ی
 اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزها
ی و یقینی
 ی تصادف
 سازی با استفاده از مدل بهینه
 منطقها

 شهر تهران:مطالعهی موردی
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چکیده
ی در کشورهای لرزهخیز در حال توسعه و اختصاص بودجهی الزم
 این پژوهش با هدف ارائهی روشی برای ارزیابی و تعیین اولویت اقدامات کاهش ریسک لرزها
ی
 ی تصادفی (احتمالی) دو مرحلها
 سازریزی بهینه بنابراین یک مدل برنامه.به این اقدامات و یاری دادن مدیران و تصمیمگیرندگان در این امر انجام شده است
های احتمالی آینده را دری (مقاومسازی) و بازسازی پس از زلزله
 توسعه داده شده است تا منابع اقتصادی اختصاص یافته به راهکارهای کاهش ریسک لرزها
 بازسازی و ریسک،سازی این مدل پیشنهادی راهبردهای کاهش ریسکهای موجود را با هدف کمینه کردن هزینههای مقاوم.ی بهینه سازد
 سطح منطقها
 برای نشان دادن قابلیت کاربردی.دهد تا راهکار بهینه را با توجه به محدودیتهای موجود پیدا کندخسارت اقتصادی بیش از حد مجاز مورد جستجو قرار می
 به همراه توابع آسیبپذیری،ی ساختمانی ناحیهی مورد مطالعهها بنابراین داده. نواحی ساختمانی شهر تهران مورد تحلیل قرار گرفته است،مدل پیشنهادی
 نتایج تحلیل مدل پیشنهادی.اندی منطقهای برای ارزیابی احتمالی ریسک منطقهی مورد مطالعه به کار گرفته شده
 ااین ساختمانها و ویژگیهای خطر لرزه
 برای بررسی مدل پیشنهادی از.ی با موقعیت جغرافیایی و بر حسب نوع سازه و سطح طراحی لرزهای ارائه شده است
 ی مقاومسازهابه صورت تغییرات هزینه
 مدل،سازی یقینیریزی تصادفی نسبت به مدلهای بهینهها و همچنین نشان دادن برتریهای مدل برنامهدیدگاه در نظر گرفتن عدم قطعیت وقوع زلزله
 در پایان نتایج این تحلیلها با نتایج تحلیل مدل. ارائه و تحلیلهایی نیز بر مبنای این مدل انجام شده است، یقینی متناظر با مدل تصادفی پیشنهادی
.تصادفی مورد مقایسه قرار گرفته است
. تهران،ای آسیبپذیری لرزه، اختصاص منابع،ای کاهش ریسک لرزه، بهینهسازی:واژههای کلیدی
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Resource allocation for regional earthquake risk
mitigation considering equtty, using two stage
stochastic and deterministic programming
Case study: Tehran

Elnaz Peyghaleh*1, 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. In
order to present the functionality of the proposed stochastic method, the approach is applied for a pilot area in Tehran. Therefore building stocks
for the pilot area besides structural vulnerability functions for them as well as regional seismic hazard characteristics are modeled to compile a
probabilistic seismic risk model for the pilot region. Results illustrate the variation of mitigation expenditures in particular, structural retrofitting
expenditures by location and structural type for buildings in this region. In addition, in order to investigate the consideration of uncertainty related
to the probable earthquakes and demonstrate the advantages of stochastic programming compared to deterministic programming, a deterministic
programming and such approach are discussed here and some pilot studies are designed and performed. The results of these studies are compared
with the pilot analyses done based on proposed stochastic programming.

Keywords: Optimization, Seismic Risk Mitigation, Resource Allocation, Seismic Vulnerability, Tehran.
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بالیای طبیعی موجب به تعویق افتادن توسعه در کشورهای در
حــال رشــد میشود .ایــن امــر علتهای گوناگونی دارد که کمبود
آ گــاهــی عمومی ،مشکالت اقــتــصــادی ،توسعهی ســریــع و بــدون
برنامه ،مهاجرت از روستا به نواحی شهری و سایر عوامل اجتماعی
 اقتصادی از آن جمله است .بنابراین برای توسعهی پایدار درکشورهای در حــال توسعهی در معرض بالیای طبیعی ،باید به
برنامهریزیهای پیشگیری و کاهش ریسک بالیای طبیعی توجه
بیشتری معطوف گردد.
ایران از جمله کشورهای در حال توسعه با تاریخی طوالنی از زلزلههای
مخرب است .زلزلههای بسیار بزرگی در ایران رخ داده که منجر به
از دست رفتن جان انسانها به طور گسترده و خرابیهای شدید
و خــســارات وسیع اقتصادی گــردیــده اســت .همانند سایر کشورها
در ایــران نیز درسهایی که از زلزلههای مخرب گرفته شده است
بیشترین قوهی محرکه برای اجرای طر حهای پیشگیری ،کاهش
ریسک و افزایش آمادگی بوده است .زلزلهی منجیل در سال  1990در
شمال ایران و پیامدهای سنگین اقتصادی -اجتماعی آن نقطهی
آغازی برای اجرای برنامههای کاهش ریسک لرزهای و اقدامات و
فعالیتهای پیشگیرانه در ایران شد [ .]1این امر منجر به تشکیل
کمیتهی ملی کاهش بالیای طبیعی 1و تصویب آییننامهی زلزلهی
ساختمانهای ایران با نام استاندارد  ]2[ 2800به منزلهی استاندارد
اجباری در شرکتها و مؤسسات ساختمانی در سطح ملی گردید.
به عالوه ،تالشهای صورت گرفته پس از زلزلهی منجیل منجر به
ایجاد «برنامهی پیشگیری زلزله» 2و اجرای اقداماتی برای تقویت
دانش علمی و آ گاهی عمومی نسبت به مسئلهی پیشگیری و کاهش
ریسک زلزله و برنامههایی برای اقدامات پس از زلزله گردید .با وجود
تمامی این اقدامات و فعالیتها ،وقــوع زلزلههای پس از زلزلهی
منجیل مانند زلزلهی بم در سال  2003نشان داد که هنوز راهی بسیار
ی پیش از
طوالنی در اجرای کامل راهکارهای مدیریت ریسک لرزها 
زلزله و مدیریت بحران زلزله پس از وقوع آن وجود دارد .کمبود آ گاهی
عمومی ،کمبود مشارکت مردمی ،اجــرای ناتمام اقدامات افزایش
آمادگی ،تراکم جمعیتی باال در نواحی آسیبپذیر و توسعهی سریع،
دالیلی هستند که در پیامدهای مخرب ناشی از زلزلهه ا مشارکت
دارن ــد .زلزلهی بم نقطهی عطف دیگری در امــر مدیریت ریسک
ی گردید .خسارات وارده پس از این زلزله و عملیات
و بحران لــرزها 
پاسخگویی و بــازســازی نشان داد که فرایند پیشگیری و کاهش
ریسک بسیار پیچیده است و تحت تأثیر عوامل متعددی است .این
زلزله حتی موجب شد که دولت ایران بحث انتقال پایتخت از تهران
را مورد توجه و بررسی قرار دهد .همچنین اصالح ساختار مدیریت
ریسک را در ایران ،بهویژه با همکاری سازمانهای بینالمللی مانند
 Hyogo Frame workو  ،UNDAFدر پی داشت و برنامهی
«راهبرد کاهش ریسک زلزلهی ایران» ( 3)IERRSنیز در سطح ملی به
اجرا درآمد [ .]1همچنین از آن زمان تاکنون طر حهای کاهش ریسک
ی زیادی به اجرا درآمده و به عالوه برنامهه ا و
ی و غیر سازها 
سازها 
ی و ملی بــرای پیشگیری
ی در سطح منطقها 
مطالعات گستردها 
و مدیریت بحران انجام شده است [ .]6 ،5 ،4 ،3به رغم تمامی

این تالشها همچنان ضعفهای فراوانی وجود دارد که کارآمدی
اقدامات پیشگیرانه و کاهش ریسک در ایران را به عقب میاندازد.
ی و بازسازی
•محدودیت منابع اقتصادی برای مقاومساز 
ً
ساختمانهای مسکونی آسیبپذیر که اتفاقا بیشتر مرگ و
میر ناشی از زلزله نیز در این ساختمانها رخ میدهد.
•نبود پیوستگی میان اقدامات مدیریت ریسک در سطوح
مختلف ملی و منطقهای.
ی مناسب که محرک و سرمایهگذار
•فقدان یک نظام بیمها 
برای اجرای برنامههای پیشگیرانه و کاهش ریسک باشد.
•نبود یک برنامهی بهینهسازی برای اختصاص منابع
اقتصادی به اقدامات و راهکارهای کاهش ریسک؛ برای
مثال این ضعف در گزارش «ارزیابی مدیریت بالیا در سطح
محلی و پیشنهاد اقدامات عملی ،مطالعات و ارزیابی
قوانین و مقررات و ساختار مدیریت بالیا در ایران» مورد
تأ کید قرار گرفته است .در این گزارش تحلیلهای سود -
هزینه برای هر یک از طر حهای کاهش ریسک پیشنهاد
شده است و نیاز جدی به انجام دادن آن یادآوری شده
است [.]6
•توجه بیشتر به مدیریت پس از وقوع بالیا در مقایسه با
اقدامات پیشگیرانه و ارتقای سطح آمادگی بهویژه با توجه
به شرایط اقتصادی و محدودیت بودجه.
•توجه کم به اولویتبندی مناسب برنامههای کاهش
ریسک لرزهای .
بنابراین در این پژوهش سعی شده تا به برخی از نیازها دربارهی
تعیین اولویتهای مناسب در اجــرای راهکارهای کاهش ریسک
و بهینهسازی اختصاص بودجه به این راهکارها پاسخ داده شود.
4
به همین منظور یک مــدل بهینهسازی تصادفی دو مرحلهای
برای اختصاص منابع اقتصادی و اقدامات کاهش ریسک لرزهای
پیشنهاد گردید که در آن اثر معیارهایی نظیر تأثیرگذاری و سودمندی
(کارآیی) در نظر گرفته شده است .این مدل سبب ایجاد بینش کلی
در مدیر ریسک نسبت به پیچیدگیهای موجود در برنامهریزی،
تبـنــدی راه ـبــردهــای کاهش ریسک منطقهای
گزینش و اولــویـ 
خواهد شد .همچنین برای نشان دادن کاربرد مدل پیشنهاد شده،
یک مطالعهی موردی کامل برای محیط ساختمانهای مسکونی
شهر تهران انجام شده است .تحلیل و بررسی نتایج ،کاربرد آنها
تبـنــدی راهـبــردهــا و
را در درک بهتر ،هــدایــت طــراحـیهــا و اولــویـ 
راهکارهای مقاومسازی بیشتر مشخص میکند .نتایج حاصل از
مدل بهینهسازی میتواند جهت پاسخگویی به سؤاالت زیر مورد
استفاده قرار گیرد:
ی شوند؟
1.1کدام ساختمانها و چگونه باید مقاومساز 
ی در مدت زمان برنامهریزی
2.2چه مقدار باید برای مقاومساز 
(سرمایهگذاری) هزینه شود؟
ی پیشنهادی و
3.3با در نظر گرفتن هزینههای مقاومساز 
ی پیشنهادی ،هزینههای
اجرای راهکارهای مقاومساز 
بازسازی در صورت وقوع هر یک از زلزلههای سناریو چقدر
است؟

همچنین با تحلیل و بررسی نتایج ،عالوه بر یافتن پاسخ سؤاالت
باال ،مدیر ریسک میتواند از آثار پیچیده و متقابل الگوی جغرافیایی
جنبش زمین که در اثر زلزلههای مختلف ایجاد میشود ،توزیع
محیط ساختمانی و انواع گوناگون سازهها ،آسیبپذیری سازهها،
مــحــدودیــت بــودجــه و هزینههای مــقــاومســازی و بــازســازی درک
مناسبی به دست آورد .در نهایت نیز برای نشان دادن برتریهای
مدل بهینهسازی تصادفی در مقایسه با روشهای یقینی ،مجموعه
تحلیلهایی انجام شده است و نتایج این تحلیلها با نتایج تحلیل
مدل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفته است.

مدلهای بهینهسازی تصادفی و یقینی
پیشینهی مدل بهینهسازی

مقایسهی مدل ارائه شده با مدلهای ارائه شدهی قبلی

مدلی که در این پژوهش ارائه شده است بر پایهی مدل بهینهسازی
و روش مــدلســازیای اســت که به وسیلهی ژو و همکاران []13
پیشنهاد شده است .در واقع این مدل به گونهای اصالح 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 توسعه یافتهای مانند امریکا محدودیتهای
بیشتری برای منابع اقتصادی وجود دارد و خسارات و خرابیهای
لرزهای شدت و وسعت بیشتری دارد و اختصاص منابع اقتصادی
به راهبردها و روشه ــای پیشگیری و کاهش ریسک ،با وجود
اهمیت بسیار ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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روشهای متعددی برای ارزیابی راهکارها و برنامههای مدیریت
ریسک و ارزیابی اثرات و سودمندی اجرای این راهکارها و در نتیجه
انتخاب راهکارهای پرسودتر یا بهینهتر از میان راهکارهای موجود
ارائــه شــده اســت .همچنین ایــن روشهــا میتوانند در اختصاص
منابع به راهکارهای سودمندتر و همچنین تعیین نحوهی توزیع
منابع میان راهکارهای سودمند انتخاب شده نیز به مدیر ریسک
کمک کنند .یکی از این مدلها ،مدلهای بهینهسازی 5هستند.
مدلهای بهینهسازی ،مجموعهی بزرگی از راهکارها و گزینههای
مــقــاومســازی را میتوانند مــورد مقایسه قــرار دهند و تابع هدف
خاصی را مانند ســود بیشتر یــا خــســارت ل ــرزهای کمتر ،بــا در نظر
گرفتن محدودیتهای مشخص ،بیشینه یا کمینه کنند [.]8 ،7
مدلهای بهینهسازی در واقع یک بیان ریاضی برای راه حلهایی
است که منجر به حل مسائل «اختصاص 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 مـیشــود .از نظر عــدم قطعیت و احتمال وقوع
موقعیتهای امکانپذیر مختلف (زلــزلـه )روشهــای اختصاص
منابع یا بهینهسازی مرتبط با آنها به 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.
پروفسور شاه و همکاران [ ]9برای اولین بار یک مدل برنامهریزی
صحیح را که دارای قیدهایی برای محدودیت بودجه است برای
بیشینه کردن تحلیلهای سود  -هزینهی طرح مقاومسازی لرزهای
ارائه کردند .چهار روش مختلف مقاومسازی ســازهای بهمثابهی
روش کاهش ریسک لــرزهای بــرای پانزده 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 .دودو و همکاران
[ ]7برای اولین بار مدل برنامهریزی خطی را برای اختصاص منابع
جهت کاهش ریسک لــرزهای منطقهای تهیه کردند .این مدل بر
پایهی تصمیمگیریهای کاهش ریسک از منظر منافع عمومی است
و رابطهبندی این مدل دارای منطقی شبیه به روششناسیهای
ارزیابی خسارت و ریسک منطقهای است [ .]10مدلهای دیگری
نیز به دنبال مدل دودو و همکاران و بر پایهی تصمیمگیریهای

کاهش ریسک از منظر منافع عمومی ارائــه شدهاند [،13 ،12 ،11
 .]14 ،8همهی این مدلها بر تصمیمگیریهای کاهش ریسک
لرزهای متمرکزند .به عالوه همهیاین مدلها دارای منطقی شبیه
به روششناسیهای 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 .ژو و همکاران در پژوهشی دیگر
[ ]13مدل دودو و همکاران [ ]7را به یک مدل بهینهسازی تصادفی
ارتقا دادهاند .این مدل میتواند تغییرات خسارات لرزهای سالیانه و
همچنین سود خالص حاصل از سرمایهگذاریهای کاهش ریسک
را به طــور مشخص مــدل کند .ایــن کــار اجــازه میدهد تا تعادل و
تــوازن بازگشت  -ریسک 6بین هدف اصلی کمینه کردن مجموع
هزینهی پیشگیری و کاهش ریسک و هزینهی بــازســازی مورد
انتظار و هدف دومی که شانس وقوع یک خسارت بسیار بزرگ و غیر
قابل قبول در هر زلزله است ،صورت پذیرد .وزیری [ ]8برای نشان
دادن قابلیتهای مدل در مناطق با لرزهخیزی باال در کشورهای
در حال توسعه مانند ایــران ،برخی از عوامل کلیدی مدل دودو را
اصالح کرد .تفاوت عمدهی این مدل با مدلهای قبلی مربوط به
توانایی آن در مورد توجه قرار دادن کشتههای زیاد در کشورهای در
حال توسعه مانند ایران است .بدین منظور این مدل شامل هدف
دومی است که شانس وقوع تعداد کشتههای بیش از حد را در اثر
هر زلــزلـهای کاهش میدهد [( ]10عــاوه بر اینکه متوسط میزان
سالیانهی کشتههای همهی زلزلهه ا را کاهش میدهد) .معتمد
و همکاران [ ]14یک مدل خودکار بهینهسازی یقینی را بر مبنای
سناریو برای شهر تهران ارائه کردهاند .مدل بهینهسازی آنها هر
دو نوع مخارج را ،قبل و بعد از زلزله ،شامل میشود .این مخارج
عبارتند از هزینهی مــقــاومســازی ساختمانها ،ارتــقــای عملکرد
تسهیالت حیاتی ،مخارج فراهم کردن پناهگاههای اسکان موقت،
جمعآوری آوارها ،هزینههای بیمارستانی و ارزش پولی 7جانهای
از دســت رفــتــه .عــاوه بــر روشه ــای مــقــاومســازی س ــازهای ،سایر
روشهــای پیشگیرانهی غیرسازهای مانند ارتقای ظرفیت نظام
کمکرسانی پزشکی و درمان مجروحان برای کاهش تعداد تلفات
نیز در این رابطهی بهینهسازی وارد شده است.
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مدلهای یقینی که دودو و همکاران [ ]7و سایر افراد ارائه کردهاند بر
مبنای این فرض استوار است که در هر سال خسارتی کم (در نتیجه
سود کم برای مقاومسازی) رخ میدهد .حال آنکه در حقیقت گاه
ممکن است در طول سالهای متمادی هیچ خسارتی رخ ندهد و
ناگهان در یک سال خسارت بسیار بزرگی واقع شود [ .]13بنابراین
در مدل برنامهریزی تصادفی ارائه شده در این پژوهش سعی شده
که مــدلهــای یقینی به گــونـهای ارتقا داده شوند که با صراحت
کامل و جدا گانه تغییرات خسارت لرزهای احتمالی و در نتیجه سود
خالص سرمایهگذاری برای مقاومسازی 8را مدلسازی کنند.
برنامهریزی احتمالی که ژو و همکاران [ ]13ارائه کردهاند شامل
چند دورهی متناوب ســرمــایـهگــذاری در یــک دورهی طوالنیتر
برنامهریزی است .در هر یک از این دورههای زمانی کوچک ،تنها
یک زلزله از میان زلزلههای مختلف احتمالی میتواند رخ دهد.
آنها برای آنکه مدل ارائه شده را از نظر محاسباتی مدیریتپذیر
کنند ،تعدادی فرضهای ساده کننده در نظر گرفتند .در نتیجه
مدل ارائه شده را به یک مدل بهینهسازی احتمالی دو مرحلهای
تنها در یک دورهی تناوب تبدیل میکنند .یکی از این فرضهای
ساده کننده که در مدل ارائه شده در این پژوهش نیز در نظر گرفته
شده است عبارت است از اینکه همهی ضرایب مربوط به هزینهی
مقاومسازی و بازسازی بدون تغییر میمانند (با گذر زمان تغییر
نمیکنند) .در مــدل ارائــه شــده در ایــن پژوهش مفاهیم مــدل ژو
و همکاران [ ]13مورد استفاده قرار گرفته است با این تفاوت که
مدل بهینهسازی تصادفی دو مرحلهای به جای یک دورهی زمانی
یک ساله برای کل دورهی زمانی سرمایهگذاری ارائه شده است؛
در نتیجه از احتمال وقوع زلزلهها در کل دورهی سرمایهگذاری یا
برنامهریزی به جای احتمال وقوع سالیانهی زلزلهها که در مدل ژو
[ ]13و سایر مدلهای قبلی مورد استفاده قرار گرفته است ،استفاده
میشود.
در مدل ارائــه شده در این پژوهش بر خالف مدل ژو و همکاران
[ ]13قیدی 9در نظر گرفته شده که بودجهی مقاومسازی را محدود
میکند .در نظر گرفتن این قید برای به کار بردن این مدل برای
کشورهای در حــال توسعه مانند ای ــران کــه بــا محدودیت منابع
اقتصادی و بودجه بــرای مقاومسازی و اقدامات کاهش ریسک
رو به رو هستند ضروری و مناسب است .در این مدل راهکارهای
متعددی برای کاهش ریسک در نظر گرفته شده که شامل تغییر نوع
سازه در صورت ضعف سازهای ساختمانهای خشتی و همچنین
مقاومسازی ساختمانها به سطح طراحی لرزهای باالتر است.
مــدل پیشنهادی در ایــن پــژوهــش همچنین اج ــازه مـیدهــد که
ساختمانهای آسیبدیده به هر نــوع ســازه با هر سطح طراحی
بازسازی شوند .همچنین این مدل این امکان را به تصمیمگیرنده
میدهد که در صورت تمایل محدودیتهایی را برای تصمیمات
مقاومسازی و بازسازی در نظر بگیرد .مدل پیشنهادی بر مبنای
خــســارات مستقیم اقتصادی ایــجــاد شــده در اثــر خــرابــی ســازهای
ساختمانهاست .خسارات لرزهای ناشی از وقوع سطوح خرابی در
اثر زلزلههای احتمالی مختلف در مدل در نظر گرفته شده است.
همچنین در ایــن مــدل سیاست ارتقای ســازهای بــرای گروههای

ساختمانها یا بازسازی آنها ب ه منزلهی راهکار پیشگیری و کاهش
ریسک انتخابی از میان سایر روشهــا مانند برنامهریزی کاربری
زمین و بیمه در نظر گرفته شده است .سود و هزینهی غیر مرتبط
به ریسک زلزله در نظر گرفته نشده است .ساختمانها با توجه به
موقعیت قرارگیری آنها ،نوع سازه (مصالح بنایی یا اسکلت فلزی
و  ،)...نوع کاربری (مسکونی ،بیمارستانی و  )...و سطح طراحی
لرزهای گروهبندی شدهاند .متغیری که نمایانگر مساحت زیربنای
ساختمان از نوع خاصی از سازه ،با کاربری خاص است و در ناحیهی
شهری یــا زون آم ــاری مشخصی قــرار گرفته اســت ،مقاومسازی
میشود .در واقع ارتقای این متغیر از یک سطح طراحی لرزهای به
سطح باالتر یا از یک نوع سازه به سازهی دیگر که مقاومت لرزهای
بیشتری دارد مقاومسازی خوانده میشود .این مدل به گونهای
طراحی شده که برای هر ریزنمای جغرافیایی (ناحیهی شهری یا
زون آماری) کاربرد داشته باشد .انتخاب این ریزنمایی به میزان
دادهه ــای در دسترس ،دقــت الزم و تقاضای محاسبات بستگی
دارد .در حقیقت ناحیهی شهری یا زون آماری انتخاب شده باید
ً
به انــدازهای کوچک باشد که پارامتر خطر در تمام نقاط آن تقریبا
یکنواخت باشد .از دیدگاه محاسباتی ،تعریف متغیر تصمیمگیری
به صورت یک متغیر پیوسته ( m2مساحت زیربنا) به جای متغیر
گسسته یا عدد صحیح (تعداد ساختمانها) ،روند بهینهسازی را
سادهتر میکند و با توجه به کیفیت و کمیت دادههای در دسترس
مناسبتر است [.]8
در رابطهبندی پیشنهادی این پژوهش ،به طور مشابه با مدل
ژو و همکاران [ ]13از 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
پــس از وقــوع زلزلهها مــدل کــرد .بــرای ایــن منظور ،روشــی کــه ژو
و همکاران [ ]13ارائه کردهاند مورد استفاده قرار گرفته است .در
این مدل ریسک با مقدار  Eدر رابطهی  1تعریف شده که در واقع
خسارت مورد انتظار بیش از آستانهی خسارت مجاز است.
رابطهی :1
=E
Pl β l

∑
l

در این رابطه  P lاحتمال وقوع زلزلهی  lو  β lهزینهی بازسازی
اضافی (بیش از حد) برای زلزلهی  lاست.

مدل بهینهسازی تصادفی دو مرحلهای
از نظر محاسباتی مدل برنامهریزی احتمالی دو مرحلهای و مدل
برنامهریزی خطی معادل 10آن 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 آمــاری واقــع شده است (تصویر  .)1در
مرحلهی اول در مورد اینکه کدام یک از ساختمانها و با چه سطح
طراحی باید تقویت شود تصمیمگیری میشود .در مرحلهی دوم هر
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ب .محدودیتهای مقاومسازی
یک از زلزلهها با توجه به احتمال متناظر نسبت داده شده در آنها
ب ــرای مشخص ک ــردن گــزی ـن ـههــای مــقــاومســازی مــجــاز ق ـیــود و
رخ میدهد و برای هر یک از زلزلههای محتمل هزینههای بازسازی
محدودیتهای مشخصی در مدل گنجانده شده است .رابطهی 3
خــرابـیهــا ،بــا توجه بــه مــقــاومســازیهــای انــجــام شــده ،محاسبه
بیانگر امــکــان نداشتن مــقــاومســازی در سطوح پایینتر طراحی
م ـیشــود .در ای ــن م ــدل ف ــرض ش ــده کــه هــمـهی ساختمانهای
ل ــرزهای اســت (بــا ایــن وجــود امکان مقاومسازی در همان سطح
آسیبدیده با شکلی که کاربر تعیین میکند ،بازسازی میگردد.
موجود وجود دارد که بیانگر صحت رابطهی  2است) .روابط  4و
همچنین فــرض شــده که پس از زلزله ساختمان آسیبدیده در
 5به ترتیب نشان میدهند که هیچ ساختمانی را نمیتوان به نوع
یکی از سطوح خرابی (بــدون خرابی ،خرابی کم ،خرابی متوسط
در انتها که عضو
سطح
ساختمان
مرحلهی اول در ومورد
ی'iسازهی
نامطلوب ( Ω Zسازهی
(سازهههای
مجموعΩهی ساز
هایعضو
سازه که
یهی 'i
تصمیماتمجموعهساز
ها وارائباــهچهشده
مدل
یک مازیگیرد.
کدام قرار
اینکهشدید)
خرابی
نامطلوب Z
سطح
هستند یا به
یکمجموعهی
هر بازسازیکههرعضو
برایشود.
گیری می
شودیتصمیم
طراحی باید تقویت
طراحیمجموعهی سطوح
که عضو
طراحی 'c
سطوح'cخشتی) سطح
خشتی) هستند یا به
دومهی
مرحلهویهزین
درسازی
مقاوم
پیشنهادی
بهینه
Ψ
نامطلوب
طراحی
همچنین
مقاومΨسازی
هستند،
ها
آن
در
شده
داده
نسبت
متناظر
احتمال
به
توجه
فرض همچنین فرض
سازی کرد.
کرد.مقاوم
هستند،
نامطلوب
طراحی
دهد.
ی
م
ارائه
را
زلزله
سناریوهای
یک از زلزلهها با از
Z
Z
سازه به
ساختمانها بر
Nشده که
زیرمجموعه تقسیم
بازسازی
های
هزینه
زلزلهوهای
یک از
زیرمجموعه تقسیم
نوع بهN
مبنایسازه
مبنای نوع
ساختمانها بر
شده که
احتمالی دو مرحلهای
ریزی
برنامه
محتملمدل
تابع هدف
قیدها
رخ میدهد و برایدرهرادامه
محاسبه  2تا  .10رابطه
ـایـهانــجـ
ـاومســازی
رابطـههمــقـ
توجه بـ
اندهی  6بیانگر این
[شدهط ـ
این]( . Θ n , where n∈)1,...,Nراب ـ
بیانگرهانــد
نمایانگری  6شــد
ـده ،معادالت
ـاماسشــت.
شده
مربوطهـارائـ
بندی
خــرابــیهــا ،بــا و
روند کاهش
استسازه
محدودیتنوع
محدودیت است که تغییر
یهای
ساختمان
معادلـمـهـه
ـده وکــه هـ
ـدل
مــیشــود .در ای ــن م ـ
ساختمان در روند کاهش
ساختمانسازدرهی
کهیتغییر نوع
تابع هــدف را نشان
یی 11رابطه
ـرضاسشـــت
ی ف ـقیود
رابطه
مقاوم مجموعهها Θ n
ها
مجموعه
زیر
داخلی
اعضای
در
تنها
ریسک و
سازی
گردد.
می
بازسازی
کند،
می
تعیین
کاربر
که
شکلی
داخلی زیر
اعضای
Θدر
تنها
ی

ساز
م
مقاو
و
ریسک
دهد.
آسیبدیده با می
n
همچنین فــرض شــده که پس از زلزله ساختمان آسیبدیده در
امکانپذیر است.امکانپذیر است.
رابطهی :3
خرابی ،خرابی کم ،خرابی متوسط
یکی از سطوح خرابی
ـدونمسازی
الف( .بـمقاو
i ′c′
c
=
رابطهی ∀i, m, i′, c > c′ :3
Z imc
0
i ′c′
تصمیمات
مساحتانتها
مدل imارائـXـه شده در
گیرد.
و خرابی شدید) قرار
ساختمان باشد که نوع
زیربنای
شود که
میی
فرض م
∀i, m, i′, c > c′
= Z imc
0
است:4
رابطهی
ییک
بازسازیههر
هزینهی
سازی
بهینهی پیشنهادی
شهری) آن m
(کاربری و ناحی
رتب وهی
مقاومنوع
برایآن  iو
سازهی
i ′c′
i ′c′
=
Z
یmZ, c, c′, i′ ∈:4Ω
سطحدهد.
ارائه می
زلزله را
طراحی لــرزهای  cطراحی شده است .اولین تصمیم
برای
از سناریوهای و
′ ∈i,Ω
∀
=Z
0
∀i, m, c0, c′, i
imc
رابطه Z
imc
تقویت:5
رابطهی
مرحلهای
در ادامه قیدها و تابع
ساختمان باید
دو کدام
احتمالیکه
ریزیاین است
برنامهشود
مدلگرفته
هدف باید
کلیدی که
i ′c′
i ′c′
Z iimc
چگونهتا 10
معادالت 2
مقاوماســت.
این شده
مربوط وارائــه
رابطهی:5Z
نمایانگرمسازی با طراحی
باشد (مقاو
سازی باید
و رابطهبندی شود
Z imc = 0
∀
∀', m=, c0, i ' , c
∈i,ΨmZ, c, i ' , c'∈ Ψ
که i ′c′
نشان
تابع هـ
رابطهی
ی 11
ـته و
 Z imcمساحت
ـدفیراشود
فرض م
سازه).
تغییر نوع
معادله یا
ای باالتر،
رابطهی قیود اسـلرز
i ′c′
که:6
رابطهی
میدهد.
رابطهی :6
زیربنای ساختمان به متر مربع با نوع سازهی  iاز رتبهی  mاست
=Z
0 ∀m, c, c′, i ∈ Θ n , i′ ∉ Θ n
imc
i ′c′
در سطح طراحی لرزهای  cقرار دارد و در مرحلهی اول به ساختمانی
=Z
0 ∀m, c, c′, i ∈ Θ n , i′ ∉ Θ n
imc
با نوع ســازهی  i′و سطح طراحی لــرزهای  c′تقویت شده است .در
الف .مقاومسازی
سازیی مقاومسازی
مقاومبودجه
بودجهی ج.
ج.ـرزهای
نتیجه فرض شده که مقاومسازی با تغییر سطح طراحی لـ
بودجهی
منزلهی
ساختماناین
در
نوع
ساختمان باشد
مساحت
سازیهی مقاومسازی
مقاوم بودج
بیشترین
بیشترینمنزلهی
مقداری به
مقداریاینبهمدل
مدل در
ها یا
ی
کهــیـه
مساحت اول
زیربنایاســت و
امکانپذیر
فرض میشود کهو نـimcـوع Xســازه
′
′
′
′
ic
ic
Fimc
Fimc
میشود.
شده که با G
فرض
ها
هزینه
برقراراست
i'≠iآن m
شهری)
(کاربری و
رتبهی
ی واحد هزینههای
واحدشود.
داده می
نمایش
دادهبا G
نمایش که
فرض شده
سازی
باشد) یا مقاوم
ناحیهcی>' cیا
شود (ا گر
سازی می
سازهی آن  iو نوعمقاوم
سازهدر
نوعی m
ساختماناز بارتبه
مربعسازهی i
ساختمانمتربا نوع
یک متر مربع
تقویت
تصمیم
باشد)،اولین
برقرار است.
طراحی شده
ای c
طراحی لـ
سطحرتبهی  mدر سطح
ی  iاز
تقویت یک
سازی
تصمیم مقاوم
بنابراین
= 'cو i'=i
ـرزه(c
شود
و برای سطح نمی
ای cبا نـبهـوع س ــازه
ساختمانی
طراحی لــرزهای  cبه
گردد:کدام ساختمان باید تقویت
است که
زیر این
قیدشود
گرفته
طراحی و سطح طراحی
سطحسازهی'i
ی' iوبا نــوع
ساختمانی
طراحی لــرزه
بیان می
کلیدی که باید با
ارزش
صورت
که به
هزینهها
است.که همه
میشود
فرض
شود و این مقاومسازی باید چگونه باشد (مقاومسازی با طراحی
ها به صورت ارزش
هزینه
همهی
فرض مییشود
ای c′
لرزهای  c′است .لرزه
c
i′c′
= 11
11
که′c′ ,
X
Z
سازه) .فرض میشود c
im
بودجه
چگونه
هاست .اینکه
تصمیمندر مورد
∀Zi,imcمساحت
موجودبودجهی موجود
اینکهیچگونه
مورد
تصمیم در
∑ imcفعلی imآنهاست.فعلی آ
نوع :2
تغییرهی
لرزهای باالتر ،یا رابط
i ′ , c′
باید به گزینههای مختلف مقاومسازی اختصاص یابد با رابطهی
زیربنای ساختمان به متر مربع با نوع سازهی iاز رتبهی  mاست که
 7نشان داده میشود.
در سطح طراحی لرزهای  cقرار دارد و در مرحلهی اول به ساختمانی
رابطهی :7
با نوع سازهی  ′iو سطح طراحی لــرزهای  ′cتقویت شده است .در
i ' c′
i ' c′
Z imc
≤G
∑ Fimc
' i , m , c ,i ', c
نتیجه فرض شده که مقاومسازی با تغییر سطح طراحی لــرزهای
و نــوع ســازه امکانپذیر اســت و مساحت اولــیــهی ساختمانها یا
د .ریسک وقوع خسارت اقتصادی بزرگ
مقاومسازی میشود (ا گر c'> cیا  i'≠iبرقرار باشد) یا مقاومسازی
تمایل به مقابله کردن با سناریوهایی که منجر به ایجاد هزینههای
نمیشود ( 'c= cو  i'=iبرقرار باشد) ،بنابراین تصمیم مقاومسازی
بــازســازی بــزرگ و غیر قابل قبول در اثــر وقــوع هر یک از زلزلهها
با قید زیر بیان میگردد:
میشوند ،با رابطهی  8بیان شده است .مقدار  Bنشانگر خسارت
رابطهی :2
i′c′
یا هزینهی بازسازی مجاز است .بنابراین در این رابطه مقدار β l
X imc = ∑ Z imc
∀i, m, c
i ′ , c′
 ،که در واقع هزینههای بازسازی بیشتر از مقدار خسارت مجاز  Bدر
تصویر  :1رونــد تحول تدریجی ساختمانهای مــوجــود در مدل
اثر وقوع هر یک از سناریوهای زلزلهی محتمل  lاست ،محاسبه
ساختمان
زیربنای
مساحت
زیربنایرخداد
مساحتصورت
بازسازی در
های
هزینه
سازیاز چپ
بهینهجمله
اولین
شود.
ساختما(نهای می
ساختمان)
اصلی :
(متغیر
تصادفی
مدل
موجود در
تدریجی
تحول
اصلی  :1:روند
بهینهسازی تصادفی) متغیرتصویر
زلزلهی  lبا توجه به تصمیم مقاومسازی اتخاذ شده در مرحلهی
ب .محدودیتهای مقاومسازی
اول است .در این جمله Rmdi′c′ ،مقدار هزینهی بازسازی برای یک
ب ــرای مشخص ک ــردن گــزیــنــههــای مــقــاومســازی مــجــاز قــیــود و
متر مربع ساختمان با نوع سازهی ' iاز رتبهی  mدر سطح طراحی
محدودیتهای مشخصی در مدل گنجانده شده است .رابطهی 3
ل ــرزهای  c′اســت کــه دچــار سطح آسیب  dشــده و بــه حالت اولیه
بیانگر امــکــان نداشتن مــقــاومســازی در سطوح پایینتر طراحی
بازسازی میشود .تمامی سازههایی که از نظر لــرزهای نامطلوبند
ل ــرزهای اســت (بــا ایــن وجــود امکان مقاومسازی در همان سطح
و تمامی سطوح طراحی که برای بازسازی قابل قبول نیستند در

باید به گزینههای مختلف مقاومسازی اختصاص یابد با رابطهی
 7نشان داده میشود.
رابطهی :7
F i ' c′ Z i ' c′ ≤ G
imc

imc

∑

' i , m , c ,i ', c

د .ریسک وقوع خسارت اقتصادی بزرگ

تمایل به مقابله کردن با سناریوهایی که منجر به ایجاد هزینههای
بــازســازی بــزرگ و غیر قابل قبول در اثــر وقــوع هر یک از زلزلهها
میشوند ،با رابطهی  8بیان شده است .مقدار  Bنشانگر خسارت
یا هزینهی بازسازی مجاز است .بنابراین در این رابطه مقدار β l
 ،که در واقع هزینههای بازسازی بیشتر از مقدار خسارت مجاز  Bدر
اثر وقوع هر یک از سناریوهای زلزلهی محتمل  lاست ،محاسبه
میشود .اولین جمله از چپ هزینههای بازسازی در صورت رخداد
زلزلهی  lبا توجه به تصمیم مقاومسازی اتخاذ شده در مرحلهی
اول است .در این جمله Rmdi′c′ ،مقدار هزینهی بازسازی برای یک
متر مربع ساختمان با نوع سازهی ' iاز رتبهی m در سطح طراحی
ل ــرزهای  c′اســت کــه دچــار سطح آسیب  dشــده و بــه حالت اولیه
بازسازی میشود .تمامی سازههایی که از نظر لــرزهای نامطلوبند
و تمامی سطوح طراحی که برای بازسازی قابل قبول نیستند در
′ ′
تعریف مقادیر  Rmdi cاز جانب تصمیمگیرنده و کاربر اعمال شده و
در نظر گرفته میشوند amld i′c′ .نسبتی از ساختمانها با نوع سازهی
، 'iرتبهی m و در سطح طراحی 'cاست که ا گر زلزلهی  lرخ دهد در
سطح آسیب  dقرار میگیرد.
' di ' c ' ldi ' c
i ′c′
l
رابطهی ∑ Rm am ∑ Zimc − β ≤ B ∀l :8
m ,i ', c ', d

i ,c

ه .شرط الزم منفی نبودن 12متغیرها
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قیود مربوط به نامنفی نگه داشتن متغیرها باید برای همهی
متغیرهای تصمیمگیری در نظر گرفته شود که عبارتند از:
i ′c ′
رابطهی :9
∀i, m, c, i′, c′
Z imc ≥ 0
رابطهی :10

و .تابع هدف

∀l

βl ≥0

اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزهای
منطقه با استفاده از مدل بهینهسازی تصادفی و یقینی

تابع هــدف به صــورت کمینه کــردن کل هزینههای مقاومسازی
(اولین جمله) ،بازسازی (دومین جمله) و مقدار مورد انتظار خسارت
بیش از سطح خسارت قابل قبول  Bاست که با ضریب وزنی تعریف
شوندهی کاربر κمقیاس میگردد (جملهی آخر).

رابطهی :11
+ κ ∑ Pl β l
l

i′c′
imc

∑Z
i ,c

ld i′c′
m

a

di′c′
m

∑ ∑R

m ,i′ ,c′ d

+ ∑ Pl
l

i′c′
imc

Z

∑F

i′c′
imc

Min

i ,m ,c ,i′ ,c′

این مدل در انتها پیشنهادهایی مبنی بر تصمیمات مقاومسازی
i ′c′
و ن ــح ــوهی اخـ ـت ــص ــاص مــنــابــع ب ــه آنه ـ ــا  Z imcو همچنین
مــخــارج بــازســازی مرتبط بــا وق ــوع هــر یــک از زلــزل ـههــای سناریو
' di ' c ' ldi ' c
i ′c′
 ∑ Rm am ∑ Zimcبه منزلهی نتایج تحلیل ارائه میدهد.
m ,i ', c ', d
i ,c
مقادیر خــســارات بیشتر از آستانهی خسارت مجاز  P l β lنیز از
خروجیهای مدل قابل دسترس خواهد بود.
جدول  1خالصهای از دادههای ورودی و متغیرهای تصمیمگیری
را که در رابطهبندی مورد استفاده قرار گرفته است نشان میدهد.
تعریف مقادیر صحیح بــرای پارامترهایی که کاربر باید در مدل
تعریف کند ،دشوار است .برای حل این مشکل میتوان از تحلیل
حساسیت 13با تعریف مقادیر مختلفی برای این پارامترها استفاده
کرد .این امر میتواند بینش مناسبی در مورد این مقادیر و نحوهی
اثرگذاری آنها در کاربر یا مدیر ریسک ایجاد کند.

ارزی ــاب ــی بــرتــری بهینهسازی احتمالی در مقایسه با
بهینهسازییقینی
بــرای پایش مدل برنامهریزی احتمالی و نشان دادن برتریها و
قابلیتهای این مدل نسبت به مدلهای برنامهریزی یقینی ،مدل
یقینی در این بخش ارائه شده است .اگر از آینده اطالعات دقیقی
ً
موجود بود ،به گونهای که معلوم بود دقیقا چه زلزلهای رخ خواهد
داد آنگاه مدل برنامهریزی یقینی با اطمینان کامل قابل استفاده
بود .حال آنکه در اینجا چنین اطالعاتی وجود ندارد .با این حال در
این پژوهش جهت مقایسه ،یک مدل برنامهریزی یقینی ،متناسب
با مدل تصادفی ارائــه شده ،طراحی شده است که در این بخش
ارائه میگردد .از نظر محاسباتی این مدل به گونهای رابطهبندی
شــده اســت کــه همانند مــدل بــرنــامـهریــزی احتمالی ارائ ــه شــده،
بیانگر شرایط تحول تدریجی ساختمانهای موجود در منطقه
باشد (تصویر  .)2همهی متغیرهای ورودی و اطالعات مرتبط با
ً
ساختمانها و هزینهها عینا مشابه مــدل احتمالی اســت ،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 ،تصمیمگیری میشود و
سپس با در نظر گرفتن زلزلهای که از رویداد آن هزینههای بازسازی
خرابیها با توجه به مقاومسازیها محاسبه شده است ،هزینههای

تصویر  :2روند تحول تدریجی ساختمانهای موجود در مدل بهینهسازی یقینی ،که متغیر اصلی در این مدل مساحت زیربنای ساختمان است.

ﻫﺪف و ﻣﻘﺪار ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺣﺎﻻت و ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎي زﻳﺮ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاي زﻟﺰﻟﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺜﻼً زﻟﺰﻟﻪي  lرخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻣﺪل ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺑﺮاي
اﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ،ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺧﺴﺎرت )ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
ﺑﺎزﺳﺎزي( ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ زﻟﺰﻟﻪي  lدر آﻳﻨﺪه رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎً درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
نیست،
رخازداده
شرایط
ﻫﺰﻳﻨﻪکل
هزینهوهای
رخ گویای
حالت(eدوم
کمینهزﻟﺰﻟﻪي در
بیش از
بازسازی
مقاومسازی بازسازی و ریسک هزینه
ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻳﻘﻴﻨﻲ آن
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎيدر ﭘﻴﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ داد
دﻳﮕﺮي )
حدﻣﺜﻼً
ﺷﺪه ﺗﺎ
ﻓﺮض
ﺑﻮد.یﺳﭙﺲ
داده
رخ
l
ی
ه
زلزل
اما
دهد
ی
م
رخ
e
ی
ه
زلزل
که
شده
بینی
ش
پی
زیرا
بازسازی
ی
ه
نحو
خرابی،
سطوح
میگردد .همهی ًفرضیهها در موردﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻏﻠﻂ ﺑﻮده و زﻟﺰﻟﻪي  lرخ داده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﻳﺎ ارزش ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﻛﻞسازی از
مقاوم
هزینوههای
شدهيدرﻛﻞ )ﺗﺎﺑﻊاست.
است.از مدل
استخراجﺧﺴﺎرت( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
هدف ﺗﺨﻤﻴﻦ
تابعﺷﺪه ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪي
حالتاول
اینﺣﺎﻟﺖ
ﻫﺪفدر در
ﺗﻔﺎﺿﻞارائهﻫﺰﻳﻨﻪ
احتمالی 14را
و مقاومسازی عینا مشابه مدل ﺻﺤﻴﺢ
شده اما هزینههای بازسازی و خسارت بیش از حد باید با فرایند
انتها تصمیمات بهینهی پیشنهادی برای مقاومسازی و هزینهی
زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﮔﻮﻳﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻛﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ رخ داده
تخمین خسارت برای وقوع زلزلهی دیگر محاسبه شود .بنابراین
بازسازی مربوط به سناریوی زلزلهی مورد نظر را ارائه میدهد.
ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ زﻟﺰﻟﻪي  eرخ ﻣﻲدﻫﺪ اﻣﺎ زﻟﺰﻟﻪي  lرخ داده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎومﺳﺎزي از
جمالت دوم و سوم تابع هدف با فرض رخداد زلزلههای متفاوت
هــمــانطــور کــه مشاهده گــردیــد ،بــه طــور کلی مــدل بهینهسازی
ی ﺑﺮاي وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪي
ﺧﺴﺎرت
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ
ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻣﺎ
محاسبه میشود و در نهایت هزینهی کل با استفاده از دو رابطه
اختصاص منابع جهت کاهش ریسک لرزهای شامل یک تابع هدف
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد و در
ﻣﺘﻔﺎوت
ﻫﺎي
رﺧﺪاد
ﻫﺪفـ ﺑﺎ
دوم وو15ﺳﻮم ﺗﺎﺑﻊ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺷﻮد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
و چندین معادله است که بیانگردﻳﮕﺮ
ـدار β l
محاسبه
زﻟﺰﻟﻪمـقـ
ی 14
ﻓﺮضرابـطـه
ـردد .در
محاسبه م ـیگ
ﺟﻤﻼت 14
مسئله
تهای
محدودی
قیود و
l
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد و از
راﺑﻄﻪي
ﮔﺮدد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
14و واز 15
یي
راﺑﻄﻪ
اﺳﺘﻔﺎده
ي ﻛﻞ
ﻣﻘﺪارهی l رخ
حالی14که زلزل
یدرکل در
هزینهها
رابطهی 15
گردد
مشابهاز دو م
یک ﺑﺎمورد،
ﻫﺰﻳﻨﻪ از
ﻧﻬﺎﻳﺖ به غیر
هستند .قیود مدل بهینهسازی یقینی،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
داده
زﻟﺰﻟﻪي l
مرتبطي باﻛﻞ در
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ
قیود مدل بهینهسازی تصادفی راﺑﻄﻪ
گردد.
رخمی
محاسبه
ریسکﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪداده
15قید
است.ياین
رابطهی :14
ی  8در مدل تصادفی
رابطه
وقوع خسارت اقتصادی بزرگ که در
:14
راﺑﻄﻪي
Earthquake : l
di′c′ ld i′c′
i′c′
l
R
a
Z
−
β
≤
B
∑ m m ∑ imc
ارائه شده با قید رابطهی  12جایگزین میشود .در این رابطه مقدار
 Rm ,i′,c′a,d  Z i ,c   B
l
رابطهی :15
 βکه در واقع هزینههای بازسازی بیشتر از مقدار خسارت مجاز
راﺑﻄﻪي :15
در اثر وقوع سناریوی زلزلهی مشخص  lاست ،محاسبه میشود.
Earthquake
Earthquake: :l l
Earthquake
Earthquake
: e:e
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اولین جمله از چپ هزینههای بازسازی در اثر lرخــداد زلزلهی  lبا
∑∑∑RRmdmdi ic′c′aamldmldiic′c′
imc imcimc + 
imc + κ
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i ,c
واﻗﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
ﺑﺎ ﻗﻴﺪ راﺑﻄﻪي  12ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺪار  ﻛﻪ در
توجه به تصمیم مقاومسازی گرفته شده در مرحلهی اول است.
ﻣﻮرديﻣﻲﺷﻮد .اوﻟﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪيﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ت ﻣﺠﺎز در اﺛﺮ وﻗﻮع ﺳﻨﺎرﻳﻮي زﻟﺰﻟﻪي ﻣﺸﺨﺺ  lاﺳﺖ،
مطالعهیموردی
ﺑﻬﻴﻨﻪاول
ﻣﺮﺣﻠﻪي
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺎومﺳﺎزي
ﺗﻮﺟﻪهﺑﻪ
ای ،مدل
ﺧﻄﻲدو مــرح ـ
احتمالی
ﻣﺮﺣﻠﻪ مـ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲـرایدو تحلیل
اﺳﺖ .ب ـ
ی :12
رﺧﺪاد زﻟﺰﻟﻪي  lﺑﺎ رابط
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﭘﺲ از
ﻣﻌﺎدلل ـهآن
سازیﺳﺎزي
بهینهﺑﻬﻴﻨﻪ
اي،ـدلﻣﺪل
ﺳﺎزي
ﺗﺤﻠﻴﻞدر ﻣﺪل
ﺑﺮا′c′
يi
Rmdi′c′ a mld i′c′ ∑ Z imc
−βl ≤ B
∑
نویسی
اﻓﺰاراز برنامه
ﻛﻤﻚ وﻧﺮمپس
طراحی شده
CPLEXمعادل
سازی خطی
بهینه
ﺴiﻲ در ﻧﺮماﻓﺰار m ,i′ ,c′ , d
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳ ,c
 [15ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
] CPLEX
ILOGآن IBMﺑﺎ
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کل R md
کردنa
Z imc
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تابع هدف (رابطهی B
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Studio
افزار
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ه
ه
هزین
کمینه
صورت
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖmﻫﺎي ﻣﺪل ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮردي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺳﭙﺲ ﺑﺮi , c
اي ﻧﺸﺎن دادن , i  , c  , d
نــرمافــزار  ]15[ CPLEXحل شده اســت .سپس بــرای نشان دادن
مقاومسازی( اولین جمله) ،بازسازی (دومین جمله) و مقدار مورد
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دادهﻫﺎي ورودي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺪل ،ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﺎﻳﻲ
قابلیوتهای مدل بهینهسازی ،تحلیل موردی برای ساختمانهای
ﺑﺎزﺳﺎزياســت که
ـارت قــابــل قــبــول B
سطح خــسـ
ـارت بیش
انتظار خـ
ﺟﻤﻠﻪ(
)اوﻟﻴﻦ
ﻣﻘﺎوم ازﺳﺎزي
ﻫﺰﻳﻨﻪـسـﻫﺎي
رت ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻛﻞ
ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ،اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد و
)دوﻣﻴﻦ ﺻﻔﺮ
ﺟﻤﻠﻪ(،ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
مسکونی واقــع در شهر تهران انجام شــده اســت .زمــان مــورد نیاز
با ضریب وزنــی تعریف شونده از جانب کاربر  κمقیاس میگردد
ﺶ از ﺳﻄﺢ ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  Bاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وزﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻧﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺎرﺑﺮ 
تحلیل بنا به دادههای ورودی بسیار متغیر است زیرا در فرایند حل
(جملهی آخر).
(.
مدل ،ماتریسهایی تشکیل میشود که در صورت صفر بودن برخی
رابطهی :13
عوامل ،این ماتریسها به ماتریسهای کوچکتر تبدیل میشود و
Min
 F Z    R a
 Z  
بنابراین روش حل در9نرمافزار  CPLEXرا تحت تأثیر قرار میدهد.
ﺗﺼﺎدﻓﻲبا )اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ(
در راﺑﻄﻪﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺣﺬف اﺣﺘﻤﺎﻻت از ﻣﺪل ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي
در کل زمــان تحلیل بین  2دقیقه در برخی حــاالت تا  96ساعت
همانطور که مشاهده میشود در رابطههای پیشین ،تفاوت
حاصلﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
مدلﻫﺎي
رﺧﺪاداز زﻟﺰﻟﻪ
ﺣﺎﻻت
ﻪي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎ در
شــم ــاره چ ـهــارم
متغیر است.
(احتمالی)
تصادفی
بهینهسازی
احتماالت
حذف
پاییز و زمستان
اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺎﻟﺘﻲ
ﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺣﺎﻻتشـ و
زﻳﺮنطور که گفته شد محیط ساختمانی تهران ،پایتخت سیاسی
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎيهما
اﺳﺖ ،رخــداد
ﺷﺪهح ــاالت
ها در
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲگیری
رﻳﺰيی تصمیم
مقایسه
ﻛﻪـرای
ـت .ب ـ
ـده اس ـ
۱۳۹۲
دوف ـ ـص ـ ـل ـ ـنـ ــامـ ــه
و اقتصادی ایران ،برای تحلیل موردی مورد استفاده قرار گرفت.
زلزلههای گوناگون و همچنین مقایسهی مقادیر تابع هدف و مقدار
علمیوپژوهشی
تهران بــزرگ در نواحی کوهپایهای رشته کوه البرز ،که بخشی از
برنامه
ﻣﺪل که
دادو وحالتی
ـاالت
ـده lدررخایــن حـ
کمین ه ش
ﺷﻮدهها
ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﻓﺮض ﻣﻲهزین
زﻟﺰﻟﻪـي
ﻛﻪیﻣﺜﻼً
ریزیﻳﻘﻴﻨﻲ ﺑﺮاي
ﺳﺎزي
ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ
ناحیهی کوهزای آلپ  -هیمالیا است ،واقع شده است .این ناحیه
احتمالی انجام شــده اســت ،مقایسههای زیــر در نظر گرفته شده
و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ،ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺧﺴﺎرت )ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
با داشتن گسلهای فعال ویــژه یکی از نواحی بسیار لرزهخیز در
است.
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ زﻟﺰﻟﻪي  lدر آﻳﻨﺪه رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎً ً
ﺧﻮاﻫﺪ
درﺳﺖ
دنیاست .ناحیهی شهری تهران بر روی الیههای آبرفتی توسعه
بــرای زلزلههای گوناگون کوچک تا بــزرگ فرض میشود که مثال
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یافته اس ــت .ایــن الی ـهه ـای آبــرفـتــی بــر صـخــرههـای سختی قــرار
ﺗﺤﻠﻴﻞبرای
ﮔﻔﺘﻪیاز یقینی
بهینهساز
خواهد داد
زلزلهی l
ﺑﻴﻨﻲهاند که خود طی فرایندهای پیچیدهی زمینشناسی تشکیل
کل ﭘﻴﺶ گرفت
ﻣﻘﺪارههﻳﺎـای
ـل هــزیــنـ
ﻣﻲشــامـ
ـدف
اﻳﻦـابــع هـ
ـادیــر تـ
دادهـت و مـ
رخـده اسـ
تحلیل شـ
ارزش
ﺗﻮان
ﺣﺎﻟﺖ
اﺳﺖ.ـقـدر
ﻴﻨﻲ ﻏﻠﻂ ﺑﻮده و زﻟﺰﻟﻪي l
شده است .بر اساس دادههـای لــرزهای تاریخی ،تهران زلزلههای
بیش
ـازی)
ـ
ـازس
ـ
ب
ی
ا
ه
ه
(هزین
ـارت
ـ
ـس
ـ
خ
و
ـازی
ـ
ـازس
ـ
ب
،
ی
ـاز
ـ
س
م
ﻛﻞ )ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در مــقــاو
ﺣﺎﻟﺖ اول و ﻫﺰﻳﻨﻪي ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺧﺴﺎرت( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
قوی متعددی با دورهی بازگشت  150سال را تجربه کــرده است
از حد مجاز به دست آمــده اســت .اگر زلزلهی  lدر آینده رخ داده
ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در ﺣﺎﻟﺖ ًدوم ﮔﻮﻳﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻛﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ رخ داده
[ .]3شهر منجیل که در فاصلهی  200کیلومتری در غرب تهران قرار
باشد ،این هزینهها دقیقا درست خواهد بود .سپس فرض شده تا
از
ﺳﺎزي
ﻣﻘﺎوم
ﻫﺎي
دادهرخاﺳﺖ.
زﻟﺰﻟﻪي  eرخ ﻣﻲدﻫﺪ ًاﻣﺎ زﻟﺰﻟﻪي l
گرفته است در سال  1990زلزلهی بزرگی را تجربه کرد که منجر به
گفته از
ﻫﺰﻳﻨﻪش
ﺣﺎﻟﺖهای پی
اﻳﻦ هزینه
خواهددرداد و
رخ()e
دیگری
مثال زلزلهی
وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪي
ﺑﺮاي
ﺑﺎﻳﺪآنﺑﺎ بهﻓﺮاﻳﻨﺪ
سازازیﺣﺪ
ﺑﻴﺶ
کشته شدن  14000انسان گردید [ .]3لرزهشناسان بر این باورند که
بینی
ﺧﺴﺎرتپیش
ﺗﺨﻤﻴﻦاست ،اما
دست آمده
یقینی
ﺧﺴﺎرتبهینه
ﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي و تحلیل
آیندهای نزدیک زلزلهای بزرگ در تهران به وقوع خواهد پیوست
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪمقدار
ﻣﺘﻔﺎوت میتوان
ﻫﺎياین حالت
است .در
ﻓﺮض رخ
زلزلهی l
ﺗﺎﺑﻊ بوده
ﺟﻤﻼت دوم و ﺳﻮم غلط
ﻣﻲﺷﻮد ودردر
داده زﻟﺰﻟﻪ
رﺧﺪاد
ﻫﺪفو ﺑﺎ
14
چراازکه این شهر از سال  1830تاکنون زلزلهی مخربی را تجربه
هدف
ی lکل (تابع
14هزینه
تفاضل
در را از
صحیح
15ارزش پی
از دو راﺑﻄﻪي  14و یا
ﻣﻲﮔﺮدد و
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﻘﺪار
راﺑﻄﻪي
بینیﮔﺮدد.
شﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
نکرده است [.]3
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ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ زﻟﺰﻟﻪي  lرخ داده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
از طرف دیگر ناحیهی شهری تهران به سرعت در حال رشد است
ترتیب زیر به دست آورد .همانطور که مشاهده میشود تابع هدف
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پاییز و زمستان
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دوف ـ ـص ـ ـل ـ ـنـ ــامـ ــه
علمیوپژوهشی

اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزهای
منطقه با استفاده از مدل بهینهسازی تصادفی و یقینی

و جمعیت تهران در دهههای گذشته به صورت انفجاری افزایش
یافته اســت و از  1میلیون نفر در ســال  1950به  7میلیون نفر در
سال  2000و بیش از  12میلیون نفر در سال  2012رسیده است .با
وجود طر حهای بسیار در امر مدیریت بالیای طبیعی مانند زلزله
در تــهــران ،توسعهی شهری تــهــران و رشــد سریع جمعیت بــدون
توسعهی مناسب نظامهای پیشگیری و آمادگی در برابر زلزلههای
محتمل آینده اتفاق افتاده اســت .طر حهای انجام شــده شامل
مقاومسازی ساختمانهای راهــبــردی ،زیرساختها و سازههای
صنعتی ،برنامهی جامع برای توسعه و سامان دادن به شبکهی
امداد و نجات و توسعهی ایمنی و نظامهای خود امدادی ،اجرای
سیاستهایی ب ــرای گسترش بیمهی لـ ــرزهای ساختمانهای
مسکونی ،تجاری و صنعتی است .با وجود اجرای چنین طر حهایی
همچنان به یک برنامهریزی جامع بــرای پیشگیری ،مدیریت و
کاهش ریسک لرزهای منطقهای -شهری نیاز است تا از خرابیهای
لــرزهای محتمل در آینده با توجه به محدودیتهای اقتصادی
موجود پیشگیری کند.
بـ ــرای تحلیل م ــدل بــهــیــنـهســازی تــصــادفــی بــایــد ط ــول 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 آن ،مدل از منظر محاسباتی
قابل مدیریت خواهد شد .بدیهی است که در واقعیت در ناحیهای
مانند محیط ساختمانی شهر تهران این امکان وجود دارد که در
طــول  20ســال بیش از یک زلزله رخ دهــد ،امــا تمرکز ایــن مــدل 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 [ .]16در نظر گرفتن دورهی برنامهریزی کوتاهتر
(بــرای مثال  10ساله) منجر به حذف وقایع بزرگتر از رونــد 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 خالل دورهی زمانی برنامهریزی میگردد .به عالوه از
منظر برنامههای کاهش ریسک در سطح منطقهای ،برنامههای
15
بسیار بلندمدت توجیه عملی ندارند زیرا دورهی بازگشت سرمایهی
آنهــا بسیار طوالنی خواهد بــود .به عــاوه برنامههای توسعه در
ایران 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 ورودی برای مطالعهی موردی
در جدول  1متغیرهای نمایانگر دادههای ورودی مختلف استفاده
شده در مدل بهینهسازی احتمالی دو مرحلهای و همچنین تعاریف
آنها ارائه شده است .جدول  1همچنین منابعی که این دادهها از
آنها استخراج شده است را مشخص میکند .در ادامه روشهای
تهیهی دادههـای ورودی و متغیرهای ورودی متناظر با آن برای
مطالعهی موردی شهر تهران ارائه شده است.

دادههای ساختمانی اولیهی موجود
در ایــن مطالعه دادهه ـ ـای ساختمانی مرتبط بــا ساختمانهای
مسکونی شهر تهران با واحــد حــوزهه ـای آم ــاری 16مــورد استفاده
قرار گرفته است .تهران به  3173حوزهی آمــاری 114 ،ناحیه 17و
 22منطقه 18تقسیم 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 تـهــران بــزرگ کــه جایکا بــرای تـهــران انــجــام داده اســت،
استخراج گردید [ .]3با ایــن حــال بــرای تحلیل در ایــن پژوهش
ساختمانها از منظر نوع سازه به  13گروه سازهای تقسیم شدهاند.
بنابراین جدول  2برای تطابق انواع سازههای تعریف شده در این
پژوهش با سازههای تعریف شده در پایگاه دادهی جایکا [ ]3و انواع
سازههای تعریف شده در پایگاه دادهی برنامهی ]17[ 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.

سناریوی زلزلههای انتخاب شده
یکی از دادهه ـای 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
ب ــرای ارزیــابــی ریـســک ل ــرزهای منطقه و تخمین خــســارت جهت
تهیهی سایر دادههـ ـای ورودی مــورد نیاز در مــدل بهینهسازی
استفاده میشود .در این پژوهش برای انتخاب زلزلههای سناریو
و مدلسازی لرزهخیزی منطقه ابتدا یک فهرست زلزلهی مصنوعی
تولید شده مورد استفاده قرار گرفته است .این فهرست به روش
مونت کــارلــو 19شبیهسازی شــده و مــدت زمــان آن  10.000ســال و
شامل  84.000زلزله با دامنهی بزرگی از  4/6تا  7/55است که در
شعاع  200کیلومتری از تهران قرار گرفتهاند (تصویر  .]18[ )3برای
کاهش تعداد زلزلههای این فهرست ،در گام اول زلزلههایی که در
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تعریف کاربر بر مبنای دادههای آماری
ایران از مرکز آمار ایران

ی
بودجهی کاهش ریسک یا مقاومساز 

G

تحلیل خطر

احتمال وقوع زلزلهی  lدر طول دورهی سرمایهگذاری (برنامهریزی)  20ساله است.

Pl

تعریف کاربر بر مبنای دادههای آماری
ایران و []9

واحد هزینهی بازسازی یک متر مربع ساختمان با نوع سازهی  'iاز کالس  mدر سطح طراحی
لرزهای  ′ cکه دچار سطح آسیب  dشده و به حالت اولیه بازسازی میشود .اگر قرار باشد
محدودیتی در ساختمانهای بازسازی شده یا سطوح طراحی لرزهای قابل قبول برای بازسازی در
' di ' c
نظر گرفته شود ،این امر در این ضرایب  Rmاعمال میگردد.

' Rmdi ' c

[]3

مساحت زیربنای ساختمان که نوع سازهی آن  iو نوع کالس (کاربری و ناحیهی آماری -سطحی)
آن  mبوده و برای سطح طراحی لرزهای  cطراحی شدهاست.

تعریف کاربر

انواع سازههایی که برای مقاومسازی قابل قبول نیست.

ΩZ

تعریف کاربر

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

ΨZ

تعریف کاربر

c
X im

Θn

زمان برنامهریزی (سرمایهگذاری) برابر  20سال فرض شده است.
از آنجا که در مدل خطر ،برای زلزلههای انتخاب شده ،احتماالت
سالیانهی وقوع آنها محاسبه شده است ،باید احتمال وقوع این
زلزلهها در  20سال نیز با انجام فرضیاتی محاسبه گردد .بنابراین،
توزیع پواسون 21برای محاسبهی احتمال  20سالهی وقوع هر یک
از زلزلههای انتخاب شده مورد استفاده قرار گرفته است.

محاسبهی خسارات ناشی از زلزله
یکی از دادهه ـای ورودی مدل بهینهسازی که باید از قبل تهیه
شود مقادیر 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
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اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزهای
منطقه با استفاده از مدل بهینهسازی تصادفی و یقینی

کل ناحیههای شهر تهران ( 114ناحیه) شتابی کمتر از آستانهی g
 0/01ایجاد میکردند از این فهرست زلزله حذف شدند .با حذف این
زلزلهها فهرستی شامل مجموعهی کوچکتری از زلزلهها به دست
آمد که شامل  11.660زلزله است (تصویر .)3
بــرای کاهش تعداد زلزلههای سناریو ،به گــونـهای که عــاوه بر
نمایندگی خطر ل ــرزهای منطقه قابل مدیریت و کــاربــرد در مدل
بهینهسازی احتمالی دو مــرحــل ـهای بــاشــد ،روش سناریوهای
احتمالی سازگار با خطر بهینه شــده ( 20)OPSمــورد استفاده قرار
گرفته و فهرستی شامل  62زلزله با دامنهی بزرگی  4/6تا 6/75
ریشتر به همراه احتماالت آنها تهیه شد که توزیع جغرافیایی این
زلزلهها در همسایگی تهران در تصویر  3نشان داده شده است .با
استفاده از هر یک از این فهرستها منحنیهای خطر لرزهای برای
کل منطقه به دست آمده است .در این مطالعهی مــوردی ،مدت

i ' c′
Fimc

جدول  :2انواع گونههای سازه و واحد هزینهی مقاومسازی )(Unit Mitigation Cost: UMCو واحد هزینهی بازسازی Unit Reconstruction Cost:
 ))URCبه دالر

-

-

-

-

-

83

-

-

42

-

-

متوسط

)URMM (pre-code

BT8

MMR

مصالح بنایی
میان مرتبه

-

-

-

-

-

83

-

-

42

-

-

کوتاه

)W2 (pre-code

BT7

W

ساختمان
جنوبی

-

-

-

-

-

83

-

-

42

-

-

کوتاه

برای سطح آسیب ناچیز از
منحنی ارائه شده در [ ]19و
برای سطح آسیب متوسط از
میانگین منحنیهای سطح
آسیب کم و شدید استفاده
میشود.

BT9

مقاومسازی به سطح 2
-

-

-

83

-

-

-

کوتاه

)URMM (pre-code

BT8

MLR

مصالح بنایی
کوتاه مرتبه

مقاومسازی به سطح 1

-

-

-

122 161

83

120

81

39 78 42

بلند

میانگین دو منحنی  C3Mو
 S5Mاز نوع ()pre-code

BT1

HHR

نیمه اسکلت
بلند مرتبه

مقاومسازی نشده

-

-

-

122 161

83

120

81

میانگین دو منحنی  C3Mو
 39 78 42متوسط
 S5Mاز نوع ()pre-code

BT1

HMR

نیمه اسکلت
میان مرتبه

مقاومسازی به سطح 2

-

-

-

122 161

83

120

81

39 78 42

کوتاه

میانگین دو منحنی  C3Lو
 S5Lاز نوع ()pre-code

BT1

HLR

نیمه اسکلت
کوتاه مرتبه

مقاومسازی به سطح 1

61 122 83 144 205 166 227 288 332 332 386

بلند

میانگین دو منحنی  C1Hو
 C2Hاز نوع ()pre-code

BT4

CHR

اسکلت بتنی
بلند مرتبه

مقاومسازی نشده

میانگین دو منحنی  C1Mو
 61 122 83 144 205 166 227 288 332 332 386متوسط
 C2Mاز نوع ()pre-code

BT6

CMR

اسکلت بتنی
میان مرتبه

مقاومسازی به سطح 2

61 122 83 144 205 166 227 288 332 332 386

کوتاه

میانگین دو منحنی  C1Lو
 C2Lاز نوع ()pre-code

BT5

CLR

اسکلت بتنی
کوتاه مرتبه

مقاومسازی به سطح 1

61 122 83 144 205 166 227 288 332 332 386

بلند

میانگین دو منحنی  S1Hو
 S2Hاز نوع ()pre-code

BT-3

SHR

اسکلت فلزی
بلند مرتبه

مقاومسازی نشده

میانگین دو منحنی  S1Mو
 61 122 83 144 205 166 227 288 332 332 386متوسط
 S2Mاز نوع ()pre-code

BT-3

SMR

اسکلت فلزی
میان مرتبه

مقاومسازی به سطح 2

کوتاه

میانگین دو منحنی  S1Lو
 S2Lاز نوع ()pre-code

BT-2

SLR

اسکلت فلزی
کوتاه مرتبه

مقاومسازی به سطح ا

گروه سازهای

نامگذاری سازه در  HAZUSبرای
منحنیهای شکنندگی ناچیز و متوسط

نامگذاری سازه در  JICAبرای
منحنیهای شکنندگی خرابی شدید

نامگذاری سازه در این مقاله

نوع سازه

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

[]11
UMC
()$

67 133 83 150 216 166 233 299 332 332 386
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اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزهای
منطقه با استفاده از مدل بهینهسازی تصادفی و یقینی

ارزیابی ریسک لرزهای است .اولین گام در ارزیابی ریسک لرزهای
ارزیابی خطر لرزهای است .به دنبال محاسبه و انتخاب زلزلههای
سناریو در بخش پیشین برای مدلسازی خطر لرزهای شهر تهران،
سه رابطهی کاهندگی [ ]22 ،21 ،20با ضرایب وزنی مختلف برای
محاسبهی مقادیر  PGAدر نقطهی مرکزی هر یک از  114ناحیه،

SDB

ساختمان
خشتی

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
مختلف سازه محاسبه میشوند 13 .گونه سازه (جــدول  )2و سه
سطح خرابی .1 :ناچیز .2 ،متوسط و  .3شدید و فروریزش کامل در

Magnitude

تصویر  :3توزیع جغرافیایی فهرست زلزلهها و گسلهای لرزهزا در اطراف تهران شامل فهرست  10.000سالهی
زلزلههای شبیهسازی شده با روش مونت کارلو دربرگیرندهی  84.000زلزله با دامنهی بزرگی از  4/6تا ( 7/55نقاط
سیاه با کوچکترین اندازه) [ ،]18فهرست کاهش یافته شامل  11.600زلزله (نقاط سبز) و فهرست زلزلههای
کاهش یافته بیانگر سناریوی زلزلههای محتمل سازگار با خطر بهینه شده با تعداد  62زلزله با دامنهی بزرگی  4/6تا
( 6/75دایرههای سیاهرنگ کوچک تا بزرگ)
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تصویر  :4منحنیهای شکنندگی انواع سازههای شهر تهران (میزان
مشخصی از آسیب (احتمال) در برابر شتاب زلزله) []3

 200و  150درصد افزایش پیدا کرده است.

ی و بازسازی
قیود و هزینههای مقاومساز 
هزینهی واحد مقاومسازی ، Fو هزینهی واحد بازسازی R ،تخمین
زده شده است (جدول  .)2فرض شده که ساختمانهای 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 دیــده یا فروریخته باشند،
مناسب و قابل قبول نیست .همچنین ساختمانهای چوبی نیز
امکان مــقــاومســازی و بــازســازی در صــورت 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

اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزهای
منطقه با استفاده از مدل بهینهسازی تصادفی و یقینی

مدل در نظر گرفته شده است .همچنین از منحنیهای شکنندگی
که جایکا و  HAZUSارائــه دادهانــد در این مدل بهره گرفته شده
است [ .]17 ،3برای منحنیهای شکنندگی سطوح خرابی شدید
و فروریزش از منحنیهای جایکا [ ]3و برای دو سطح آسیب دیگر
از منحنیهای شکنندگی  ]17[ HAZUSاســتــفــاده شــده اســت.
منحنیهای شکنندگی انواع سازههای شهر تهران ،که جایکا برای
سطح آسیب شدید و فروریخته ارائه داده است ،در تصویر  4آمده
است .برای هر نوع سازه سه سطح طراحی لــرزهای در نظر گرفته
شده است« :مقاومسازی نشده« ،»22مقاومسازی شدهی سطح »231
و «مقاومسازی شدهی سطح  .»24 2بر مبنای قضاوت مهندسی و
با توجه به پژوهش وزیری [ ]10فرض شده که هدف مقاومسازی
سطح  2رسیدن به سطح عملکرد ایمنی جــانــی 25اســت .به طور
مشابه برای مقاومسازی سطح  1هدف رسیدن به سطح عملکرد
جلوگیری از فروریزش 26است .این سطح عملکرد در دستورالعمل
بهسازی ل ــرزهای ساختمانهای مــوجــود در ای ــران تعریف شده
اســت[ ]23و این آییننامه نیز برگرفته از آییننامهی FEMA 356
است[ .]24بر اساس این فرض و همچنین با توجه به آ گاهیای که
در مورد ساختمانهای موجود در تهران وجود دارد ،اثر 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

(الف)

(ب)

میلیون دالر آمریکا

(ج)

(د)

تصویر  :5هزینههای مقاومسازی پیشنهاد شده برای محلههای تهران؛ (الف) مدل تصادفی ( ،ب) زلزلهی  ( ،46ج) زلزلهی ( ، 62د) زلزلهی  51با فرض κ=6
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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  .)2این 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 نیماسکلت ( )HLR ,HMR ,HHRآسیب
شدید ببینند یا به کل فرو بریزند باید به یکی از سازههای اسکلت
فلزی یا بتنی متناسب با گروه مربوط بازسازی شوند.

اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزهای
منطقه با استفاده از مدل بهینهسازی تصادفی و یقینی

ی و سطح خسارت
محدودیت بــودجـهی مقاومساز 
مجاز (قابل قبول)
بر مبنای گــزارش ملی ایــران در سال  ،]25[ 2005ایــران  %2/5از
بودجهی ساالنهی خود را صرف طر حها و فعالیتهای پیشگیرانه
و کاهش ریسک میکند .ا گر فرض شود نیمی از این بودجه صرف
فعالیتهای پیشگیرانه و کاهش ریسک لرزهای گردد و به عالوه
از آنجا که تهران  %26از تولید ناخالص ملی 27ایــران را به خود
اختصاص میدهد ،با در نظر گرفتن اینکه کل بودجهی کشور
در سال  2005برابر  1.600تریلیون ریال بوده است [ ]26مجموع
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 28ذکر شده
است ،باید یک پنجم کل بودجهی اختصاص داده شده به کاهش
ریسک زلزله و بازسازی ،به اقدامات کاهش ریسک اختصاص یابد
[ .]27بنابراین 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
نتایج تحلیل موردی انجام شده که در این بخش ارائه شده است،
بــه س ــؤاالت کلیدی راه ـبــردهــای کاهش ریسک پاسخ میدهد.
انتخاب راهبرد کاهش ریسک (مقاومسازی ساختمان یا بازسازی
ساختمان به نوع دیگر ســازه )به ترکیب عوامل بسیاری بستگی
دارد :شدت و فراوانی خطر لرزهای ،رواج نسبی انواع متفاوت سازه
در ساختمانهای اولـیـهی مــوجــود ،آسیبپذیری ل ــرزهای نسبی
آنه ــا ،ان ــواع روشه ــای مــقــاومســازی و کاهش ریسک مــوجــود و
بهبود نسبی که در عملکرد ساختمان به دلیل مقاومسازیها ایجاد
میشود و هزینههای اجرای هر یک از انواع روشهای مقاومسازی
[ .]9در نهایت نیز انتخاب این راهبرد مقاومسازی به بودجهی
موجود برای مقاومسازی و سطح ریسکی که برای تصمیمگیرنده یا

(ب)

(الف)

(ج)

(د)

تصویر  :6هزینههای مقاومسازی پیشنهاد شده برای راهبردهای مختلف در برابر نوع سازهی اولیه و نهایی در تهران برای تحلیلهای موردی؛ (الف)
مدل تصادفی( ،ب) زلزلهی ( ،46ج) زلزلهی ( ، 62د) زلزلهی 51
ی اختصاص یافته به هر نوع ساز ه یا در واقع راهبرد مقاومسازی
جدول  :3رواج نسبی اولیهی انواع متفاوت سازه و درصد هزینههای مقاومساز 
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سازهی نیمه اسکلتی فلزی  -بنایی کوتاه مرتبه میشود که با نام
( HLR (Brick and steelنشان داده شده است .ساختمانهای
نیمه اسکلتی فلزی -بنایی کوتاه مرتبه و میان مرتبه (به ترتیب
 HLRو  )SMRهمانطور که در جــدول  3قابل 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 لرزهای را دارند.
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 بر
اساس منحنیهای شکنندگی از آسیبپذیری بیشتری برخوردارند
و بهمنزلهی راهبردهای بعدی مقاومسازی پیشنهاد میشوند .به
نظر میرسد که در این تحلیل موردی پیشنهادهای مقاومسازی
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اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزهای
منطقه با استفاده از مدل بهینهسازی تصادفی و یقینی

مدیر ریسک قابل پذیرش است ،بستگی دارد .تصویر ( 5الف) مقدار
هزینههای مقاومسازی را در مقابل موقعیت جغرافیایی هر یک از
ناحیهها که از تحلیل مدل تصادفی به دست آمــده اســت ،نشان
میدهد .در این تحلیل 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 یا
چگالی بیشتر ساختمانی در این موقعیتهای مکانی باشد.
تصویر  6کل هزینههای مقاومسازی پیشنهاد شده را در برابر نوع
ســازهی اولیه و ســازهی نهایی ساختمانها بــرای تحلیل موردی
حاصل از مدل تصادفی در تهران نشان میدهد .جدول  3نیز رواج
نسبی اولیهی انواع متفاوت سازه و درصد هزینههای مقاومسازی
اختصاص یافته به هر نوع سازه یا در واقع راهبرد مقاومسازی برای
تحلیل موردی حاصل از مدل تصادفی انجام شده را ارائه میدهد.
نتیجهی ایــن تحلیل بیانگر آن اســت که بیشترین هزینههای
مقاومسازی پیشنهادی صرف مقاومسازی ساختمانهای با نوع

c-۲

c-3

c-۲

بیشتر تحت تأثیر رواج سازههای موجود ( )HLRو آسیبپذیری
سازهها CMR( و  )CLRباشد.

ارزی ــاب ــی بــرتــری بهینهسازی احتمالی در مقایسه با
بهینهسازییقینی
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اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزهای
منطقه با استفاده از مدل بهینهسازی تصادفی و یقینی

برای بررسی مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن قطعی نبودن زلزلههای
محتمل و نشان دادن برتریها و قابلیتهای مدل برنامهریزی
تصادفی (احتمالی) نسبت به سایر مدلهای برنامهریزی یقینی،
مجموعه تحلیلهایی در نظر گرفته شده است .این تحلیلها با
فرض دادههایی که برای حالت تحلیل موردی تصادفی (مبنا) در
نظر گرفته شده ،انجام شده است و نتایج این تحلیلها با نتایج
تحلیل موردی مبنا مورد مقایسه قرار گرفته است.
ا گر اطالعات دقیق و جامعی از آینده در دسترس بود ،به گونهای
ً
که دقیقا مشخص بود که کدام زلزله در مدت زمان برنامهریزی
رخ خواهد داد ،آنگاه استفاده از مدل برنامهریزی (بهینهسازی)
یقینی میتوانست امری بسیار منطقی و صحیح باشد .برنامهی
یقینی متناظر با برنامهی احتمالی در مقالهی همراه این مقاله
ارائــه شده است .همهی متغیرهای ورودی و اطالعات مرتبط در
ً
مــورد ساختمانها و هزینهها عینا مشابه مدل احتمالی اســت .با
ً
این تفاوت که در اینجا از وقوع زلزلهی مشخص  lدقیقا اطمینان
حاصل شده اســت .همهی فرضیات در رابطه با سطوح خرابی،
ً
نحوهی بازسازی و مقاومسازی عینا مشابه مدل احتمالی است.
مــدل ارائ ــه شــده در انتها تصمیمات بهینهی پیشنهادی بــرای
مقاومسازی و هزینهی بازسازی مربوط به سناریوی زلزلهی مورد
نظر را ارائه میدهد.
برای مقایسهی تصمیمگیریها در حاالت رخداد زلزلههای گوناگون
و همچنین مقایسهی مقادیر تابع هدف و مقدار هزینههای کمینه
شده در این حاالت و حالتی که برنامهریزی احتمالی انجام شده
است ،تحلیل موردی تکمیلی در نظر گرفته شده است .بنابراین
ابــتــدا  4سناریوی زلــزلــه بــا بــزرگـیهــای مختلف از میان فهرست
زلزلههای محتمل انتخاب شدهاند .این زلزلهها عبارتند از زلزلهی
کوچک ( 3با بزرگی  4/6ریشتر) ،زلزلههای متوسط  46و ( 51با
بزرگی  5ریشتر) و زلزلهی بــزرگ ( 62بــا بزرگی  6/75ریشتر) .از
میان این  4سناریوی انتخاب شــده ،زلزلههای بــزرگ و متوسط
به گونهای انتخاب شدهاند که بیشترین مشارکت را در خسارات
وارده برای تحلیل تصادفی داشته باشند؛ سپس مراحل زیر که به
طور مثال برای زلزلهی  46توضیح داده شده است ،برای هر یک
از سناریوهای زلزله به منزلهی تحلیلهای موردی تکمیلی انجام
شده است.
در گام اول فرض شده که زلزلهی شمارهی  ،46که یک زلزلهی
متوسط ( 5ریشتر) است ،رخ خواهد داد و برنامهریزی بهینهسازی
یقینی بر پایهی این فرض اعمال شده است .چنانچه این فرض
صحیح باشد ،پیشنهادات مقاومسازی و هزینههای آن و همچنین
تابع هدف که در واقع همان هزینههای کل در صورت وقوع زلزلهی
شــمــارهی  46اســت و شامل هزینههای مــقــاومســازی ،بــازســازی
و هزینهی خسارت بیش از حد اســت ،محاسبه مـیگــردد .توزیع

جغرافیایی هزینههای مقاومسازی و همچنین توزیع آنها در برابر
نوع سازههای اولیهی موجود به ترتیب در تصاویر  3و  4نشان داده
شده است .هزینههای مقاومسازی ،بازسازی ،خسارت بیش از حد
و هزینهی کل در جدول  4نشان داده شده است.
ً
در گام دوم مجددا فرض شده که زلزلهی شمارهی  46رخ خواهد
داد و برنامهریزی بهینهسازی یقینی بر پایهی این فرض اعمال
میشود .با این وجــود زلزلهی  46رخ نمیدهد و به جای آن در
آینده سناریوی زلزلهی دیگری (یکی از سناریوهای  3 ،62و )51
رخ داده است .در صورت وقوع هر یک از این زلزلهها هزینههای
ً
مقاومسازی تغییری نمیکند ،زیــرا این تصمیم قبال در برنامهی
یقینی گرفته و اعمال شده است .اما با انجام دادن فرایند تخمین
خــســارت ،هزینههای بــازســازی و خسارت بیش از حد بــرای این
سه زلزلهی دیگر به صور جداگانه محاسبه میشود .هزینههای
مقاومسازی ،بازسازی ،خسارت بیش از حد و هزینهی کل در هر 3
حالت نیز در جدول  4نشان داده شده است.
روند یاد شده به طور مشابه با فرض وقوع حتمی زلزلههای 3 ،62
و  51نیز انجام شده است و هزینههای مقاومسازی مربوط به هر
یک از دو تحلیل یقینی برای زلزلههای  62و  51نیز در تصویر  5و
 6نشان داده شده است .هزینههای مقاومسازی پیشنهادی برای
زلزلهی  3برابر با صفر است و در این اشکال نشان داده نشده است.
هزینههای بازسازی ،خسارت بیش از حد و هزینههای کل نیز برای
هر یک از تحلیلها در جدول  4آمده است.
از آنجا که زلزلهی  3بسیار کوچک است و در نتیجه هزینههای
بــازســازی در صــورت وقــوع ایــن زلــزلــه کمتر اســت ،بنابراین مدل
بهینهسازی در ایــن حالت پیشنهاد میکند که هزینهای صرف
مقاومسازی نگردد و به جای آن هزینهها صرف بازسازی پس از
وقوع حتمی زلزلهی  3شود .حال آنکه وقوع زلزلههای دیگر مانند
زلزلههای  46و  51در این حالت منجر به خسارت  50تا  70برابر
وقوع زلزلهی  3میگردد .برای سایر زلزلهها نیز ،در صورتی که با
اطالع کامل از وقوع آن زلزله بهینهسازی انجام شود و آن زلزله رخ
دهد ،خسارت تنها برای آن زلزله کمترین مقدار را خواهد داشت و
ا گر زلزلهی دیگری رخ دهد که بزرگ یا متوسط باشد خسارت وارده
به مراتب بیشتر خواهد بود.
بــرای مقایسهی روش حل تصادفی و روش حل یقینی ،با فرض
انجام دادن پیشنهادهای مقاومسازی که روش حل تصادفی ارائه
داده و وقوع سایر زلزلههای  3 ،62، 46و  ،51مقادیر هزینههای
بازسازی ،خسارت بیش از حد و هزینههای کل نیز برای هر یک از
تحلیلها در جدول  4نشان داده شده است .مقایسهی هزینههای
کل ایجاد شده با در نظر گرفتن برنامهی مقاومسازی مطابق آنچه
برنامهریزی تصادفی پیشنهاد میکند یا برای مثال برنامهریزی
بر اساس سناریوی زلزلهی  62نشان میدهد که در صورت وقوع
هر یک از زلزلهها ،برنامهی تصادفی هزینهی کل کمتری را منجر
میشود ،مگر زلزلهی  62رخ دهد .این روند کم و بیش برای سایر
سناریوها نیز قابل مشاهده است.
تصویر ( 5ب ،ج ،د) مقدار هزینههای مقاومسازی پیشنهادی را
برای سه سناریوی زلزله نشان میدهد .این نتایج به شدت وابسته

تحلیل موردی

ی
هزینهی مقاومساز 
(میلیارد دالر)

هزینهی بازسازی
(میلیارد دالر)

خسارت اقتصادی بیش از حد
(میلیارد دالر)

تابع هدف ،هزینههای کل
(میلیارد دالر)

جــدول  :4مقــدار هزین هه ـای ایجــاد شــده بــا در نظــر گرفتــن برنام هه ـای
مســازی بــر مبنــای زلزلــه ســناریو و وقــوع هــر یــک از
مختلــف مقاو 
ســناریوهای دیگــر  46،62 ،3و 51
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به سناریوی زلزله اســت؛ با این حال بــرای سناریوهای  46و 51
پرا کندگی این نتایج بیشتر در نواحی مرکزی شهر تهران قرار دارد .در
مورد زلزلهی بزرگتر  62توزیع جغرافیایی هزینههای مقاومسازی
به شدت تحت تأثیر شتاب زلزلهی  PGAاست و نیمههای جنوب
شرقی تهران را پوشش میدهد .همچنین هزینههای مقاومسازی
پیشنهادی بــر اس ــاس تحلیل مــدل بهینهسازی بــا فــرض وقــوع
زلزلهی  3برابر با صفر است و بنابراین هیچ توزیعی در این حالت
وجود ندارد.
تصویر ( 6ب ،ج ،د) کل هزینههای مقاومسازی پیشنهاد شده
را در برابر نوع سازهی اولیه و سازهی نهایی ساختمانها برای 3
سناریوی مختلف زلزلهدر شهر تهران ،نشان میدهد .جدول  3نیز
درصد هزینههای مقاومسازی اختصاص یافته به هر نوع سازهای
را برای  3سناریوی مختلف زلزله ارائه میدهد .در تحلیل موردی
مرتبط بــا وقــوع سناریوی  46کــه در تصویر ( 6ب) نشان داده
شده است ،بیشترین هزینههای مقاومسازی پیشنهادی همانند
تحلیل موردی تصادفی صرف مقاومسازی ساختمانهای کوتاه
مرتبه  HLRبا نوع ســازهی نیمه اسکلتی فلزی -بنایی میشود.
ساختمانهای بتنی مسلح میان مرتبه ( )CMRو ساختمانهای
اســکــلــت فــلــزی مــیــان مــرتـبــه ( )SMRبــه تــرتـیــب پیشنهادهای
مقاومسازی بعدی خواهند بــود .گزینههای بعدی مقاومسازی
ساختمانهای بتنی مسلح کوتاه مرتبه ( )CLRو اسکلت فلزی
کوتاه مرتبه ( )SLRاست .همچنین در مورد ساختمانهایHLR
و  CLRبخشی از ساختمانهای مقاومسازی شده به سطح باالتری
از طراحی لرزهای (سطح مقاومسازی شده  ))3=c(2به جای سطح
مقاومسازی  )2=c( 1تقویت میشوند .به نظر میرسد که در این
تحلیل پیشنهادهای مقاومسازی بیشتر تحت تأثیر رواج سازههای
موجود ( )HLRو آسیبپذیری سازهها CMR( و  )CLRباشد .در
تحلیل مــوردی مرتبط با وقوع سناریوی  62که در تصویر ( 6ج)
نشان داده شده است ،هزینههای مقاومسازی پیشنهادی روند
متفاوتی دارد و بر خالف تحلیل موردی تصادفی و زلزلهی  46به
صورت برابر صرف مقاومسازی ساختمانهای با نوع سازهی نیمه
اسکلتی فلزی -بنایی کوتاه مرتبه HLRو ساختمانهای اسکلت
فلزی میان مرتبه ( )SMRمیگردد .سپس ساختمانهای بتنی
مسلح میان مرتبه و کوتاه مرتبه ( CMRو  )CLRبرای مقاومسازی
پیشنهاد شــدهانــد .در ایــن تحلیل پیشنهادهای مقاومسازی در
درجـهی اول تحت تأثیر رواج سازههای موجود ( SMRو )HLR
در منطقهی جنوب شرقی تـهــران و شتاب زلــزلــه در ایــن نواحی
و در درج ـهی دوم آسیبپذیری سازهها CMR( و  )CLRاست.
در تحلیل مــوردی مرتبط با وقــوع سناریوی  51که در تصویر 6
(د) نشان داده شــده اســت ،بیشترین هزینههای مــقــاومســازی
پیشنهادی همانند تحلیل مــوردی تصادفی و زلزلهی  46صرف
مقاومسازی ساختمانهای با نوع ســازهی نیمه اسکلتی فلزی-
بنایی کوتاه مرتبه  HLRمیشود .ساختمانهای بتنی مسلح میان
مرتبه ( )CMRو ساختمانهای اسکلت فلزی میان مرتبه ()SMR
به ترتیب پیشنهادهای مقاومسازی بعدی خواهند بود .گزینههای
بعدی مقاومسازی ساختمانهای بتنی مسلح کوتاه مرتبه ()CLR

جدول  :5مقادیر هزینههای کل و ارزش پیشبینی صحیح برای چهار
زلزله سناریو در صورت وقوع هر یک از چهار زلزلهی دیگر
زلزلهی
پیشبینی
شده
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و اسکلت فلزی کوتاه مرتبه ( )SLRاســت .ساختمانهای بتنی
بلند مرتبه نیز آخرین گزینهی مقاومسازی محسوب میشوند.
همچنین در مورد ساختمانهای HLRو  CLRدر مقایسه با زلزلهی
 ،46بخش بیشتری از ساختمانهای مقاومسازی شده به سطح
باالتری از طراحی لرزهای (سطح مقاومسازی شده  ) )c=3( 2به
جای سطح مقاومسازی  )c=2(1تقویت میشوند.
برای تمام حالتهای فوق که فرض شده زلزلهی  lرخ خواهد داد
و همان زلزله رخ داده یا آنکه پیشبینی شده زلزلهی دیگر  eرخ
خواهد داد اما زلزلهی  lرخ داده است ،مقدار یا ارزش پیشبینی
صحیح 14از تفاضل هزینهی کــل (تــابــع هــدف در حالت اول و
هزینهی کــل محاسبه شــده بــا انــجــام فرایند تخمین خــســارت)
به دست میآید .این مقادیر برای چهار زلزل ه سناریو در جدول 5
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در همهی
ً
حاالتی که دقیقا از وقوع زلزلهی  lاطمینان وجود داشته و این زلزله
رخ داده است ،هزینههای کل کمتر از زمانی است که پیشبینی
شــده زلــزل ـهی دیـگــری بــا اطمینان رخ مـیدهــد امــا زلــزل ـهی  lرخ
داده اســت .داشتن اطــاع از واقعهای در آینده میتواند منجر به
تحلیل و تصمیمگیری صحیحتر گــردد ،حال آنکه در مــورد زلزله
چنین یقینی وجود نــدارد و استفاده از مدل یقینی کار منطقیای
به نظر نمیرسد ،زیــرا همانطور که مقادیر جــدول  4و  5نشان
میدهد ،پیشنهاد مقاومسازی برای یک زلزله میتواند در اثر وقوع
زلزلهی دیگر ناکافی و حتی غیر مؤثر باشد .از این رو ،در جدول 5
هزینههای ایجاد شده در صورت اعمال پیشنهادهای مقاومسازی
برنامهریزی تصادفی و وقوع هر یک از زلزلههای سناریو نیز آورده
شده اســت .در این حــاالت نیز ارزش پیشبینی صحیح محاسبه
شده است .این مقدار همچنان مثبت است و دانستن اینکه کدام
ً
سناریو دقیقا پیش میآید و برنامهریزی کردن برای آن به مراتب
اقــدام مناسبتری اســت .اما به راحتی میتوان مشاهده کرد که
مقدار ارزش پیشبینی صحیح در این حالت نسبت به بهینهسازی
یقینی بــرای سناریوهای دیگر در اغلب مواقع کمتر اســت و این
نشاندهندهی برتری مدل تصادفی نسبت به در نظر گرفتن سایر
سناریوهای یقینی است.

نتیجهگیری

اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزهای
منطقه با استفاده از مدل بهینهسازی تصادفی و یقینی

توزیع و اختصاص بهینهی منابع اقتصادی و اهمیت آن برای
راهکارهای کاهش ریسک لرزهای در این پژوهش ارائه گردید .به
عالوه روند بهینهسازی در حکم ابزاری برای یافتن برنامهی بهینه
جهت اختصاص منابع اقتصادی به راهکارها و راهـبــرد کاهش
ریسک به تفصیل توضیح داده شده است .یک مدل برنامهریزی
تصادفی دو مرحلهای با هدف کمینه کردن آثار نامطلوب زلزلههای
محتمل آینده (خسارات) و هزینهی راهکارهای مطلوب کاهش
ریسک در سطح منطقهای توسعه داده شده است .همچنین وجه
تمایز ایــن مــدل با مــدلهــای پیشین عــاوه بر ارتــقــای مدلهای

Achievement. Proceedings of 1st International Conference on Integrated

Natural Disaster Management, Tehran, Iran.
2. BHRC (1999). Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design
of Buildings (Standard no. 2800), Chapter 2, Edition 2, 31-57, Building
and Housing Research Center, Iran.
3. Japan International Cooperation Agency (JICA), (2000). The Study
on Seismic Microzoning of the Greater Tehran Area in the Islamic
Republic of Iran, Final report to the Government of the Islamic Republic

of Iran. Tokyo, Japan.
4. JICA and TDMMO (2004). The comprehensive master plan study
on urban seismic disaster prevention and management for greater
Tehran area In I.R. Iran, GE, JR, 04-039.

5. Government of the I.R. Iran-UNDP. (2005). Strengthening Capacities for Disaster Risk Management in I.R.Iran. Joint Five -Year
National Program, Project document, UNDP Iran Country Program.
6. IIEES (2011). Assessment of Disaster Management in Local
Level and Proposing Practicable Measure, Study and Assessment
of Present Provision, Laws and structures of Disaster Management in Iran. World Bank Project Number EERP/PMU/CB/CC/SRI.

93

شــم ــاره چ ـهــارم
پاییز و زمستان

۱۳۹۲

اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزهای
منطقه با استفاده از مدل بهینهسازی تصادفی و یقینی

دوف ـ ـص ـ ـل ـ ـنـ ــامـ ــه
علمیوپژوهشی

IIEES, Tehran, Iran.
7. Dodo A, Xu N, Davidson R, Nozick L (2005). Optimizing regional
earthquake mitigation investment strategies. Earthquake Spectra,
21(2), 305-327.
8. Vaziri, P, Davidson R, Nozick L, and Hosseini M, (2009). Resource
allocation for regional earthquake risk mitigation: a case study of Tehran,
Iran, Natural Hazards, DOI 10.1007/s11069-009-9446-4.
9. Shah H, Bendimerad F, Stojanovski P, (1992). Resource allocation
in seismic risk mitigation. In Proceedings 10th World Conference on
Earthquake Engineering, Madrid, 4, 6007-6011.
10. Vaziri, P, (2009). Earthquake risk mitigation: hazard identification and resource allocation, Ph.D. Dissertation, School of Civil
and Environmental Engineering, Cornell University.
11. Dodo, A; Davidson, R; Xu, N; Nozick, L. (2007). Application of
regional earthquake mitigation optimization. Computers and Operations Research 34(8), 2478-2494.
12. Davidson, R; Nozick, L; Dodo, A; Xu, N. (June 19-23, 2005). Equity in regional earthquake mitigation investment. Symposium on
Risk Modeling and Loss Reduction Strategies for Natural and Technological Hazards, Part of Ninth International Conference on Structural Safety
and Reliability ICOSSAR’05, Rome, Italy.
13. Xu N; Davidson R; Nozick L; Dodo A, (2007). The risk-return tradeoff in optimizing regional earthquake mitigation investment. Structure
and Infrastructure Engineering, 3(2), 133-146
14. Motamed H; Khazai B; Ghafory-Ashtiany M; Amini-Hosseini K
(2011). An automated model for optimizing budget allocation in earthquake mitigation scenarios, Natural Hazards, DOI 10.1007/s11069011-0035-y.
15. CPLEX Optimizer (2013). High-performance mathematical programming solver for linear programming, mixed integer programming,
and quadratic programming, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio,
Version: 12.4, Visualization Powered by IBM ILOG JViews: http://
www.01.ibm.com/software/integration/visualization/java/ Copyright IBM Corporation and other(s) 1987, 2011.

 برقراری، احتمالیسازی یقینی به مدلهای بهینهسازیبهینه
 سپس بــر مبنای مدل.ت ــوازن مــیــان ریــســک و ســودمــنــدی اس ــت
، ارائ ــه شــدهایسازی) تصادفی دو مــرحــلـهریــزی (بهینهبــرنــامـه
یهامطالعهی موردی (شهر تهران) در کنار نحوهی تهیهی داده
.ورودی و نتایج استخراج شده از آن ارائه و مورد بررسی قرار گرفت
ی جدیدی را ارائههاتحلیل مطالعهی مــوردی انجام شده یافته
 بایدای در مطالعهی م ــوردی انتخاب آنــکــه چــه س ــازه.کندمی
مقاومسازی شود بیش از هر عامل دیگری به زلزلههای محتمل و
 رواج نسبی گونههای مختلف ساختمانها،بندی شتاب زلزلهپهنه
و آسیبپذیری آنهــا در کنار محدودیت بودجهی مقاومسازی
.وابسته است
همچنین در این پژوهش مدل تصادفی ارائه شده از دیدگاه قطعی
سازیی احتمالی در مقایسه با مدلهای بهینههانبودن وقوع زلزله
یقینی از نظر عملی با تعریف و تحلیلهای مــوردی تکمیلی مورد
سازی مدل بهینه نتایج نشانگر برتری.ارزیابی قــرار گرفته اســت
 همانطور که مشخص.تصادفی در مقایسه با روشهای یقینی است
.اســت اطالعات دقیقی از وقــوع زلزله سناریو در دسترس نیست
مقایسهی نتایج حاصل از برنامههای یقینی و تحلیل برنامهی
بینی صحیح» نشان میدهدتصادفی بر اساس مقادیر «ارزش پیش
که در چنین شرایطی در اغلب موارد (برای سناریوهای محدودی
سازی برکه در نظر گرفته شده است) چنانچه برنامهریزی مقاوم
بینی صحیح مقادیر ارزش پیش،مبنای مدل تصادفی اعمال شود
 دارد که، غیر از سناریوی یقینی،کمتری نسبت به سایر سناریوها
.نشاندهندهی برتری برنامهریزی تصادفی است
1. National Committee for Natural Disaster Reduction
2. Earthquake Hazard Mitigation Program
3. Earthquake Risk Reduction Strategy of Iran
4. Two - stage stochastic optimization program
5. Optimization model
6. Examination of the risk-return tradeoff
7. Monetary value
8. Net benefit of mitigation investments
9. Constraint
10. Equivalent
11. Present value
12. Non-negativity Requirements
13. Sensitivity analyses
14. Value of perfect forecast
15. Payback period
16. Census zone
17. Commune
18. District
19. Monte Carlo simulation (MCS)
20. Optimization-based Probabilistic Scenario
21. Poisson distribution
22. Not mitigated
23. Mitigated level 1
24. Mitigated level 2
25. Life Safety Performance Level
26. Collapse Prevention Performance Level
27. Gross domestic product (GDP)
28. Iranian Budget Law
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