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چکیده

.مناطق شهری بسیاری به وسیلهی مخاطرات مرکب مورد تهدید قرار میگیرند که منجر به ایجاد آسیبهای جدی انسانی میگردد
 در این مطالعه با هدف ارزیابی.این مسئله متأثر از تحوالت مرتبط مانند شهرنشینی و ساخت و سازها در مناطق با آسیبپذیری باال است
 توسعه داده میشود و در نهایت سناریوهای1 مدلی شاخصمحور تحت عنوان مدل ارزیابی آسیبپذیری پاپاثوما،آسیبپذیری انسانی
 (سناریو17:00  (سناریو زمان روز) و14:00 ،) بامداد (سناریو شب2 مختلف آسیبپذیری انسانی ناشی از حریق در پی زلزله در سه زمان
 شهرداری شیراز واقع در استان فارس ارائه6  و1 زمان اوج رفت و آمد) در دو سطح تعداد افراد مجروح و تعداد کشتهشدگان در سطح مناطق
. استHAZUS  تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده با توجه به روش تحقیق تحلیل کمی با استفاده از متدولوژی و نرمافزار.خواهد شد
 بامداد با بیشترین تعداد تلفات برابر با تعداد2 یافتهها در برآورد سطوح آسیبپذیری نهایی حاکی از تخمین بدترین سناریو مربوط به ساعت
. نفر مصدوم (افراد زخمی و کشته شده) است68906.5  در مجموع، نفر کشته36651.391  نفر زخمی و32255.12
HAZUS, PTVA  مدل شاخصمحور، حریق در پی زلزله، تلفات، ارزیابی آسیبپذیری:واژههای کلیدی
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Abstract

ارزیابی سناریوهای آسیب انسانی (تلفات) در کاربریهای
شهری بر اثر حریق در پی زلزله

M

any built-up areas are threatened by multiple hazards, which pose a significant threat to humans, buildings
and infrastructure. However, the analysis of the physical vulnerability towards multiple hazards is a field
that still receives lower attention, although vulnerability analysis and assessment can contribute significantly to
risk reduction efforts. In this paper, an indicator-based vulnerability approach, the PTVA (Papathoma Tsunami
Vulnerability Assessment), was further modified to be applicable in a multi-hazard context. Finally, the study
presented the number of people injured and killed in different scenarios of human vulnerability caused by fire
following the earthquake, in three times (02:00 am, 02:00 pm and 5 pm) in districts 1 and 6 municipal city in Fars
province, Iran. The collected data according to the quantitative analysis and software HAZUS was analysed. The
estimation of ultimate vulnerability showed that on the worst scenario at 02:00 am, with the greatest number of
casualties, the number of 10918.79 and 27517.72 injured people were killed, a total of 38,436.5 injured (wounded
and killed) in the 6th district of Shiraz.
Key words: Vulnerability assessment, Casualty, Fire, earthquake, PTVA, HAZUS.
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ارزیابی سناریوهای آسیب انسانی (تلفات) در کاربریهای
شهری بر اثر حریق در پی زلزله

موضوع مخاطرات مرکب بسیار مرتبط با سیاست بینالملل
و یکی از اولین منابع در دستور کار سازمان ملل متحد است [.]1
موضوع مخاطرات مرکب در درج ـهی اول و از ابتدا در زمینهی
کــاهــش آســیـبپــذیــری م ــورد اســتــفــاده ق ــرار گــرفــت و بــه ش ــدت ،با
هدف عملی کاهش خطر مشخص گردید [ .]2پسزمینهی این
مطالب برای جهانی امنتر ،فرضیه و مفهومی در خصوص افزایش
رویارویی بین انسان و محیطزیست طبیعی با نتیجهی عواقب
شدید بــرای زندگی بشر ،رفــاه و بــهــرهوری اقتصادی اســت [.]3
رویدادهایی مانند زلزله و حریق ،در ژاپن ( )1995و همچنین در
سال  1990در اوکالهاند هیل ایاالت متحدهی امریکا ،باعث آسیب و
زیانهای شدید شده است [ .]4پیشینهی تاریخی حوادث ر خداده
بیانگر این واقعیت است که شهر شیراز همواره به خاطر داشتن
ساختارهای مکانی ویــژه ،بحرانهای طبیعی زیــادی را متحمل
شده است .در این راستا مناطق  1و  6شهرداری شیراز بهمنزلهی
نمونهای قابل تعمیم به وضعیت کل شهر شیراز با توجه به نرخ
رشد باالی جمعیتی ،در بر داشتن محلهها با هر دو نوع بافت جدید
و قدیمی با وجود سازههای نامناسب و عدم رعایت ابتداییترین
نکات ایمنی در ساختوسازهای شهری و وجــود  28گسل مؤثر
بر محدودهی مورد مطالعه ،انتخاب شده است [ .]5بنابراین با
توجه به اهمیت مسئله در ابعاد مختلف مکانی و بهمنظور کاهش
آسیبپذیری در بــرابــر مخاطرات مرکب زلــزلــه و حــریــق ،توجه و
بهکارگیری مدلی جدید ،ضرورتی اساسی است .در این پژوهش به
علت ویژگی خاص منطقهی مورد مطالعه و به علت نگرانی در مورد
احتمال تلفات ناشی از آتشسوزی ،تلفات در پی آسیب سازهای
ناشی از وقوع آتشسوزی در پی زلزله محاسبه گردیده است .در این
مطالعه از برآورد آسیب غیرسازهای (برای مثال افتادن بخاری یا
آبگرمکن و  )...به علت عدم وجود روشها در متدولوژی HAZUS
و عدم قطعیتهای فراوان در این زمینه صرف نظر گردیده است.
مدل  PTVAبرای اولین بار برای استفاده از رکوردهای تاریخی
سونامی ،موجهای پس از آن و ارزیابی آسیبها ،مــورد استفاده
قرار گرفته است [ .]6پس از آن ،این مدل توسط ایاالت متحدهی
امریکا در ارزیــابــی آسیبپذیری شاخصمحور به کــار گرفته شد
[ .]7اولــیــن تــاش در کــاربــرد مــدل  PTVAب ــرای ان ــواع مختلف
مخاطرات غیر از سونامی ،در سال  2007در ارزیابی باالترین احتمال
آسیبهای فیزیکی انجام پذیرفته است .پس از آن در سال 2011
در مطالعهای ارزیابی آسیبپذیری توسط مدل  PTVAدر خصوص
روانگرایی پس از زلزله در قسمتی از کوههای آلپ به کار گرفته شد
[ .]8اسپنس و کابرن 2در سال  2006در مطالعهای ،مدل تخمین
تلفات را در چهار سطح مقیاس شدت آسیب انسانی و مفاهیمی
3
اساسی مرتبط با سقوط ساختمان ارائه نمودهاند [ .]10 ،9مرکامی
در سال  2007در مطالعهای به ارزیابی تعداد تلفات انسانی توسط
مدل درخت واقعه پرداخته است ،که تنها شامل مرگ و میر ناشی
از سقوط ساختمانها است [ .]11سازمان آتشنشانی توکیو نیز در
سال  1997مدل اشتعال پس از زلزله ارائه کرد که در آن عواملی نظیر

جنس ساختمانها ،کاربریها و زمان زلزله در ارزیابی آسیبپذیری
انسانی مد نظر قرار داده شد [ .]12اسکندری و همکارانش)1391( ،
با بررسی و ارزیابی راهکارهای مؤثر کاهش حریق و انفجار پس از
زلزله در خطوط لولهی مدفون سوخت شهر کرمانشاه به ارزیابی
خرابی در خطوط لولهی مدفون سوخت پرداختهاند .صادقیان
( )1392با ارزیابی ریسک آتشسوزی شبکهی گاز در کاربریهای
مختلف شهری پس از زلزله با در نظر گرفتن اندرکنش آن با شبکهی
برق (مطالعهی موردی :منطقهی  20شهر تهران) به تحلیل خطر
و بــرآورد آسیبپذیری کالبدی و انسانی آتشسوزی پس از زلزله
پرداخته است.
مهمترین هدف در این مطالعه ،با مطرح نمودن این پرسش که
«آیا مدل شاخص محور  PTVAتوانایی ارزیابی پیامدهای حاصل
از آسیبپذیری انسانی بر اساس سناریوهای مختلف در محدودهی
مورد مطالعه را دارا است؟» ،توسعهی رویکردی شاخصمحور است
که بستری را برای ارزیابی آسیبپذیری با استفاده از متدولوژی و
نرمافزار  HAZUSدر مخاطرات مرکب (حریق در پی زلزله) فراهم
آورد .مدل شاخصمحور ارائه شده بر اساس انتخاب مشخصات
بپــذیــری انــســانــی را در
رتــبـههــایــی اس ــت کــه شــاخ ـصهــای آسـیـ 
محدودهی مورد مطالعه مطرح مینماید .در نهایت میتوان به
این نکته اشاره داشت که مدل شاخصمحور  PTVAبهمنزلهی
اساسی برای مدل ارائه شده در این مطالعه ،انتخاب شده است که
در ضمن با ملزومات ارزیابی آسیبپذیری مخاطرات مرکب (حریق
در پی زلزله) در محدودهی مورد مطالعه ،مطابقت داده شده است.

روش تحقیق
برای انجام تحقیق ،محدودهای از شهر شیراز انتخاب گردیده
است .مشخصات ارزیابی ریسک کمی برای محاسبهی خسارات
مستقیم انسانی استفاده شده اســت .از آنجایی که این مطالعه
بهدنبال بهکارگیری نتایج و یافتهها در راســتــای بــررســی میزان
آسیبپذیری مناطق  1و  6ش ـهــرداری ش ـیــراز ،بهمنظور کاهش
خطرپذیری در پهنهی م ــورد مطالعه اس ــت ،از نــوع تحقیقات
کاربردی و اجرایی است.
کاربرد مــدل شاخص محور  PTVAدر ایــن مطالعه بر اساس
تصویر  1متشکل از چهار مرحله است:
1 .1بررسی تاریخچهی مخاطرات زلزله و حریق در جامعهی
هدف؛
بپــذیــری و طـبـقـ هبـنــدی
2 .2ت ـعــریــف ش ــاخــصه ــای آس ـی ـ 
اطالعات؛
3 .3بیان روابط میان شاخصها و وزندهی به شاخصها؛
4 .4در نهایت ارزیابی آسیبپذیری کالبدی و انسانی ناشی از
مخاطرات مرکب (حریق در پی زلزله).
در مدل شاخصمحور  ،PTVAشناسایی شاخصها باید شامل
آن دسته از ویژگیهایی باشد که در درجهی اول در آسیبپذیری
یــک ســاخــتــار ،مــؤثــر بــاشـنــد .م ـیــزان اهمیت یــک شــاخــص خاص
برای ارزیابی آسیبپذیری مخاطرات خاص با توجه به فرایندها،
متفاوت اســت .بــرای هــر شــاخــص ،امـتــیــازات باید تعریف گردند

1

شاخصها؛

وزندهي به
شاخصها و 

 .3بیان روابط میان

شاخصها است ،با رابطهی  3قابل محاسبه است:

شاخهی
رتبههای متفاوت که زی ر 
محاسبهی 

بپذیری کالبدی و انساني ناشي از مخاطرا مرکب (حریق در پي زلزله).
 .4در نهای ارزیابي آسی 

w1 – wm( ∑1

رابطهی :3

)(I1 - Im

رابطهی مؤثر در آسی 

ارزشهای بین  0و 1

بپذیری ) (I1s1 – Imsnبا

شاخصها است.

رتبهها :m ،تعداد
در این روابط  :wوزن شاخص یا معیارها :I ،رتبه :s ،معیار :n ،تعداد 
تصویر  :1مراحل توسعهی مدل شاخصمحور  PTVAدر این مطالعه [نگارندگان]
شاخصمحور  PTVAدر این مطالعه [نگارندگان]

توسعهی مدل

تصویر  :1مراحل

رجوهی اول در
يهوایي باشود کوه در د 
شواخصهوا بایود شوامل آن دسوته از ویژگو 

شاخصمحور  ،PTVAشناسایي

در مدل
بپذیری مخاطرا خاص بوا توجوه
بپذیری یک ساختار ،مؤثر باشند .میزان اهمی یک شاخص خاص برای ارزیابي آسی 
آسی 
يدهود .بور اسواس
به فرایندها ،متفاو اس  .برای هر شاخص ،امتیازا باید تعریف گردند که رتبه ،ویژگي خاص را نشان م 
بپوذیری یوک سواختار (تصوویر )2
بپذیری نسبي ،شاخص ( )RVIمحاسوبه شود اسو کوه در آن آسوی 
نمرا و وزن آسی 
يگردد [:]14
رابطهی  1محاسبه م 

يگردد RVI .با توجه به
انداز گیری م 
رابطهی :1


. Imsn
رابطهی  2قابل محاسبه اس :

شاخصها با

وزنهای متفاو
محاسبهی 

رابطهی :2


تصویر
؛[]14ی4؛[]14
نسبی نسب
پذیریپذیری
آسییبآسی 
ب
شاخصها
شاخصهای
:2یر :2
تصو
4

و وزنهــای مــورد نظر بر اســاس هــدف خــاص کاربر و ویژگیهای
که رتبه ،ویژگی خاص را نشان میدهد .بر اســاس نمرات و وزن
یگردند.
انتخاب
سههپیوزلزله
حریقی در
مخاطرات
شاخص (
آسیب
گردنهد .در ایهن مطالعهه
بنهدمی
اولویه 
ت
توانند مقا
بپذیری م 
ی
دریآن
استابیکهآس
شده ارزی
محاسبهبرای
شاخصها،
که )RVI
یدهد
نسبی،م 
پذیرینشان
تصویر 2
مزیتهای کاربرد این مدل .1 :ارزیابی آسیبپذیری با روش
آسیبپذیری یک ساختار (تصویر  )2اندازهگیری میگردد RVI .با

شدت
از
ترکیبی
مدل
در
انسانی
پذیری
ب
آسی
واقع
در
نسبی،
و
کمی
خطرگردد [:]14
محاسبه می
رابطهی
توجه به
یهای مخهاررات
وزنهای مورد نظر بر اساس هدف خاص کاربر و ویژگ 
یشوند و  
اختصاص داده م 
توجه 1به نوع
نمرات با
∑
RV
I
=
.
Imsn
و همپوشانی مخاطرات است؛  .2دادههای با کیفیت باال که مورد
رابطهی :1
RV I =∑11
. Imsn
نیاز برای عملکرد مدل است؛  .3انعطافپذیری مدل که امکان
یگردند.
حریق در پی زلزله انتخاب م 
مطابقت با مخاطرات مختلف را به خوبی برای کاربر فراهم میکند.
محاسبهی وزنهــای متفاوت شاخصها با رابطهی  2قابل
تلفات ناشی از زلــزلــه و حریق در پــی زلــزلـهی فرضی در این
محاسبه است:
∑
w1 – wm( 1
1
مطالعه توسط توسعهی مدل درخت واقعهی حــوادث ،بر اساس
رابطهی :2
w1 – wm( ∑1
1
متدولوژی  Hazusاست .نمودار درخت واقعه بر اساس تصویر 3
محاسبهی رتبههای متفاوت که زیرشاخهی شاخصها است،
برای تخمین تعداد تلفات داخل ساختمان است.
با رابطهی  3قابل محاسبه است:
با فــرض ایــن که تمام احتماالت شاخهها شناخته شــده و یا
()I1 - Im
رابطهی :3
استنباط شــده و احتمال وقــوع آنهــا بــه صــورت تجمعی اســت،
رابطهی مؤثر در آسیبپذیری ( )I1s1 – Imsnبا ارزشهــای
احتمال کشته شــدن اف ــراد ( )Pkilledبــر اســاس تصویر  3ارائــه
بین  0و 1
1
میشود [.]15
=[: P]ds/sd
معیارها( :I ،رتبه :s ،معیارn،
در این روابط  :wوزن
شاخص یا] ) ln
[ 1
( =[P]ds/sd
است) .
صها ] ln
تعداد رتبهها :m ،تعداد شاخ [
 Damage state 1مــعــادل سـطــح آس ـیــب س ـ ــازهای ان ــدک،
 Damage state2معادل سطح آسیب سازهای متوسطDamage ،
تــصــویــر  2نــشــان مــیده ــد ک ــه شــاخ ـصهــا ،بـ ــرای ارزی ــاب ــی
 state3معادل سطح آسیب سازهای گسترده Damage state4 ،معادل
آسیبپذیری میتوانند مقایسه و اولویتبندی گــردنــد .در این
سطح آسیب سازهای کامل است.
مطالعه نــمــرات بــا توجه بــه نــوع خطر اختصاص داده میشوند
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شهری بر اثر حریق در پی زلزله

رابطهی :5

رابطهی :5


RV I =∑1



سقوط ساختمان در پی وقوع  PJ ،Damage state 4احتمال وقوع تلفات در پی وقوع  PHو  PIاحتمال وقوع سقوط
ساختمان در پی وقوع  PK ،Damage state 4احتمال وقوع تلفات در پی وقوع  PIاست.
رابطهی :4


) Pkilled = PA * PE + PB * PF + PC * PG + PD * ( PH * PJ + PI * PK

رابطهی :1


HAZUS
متدولوژی
اساس
تلفات بر
تعداد
برآورد
 :3مدل
تصویر :3
تصویر
HAZUS
متدولوژی
اساس
تلفات بر
تعداد
دربرآورد
واقعهدر
درخت واقعه
مدل درخت

 PAنظری
مبانی

حساس
در ارزیابی آسیب ساختمانهای عمومی و تسهیالت
احتمال وقوع PE ،Damage state 1احتمال وقوع تلفات در
RVاز
جداگانه
یک مجموعه1ی
در سطح محدودهی مــورد مطالعه،
، Damage
PB
پی
∑= I
. Imsn
stateاطالعات
طبقه2بندی
احتمال وقوع
پذیری و
Damageی ،
ب
شاخصهای آس
وقوع state 1
تعریف
منحنیهای شکنندگی ساختمان که بیانگر احتمال آسیب سازهای
 PFاحتمال وقوع تلفات در پی وقوع  PC ،Damage state 2احتمال
یگردد [ .]61ارزیابی
رویکرد ارزیابی ریسک در تعاریف ( )UNISDRبه صورت ترکیبی از خطر و آسیبپذیری تعریف م 
از نظر اوج شتاب زمین ( )PGAاست ،استفاده میگردد [ .]13توابع
وقوع  PG ،Damage state 3احتمال وقوع تلفات در پی وقوع
نوعت
برایوهرقابلی
تعیین
ی
ط
ی
مح

ست
ی
ز
و
ی
اقتصاد
،
ی
اجتماع
،
ی
ک
ی
ز
ی
ف
عوامل
 Damage
stateکه به
ی4شود
ـوع 
اطالق م
PDیطی
Damageبه ،شرا
بپذیری
 state3
رابطهی :2آسی
آسیب سازه (میانه و انحراف معیار ) برای زمینلرزه
واسطه،یPH
احتمال وقـ

ساخت بر
اساس
برابرپی وقوع
ساختمان در
وقوع سقوط
احتمال
 hazusو
ی
اساس،
اجتماع∑ی
سالی1کی،
بندی فیز
طبقهپذیری
آسی 
ب
سازه وبر به
مدل برد
،Damageخطرات باال
 stateاز وقوع
صدمات 4ناشی
جوامع را در
رپذیری
تأثی
اقتصادw1
مدل–
(wm
1
است.
 PJاحتمال وقوع تلفات در پی وقوع  PHو  PIاحتمال وقوع سقوط
5
میگردد .برآورد میزان آسیبپذیری تابعی از در معرض خطر قرار گرفتن و مستعد بودن در برابر
ستمحیطی تقسیم 
زی 
1 .1شاخص سطح آسیب ســازهای ( :)Sdاحتمال رسیدن و
ساختمان در پی وقوع  PK ،Damage state 4احتمال وقوع تلفات
1
معادلبهبا
میشود،
استفادهآسیب
مخاطرات
است .ارزیابی آسی 
است.]61[PI
خاص،کهبا توجه
یک سطح
احتمالی سازه به
بپذیری شاخصمحور برای تعیین خطراتیا رد شدن
خطر وقوع
در پی
توسط تابع
معیاربرو میانه
جایی،ها،انحراف
طیف جاب
رابطه
.1
سیستم
اساسکهیک
خطرات
اینه 
روش
درجهبندی عددی است .در

روشهای نمر هدهی و

شاخصگذاری،
هایی  :4

روش
زیر تعریف میشود [:]15
Pkilled = PA * PE + PB * PF + PC * PG +
میشوند [.]61
رتبهبندی 
نمرهدهی 

رابطهی :5
) PD * ( PH * PJ + PI * PK
1
( =[P]ds/sd
] ) ln
[
رابطهازی( :5
بپذیری انسانی (تلفات) ناشی 
حریق در پی زلزله)
شاخصهای آسی 

ث

ی

ی

ت

ل

ل

ل

مبانی نظری

است.
مستقیم
پذیری
طیفی 
ب
میانگینی آس
شاخصها
مطالعه بر اساس شناساdsیی :Sd,
بندیمورد
منطقهی
پذیری و طبقه 
تلفات ،در
شاخدرصارزیاب
تعریفاول
گام
آستانهی
اجتماعآنیسازه به
جایی که در
جابه
اطالعات
هاییآسیب

سطح خسارت میرسد،
رویــکــرد ارزیــابــی ریسک در تعاریف ( )UNISDRبــه
بپذیری
تلفات بر اساس نمرات و وزن آسی 
آنها برای ارزیابی
ـورتت 
سطحصـاهمی
رتبهها با توجه به
شاخصها و 

وزن دادن به
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ارزیابی سناریوهای آسیب انسانی (تلفات) در کاربریهای
شهری بر اثر حریق در پی زلزله

 :β dsلـ ـ ــگ نـ ـ ــرمـ ـ ــال از انـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراف اس ـ ـ ــت ـ ـ ــان ـ ـ ــدارد از
ترکیبی از خطر و آســیـبپــذیــری تعریف م ـیگــردد [ .]16ارزیــابــی
،dsیواز
ـارت ،ناش
تعدادـس ـ ـ ـتلفات
برآورد
شاخص ـها
ارائهج ـ ـیـای ـ ــی بـ ـ ـ ـ
ـفلج ـ ـبهـابـ ـ ـه 
درـ ـذی
ی6
شود که 
کهیدر
شرایطی است
شاخص ()RVI
ـح خ ـ ـ ـ
ـرایدرس ـ ـطـ ـ
شده است.طـ ــی
محاسبهعوامل
واسطهی
رابطهبه
اطالق م
نسببیپذیری به
آسی
 :Φتابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد است.
فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی تعیین و قابلیت
یشود:
حریق در پی زلزله پرداخته م 
 :Sdطیف جابهجایی بر اساس تابع ذیل تعریف میشود ،که در
تأثیرپذیری جوامع را در برابر صدمات ناشی از وقوع خطرات باال برد
این مطالعه برای همهی ساختمانها در محدودهی مورد مطالعه
و به آسیبپذیری فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی
مجموعه:ی جداگانه از
رابطهی 6
ک
ی
،
مطالعه
مورد
ی

محدوده
سطح
در
حساس
ساختمانهای عمومی و تسهیالت

در ارزیابی آسیب
توسط شهرداری شیراز تهیه شده است [.]5
تقسیم مـیگــردد .بــرآورد میزان آسیبپذیری تابعی از در معرض
رابطه،ی :6
ی :6
رابطه
ـطــر 6اســت
کهـراببـیـر خـ
ساختماندر بـ
مستعد ب ــودن
ـرفــتــن 5و
خطر
یگردد
استفاده م 
اوج شتاب زمین ) (PGAاست
نظر
سازهای از

17ی].ب
احتمال [آس
انگر
شکنندگی
یـرارهاگـی
منحنق ـ 
اینچنچ
اساس ای
جابههجا
[: :SD]Tطیف
یی بربراساس
جایی
طیف جاب
ارزیابی آسیبپذیری شاخصمحور برای تعیین خطرات احتمالی
اساس اینچ
بازتابیی بر
ظرفیتجابهجا
[ ::SD]Tطیف
ساختمان
مخاطرات استفاده میشود ،که معادل با روشهای شاخصگذاری،
نوسان
تناوبتاصلی
:T
روشهای نمرهدهی و درجهبندی عددی است .در این روشها،
ساختمان
بازتاب
زمان :ظرفی
[SA]T
7
ساختماناین مطالعه برآورد تلفات
زمان سناریو :
تعریف
خطرات بر اساس یک سیستم نمرهدهی رتبهبندی میشوند [.]18
بازتاب
شاخصیت
 :SA2 ]T[.2ظرف
نماید :زلزله در  2بامداد (سناریو
ی
م
فراهم
را
زمان
سه
در
شاخصهای آسیبپذیری انسانی (تلفات) ناشی از (حریق در پی
 :Tزمان تناوب اصلی نوسان
(سناریو زمان روز) و زلزله در 17:00
14:00
زلزله در
زلزله)
نوسان
اصلی
شب)،تناوب
 :Tزمان
سناریو7
سناریوها،
آمد) .در
شاخصاوج
(سناریو زمان
گام اول در ارزیابی تلفات ،در منطقهی مورد مطالعه بر اساس
تولیدبرآورد تلفات در سه ز
مطالعه
این :این
رفت وزمان
تعریف
.2
7
محلنکار /
خانه،
جمعیت در
بیشترین
شناسایی شاخصهای آسیبپذیری اجتماعی مستقیم است .وزن
مدرسهبرآورد تلفات در سه ز
مطالعه
سناردریو  :ای
زمان
تلفات تعریف
شاخص
.2
رود.
ی
م
انتظار
شلوغی
ساعات
در
و
دادن به شاخصها و رتبهها با توجه به سطح اهمیت آنها برای
شب) ،زلزله در ( 00:11سناریو زمان روز) و زلزله در ( 07:11
مربع):یوتراکم
جمعیت
ارزیابی تلفات بر اساس نمرات و وزن آسیبپذیری نسبی شاخص
جمعیت و زلزله در 07:11
زمان روز)
کیلومتر (سنار
(نفردردر 00:11
زلزله
3 .3شاخصشب)،
توجهمحل کار  /مدرسه و د
خانه ،در
ت در
تلفات جمع
در بیشتری
نفرید
 3000تول
تحلیل با
تجزیهی و
کیلومترنمربع در
( )RVIاســت که در رابــطـهی  1محاسبه شــده اســت .در ذیــل به
گردد.محل کار  /مدرسه و
خانه ،در
HAZUSیت در
تلفات جمع
فرضیشترین
تولید ب
استفاده می
متدولوژی
به پیش
ارائهی شاخصها در برآورد تعداد تلفات ناشی از حریق در پی زلزله
 780ترنفراکم جمعیت  3111نف
مربع):
لومتر
ته(ینفر 1در کی
جمعی
تراکم شاخص
.3
شیراز
شهرداری
منطق
جمعیت در
پرداخته میشود:

 .3شاخص جمعیت (نفر در کیلومتر مربع) :تراکم جمعیت  3111ن
پیشفرض متدولوژی  HAZUSاستفاده میگردد .تراکم جمعی
پیشفرض متدولوژی  HAZUSاستفاده میگردد .تراکم جمعی
کیلومتر مربع و در منطقهی  6شهرداری شیراز  071نفر در ک
کیلومتر مربع و در منطقهی  6شهرداری شیراز  071نفر در ک

جدول  :1پیشفرض روابط برای تخمین توزیع جمعیت بر اساس متدولوژی Hazus
17:00

جمعیت مسکونی شب
(0.5)0.70
تعداد افراد شاغل در بخش تجاری
(0.50)0.98
تعداد دانشآموزان (0.50)0.80
تعداد افراد شاغل در بخش صنعت
(0.50)0.90
0.299

14:00

 02:00بامداد

کاربری

جمعیت مسکونی در طول روز (0.75)0.70

جمعیت مسکونی شب (0.99)0.999

مسکونی

تعداد افراد شاغل در بخش تجاری (0.98)0.99

تعداد افراد شاغل در بخش تجاری
(0.02)0.999

تجاری

تعداد دانشآموزان در مدارس (0.80)0.90
تعداد افراد شاغل در بخش صنعت (0.80)0.90
0.19

در کیلومتر مربع و در منطقهی  6شهرداری شیراز 570
نفر در کیلومتر مربع است [ .]5دادههای توزیع جمعیت،
توزیع کاربریها (توزیع ساختمانهای موجود) در سطح
سرشماری توسط مرکز آمار و اطالعات مکانی شهرداری
شیراز ارائه شده است .مقادیر پیشفرض ارائه شده در
متدولوژی  Hazusدر این مطالعه بر اســاس جــدول ،1
بهترین تخمین از اطالعات در دسترس هستند.

بحث و تحلیل یافتهها
بررسی سناریوی زلزله

مـعــرفــی گـســل س ـبــزپــوشــان :رخـ ــداد زمــی ـنلــرزههــای تاریخی
پیرامون این گسل و حضور الیههای شکلپذیر که مانع رسیدن
گسیختگیها به سطح زمین میشوند ،میتواند نشاندهندهی
فعال بودن گسل سبزپوشان باشد .میتوان به رخداد زمینلرزهی
 25ژوئــن  1824شیراز با بــزرگــای  Ms 6/7در شمال غــرب شهر
شیراز با مختصات  )latitude( 29/800و )longitude( 52/400
بهمنزلهی نزدیکترین زمینلرزه به ساختگاه مورد مطالعه اشاره
کرد .از دیگر ویژگیهای این گسل درازای  75کیلومتر با سازوکار
ً
راستالغز راستگرد ،شیب  90درجــه و فاصلهی حــدودا  2کیلومتر
نسبت به محدودهی مورد مطالعه است.

آموزشی
تعداد افراد شاغل در بخش صنعت
(0.10)0.999
0.999

صنعتی
هتل

تعیین احتمال رخداد زلزله :نتایج حاصل از بــرآورد پارامترهای
لرزهخیزی بیانگر وقــوع زمینلرزهای با بزرگای بین  Ms 6/3تا
 Mدر دورهی بازگشت  50تا  100سال برای این گستره است.
s s 6/7
برآورد بیشینه مقادیر شتاب جنبش نیرومند زمین ( :)PGAپارامتر
بیشینه مقدار شتاب جنبش نیرومند زمین معرف بیشینه دامنهی
مطلق جنبش نیرومند زمین اســت؛ افــزایــش آن مــعــادل بــا خطر
لــرزهای بیشتر ســازهای و به وجود آمدن خرابیهای بیشتر است.
برآورد بیشینه شتاب جنبش نیرومند زمین معادل با شتاب افقی
 g0.6و شتاب قائم  0.5 gبر اساس الگوی درخت منطقی بین دو
مدل زمینلرزهی شناور و مدل گسل سبزپوشان است [.]13
محاسبهی قطعی سـنــاریــوی زلــزلــه :ب ــرای محاسبهی قطعی
ســنــاریــو ،محل زلــزلــه ،کــانــون و بــزرگــی ســنــاریــوی زلــزلــه مشخص
گردید .سناریوی زلزلهی تاریخی  25ژوئن  1824شیراز با بزرگای
 MSبا بیشینه شتاب جنبش نیرومند زمین معادل با
زلزلهS 6/7
شتاب افقی 0.6 gو شتاب قائم  0.5 gتعیین گردید.
بیان روابط میان شاخصها و وزندهی به شاخصها
بیان روابط میان شاخصها ،وزندهی به شاخصها و رتبهها
بر اساس نمرات و وزن آسیبپذیری نسبی ( )RVIرابطهی  1است.
شاخصها و رتبههای مورد نیاز بهمنظور برآورد خسارت مستقیم
انسانی (تلفات) با در نظر گرفتن عواقب ناشی از مخاطرات حریق
در پی زلزله در تصویر  4آمده است:

شاخص ( [ )RVIنگارندگان]

در تصویر  4شاخص پراکندگی جمعیت (نفر در کیلومتر مربع) با ارزش  ،1باالترین وزن اهمیت در تخمین تلفات ناشی از
محدودهی مورد مطالعه را دارا است .همچنین زمان سناریوی زلزله دارای ارزش  9.0در تخمین تلفات
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نسبی،ی،شاخص
نمراتو ووزن
اساسنمرات
زلزلهبربراساس
پییزلزله
حریق
ارزیابییآسی
های
شاخصها
پذیریری نسب
بپذی
ب 
وزنآسیآسی
قدردر پ
مخاطرهیی حری
انسانییمخاطره 
پذیریی انسان
بپذیر
آسیب 
ی ارزیاب
رتبهها
ها وو رتبه 
تصویرر:4:4شاخص
تصوی
([ )RVIنگارندگان]
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کشته میگردند .در کل 30470.0نفر مصدوم (افراد زخمی و کشته
در تصویر  4شاخص پراکندگی جمعیت (نفر در کیلومتر مربع)
شده) در سطح منطقهی  1در پی سناریوی شب رخداد مخاطرات
با ارزش  ،1باالترین وزن اهمیت در تخمین تلفات ناشی از زلزله
مرکب برآورد میگردد.
و حریق در محدودهی مورد مطالعه را دارا است .همچنین زمان
منطقهی :6
سناریوی زلزله دارای ارزش  0.9در تخمین تلفات مخاطرات مرکب
در مجموع در اثر رخداد زلزله در سطح این منطقه در اثر رخداد
مذکور است .احتمال خسارات به ساختمانها با ارزش  0.8توسط
حریق در پی زلزله  10918.79نفر زخمی و  27517.72نفر کشته
تخمین خــســارات مستقیم فیزیکی بــه ساختمانهای عمومی
میگردند .در کل  38436.5نفر مصدوم (افراد زخمی و کشته شده)
و تسهیالت حــســاس در چــهــار رتــبـهی سطح انـ ــدک ،8متوسط،9
در سطح منطقهی  6در پی سناریوی شب رخداد مخاطرات مرکب
گسترده 10و کامل آسیب ،11قابل محاسبه است .پس از اعمال هر
برآورد میگردد .نتایج به شرح تصویر  5است.
یک از شاخصها و رتبههای مطروحه با نمرات و وزنها که توسط
سناریو ( 14:00سناریو زمان روز)
روش آسیبپذیری شاخص نسبی )RVI( ،محاسبه گردیده است،
منطقهی :1
در رابطهی مربوط به محاسبهی تعداد تلفات ،خروجیها تحت
نتایج نشان میدهند که در مجموع  16233.23نفر زخمی و
عنوان الیهها به نرمافزار  GISوارد میگردد و در نهایت با همپوشانی
 6793.431نفر کشته میگردند .در کل  23026.661نفر مصدوم
الیهها در راستای ارزیابی پیامدهای حاصل از آسیبپذیری انسانی
(افراد زخمی و کشته شده) در سطح منطقهی  1در پی سناریوی
بر اساس سناریوهای مختلف در محدودهی مورد مطالعه ،تعداد
شب رخداد مخاطرات مرکب برآورد میگردد.
تلفات انسانی در ساختمانهای عمومی و تسهیالت ضــروری
منطقهی :6
نمایش داده میشوند.
در مجموع  8231.134نفر زخمی و  20806.084نفر کشته
یافتهها در برآورد تلفات
کشته
زخمی(افـوـراد زخمی و
مصدوم
29037.218
در پدریکل
گردند.
رخداد زلزله در سطح این منطقه در اثر رخداد می
20.80902
نفرنفر
87181901
زلزله
حریق
در مجموع در اثر
شده) در سطح منطقهی  6در پی سناریوی شب رخداد مخاطرات
سناریوی  2بامداد (سناریوی شب)
منطقهی  4در پی سناریوی شب

یگردند .در کل  316349.نفر مصدوم (افراد زخمی و کشته شده) در سطح
نفر کشته م 
مرکب برآورد میگردد .نتایج به شرح تصویر  6است.
منطقهی :1
شرحدر پی
حریق
مجموع در
که در
مخاطراتدهند
رخداد نشان می
نتایج
تصویر  .است.
رخداد به
اثر .نتایج
گردد
برآورد م 
ی
مرکب
زلزله در سطح این منطقه  21336.33نفر زخمی و  9133.671نفر
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تصویر  :5نقشهی آسیبپذیری اجتماعی (تعداد افراد کشته و مجروح) -سناریو  2بامداد

بپذیری اجتماعی (تعداد افراد کشته و مجروح) -سناریو  2بامداد
نقشهی آسی 

تصویر :5

سناریو ( 00:11سناریو زمان روز)

منطقهی :8


تصویر  :6نقشهی آسیبپذیری اجتماعی (تعداد افراد کشته و مجروح) -سناریو 14:00

بپذیری اجتماعی (تعداد افراد کشته و مجروح) -سناریو 00:11
نقشهی آسی 

تصویر :6

سناریو ( 00:11سناریوی زمان اوج رفت و آمد)

منطقهی :1


یگردند .در کل 107016513نفر
یدهند که در مجموع  19..76001نفر زخمی و  093.6501نفر کشته م 
نتایج نشان م 
یگردد.
منطقهی  1در پی سناریوی شب رخداد مخاطرات مرکب برآورد م 

مصدوم (افراد زخمی و کشته شده) در سطح

منطقهی :.
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یگردند .در کل  005.0633نفر مصدوم (افراد زخمی و کشته
در مجموع  33156175نفر زخمی و  055106970نفر کشته م 
یگردد .نتایج به شرح تصویر  7است.
منطقهی  .در پی سناریوی شب رخداد مخاطرات مرکب برآورد م 

شده) در سطح

جهگیری
نتی 
پهنههای در معرض ریسک و همچنین مطالعات تکمیلی
بپذیری مخاطرات حریق در پی زلزله ،امکان شناسایی 
ارزیابی آسی 

ارزیابی سناریوهای آسیب انسانی (تلفات) در کاربریهای
شهری بر اثر حریق در پی زلزله

سناریوو17:00
افراد کشته
تعداد افراد
ی ((تعداد
اجتماعی
نقشهییآسی
07:11
مجروح) --سناری
کشتهوو مجروح)
پذیریی اجتماع
بپذیر
آسیب 
تصویریر:7:7نقشه 
تصو

سناریو ( 17:00سناریوی زمان اوج رفت و آمد)
منطقهی :1
نتایج نشان میدهند که در مجموع  10667.994نفر زخمی
و  9056.321نفر کشته میگردند .در کل 19724.315نفر مصدوم
(افراد زخمی و کشته شده) در سطح منطقهی  1در پی سناریوی
شب رخداد مخاطرات مرکب برآورد میگردد.
منطقهی :6
در مجموع  5543.478نفر زخمی و  23819.072نفر کشته
میگردند .در کل  29362.55نفر مصدوم (افــراد زخمی و کشته
شده) در سطح منطقهی  6در پی سناریوی شب رخداد مخاطرات
مرکب برآورد میگردد .نتایج به شرح تصویر  7است.

کمی و نسبی در همهی مناطق کشور مورد استفادهی پژوهشگران
قرار گیرد.

پینوشت
)1. Papathoma Tsunami Vulnerability Assessment (PTVA
2. Spens & Kabern
3. Murkami

)4. Relative Vulnerability Index (RVI
5. Exposure
6. Capacity

7. Scenario time definition

8. Slight Structural Damage

9. Moderate Structural Damage

نتیجهگیری
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ارزیــابــی آسیبپذیری مخاطرات حریق در پی زلزله ،امکان
شناسایی پهنههای در مــعــرض ریــســک و همچنین مطالعات
تکمیلی با جزئیات بیشتر را در این خصوص در محدودهی مورد
مطالعه فــراهــم مـ ـیآورد .در ایــن مطالعه نقشهی آسیبپذیری
انسانی (تلفات) بر اساس سناریوهای رخداد مخاطرات حریق در
پی زلزله در سه زمــان  2بامداد (سناریو شــب)( 14:00 ،سناریوی
زمان روز) و ( 17:00سناریوی زمان اوج رفت و آمد) در دو سطح
تعداد افراد مجروح و تعداد کشتهشدگان ،با توسعهی مدل PTVA
و نرمافزار  HAZUSدر سطح مناطق  1و  6ارائــه میگردد .نتایج
نشاندهندهی این موضوع است که در کل در پهنهی مورد مطالعه
در نتیجهی برآورد آسیبپذیری انسانی (تلفات) ،در سناریوی 2
بامداد ،تعداد  32255.12زخمی و  36651.391نفر کشته خواهند
شد .در سناریوی ساعت  ،14:00تعداد  24464.364نفر زخمی
و  27599.515نفر کشته ب ــرآورد م ـیگــردد .در سناریوی ساعت
 ،17:00تعداد  16211.472نفر زخمی و  32875.393نفر کشته
بــرآورد میگردد که در مجموع بدترین سناریو مربوط به ساعت 2
بامداد با بیشترین تعداد تلفات برابر با تعداد  68906.5نفر مصدوم
در اثــر رخــداد حریق در پی زلزله اســت .امــا آنچه ایــن پژوهش را
متفاوت ساخته است ،استفاده از مدل  PTVAدر ارائـهی سطوح
آسیبپذیری نهایی حاصل از وقوع مخاطرات حریق در پی زلزله
است .از مزیت کاربرد این مدل انتخاب ،تعریف و طبقهبندی جدید
شاخصهایی است که مطر حکنندهی شاخصهای آسیبپذیری
انــســانــی (تــلــفــات) اســت و همچنین نمایش رواب ــط و وزنده ــی
بــه شاخصها بــا روش کمی و نسبی در الــگــوی شــاخــص نسبی
آسیبپذیری ( )RVIاست .این بدین معنا است که شاخصهای
بالقوه در ارزیابی تلفات حریق در پی زلزله فراتر از یک محاسبهی
جمع ساده از شاخصهای مخاطرات منفرد زلزله و حریق است.
نتایج ایــن مطالعه بــا قبول ایــن فــرض کــه مــدل شاخص محور
 PTVAتوانایی ارزیابی پیامدهای حاصل از آسیبپذیری انسانی بر
اساس سناریوهای مختلف در محدودهی مورد مطالعه را دارا است،
میتواند بهمنزلهی نمونهای قابل تعمیم مبنایی برای تحقیقات
آینده باشد و در ارزیابی آسیبپذیری مخاطرات مختلف با روش

10. Extensive Structural Damage

11. Complete Structural Damage
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