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چکیده

 در کشورهای لرزهخیز در حال توسعهاین پژوهش با هدف ارائهی روشی برای ارزیابی و تعیین اولویت اقدامات کاهش ریسک لرزهای
 در این پژوهش یک مدل. انجام شده است،و اختصاص بودجهی الزم به این اقدامات و یاری دادن مدیران و تصمیمگیرندگان در این امر
 توسعه داده شده که منابع اقتصادی اختصاص یافته به راهکارهای کاهش تصادفی (احتمالی) دو مرحلهایسازیریزی بهینهبرنامه
، پیشنهاد شدهسازی مدل بهینه. بهینه سازدهای احتمالی آینده را در سطح منطقهای (مقاومسازی) و بازسازی پس از زلزلهریسک لرزهای
 بازسازی و ریسک خسارت اقتصادی بیش از حد،سازیراهکارهای کاهش ریسکهای موجود را با هدف کمینه کردن هزینههای مقاوم
 همچنین در پژوهش حاضر برای بررسی مدل. تا راهکار بهینه را با توجه به محدودیتهای موجود پیدا کند،دهدمجاز مورد جستجو قرار می
ها و نشان دادن برتری مدل تصادفی نسبت به سایر روشهای احتمالی که بحثتصادفی پیشنهاد شده از دیدگاه عدم قطعیت وقوع زلزله
 مدلهای احتمالی دیگر نیز ارائه شده است و با انجام مطالعهی موردی،گیرندها را خارج از فرایند بهینهسازی در نظر میعدم قطعیت زلزله
ً
ً
 ثانیا با محاسبهی، اوال کاربردهای عملی مدل تصادفی و سایر روشهای احتمالی بهینهسازی پیشنهاد شده ارائه شده است،برای شهر تهران
 مدل تصادفی با،»مقادیر کلیدی نشانگر برتری مدلهای تصادفی با نامهای «ارزش مورد انتظار اطالعات صحیح» و «ارزش حل تصادفی
.سایر مدلهای احتمالی مورد مقایسه قرار گرفته است
 ارزش حل تصادفی، مدل تصادفی،سازی مقاوم، اختصاص منابع،سازی بهینه، کاهش ریسک لرزهای:واژههای کلیدی
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Comparing Two-Stage Stochastic
Programming and Other Probabilistic
methods For Resource allocation for Regional
Earthquake risk Mitigation
Elnaz Peyghaleh1*, Mohammad Reza Zolfaghari2

Abstract

This paper is presented with the aim of finding optimum methodology to prioritize the seismic risk mitigation strategies in earthquake hazard prone areas and financing them, which could help decision makers in
earthquake risk mitigation process. Therefore, a two-stage stochastic model is developed to optimize funds
allocation for risk reduction measures (retrofitting of buildings) and reconstruction measures after potential
earthquakes in a regional level. The proposed stochastic model seeks optimized strategy towards risk reduction based on minimizing various criteria such as mitigation expenditures, reconstruction costs, and excess
reconstruction expenditures induced by probable earthquakes. This paper is presenting the methodology, main
components of proposed model and practical application through a pilot study, taking into account, regional
seismic hazard, building stocks and building vulnerability functions for Tehran. In order to investigate the
consideration of uncertainty related to probable earthquakes in proposed model and illustrate the advantages
and excellence capabilities of stochastic programming compared to other approaches, which consider the probability in the process of finding optimum earthquake risk mitigation measures and strategies, such approaches
are discussed here and some pilot studies are designed and performed based on these approaches, as well. All
model parameters related to these approaches are similar to the proposed stochastic programming model. The
results of these pilot studies are compared with the pilot analyses done based on proposed stochastic programing. Furthermore, the key values: “the expected value of perfect information” and “the value of stochastic
solution” which are used to demonstrate the advantages of considering stochastic programing are presented.
Keywords: Seismic Risk Mitigation, Optimization, Resource Allocation, Retrofitting, Stochastic Model, Value of
Stochastic Solution
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بالیای طبیعی همواره جان انسانها و امــوال و داراییهای
آنها را مورد تهدید قرار میدهد و منجر به خسارات اقتصادی و
اجتماعی شدید و گستردهای میگردد .به گواه رویدادهای پیشین
در کشورهایی مانند هائیتی ،ایران و ترکیه ،آثار و خسارات اجتماعی
بالیای طبیعی در کشورهای در حال توسعه بسیار شدیدتر است.
بــه عــاوه ا گــرچــه خــســارات اقتصادی ناشی از بــایــای طبیعی در
کشورهای در حال توسعه کمتر از کشورهای توسعه یافته است،
مقدار این خسارات در مقایسه با مقدار تولید ناخالص ملی)GDP( 1
بسیار حائز اهمیت است .این خسارات شامل خسارت به اموال و
داراییها ،خرابی ساختمانها و زیرساختها ،اختالل در عملکرد
تجاری و اثرگذاری منفی بر اقتصاد کالن به دنبال یک بالی طبیعی
بزرگ است.
مدیریت ریسک بالیای طبیعی که در سالهای اخیر به کار
گرفته شده است ،شامل راهکارهای فراوانی است که برای کاهش
آثار نامطلوب و مخرب این بالیا انجام شده است .این راهکارها
شامل ارتقای آییننامههای طراحی ،مقاومسازی ساختمانها
و زیرساختها ،افزایش آ گاهی عمومی ،استفاده از دستگاههای
هشدار سریع و انتقال ریسک است .این راهکارها بر مبنای اهدافی
کــه از اج ــرای آن دنــبــال مـیشــود در سطوح مختلف منطقهای،
ملی ،استانی و یا محلی به اجرا در میآیند .مدیریت ریسک بالیا با
راهکارهایی که به کار میبرد ،میتواند انواع پیامدهای خطرهای
طبیعی را هــدف قــرار دهــد (خرابی ساختمانها ،تلفات انسانی،
خرابی زیرساختها ،تأسیسات و امکانات شهری و شریانهای
حیاتی) .با وجــود اجــرای این برنامههای مدیریتی ،این نگرانی
همواره وجود داشته است که بودجهی مورد نیاز برای طر حهای
مدیریت ریــســک چگونه بــایــد مــیــان راهــکــارهــای مختلف توزیع
گــردد و یا آنکه این توزیع بــدون توجه به بزرگی و مقدار ریسک و
تنوع گزینههای کاهش ریسک در مناطق شهری مورد نظر انجام
شود؛ که در این صورت سرمایهها و بودجهی ملی به هدر میرود
و از آنها در بهینهترین راهکارها استفاده نخواهد شد و در نتیجه
فرصتها از دست خواهد رفــت .بنابراین از بدو به اجــرا درآمــدن
برنامهها و راهکارهای مدیریت و کاهش ریسک ،روشهایی برای
ارزیابی سودمندی (کارایی) و اثرگذاری این برنامهها و مقایسهی
نتایج پیادهسازی محتمل هر یک از این راهکارها ارائه گردید .این
روشها ،با توجه به لزوم واقعی ارتقای آنها ،در حال پیشرفت و
به روز شدن هستند .در این راستا در این پژوهش مدلی احتمالی،
با هدف ارزیابی و تعیین اولویت اقدامات کاهش ریسک لرزهای و
اختصاص بودجهی الزم به این اقدامات ،ارائــه شده که مدیران
ریسک و تصمیمگیرندگان در این امر را یاری میدهد؛ همچنین
راهــکــاری احتمالی بــرای سنجش میزان اثــرگــذاری و سودمندی
روشهــای کاهش ریسک لــرزهای و انتخاب بهینهترین روش در
ً
مناطق با لرزهخیزی نسبتا باال پیشنهاد شده است .در این مقاله
برای نشان دادن کاربرد مدل پیشنهاد شده ،یک مطالعهی موردی
کامل برای محیط ساختمانهای مسکونی شهر تهران انجام شده

است .شهر تهران بر روی الیههای آبرفتی در کوهپایهی رشته کوه
البرز ،که بخشی از ناحیهی کوهزای آلپ  -هیمالیا است ،توسعه
یافته و با گسلهای فعال فــراوانــی در شمال و جنوب محاصره
شده است (گسل شمال تهران ،گسل مشاء ،گسل ری شمالی و
جنوبی ،طالقان) .این گسلها میتوانند مجموعهای از زلزلههای
کوچک و بزرگ را در فواصل بسیار نزدیک از این پایتخت سیاسی
و اقتصادی پرجمعیت ایجاد نمایند .بر اساس دادهه ـای لرزهای
تاریخی ،تهران زلزلههای قوی متعددی را ،با دورهی بازگشت 150
سال ،تجربه کرده است [ .]1اگرچه تهران از سال  1830تا کنون و
در دوران ساخت و سازهای مدرن مهندسی سازه و زلزله ،زلزلهی
بزرگی را تجربه نکرده است ،امکان وقوع یک زلزلهی بزرگ مخرب
با پیامدهای بحرانی در نزدیکی ایــن شهر ،مانند آنچه در سال
 1990در منجیل رخ داد و منجر به کشته شدن حدود  14000انسان
گردید ،بسیار محتمل است .تصور وقوع زلزلهای مانند بم در تهران
و پیامدهای فاجعهبار احتمالی آن حتی منجر به این شد که دولت
ایران بحث انتقال پایتخت از تهران را پس از رویداد آن زلزله مورد
توجه و بررسی قرار دهد .اگرچه این امر به نتیجه نرسید ،از زمان آن
زلزله تا کنون طر حهای کاهش ریسک سازهای و غیرسازهای زیادی
در تهران به اجــرا درآمــده است و بخشهای خصوصی و عمومی
متعددی در کاهش ریسک لرزهای مربوط به خود سعی کردهاند.
به عالوه برنامهها و مطالعات گستردهای در رابطه با پیشگیری
و مدیریت بحران در سطح تهران انجام شــده اســت [.]3 ،2 ،1
علیرغم تمامی این تالشها همچنان ضعفهای فراوانی وجود
دارد که کارآمدی اقدامات پیشگیرانه و کاهش ریسک را زیر سؤال
میبرد که میتوان به محدودیت منابع اقتصادی برای مقاومسازی
و بازسازی ساختمانهای مسکونی آسیبپذیر ،فقدان وجود یک
برنامهی بهینهسازی برای اختصاص منابع اقتصادی به اقدامات
و راهکارهای کاهش ریسک ،توجه کم به اولویتبندی مناسب
برنامههای کاهش ریسک لرزهای اشاره کرد .برای مثال این ضعف
در گزارش «ارزیابی مدیریت بالیا در سطح محلی و پیشنهاد اقدامات
عملی ،مطالعات و ارزیابی قوانین ،مقررات و ساختار مدیریت بالیا
در ایران» مورد تأ کید قرار گرفته است .در این گزارش نیاز مبرم به
انجام تحلیلهای سود ـ هزینه برای هریک از طر حهای کاهش
ریسک پیشنهاد شده است [.]3
برای اقدامی در راستای فایق آمدن بر مشکالت مذکور ،در این
پژوهش مدل برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای 2برای بهینهسازی
اختصاص منابع اقـتــصــادی و اقــدامــات کــاهــش ریـســک ل ــرزهای
پیشنهاد میگردد که قــادر است عدم قطعیتهای مربوط به اثر
زلزلهها را در مدلسازی اقدامات کاهش ریسک لرزهای منطقهای
و نحوهی سرمایهگذاری برای این اقدامات ،در نظر بگیرد .مدل
برنامهریزی تصادفی و تحلیل و بررسی نتایج مطالعهی موردی
انجام شده بر پایهی آن ،میتواند در درک بهتر ،هدایت طراحیها
و اولویتبندی راهبردها و راهکارهای مقاومسازی ،پیامدهای
حاصل از اجرای هر یک از راهکارها مانند هزینههای بازسازی در
صورت وقوع هریک از زلزلههای سناریو ،و مشارکت نسبی هر یک
از زلزلههای محتمل در افزایش خسارات از میزان خسارت قابل

قبول یا مدیریتپذیر ،مدیر ریسک را یاری نماید .مدل بهینهسازی
تصادفی در نظر گرفته شده در این پژوهش ،به دلیل شکل ویژهی
رابطهبندی آن در مقایسه با سایر مدلهایی که برای در نظر گرفتن
عــدم قطعیت زلزلهها در تصمیمات اختصاص منابع و کاهش
ریسک لــرزهای وجود دارنــد ،از برتری نسبی برخوردار است .برای
بررسی و نشان دادن برتریهای مدل تصادفی به سایر روشهای
احتمالی ،ابتدا الگوریتم و رابطهبندی این مدلها در این پژوهش
ارائــه شده اســت .سپس روشهــای «ارزش مــورد انتظار اطالعات
صحیح» 3و «ارزش حل تصادفی» 4نیز شرح داده شده است تا با
محاسبهی آنها در مطالعهی موردی ،ارزش تحلیل برنامهریزی
تصادفی بیشتر مشخص گردد.

پ ـیــدا ک ــردن راه ـکــار بهینهی کــاهــش ری ـســک و
مدلهای بهینهسازی
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روشه ــای متعددی ب ــرای ارزیــابــی راهــکــارهــا و برنامههای
مدیریت ریسک و ارزیابی آثار و سودمندی اجرای این راهکارها و در
نتیجه انتخاب راهکارهای پرسودتر یا بهینهتر از میان راهکارهای
مــوجــود ارائ ــه شــده اس ــت .همچنین ایــن روشه ــا مـیتــوانــنــد در
اختصاص منابع بــه راهــکــارهــای سودمندتر و همچنین تعیین
نحوهی توزیع منابع میان راهکارهای سودمند انتخاب شده نیز
به مدیر ریسک کمک کنند .پژوهشهای پیشین انجام شده
در مورد ارزیابی چگونگی اختصاص منابع برای مدیریت ریسک
بالیای طبیعی را میتوان به چهار گروه اصلی تقسیم کرد [:]5 ،4
 .1تحلیلهای ارزش فعلی خالص ( )NPVیقینی( 5روشه ـای
سود ـ هزینه]6 ،1[ )6؛  .2تحلیلهای ارزش فعلی خالص ()NPV
احتمالی]8 ،7[ 7؛  .3مدلهای ســود چند صفته ]10 ،9[ 8و .4
مدلهای بهینهسازی 9.سه روش اول امکان مقایسه میان تعداد
اندکی از راهکارها و گزینههای مقاومسازی تعریف شده از قبل را
فراهم میآورند ،در حالی که مدلهای بهینهسازی ،مجموعهی
بزرگی از راهکارها و گزینههای مقاومسازی را میتوانند مورد مقایسه
قــرار دهند و تابع هــدف خاصی را مانند ســود بیشتر و یا خسارت
لرزهای کمتر ،با در نظر گرفتن محدودیتهای مشخص ،بیشینه
یا کمینه کنند [.]11 ،5
مــدلهــای بهینهسازی در واقــع یــک بیان ریــاضــی بــرای راه
حـلهــایــی اس ــت کــه منجر بــه حــل مــســائــل «اخــتــصــاص منابع»
میشود .از طرف دیگر مسائل اختصاص منابع خود شاخهای از علم
وسیعتری با نام تحقیق در عملیات است که از جنبههای مختلف
به زیرشاخههای متعددی تقسیم میشود .از نظر عدم قطعیت و
احتمال وقوع موقعیتهای امکانپذیر مختلف (زلزله )روشهای
اختصاص منابع یــا بهینهسازی مرتبط بــا آنهــا بــه دو دستهی
برنامهریزی یقینی (خطی ،صحیح و غیرخطی) و برنامهریزی
تصادفی یا احتمالی (مــدلهــای بهینهسازی یا برنامهریزی دو
مرحلهای ،مدلهای بهینهسازی یا برنامهریزی چند مرحلهای
و  )...تقسیم میشود .بهینهسازی تصادفی را اولین بار دنزیگ
[ ]12و بیل [ ]13برای در نظر گرفتن عدم قطعیتهای موجود در
پروسهی تصمیمگیری معرفی کردند .ایدهی اصلی این روش در

واقع تقسیم مسئله به چندین مرحلهی مختلف است ،که اطالعات
یشــود .مــدلهــای
مــیــان ای ــن مــراحــل ب ـ هطــور تــدریـجــی آشــکــار م ـ 
بهینهسازی تصادفی را میتوان با تبدیل آنها به مدلهای یقینی
معادل حل کرد.
هـ ــارش ش ــاه و ه ـمــکــاران [ ]14بـ ــرای اول ـیــن ب ــار یــک مــدل
برنامهریزی صحیح را که دارای قیدهایی برای محدودیت بودجه
است ،برای بیشینه کردن تحلیلهای سود ـ هزینهی انجام طرح
مقاومسازی لرزهای ارائه کردند .چهار طرح مختلف مقاومسازی
سـ ــازهای بهمثابهی روش کــاهــش ریـســک لـ ــرزهای ب ــرای پــانــزده
ساختمان در دانشگاه استنفورد در این مدل در نظر گرفته شده
بود .سود ناشی از این کار تنها برای یک سناریوی زلزله بــرآورده
شده بود .پژوهشگران مؤسسهی بینالمللی تحلیل سیستمهای
کاربردی در امریکا ( 10)IIASAمدل بهینهسازی تصادفی دینامیکی
11
ویژهای را برای انتخاب از میان سیاستهای بیمهای (حق بیمه)
تهیه کــردنــد .ایــن مــدل بهینهترین تصمیم در میان تصمیمات
موجود را که سود شرکت بیمه را بیشینه میکند ،تعیین مینماید.
نسخههایی از این برنامه برای مطالعات موردی ریسک زلزله در
روسیه به کار برده شده است .نکتهای که در رابطه با مدلهای
مؤسسهی  IIASAوجود دارد این است که تمرکز اصلی این مدلها
بر مبنای اقتصاد است و رابطهبندی این مدلها نیز بر پایهی منافع
اقتصادی سرمایهگذاران بخش خصوصی استوار است [.]4
دستهی دیگری از مدلهای بهینهسازی نیز وجــود دارد که
برخالف مدلهای فوق ،بر پایهی تصمیمگیریهای کاهش ریسک
از منظر منافع اقتصادی عمومی است (بودجهی این اقدامات از
طریق بودجهی کشور تأمین میشود که متعلق به همهی مردم
ً
است) .رابطهبندی این مدلها کامال متفاوت است و دارای منطقی
شبیه به متدولوژیهای ارزیابی خسارت و ریسک منطقهای است
[ .]4این مدلها اولین بار توسط دودو و همکاران ارائه گردید [.]5
دودو و همکاران [ ]5برای اولین بار یک مدل برنامهریزی خطی
بــرای اختصاص منابع و کاهش ریسک لــرزهای منطقهای تهیه
کردند .مدلهای دیگری نیز به دنبال مدل دودو و همکاران و بر
پایهی تصمیمگیریهای کاهش ریسک از منظر منافع عمومی ارائه
شدهاند [ .]20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،11خالصهای از مشخصات
این مدلها در جدول  1درج شده است .همهی این مدلها به غیر
از مدل لگ [ ]18بر تصمیمگیریهای کاهش ریسک لرزهای متمرکز
هستند .مدل لگ بر روشهای کاهش ریسک مرتبط با هاریکین
(طوفان) متمرکز است .به عالوه همهیاین مدلها دارای منطقی
شبیه به متدلوژیهای ارزیابی خسارت و ریسک منطقهای هستند
و مشخص میکنند که کدام ساختمانها (از منظر نوع سازه ،کاربری
و مکان قرارگیری آن) باید تقویت شوند تا مقدار هزینهی کل اجرای
روشهای کاهش ریسک و هزینههای بازسازی مورد انتظار پس
از زلزله ،کمترین مقدار را داشته باشد .هر یک از این مدلها در
نهایت برای تحلیل بخشی از یک شهر یا منطقهی شهری توسعه
یافته و به کار برده شده است .ژو و همکاران در پژوهشی دیگر []17
مدل دودو و همکاران [ ]5را به یک مدل بهینهسازی تصادفی
ارتقا دادهانــد .وزیری [ ]11برای نشان دادن قابلیتهای مدل در

مناطق با لرزهخیزی باال در کشورهای در حال توسعه مانند ایران،
برخی از عوامل کلیدی مدل دودو را اصالح کرد .پیغاله و ذوالفقاری
[ ]20مدل تصادفی دو مرحلهای را بر پایهی مدل ژو توسعه دادند،
به گونهای که شامل هدف برابری میان گروههای مختلف افراد
در مدیریت ریسک زلزله باشد .پیغاله و ذوالفقاری همچنین مدل
تصادفی دو مــرحــلـهای بــرای نشان دادن قابلیتهای مــدل در
مناطق با لرزهخیزی باال در کشورهای در حال توسعه مانند ایران را
نیز ارائه کردهاند [.]21

مدل بهینهسازی تصادفی دو مرحلهای

20

شمـاره هفتـم
بهار و تابستان

۱۳۹۴

دوفصلنامه
علمیوپژوهشی

هنیهب لدم ی هسیاقممیاقمم ی هسیاقمماسهنیهب لدم ی هسیاقم
یاهزرل کسیرشهاک تهج یداصتقا عبانمصاصتخا یارب تخا یارب 

مــدل بهینهسازیای که در ایــن پژوهش ارائــه شــده و مورد
استفاده قــرار گرفته اســت ،بــر پــایـهی مــدل بهینهسازی و روش
مــدلســازیای اســت کــه بــه وسیلهی پیغاله و ذوالــفــقــاری []21
و بر پایهی مــدل ژو و همکاران [ ]17پیشنهاد شــده اســت .مدل
پیشنهادی به گونهای ارائه شده است که بتواند برای کشورهای
در حال توسعه که در مناطق با لرزهخیزی باال قرار دارند مانند ایران
مورد استفاده قرار گیرد .در این کشورها در مقایسه با کشورهای
توسعهیافتهای مانند امریکا محدودیتهای بیشتری برای منابع
اقتصادی وجــود دارد و خــســارات و خــرابـیهــای ل ــرزهای شــدت و
وسعت بیشتری دارد و اختصاص منابع اقتصادی به راهبردها و
روشهای پیشگیری و کاهش ریسک ،با وجود اهمیت بسیار ،کمتر
مورد توجه قرار گرفته است.
مدل ارائه شده در این پژوهش یک مدل بهینهسازی تصادفی
دو مــرحــلـهای اســت کــه هــدف آن کمینه ک ــردن کــل هزینههای
مقاومسازی ،بازسازی و مقدار مورد انتظار خسارت بیش از سطح
خسارت قابل قبول بــرای کل یک دورهی زمانی سرمایهگذاری
مشخص است .در نتیجه از احتمال وقوع زلزلهها در کل دورهی
سرمایهگذاری یا برنامهریزی به جــای احتمال وقــوع سالیانهی
زلزلهها که در سایر مدلهای قبلی مورد استفاده قرار گرفته است،
استفاده میشود.
از نظر محاسباتی مدل برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای و
مدل برنامهریزی خطی معادل 12آن به گونهای رابطهبندی شده
است که بیانگر شرایط تحول تدریجی ساختمانهای موجود در
منطقه باشد .ساختمانهای موجود در منطقه به صورت مساحت
زیربنای ساختمان از یک نوع سازهی خاص با کاربری مشخص
است که در ناحیهی شهری یا زون آماری واقع شده است (تصویر
 .)1در مرحلهی اول در مورد اینکه کدام یک از ساختمانها و با
چه سطح طراحی باید تقویت شود و این مقاومسازی باید چگونه
باشد تصمیمگیری مـیشــود .در ایــن مــدل راهــکــارهــای متعددی
برای کاهش ریسک در نظر گرفته شده که شامل تغییر نوع سازه
در ص ــورت ضعف سـ ــازهای ســاخــتــمــانهــای خشتی و همچنین
مــقــاومســازی ساختمانها به سطح طراحی ل ــرزهای باالتر است.
در مدل ارائه شده در این پژوهش قیدی 13در نظر گرفته شده که
بودجهی مقاومسازی را محدود میکند .در نظر گرفتن این قید
برای به کار بردن این مدل برای کشورهای در حال توسعه مانند
ایران که با محدودیت منابع اقتصادی و بودجه برای مقاومسازی

و اقدامات کاهش ریسک رو به رو هستند ،ضروری و مناسب است.
همچنین این مدل این امکان را به تصمیمگیرنده میدهد که در
صورت تمایل محدودیتهایی را برای تصمیمات مقاومسازی در
نظر بگیرد .بــرای مشخص کــردن گزینههای مقاومسازی مجاز،
قیود و محدودیتهای مشخصی در مــدل گنجانده شــده است.
همچنین در ایــن مــدل سیاست ارتقای ســازهای بــرای گروههای
ساختمانها و یا بــازســازی آنهــا ب ه منزلهی راهکار پیشگیری و
کاهش ریسک انتخابی از میان سایر روشهــا مانند برنامهریزی
کــاربــری زمین و بیمه در نظر گرفته شــده اســت .ســود و هزینهی
غیر مرتبط با ریسک زلزله در نظر گرفته نشده است .ساختمانها
با توجه به موقعیت قرارگیری آنهــا ،نوع سازه (مصالح بنایی یا
اسکلت فلزی و  ،)...نوع کاربری (مسکونی ،بیمارستانی و )...
و سطح طراحی لــرزهای گروهبندی شدهاند .متغیری که نمایانگر
مساحت زیربنای ساختمان از نوع خاصی از سازه ،با کاربری خاص
اســت و در ناحیهی شهری یــا زون آم ــاری مشخصی قــرار گرفته
است ،مقاومسازی میشود .در واقع ارتقای این متغیر از یک سطح
طراحی لرزهای به سطح باالتر و یا از یک نوع سازه به سازهی دیگر
که مقاومت لــرزهای بیشتری دارد ،مقاومسازی خوانده میشود.
این مدل به گونهای طراحی شده که برای هر ریزنمای جغرافیایی
(ناحیهی شهری یا زون آماری) کاربرد داشته باشد.
در مرحلهی دوم هر یک از زلزلهها با توجه به احتمال متناظر
نسبت داده شده در آنها رخ میدهد و برای هر یک از زلزلههای
محتمل هزینههای بازسازی خرابیها ،با توجه به مقاومسازیهای
انجام شده  ،محاسبه میشود .در این مدل فرض شده که همهی
ساختمانهای آسیبدیده با شکلی که کاربر تعیین میکند (به هر
نوع سازه با هر سطح طراحی) ،بازسازی میگردد .همچنین این
مدل این امکان را به تصمیمگیرنده میدهد که در صورت تمایل
محدودیتهایی را بــرای تصمیمات بــازســازی در نظر بگیرد .در
ایــن مــدل فــرض شــده که پس از زلزله ،ساختمان آسیبدیده در
یکی از سطوح خرابی (بدون خرابی ،خرابی کم ،متوسط و خرابی
شدید) قرار میگیرد .باید توجه داشت که در محاسبات هزینههای
بازسازی مدل ارائه شده تنها بر مبنای خسارات مستقیم اقتصادی
ایجاد شده در اثر خرابی سازهای ساختمانها است.
در رابطهبندی پیشنهادی این پژوهش ،از امکان تجربهی
خسارت بیش از یک حد آستانهای مجاز (آستانهی خسارت مجاز)،
اجتناب میشود .این حد بیانگر آستانهای است که خسارت لرزهای
کمتر از آن با توجه به ظرفیتهای منطقهای مدیریتپذیر است.
بنابراین با این کار میتوان محدودیت منابع اقتصادی و بودجهای
را برای بازسازی پس از وقوع زلزلهها مدل کرد .این مدل در انتها
پیشنهادهایی مبنی بر تصمیمات مقاومسازی و نحوهی اختصاص
بهینهی منابع به آنهــا و همچنین هزینهی بازسازی مرتبط با
وقوع هر یک از زلزلههای سناریو را به منزلهی نتایج تحلیل ارائه
میدهد .مقادیر خسارات بیشتر از آستانهی خسارت مجاز نیز از
خروجیهای مدل قابل دسترس خواهد بود .جدول  2روابط مربوط
به قیدها و تابع هدف مدل برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای و
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غیرمستقیم

چندین نوع سازه

چندین نوع سازه

چندین نوع سازه

چندین نوع سازه

چندین نوع سازه

یک نوع (فقط
ساختمانهای
)چوبی

چندین نوع سازه

بیش از  2سطح

بیش از  2سطح

بیش از  2سطح

بیش از  2سطح

2

بیش از  2سطح

بیش از  2سطح

چندین نوع سازه

چندین نوع سازه

چندین نوع سازه

چندین نوع سازه

-

-

چندین نوع سازه

-

در نظر گرفته شده

-

-

در نظر گرفته شده

-

در نظر گرفته شده-
کشتهها و زخمیها

-

-

-

-

در نظر گرفته شده

-

-

-

-

-

در نظر گرفته شده

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

در نظر گرفته شده
(هزینهی بستری،
جمعآوری آوار ،عملیات
)تهیهی اسکان موقت
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جنبهی بازسازی
پس از زلزله
محدودیتهای
بازسازی

-

-

-

-

در نظر گرفتن
هزینههای
در نظر گرفته شده
مقاومسازی در تابع
هدف
ارتقای ظرفیتهای
پزشکی
برنامههای تغییر
کابری زمین ،قبل
یا پس از زلزله،
تخریب و رهاسازی
زمین و یا خرید زمین
جدید و یا تغییر
کاربری ساختمان

-

در نظر گرفته شده

-

در نظر گرفته شده

در نظر گرفته شده

در نظر گرفته شده

در نظر گرفته شده

-

-

-

-

-

در نظر گرفته شده

-

-

-

-

امکان تخریب و
رهاسازی زمینها
پس زلزله در نظر
.گرفته شده است

-
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تأخیر در بازسازی
جنبهی مقاومسازی
لرزهای

-

-

-

-

در نظر گرفته شده
(جایگزین کردن
ساختمانهای ضعیف
)به جای بازسازی آنها
در نظر گرفته شده

در نظر گرفته شده
(جایگزین کردن
ساختمانهای ضعیف
)به جای بازسازی آنها
-

مقاله

]5[ 2005 Dodo

]15[ 2007 Dodo

2005 Davidson
[]16

]17[ Xu2007

2009 Vaziri et al
[]11

2011 Motamed et al 2013 Legg et al
[]19
[]18

بیمه و انتقال
ریسک

-

-

-

-

-

-

-

مقاومسازی پس
از زلزله

در نظر گرفته شده

در نظر گرفته شده

در نظر گرفته شده

در نظر گرفته شده

در نظر گرفته شده

در نظر گرفته شده

-

محدودیت در
مقاومسازی

-

-

-

-

در نظر گرفته شده
(جایگزین کردن
ساختمانهای ضعیف
به جای مقاوم سازی
)آنها

خیر (تنها یک
محدودیت بودجه برای
)مقاومسازی

خیر (تنها یک
محدودیت بودجه
)برای مقاومسازی

خیر (تنها یک
محدودیت
بودجه برای
)بازسازی

خیر(تنها یک
محدودیت بودجه برای
)مقاومسازی و بازسازی

خیر (تنها یک
استادک هولدرهای
مختلف با اعمال محدودیت بودجه
بودجههای مختلف )برای مقاوم سازی
سایر جنبهها
رشد جمعیت
اثرات توسعه
تغییرات در طول
زمان
مهاجرت جمعیت
برابری
تعداد سطوح
جغرافیایی در نظر
گرفته شده در مدل
بهینهسازی
مطالعهی موردی

در نظر گرفته شده
(جایگزین کردن
ساختمانهای ضعیف
به جای مقاومسازی
)آنها
خیر(تنها یک
بله ،دولت (بودجه
های جدا گانه برای محدودیت بودجه برای
مقاومسازی و ارتقای
مقاوم سازی و
)ظرفیتهای پزشکی
)بازسازی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

در نظر گرفته شده

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

 10ناحیهی آماری
در منطقهی
لوسآنجلس

نواحی مرکزی و شرقی
شهر لوسآنجلس (201
)ناحیهی آماری

 10ناحیهی آماری
در منطقهی
لوسآنجلس

نواحی مرکزی
و شرقی شهر
لوسآنجلس (201
)ناحیهی آماری

 109ناحیه آماری در شهر
تهران

ساختمانهای
چوبی مسکونی
در شمال شرقی
کالیفرنیا

منطقهی  17شهر تهران

*annual ‘hazard-consistent’ probability of occurrence
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تصویر  :1روند تحول تدریجی ساختمانهای موجود در مدل بهینهسازی تصادفی که متغیر اصلی در این مدل مساحت زیربنای ساختمان است

جدول  3خالصهای از دادههای ورودی و متغیرهای تصمیمگیری
را که در رابطهبندی مورد استفاده قرار گرفته است نشان میدهد.

محدودیتهای روش مدلسازی

یکی از فرضیاتی که در رابطهبندی مدل برنامهریزی تصادفی
دو مرحلهای در این پژوهش انجام شده است این است که کل
بودجهی مقاومسازی بــرای انجام دادن مقاومسازی از ابتدا در
دسترس اســت .همچنین فــرض شــده که تنها یک زلزله از میان

زلزلههای احتمالی متفاوت میتواند در طول دورهی برنامهریزی
(دورهی سرمایهگذاری) رخ دهد؛ یعنی فرض شده است که امکان
وقوع دو یا سه زلزله در این مدت منتفی است .این رابطهبندی
امکان اولویتبندی راهـبــردهــای مــقــاومســازی پیشنهادی را به
صورت مرحلهای نمیدهد .با این وجود این امکان را میدهد که
پیشنهادات مقاومسازی برای اجرا در هر نقطه از زمان برنامهریزی
مشخص باشند .در شرایط واقعی ،این امکان وجود دارد که ترکیبات
مختلفی از زلزلههای کوچک تا بزرگ در طول زمان برنامهریزی رخ

تصوير  :1روند تحول تدريجي ساختمانهای موجود در مدل بهينهسازی تصادفي که متغير اصلي در اين مدل مساحت زيربنای ساختمان است

تصادفی
مدل
بندی
جدول:2:۲رابطه
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جدول  :3متغیرهای مدل تصادفی و تعاریف آن

است که
تصادفي دو مرحلهاي در این پژوهش انجام شده است این
یکي از فرضياتي که در رابطهبندي مدل برنامهریزي
متغیر
توضیحات
تنها یک زلزله
سطحسازي
اندیسمقاوم
کل بودجهي مقاومسازي براي انجام دادن
ابتدا در دسترس است .همچنين فرض شده که c
طراحیازلرزهای
طولسازه
اندیس نوع
دورهي برنامهریزي (دورهي سرمایهگذاري) رخ دهد؛ iیعني فرض
از ميان زلزلههاي احتمالي متفاوت ميتواند در
m
k
آماری
ی
ه
ناحی
و
j
کاربری
ساختمان
اندیس رتب
سههیزلزله در این مدت منتفي است .این رابطهبندي امکان اولویتبندي راهبردهاي
شده است که امکان وقوع دو یا
d
اندیس سطح خرابی ساختمان
مقاومسازي پيشنهادي را به صورت مرحلهاي نميدهد .با این وجود این امکان را ميدهد که پيشنهادات مقاومسازي
l
اندیس شمارهی زلزله در کاتالوگ زلزلهها
ترکيبات مختلفي
دارد که
وجود
این درامکان
واقعي،
شرایط
براي اجرا در هر نقطه از زمان برنامهریزي مشخص باشند .در
ldi ′c′
قرار
d
آسیب
سطح
دهد
رخ
l
ی
ه
زلزل
گر
نسبتی از ساختمانها با نوع سازهی ،’iرتبهی mو در سطح طراحی ’cاست که ا
am
از زلزلههاي کوچک تا بزرگ در طول زمان می
گیرد.ریزي رخ دهد .اما در این پژوهش امکان وقوع تنها یک زلزلهي
برنامه
B
قابلبهقبول
بازسازی)
خسارت (هزینه
بيشتري زلزله در
عبارت دیگر امکان وقوع دو یا تعداد
است.
گرفتهیشده
سطحدر نظر
احتمالي در مدت زمان برنامه ریزي

انواع سازههایی که برای مقاومسازی قابل قبول نیست.
مجموعهی سطوح طراحی لرزهای که برای مقاومسازی قابل قبول نیست.
زیرمجموعههای انواع سازههایی که در یک گروه قرار میگیرند (ساختمانهای بلند ،کوتاه یا میان مرتبه).

خسارت (هزینههای بازسازی) بیشتر از مقدار خسارت مجاز Bدر اثر وقوع هر یک از سناریوهای زلزلهی احتمالی  lاست.
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متغیرهای تصمیمگیری

مساحت زیربنای ساختمان به متر مربع با نوع سازهی iاز رتبهی  mاست که در سطح طراحی لرزهای  cقرار دارد و در مرحلهی
اول به ساختمانی با نوع سازهی  ¢iو سطح طراحی لرزهای  ¢ cتقویت شده است.

F

شمـاره هفتـم
بهار و تابستان

هنیهب لدم ی هسیاقممیاقمم ی هسیاقمماسهنیهب لدم ی هسیاقم
یاهزرل کسیرشهاک تهج یداصتقا عبانمصاصتخا یارب تخا یارب 

مساحت زیربنای ساختمان که نوع سازهی آن  iو نوع رتبهی (کاربری و ناحیهی شهری یا زون آماری) آن  mاست و برای سطح
طراحی لرزهای  cطراحی شده است.

i ' c′
imc

متغیرهای ورودی

ضریب وزنی پرهیز از ریسک خسارت اقتصادی بسیار بزرگ در تابع هدف
واحد هزینههای تقویت یک متر مربع ساختمان با نوع سازهی  iاز رتبهی  mدر سطح طراحی لرزهای  cبه ساختمانی با نوع
سازهی ’iو سطح طراحی لرزهای .¢ c
بودجهی کاهش ریسک یا مقاوم8سازی
احتمال وقوع زلزلهی  lدر طول دورهی زمانی سرمایهگذاری (برنامهریزی) است.
واحد هزینهی بازسازی یک متر مربع ساختمان با نوع سازهی  ’iاز رتبهی  mدر سطح طراحی لرزهای  ¢ cکه دچار سطح آسیب
 dشده و به حالت اولیه بازسازی میشود .ا گر قرار باشد محدودیتی در ساختمانهای بازسازی شده و یا سطوح طراحی لرزهای
' di ' c
قابل قبول برای بازسازی در نظر گرفته شود ،این امر در این ضرایب  Rmاعمال میگردد.

κ
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دهد .اما در این پژوهش امکان وقوع تنها یک زلزلهی احتمالی در
مدت زمان برنامهریزی در نظر گرفته شده است .به عبارت دیگر
امکان وقوع دو یا تعداد بیشتری زلزله در طول زمان برنامهریزی
صفر فرض شده است .این فرض به نوعی نشاندهندهی تمرکز
مــدل بیشتر بــر روی زلــزلـههــای بــزرگــی اســت کــه میتوانند منجر
به خرابی شوند .اگــر الزم باشد که وقــوع چندین زلزله در مدت
زمان برنامهریزی در مدل در نظر گرفته شود ،با تغییر کوچکی در
رابطهبندی مدل و اندیس زلزلهها ( )lمیتوان این کار را انجام
داد .مقادیر مختلفی میتواند برای طول دورهی برنامهریزی در
نظر گرفته شود .مدت زمان برنامهریزی ،زمانی است که بودجهی
طر حهای مقاومسازی برای زلزلههایی که محتمل است در طول
این زمان رخ دهد ،برنامهریزی و سرمایهگذاری میشود .انتخاب
طول این زمــان به لرزهخیزی منطقهی مــورد مطالعه ،بودجهی
مقاومسازی ،دیدگاهها و نظرهای مدیر ریسک و برنامهی مدیریت
و کاهش ریسک (مقاومسازی) بستگی دارد .فرض سادهکنندهی
دیگری که در مدل ارائه شده در این پژوهش در نظر گرفته شده
اســت ،عبارت اســت از اینکه همهی ضرایب مربوط به هزینهی
مقاومسازی و بازسازی بــدون تغییر میمانند (یعنی با گذر زمان
تغییر نمیکنند) .چنانچه الزم باشد ایــن فــرض در نظر گرفته
نشود مدل به طور کلی تغییر میکند .با این حال به نظر میرسد،
فرض تغییر نکردن هزینهها در طول زمان با توجه به مدت زمان
برنامهریزی شدهی  20ساله فرض معقولی باشد و در نتایج مدل
تغییر عمدهای ایجاد نکند.
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ارزیـ ــابـ ــی ب ــرت ــری ب ـه ـی ـن ـهســازی تــص ــادف ــی در
مقایسه با بهینهسازی یقینی و یا سایر روشهای
احتمالی
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برای پایش مدل برنامهریزی تصادفی و نشان دادن برتریها
و قابلیتهای ایــن مــدل نسبت بــه ســایــر مــدلهــایــی کــه بحث
احتماالت را در خــارج از فرایند برنامهریزی بهینهسازی در نظر
میگیرند ،گونههای دیگری از روشه ــای موجود بــرای در نظر
گرفتن اثــر عــدم قطعیت زلزلهها در ایــن بخش ارائــه شــده است.
همچنین تحلیلهایی با توجه به این مدلها در این مقاله ارائه
شده است تا از کم و کیف برتریهای مدل تصادفی نسبت به این
مدلها اطمینان حاصل گــردد .در این راستا عــاوه بر مقایسهی
نتایج ،مقادیر کلیدی نشاندهندهی برتری مدل تصادفی با نام
«ارزش مورد انتظار اطالعات صحیح  »EVPIو «ارزش حل تصادفی
 »VSSمحاسبه شده تا ارزش تحلیل برنامهریزی تصادفی بیشتر
مشخص گــردد .ایــن دو کمیت به طــور کلی محرکی بــرای انجام
برنامهریزی تصادفی هستند EVPI .مبین ارزش مطلع بودن از
آینده است و  VSSارزش موجود بودن توزیع احتمال و استفاده
کردن از آن در نتایج آینده را ارزیابی میکند .از آنجا که تأ کید ما
بر مسئلهای به نام زلزله است که هیچ اطالعات یقینی در رابطه با
زمان وقوع آنها در آینده در دسترس نیست ،بنابراین  VSSاز نظر
عملی بیشتر مورد قبول است.

در نظر گرفتن احتماالت خــارج از مــدل یقینی و
محاسبهی ارزش مورد انتظار اطالعات صحیح

یکی از روشهــای بررسی اثربخشی مدل پیشنهادی در نظر
گرفتن ایــن احتماالت خــارج از مــدل برنامهریزی یا بهینهسازی
است .با این روش میتوان یکی از مقادیر کلیدی نشاندهندهی
برتری مدل تصادفی با نام «ارزش مورد انتظار اطالعات صحیح»
را به دست آورد .این بار همهی زلزلهها با احتماالتشان در نظر
گرفته شــده اســت .بدین ترتیب که مــدل برنامهریزی یقینی که
توسط پیغاله و ذوالفقاری [ ]21ارائه شده و در ادامه نیز به اختصار
ً
شرح داده میشود ،برای هر یک از زلزلهها با فرض اینکه دقیقا آن
زلزله اتفاق میافتد ،تحلیل میشود و تابع هدف حاصل از تحلیل
برای هر زلزلهی مشخص که در این حالت بیانگر کل هزینههای
ایــجــاد شــده بــرای مــقــاومســازی و بــازســازی و خــســارت اقتصادی
بیش از حد مربوط به در نظر گرفتن و رویداد آن زلزلهی مشخص
است ،محاسبه میگردد .سپس متوسط وزنی تابع هدف با توجه
بــه احتماالت زلزلهها حساب مـیشــود ،کــه بیانگر متوسط وزنــی
هزینهی کل ایجاد شده است .کلیهی دادههای ورودی و فرضیات
ً
در نظر گرفته شده عینا مشابه مدل تصادفی است .روند این روش
در تصویر  2نشان داده شده است .تفاضل مقدار به دست آمده از
تابع هدف (هزینهی کل) با حل تصادفی و متوسط هزینهی کل
به دست آمده از باال «ارزش مورد انتظار اطالعات صحیح» را نشان
میدهد .این اختالف نشانگر آن است که اگر از وقوع زلزله اطالعات
ً
کامال موثقی داشتیم ،امکان تصمیمگیری بهتر برای مدیر ریسک
وجود داشت .حال آنکه چنین امکانی وجود ندارد و روش تصادفی
بهترین روش ممکن است.
همانطور که گفته شد برای انجام مقایسهی روش تصادفی
و سایر روشهای احتمالی در این پژوهش یک مدل برنامهریزی
یقینی متناسب با مــدل تصادفی ،طراحی شــده توسط پیغاله و
ذوالفقاری [ ،]21مورد استفاده قرار گرفته است .از نظر محاسباتی
ایــن مــدل بــه گــون ـهای رابطهبندی شــده اســت کــه همانند مدل
برنامهریزی تصادفی ارائــه شــده ،بیانگر شرایط تحول تدریجی
ساختمانهای موجود در منطقه باشد .همهی متغیرهای ورودی
ً
و اطالعات مرتبط در رابطه با ساختمانها و هزینهها عینا مشابه
مدل تصادفی است .با این تفاوت که در اینجا فرض میشود که
ً
زلزلهی مشخص  lقطعا رخ داده است .بنابراین ابتدا در مورد اینکه
کدام یک از ساختمانها باید تقویت شود و با چه سطح طراحی،
یشــود و سپس بــا در نظر گرفتن زلــزل ـهای کــه از
تصمیمگیری مـ 
رویداد آن هزینههای بازسازی خرابیها با توجه به مقاومسازیها
محاسبه شده اســت ،هزینههای مقاومسازی بازسازی و ریسک
هزینهی بازسازی بیش از حد کمینه میگردد .همهی فرضیهها در
ً
مورد سطوح خرابی ،نحوهی بازسازی و مقاومسازی عینا مشابه
مدل تصادفی است .مدل ارائه شده در انتها تصمیمات بهینهی
پیشنهادی ب ــرای مــقــاومســازی و هــزیـنـهی بــازســازی مــربــوط به
سناریوی زلزلهی مورد نظر را ارائه میدهد .قیدها و تابع هدف مدل
برنامهریزی یقینی در جدول  4نشان داده شده است.

همانطور که گفته شد براي انجام مقایسهي روش تصادفي و سایر روشهاي احتمالي در این پژوهش یک مدل
برنامهریزي یقيني متناسب با مدل تصادفي ،طراحي شده توسط پيغاله و ذوالفقاري [ ،]21مورد استفاده قرار گرفته
است .از نظر محاسباتي این مدل به گونهاي رابطهبندي شده است که همانند مدل برنامهریزي تصادفي ارائه شده،
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محاسبهی ارزش حل تصادفي

براي به دست آوردن یکي دیگر از مقادیر کليدي نشاندهندهي برتري مدل تصادفي با نام «ارزش حل تصادفي» ،مجدداً

همهي زلزلهها و احتماالتشان به گونهي دیگري در نظر گرفته شده است .در این حالت همهي زلزلهها در برنامهریزي و
هزینه کردن بودجهي مقاومسازي ،دخالت داده نميشوند ،بلکه تنها پيامد ناشي از همهي زلزلههاي محتمل در نظر

هنیهب لدم ی هسیاقممیاقمم ی هسیاقمماسهنیهب لدم ی هسیاقم
یاهزرل کسیرشهاک تهج یداصتقا عبانمصاصتخا یارب تخا یارب 

i, m, c, c, i Z

ic
Zimc
0


کوچک دیگر ،البته هر کدام با احتماالت مربوط ،رخ میدهد .برای
همهی حاالت دیگر نیز مقدار خسارات وارده (هزینههای بازسازی و
خسارت بیش از حد) و در نتیجه هزینهی کل ایجاد شده محاسبه
میگردد .بــرای محاسبهی هزینهی کل باید به ترتیب زیر عمل
شود.
بــرای زلزلههای گوناگون کوچک تا بــزرگ فرض میشود که
ً
مثال زلزلهی  lرخ خواهد داد و مدل بهینهسازی یقینی برای این
زلزله تحلیل شده است و مقادیر تابع هدف شامل هزینههای کل
مقاومسازی ،بازسازی و خسارت (هزینههای بازسازی) بیش از
حد مجاز به دست آمده است .ا گر زلزلهی  lدر آینده رخ داده باشد،
ً
این هزینهها دقیقا درست خواهد بود .اما اگر پیشبینی غلط باشد
و زلزلهی  eرخ داده باشد ،هزینههای مقاومسازی از تابع هدف
استخراج شده اما هزینههای بازسازی و خسارت بیش از حد باید
با فرایند تخمین خسارت برای وقوع زلزلهی دیگر محاسبه شود.
بنابراین جمالت دوم و سوم تابع هدف با فرض رخداد زلزلههای
متفاوت محاسبه میشود و در نهایت هزینهی کل با استفاده از دو
e
رابطهی  1و  2محاسبه میگردد .در رابطهی  1مقدار  βمحاسبه
میگردد و از رابطهی  2هزینههای کل در حالی که زلزله  eرخ داده
محاسبه میگردد.
رابطهی :۱
Earthquake:e
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سپس متوسط وزن ــی مقادیر هزینهی کــل ب ــرای زلزلههای
مسبب با توجه به احتماالت زلزلهها حساب میشود .تفاضل مقدار
به دست آمده از تابع هدف با حل تصادفی (هزینهی کل حاصل از
مدل تصادفی) و متوسط به دست آمده از باال« ،ارزش حل تصادفی»
را نشان میدهد.

هنیهب لدم ی هسیاقممیاقمم ی هسیاقمماسهنیهب لدم ی هسیاقم
یاهزرل کسیرشهاک تهج یداصتقا عبانمصاصتخا یارب تخا یارب 

در نظر گرفتن برنامهی متوسط 15و «ارزش حل
تصادفی» به گونهی دیگر

یکی دیگر از روشهای در نظر گرفتن زلزلهها و احتماالت آنها
در برنامهریزی بــرای مقاومسازی و اختصاص منابع ،استفاده از
برنامهی متوسط است .برای نشان دادن برتری مدل برنامهریزی
تصادفی این بار کلیهی زلزلهها در تصمیمگیری برای مقاومسازی
و پیشنهادات مقاومسازی در نظر گرفته میشوند .بدین ترتیب که
مدل برنامهریزی یقینی برای هر یک از زلزلهها تحلیل میشود و
ً
با فرض اینکه دقیقا آن زلزله اتفاق میافتد ،مقادیر مساحتهای
پیشنهادی مقاومسازی که همان تصمیمات بهینه هستند ،برای
کلیهی سناریوهای زلزله محاسبه مـیگــردد .حــال یک برنامهی
متوسط انجام میشود ،یعنی مقدار متوسط مساحت مقاومسازی

شــده به صــورت میانگین وزنــی کلیهی تصمیمات بهینه ،برای
هــر یــک از زلــزل ـههــا ،بــا تــوجــه بــه احـتــمــاالت آنه ــا در نظر گرفته
میشود .تفاوت در اینجا این است که میانگینگیری از تصمیمات
بهینهسازی انجام میشود ،به جای آنکه متوسط خسارات یا همان
هزینهی کل که از تابع هدف حاصل میشود ،در نظر گرفته شود.
تصمیم مقاومسازی حاصل از برنامهی متوسط را میتوان
با تصمیمات مقاومسازی بهینه برای هر زلزله سناریو و همچنین
تصمیم مــقــاومســازی بهینهی حــاصــل از حــل تصادفی مقایسه
نمود .به عــاوه میتوان مقدار هزینههای کل ایجاد شده در اثر
وقــوع کلیهی زلزلههایهای بــزرگ تا کوچک دیگر پس از انجام
مقاومسازی را با استفاده از روش برنامهی متوسط ،محاسبه کرده،
سپس متوسط وزنی مقادیر هزینهی کل را برای زلزلههای مسبب با
ً
توجه به احتماالت زلزلهها محاسبه نمود .مجددا تفاضل مقدار به
دست آمده از تابع هدف با حل تصادفی (هزینه کل حاصل از مدل
تصادفی) ،و متوسط به دست آمده از باال« ،ارزش حل تصادفی» را
نشان میدهد.

مطالعهی موردی

بــرای تحلیل مدل بهینهسازی تصادفی دو مرحلهای ،مدل
بهینهسازی خطی مــعــادل آن طــراحــی شــده و در نــرمافــزار IBM
 ILOG CPLEX Optimization Studioبرنامهنویسی شده
و با کمک نرمافزار  ]22[ CPLEXحل شده اســت .سپس برای
نشان دادن قابلیتهای مدل بهینهسازی ،تحلیل موردی برای
ساختمانهای مسکونی واقع در شهر تهران انجام شده است .زمان
مورد نیاز تحلیل بنا به دادههــای ورودی بسیار متغیر است ،زیرا
در فرایند حل مدل ،ماتریسهایی تشکیل میشود که در صورت
صفر بودن برخی عوامل این ماتریسها به ماتریسهای کوچکتر
تبدیل شده و بنابراین روش حل در نرمافزار  CPLEXرا تحت تأثیر
قرار میدهد .در کل ،زمان تحلیل بین  2دقیقه و در برخی حاالت تا
 20ساعت متغیر است.
بــرای تحلیل مــدل بهینهسازی تصادفی باید طــول دورهی
برنامهریزی تعیین گردد .این دوره زمانی است که اقدامات کاهش
ریسک پیشنهادی و اختصاص و برنامهریزی و سرمایهگذاری
بودجهی مورد نیاز این اقدامات به گونهای انجامشوند تا ریسک
زلزلههای محتمل را در این دورهی زمانی کاهش دهند .مقادیر
مختلفی را م ـیتــوان ب ــرای طــول دورهی بــرنــام ـهریــزی در مدل
بهینهسازی در نظر گرفت .انتخاب طول دورهی برنامهریزی به
لرزهخیزی منطقهی مورد مطالعه و مقدار بودجهی مقاومسازی و
اهداف برنامهی کاهش ریسک و نظر مدیر ریسک بستگی دارد .در
این مطالعه طول دورهی برنامهریزی برابر  20سال در نظر گرفته
شده است .این امر همچنین بدین معناست که فرض شده تنها
یک زلزلهی محتمل از میان همهی وقایع ممکن در طول دورهی
برنامهریزی ( 20سال) رخ میدهد .این فرض یک فرض حیاتی
در این مدل است ،زیرا با در نظر گرفتن این فرض ،مدل از منظر
محاسباتی قابل مدیریت خواهد شد .بدیهی است که در واقعیت در
ناحیهای مانند محیط ساختمانی شهر تهران این امکان وجود دارد

تصویر  :3توزیع جغرافیایی کاتالوگ زلزلهها و گسلهای لرزهزا در اطراف تهران شامل سناریو زلزلههای محتمل سازگار با خطر بهینه شده با
تعداد  62زلزله با دامنهی بزرگی  4/6تا 6/75

که در طول  20سال بیش از یک زلزله رخ دهد ،اما تمرکز این مدل بر
زلزلههای متوسط و بزرگ است که میتوانند منجر به خرابی شوند.
بررسی لرزهخیزی تاریخی در شعاع  150کیلومتری شهر تهران
ً
نشان میدهد که تقریبا در هر  20سال یک زلزله با بزرگی  6ریشتر
و بیشتر رخ داده است [ .]23در نظر گرفتن دورهی برنامهریزی
کوتاهتر (برای مثال  10ساله) منجر به حذف وقایع بزرگتر از روند
مدل میشود و در نتیجه مدل به یک مدل برنامهریزی کوتاهمدت
با توجه بیشتر به زلزلههای کوچکتر تبدیل خواهد شد .از طرف
دیگر در نظر گرفتن مدت زمان طوالنیتر ،منجر به رد فرض وقوع
تنها یک زلزله در خــال دورهی زمانی برنامهریزی مـیگــردد .به
عــاوه از منظر برنامههای کاهش ریسک در سطح منطقهای،
برنامههای بسیار بلندمدت توجیه عملی نــدارنــد ،زیــرا دورهی
بازگشت ســرمــایـهی 16آنهــا بسیار طوالنی خواهد بــود .به عالوه
برنامههای توسعه در ایــران با سند چشمانداز  20سالهی کشور
تعریف میشود که شامل چهار دورهی  5سالهی برنامهی توسعه
است ،بنابراین در این مدل طول دورهی برنامهریزی برابر  20سال
در نظر گرفته شده است.

دادههای ساختمانی اولیهی موجود

سناریوی زلزلههای انتخاب شده

یکی از دادههای ورودی که باید برای تحلیل مدل بهینهسازی
تهیه گردد ،سناریوهای زلزله و احتماالت مرتبط با آنها در طول
دورهی برنامهریزی است .این زلزلهها به گونهای انتخاب شدهاند
که نمایانگر لرزهخیزی شهر تهران باشند .همچنین از این زلزلهها
برای ارزیابی ریسک لرزهای منطقه و تخمین خسارت برای تهیهی
سایر دادههـ ـای ورودی مــورد نیاز در مــدل بهینهسازی استفاده
میشود .در این پژوهش برای انتخاب زلزلههای سناریو ،از یک
روش ترکیبی متشکل از روش مونت کارلو ،20روش انتخاب زلزلهها
دارای بیشترین مشارکت در ساخت منحنیهای خطر لــرزهای و
21
روش سناریوهای احتمالی سازگار با خطر بهینه شده ()OPS
استفاده شده است [ ]21و کاتالوگی شامل  62زلزله با دامنهی بزرگی
 4/6تا  6/75ریشتر به همراه احتماالت سالیانهی وقوع آنها تهیه
شده است که توزیع جغرافیایی این زلزلهها در همسایگی تهران
در تصویر  3نشان داده شده اســت .از آنجا که در این مطالعهی
مــوردی ،مــدت زمــان برنامهریزی (سرمایهگذاری) برابر  20سال
فرض شده ،احتمال وقوع  20سالهی هر یک از زلزلهها با استفاده از
توزیع پواسون 22محاسبه شده است.
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در این مطالعه دادههای ساختمانی مرتبط با ساختمانهای
مسکونی شهر تهران با واحــد حــوزهه ـای آم ــاری 17مــورد استفاده
قرار گرفته است .تهران به  3173حوزهی آمــاری 114 ،ناحیه 18و
 22منطقه 19تقسیم شــده اســت .بــرای هر حــوزهی آمــاری ،تعداد
ساختمانها ،جمع مساحت ساختمانها با گونههای ســازهای
مختلف و جمعیت ساکن در آنهــا مشخص اســت .بــرای کاهش
زمــان تحلیل مــدل بهینهسازی ،واحــد تحلیل ،ناحیههای شهر
تهران در نظر گرفته شدند و دادههای موجود در سطح حوزههای
آماری برای تعیین داده در سطح ناحیهها با یکدیگر جمع شدند.
دادههای آماری جمعیت و ساختمانی از مطالعات ریز پهنهبندی
ل ــرزهای تــهــران بــزرگ کــه جایکا بــرای تــهــران انــجــام داده اســت،

استخراج گردید [ .]1با ایــن حــال بــرای تحلیل در ایــن پژوهش
ساختمانها از منظر نوع سازه به  13گروه سازهای تقسیم شدهاند.
بنابراین جدول  5برای تطابق انواع سازههای تعریف شده در این
پژوهش با سازههای تعریف شده در پایگاه دادهی جایکا [ ]1و انواع
سازههای تعریف شده در پایگاه دادهی برنامهی ]24[ HAZUS
مورد استفاده قرار گرفته است .پایگاه دادهی مورد استفاده در این
پژوهش فقط شامل نوع کاربری مسکونی است ،زیرا این تنها نوع
کاربری است که دادههای مرتبط با آن در دسترس است.

جدول  :6رواج نسبی اولیهی انواع متفاوت سازه و درصد هزینههای مقاومسازی اختصاص یافته به هر نوع سازهای

مقاومسازی به سطح 2

مقاومسازی به سطح 1

مقاومسازی نشده

مقاومسازی به سطح 2

مقاومسازی به سطح 1

مقاوم سازی نشده

مقاومسازی به سطح 2

مقاومسازی به سطح 1

مقاومسازی نشده

مقاومسازی به سطح 2

مقاومسازی به سطح ا

گروه سازهای

نامگذاری سازه در  HAZUSبرای
منحنیهای شکنندگی ناچیز و
متوسط

و  S1Lمیانگین دو منحنی
 67 133 83 150 216 166 233 299 332 332 386کوتاه
) (pre-codeاز نوع S2L
و  S1Mمیانگین دو منحنی
144
 61 122 83متوسط
205 166 227 288 332 332 386
) (pre-codeاز نوع S2M
و  S1Hمیانگین دو منحنی
 61 122 83 144 205 166 227 288 332 332 386بلند
) (pre-codeاز نوع S2H
166 227 288 332 332 386
166 227 288 332 332 386
166 227 288 332 332 386
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-

-

-

83 122 161

-

-

-

83 122 161

-

-

-

83 122 161

و  C1Lمیانگین دو منحنی
 61 122 83 144 205کوتاه
) (pre-codeاز نوع C2L
و  C1Mمیانگین دو منحنی
 61 122 83 144 205متوسط
) (pre-codeاز نوع C2M
و  C1Hمیانگین دو منحنی
 61 122 83 144 205بلند
) (pre-codeاز نوع C2H
و  C3Lمیانگین دو منحنی
 39 78 42 81 120کوتاه
) (pre-codeاز نوع S5L
و  C3Mمیانگین دو منحنی
 39 78 42 81 120متوسط
) (pre-codeاز نوع S5M
و  C3Mمیانگین دو منحنی
 39 78 42 81 120بلند
) (pre-codeاز نوع S5M
کوتاه

-

-

-

-

-

- 83

42 -

-

-

-

-

-

-

-

- 83

42 -

-

 -متوسط

BT3BT3BT5
BT6

CMR

BT4

CHR

BT1

HLR

BT1

HMR

BT1

HHR

)URMM (pre-code

BT8

MLR

)URMM (pre-code

BT8

MMR
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-

-

-

-

-

- 83

42 -

-

-

-

-

-

-

-

- 83

42 -

-

-

برای سطح آسیب ناچیز از
منحنی ارائه شده در [ ]33و
برای سطح آسیب متوسط از
کوتاه
میانگین منحنیهای سطح
آسیب کم و شدید استفاده
.میشود

یکی از دادههای ورودی مدل بهینهسازی که باید از قبل تهیه
شود ،مقدارهای ضرایب  amldi′c′است .این مقادیر عبارتند از نسبتی
از مساحت ساختمان در کالس ساختمانی  mبا نوع سازهی’ iو در
سطح طراحی ’ cکه در اثر زلزلهی  lوارد سطح آسیب  dمیگردد.
بــرای محاسبهی ایــن مقادیر ،نیاز به انجام رســانــدن یک مدل
ارزیابی ریسک لرزهای است .اولین گام در ارزیابی ریسک لرزهای

BT2-

اسکلت فلزی
SLR
کوتاه مرتبه
اسکلت فلزی
SMR
میان مرتبه
اسکلت فلزی
SHR
بلند مرتبه
CLR

کوتاه

محاسبهی خسارات ناشی از زلزله

نامگذاری سازه در  JICAبرای
منحنیهای شکنندگی خرابی شدید

ناچیز

)W2 (pre-code

BT7

BT9

نوع سازه

[)$(URC]11[ )$(URC]11
UMC
برای سطح خرابی برای سطح
سطح خرابی
()$
خرابی متوسط
شدید

نامگذاری سازه در این مقاله

[URC]11
( )$برای

[]11

W

SDB

اسکلت بتنی
کوتاه مرتبه
اسکلت بتنی
میان مرتبه
اسکلت بتنی
بلند مرتبه
نیمه اسکلت
کوتاه مرتبه
نیمه اسکلت
میان مرتبه
نیمه اسکلت
بلند مرتبه
مصالح بنایی
کوتاه مرتبه
مصالح بنایی
میان مرتبه
ساختمان
جنوبی

ساختمان
خشتی

ارزیابی خطر لرزهای است .به دنبال محاسبه و انتخاب زلزلههای
سناریو در بخش پیشین برای مدلسازی خطر لرزهای شهر تهران،
سه رابطهی کاهندگی [ ]27 ،26 ،25با ضرایب وزنی مختلف برای
محاسبهی مقادیر  PGAدر نقطهی مرکزی هر یک از  114ناحیه،
مورد استفاده قرار گرفتهاند .خرابی لرزهای ایجاد شده در هر گروه
ساختمانی در اثر  PGAمحاسبه شده و با استفاده از درصد خرابی
مربوط بر روی منحنیهای شکنندگی مختلف بــرای گونههای

ی و بازسازی
قیود و هزینههای مقاومساز 

هزینهی واحد مقاومسازی ،F،و هزینهی واحد بازسازی،R ،
تخمین زده شده است (جدول  .)5فرض شده که ساختمانهای

ی و سطح
مس ــاز 
م ـحــدودیــت ب ــودجـ ـهی مـ ـق ــاو 
خسارت مجاز (قابل قبول)

بر مبنای گزارش ملی ایران در سال  ،]31[ 2005ایران  %2/5از
بودجهی ساالنهی خود را صرف طر حها و فعالیتهای پیشگیرانه
و کاهش ریسک میکند .اگر فرض شود نیمی از این بودجه صرف
فعالیتهای پیشگیرانه و کاهش ریسک لرزهای گردد و به عالوه
از آنجا کــه تــهــران  %26از تولید ناخالص ملی ای ــران را بــه خود
اختصاص میدهد ،با در نظر گرفتن اینکه کل بودجهی کشور
در سال  2005برابر  1.600تریلیون ریال بوده است [ ]32مجموع
بودجهی سالیانهی مقاومسازی و بازسازی برابر  600میلیون دالر
امریکا محاسبه شده است .از آنجا که مدت زمان برنامهریزی در
نظر گرفته شــده در مــدل برابر  20ســال اســت ،مجموع بودجهی
 20سالهی مقاومسازی و بازسازی برابر  12.000میلیون دالر امریکا
محاسبه شده است .برای تحلیل موردی فرض شده که مجموع
مقدار پارامتر ( Bسطح خسارت مجاز یا هزینههای بازسازی مجاز)
و مقدار پارامتر ( Gبودجهی مقاومسازی )برابر مجموع بودجهای
است که دولت برای اقدامات مقاومسازی و بازسازی لرزهای در طی
 20سال در نظر گرفته است ( 12.000میلیون دالر امریکا محاسبه
شده در بــاال) .همانطور که در قانون بودجهی کشور 30ذکر شده
است ،باید یک پنجم کل بودجهی اختصاص داده شده به کاهش
ریسک زلزله و بازسازی ،به اقدامات کاهش ریسک اختصاص یابد
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مختلف سازه محاسبه میشوند 13 .گونه سازه (جــدول  )5و سه
سطح خرابی .1 :ناچیز .2 ،متوسط و  .3شدید و فروریزش کامل در
مدل در نظر گرفته شده است .همچنین از منحنیهای شکنندگی
که جایکا و  HAZUSارائه دادهانــد در این مدل بهره گرفته شده
است [ .]24 ،1برای منحنیهای شکنندگی سطوح خرابی شدید و
فروریزش از منحنیهای جایکا [ ]1استفاده شده است .وقتی این
منحنیها ،که نسبت خرابی کامل 23را در برابر شتاب زمین نشان
میدهد ،برای گروهی از مساحت ساختمانها (متغیر تصمیمگیری
در مدل بهینهسازی) به کار برده میشود ،میتوان به کمک روش
 ]28[ 13 ATCآنها را به صورت نمودارهای آسیبپذیری به کار
برد که هر نقطه بر روی آن مبین درصدی از مساحت ساختمان است
که وارد سطح خرابی شدید و فروریزش میشود .ا گر آن ساختمان در
برابر  PGAبا مقدار مشخص قرار بگیرد ،برای دو سطح آسیب دیگر
از منحنیهای شکنندگی  ]24[ HAZUSاستفاده شده است .این
منحنیها در اصل احتمال فراگذشت یک ساختمان از سطح خرابی
متوسط و یا ناچیز را در برابر تغییر مکان طیفی ( 24)SDناشی از زلزله
نشان میدهد .در این مطالعه از منحنیهای شکنندگی PGA
معادل برای هر یک از سازهها ،مطابق آنچه در آییننامه HAZUS
ارائه شده است ،با توجه به جدول  5استفاده شده است .احتمال
فرا گذشت از سطح متوسط و یا ناچیز نیز وجود دارد .وقتی این توابع
برای گروهی از مساحت ساختمانها (متغیر تصمیمگیری در مدل
بهینهسازی) به کار برده میشود ،میتوان به کمک روش ATC
 ]28[ 13آنها را به صورت نمودارهای آسیب پذیری به کار برد که
هر نقطه بر روی آن مبین درصدی از مساحت ساختمان است که
وارد سطح خرابی متوسط یا کم میشود ،ا گر آن ساختمان در برابر
 PGAبا مقدار مشخص قرار بگیرد .برای هر نوع سازه سه سطح
طراحی لــرزهای در نظر گرفته شده است« :مقاومسازی نشده»،25
«مــقــاومســازی شــدهی سطح  26»1و «مــقــاومســازی شــدهی سطح
 .27»2بر مبنای قضاوت مهندسی و با توجه به پژوهش وزیــری
[ ]11فرض شده که هدف مقاومسازی سطح  2رسیدن به سطح
عملکرد ایمنی جانی 28است .به طور مشابه برای مقاومسازی سطح
 1هدف رسیدن به سطح عملکرد جلوگیری از فروریزش 29است.
این سطح عملکرد در دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای
موجود در ایران تعریف شده است [ ]29و این آییننامه نیز برگرفته
از آییننامهی  FEMA 356است [ .]30بر اســاس این فرض و
همچنین با توجه به آ گاهیای که در مورد ساختمانهای موجود
در تهران وجــود دارد ،اثــر مقاومسازی در سطح  2و  1به صورت
جابهجایی منحنی شکنندگی به سمت راست تعریف شده است ،به
گونهای که  PGAایجادکنندهی درصد یا نسبت خرابی مشخص
به نسبت  PGAالزم برای ایجاد همان درصد خرابی در منحنی
شکنندگی قبل از مقاومسازی ،به ترتیب  200و  150درصد افزایش
پیدا کرده است.

خشتی ( )SDBو مصالح بنایی کوتاه و میان مرتبه ( MLRو
 ) MMRاز جمله سازههای ضعیفی هستند که برای مقاومسازی و
همچنین بازسازی در زمانی که به شدت آسیب دیده و یا فروریخته
باشند ،مناسب و قابل قبول نیست .همچنین ساختمانهای چوبی
نیز امکان مقاومسازی و بازسازی در صورت آسیبدیدگی شدید و
فروریزش ندارند ،زیرا این نوع سازهها در تهران امروز متداول نیست
و مصالح الزم برای بازسازی و مقاومسازی آنها وجود ندارد .برای
مقاومسازی چنین ساختمانهایی ،این سازهها با ساختمانهای
جدید با سازههای مقاومتر و در سطح طراحی لرزهای مقاومسازی
شده جایگزین میشوند .در این پژوهش فرض شده که سازهها بر
مبنای ارتفاع به  3گروه مجزا تقسیم شوند که عبارتند از :کوتاه
مرتبه ،میان مرتبه و بلند مرتبه (جــدول  .)5این بدان معناست
که جایگزین کردن یک سازه با سازهی غیر هم گروه خود در میان
گزینههای مقاومسازی و بازسازی امکانپذیر نیست .از آنجا که
سه سطح مختلف آسیب در این مطالعهی موردی در نظر گرفته
شده اســت ،مقدار هزینهی واحــد بازسازی  Rبــرای هر سه سطح
خرابی مختلف ارائه شده است .به عالوه این امکان وجود دارد که
ساختمانها به سطوح طراحی باالتری نیز در روند بازسازی ارتقا
یابند .تمامی ساختمانها در صورت متحمل شدن سطوح مختلف
خرابی ناچیز و متوسط میتوانند به وضعیت اولیهی قبل از خرابی
بــازســازی شوند .امــا ا گــر ساختمانهای خشتی ،چوبی و مصالح
بنایی و ساختمانهای نیم اسکلت ()HLR ،HMR ، HHR
آسیب شدید ببینند یا به کل فرو بریزند باید به یکی از سازههای
اسکلت فلزی یا بتنی متناسب با گروه مربوط بازسازی شوند.

(ب)

(الف)

تصویر  :4هزینههای تقویت پیشنهاد شده برای محلههای شهر تهران برای تحلیل موردی (میلیون دالر امریکا) که در آنها  kبرابر  6است (الف) تحلیل
تصادفی با محدودیت بودجه (ب) بدون محدودیت بودجه

(الف)
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(ب)
تصویر  :5هزینههای مقاومسازی پیشنهاد شده برای استراتژیهای مختلف در برابر نوع سازهی اولیه و سازهی نهایی در شهر تهران
برای تحلیلهای (الف) با محدودیت بودجه مقاومسازی( ،ب) بدون محدودیت بودجهی مقاومسازی

جدول  :6رواج نسبی اوليهی انواع متفاوت سازه و درصد هزینههای مقاومسازی اختصاص یافته به هر نوع سازهای
MLR

SDB

SMR

SLR

%7

%1/2

%34

%5

CLR
c2- c3-

CLR
c2- c3-

CHR

CMR

CLR

%0/1

%6/5
%7/5

%0/9

نوع ساختمانهایی که ساختمانهای موجود به آنها مقاوم سازی شدهاند
CMR
CHR
SLR
SMR
c2c3c2- c3- c2- c3c2c3-

HLR

نوع ساختمانهای
موجود اولیه

%45

سازهایهای رواجگونه
هزینههای
مقاوم سازی

CLR
c2- c3-

HLR
c2- c3-

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%23

%0

%2

%0

%75

 2 /4میلیارد
دالر

%0

%0

%0

%13

%0

%23/4

%0

%0/6

%0

%0/2

%0

%13

%0

%1/5

%0

%48

8/2
میلیارد دالر

[ .]34بنابراین در تحلیل موردی اصلی ،فرض شده که  %20از کل
بودجه ( 2.400میلیون دالر امریکا) برای بودجهی مقاومسازی و
 %80کل بودجهی باقیمانده ( 9.600میلیون دالر امریکا) برای
بازسازی اختصاص یابد.

تحلیل مدل و نتایج

در این بخش ،نتایج تحلیل مدل انجام شده ارائــه میگردد
و میتوان با کمک این نتایج به سؤاالت کلیدی پرسیده شده در
ارتــبــاط با راهــبــردهــای مــقــاومســازی پاسخ داد .بــرای پاسخگویی
به این ســؤاالت و درک آثار عوامل مختلف بر راهبرد مقاومسازی
انتخاب شده و انجام تحلیل حساسیت 31در این مطالعهی موردی،
مدل بهینهسازی با تغییر فرضیات و دادههـای ورودی شامل 24
مقدار مختلف برای عامل پرهیز از ریسک اقتصادی (،0/25 ،0[ )k
،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1/75 ،1/5 ،1/25 ، 1 ،0/75 ،0/5
 ]80 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،10،20و دو حالت وجود و عدم وجود
محدودیت برای بودجهی مقاومسازی ،مورد تحلیل قرار گرفت.

پیشنهادهای کاهش ریسک و اولویتهای
ی
مقاومساز 

تحلیل با
محدودیت
بودجه
تحلیل بدون
محدودیت
بودجه

بودجه ،نشان میدهد .در این تحلیلها مقدار  kبرابر  6در نظر
گرفته شده است .در این نقشهها مقدار هزینههای مقاومسازی
پیشنهادی در بخشهای مرکزی و شرقی تهران بیشتر از نواحی
غربی است .این امر ممکن است به دلیل مقادیر بیشتر  PGAدر
این بخشها و یا چگالی بیشتر ساختمانی در این موقعیتهای
مکانی باشد .همانطور که در تصویر  4میتوان مشاهده کرد،
هزینههای مــقــاومســازی حساسیتهای باالیی نسبت به مقدار
محدودیت بودجهی قابل دسترس برای مقاومسازی دارد.
تصویرهای ( 5الف ،ب) کل هزینههای مقاومسازی پیشنهاد
شده را ،در برابر نوع ســازهی اولیه و ســازهی نهایی ساختمانها
برای دو تحلیل موردی ،با محدودیتهای متفاوت برای بودجه
مقاومسازی در شهر تهران ،نشان میدهد .جدول  6رواج نسبی
اولــی ـهی ان ــواع مـتــفــاوت س ــازه و درص ــد هزینههای مــقــاومســازی
اختصاص یافته به هر نوع سازه یا در واقع راهبرد مقاومسازی را
برای هر دو تحلیل موردی انجام شده ارائه میدهد.
تحلیل تصادفی با محدودیت بودجه به ایــن نتیجه منجر
میشود که بیشترین هزینههای مقاومسازی پیشنهادی صرف
مــقــاومســازی ساختمانهای با نــوع ســازهی نیمه اسکلتی فلزی
 بنایی کوتاه مرتبه شــود که با نــام  HLRنشان داده میشود.ساختمانهای نیمه اسکلتی فلزی  -بنایی کوتاه مرتبه و میان
مرتبه (به ترتیب  HLRو  )SMRهمانطور که در جدول  6قابل
مشاهده است ،سهم بزرگی از ساختمانهای موجود در تهران را
تشکیل میدهند ،با این وجود به ترتیب در زیرگروههای سازهای
کوتاه مرتبه و میان مرتبهی مربوط به خود کمترین آسیبپذیری
لــرزهای را دارنــد .ساختمانهای بتنی مسلح میان مرتبه و کوتاه
مرتبه ( CMRو  )CLRبه ترتیب پیشنهادهای مقاومسازی بعدی
خواهند بود .ساختمانهای بتنی مسلح پس از ساختمانهای نیمه
اسکلتی فلزی  -بنایی رایجترین نوع سازهای در تهران هستند که
البته از آسیبپذیری بیشتری برخوردارند و بهمنزلهی راهبردهای
بعدی مقاومسازی پیشنهاد میشوند.
بنابراین به نظر میرسد که در این تحلیل موردی پیشنهادهای
مقاومسازی بیشتر تحت تأثیر رواج سازههای موجود ( )HLRو
آسیبپذیری سازهها ( CMRو  )CLRباشد.
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انتخاب راهبرد کاهش ریسک (مقاومسازی ساختمان و یا
بازسازی ساختمان به نوع دیگر سازه )به ترکیب عوامل بسیاری
بستگی دارد .ایــن عوامل شامل شــدت و فــراوانــی خطر لــرزهای،
رواج نسبی انواع متفاوت سازه در ساختمانهای اولیهی موجود،
آسیبپذیری لــرزهای نسبی آنهــا ،انــواع روشهــای مقاومسازی
و کاهش ریسک موجود و بهبود نسبی که در عملکرد ساختمان
به دلیل انجام مقاومسازیها ایجاد میشود و هزینههای انجام
هریک از انواع روشهای مقاومسازی است [ .]11در پایان نیز این
انتخاب راهبرد مقاومسازی به بودجهی موجود برای مقاومسازی
و سطح ریسکی که بــرای تصمیمگیرنده و یا مدیر ریسک قابل
پذیرش است ،بستگی دارد.
تصویر ( 4الف ،ب) مقدار هزینههای مقاومسازی را در مقابل
موقعیت جغرافیایی هریک از ناحیهها برای دو تحلیل بهینهسازی
تــصــادفــی ،بــه ترتیب بــا مــحــدودیــت بــودجــه و ب ــدون محدودیت

تحلیل
تصادفی

با افزایش امکان اختصاص بودجهی بیشتر برای مقاومساز 
ی
در تحلیل ب ــدون مــحــدودیــت بــودجــه ،هزینههای مــقــاومســازی
پیشنهادی افزایش مییابد و سهم سه نوع ســازهی پیشگفته از
مجموع هزینهها کاهش مییابد (جــدول  .)6به عــاوه پیشنهاد
میشود که سایر گونههای سازهای مانند ساختمانهای اسکلت
فــلــزی کــوتــاه مرتبه و مــیــان مرتبه ( SLRو  ،)SMRهمچنین
آسیبپذیرترین نوع سازه یعنی ســازهی خشتی ( )SDBو در آخر
ساختمانهای بتن مسلح بلند مرتبه ( )CHRبه ترتیب برای
مقاومسازی انتخاب شوند .به غیر از ساختمان خشتی ()SDB
راهبرد مقاومسازی در سایر سازهها به صورت تقویت آنها به سطح
طراحی لرزهای باالتر (از سطح طراحی مقاومسازی نشده به سطح
مقاومسازی شــده سطح  )1اســت .راهــبــرد مقاومسازی در رابطه
با ساختمانهای خشتی ( )SDBبدین صــورت اســت که آنها
تخریب میشوند و با ساختمانهای بتنی مسلح کوتاه مرتبه و با
سطح طراحی مقاومسازی شدهی سطح  1جایگزین میشوند ،زیرا
این نوع سازهها قابلیت اینکه بر آنها تقویت لرزهای صورت بگیرد
ندارند و عملکرد لرزهای مناسبی را نمیتوان از آنها انتظار داشت.
این امر نشان میدهد که با افزایش بودجهی در دسترس برای
مقاومسازی ،گزینههای مقاومسازی پرهزینهتر مانند بازسازی
ســاخــتــمــانهــای خشتی نیز تــوســط مــدل بهینهسازی پیشنهاد
میشوند.

اثر زلزلههای مختلف
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هزینههای بــازســازی میتواند به تفکیک بــرای سناریوهای
زلزله مختلف نشان داده شود .به کمک این کار میتوان زلزلههایی
که بیشترین مشارکت را در احتمال خسارت بیش از حد خسارت
مجاز ( )Bدارنــد ،مشخص نمود .تصویر  14میزان مشارکت 62
زلزله سناریو را در کل خسارت (هزینههای بازسازی) بیش از حد
(یعنی مقدار  P l β lبرای هر زلزله سناریو  )lدر برابر  24مقدار پارامتر

پرهیز از ریسک اقتصادی ( ،)κکه هر کدام متناظر با یک تحلیل
موردی است ،نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،مقدار
خسارت (هزینههای بازسازی) بیش از حد ،با کاهش  κاز مقدار
صفر تا  40افزایش مییابد و سپس برای مقادیر  50< κ <80ثابت
باقی میماند .تصویر  6همچنین شماره و شاخص شدت مربوط
زلزلههایی که بیشترین مشارکت را در مقدار خسارت (هزینههای
بازسازی) بیش از حد دارند ،نشان میدهد .شاخص شدت مربوط
به هر زلزله از رابطهی  3محاسبه میشود و مبین میانگین وزنی
شدت (بیشینه شتاب زمین) زلزلهی مربوطهی وزن داده شده با
جمعیت تحت تأثیر آن زلزله است.
PGAm p m
رابطهی: 3
Pop
m =1
114

∑ = Intensity Index

در این رابطه  PGAmمقدار بیشینه شتاب زمین در ناحیهی
 mاست و  ، pmجمعیت ساکن در ناحیهی  Pop ، mتعداد کل
جمعیت ،و  mشاخص ناحیه است.
در تصویر  6بــرای حالتی که مقدار  κبرابر صفر اســت45 ،
زلزله از  62زلزله در مقدار خسارت (هزینههای بازسازی) بیش از
حد مشارکت میکنند و تنها  20زلزله سهم مشارکتی معادل %70
کل مقدار خسارت (هزینههای بازسازی) بیش از حد دارند .سناریو
زلزلههای  34 ، 62و  48با مجموع  %20به ترتیب بیشترین سهم
مشارکت را دارند .با افزایش عامل پرهیز از ریسک  ، κتعداد سناریو
زلزلههایی که در مقدار خسارت (هزینههای بــازســازی) بیش از
حد مشارکت میکنند کاهش مییابد .برای مقادیر 50< κ <80
تعداد زلزلههای مشارکت کننده به  31تقلیل مییابد .در این حالت
زلزلههای  46 ،51 ،48و  44با مجموع  %28به ترتیب بیشترین
زلزلههای مشارکت کننده در مقدار خسارت (هزینههای بازسازی)
بیش از حد هستند.
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تصویر  :6میزان مشارکت هر زلزله سناریو را در خسارت (هزینههای بازسازی) بیش از حد در برابر  24مقدار پارامتر پرهیز از ریسک اقتصادی ()κ
که هر کدام متناظر با یک تحلیل موردی است .در این تحلیلها محدودیتی برای بودجهی مقاومسازی وجود ندارد.

جدول  :7توابع هدف دو حالت با و بدون محدودیت بودجه محاسبه شده برای همهی زلزلهها با فرض وقوع قطعی آنها

شمارهی
زلزله

احتمال
زلزله

تابع هدف،
تابع هدف وزندهی شده با
تابع هدف وزندهی شده
تابع هدف،
هزینههای کل
احتمال زلزله ،هزینههای کل
هزینههای کل با احتمال زلزله ،هزینههای
(میلیارد دالر)
(میلیارد دالر)
کل (میلیارد دالر) با
(میلیارد دالر) با
بدون محدودیت
بدون محدودیت بودجه
محدودیت بودجه
محدودیت بودجه
بودجه

6

0/1035

3/66

0/379

3/66

0/379

7

0/0099

70/7

0/699

50/6

0/5

8

0/0069

111

0/771

81/1

0/563

9

0/0102

7/9

0/805

49

0/499

10
11

0/0994
0/0051

1/3
94/8

0/129
0/485

1/3
68

0/129
0/347

12
13
14

0/0086
0/0155
0/1175

53/2
45/5
3/98

0/455
0/705
0/468

34/1
26/2
3/98

0/292
0/407
0/468

15

0/0099

9/04

0/089

9/04

0/089

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

0/009
0/0598
0/0056
0/0159
0/0053
0/0405
0/2327
0/0095
0/0064
0/0092
0/0047
0/0397
0/0038
0/0091
0/0058
0/0079
0/0138
0/0104
0/0259
0/0114
0/0265

111
3/64
9/05
83/4
108
2/97
3/87
51/4
9/17
39/2
9/84
6/1
17/4
21/6
105
93/8
62/9
42/1
70/2
67/3
7/94

0/997
0/218
0/05
1/33
0/568
0/120
0/09
0/487
0/059
0/361
0/046
0/242
0/067
0/198
0/603
0/744
0/866
0/439
1/82
0/765
0/210

78/7
3/64
9/05
55/2
80/7
2/97
3/87
32/5
9/17
24
9/84
6/1
13/8
15
77/3
63/1
42/4
24/1
44/6
45/9
7/94

0/706
0/218
0/05
0/88
0/426
0/12
0/09
0/308
0/059
0/221
0/046
0/242
0/053
0/137
0/445
0/5
0/584
0/251
1/16
0/522
0/210

37

0/0051

119

0/606

90/3

0/460

38

0/0148

20/6

0/305

14/8

0/219
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1
2
3
4
5

0/006
0/0178
0/1138
0/0004
0/0084

86/3
57/1
4/76
7/05
16/8

0/519
1/02
0/542
0/002
0/142

64/3
36/3
4/76
7/05
13/4

0/387
0/646
0/542
0/002
0/114

شمارهی
زلزله

احتمال
زلزله

39

0/0101

112

1/13

85/9

0/868

40

0/0002

133

0/026

95/2

0/019

41
42
43
44
45

0/0098
0/0049
0/0079
0/0085
0/0062

9/58
167
123
135
22/6

0/094
0/816
0/884
1/15
0/139

9/58
134
93/2
102
15/4

0/094
0/655
0/671
0/873
0/095

46
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تابع هدف،
تابع هدف وزندهی شده با
تابع هدف وزندهی شده
تابع هدف،
هزینههای کل
احتمال زلزله ،هزینههای کل
هزینههای کل با احتمال زلزله ،هزینههای
(میلیارد دالر)
(میلیارد دالر)
کل (میلیارد دالر) با
(میلیارد دالر) با
بدون محدودیت
بدون محدودیت بودجه
محدودیت بودجه
محدودیت بودجه
بودجه

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

0/008
0/0092
0/008
0/0064
0/0125
0/0071
0/004
0/0288
0/0051
0/0079
0/0015
0/0051
0/0061
0/0154
0/0793
0/1013
0/1189
متوسط توابع هدف

146

1/17

114

0/914

73/3
174
44/8
4/84
160
128
6/1
115
91/2
173
102
162
9/96
10/3
4/14
25/9

0/677
1/38
0/285
0/06
1/14
0/515
0/176
0/586
0/722
0/264
0/523
0/99
0/154
0/821
0/419
3/08
35/6

49/8
139
26/8
4/84
123
99/9
6/1
84/7
61/2
138
66/4
123
9/96
10/3
4/14
16/2

0/46
1/11
0/17
0/06
0/877
0/4
0/176
0/433
0/484
0/21
0/24
0/751
0/154
0/821
0/419
1/92
26/2

جدول  :8محاسبهی ارزش مورد انتظار اطالعات صحیح برای تحلیل موردی در دو حالت با و بدون محدودیت بودجه

تحلیل موردی

هنیهب لدم ی هسیاقممیاقمم ی هسیاقمماسهنیهب لدم ی هسیاقم
یاهزرل کسیرشهاک تهج یداصتقا عبانمصاصتخا یارب تخا یارب 

تحلیل تصادفی با
محدودیت بودجه
تحلیل تصادفی بدون
محدودیت بودجه

تابع هدف ،هزینههای
کل (میلیارد دالر) از حل
تصادفی

متوسط تابع هدف
(میلیارد دالر)

ارزش مورد انتظار اطالعات صحیح
(میلیارد دالر)

38/3

35/6

2/66

36/5

26/2

10/3

ارزیابی برتری بهینهسازی تصادفی در مقایسه با
سایر روشهای احتمالی

بــرای بــررســی مــدل پیشنهادی از منظر در نظر گرفتن عدم
قــطــعــیـتهــای زلــزل ـهه ـای محتمل و نــشــان دادن بــرتــریهــا و
قابلیتهای مــدل بــرنــامـهریــزی تصادفی (احــتــمــالــی) نسبت به
مدلهایی که بحث احتماالت را در خارج از پروسهی برنامهریزی

در نظر میگیرند ،مجموعه تحلیلهایی در نظر گرفته شده است.
این تحلیلها با فرض دادههایی که برای حالت تحلیل تصادفی
در دو حالت با و بدون محدودیت بودجه در نظر گرفته شده شامل
زلزلهها و احتماالت آنها ،انجام شده است و نتایج این تحلیلها
با نتایج تحلیلهای تصادفی مورد مقایسه قرار گرفته است .عالوه
بر مقایسهی نتایج تحلیلها و پیشنهادات مقاومسازی ارائه شده

جدول  .9مقادیر متوسط هزینههای زلزلههای محتمل با فرض وقوع هر یک از سناریوها در برنامهی یقینی و یا برنامهی متوسط ،هزینههای کل
حاصل از حل تصادفی و ارزش حل تصادفی برای تحلیلهای با و بدون محدودیت بودجه

تحلیل موردی

تحلیل تصادفی با محدودیت بودجه
تحلیل تصادفی بدون محدودیت بودجه
تحلیل تصادفی با محدودیت بودجه
تحلیل تصادفی بدون محدودیت بودجه
تحلیل تصادفی با محدودیت بودجه
تحلیل تصادفی بدون محدودیت بودجه
تحلیل تصادفی با محدودیت بودجه
تحلیل تصادفی بدون محدودیت بودجه
تحلیل تصادفی با محدودیت بودجه

متوسط هزینههای کل(میلیارد دالر) در
ارزش حل
تابع هدف ،هزینههای
اثر وقوع کلیه زلزلهها با فرض پیش بینی
تصادفی
کل (میلیارد دالر ) از
وقوع سناریو زلزله  lبرای مدل بهینهسازی
(میلیارد دالر)
حل تصادفی
و یا برنامه متوسط
زلزلهی شمارهی 3
39/9
39/9
زلزلهی شمارهی 46
38/7
47
زلزلهی شمارهی 51
38/9
48/7
زلزلهی شمارهی 62
38/6
38/5
برنامهی متوسط
39/6

توسط ایــن روشهــا ،مقادیر کلیدی نشاندهندهی برتری مدل
تصادفی «ارزش م ــورد انتظار اطــاعــات صحیح» و «ارزش حل
تصادفی» محاسبه شده تا ارزش انجام تحلیل برنامهریزی تصادفی
بیشتر مشخص گردد.

در نظر گرفتن احتماالت خارج از مدل یقینی و
محاسبهی ارزش مورد انتظار اطالعات صحیح

38/3
36/5

0/462
10/5

38/3
36/5

0/632
12/2

38/3
36/5

0/3
2/04

38/3

1/34

بهتر برای مدیر ریسک وجود داشته است .حال آنکه چنین امکانی
وجود ندارد و روش تصادفی بهترین روش ممکن است.

محاسبهی «ارزش حل تصادفی»

برای محاسبهی ارزش حل تصادفی متناظر با مدل تصادفی
ارائه شده در اینجا ،چهار زلزله در دو حالت با و بدون محدودیت
بودجه انتخاب شدهاند و مقادیر ارزش حل تصادفی در  8حالت
مذکور به دست آمده است .جدول  9مقدار هزینههای کل و ارزش
حل تصادفی را برای هر یک از این چهار سناریوی زلزله 51 ،46 ،3
و  62در دو حالت محدودیت بودجه نشان میدهد.
در نظر گرفتن فرض وقوع حتمی یک زلزلهی متوسط یا یک
زلزلهی بزرگ ،منجر به یک تصمیم مقاومسازی متناسب با این
زلزله میگردد .این کار در مسائل بهینهسازی معمول است ،با این
حال میتواند عواقب نامطلوبی داشته باشد .بدین معنا که چنانچه
زلزلههای دیگری رخ دهد که تناسبی با زلزلهی در نظر گرفته شده
نداشته باشد ،میتواند هزینههای بیشتری را تحمیل کند .در
جــدول  9ارزش حل تصادفی بــرای هر چهار سناریو زلزله و در دو
حالت محدودیت بودجه مقداری مثبت دارد و این در واقع خسارت
حاصل از در نظر نگرفتن تغییرات تصادفی است و به معنای سود
محتمل در اثر حل مدل تصادفی است .باید توجه داشت که این
مقدار برابر مقدار مورد انتظار اطالعات کامل نیست و میتواند حتی
بزرگتر از آن نیز باشد.
برنامهی متوسط و محاسبهی «ارزش حل تصادفی» با
فرض برنامهی تصادفی
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برای به دست آوردن «ارزش مورد انتظار اطالعات صحیح»،
به روش شرح داده شده ،مدل برنامهریزی یقینی ارائه شده برای
هریک از  62سناریوهای زلزلهی فهرست زلزلههای کاهش یافته،
با فرض وقوع قطعی هر یک از آنها تحلیل شده است و تابع هدف
مربوط به هر یک از زلزلهها محاسبه میگردد .مقادیر تابع هدف
و متوسط آن و همچنین ارزش مورد انتظار اطالعات صحیح برای
تحلیل در دو حالت با و بدون محدودیت بودجه انجام شده و در
جدول  7نشان داده شده است .تفاضل مقدار به دست آمده از تابع
هدف (هزینهی کل) با حل تصادفی ،و متوسط هزینهی کل به
دست آمده از باال« ،ارزش مورد انتظار اطالعات صحیح» را نشان
میدهد که برای دو تحلیل تصادفی با و بدون محدودیت بودجه
در جدول  8نشان داده شده است .این نوع متوسطگیری و در واقع
در نظر گرفتن احتماالت در خارج از مدل بهینهسازی بیانگر حالتی
است که فرض شده وقوع زلزلهها به صورت چرخشی و قطعی در
دورههای بسیار طوالنی در آینده است .حال آنکه از وقوع زلزلهها
در آینده اطالع موثقی در دسترس نیست .مثبت بودن مقدار این
اختالف (ارزش مورد انتظار اطالعات صحیح) نشان میدهد که ا گر
ً
از وقوع زلزله اطالعات کامال موثقی داشتیم ،امکان تصمیمگیری

38/3
36/5

1/67
3/42

تصویر  :7هزینههای تقویت پیشنهاد شده برای محلههای شهر تهران برای برنامهی متوسط (میلیون دالر آمریکا)

تصویر  :8هزینههای مقاومسازی پیشنهاد شده برای استراتژیهای مختلف در برابر نوع سازهی اولیه و سازهی
نهایی در شهر تهران برای برنامهی متوسط

36

شمـاره هفتـم
بهار و تابستان

۱۳۹۴

دوفصلنامه
علمیوپژوهشی

هنیهب لدم ی هسیاقممیاقمم ی هسیاقمماسهنیهب لدم ی هسیاقم
یاهزرل کسیرشهاک تهج یداصتقا عبانمصاصتخا یارب تخا یارب 

یکی دیگر از روشهای در نظر گرفتن زلزلهها و احتماالت
آنها در برنامهریزی برای مقاومسازی و اختصاص منابع ،استفاده
از برنامهی متوسط است .برای نشان دادن مدل برنامهریزی
تصادفی (احتمالی) نسبت به این روش تصادفی ،مدل برنامهریزی
یقینی ارائه شده برای هریک از زلزلهها تحلیل میشود و با
فرض اینکه دقیقاً آن زلزله اتفاق میافتد ،مقادیر مساحتهای
پیشنهادی مقاومسازی ،که همان تصمیمات بهینه هستند ،برای
 62سناریو زلزله محاسبه میگردد .حال یک برنامهی متوسط
انجام میشود؛ یعنی مقدار متوسط مساحت مقاومسازی شده ،به
صورت میانگین وزنی  62تصمیم بهینه ،برای هریک از زلزلهها
با توجه به احتماالت آنها در نظر گرفته میشود .سپس تصمیم
مقاومسازی حاصل از برنامهی متوسط با تصمیمات مقاومسازی
بهینهی حاصل از حل تصادفی مقایسه میشود.
تصویر  7توزیع جغرافیایی هزینههای مقاومسازی پیشنهادی
در برنامهی متوسط را در حالت با محدودیت بودجه نشان
میدهد .از آنجا که این برنامه در واقع متوسط همهی برنامههای
مقاومسازی پیشنهادی است ،توزیع جغرافیایی پراکندهتری
نسبت به پیشنهادهای مدل تصادفی و به ویژه مقادیر مقاومسازی
دارد .همچنین در مقایسه با حل تصادفی بر نواحی خاصی
متمرکز نیست و ساختمانها تقریباً در کلیهی ناحیههای تهران
تا حد محدودی مقاومسازی شدهاند .تصویر  8نیز کل هزینههای
مقاومسازی پیشنهاد شده در برنامهی متوسط را ،در برابر نوع

سازهی اولیه و سازهی نهایی ساختمانها با محدودیت بودجهی
مقاومسازی در شهر تهران ،نشان میدهد .در اینجا نیز توزیع
هزینههای مقاومسازی در میان ساختمانهای مختلف پراکندهتر
بوده ،شامل کلیهی راهکارهای مقاومسازی غیر از مقاومسازی
ساختمانهای خشتی و مصالح بنایی و چوبی به دلیل محدودیت
بودجه میشود .بیشترین هزینههای مقاومسازی پیشنهادی
همانند تحلیل تصادفی با محدودیت بودجه صرف مقاومسازی
ساختمانهای با نوع سازهی نیمهاسکلتی فلزی -بنایی کوتاه
مرتبه  HLRنشان داده میشود .البته تفاوت هزینههای صرف
شده برای مقاومسازی سازههای مختلف در اینجا در مقایسه با
تحلیلهای مربوط به سایر زلزلههای بررسی شده و مدل تصادفی
زیاد نیست .گزینههای مقاومسازی بعدی ساختمانهای اسکلت
فلزی میان مرتبه ( )SMRو ساختمانهای بتنی مسلح میان
مرتبه ( )CMRهستند.
در این حالت نیز مقدار ارزش حل تصادفی با محاسبهی مقدار
هزینههای کل ایجاد شده در اثر وقوع کلیهی زلزلههای بزرگ تا
کوچک دیگر و سپس گرفتن متوسط وزنــی مقادیر هزینهی کل
برای زلزلههای مسبب با توجه به احتماالت زلزلهها و محاسبهی
تفاضل مقدار به دست آمده از تابع هدف با حل تصادفی (هزینه
کل حاصل از مدل تصادفی) ،و متوسط محاسبه شده ،به دست
آمده است .این مقدار در جدول  ،9در حالتی که محدودیت برای
بودجه موجود است ،نشان داده شده است .همانطور که مشاهده

میشود ،ارزش حل تصادفی برای در نظر گرفتن برنامهی متوسط
نیز مقداری مثبت دارد و این در واقع نشان میدهد که روش حل
تصادفی به دلیل ارائهکردن هزینههای کمتر نسبت به برنامهریزی
متوسط عدم قطعیتهای مرتبط با زلزلهها را بهتر مدل کرده است.
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اختصاص منابع اقتصادی و اهمیت آن در ریسک بالیای
طبیعی در این پژوهش مــورد بررسی قــرار گرفته اســت .همچنین
مباحثی نظیر اثرگذاری و سودمندی نحوهی بودجهبندی و توزیع
منابع اقتصادی به منزلهی اهداف اصلی در انتخاب راهکار بهینه
بــرای کاهش ریسک و اختصاص منابع عمومی بــرای این منظور
مورد تأ کید قرار گرفت .یک مدل برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای
بــا هــدف کمینه ک ــردن آث ــار نامطلوب زلــزلـههــای محتمل آینده
(خسارات) و هزینهی راهکارهای مطلوب کاهش ریسک در سطح
منطقهای توسعه داده شده است .وجه تمایز این مدل با مدلهای
پیشین عالوه بر ارتقای مدلهای بهینهسازی یقینی به مدلهای
بهینهسازی تصادفی ،برقراری تــوازن میان ریسک و سودمندی
اســت .بــرای نشان دادن برتری مدل تصادفی ارائــه شده از منظر
در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به وقوع زلزلههای محتمل ،در
مقایسه با سایر روشهایی که احتماالت را خارج مدل بهینهسازی
در نظر میگیرند ،برخی از این روشها مانند برنامهی متوسط در
این مقاله تعریف و ارائه شده است .همچنین نحوهی محاسبهی
«ارزش حل تصادفی» و «ارزش مورد انتظار اطالعات صحیح» برای
مقایسه این روشها نیز ارائه شده است.
ب ــرای نــشــان دادن کــاربــرد م ــدل بــرنــام ـهریــزی تــصــادفــی دو
مرحلهای و مقایسهی آن با سایر روشهای در نظر گرفتن احتماالت
در بحث بهینهسازی از نظر عملی ،مطالعهی موردی که برای شهر
تهران انجام شده ،به همراه نحوهی تهیه دادههای ورودی و نتایج
استخراج شده از آن ارائه و مورد بررسی قرار گرفت .تحلیل مطالعهی
موردی انجام شده یافتههای جدیدی را ارائه میکند .در مطالعهی
مــوردی اصلی انتخاب آنکه چه ســازهای باید مقاومسازی شود،
بیش از هر عامل دیگری به رواج نسبی آن گونههای ساختمانها،
آسیبپذیری آنهــا و محدودیت بودجهی مقاومسازی وابسته
است .با افزایش بودجهی در دسترس ،گونههای دیگر سازهای و
راهکارهای پرهزینهتر و تغییر نوع سازه نیز بهمنزلهی راهکارهای
انتخابی در نظر گرفته میشوند .تحلیلهای موردی تکمیلی برای
مقایسهی مدل تصادفی و سایر روشهای احتمالی حاکی از برتری
مدل بهینهسازی تصادفی در مقایسه با این روشهــای احتمالی
است .بهویژه همانطور که مشخص است اطالعات دقیقی از وقوع
زلزل ه سناریو در دسترس نیست و مقایسهی نتایج این تحلیلها
با نتایج تحلیل مدل تصادفی و مقادیر عامل کلیدی «ارزش حل
تصادفی» نشاندهندهی این امر است .از طرف دیگر مقایسهی
نتایج حاصل از برنامهی متوسط و برنامهی تصادفی بر اساس
مقادیر «ارزش حــل تــصــادفــی» ،حاکی از آن اســت کــه ارزش حل
تصادفی برای در نظر گرفتن برنامهی متوسط نیز ،مقداری مثبت
دارد و این در واقع نشان میدهد که روش حل تصادفی به دلیل

ارائه کردن هزینههای کمتر نسبت به برنامهریزی متوسط ،عدم
قطعیتهای مرتبط با زلزلهها را بهتر مدل کرده است.
اســتــفــاده از روشه ـ ــای بـهـیـنـهســازی بــه مــدیــر ری ـســک و یا
تصمیمگیرنده ،در مورد تعیین راهبرد اختصاص منابع اقتصادی،
این امکان را میدهد که بتواند میان تعداد فراوانی از راهکارها
مقایسه انــجــام ده ــد .همچنین امــکــان در نظر گرفتن اهــداف
مختلف مانند کاهش ریسک خسارات اقتصادی بیش از حد مجاز،
هزینههای مقاومسازی و هزینههای بازسازی و نیز محدودیتهای
مختلف مانند محدودیت بودجه را به طور همزمان فراهم میکند.
عــاوه بر این استفاده از مدل برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای
این فرصت را بــرای مدیر ریسک فراهم میکند تا بتواند احتمال
وقــوع همهی زلــزلـههــا و پیامدهای متفاوت و گهگاه متناقض
آنهــا را در فرایند تصمیمگیری بــرای اختصاص منابع اقتصادی
و کاهش ریسک لــرزهای در نظر بگیرد .با این حال این مدل نیز
دارای محدودیتهایی مانند سایر مدلهای ریاضی و رایانهای
اس ــت .از جمله مـحــدودیـتهــا ایــن اســت کــه ایــن مــدل فقط به
بحث مقاومسازی و بازسازی ساختمانهای موجود در منطقهی
چ یک از زیرساختها در این مدل در
شهری پرداخته است و هی 
نظر گرفته نشدهاند .همچنین اثر مقاومسازی لــرزهای بر عملکرد
سازهای ساختمان و دیگر اثراتی که مقاومسازی بر افزایش سرمایه
و یا مهاجرت جمعیت دارد در نظر گرفته نشده اســت .عــاوه بر
این برای محاسبهی تابع هدف فقط خسارت اقتصادی ناشی از
آسیبدیدگی و خرابی ساختمان در نظر گرفته شده است و سایر
خسارات اقتصادی مانند خسارت به اجزای غیر سازهای محتویات
و خسارت اختالل در عملکرد تجاری ساختمان نیز در نظر گرفته
نشده است .به عالوه در این مدل خسارات جانی در اثر زلزله که
میتواند قابل توجه باشد در نظر گرفته نشده است .وارد کردن این
اثر و همچنین سایر آثار اجتماعی و اقتصادی زلزله بر یک محیط
شهری و مدلسازی آنها در مدل بهینهسازی میتواند منجر به
پیچیده شدن و در برخی موارد بزرگ شدن مدل ،به حدی که با
نرمافزارهای موجود دیگر قابل حل نباشد ،گردد .با این وجود از
نظر ریاضی میتوان هریک از این آثار و حتی اثر خطرات ثانویهی
زلزله مانند آتشسوزی و سونامی را نیز در رابطهبندی مدل ارائه
کرد.
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