHAتابع زمان نبوده و تخمين شدت بر اساس روش  MCEتعيين شدت 

تعيين بار  در PSHAسبت به روش تا كنون اثبات گرديده, قابل اطمينان است. مزيت اين روش ن 70
طراحي زلزله آنست كه وابسته به زمان رخداد زلزله و دوره بازگشت آن نبوده و براي هر نوع طراحي, 

  اقتصاد و عمر مفيد سازه ها بكار ميرود.
با توجه باينكه وقوع يك زلزله نادر يا غيرآن با شدت مشخص سبب بروز خطرات لرزشي زمين شده كه 
بحساب نمي آيند. لذا عوامل خطر لرزش زمين در كاهش ريسك بر اساس تعداد وقوع يا پراكندگي 

تحليل و بر اساس  MCEزلزله ها سنجيده نميشود بلكه با استفاده از سناريوي يك زلزله واقعي نظير 
  سابقه زلزله, نواحي زلزله خيز و گسلهاي زلزله اي با تحليل سازه گونه شناسايي ميگردد.



خطرات مكاني زلزله هائيكه داراي منبع هستند, گسسته بوده و ميتواند جهت تعيين منابع هدايت آن  
هايشان بكار سنجيده شود. لذا قياس خطرات زلزله از منابع آن بايد جهت يافتن منابع هدايت كاربرد

  رود.
تحليل خطر زلزله بايستي شفاف, قابل ردگيري و غير پيچيده باشد. اهميت اين مطلب نه تنها بدليل 
تحليلگران بلكه جهت تبادل موثر اطالعات خطر زلزله با كاربران و گروگيرندگان است و نتيجه بايد در 

  معرض قضاوت كارشناسي قرار گيرد.
بطور قطعي نباشد, مانند تعيين وقايع مستمر بصورت پيش لرزه هاي  در مواقعيكه درك علمي واقعه

زلزله اصلي, بعنوان يك اقدام احتياطي جهت تامين ايمني مردم بايد برآورد خطر همواره محافظه كارانه 
  منفعت ميباشد.-باشد. اين يك ضرورت و رويه غيرقابل بحث از جنبه بشر محوري و نگاه هزينه

لفات واقعه بسيار سنگينتر از هشدار و آماده سازي مردم جهت وقوع حادثه اصلي پيامدهاي ناشي از ت
الكوئيال رخ داد و  2010حتي در صورت عدم وقوع آن ميباشد. اين مشابه وضعيتي است كه در زلزله 

در اين زلزله متوسط تعداد زيادي كشته شدند, در حاليكه امكان هشدار و آماده سازي مردم جهت وقوع 
  ممكنه وجود داشت. زلزله

هشيار  MCEاين يك قاعده موثر براي هشدار به مردم بدون ايجاد هراس در آنها بوده تا جهت مقابله با 
و آماده باشند. هرگونه توجيه در راستاي تكرر اندك و نا ممكن بودن وقوع زلزله موجب درك اشتباه و 

ال و توهوكو ثابت شد, احتمال رخداد اندك ناموجه از ايمني ميگردد. همانطوركه در زلزله هاي الكوئي
  مانع از عواقب مصيبت بار اين وقايع نگرديد.

اين احتياط مفرط براي جامعه است تا با پرداخت هزينه كمي باالتر, بجاي تحمل خسارت جبران ناپذير 
قوع ناشي از ناديده گرفتن يا كوچك شمردن اين وقايع مصيبت بار, از مزيت ناشي از آمادگي جهت و

MCE  بهره ورد. اين رويكرد براي جامعه شهري عقالني و قابل توجيه بوده, خصوصاً زمانيكه پيامدهاي
  شكست نظير ريسكها پر هزينه و غير قابل تحمل باشد.

براي انجام اقدامات مناسب, بايستي تبادل اطالعات تحليلي ريسك و خطر با مردم شفاف و با معني 
بخوبي ميسر است چرا كه  NDSHAيا  DSHAاز تحليل خطر زلزله بروش  باشد. اين روند با استفاده

است چرا كه  PSHAآنها بسادگي قابل فهم, شفاف و قابل ردگيري عيني هستند. اين مشكل روش 
  غيرعملي بوده و صرفاً اعدادي توليد مينمايد كه با واقعيت عيني مرتبط نميباشند.

  ناب بوده و اين مهم با تجربه و فنون جديد قابل بهبود است.قصور در هشدارهاي اضطراري غير قابل اجت
  



    را نشان ميدهد DSHAبرخي از وقايع اخير كه مزاياي استفاده از روش 
 

1. L’Aquila earthquake, Italy: 2009 April 6 (M6.3) 
 

2. Tohoku earthquake, Japan: 2011 March 11 (M9) 
 

3. Emilia earthquake, Italy: 2012 May 20 (M5.9) 
 

  نتيجه گيري
تدوين رويه مديريت  بايستي هاي آتي, ايمني مردم و طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله حصولبراي 

روش  پايهكه از ساير وقايع بر  MCEخطرات زلزله حاصل از  توجه بهبا  بحران و تعيين بارهاي طراحي
DSHA روش د. انجام گير ,فراترندDSHA ي سابقه نسبتاً طوالني در اجراي مطمئن شفاف, محكم و دارا

  .است
دن رويه ايمني مردم و نموجهت بنا  PSHAارزيابي خطر زلزله بر اساس روش  در ردداليل محكمي 

توليد نموده كه صرفاً عددي نتايجي ناسازگار  PSHAتعيين بارهاي طراحي زلزله وجود دارد. روش 
  ي واقعي و سازگار توليد مينمايد.نتايج DSHAبدون واقعيت عيني ميباشد ولي روش 

روش  ليكنو قابل فهم با مردم ارتباط برقرار نموده  واضحشفاف بوده و ميتواند بطور  DSHAروش 
PSHA  ,غيرشفاف بوده و بسختي با مردم ارتباط برقرار مينمايد. و غيرعمليپيچيده  

هاي اخير شمال ايتاليا در زلزله  PSHAو برتري آن نسبت به روش  NDSHAقابليت اطمينان روش 
ايتاليا و ساير  اثبات گرديد و ميتواند پايه بهتري جهت توسعه استانداردهاي ساختماني در 2012در سال 

  نواحي زلزله خيز دنيا شود.
 قصور در هشدارهاي اضطراري غير قابل اجتناب بوده و اين مهم با تجربه و فنون جديد قابل بهبود است.
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