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چكیده

زلزله مخربترین و شایعترین سانحه طبیعی است که از گذشته تاکنون بیشترین آسیب جانی و مالی را بر شهرهای ایران

وارد نموده است .منطقه  9شهرداری تهران به دلیل فرسودگی شدید بافت مسكونی ،نزدیكی به گسل شمال تهران و وجود

کاربریهای صنعتی ،منطقهای با آسیبپذیری باال در برابر زلزله است .ضروریست جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله در
این منطقه قبل از ایجاد بحران ،پهنههای آسیبپذیر مشخص و تمهیدات الزم انجام شود .در این راستا هدف اصلی پژوهش

ارزیابی آسیبپذیری ساختمانهای شهری در برابر شدتهای مختلف زلزله میباشد .برای رسیدن به این هدف 10 ،شاخص با

استفاده از فرایند تحلیل شبكهای ( )ANPوزندهی و نتایج حاصل از آن روی الیههای مورد بررسی در محیط  GISاعمال و
نهایت ًا با تلفیق الیههای مورد بررسی نقشه آسیبپذیری کلی منطقه تهیه گردید .مدل بكاربرده شده برای استانداردسازی الیهها

فازی ( )Fuzzyمیباشد .در مرحله بعدی جهت پیشبینی میزان آسیب وارده به ساختمانهای شهری ،سناریوهای زلزله در

شدتهای مختلف  7 ،6و  8مرکالی اصالحشده ،طراحی و بر روی نقشه آسیبپذیری کلی منطقه اعمال شد .درنهایت براساس

نتایج حاصل میزان آسیبپذیری ساختمانها در  5گروه آسیبپذیری خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد طبقهبندی شدند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که میزان آسیبپذیری ساختمانهای شهری در دامنههای آسیبپذیری خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد

و خیلی زیاد ،در زلزله با شدت  6مرکالی اصالحشده به ترتیب  1 ،17 ،56 ،26و  0درصد ،در زلزلهای با شدت  7مرکالی

اصالحشده به ترتیب  16 ،52 ،10 ،21و  1درصد و در زلزلهای با شدت  8مرکالی اصالحشده به ترتیب  61 ،10 ،4 ،7و 18

درصد میباشد.
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 -1مقدمه

سرعت شهرنشیني به خصوص در کشورهاي در
حال توسعه منجر به این گردیده است که نصف جمعیت
جهان در حال حاضر در مناطق شهري مستقر شوند .بیشتر
این مناطق با تراکم جمعیتي باال ،در برابر وقوع بحرانها
آسیبپذیر ميباشند) .(Shelter Centre, 2010: xivواقعیت این
است که افزایش تمرکز سرمایههاي فیزیکی ،زیرساختها و
فعالیتهای اقتصادی در شهرها به افزایش اثرهاي نامطلوب
حوادث طبیعی منجر شده است Lall and؛(Tangri et al, 2008:30
) .Deichmann, 2012در این میان زلزله به عنوان یکی از فاجعه
بارترین و مخربترین انواع مخاطرات طبیعی بهویژه در
کشورهاي درحالتوسعه از دیرباز مطرح بود(Dong& Shan,
) 2013: 85که با خرابی ساختمانها و زیرساختهای شهری،
خسارتهای بسیاری را به اموال و داراییها در نواحی
شهری و اطراف آن وارد میکند) .(Min et al, 2010ایران همانند
دیگر کشورهای در حال توسعه سطح باالیی از شهرنشینی
را تجربه کرده که کالبد فیزیکی نواحی شهري را کام ً
ال
دگرگون ساخته است) .(Soltani et al., 2011: 6644بهطوریکه
درسال 2015درصد جمعیت شهرنشین کشور 74/3درصد
بوده که تخمین زده شده این رقم درسال2050به 91/5
درصد برسد (Statistical Yearbook for Asia and the Pacific,
) .2015افزایش شهرنشینی همراه با توسعه برنامهریزی
نشده شهرهای کشور از جمله عواملی است که احتمال
افزایش تلفات و خسارات ناشی از وقوع بالیای طبیعی را
در شهرهای کشور افزایش (پورموسوی )40 :1391 ،و منجر
به از دست رفتن منابع و دستاوردهایی میشود که تحقق
مجدد آنها سالیان متمادی به طول خواهد انجامید (Patterson
) .et al, 2010:128ایران از نظر میانگین ساالنه بیشترین تعداد
مطلق جمعیت در معرض خطر زلزله ،در جایگاه هفتم
آسیا و سیزدهم جهان قرار دارد (حسینی و همكاران:1393 ،
46؛ فراهانی و همكاران .)63 :1393 ،بطوری که مطابق با آمار
منتشره کمسیون سازمان ملل در سال  2015از سال 1970
تا  ،2014تعداد  173حادثه مخاطره طبیعی در ایران اتفاق

افتاده که در مجموع  110498نفر جان خود را در طول این
مدت از دست دادهاند .بیشترین تلفات در سال ( 1978زلزله
طبس ( 1990 ،)1357زلزله منجیل  )1369و ( 2003زلزله
بم  )1382میباشد که  91912نفر جان خود را از دست
دادند و در مجموع  22791میلیون دالر آمریکا خسارات
اقتصادی در پی داشته است ) .(ESCAP , 2015شهر تهران
بهعنوان بزرگترین کالنشهر ایران طبق تقسیمات پهنهبندي
خطر نسبي زلزله در منطقهاي با خطر لرزهاي بسیار زیاد قرار
دارد (قائدرحمتی و قانعی بافقی18218 :1391 ،؛ آئیننامه .)1384 ،2800
منطقه  9شهرداری تهران به عنوان بخش از پهنه شهر تهران
از این قاعده مستثنی نیست و بخاطر نزدیکی به گسلهای
مؤثر در آسیبپذیری شهر تهران از جمله گسل مشاء،
گسل شمال تهران و گسل ری به همراه تأثیرات مخرب
گسلهایی در داخل و پیرامون منطقه از آسیبپذیری باالیی
در برابر زلزله برخوردار است .بنابراین وجود گسلهاي
متعدد در اطراف و درون شهر تهران از یک طرف و وجود
بافتهاي فرسوده ،تراکم سازهاي ،جمعیت متراکم ،عدم
رعایت استانداردها ،شریانهاي حیاتي آسیبپذیر ،تمرکز
تمامي وزارتخانهها ،سفارتخانهها ،مجلس ،مراکز مهم
اقتصادي و اجتماعي و توسعه فیزیکي نامناسب شهر تهران
را با خطر جدي مواجه کرده (کریمی کردآبادی و نجفی:1394 ،
 )17که درصورت وقوع زلزله نه فقط خود آسیبپذیر است،
بلکه منشأ آسیبپذیري غیرکالبدي دیگر شهرها خواهد بود
(محمدی یگانه .)3 :1390 ،پرداختن به موضوع مهمي چون زلزله،
با وجود همه مطالعات و برنامهریزيهاي انجام شده ،هنوز
هم جایگاه اساسي در مدیریت بحران دارد؛ چرا که اوالً
با وجود اقدامات پیشگیرانه در برنامههاي مقابله با بحران
زلزله در سراسر کشور ،اخبار رسیده از زلزلههاي اخیر،
حاکي از عدم برنامهریزي مناسب و نبود هماهنگي و اقدام
به موقع در مراحل مختلف کنترل بحران است (سعدآبادی
و عظیمی )31 ،1393 ،ثانی ًا زلزله از جمله پدیدههاي طبیعی
میباشد که بشر تاکنون روش قابل اعتمادي براي پیشبینی
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زمان ،مکان و بزرگی آن ارائه نداده است
آق آتابای .)114 :1391 ،یک واقعیت اساسی در مورد زلزله
این است که در مواجهه با چنین سوانحی در لحظه وقوع
کار چندانی نمیتوان انجام داد ،در حالی که اثرات آنها را
با برنامهریزی از قبل میتوان خنثی کرد یا به حداقل رساند
) .(UNDRO, 1976منطقه 9تهران نیز بدلیل فرسودگی شدید
بافت مسکونی ،اختصاص سطحی از منطقه به پادگان و
کاربري نظامي در مرکز منطقه و وجود کاربریهای صنعتی
که در صورت بروز زلزله آسیبپذیر خواهند بود مشکالت
زیادی را به بار خواهند آورد ،لذا الزم است مطالعات جدی
در این مورد صورت گیرد تا قبل از ایجاد بحران ،مناطق
آسیبپذیر مشخص شده و تمهیدات الزم انجام شود .با
توجه به مطالب عنوانشده در راستای کاهش آسیبهای
ناشی از زلزله ،هدف کلی تحقیق حاضر ،در نظر گرفتن
مدیریت بحران قبل از وقوع زلزله میباشد ،که شامل سنجش
آسیبپذیری ساختمانهای شهری منطقه  9شهرداری
تهران در برابر زلزله احتمالی و همچنین شبیهسازی زلزله
در شدتهای مختلف براساس توان لرزهخیزی گسلهای
شهر تهران است .اهداف فرعی پژوهش حاضر عبارتند از:
شناسایی پهنههای آسیبپذیر منطقه  9شهرداری تهران به
کمک مدلها و تکنیکهای مورد استفاده و همچنین ارائه
مدلی واقعی از وضعیت آسیبپذیری منطقه  9شهرداری
تهران در جهت رفع ضعفهای موجود و کاهش آسیبهای
احتمالی ناشی از زلزله .جهت رسیدن به هدف پژوهش از
مدل تحلیل شبکهای فازی( )ANPFuzzyو سناریوسازی در
شدتهای  7 ،6و  8مرکالی استفاده شده است .پژوهش
حاضر سعی دارد با استفاده از مدلهای ذکر شده وضعیت
آسیبپذیری کلی منطقه  9تهران را شناسایی کند تا نتایج آن
مورد استفاده برنامهریزان شهری برای کاهش آسیبپذیری
قرار گیرد .در ادامه تحقیق برای رسیدن به نتایج ،مراحل
مختلفی شامل مطالعات اسنادی جهت تسلط بر مبانی نظری
پژوهش و بدنبال آن انتخاب معیار برای ارزیابی ،مطالعات
میدانی جهت اعمال نظرات کارشناسان در قالب پرسشنامه،
(جعفري حاجتی و

استفاده از نرمافزارها جهت محاسبه نظرات کارشناسان و
تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت
با توجه به نتایج پیشنهاداتی ارائه شده است.
پیشینه پژوهش حاضر به شرح زیر میباشد:
در خصوص سوانح طبیعی بهخصوص زلزله و تعیین
آسیبپذیری شهرها در برابر آن ،مطالعات زیادي صورت
گرفته است در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره میشود؛
منزوی و همکاران( )1389پژوهشی با عنوان آسیبپذیری
بافتهای فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله
انجام دادند .نتایج این بررسی نشان داد که با در نظر گرفتن
«نظامهای آسیبزا» و «نظامهای تأثیرپذیر» در درون سیستم
شهری و بافت فرسوده بخش مرکزی شهر تهران ،متغیرهای
فاصله کاربریها از فضاهای باز ،دسترسی به محدوده
آسیبپذیر ،سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمانها ،به
ترتیب بیشترین تأثیر را در آسیبپذیری منطقه  12از زلزله
دارند .موحد و همکاران ( )1391پژوهشی با عنوان بررسي
آسیبپذیري ساختمانهاي شهري در برابر زلزله انجام
دادند .نتایج پژوهش با بهرهگیري از مدل سلسله مراتبي
معکوس( )IHWPنشان داد  76/06درصد ساختمانهاي
شهر مسجد سلیمان آسیبپذیر بوده است .زنگیآبادی و
همکاران( )1392پژوهشی با عنوان ارزیابی آسیبپذیري
بخش مرکزي کالنشهرهای ایران در برابر بحران زلزله
انجام دادند .در این پژوهش از مدل  IHWPبرای ارزیابی
آسیبپذیری منطقه 3شهر اصفهان استفاده کردند .نتایج
نشان داد که قطعات با تراکم ساختماني و جمعیتي کمتر،
داراي آسیبپذیري کمتر و قطعات داراي درجه محصوریت
باال و تراکمهاي ساختماني و جمعیتي باال داراي بیشترین
آسیبپذیري بودهاند .پورموسوی و همکاران( )1393در
پژوهشی با عنوان ارزیابي آسیبپذیري ساختمانهاي
شهر با مدل  AHPFuzzyو GISبه صورت موردی ،منطقه
 3شهرداري تهران را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج پژوهش
نشان داد که باالترین میزان آسیبپذیري براساس تعداد
ساختمانها به ترتیب در نواحي  1 ،4 ،5 ،3 ،2و  6منطقه
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قرار دارند .صیامی و همكاران ( )1394در پژوهشی با عنوان
آسیبشناسی لرزهاي پهنههاي شهري با استفاده از تحلیل
سلسله مراتبی معکوس( )IHWPو  ،GISشهر گرگان را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داد که ساختمانهاي
موجود در جنوب شهر نسبت به بقیه محدوده مورد مطالعه،
داراي آسیبپذیري کمتري هستند .قدیری( )1395پژوهشی با
عنوان ارزیابي دیدگاه برنامههاي پنجساله توسعه کشور به
کاهش آسیبپذیري در برابر زلزله انجام داد .نتایج پژوهش
نشان داد که وسعت یابي توجه به مدیریت بحران و کاهش
آسیبپذیری از نظر کمي از برنامه اول تا پنجم عمدت ًا در
شاخصهاي مرتبط با دیدگاه مدیریتي و فنی -فیزیکي
افزایش یافته است.
ما و اوهنو )2012(1پژوهشی با عنوان ارزیابی
آسیبپذیری مناطق مسکونی مختلف در چین برای مقابله
با مخاطرات زلزلهای انجام دادند .در این پژوهش شهر
تیانجین 2به صورت موردی و جزئی مورد مطالعه قرار
گرفته ،نتایج تحقیق نشان داد که دانستن مناطق ضعیف
و حساس به زلزله اولین گام در کاهش آسیبپذیری در
برابر زلزله و بهینهسازی فضاهای شهری میباشد .کریمزاده و
همكاران ( )2014پژوهشی با عنوان آسیبپذیری ساختمانها
و ارزیابی تلفات انسانی در سناریوی زلزله ،که با استفاده
از مدل AHPدر محیط سیستم اطالعات جغرافیایی انجام
دادند؛ به این نتیجه رسیدند که  69/5درصد ساختمانهای
شهر تبریز به طور کامل نابود و نرخ تلفات انسانی در شب
تقریب ًا برابر با  33درصد است .ناث 3و همکاران ()2015
در پژوهشی با عنوان آسیبپذیری زلزله و ارزیابی ریسک
شهر کلکته 4هند را با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
مورد مطالعه قراردادند که نتایج ،حاکی از آن است که بیشتر
از  %40درصد ساختمانها در برابر زلزله مقاوم نیستند و
با تهیه نقشه ریسک اجتماعی و اقتصادی سعی در کاهش
1
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آسیبپذیری شهر در برابر زلزله دارند .روت 5و همكاران()2015

در پژوهشی با عنوان ارزیابی خسارت لرزهای ساختمانها
در مجموع  2624ساختمان واقع در شهر بوبانسور 6را مورد
مطالعه قرار دادند .در این پژوهش براساس تحقیقات خاک
و نمرات  RVSبه این نتایج دست یافتند که این منطقه
به طور بالقوه در برابر زلزله آسیبپذیر میباشد .با توجه
به پیشینه پژوهش در زمینه آسیبپذیری شهرها در برابر
زلزله تحقیقات زیادی در داخل و خارج کشور با استفاده
از مدلها و روشهای مختلف انجامشده است ،اما آنچه
پژوهش حاضر را از تحقیقات پیشین متمایز میکند
استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکهای فازی()ANPFuzzy
در محیط  GISجهت ارزیابی آسیبپذیری ساختمانهای
شهری در برابر شدتهای مختلف زلزله میباشد که تاکنون
پژوهشهای کمی در این زمینه با مدل یاد شده صورت
گرفته است .از اینرو پژوهش حاضر سعی بر آن دارد
تا با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکهای فازی میزان
آسیبپذیری ساختمانهای شهری منطقه  9شهرداری تهران
را مورد ارزیابی قرار داد و مدل بهینهای را جهت ارزیابی
آسیبپذیری ارائه نماید.

 -2روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی-
تحلیلی است .جامعه آماری ساختمانهای منطقه 9
شهرداری تهران میباشد .برای تکمیل اطالعات کتابخانهای
جهت شناخت وضع موجود از مطالعات و برداشتهای
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران که در
سال  1394به هنگام شده ،استفاده شده است 10.شاخص
بکاربرده شده شامل نوع مصالح ،نوع نما ،تراکم ساختمانی،
قدمت بنا ،تعداد طبقات ،مساحت همکف ساختمانها،
سازگاری کاربریهای همجوار ،فاصله از گسل ،سازندهای
زمینشناسی و عرض معابر میباشد .شاخصهای مورد
استفاده در پژوهش براساس نظرات کارشناسان و با استفاده
- Rout
- Bhubaneswar

5
6
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نگاره  :1نقشه محدوده مورد مطالعه

داده است (سایت شهرداری منطقه  .)1395 ،9محدوده این منطقه
از شمال به خیابان آزادی و جاده مخصوص کرج از جنوب
به بزرگراه فتح و  45متری زرند از شرق به خیابانهای
شهیدان (امتداد بزرگراه یادگار امام) و سادات و از غرب
به مسیل کن منتهی میشود و با مناطق  2و  5از شمال،
 10و  17از شرق 18 ،از جنوب و  21در غرب همسایگی
دارد .این منطقه دارای  2ناحیه و  8محله بوده که در داخل
محدوده شهری قرار گرفتهاند .تراکم متوسط خالص مسکوني
در منطقه  9باالي  650نفر در هکتار است .وجود بافتهاي
فرسوده بهویژه در کاربري مسکوني از ویژگيهاي بارز منطقه
است .هرچه از قسمت شمالي به بخشهای جنوبي منطقه
نزدیکتر ميشویم برشدت فرسودگي و فراواني عرصههای
کوچکتر مسکوني افزوده ميشود (مطالعات الگوی توسعه منطقه
 .)1384 ،9نگاره  1نقشه محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد.

از فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPوزندهی و نتایج حاصل از
آن روی الیههای مورد بررسی در محیط  GISاعمال و نقشه
هریک از الیهها در سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه شده
است .در نهایت با تلفیق الیههای مورد بررسی()Overley
نقشه آسیبپذیری کلی منطقه استخراج گردید .نظرات
کارشناسان در ارزیابی آسیبپذیری وارده به شهر تعیین
کننده میباشد اما در این پژوهش برای رسیدن به ارزیابی
دقیق در کنار تهیه نقشه بر اساس نظرات کارشناسان اقدام
به سناریوسازی آسیبپذیری در شدتهای مختلف شده
است .بدین صورتی که جهت استانداردسازی دادهها از مدل
فازی ( )Fuzzyو برای تحلیل الیهها و معیارها از تابع آستانه
خطی استفادهشده است .با استفاده از رابطه کمبل طول
نزدیکترین گسل به منطقه 9تهران محاسبه شده و براساس
محاسبات پایه سناریو از 6ریشتر تا  8ریشتر انتخاب شده
است .نتایج حاصل در5گروه آسیبپذیری خیلی کم ،کم،
 -4یافتههای پژوهش
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد طبقهبندی شده و درصد هریک
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان آسیبپذیری
از گروهها محاسبه شده است .ابزارهای مورد استفاده در
ساختمانهای شهری در برابر شدتهای مختلف زلزله
پژوهش  Super decisionو  GISاست.
صورت گرفت ازاینرو با استفاده از ده شاخص (نوع مصالح،
نوع نما ،تراکم ساختمانی ،قدمت بنا ،تعداد طبقات ،مساحت
 -3محدوده مورد مطالعه
همکف ساختمانها ،سازگاری کاربریهای همجوار،
منطقه  9شهرداری تهران با وسعتی نزدیک به  19/8فاصله از گسل ،سازندهای زمینشناسی و عرض معابر) به
کیلومترمربع جمعیتی بالغ بر  158425نفر را در خود جای همراه زیر معیارهای الزم ،به سنجش میزان آسیبپذیری
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ساختمانهای شهری در برابر شدتهای مختلف زلزله
پرداخته شده است .برای طراحی سناریوهای زلزله در
شدتهای مختلف ،ابتدا اقدام به الیهسازی برای هر یک از
معیارهای اصلی و زیر معیارها با استفاده از وزنهای حاصل
از فرایند تحلیل شبکهای()ANPدر محیط  ArcGISشد سپس
با روی همگذاری الیهها ،نقشه آسیبپذیری کلی منطقه
تهیه گردید .در نهایت با فازی سازی نقشه ،سناریوهای
زلزله در شدتهای مختلف طراحی گردید.

 -1-4جدول اولیه معیارها و زیر معیارها

در ارزیابی آسیبپذیری ،برخی از معیارها از اهمیت
زیادی نسبت به دیگر معیارها برخوردارند و نقش تعیین
کنندهای در آسیبپذیری دارند .با توجه به اینکه نقش و
اهمیت هر یک از شاخصها و مقایسه زوجی بین آنها
معیار

جدول  :1امتیازدهی به معیارها و زیرمعیارهای مورد استفاده در پژوهش
آسیبپذیری

معیار

زیر معیار

نوع مصالح

خشت و گل

قدمت بنا

مساحت
همکف
ساختمان
طبقات

تراکم
ساختمانی

و تأثیر هر یک از معیارها و زیر معیارها بر روی معیارها
و زیر معیارهای شاخصهای دیگر با استفاده از روش
 ANPامکانپذیر است میتوان از این روش به عنوان روش
مناسبی جهت مدلسازی و ارزیابی آسیبپذیری شهر در
برابر زلزله استفاده کرد .بر مبنای این روش هر یک از زیر
معیارها در شاخصهای اصلی براساس اهمیتی که دارد،
در یکی از گروههای آسیبپذیری قرار میگیرد .در فرایند
تجزیه وتحلیل مدل تحلیل شبکهاي( ،)ANPاندازهگیری
مقادیر و اهمیت نسبي مانند فرایند تحلیل سلسله مراتبي با
مقایسههای زوجي و به کمک طیف  1تا  9انجام میشود.
عدد  1نشاندهنده اهمیت یکسان بین دو عامل و عدد
 9نشاندهنده اهمیت شدید یک عامل نسبت به عامل
دیگر است .با توجه به پژوهشهای انجام شده در زمینه
آسیبپذیری شهر در برابر زلزله چه در داخل و چه در

آجر و سیمان
آجر و آهن
بتنی
اسکلت فلزی
قبل از سال 1350
 1350تا 1360
 1360تا 1370
 1370تا 1380
 1380به بعد
کمتر از  85متر
 85تا  200متر
 200تا  500متر
بیش از  500متر
 1طبقه
 2و  3طبقه
 4و  5طبقه
 6و بیشتر
تراکم کمتر از 100
تراکم 150 -100
تراکم 200-150
تراکم بیش از 200

1

3

5

7

معیار

9

معیار

زیر معیار

نوع نمای
ساختمانی

خشت و گل

سازند
زمینشناسی
فاصله از گسل

سازگاری
کاربریهای
شهری همجوار

عرض معابر
دسترسی

آجرو سیمان
سنگ
شیشه
D1
D2
BS
کمتر از  50متر
بین  50تا  100متری
بین  100تا  300متری
بین  300تا  500متری
بیش از  500متر
کام ً
ال سازگار
نسبت ًا سازگار
بیتفاوت
نسبت ًا ناسازگار
کام ً
ال ناسازگار
کمتر از 4
4 -8
8 -12
12-20
بیش از  20متر

آسیبپذیری
1

3

5

7

9
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معیار

نوع مصالح

جدول  :2وزن معیارهای مورد استفاده در پژوهش

زیر معیار

وزن

خشت و گل

0/50346

آجر و سیمان
آجر و آهن

0/26714
0/09417

اسکلت فلزی

0/04110

بتنی

قدمت بنا

قبل از سال 1350
 1350تا 1360

0/47099
0/26770

 1370تا 1380

0/07514

 1360تا 1370

مساحت همكف ساختمان

 1380به بعد

کمتر از  85متر
 85تا  200متر

 200تا  500متر

طبقات

تراکم ساختمانی

0/09414

0/14250

0/51555
0/28208
0/15319

بیش از  500متر

 4و  5طبقه

0/27510

تراکم کمتر از 100
تراکم 150 -100

0/05999
0/10696

تراکم بیش از 200

0/63213

 6و بیشتر

تراکم 200 -150

نوع نمای ساختمانی

سازند زمینشناسی

فاصله از گسل

0/04367

0/04917

 1طبقه
 2و  3طبقه

معیار

0/20091

خارج در اکثر موارد درجه آسیبپذیری شهر را به پنج
طبقه تقسیم میکنند پژوهش حاضر نیز با پیروی از این
اصول درجه آسیب وارده به ساختمانهای شهری را به پنج
طبقه تقسیم کرد و بر این اساس ،امتیازات زیر معیارها در
مدل تحلیل شبکهاي( ،)ANPنیز به پنج طبقه؛ آسیبپذیری
خیلی کم (عدد  ،)1آسیبپذیری کم (عدد  ،)3آسیبپذیری
متوسط (عدد  ،)5آسیبپذیری زیاد (عدد  )7و آسیبپذیری
خیلی زیاد (عدد  )9تقسیم شد .هر یک از زیر معیارهای در
معیار اصلی براساس اهمیتی که دارد ،در یکی از گروههای
آسیبپذیری قرار میگیرد (جدول .)1

-2-4تعیین وزن مؤلفهها با استفاده از تحلیل شبكه
)(Super Decisions

برای تحلیل وزن معیارها و زیرمعیارها در مدل تحلیل

خشت و گل

0/31778

آجرو سیمان
سنگ

0/09177
0/05471

شیشه
D1
D2
BS

کمتر از  50متر

بین  50تا  100متری

بین  100تا  300متری

سازگاری کاربریهای
شهری همجوار

0/07411
0/13755
0/51324

زیر معیار

وزن

عرض معابر دسترسی

بین  300تا  500متری
بیش از  500متر
کام ً
ال سازگار
نسبت ًا سازگار

0/53547

0/42857
0/42857
0/14286

0/47099
0/26770

0/14250

0/07514
0/04367

0/14250

0/26770

بیتفاوت
نسبت ًا ناسازگار
کام ً
ال ناسازگار

0/04367

4 -8
8 -12

0/26770
0/14250

کمتر از 4

12-20

بیش از  20متر

0/14250
0/07514
0/47099

0/07514

0/04367

شبکهاي( ،)ANPکه توسط کارشناسان خبره وزندهی شده
بودند از نرمافزار  Super Decisionsاستفاده شد.
نگاره شماره  2نمودار خوشهای معیارها اصلی و زیر
معیارها مؤثر در آسیبپذیری شبکه معابر شهر در مدل
تحلیل شبکهاي( ،)ANPرا نشان میدهد .در ماتریس فوق
میزان آسیبپذیری هر یک از زیر معیارها در معیار اصلی
مشخص شد.
وزن هر یک از زیر معیارهای در مدل تحلیل
شبکهاي( )ANPتحلیل و برای هر یک از معیارهای
اصلی الیهای در محیط  GISتهیه شد .در نهایت وزنهای
معیارهای اصلی در تحلیل شبکه محاسبه گردید ،با اعمال
وزنهای حاصل از تحلیل شبکه نقشه آسیبپذیری کلی
تهیه گردد(نگارههای  3و .)4
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نگاره  :2نمودار خوشهای معیارها اصلی و زیر معیارها مؤثر آسیبپذیری

 -3-4فازیسازی نقشه

معیارهای ارزیابی با معیارهای مختلف اندازهگیری ارائه
میشوند ،برای اینکه بتوان آنها را به یک مقیاس مشترک
جهت ارزیابی تبدیل نمود ،نیاز به استانداردسازی دارند
)(Matkan et al. 2008, Nazmfar, 2017, Nazmfar& Jafarzadeh, 2018

در این پژوهش با توجه ترکیب الیههای با استفاده از وزن
حاصل از  ANPاز تابع خطی زیر استفادهشده است:
رابطه((Rashed, 2003:7) )1

درSuper Dnecisios

در این رابطه ( f (xبرآورد نهایي خطر برمبناي معیارهاي
آسیبپذیری مختلف است  wiوزن هر یک از معیارهاي ورودي
به مدل  ANPو
عضویت فازي هر یک از معیارها بر
مبناي تابع خطي فازي است .در این مرحله برای ارزیابی دقیق
آسیبپذیری ساختمانهای شهری منطقه  9شهرداری تهران به
طراحی سناریوهای زلزله با شدتهای مختلف پرداخته شده تا
با توجه به تحلیلهای حاصله ،میزان خسارتهای وارده به هر
یک از ساختمانهای شهری تعیین شود.
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نگاره  :3تلفیق الیهها با وزن معیارهای اصلی حاصل از تحلیل شبكه
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برای این منظور از طریق رابطه شماره( )2به محاسبه متوسط
درجات آسیبپذیری ساختمانهای شهری در برابر شدتهای
مختلف  7 ،6و  8مرکالی اصالحشده پرداختهشده است.
)(Milutinovic and Trendafiloski, 2003:36
رابطه()2

= نشانگر متوسط درجات آسیب
= نشانگر شدت زلزله بر اساس واحد مرکالی اصالحشده.
= مقدار آسیبپذیری حاصله از اعمال روش تحلیل

جدول  :3تعداد و درصد ساختمانهای آسیبدیده در زلزله با شدت  6مرکالی
آسیبپذیری با زلزله  6مرکالی اصالحشده

ناحیه  2شهرداری

ناحیه  1شهرداری

کل منطقه  9تهران

تعداد ساختمان

درصد

تعدادساختمان

درصد

تعداد ساختمان

درصد

آسیبپذیری خیلی کم

3117

28

2731

24

5848

26

آسیبپذیری کم

5840

53

6815

59

12655

56

آسیبپذیری متوسط
آسیبپذیری زیاد

1916
127

18
1

1779
124

16
1

3695
251

17
1

آسیبپذیری خیلی زیاد

5

0

-

0

5

0

مجموع

11005

11449

100

22454

100

100

جدول  :4تعداد و درصد ساختمانهای آسیبدیده در زلزله با شدت  7مرکالی
آسیبپذیری با زلزله  7مرکالی اصالحشده
آسیبپذیری خیلی کم

ناحیه  1شهرداری
درصد
تعداد ساختمان

ناحیه  2شهرداری
درصد
تعدادساختمان

کل منطقه  9تهران
درصد
تعداد ساختمان

2491

23

2115

18

4606

21

آسیبپذیری متوسط
آسیبپذیری زیاد
آسیبپذیری خیلی زیاد

1168

5298
1916
132

11

997

9

2165

10

مجموع

11005

100

آسیبپذیری کم

48
17
1

6430
1782
125

56
16
1

11728
3698
257

52
16
1

11449

100

22454

100

نگاره  :4نقشه آسیبپذیری کلی منطقه  9تهران
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سلسله مراتبی و چند معیاره.
استفاده شده است :براساس روابط زیر طول گسل برحسب
کیلومتر ( )Lو بزرگی زلزله برحسب ریشتر ( )Mمورد
 -4-4مبنای طراحی سناریوهای زلزله
محاسبه قرار گرفت.
a = 1320e^0.58M/(R+25) ^1.52
طراحی سناریوهای زلزله در شدتهای مختلف در منطقه رابطه ()3
)(Campbell, 1981
 9شهرداری تهران بر اساس توان لرزهخیزی گسلهای استان
M= Log L + 5.4
تهران تهیه گردیده است .گسلهای خطرناک و زلزلهخیز رابطه ()4
)(Mohajer and Nowroozi,1987
در تهران و اطراف آن عبارتند از :گسل مشاء (طول200 :
در روابط باال( )aشتاب حداکثر زمین برحسب سانتیمتر
کیلومتر) ،گسل شمال تهران (طول 90 :کیلومتر) و گسل
جنوب ری (طول 20 :کیلومتر) میباشد .نزدیکترین گسل بر مجذور ثانیه )R( ،فاصله محل مورد نظر از گسل یا کانون
زلزلهخیز تهران به منطقه  3شهرداری تهران گسل شمال زلزله برحسب کیلومتر )M( ،بزرگی زمینلرزه برحسب ریشتر.
شتاب حداکثر زمین که با استفاده از روابط فوق به
تهران میباشد که در بخش شمالی شهر تهران قرار دارد
طول این گسل  90کیلومتر امتداد دارد بخش باختری آن دست میآید« ،شتاب افقی طرح» نامیده میشود و معموالً
دور از شهر تهران است اما بخش خاوری آن در محدوده برحسب ( )gبیان میشود ) .(Mohajer and Nowroozi,1987نتایج
شهر تهران قرار گرفته است که به عنوان کانون زلزله انتخاب محاسبه نشان میدهد که شدت زلزله احتمالی در منطقه 9
گردیده است .برای محاسبه بزرگی زلزله از روابط زیر شهرداری تهران به طور متوسط برابر با  8ریشتر میباشد.
جدول  :5تعداد و درصد ساختمانهای آسیبدیده در زلزلهی با شدت  8مرکالی

آسیبپذیری با زلزله  8مرکالی اصالحشده
آسیبپذیری خیلی کم
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
آسیبپذیری زیاد
آسیبپذیری خیلی زیاد
مجموع

ناحیه  1شهرداری

ناحیه  2شهرداری

کل منطقه  9تهران

تعداد ساختمان

درصد

تعدادساختمان

درصد

تعداد ساختمان

درصد

744
542
1168
6503
2048

7
5
11
59
18

917
385
997
7246
1904

8
3
9
63
17

1661
927
2165
13749
3952

7
4
10
61
18

11005

100

11449

100

22454

100

نگاره  :5آسیب وارده در زلزلهی با  6مرکالی
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بر اساس محاسبات انجام شده سناریوهای زلزله در منطقه
 9شهرداری تهران در سه رنج  7 ،6و  8ریشتر طراحی شد.
به این دلیل که محیطهای شهری و روستایی معموالً در
زلزلههای با شدت  5ریشتر آسیب نمیبینند .در این پژوهش
 6مرکالی اصالحشده مبنای طراحی سناریو قرارگرفته است.
آخرین سناریو طراحیشده  8مرکالی اصالحشده میباشد
که نهایت شدت لرزهخیزی گسلهای منطقه مورد مطالعه
میباشد (نگارههای 6 ،5و .)7
جدول( )3توزیع تعداد و درصد ساختمانهای
آسیبدیده در سناریوی  6مرکالی اصالحشده را در منطقه
 9تهران نشان میدهد که حاکی از آن دارد که بیشترین
تا کمترین آسیبپذیری به ترتیب مربوط به آسیبپذیری

کم با  53درصد برای ناحیه  1و  59درصد برای ناحیه ،2
آسیبپذیری خیلی کم با  28و  24درصد ،آسیبپذیری
متوسط با  18و  16درصد ،آسیبپذیری زیاد با مشترکاً 1
درصد و آسیبپذیری خیلی زیاد به طور مشترک  0درصد
برای ناحیه  1و  2میباشند .در مجموع از  22454ساختمان
موجود در منطقه در صورت بروز زلزله  6ریشتری 5848
ساختمان با آسیبپذیری خیلی کم ( 26درصد)12655 ،
ساختمان با آسیبپذیری کم ( 56درصد) 3695 ،ساختمان
با آسیبپذیری متوسط ( 17درصد) 251 ،ساختمان با
آسیبپذیری زیاد و  5ساختمان با آسیبپذیری خیلی زیاد
مواجه خواهند شد.
جدول ( )4توزیع فضایی ساختمانهای آسیب دیده

نگاره :6آسیب وارده در زلزلهی با  7مرکالی

نگاره :7آسیب وارده در زلزلهی با  8مرکالی
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ﺯﻟﺰﻟﻪ  6ﻣﺮﻛﺎﻟﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ

ﺯﻟﺰﻟﻪ  8ﻣﺮﻛﺎﻟﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ

ﺯﻟﺰﻟﻪ  7ﻣﺮﻛﺎﻟﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ
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2

1

دامنه آسیب پذیرﻱ

در زلزله  7مرکالی را نشان میدهد .تعداد ساختمانهای
آسیبدیده ناحیه  1و  2در آسیبپذیری خیلی کم به ترتیب
( 23و  18درصد) ،آسیبپذیری کم ( 11و  9درصد)،
آسیبپذیری متوسط ( 48و  56درصد) ،آسیبپذیری زیاد
( 17و  16درصد) و آسیبپذیری خیلی زیاد ( 1و  1درصد)
میباشد .در مجموع درصورت بروز زلزله  7ریشتری 21
درصد منطقه با آسیبپذیری خیلی کم 10 ،درصد با
آسیبپذیری کم 52 ،درصد با آسیبپذیری متوسط16 ،
درصد با آسیبپذیری زیاد و  1درصد با آسیبپذیری خیلی
زیاد مواجه خواهند شد.
براساس جدول ( )5بیشترین ساختمانهای آسیب دیده
در زلزله  8مرکالی مربوط به آسیبپذیری زیاد با  59درصد
برای ناحیه  1و  63درصد برای ناحیه  2میباشد .بعد از
دامنه آسیبپذیری زیاد ،به ترتیب آسیبپذیری خیلی زیاد
در ناحیه  1و  18( 2و  17درصد) ،متوسط ( 11و  9درصد)،
خیلی کم ( 7و  8درصد) و کم ( 5و  )3برای ناحیه  1و 2
میباشد .در مجموع از  22454ساختمان موجود در منطقه،
 13749ساختمان که معادل با  61درصد ساختمانهای
منطقه میباشد در برابر زلزله با شدت  8مرکالی آسیبپذیر
خواهند بود.
مقایسه سناریوهای زلزله در شدتهای  7 ،6و  8مرکالی
در نگاره ( )8حاکی از آن است که در شدت  6مرکالی
بیشترین ساختمانهای در دامنه آسیبپذیری دوم یعنی
آسیبپذیری کم ،در شدت  7مرکالی در دامنه سوم یعنی

نگاره :8تعداد و
درصد ساختمانهای
آسیبدیده در
شدتهای مختلف
زلزله

آسیبپذیری متوسط و  8مرکالی در دامنه چهارم یعنی
آسیبپذیری زیاد قرار دارند .صعودی بودن نمودار در میزان
آسیبپذیری ساختمانهای شهری با افزایش شدت زلزله،
حکایت از آسیبپذیری باالی منطقه در برابر زلزلههای با
شدت باال دارد.

 -5جمعبندی و پیشنهادها

آنچه یک شهر پیش از وقوع زمینلرزه انجام میدهد،
آنچه را پس از آن رخ میدهد ،تعیین میکند؛ لذا میزان
خسارات و تلفات ناشی از بالیاي طبیعی به میزان آمادگی
جامعه در برابر واقعه بستگی دارد .وضعیت نامناسب کالبد
شهر ،مانند شبکه معابر ناکارآمد ،کمبود و توزیع نامناسب
فضاهاي باز ،تراکم شهري باال ،ناسازگاري کاربريها و
ساختمانهاي فرسوده در افزایش آسیبپذیري و در نتیجه
میزان خسارات ناشی از زمین لرزهها و افزایش زمان بهبود
شهر اثرگذار میباشد .لذا در پژوهش حاضر بهمنظور تعیین
پتانسیل لرزهخیزی محدوده مورد مطالعه که جزء گامهای
اولیه و بسیار مهم در فرایند تعیین سطوح آسیبپذیری
مناطق مختلف ،در برابر زلزله میباشد ،تهیه نقشه گسلهای
مهم منطقه ،تهیۀ نقشه مراکز سطحی زلزلهها ،تعیین شدت
و بزرگی زلزلهها ،تخمین ویژگیهای زلزلههایی که احتمال
دارد توسط گسلهای مهم محدوده موردمطالعه صورت
پذیرد؛ در دستور کار قرار گرفت .بدین منظور برای ارزیابی
آسیبپذیری خطر زلزله ده شاخص بهعنوان عوامل مؤثر در
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آسیبپذیری ساختمانهای شهری که برمبنای شاخصهای
مطالعات پیشین انتخابشدهاند موردبررسی قرار گرفت،
شاخصهای (نوع مصالح ،نوع نما ،تراکم ساختمانی،
قدمت بنا ،تعداد طبقات ،مساحت همکف ساختمانها،
سازگاری کاربریهای همجوار ،فاصله از گسل ،سازندهای
زمینشناسی و عرض معابر) با استفاده از روش محاسباتی
مدل تحلیل شبکهای( )ANPکه توسط کارشناسان خبره
امتیازدهی شده بودند مورد تحلیل قرار گرفت وزن معیارها
در الیههای مؤثر در آسیبپذیری اعمال شد درنهایت با
تلفیق الیهها در محیط  GISنقشه آسیبپذیری کلی منطقه
استخراج گردید .نتایج این بخش از پژوهش در شاخص نوع
مصالح ساختمانی نشان داد خشت وگل وچوب(15درصد)،
آجر و سیمان(1درصد) ،آجر و آهن(66درصد) ،اسکلت
بتنی(15درصد) ،اسکلت فلزی(3درصد) از مصالح ساختمانی
منطقه 9تهران را تشکیل میدهند .در شاخص نوع نما ،خشت
وگل (27درصد) ،آجر و سیمان(66درصد) ،سنگ(3درصد)،
شیشه(4درصد)را تشکیل میدهند .لذا  4درصد ساختمانها
داری مصالح کام ً
ال نامقاوم 27 ،درصد نامقاوم  66 ،درصد
مقاوم و 3درصد کامالمقاوم میباشد .از لحاظ شاخص
تعداد طبقات 63درصد ساختمانها آسیبپذیری خیلی
کم35 ،درصد آسیبپذیری کم و 2درصد آسیبپذیری
زیاد دارند .نتایج شاخص مساحت همکف ساختمانی نشان
میدهد که  36درصد ساختمانها داری مساحت همکف
خیلی نامناسب 15 ،درصد نامناسب 20 ،درصد مناسب و
29درصد کام ً
ال مناسب ساخته شده است .از لحاظ تراکم
ساختمانی1 ،درصد ساختمانها از آسیبپذیری خیلی کم،
84درصد آسیبپذیری کم14 ،درصدآسیبپذیری زیاد و
1درصد از آسیبپذیری خیلی زیاد دارند .این امر حاکی
از آسیبپذیری کم ساختمانهای منطقه  9تهران از نظر
تراکم ساختمانی در برابر زلزله دارد .از لحاظ قدمت بنا
قبل از سال 38(1350درصد) 1350 ،تا 9(1360درصد)،
 1360تا 12(1370درصد) 1370،تا 10(1380درصد) و بعد
از سال 31( 1380درصد) تشکیل میدهند .با توجه به اینکه

عمرمفید بنا در ایران  30سال می باشد 41درصد ساختمانها
در برابر زلزله مقاوم و 59درصد ساختمانها در برابر زلزله
آسیبپذیر خواهند بود .ساختمانهای منطقه 9تهران از
لحاظ سازگاری کاربری 77درصد کام ً
ال سازگار15 ،درصد
نسبت ًا سازگار5 ،درصد بی تفاوت1 ،درصد نسبت ًا ناسازگار و
2درصد کام ً
ال ناسازگار است .درکل با توجه به این که 92
درصد کاربریها سازگاری دارند؛ منطقه  9از نظر سازگاری
کاربریها آسیب پذیر نیست .توزیع عرض معبر از بیشترین
تا کمترین مربوط به 12تا  20متر  74درصد 8 ،تا 12متر 17
درصد4 ،تا 8متر  5درصد ،کمتر از 4متر  3درصد و بیشتر
از  20متر 1درصد میباشد .همچنین از لحاظ سازند زمین
شناسی  19درصد منطقه 9شهرداری تهران دارای سازند
رس و الی نسبت ًا نرم فاقد سیمان شدگی ،دارای منشاء
آبرفتی میباشند به نظر کارشناسان این الیه از آسیبپذیری
کمتری نسبت به جنس سازند الیه ضخیم و مقاوم رس،
سلیتهای رسی کهریزک که 81درصد منطقه را تشکیل
میدهد دارند .در ادامه جهت ارزیابی میزان آسیبپذیری
ساختمانهای شهری ،دادههای حاصل از تحلیل مدل تحلیل
شبکهای( ،)ANPفازی سازی شدند نهایت ًا سناریوهای زلزله
بر اساس توان لرزهخیزی گسلهای تهران طراحی و بر رو
نقشه آسیبپذیری کلی محدوده مورد مطالعه اعمال شد.
نتایج پژوهش نشان میدهد که در زلزله با شدت  6مرکالی
اصالحشده ،میزان آسیبپذیری ساختمانهای شهری در
دامنههای آسیبپذیری خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی
زیاد به ترتیب  1 ،17 ،56 ،26و  0درصد میباشد تعداد
ساختمانهای آسیبدیده ناحیه  1و  2به ترتیب در دامنه
آسیبپذیری خیلی کم ( 28و  24درصد) ،آسیبپذیری کم
( 53و  59درصد) ،آسیبپذیری متوسط ( 18و  16درصد)،
آسیبپذیری زیاد ( 1و  1درصد) و آسیبپذیری خیلی
زیاد ( 0درصد) میباشد .در زلزلهای با شدت  7مرکالی
اصالحشده میزان آسیبپذیری ساختمانهای شهری در
دامنههای آسیبپذیری خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی
زیاد به ترتیب  16 ،52 ،10 ،21و  1درصد میباشد تعداد
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ساختمانهای آسیبدیده ناحیه  1و  2به ترتیب در دامنه
آسیبپذیری خیلی کم( 23و  18درصد) ،آسیبپذیری کم
( 11و  9درصد) ،آسیبپذیری متوسط ( 48و  56درصد)،
آسیبپذیری زیاد ( 17و  16درصد) و آسیبپذیری خیلی
زیاد ( 1و  1درصد) میباشد .در زلزله با شدت  8مرکالی
اصالحشده ،میزان آسیبپذیری ساختمانهای شهری در
دامنههای آسیبپذیری خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی
زیاد به ترتیب  61 ،10 ،4 ،7و  18درصد میباشد بیشترین
ساختمانهای آسیبدیده در زلزله  8مرکالی مربوط به دامنه
آسیبپذیری زیاد با  59درصد برای ناحیه  1و  63درصد
برای ناحیه  2میباشد .بعد از دامنه آسیبپذیری زیاد،
تعداد ساختمانهای آسیبدیده ناحیه  1و  2به ترتیب در
دامنه آسیبپذیری خیلی زیاد ( 18و  17درصد) ،متوسط
( 11و  9درصد) ،خیلی کم ( 7و  8درصد) و کم ( 5و 3
درصد) است .مقایسه سناریوی شدتهای  7 ،6و  8مرکالی
زلزله حاکی از آن است که در شدت  6مرکالی بیشترین
ساختمانهای در دامنه آسیبپذیری کم ،در شدت  7مرکالی
در دامنه آسیبپذیری متوسط و شدت  8مرکالی در دامنه
آسیبپذیری زیاد قرار میگیرند .صعودی بودن نمودار در
میزان آسیبپذیری ساختمانهای شهری با افزایش شدت
زلزله ،حکایت از آسیبپذیری باالی منطقه دارد .در راستاي
یافتههاي پژوهش اجراي پیشنهادهاي زیر میتوانند در
ارتقای ایمنی و کاهش خسارات ناشی از زلزله در منطقه 9
شهرداری تهران مؤثر واقع شوند:
 ایجاد زمینههای الزم به منظور آموزش و افزایش آگاهی،گسترش فرهنگ ایمنی و آمادگی مسئوالن و مردم در برابر
سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه بهویژه خطر زلزله؛
 گسترش و تقویت مطالعات علمی و تحقیقاتی همهجانبهو هماهنگ برای شناخت و کاهش خطرات ناشی از
سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه با اولویت خطر زلزله و
ساماندهی و حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی؛
 پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در جامعه وافزایش ضریب ایمنی در ساختوسازهای جدید؛

 ایجاد مدیریت و سازماندهی الزم برای آمادگی ،مقابله واقدام مؤثر جهت کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و
ایجاد فرماندهی واحد بحران تا پایان دوره بحران؛
 مشارکت مردم در اقدامات و آمادگی و ایمنسازی درمقابله با سوانح طبیعی؛
 نقشه و طرحهای تخلیه محالت و نواحی و مناطق شهریو محل اسکان موقت شهروندان هنگام بروز سانحه باید از
پیش مشخص و امکانات الزم به آنها اختصاص داده شود.
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