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خالصه

یافتن راهوشناخت بهتربابراي این پدیده مناسب نبوده وکه استفاده از عبارت بالشدگذاري عنوان بالي طبیعی نام ه لزله بزمان زدرمقطعی از

ه با توجه به افزایش وقوع سوانح طبیعی ب.وقوع حوادث غیرمترقبه کاستخسارات حاصل ازمقدارقابل مالحظه اي ازنحوه توان بهاي مقابله می

هاي اخیر درنقاط مختلف جهان و به تبع آن افزایش خسارات و آسیب هاي ناشی از وقوع این پدیده ها، موضوع کاهش آسیبه در سالویژه زلزل

مقایسه وقوع بحران درپیشگیري از. ها و خسارات ناشی از سوانح و افزایش مقاومت و آمادگی در برابر آنها از اهمیت خاصی برخوردار شده است

برابردرکاهش آسیب پذیري شهرها.فازهاي قبل ازبحران داراي اهمیت خاصی هستندودارد بیشتري زلزله اثربخشیامدادي پس ازبا اقدامات 

به  .گیردقراربرابر خطرات زلزله به عنوان یک هدف درتمام سطوح برنامه ریزي مدنظردکه ایمنی شهردرش ق خواهدقزمانی مح ،مدتزلزله دربلند

و در جهت کاهش مخاطرات زلزله در شهرها، ضروري است تا مطالعات و تحقیقات جامعی در ارتباط با شناخت اثرات زلزله در همین منظور 

هدف این مطالعه . سطوح شهري و تشخیص مناطق با خطرپذیري باال انجام شود، از این رو نقش فرآیند ریزپهنه بندي بیش از پیش روشن می شود

  .نه بندي و ابعاد آن و نقش پر رنگ آن در مدیریت بحران زلزله می باشدمعرفی کامل پروژه ریزپه

  

نقشه هاي پهنه بندي ،حوادث غیر مترقبه ،مدیریت بحران ،زلزله ،ریزپهنه بندي: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

یافتن راهوشناخت بهتربااین پدیده مناسب نبوده وبراي که استفاده از عبارت بالشدگذاري  می عنوان بالي طبیعی نام ه زلزله ب، زمانمقطعی ازدر

بزرگايبا2003بم در سال زلزلهمثالعنوان ه ب .وقوع حوادث غیرمترقبه کاستخسارات حاصل ازمقدارقابل مالحظه اي ازنحوه توان بهاي مقابله می

و  ه استگذاشت يژاپن تنها یک کشته برجا 2010فوریه  26ریشتري 7زله زل لیو می باشد، هزار نفر26یشتر، داراي تلفات انسانی بیش ازر 6.5حدود

شناسایی مهمترین این مبین آن است که بسیاري از کشورهاي جهان با. می باشنداین در حالی است که شهرهاي ژاپن پرجمعیت تر از شهرهاي ایران 

  .اندبا برنامه ریزي به سمت کاهش اثرات حوادث رفته  ،تهدیدات طبیعی خود

بر اساس . توان از مهمترین دغدغه ها و نگرانی هاي زندگی بشر به خصوص مردم کشورهاي در حال توسعه دانستوقوع حوادث غیرمترقبه را می

ده و میلیون نفر در اثر حوادث طبیعی در جهان جان خود را از دست دا 3سال گذشته بیش از  20آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان هاي جهانی، طی 

هاي اخیر درنقاط مختلف جهان ویژه زلزله در ساله با توجه به افزایش وقوع سوانح طبیعی ب.است گرفتهثیر قرار ازندگی بیش از یک میلیارد نفر تحت ت

مقاومت و  ها و خسارات ناشی از سوانح و افزایشو به تبع آن افزایش خسارات و آسیب هاي ناشی از وقوع این پدیده ها، موضوع کاهش آسیب

از سوي سازمان ملل متحد تحت عنوان دهه بین المللی کاهش  1990به گونه اي که دهه  ،آمادگی در برابر آنها از اهمیت خاصی برخوردار شده است

                                               
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل١
دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل٢
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هش خصوص شناخت عوارض سوانح در نواحی مختلف جهان براي کاسوانح طبیعی نام گرفته است که در خالل آن مطالعات و تحقیقات جامعی در

به همین منظور و در جهت کاهش مخاطرات زلزله در شهرها، ضروري است تا مطالعات و تحقیقات . آسیب هاي ناشی از سوانح صورت گرفته است

ز بیش ا جامعی در ارتباط با شناخت اثرات زلزله در سطوح شهري و تشخیص مناطق با خطرپذیري باال انجام شود، از این رو نقش فرآیند ریزپهنه بندي

.هدف این مطالعه معرفی کامل پروژه ریزپهنه بندي و ابعاد آن و نقش پر رنگ آن در مدیریت بحران زلزله می باشد. پیش روشن می شود

  

  اثرات زلزله  .2

  :مپردازی بندي نمود که در ذیل به تشریح آنها می  توان به دو دسته اثرات اولیه و اثرات ثانویه تقسیم  اثرات زمین لرزه را می

  

  اثرات اولیه.1.2

خورد  به عالوه زمین اغلب ترك می. توانند خفیف یا شدید باشد یک زمین لرزه، جنبش زمین است که بر حسب بزرگی زمین لرزه می) نخستین(اثر اولیه 

که در طول  1906آوریل  18مین لرزه مانند ز. ایجاد کند) متر10-15گاهی اوقات به بزرگی(هاي افقی زیاد  تواند جابجایی و میدارد یا شکاف بر می 

متر  سانتی  25متر تا چند متر جابجا نموده و باعث جابجایی از  کیلومتر رخ داد و جناحین گسل را چند سانتی  470گسل سان آندریاس در مسافتی حدود 

شهر رخ داد ولی موجب تخریب شدید گردید که علت کیلومتري از  350اي که در فاصله  مکزیکوسیتی، زمین لرزه 1985یا زمین لرزه . متر گردید 7تا 

از دیگر اثرات اولیه . دانند آن را ناشی از تأثیر شرایط خاك سطحی در تقویت امواج ورودي از پی سنگ به سطح زمین، تحت عنوان اثر ساختگاه می

].1،2[گردد  ها می توان به روانگرایی اشاره نمود که باعث واژگونی سازه می زمین لرزه

  اثرات ثانویه.2.2

ها، عامل اصلی تلفات  به ویژه زمین لغزش. سوزي هستند ها، سونامی، سیالب و آتش اغلب، مخرب بودن زمین لرزه حاصل اثرات ثانویه مثل زمین لغزش 

پرو، بخش  1970طی زمین لرزه  در. در هیمالیا رخ داد Uttarkashiدر طی زمین لرزه چامولی، تعداد زیادي زمین لغزش در ناحیه . باشند جانی می

  ].1،2[را پوشانده بود، گرفتار شده بودند  Yungayاعظم قربانیان کسانی بودند که توسط زمین لغزشی که شهر 

  

  

  مدیریت بحران            .3

به کرات وجود  در آن ي شدیدع زلزله هاهیمالیا قرار گرفته و سابقه تاریخی وقو - که ایران بر روي کمربند زلزله خیز آلپ موضوع با توجه به این 

ترین حادثه طبیعی، عامل تلفات بشري و خسارات اقتصادي زلزله به عنوان مخرب. زیاد می باشد لرزه هاي شدید در آینده، احتمال رویداد زمیندارد

  . شودقابل توجه در کشور تلقی می

حادثه طبیعی غیرمترقبه بیش از  40کشور بالخیز جهان است که از  10ه جزو حوادث غیرمترقب ظبراساس آمارهاي منتشرشده، کشور ما به لحا

با بررسی بحران هاي به وقوع پیوسته در کشور و توجه به آمارهاي صد سال گذشته این واقعیت تلخ نمایان می شود  .دهدمورد آن در ایران رخ می 30

ریشتر و  7سال نیز یک زلزله با مقیاس  10ریشتر داشته اند و هر  4زلزله شدتی باالتر از  535، زلزله در ایران اتفاق افتاده که از این میان 3500که حدود 

لذا برنامه ریزي براي تامین . زلزله کوچک و بزرگ در کشور اتفاق می افتد 200بزرگتر، در کشور رخ داده است و از طرفی دیگر ساالنه نیز حدود 

اي نوین امداد رسانی با مدیریتی منسجم و کارا اهمیت خود را در کشور نمایان می سازد، فقدان یا ضعف ایمنی در شهرها و تکوین و تدوین طرح ه

ایران تنها یک درصد جمعیت جهان ].3[برنامه ریزي هاي شهري و منطقه اي تا به امروز خسارات مادي و معنوي جبران ناپذیري بر جاي گذاشته است 

بنابراین با توجه به این حقیقت که پیش بینی دقیق زمان وقوع زمین. صد تلفات حوادث جهان به ایران تعلق دارددرحالی که شش دردهدرا تشکیل می

  .لرزه امکان پذیر نیست، دانش و آمادگی افراد درباره زلزله و چگونگی رویارویی با آن از اهمیت ویژه اي برخوردار است

ود که قبل از وقوع، در حین وقوع و بعد از وقوع سانحه، جهت کاهش هر چه بیشتر آثار و هایی اطالق می شمدیریت بحران به مجموعه اقدام

یکی از نواحی . ها با توجه به انواع بالیاي طبیعی و محیطی که این گونه بالیا در آنجا رخ می دهد، متفاوت است این اقدام .عوارض آن انجام می گیرد
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مدیریت ت اجراي برنامه رهاي جدي را متحمل می شود، نواحی شهري می باشد که این خود ضروسیبکه در صورت وقوع بالیا به خصوص زلزله، آ

هاي کالبدي و اختالل عملکرد ی در اثر وقوع سوانح طبیعی، شامل تلفیقی از ویران در مناطق شهري، اثرات زیانبار معموًال. بحران را روشن می سازد

. از آن جمله هستند... ساختمانهاي مسکونی، شبکه راهها و دسترسی ها مثل تلفن، برق، لوله کشی آب، گاز و  و ها انهدام سازه. می باشندعناصر شهري 

حوادث انسانی به عنوان یکی دیگر از ابعاد . هاي مستقیم ناشی از ویرانی تاسیسات و ابنیه، خسارت حوادث تبعی را نیز باید مدنظر داشتغیر از آسیب

].4[، بیشتر می گرددباشند ت به خصوص در مناطقی که از جمعیت زیاد برخوردارند و داراي بافت فشرده اي میبحران است که این تلفا

 ].5[در نواحی لرزه خیزي نظیرکشور عزیز ما ایران ارزیابی خطرات لرزه اي در توسعه و گسترش شهرها امري ضـروري و حیـاتی مـی باشـد     

زله منجر به فاجعه انسانی خواهد شد و در این شرایط هرچه شـهر بزرگتـر و مهمتـر باشـد عمـق فاجعـه بیشـتر        توسعه شهري بدون در نظر گرفتن پدیده زل

پدیده هاي آسیب رسان در زلزله شامل شوك لرزه اي، گسلش سطحی، روانگرایی، ناپایداري دامنه ها، سیالب، آتش سوزي و نشست زمین . خواهد بود

زلزله حوادث دیگري نیز ممکن است رخ دهد که منجر به تشدید آسیب ها و زیان هاي زلزله خواهد شد که از جمله  عالوه بر این همراه با ].6[می باشد 

با این تفاسیر بحث مدیریت بحران و ریسک ضروري و الزم به نظـر   ].7[آنها بروز نا امنی، شیوع بیماري ها، مشکالت روحی و غیره را می توان نام برد 

  ].8[عملیات مدیریت جامع بحران را نشان می دهد چرخه  1می رسد، شکل 

  
  چرخه عملیات مدیریت جامع بحران - 1شکل 

مقایسه با اقدامات وقوع بحران درایران تجربه نشان داده است پیشگیري از اننددرکشورهایی م مشاهده می شود 1همان طوري که در شکل 

 ،مدتزلزله دربلندبرابردرکاهش آسیب پذیري شهرها.بحران داراي اهمیت خاصی هستندي قبل ازفازهاودارد بیشتري زلزله اثربخشیامدادي پس از

به همین منظور و در  .گیردقراربرابر خطرات زلزله به عنوان یک هدف درتمام سطوح برنامه ریزي مدنظردرکه ایمنی شهردش ق خواهدقزمانی مح

است تا مطالعات و تحقیقات جامعی در ارتباط با شناخت اثرات زلزله در سطوح شهري و تشخیص  جهت کاهش مخاطرات زلزله در شهرها، ضروري

برنامه ریزي کاهش خسارات ناشی از زلزله در مناطق با خطرپذیري باال می تواند با تقلیل آسیب پذیري شهرها، . مناطق با خطرپذیري باال انجام شود

در این راستا با بررسی نحوه عبورگسل ها و زیر گسل ها از محالت شهري و همچنین تحلیل .کاهش بخشد خسارات و مخاطرات ناشی از وقوع زلزله را

محالت خسارات وارده بر ابنیه، زیر ساخت ها، بدنه شهر، راه هاي ارتباطی و تلفیق آنها با نحوه پراکندگی جمعیت و نقاط تمرکز جمعیتی در سطح 

  ].9[کالبدي و جمعیتی می توان از خسارات جانی و مالی بسیاري جلوگیري به عمل آورد شهري و در نتیجه برنامه ریزي صحیح 

  پهنه بندي و درجات مختلف آن  .4

یده هاي همراه با پهنه بندي به مفهوم کلی براي تقسیم بندي زمین به مناطق مجزا و رتبه بندي این مناطق بر حسب درجه خطر واقعی یا بالقوه از زلزله و پد

نقشه هاي . نقشه هاي پهنه بندي زلزله را می توان تحت دو عنوان کلی نقشه هاي پهنه بندي کالن و پهنه بندي خرد یا ریز تقسیم نمود. به کار می رودآن 

و رفتار آن و  و بر اساس موقعیت کانون لرزه خیز موجود، مانند گسل و بررسی مکانیزم گیرند پهنه بندي کالن معموالً مناطق وسیع تري را در بر می

یل آنها و همچنین با توجه به داده هاي تاریخی از زلزله هاي گذشته و یا اطالعات ثبت شده دستگاهی از زلزله هاي رخ داده در منطقه و تجزیه و تحل

وت از نظر ریسک و خطر زلزله تقسیم این نقشه ها معموالً منطقه مورد مطالعه را به پهنه هایی با شرایط متفا. انعکاس نتایج بر روي نقشه تهیه می گردند

این نقشه ها به عنوان اطالعات . گردند بندي می نمایند و هر یک از پهنه ها در محدوده خود با دارا بودن شرایط یکسانی از مخاطرات زلزله معرفی می

اسی و ژئوتکنیکی موضعی می توانند محدوده هاي مناطق نقشه هاي ریزپهنه بندي با دخالت دادن اثر شرایط زمین شن. پایه داراي ارزش فراوانی می باشند
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بدین ترتیب با توجه به انواع مخاطراتی که از شرایط . داراي شرایط یکسان از لحاظ وقوع زلزله و شتاب پی سنگ را نیز به زیرگروه هایی تقسیم نمایند

یزپهنه بندي را به صورت جداگانه تهیه نموده و یا در صورت لزوم، کلیه ژئوتکنیکی محلی در هنگام وقوع زلزله رخ می دهد، می توان انواع نقشه هاي ر

یه نمود اطالعات و یا برخی از آنها را بر حسب مورد با یکدیگر تلفیق کرده و یک نقشه کاربردي که ترکیبی از مجموعه مخاطرات ژئوتکنیکی است، ته

]10.[

آیین نامه  ژاپن، سه درجه پهنه . نامه اي را براي مبحث پهنه بندي تهیه نموده است، آیین (TC4)کمیته فنی مهندسی ژئوتکنیک لرزه اي ژاپن 

  .ارائه نموده است که در ادامه به شرح آن می پردازیم) حرکات زمین، ناپایداري شیب و روانگرایی(بندي مختلف را براي سه پدیده ژئوتکنیکی مختلف 

  

  پهنه بندي کلی: پهنه بندي درجه یک.1.4

این روش . سطح پهنه بندي، بر پایه تعریف و تفسیر اطالعات موجود، اسناد تاریخی، گزارش هاي منتشر شده و دیگر اطالعات موجود می باشد اولین

  .کشور، استان یا برخی مناطق محلی به کار می رود: ابتدایی ترین و کم ارزش ترین روند بوده و معموالً براي پوشش کلی یک منطقه بزرگ مثل

این اطالعات تقریباً براي کلیه نقاط موجود بوده و شامل . پهنه بندي محلی حرکات زمین می توان از اطالعات ثبت شده زلزله بهره گرفت براي

مختلف در دسترس می باشد و این  هاي اطالعات تاریخی انواع مختلف خرابی، براي محل. اطالعات محلی، مقادیر و مکانیزم کانون ها می باشد

اطالعات زلزله هاي گذشته می تواند بر حسب مقدار، فراوانی . براي یافتن یک تصویر کلی از توزیع شدت لرزه، در طول زمان به کار می رود اطالعات

همچنین می توان بر اساس حرکات موجود زمین، یک سري اصالحات انجام داد و نقشه هاي . زلزله آینده را به صورت گراف و خطوط ترسیم نمایند

  .ه حرکات زمین را ارائه نموداولی

گزارش هاي آزمایش ها و مطالعات صحرایی که براي پروژه هاي احداث شده، تهیه شده است نیز منبع خوبی براي تعیین شرایط خاك و زمین 

ي پهنه بندي براي با اصالح و دسته بندي زمین شناسی و ژئومورفولوژي منطقه بر حسب سطوح مختلف خطر، نقشه ها. شناسی آن منطقه می باشد

کیفیت نقشه پهنه بندي، بستگی کامل به کیفیت اطالعات اولیه دارد، نقشه هاي پهنه بندي درجه یک، با مقیاس . روانگرایی و لغزش تهیه می گردند

].11[تهیه می گردند  1:50000تا  1:1000000

  

  پهنه بندي جزئی: پهنه بندي درجه دو .2.4

به عنوان مثال عکس هاي هوایی می . می توان با بهره گیري از منابع اطالعاتی بیشتر، به میزان قابل مالحظه اي افزایش داد کیفیت پهنه بندي درجه یک را

قدیمی تر، براي درك ساختار زمین شناسی محلی بهتر می  هاي در برخی حاالت، عکس. توانند شرایط زمین شناسی و ساختار گسل را بهتر نمایش دهند

مطالعات صحرایی اضافی در جهت شناخت هرچه بیشتر واحدهاي زمین شناسی، مانند دامنه . عه شهري تهیه شده باشندوص اگر قبل از توسباشند، به خص

گزارش هاي ژئوتکنیکی که توسط بخش هاي دولتی و سازمان هاي خصوصی تهیه . حرکات محلی زمین، پایداري شیب ها و امکان روانگرایی می باشد

شدن اطالعات اولیه می باشند، همچنین ساکنین محلی می توانند اطالعات مفیدي در راستاي ناپایداري شیب ها و  شده نیز کمک بزرگی در جهت اضافه

نیز براي کسب اطالعات بیشتر از الیه هاي زمین و  1اندازه گیري هاي میکروترمور. روانگرایی که در طول زمان حادث شده است را در اختیار قرار دهند

این روش، هزینه اي معقول دارد و با باال رفتن سطح اطالعات، می توان مقیاس نقشه هاي پهنه بندي را . زمین مناسب می باشندمشخصات دامنه حرکات 

].11[افزایش داد  1:10000تا  1:100000به 

  ریزپهنه بندي  .5

از اواسط دهه پنجاه قرن گذشته، دانشمندان . اند نشان دادههاي متوسط و بزرگ درجه باالیی از تغییرپذیري توزیع خرابی را  شواهد تجربی زمین لرزه 

بندي را شکل  ها، فرضیات مطالعات ریزپهنه گیري این اندازه. وجود تاثیر زیاد خاك و اثرات منشا نزدیک را روي مقادیر ثبت شده زلزله شناخته بودند

خیز  ها، توسط برآورد جامع عوامل طراحی و کاربري اراضی در نواحی لرزه ابیهدف از ریزپهنه بندي فراهم آوردن ابزاري جهت مقابله با خر. اند داده

 ].13[اي است  هاي نسبتاً کوچک با رفتار مشابه پارامترهاي لرزه بندي یک نام کلی براي تقسیم کردن یک ناحیه به قسمت  در واقع ریز پهنه].12[است 

                                               
. شوند ترمور نامیده میارتعاشات با دامنه کوتاه، ضعیف و با پریود پایین که ممکن است در سطح زمین ثبت شده باشند عموماً میکرو - 1



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

۵

مختلف  هاي اي در قسمت هاي کوچکتر به طوري که خطرات لرزه یم کردن یک ناحیه به قسمتشناختی ساختگاه، تقس هاي زمین یا با توجه به ویژگی 

هاي به وقوع پیوسته و رکوردهاي جنبش نیرومند زمین، مشخص شده است که عوامل چندي مربوط به  براساس خرابی ].14[شهر قابل شناسایی باشند 

) دار بودن، مدت، تمرکز، اثرات توپوگرافیکی حوضه و غیر فعال بودن رفتار خاك و غیره ک، جهتاثرات میدان نزدی: به عنوان مثال(ساختگاه و منشا 

یا کمتر تمام این 1:1000000هاي کوچک مثل  بندي ملی به طور کلی در مقیاس هاي پهنه نقشه. هاي جنبش زمین اهمیت دارند در ارزیابی ویژگی

اي به مطالعات در مقیاس  بندي لرزه بنابراین ریزپهنه . شناسی و ژئوتکنیکی ساختگاه می باشند ي زمینها فاکتورها را نادیده گرفته و مستقل از ویژگی

بندي تهیه شده براي کل یک کشور ممکن است جهت شناسایی تغییر و پیچیدگی  هاي پهنه به عبارت دیگر نقشه. نیاز دارد 1: 1000یا حتی  1: 5000

  ].14،15[یندي امري ضروري است  هنهپ ک شهر کافی و گویا نباشند، از این رو اجراي ریزهاي مختلف ی اي در قسمت رفتار لرزه

در واقع هدف از ریز پهنه بندي لرزه اي شهر، برآورد پارامترهاي طراحی لرزه اي در سطح زمین، بدست آوردن اطالعات دقیق ژئوتکنیکی 

مهندسی براي لحاظ کردن خطرات لرزه اي در برنامه ریزي شهري و زیر بنایی جهت نیل لرزه اي براي ارزیابی آسیب پذیري ساختمان ها و توصیه هاي 

همین دالیل باعث شده در جوامع توسعه یافته با اولویت دادن به تهیه نقشه ریزپهنه بندي شهر، بتوانند با . صنعتی شهر می باشد –به توسعه پایدار اقتصادي 

بري متناسب با وضعیت خطر زلزله، فاصله از گسل و شرایط ژئوتکنیکی هر منطقه، آسیب پذیري شهر را از برنامه ریزي و طراحی اصولی و تعیین کار

].16[بالیاي طبیعی به حداقل برسانند 

شناسان، مهندسان  شناسان، لرزه اي است و به چند تخصص عمده با مشارکت، زمین اي مرحله آغازین مسیر کاهش خطر لرزه بندي لرزه ریز پهنه

ریزان شهري  او راهکارهاي مناسب جهت کاربرد مدیران محلی، برنامهه بندي باید حاوي توصیه خروجی نهایی ریز پهنه. ژئوتکنیک و زلزله نیازمند است

].15[و مهندسان باشد 

  کاربردهاي ریزپهنه بندي در مدیریت بحران  .6

ایمنی خود ساختگاه  تامین نیروهاي دینامیکی؛ و دوم، اثرات مخرب نی سازه اي در برابرنخست، ایم: خطرات زلزله دو جنبه دارد مقابلایمنی در تامین 

به منظور کاهش ریسک زلزله ها و براي اطمینان یافتن از ایمنی سازه ها تحت . در ارتباط با پدیده هاي ژئوتکنیکی مثل تشدید، زمین لغزش و روانگرایی

از نقشه هاي  براي این منظور عمومًاًدر بسیاري از کشورهاي دنیا، اثرات دینامیکی در نظر گرفته شده اند و بارگذاري زلزله، در آیین نامه هاي طراحی 

.زمین شناسی خطرات لرزه اي، که در آیین نامه ها و مقررات ساختمانی ملحوظ گشته اند، استفاده می شودهاي  پهنه بندي بر اساس ارزیابیریز

ارزیابییکنتیجهعمومًا. استگرفتهانجامهافهرستیاهانقشهشکلبهآنهانمایشوژئوتکنیکیمخاطراتتخمینوتعیینبرايهاي فراوانیتالش

  ].13،17[شه پهنه بندي ارائه می گردد که در آن محل ها یا نواحی با سطوح مختلف مخاطره آمیزي مشخص می شوندنقیکدرايلرزهمخاطرات

، بدست آمده است بندي که از فرآیند ریزپهنه وزیع پریود طبیعی و دینامیکی ساختگاه و نیز شتاب حداکثر سطح زمینبا استفاده از نقشه هاي ت

مشخص کردن مناطقی که می  ،برنامه هاي شهرسازي نظیر چگونگی توسعه شهري.می توان برنامه ریزي هاي دقیق تري براي گسترش شهر انجام داد

اهمیت در شهر، از دیگر میزان ارتفاعات مجاز ساختمان ها و همچنین موقعیت قرارگیري ساختمان هاي با ،سازي صادر کردمرتبه توان در آن مجوز بلند

همچنین، در برنامه ریزي مقاوم سازي لرزه اي ساختمان ها می توان با استفاده از این نقشه ها اولویت بندي هاي . کاربردهاي نتایج ریزپهنه بندي هستند

از طرفی . نکته دیگر، استفاده در بهسازي و مقاوم سازي شریان هاي حیاتی شهر است که در هنگام وقوع زلزله اهمیت فراوان دارند. نجام دادالزم را ا

ند نقشه ها و اطالعات ریزپهنه بندي می تواند در امور برنامه ریزي و سیاست گذاري در برخورد با مسائل و مشکالت در مقیاس هاي بزرگ ماندیگر 

مطالعات شهرسازي و مسکن و طرح کاربري زمین و یا در پروژه هاي خاص عمرانی مانند سد و نیروگاه ها همچنین تعیین نواحی که نیازمند بررسی ها و 

].11،16[ویژه هستند، مورد استفاده قرار گیرند 

شهر از نظر میزان آسیب پذیري مشخص شده و برنامه  عالوه بر موارد فوق این امکان نیز وجود خواهد داشت تا وضعیت ساختمان هاي موجود

].16[ریزي براي مقاوم سازي، تقویت، ترمیم و یا تخریب آنها به طور دقیق تر مشخص شود

  )پروژه ریزپهنه بندي ژئوتکنیک لرزه اي بابل( مطالعه موردي   .7
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رخانه ها، شهرك صنعتی، ساختمان هاي بلند مرتبه، آثار تاریخی و همچنین وجود کا شهر بابل دومین شهر بزرگ استان مازندران می باشد و به واسطه

توسعه روز افزون این شهر و افزایش محسوس در سطح محالت با خطرپذیري باال و . ر می باشدمرکز مخابرات استان مازندران از اهمیت باالیی برخوردا

به همین . رت وجود برنامه ریزي دقیق و منسجمی را جهت این مناطق گوشزد می نمایدهمچنین نبود برنامه ریزي کالبدي و جمعیتی مناسب نواحی، ضرو

پروژه ریز پهنه بندي ژئوتکنیکی لرزه اي بابل پس از عقد تفاهمنامه بین دانشگاه صنعتی . دلیل لزوم پروژه ریزپهنه لرزه اي در شهر بابل مشخص گردید

  :از جمله اهداف این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره داشت .مازندران کلید خورده است نوشیروانی بابل و سازمان مسکن و شهرسازي استان

  تشریح ابعاد آسیب پذیري شهر از نظر شاخص هاي کالبدي - 

  بررسی مکانی گروه هاي جمعیتی به منظور تعیین نقاط آسیب پذیر - 

  ز نظر امداد رسانیتعیین و جانمایی تاسیسات و تجهیزات شهري به عنوان نقاط حساس ا - 

  تحلیل نقاط ضعف، قوت در چهارچوب مدیریت بحران زلزله - 

  ارائه برنامه عمل براي سازمان هاي مسئول در راستاي کاهش اثرات ناشی از ابعاد آسیب پذیري - 

  پیشنهاد و توصیه جهت نحوه گسترش بافت شهري و طیف طراحی بابل - 

  :دمات مهندسی ژئوتکنیک و زلزله را، شامل موارد زیر ارائه می دهدشایان ذکر است این پژوهش بازه وسیعی از خ

  استفاده از روش هاي ژئوفیزیک براي مطالعات گسل، خطر گسیختگی گسل، شناسایی گسل و خصوصیات آن - 

  تعیین خطر لرزه اي، تحلیل خطی و غیرخطی پاسخ سطح زمین، مطالعات پهنه بندي - 

  ی، نشست ناشی از روانگرایی، بررسی اثرات روانگرایی خاك و گسترش جانبی و پاسخ زمینمطالعات روانگرایی، گسترش جانب - 

  ارزیابی زمین لغزش ها و ناپایداري شیب هاي به وجود آمده توسط زلزله - 

  تهیه نقشه هاي پهنه بندي ژئوتکنیکی - 

استفاده از این اطالعات . یشین در نظر گرفته شده استبا توجه به وسعت، اهمیت و دقت پروژه در فاز اول، گردآوري اطالعات پروژه هاي پ

فاز دوم مربوط به تهیه داده هاي اصلی این طرح . به عنوان داده هاي جانبی در کنار اطالعات اصلی کمک شایانی به روند پیشرفت و دقت طرح می نماید

فاز سوم مربوط . می شود... ، مطالعات زمین شناسی و...)کروترمورها واستفاده از می(است که شامل مطالعات صحرایی مانند حفاري، مطالعات ژئوفیزیک 

  . می باشد... به انجام آنالیزهاي مورد نیاز پروژه از جمله تعیین پتانسیل روانگرایی، آنالیز دینامیکی ساختگاه، بررسی اثرات ساختگاه و 

بازدیدهاي صحرایی با هدف آشنایی با محدوده مطالعاتی و . ز گردیدبندي بابل در دو بخش مطالعات دفتري و صحرایی آغامطالعات ریز پهنه

محققاختیاردرکهاستاندازيچشمجامعیتمیدانی،تحقیققوتنقطۀ. انجام پذیرفت... تعیین موقعیت برداشت هاي ژئوالکتریکی، میکروترمورها و

. گیرداطالعاتی از منطقه مورد مطالعه پرداخته و تجزیه و تحلیل آنها را در بر میمطالعات دفتري به جمع آوري و بررسی داده ها و منابع . دهدمیقرار

جهت جمع این مطالعات اولیه انجام شده دیدي کامل از گستره شهر و زمین شناسی کلی آن فراهم نموده است که این امر به یک برنامه ریزي اولیه در 

  .هاي مورد نیاز در منطقه منجر گردیدآوري داده

شایان ذکر می باشد که این . ژئوتکنیکی لرزه اي بابل و تهیه نقشه هاي مرتبط با آن می گردد بندي راحل ذکر شده، در نهایت منجر به پهنهم

  .پروژه هم اکنون در فاز سوم خود می باشد
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  نمونه عملیات هاي انجام شده در سطح شهر بابل - 2شکل 

  گیرينتیجه  .8

ر دنیا و همچنین در ایران جان خود را به خاطر وقوع زلزله از دست می دهند، بررسی هاي جامع نشان داده است با در نظرگیري ساالنه افراد زیادي د

پهنه بندي لرزه اي یکی از مهمترین . می توان به میزان زیادي از خسارات جانی و مالی کاست) به خصوص فاز قبل از وقوع حادثه(بحث مدیریت بحران 

پهنه بندي درجه سه یا ریز پهنه بندي . ترین گام هاي ایمن سازي شهر در مقابل زلزله می باشد که خود به سه درجه مختلف تقسیم می شود و کاربردي

کامل ترین و جامع ترین نوع پهنه بندي می باشد که براي مناطق شهري به خصوص شهرهایی که در مجاورت گسل هاي فعال قرار دارند توصیه می 

نقشه ها و اطالعات . بندي با استفاده از اطالعات جامع ژئوتکنیکی و زمین شناسی و همچنین تحلیل هاي کامپیوتري صورت می گیردزپهنهری. شود

طرح ریزپهنه بندي می تواند در امور برنامه ریزي و سیاست گذاري در برخورد با مسائل و مشکالت در مقیاس هاي بزرگ مانند شهرسازي و مسکن و 

ستفاده ي زمین و یا در پروژه هاي خاص عمرانی مانند سد و نیروگاه ها همچنین تعیین نواحی که نیازمند بررسی ها و مطالعات ویژه هستند، مورد اکاربر

  .قرار گیرند

ت، این پروژه گامی بلند فاز مختلف تشکیل شده اس 3در شهر بابل پروژه ریزپهنه بندي ژئوتکنیک لرزه اي به صورت جامع در جریان می باشد که که از 

  .براي آماده سازي شهر قبل از وقوع بحران و تقلیل خسارات می باشد

  مراجع  .9
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