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 :چکیده

 استراتژیک یک منطقه یا و شهر کالن یک برای و زیر به موارد یابی دست منظور به کلی طور به ای لرزه خطرپذیریارزیابی 

بالیای طبیعی و صدمات ناشی از آنها در شهرها به صورت عمده می تواند در سه قالب مورد بحث قرار گیرد  .پذیرد می صورت

دومین قالب بر روی مسائل مربوط به اقتصاد . ی را مورد بررسی قرار می دهدکه اولین آنها، پارامترهای مربوط به تلفات جان

کالن شهر و در نهایت سومین قالب بر روی تاثیر و مکانیزم مقابله با بالیای طبیعی و خسارت های ناشی از آنها متمرکز می 

سایی تمامی زوایای تحلیل اعم از با این وجود درک و حل شکاف های موجود در ارزیابی بالیای طبیعی مستلزم شنا. شود

از اهداف ارزیابی ریسک لرزه ای شهرها براساس سناریوهای از . خرد،کالن،محلی و بررسی عدم قطعیت های موجود می باشد

 کنار در پذیر آسیب نقاط کردن مشخص ، منطقه ای لرزه مدل ایجاد یا توسعه پیش تعیین شده می توان به مواردی چون،

،تعیین میزان تلفات انسانی و خسارت سازه ای براساس منطقه با مرتبط شکنندگی توابع به توجه با حادثه از بعد شهر امن نقاط

 .اشاره کرد... توابع آسیب پذیری و 

 OpenQuake؛خطرپذیری لرزه ای؛ تخمین خسارت؛توابع آسیب پذیری؛ ؛ کالن شهر کرج: کلیدی واژگان

 :مقدمه

محلی که کرنل در آنها با سمت ) UNAMالبته در . مقاله آنالیز ریسک لرزه ای توسط آنیل کرنل ارائه شد 8691در سال     

البته کرنل در تمامی .منتشر شده بود 8698سال قبل در سال  81یک نقشه جهانی  8توسط کاواسومی( پورفسور حضور داشت

میالدی تا امروز تخمین خسارت و ارزیابی ریسک لرزه ای به  17ابتدای دهه از .نوشته های خود به این موضوع اشاره کرده بود

طی این سال ها مطالعات جداگانه ای به منظور توسعه مباحثی . صورت مداوم در حال پیشرفت و کامل تر شدن بوده است

الیز اطالعات صورت چون؛ معادالت جنبش های قوی زمین،شرایط و نحوه تاثیر گذاری پارامترهای سایت و روش های آن

و به منظور فراهم ساختن ابزاری  FEMAبه درخواست   به عنوان نمونه مطالعات موسسه بین المللی علوم ساختمان. پذیرفت

لرزه نگار در  0777گسترش مطالعات تا جایی پیش رفت که  امروزه بیش از . برای تخمین خسارت زلزله ها صورت پذیرفت

ی را ثبت و ضبط می کنند تا در مطالعات تحلیل خطر و تحلیل ریسک ناشی از زلزله های آینده سراسر دنیا اطالعات لرزه ا

الزم به ذکر است مطالعات پیشین بیشتر بر روی تخریب جاده ها،خطوط ارتباطی و سایر شریان های . مورد استفاده قرار گیرند

کالن شهرها و با استفاده از مطالعات سیستم های در صورتی که مطالعات جدیدتر بر روی آسیب . حیاتی نیز داشته اند

 .اطالعاتی جغرافیایی  متمرکز شده اند

چنین قابلیتی . در یک جمله تخمین خسارت به منظور پیش بینی و بررسی تاثیرات زلزله های آینده صورت می پذیرد     

کاربران را قادر به به پیش بینی عواقب آینده زلزله ها ،توسعه طرح ها و استراتژی هایی به منظور کاهش ریسک موجود می 
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بایست  مطالعات دقیق تری بر روی میزان تلفات انسانی، خسارت سازه ای،  اما به منظور دست یابی به چنین اهدافی می. سازد

در این بین ( 81.)صدمات وارده بر شریان های حیاتی ، امکانات اورژانسی و خدمات درمانی و فشار های اقتصادی صورت پذیرد

ود را بر روی نواحی کوچک و بزرگ و با انواع این توانایی را در اختیار کاربران  قرار گرفت تا مطالعات خ GISبا تولد نرم افزار 

جامعیت و گستردگی مطالعات تخمین خسارت لرزه ای موجب شده است نتایج متنوع و در . بازه های جمعیتی تعمیم دهند

 . ارتباط با زمینه های مختلفی به عنوان خروجی مطالعات تخمین خسارت نام بگیرند

 :مطالعات تخمین خسارت و توسعه مدل های آسیب پذیری عبارتند ازبرخی از نتایج مطالعاتی غیر مستقیم   

 شناخت مناطق جغرافیایی مستعد خطر 

 شناخت گروه های ساختمان ها و سازه های آسیب پذیر 

 طراحی و توسعه نوع عملکرد اورژانسی در زمان بحران 

 ارزیابی صدمات اقتصادی ممکن 

 و خطرپذیری،طرح های تفصیلی شهرها،تعریف آیین نامه های  طراحی مکانیزم و استراتژی ها در جهت کاهش خطر

 ...ساختمانی و 

  به مناطق... اختصاص بودجه های عمرانی،امدادی ، درمانی و 

 بررسی و انتخاب بهترین روش امدادرسانی در ساعت های اولیه زلزله ها 

 تخمین روند منطقی در زمان شرایط در زمان زلزله ها 

  صنعت بیمه و بازسازی مناطق آسیب دیدهاستفاده از انتایج در 

 :از اند عبات منبع دو این که باشند می دسترس در مفید و جامع منبع دو ای لرزه خسارت تخمین بحث در

 (FEMA 1989موجود در )تخمین خسارت ناشی از زلزله های آینده  .8

 (FEMA 1994موجود در )ارزیابی مناطق و شهرها به وسیله روش های تخمین خسارت لرزه ای  . 

صدمات ناشی از زلزله ها در مراکز شهری و در مناطق مستعد لرزه های شدید نیازمند به آنالیز همبسته برای روابط نسبی     

در مناطق شهری ریسک لرزه ای یکی از بهترین کمیت ها . طرح های احتمالی و استراتژیک کاهشی در فرآیند حیاتی می باشد

در دهه های اخیر ارزیابی . وط به زلزله و سناریو های خسارت آنها  می باشدو توصیف کننده ها در آماده سازی آسیب مرب

ریسک بالیای لرزه ای در مراکز شهری و مخصوصاَ مراکز با جمعیت متمرکز، مناطقی که ساخت و ساز بر روی گسل های 

صورت پررنگ صورت می  شناخته شده صورت پذیرفته است و یا اینکه سازه های امن به حد کافی وجود نداشته باشد، به

برای .بر همین اساس روش های اورژانسی،سازماندهی معین و تعبیه کردن نیازها قبل از رخداد حوادث ضروری می باشد. پذیرد

مثال تحقیقات جهانی که مربوط به ریسک لرزه ای شهری واقع در کشور ژاپن ارائه شد، درصدد گسترش و توسعه سناریو مربط 

بنا نهاده شده بود به   GISکه بر پایه ( ابزار ارزیابی آسیب بعد از زلزله) EPEDAT 0پروژه . لزله بودبه آسیب ناشی از ز

منظور مدل سازی ساختمان ها،آسیب پذیری شریان های حیاتی و تخمین خسارت ها و پارانترهای اثرگذار روی زلزله مورد 

 .های خطر پذیری طی دو مرحله زیر صورت می پذیرد معموال آنالیز های تخمین خسارت و مدل. استفاده قرار گرفت

 آنالیز تحلیل خطر لرزه ای 

  (بسته به نوع خروجی مورد نظر نوع آنالیز متفاوت می باشد)آنالیز تحلیل ریسک. 
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 :نالیز تحلیل خطر لرزه ایآ

هدف اصلی و نهایی اکثر مهندسین زلزله اطمینان از توانایی ایستادگی سازه در مقابل هر سطح از جنبش های زمین و      

اما این امر که چه نوع و مقداری از جنبش زمین نیاز می باشد، خود .نحوه پاسخ براساس طراحی های صورت گرفته می باشد

فرآیند تحلیل . را امکان می سازد... در کنار هم،مانند  مکان، بزرگی و  زمینه ی فراهم شدن مجموعه ای از عدم قطعیت ها

  .تقسیم می شود9و تحلیل احتمالی 9خطر به دو قسمت تحلیل یقینی 

 :تحلیل خطر لرزه ای یقینی

ه به مورد توجه شود که اگر در منطقه ای زلزله ای رخ دهد،این امکان وجود دارد که دوباره تا زلزله ای با مشخصات مشاب   

برای استفاده از روش یقینی ابتدا الزم است تا . بنابراین همین موضوع مبنای ایجاد روشی با نام یقینی قرار گرفت. قبل رخ دهد

سواالتی که از قبل تعیین سده اند؛پاسخ داده شوند تا رون اجرای سناریو مربوط به زلزله یقینی به درستی و با کمترین عدم 

 . معموال در این روش دو نوع زلزله مورد بررسی قرار می گیرند. قطعیت اجرا شود

 بزرگترین زلزله تاریخی که منطقه تجربه کرده .8

 مشابه ترین و پرتکرارترین زلزله حادث شده در منطقه براساس قضاوت مهندسی . 

 .مورد دوم از مورد اول کوچکتر می باشد1معموال بزرگی 

 :تحلیل خطر لرزه ای احتمالی

با هدف مشخص ساختن این عدم قطعیت ها و ترکیب آنها به منظور تعین توزیع  (PSHA)خطر لرزه ای احتمالی تحلیل    

در این روش مهندسین به دنبال یک شدت از جنبش زمین و . مناسب برای زلزله های آینده در یک سایت خاص ایجاد گردید

ی ممکن  و در پی آن جنبش های زمین و احتمال وقوع هر یک به عنوان بحرانی ترین حالت نمی باشند؛ بلکه تمامی زلزله ها

که به صورت شماتیک می توان این  از پنج مرحله تشکیل شده است PSHAبراین اساس محاسبات . را درنظر می گیرند

 .مشاهده کرد 8مراحل را در تصویر 

 .شناسایی تمامی منابع قادر به تولید جنبش های مخرب زمین لرزه (8

 .توزیع بزرگی زلزلهتعیین نحوه  ( 

 .تعیین نحوه توزیع فواصل منابع دارای پتانسیل لرزه ای تا سایت (0

 .پیش بینی نتایج توزیع شدت جنبش زمین براساس تابعی از بزرگی،فاصله و سایر پارامترهای زلزله ( 

شده در این ترکیب عدم قطعیت ها در اندازه ، مکان و شدت جنبش زمین زلزله با استفاده از محاسبات شناخته  (9

 .زمینه
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 PSHA محاسبات یا هیپا مرحله پنج از کیشمات ریتصاو-8 یتصو

 :آنالیز تحلیل ریسک

 :عبارتند از بحثاصطالح های موجود در این   

 ادارایی ه (Asset)   : 

ثیرپذیر در مقابل زلزله می توانند زیر مجموعه تا های آیتم تمامی و اقتصادی های فعالیت ها، سازه ها، حیوانانسان ها،          

 .دارایی ها قرار بگیرند

 آسیب(Damage): 

 .داد قرار دسته این در توان می را متزلزل شرایط هرگونه و فیزیکی دماتمرگ و میر، تخریب،ص          

 ریسک لرزه ای(Seismic Risk)  : 

 .باشد می ها زلزله رخداد از ناشی آسیب مالپتانسیل یا احت          
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  آنالیز ریسک(Risk Analysis): 

                                                                  ریسک    تخمین نهایت در و منابع شناسایی منظور به ها داده و اطالعات از ماتیکاستفاده سیست           

 .می باشند... و داده ها شامل اطالعات تاریخی،آنالیزهای نظری و  اطالعات. باشد می ریسک آنالیز

 ارزیابی ریسک(Risk Assessment)  : 

 .نامند می ریسک ارزیابی را ریسک سنجش و آنالیز کلیفرآیند           

 سنجش ریسک(Risk Evaluation): 

سنجش ریسک . ریسک به منظور اندازه گیری میزان ریسک می باشد مقیاس مقابل در ریسک تخمین مقایسهفرآیند           

 .ممکن،چه در مرحله قبول ریسک و یا کاهش ریسک به کار بسته شود

 مدیریت ریسک(Risk Management) : 

 .شود می نامیده ریسک مدیریت ای لرزه ریسک کاهش جهت در گرفته صورت عملیات مجموعه        

 :خسارت تخمین های روش در موجود های قطعیت عدم

براین اساس معموال . در بحث تخمین خسارت می بایست حداقل عدم قطعیت ها را در محاسبات مربوطه لحاظ کرد      

محققان یک یا چند زلزله با مشخصات خاص را به عنوان یک سناریو از پیش تعیین شده بر روی مناطق اعمال می کنند و 

توجه شود که عدم قطعیت ها مربوط به تخمین خسارت از منابع .خسارت های ناشی از آنها را به تفکیک بررسی می کنند

 . متعددی قابل تولید می باشند

دومین منبع ایجاد عدم قطعیت . اولین آنها عدم قطعیت موجود در بحث شدت جنبش زمین و گسیختگی زمین می باشد

عدم قطعیت های بعدی مربوط .محاسبات مربوط به ارزیابی میزان آسیب براساس شدت و گسیختگی می باشدمربوط به خود 

 اجزای اصلی مطالعات تخمین خصارت-2 تصویر
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عدم قطعیت آخر مربوط . امکانات شهری می باشد به وارده های آسیب جانب از وارده ضررهای میزان ارزیابی در یقین  به عدم

عدم قطعیت ها عناصری جدا ( 81.)منطقه جغرافیایی می باشدبه عدم یقین در تعداد دقیق موارد تحت آسیب در یک بلوک یا 

همانگونه که مشخص است هر شهر یا منطقه مورد مطالعه شامل . نشدنی در روش های برآوردی تخمین خسارت می باشند

ی ساختمان ها و امکانات شهری در اندازه شکل هندسی و سیستم های سازه ای متفاوت با توجه به آیین نامه های طراح

در روش های تخمین خسارت . سالیان اخیر می باشند که این موارد باعث وجود عدم قطعیت های غیرقابل انکاری شده اند

ساختمان های مسکونی،تجاری و صنعتی دارای شناسنامه سازه ای مشابه نمی باشند که در این مورد می بایست اطالعات 

در این بین اطالعات قابل اطمینان و کامل در . ورد مطالعه فراهم ساختجامع و کافی راجع به داده های ساختمانی منطقه م

مورد مشخصاتی چون اندازه و شکل هندسی ابنیه موجود، جمعیت ساکن در آنها و سیستم های سازه ای آنها در دسترس باشد 

د ذکر شده به نحوی می توانند توجه شود که تمامی موار. که این موارد بوسیله آمارگیری و جمع آوری داده ها بدست می آیند

 .ایجاد عدم قطعیت کنند

  (:بیان سناریو زلزله)مدل سازی آسیب

سناریو زلزله بیانگر میزان صدمات وارده به خانه ها،ساختمان های اداری،تجاری،مدارس ،امکانات بندری و حمل و نقل می    

خریب و از کار افتادن خطوط ارتباطی از جمله پیامدهای ساختار تخریب شده پل ها، کشته یا زخمی شدن انسان ها، ت.  باشد

توجه داشته باشید که هر میزان ایستگاه آتش نشانی، . ناشی از ارزیابی نادرست در بیان سناریوهای مرتبط با مطقه می باشند

رستی از معابر و خیابان های پلیس و یا مراکز پزشکی اورژانسی به منظور مدیریت بعد از زلزله در نظر داشته باشید اما ارزیابی د

 .شهر نداشته باشید،دچار مشکالت عدیده ای خواهید شد

 :عمده مشکالت مورد انتظار در زمان بعد از زلزله عبارت است از

  تقاضای بیش از حد انتظار از  مجموعه واحد های آتش نشانی ،پلیس و ایستگاه های پزشکی در آغازین ساعات

 .بعد از وقوع زلزله

  دیدن خطوط ارتباطی که حمل و نقل مردم را به مدت چندین هفته و یا حتی چندین ماه مختل می آسیب

 .سازد

 تقاضا برای سرپناه های اورژنسی، غذا و آب توسط افراد آواره و مسافران سرگردان. 

 ی و اختالل در خطوط ارتباطی از راه دور در کنار پیچیده شدن وظایف مربوط به ارگان های دولتی،اقتصاد... 

سناریوهای تعریف شده زلزله در دل خود آتش سوزی، نوع عملیات نجات، بهترین نحوه پاسخ دهی مراکز پزشکی در زمان 

بعد از زلزله آسیب دیدن وسایل حمل و نقل عمومی، مجروح شدن پرسنل حرفه ای شهر  و خسارت . شامل می شوند... بحران و 

می شود که ...( آتش نشانی ها،بیمارستان ها و )پاسخ عملیاتی مربوط به مدیریت بحران دیدن پل ها و جاده ها موجب تاخیر در 

در زمان چنین بحران هایی در بسیاری از   .در نظر گرفتن چنین مواردی در سناریو های احتماالتی امری مهم و ضروری می باشد

درصد مدارس احتماال  7 لبته بعد زلزله به طور مسوسط جوامع از مدارس به عنوان پناهگاه های اضطراری استفاده می کنند که ا

صد ها هزار نفر از مسافران که در حال تردد بوده اند به دلیل آسیب دیدن شریان های اصلی . غیر قابل استفاده خواهند بود

به کمک بزرگراه ها  در این زمان مسیرهای انحرافی.  ارتباطی با مشکل اساسی در بازگشت به محل زندگی خود روبرو خواهند شد

بعد از زلزله گروه های . و آزادراه ها می آیند که البته افزایش بیش از حد تقاضا موجب ازدحام و ترافیک های سنگین می شود

اثرات روحی و . می باشند... زیادی به طور ویژه نیازمند کمک می باشند که از جمله آنها کودکان، سالمندان و از کار افتادگان و 

استرس ناشی از حادث شدن دوباره زلزله، درد از دادن یکی از عزیزان در کنار تجربه . ی بعد از زلزله بسیار پررنگ می باشدروان

 .تخریب آنی تمام یا قسمتی از زندگی تنها مواردی از چندین مشکالت روحی و روانی ایجاد شده بعد از زلزله می باشند

 :اقدامات عملی مربوط به سناریو زلزله
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 :توصیه های اولیه

  تاسیس کمیته بررسی سطح لرزه ای به منظور انتقال مستقیم اطالعات دریافتی از زلزله به مقامات و مسئولین به

 .منظور کاهش ریسک موجود

  شناسایی امکانات عمومی در سطح شهر که در معرض ریسک لرزه ای باال قرار دارند و در نهایت انجام اقدامات مربوط

 .نیت آنها در برابر زلزله طی یک برنامه بلند مدتبه بهبود ام

 ایجاد و پیاده سازی یک استراتژی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات مربوط به حفاظت لرزه ای. 

 :سایر توصیه های مورد نیاز

 و  ادامه مسیر توسعه و بهبود اطالعات و نقشه های لرزه ای و خطرهای زمین شناسی مرتبط مناطق و بهبود شرایط

 برنامه های امداد رسانی موجود

  گسترش منابع مالی مورد نیاز و سایر مشتقات آن به منظور افزایش سطح ایمنی لرزه ای در ساختمان های عمومی و

 .خصوصی شهر از طریق کاهش تهدیدات سازه ای و غیر سازه ای

  :توابع آسیب پذیری

. شود می فتهگ 6نند سقوط یک ساختمان بحث می کند، تخریب پذیریاز نظر وقوع یا عدم وقوع رویدادهای نامطلوب ما      

 تعمیرات هزینه اطراف،میزان زیست محیط تخریب نظر شرایط،از نامطلوبی درجه همراه به تواند می پذیری تخریب پارامتر

 براساس تابع یک عنوان به فوق شرایط که زمانی. شود تعریف افتادگی کار از و میر مرگ آمدن وجود به و  مانده برجای

از طرفی یک تابع آسیب . یک منطقه به تصویر کشیده می شود،نتیجه یک تابع آسیب پذیری را به دنبال خواهد داشت شرایط

پذیری لرزه ای بیانگر میزان عدم قطعیت در خسارت در پی تحریکات لرزه ای مانند طیف پاسخ شتاب در مقادیر خاصی از 

الزم به ذکر است که توابع آسیب پذیری لرزه ای معموال برای یک گروهی از ساختمان ها .میرایی و دوره تناوب می باشد

 87.تعریف می گردند

 : OpenQuakeنرم افزار 

یکی از کامل ترین و برجسته ترین مجموعه برنامه کامپیوتری است که توسط گروه  OPEN QUAKEنرم افزار کامپیوتری 

Global Earthquake Model  ایجاد گردید و از آن زمان تا به امروز این مجموعه بوسیله تلفیقی از   787 در تابستان

 . تحت گسترش قرار گرفته است   Javaو  Pythonزیرساخت زبان های 

 

 :(Global EarthQuake Model)تاریخچه مدل جهانی زلزله

علی رغم افزایش صدمات ناشی از زمین لرزه ها، ایزار و اطالعات قابل اتکایی به منظور ارزیابی خطر پذیری لرزه ای در تمام     

عالوه بر این هیچ استاندارد جهانی که اجازه مقایسه روش های مختلف آنالیز خطرپذیری وجود . نقاط جهان وجود نداشت

ر آموخت که برای شناخت رفتار زلزله ها و برخورد بهتر با آنها می بایست با یکدیگر تا اینکه حوادث هولناک اخی. نداشت

به ( ارزیابی ریسک با همکاری یکدیگر)  working together to assess riskبا شعار  GEMبنابراین گروه . همکاری کرد

 . منظور ایجاد پلی میان این فضاهای خالی تشکیل گردید

                                                           
 
 Vulnerability function 
 
 Damageability 
1 
توابع .شکنندگی احتمال را محاسبه می کندآسیب پذیری خسارت را اندازه گیری می کند اما . آسیب پذیری ،شکنندگی نیست 

 ...و  ،منحنی های آسیب پذیری توابع آسیب،مواردی چون؛توابع خسارت. شکنندگی در موارد بسیاری کاربرد دارند
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 GEMشعار مجموعه -3 تصویر

 : این گروه از ابتدا در چهار زمینه اصلی فعالیت می کند که این زمینه ها عبارتند از  

 گسترش و توسعه کیفیت باالی ابزارهای ارزیابی ریسک لرزه ای .8

 انتخاب و تولید اطالعات مربوط به زلزله ها . 

 مقیاس های مختلفگسترش و همکاری در پروژه های ارزیابی ریسک در  .0

 انتقال تکنولوژی و توسعه ظرفیت های موجود . 

استفاده کرده ایم که به اختصار برخی از توانایی های این نرم افزار را  OpenQuakeدر محاسبات پژوهش پیش رو از نرم افزار 

 . در زمینه محاسبات ریسک بیان کرده ایم

o اطالعات مرتبط با خسارت 

o  نقشه آسیب منطقه(Loss maps) 

o نحوه توزیع خرابی(Damage distribution) 

o  نقشه میرانی(Collapse map) 

o  تفکیک خسارت مناطق loss disaggregation 

o هزینه ابنیه موجود/نقشه سود(benefit/cost maps) 

 :دو فرض اصلی و اساسی وجود دارد که این دو فرض عبارت است از  OQالبته الزم به ذکر است که، در نرم افزار 

گسیختگی گسل و رخداد . )لرزه خیزی در ناحیه مد نظر توسط منتخبی از منابع لرزه خیزی مستقل تعریف می شود .8

 .(زلزله ها تاثیری در اتفاق مورد دیگر ندارد

 گسل همان از ای زلزله رخداد در تاثیری گسل یک از زلزله یک رخداد.)کند می تولیدهر منبع، زلزله ای مستقل  . 

 .(ندارد
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 بیآس ویسنار گر محاسبه ساختار -4 تصویر

 :معرفی کالن شهر کرج

 سطح از متری 8077 بلندای در و البرز کوههای رشته دامنه در و باشد می ایران ای کوهپایه و مرکزی رهایشه از یکی کرج  

 قرار البرز کوه رشته جنوبی دامنه در و کرج رود غربی کرانه در و تهران غرب کیلومتری 09 این شهر در. است  شده واقع دریا

 شهرستان به غرب از، مرکزی استان و شهریار شهرستان به جنوب از، مازندران استان به شمال از شهرستان این. است گرفته

 ثانیه 07 و دقیقه 7 و درجه 98 جغرافیایی طول با کرج شهر .است محدود تهران استان به شرق از و قزوین استان و ساوجبالغ

 مساحتی با شهر دریا این سطح از متر 61 8 ارتفاع با و شمالی ثانیه 9  و دقیقه 1  و درجه 09 جغرافیایی عرض و شرقی

مجموع .  دارد قرار مرکزی البرز کوه رشته دامنه در مربع کیلومتر 811/6 وسعت به حریمی و مربع کیلومتر  /819 معادل

 تهران از پس کرج .درجه سانتیگراد می باشد 8951میلیمتر و متوسط دمای ساالنه آن  7  منطقه حدود بارش ساالنه در این 

 این. است تر جوان ایران بزرگ شهرهای سایر به نسبت شهر این جمعیت همچنین و است ایران مهاجرپذیر شهر ترین بزرگ

 عنوان به اکنون هم کرج .گرفت بر در را وسیعی بسیار منطقه و گذشت شهری و روستایی دوره از سریع جهشی با شهرستان

 درصد  0/8 ساالنه جمعیت رشد با ایران شهرهای کالن میان در شهر این. آید می شمار به ایران کشور شهرهای کالن از یکی

 حدود در جمعیتی پذیرفت انجام 8009 سال در که ایران در شده انجام سرشماری اولین در کرج. دارد را جمعیت رشد باالترین

 در و 8019707 به 8019 سال در رقم این که حالی در، (8009 سرشماری نتایج، ایران آمار مرکز سایت) داشت نفر هزار 8

  خاصی شیوه با تهران با بودنش مجاور و خود مکانی ویژگی دلیل به کالنشهر این عالوه به. است رسیده8691779 به نود سال

 بحث و تامل قابل که کرده پیدا نمودی چنان اخیر دهه  -0 مدت طی که سریع ای پدیده، است گردیده مواجه شهرنشینی از

 در گرفتن قرار و پایتخت به نزدیکی دلیل به کرج شهرستان مشکالت و نیازها از بسیاری اخیر های سال طی .است بررسی و

 .گرفت می قرار تهران شهر الشعاع تحت ناخواسته و خواسته، تهران استان محدوده
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 تهران به نسبت کرج شهر کالن یریگ قرار محل-5 تصویر

 میزان جمعیت کالن شهر کرج در دهه های مختلف-1 جدول

 محدوده
 جمعیت

1345 1355 1365 1375 1385 

 1377540 980228 537281 137926 44243 کالنشهر کرج

 

 متوسط نرخ رشد جمعیت کالن شهرکرج-2 جدول

 محدوده
 (درصد)متوسط نرخ رشد جمعیت

45-55 55-65 65-75 75-85 85-95 

 8.97 3.46 6.2 14.5 12 کالنشهر کرج

 

  :طالقان گسلمعرفی 

 به معمول طور به گسل این از. دارد قرار بزرگ تهران از کیلومتری 97 فاصله در طالقان دره جنوبی کرانه در طالقان گسل

 و کهن های لرزه زمین از بسیاری عامل تواند می طالقان گسل. شود می یاد جنوب سوی به شیب با فشاری گسل یک عنوان

قرار  جنبا گسل های شاخه این گسل در. رود شمار به ناحیه این در 1/1 نسبی بزرگای با میالدی 691 لرزه زمین چون ویرانگر

 گیری اندازه قائم به افقی تجمعی جایی جابه نسبت. یاد می شده است کهن و ناجنبا گسلی قالب در گذشته در که میگیرد

 های ویژگی از شده برآورد مقادیر. است  /9 – 7/9 برابر نرمال و گرد چپ سازوکار با متناسب، گسل میانه در ستیغی از شده
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 نشانگر که است درجه 7  و 97، 879 برابر خاوری بخش در آن افت زاویه و شیب، گسل راستای چون طالقان گسل هندسی

 .است مرکزی البرز از بخش این در نرمال و گرد چپ راستالغز لغزش و سازوکار با گسلی وجود

عرض  طول جغرافیایی

 جغرافیایی

میزار لرزه 

خیزی الیه 

 باالیی

میزان لرزه خیزی 

 الیه پایینی

بزرگی 

 (ریشتر)

زاویه 
Dip 

50.38 36.313 3 17 6.91 75 

50.464 36.278 3 17 6.91 75 

50.591 36.237 3 17 6.91 75 

50.668 36.183 3 17 6.91 75 

50.821 36.182 3 17 6.91 75 

50.915 36.175 3 17 6.91 75 

51.015 36.172 3 17 6.91 75 

51.213 36.131 3 17 6.91 75 

51.295 36.093 3 17 6.91 75 

51.412 36.058 3 17 6.91 75 

51.496 36.031 3 17 6.91 75 

 

 :توابع آسیب پذیری استفاده شده در انجام تحلیل ها 3- جدول

 

R/C 2 
 

R/C 1 

     Damage Ratio (%) PGA(g) 
 

Damage Ratio (%) PGA(g) 

0 0 
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10 0.1 

4 0.2 
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 :نتایج

 OQبا استفاده از نرم افزار  جدول تلفات انسانی و صدمات سازه ای
 

 انحراف معیار میانگین گسل طالقان

 11098 36627 (نفر)مجموع تلفات انسانی

تخریب براساس )مجموع صدمات سازه ای

 (متر مربع
42852481 7272389 
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 :نقشه های تلفات انسانی و خسارت های سازه در اثر گسیخته شدن گسل طالقان

 

 ل طالقانگس یانسان تلفات -OQ افزار نرم یخروج -6 تصویر
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 (بخش جنوبی کرج)طالقان گسل یانسان تلفات -OQ افزار نرم یخروج -7 تصویر
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 طالقان گسلخسارت سازه ای  -OQ افزار نرم یخروج -  تصویر
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 (شرقی کرج-بخش شمال)طالقان گسلخسارت سازه ای  -OQ افزار نرم یخروج -9 تصویر
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 :نتیجه گیری

براساس نتایج نرم افزاری  به نظر می رسد که شرایط مناسبی حداقل از نظر ابنیه و سازه های مسکونی در مقابل 

براساس سناریوهای بیان شده میزان تلفات انسانی که مهمترین . زلزله های احتمالی با بزرگی معمول وجود ندارد

براساس نتایج و با توجه به . توجهی می باشد بخش مطالعات تحلیل خطر و تحلیل ریسک می باشد، مقدار قابل

البته صرف . نفر می باشد 30333پیش بینی گسیختگی گسل های فعال منطقه کمترین میزان تلفات انسانی حدود 

نفر نیز در تلفات  11333نظر از تمامی عدم قطعیت های محاسبات نرم افزاری می بایست انحراف معیاری حدود  

این امر از آنجایی مهمتر جلوه می کند که بیشتر این تلفات مربوط به مناطق شمالی که کالن . انسانی در نظر گرفت

که علت اصلی . شهر کرج که اتفاقا از نظر ساخت و ساز از تکنولوژی به نسبت کامل تری برخوردار است، می باشند

 . این امر را می توان به نوع زمین و جغرافیای این منطقه دانست

 :مراجعمنابع و 

1. Disaster Risk Management in Mexico: from response to risk transfer (www.worldbank.org) 

2. Urban Disaster Management: A Case Study of Earthquake Risk Assessment in Cartago, Costa Rica-

ITC Publication Series No. 96-Ana Lorena Montoya Morales 

3. EARTHQUAKE RISK ASSESSMENT  -  City of Roseville Hazard Mitigation Plan… 

4. Ifrc.org/en/what-we-do/disaster management/…/geophysical-hazards-earthquakes 

5. Earthquake loss estimation for the New York City Metropolitan Region- Michael W. Tantalaa,_, 

Guy J.P. Nordensonb, George Deodatisc, Klaus Jacobd 

6. Engineering management of lifeline systems under earthquake risk-  Hiroyuki KAMEDA  - Prof 

Disaster Prevn Rsch lnst, Kyoto Univ, Drctr, E'quake Dstr Mit Rch Ctr, Japan 

7. An Introduction to Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) 

8. Scenario for a Magnitude 6.7 Earthquake on the Seattle Fault 
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