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تاريخ دريافت4931/20/41 :
تاريخ پذيرش4931/44/01 :

چكيده
زلزله يکی از خطرات مهمی است که زندگی مردم در شهر تهران را تهديد میکند .ازاينرو ،بايد در جهت پیشگییر و اقگدامات تگ مینی الزم
یمگیگر
پس از وقوع اين رخداد طبیعی بهترين تصمیمات توسط مديريت شهر گرفته شود .با توجه به اثرات روانگی زمگان برگران در تصگم 
مديران ،لزوماً بايد مکانیسمی طرح شود تا بتواند فارغ از اثرات برران ،موقعیت شهر را ترلیل کگرد و پیشگنهادهگا الزم را بگرا مگديرت
برران ارائه دهد .شهر تهران دارا  00منطقه است که بر رو  49گسل قرار دارند .به همین دلیل در اين مقاله سامانه خبر ا طراحی و ارائه
میشود که با استفاد از الیو فرآيند که در آن شاخصها مهم شهر متغیرها شناسايی زلزله که بهوسیله مرکز لرز نیار بگه سگامانه
خبر وارد میشود؛ طرح اقدام الزم را به مراکز ايمنی مربوط به هر يک از مناطق بیست و دو گانه شهر تهران و مراکز معین آنها ارائگه دهگد.
اين طرح بهترين اقدامات هر منطقه در صورت وقوع زلزله با توجه به شاخصها آن منطقه را پیشنهاد میدهد .هدف اين مقاله ارائگه سگامانه
خبر ا جهت هوشمند ساز مديريت برران در راستا به حداقل رساندن خسارت وارد به کالنشهر تهران در صورت وقوع زلزلگه اسگت .بگه
اين منظور با استفاد از شاخصها بهعنوان پايیا دانش و ورود ها سامانه شامل شدت ،مرل و يا زمان وقوع زلزله با استفاد از سامانه خبر
اين کار انجام میشود .در پايان با رخ دادن زلزله فرضی در منطقه اُزگُل در منطقه  4تهران ،روش ارائهشد با پیاد ساز پیشنمايش برنامه بگا
دو روش مرکالی و ريشتر مورد ارزيابی و مقايسه قرار داد شد .نتايج نشان میدهد به دلیل مؤثر بودن عوامل مختلف درروش ارائه شد در اين
مقاله نسبت به دو روش ريشتر و مرکالی اقدامات ت مینی پیشبینیشد در برابر زلزله موردنظر دقیقتر است.
كليد واژهها :زلزله تهران ،سامانه خبر  ،ايمنی شهر  ،اقدامات ت مینی ،آسیبشناسی گسلها

-4کارشناسی ارشد ،دانشیا جامع امام حسین(ع)
 -0استاديار ،دانشیا جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ايران -)arkeshvari@ihu.ac.ir( ،نويسند مسئول
 -9استاديار ،دانشیا جامع امام حسین(ع)
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 .1مقدمه
يکی از نیازها ضرور جامعه شهر  ،مقابله با حوادث و باليگا
طبیعی است .ايجاد مجموعه فرآيندها برنامهريز  ،پگیشبینگی،
تجهیز و ساماندهی موقت و سپس بازساز شهر (که بهواسطه
باليا طبیعی يا انسانساز تخريگب شگد انگد) از نیازمنگد هگا
مقابله با حوادث و باليگا طبیعگی مرسگو مگیشگود .موفقیگت
مديريت شهر در مواقع برران را میتوان وابسگته و نیازمنگد بگه
اقگگدامات صگگریح زمگگان برگگران دانسگگت  .]4اتفاقگگاتی ماننگگد
آتش سوز مهیب ،طوفان ،بگرف سگنیین ،سگیل ،خشگکسگالی،
قرطی ،گرما بیش ازحد ،انفجارها ناخواسته (مگواد شگیمیايی،
هسته ا و يگا تخريبگی مهمگات) ،بیمگار هگا واگیگردار ،قطگع
ناخواسته آ  ،برق و گاز در زمانی طوالنی ،رانش زمین ،جنگ و
خاصه وقوع زلزله و مخاطرات ناشی از آنها را میتگوان بگهعنگوان
نمونههايی از برران نام برد .ايران يکی از زلزلهخیزترين کشورها
دنیگگا اسگگت و شگگهرها آن در رابطگگه بگگا ايگگن مخگگاطر طبیعگگی
آسیبها فراوان ديد اند .کالنشهر تهران بهعنوان کالنشهر اول
کشور نهتنها از اين قاعد مستثنا نیست ،بلکه با توجگه بگه وجگود
گسلها متعدد ،بافتهگا فرسگود  ،تگراکم سگاز ا  ،جمعیگت
متراکم ،عدم رعايت اسگتانداردها و توسگعه فیزيکگی نامناسگب بگا
خطر جد مواجه است  .]0اطالع رسانی و انتشار اخبار صگریح،
به موقع و دقیق از وقوع يگک زمگینلگرز و اثگرات آن بگهويگه در
ساعات و روزها ابتدايی وقوع ،نقش تعیگینکننگد ا در بهبگود
فرآيند مديريت واکنش اضطرار  ،کاهش مرگ ومیگر و خسگارات
ناشی از زلزله دارد .]9
استفاد از ابگزار هوشگمند يگک يگا هگر سگه توانگايی اجگرا
هوشمند ،يادگیر هوشمند و يا تصمیم گیر هوشمند را در پی
دارد .اگر ابزار دستورات از پیش تعريگف شگد را بگه درسگتی و
بدون دخالت يا با کمک انسان انجام دهد ،بگه آن ابگزار هوشگمند
گفته می شود .پیچید تگرين حالگت هوشگمند  ،هوشگمند در
تصمیمگیر است که بگا پیشگرفت علگم ،سگاخت ابزارهگايی کگه
قابلیت تصمیم گیر هوشمند به جا انسان را داشته باشگد ،دور
از انتظار نیست .سامانه خبر يک سگامانه تصگمیم يگار اسگت کگه
انسان را در گرفتن بهترين تصمیم يار میدهد.
در اين مقاله ،سامانه خبر ا ارائهشد که مدتزمان ارزيگابی
اثرها زلزله که در شکل ( )4آمد است را کگاهش مگیدهگد .در
حین وقوع زلزله با ورود اطالعات آن زلزله به سامانه خبر و وجود
شاخصها مختلف که بهعنوان دانگش در پايیگا دانگش سگامانه
خبر وجود دارند و با بهر گیر از امکانات سگامانههگا خبگر و
سرعت پردازش بااليی که در سامانهها رايانها وجود دارد ،اين
زمان کاهش میآيد .اقدامات صریح پگس از زلزلگه بسگیار نقگش
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مؤثر در کاهش تلفات مالی و جانی دارد .لذا افراد که در ايگن
زمینه از تجربه و علم بااليی (که در اين مقاله از اين تجربه و علگم
ترت عنوان خبرگی ياد می شود) برخوردارند ،می تواننگد بهتگرين
تصمیم را در آن لرظه بییرند .فرد خبر در همهجگا در دسگتر
نیست يا اينکه به دلیل شرايط روحی روانی و يا جسمی نمیتواند
در آن لرظه بر رو مسئله تمرکز کند ،لگذا وجگود يگک سگامانه
رايانها خبر هوشمند ،میتوانگد در آن لرظگه بسگیار ت ثیرگگذار
باشد .در اين مقاله بهصورت قدمبهقدم ،طراحی سامانه خبرۀ مورد
نظر ارائه شد است.
در اين مقاله ابتدا به پهوهشهايی که قبالً در خصوص ايمنی
و زلزله شهر تهران انجام شد و همچنین به برخی از سامانههگا
خبر طراحی شد اشار شد است؛ آنیا  ،به مخاطرات شهر مد
نظر اين ترقیق يعنی زلزله پرداخته شد است .تهگران بگهعنگوان
يکی از زلزلهخیزترين شهرها بزرگ جهگان بگر رو حگدود 49
گسل قرار دارد  ]19که در اين مقاله به آسگیبشناسگی گسگل و
ويهگیها زلزلهها نزديک گسل پرداخته شد است .در ادامه با
توجه به پهناور و تفاوت مناطق مختلگف شگهر تهگران ازلرگا
شاخصها مختلف ،لزوم پهنه بند و سطحبند تهگران جهگت
ارائه اقدامات ت مینی مناسب شگرح داد شگد اسگت .در طراحگی
سامانه خبر  ،ابتدا ويهگی و مردوديتها اين نوع سگامانههگا را
برشمرد سپس به ساخت پايیا دانش سامانه خبر پرداخته شد
است .پايیا دانش با توجه به شاخصها شهرسگاز  ،فرهنیگی،
تاريخی ،اقتصاد  ،حملونقل و ت سیسات زيربنايی مناطق 00گانه
تهران ساخته شد است .ورود ها سامانه خبگر شگامل :گسگل
مرل وقوع ،میزان ريشتر و زمان زلزله است .در پايان بگا در نظگر
گرفتن يک زلزله فرضی در بخش اُزگُگل منطقگه يگک تهگران بگه
مقايسه کارايی و امکاناتی که سامانه خبر در مقايسه با روشها
ريشتر و مرکالی می دهد ،پرداخته می شود .پگیش نمگايش برنامگه
سامانه خبر به زبان  C#نوشته شد است.

 .2پیشینه و کارهای مرتبط
با توجه مسائل پرداختگه شگد در ايگن مقالگه ،پگهوهشهگايی در
زمینههگا مگديريت برگران و زلزلگه در شگهر تهگران ،همچنگین
سامانهها خبر انجام شد را میتوان به عنوان مطالعات مگرتبط
مرسو نمود .در ادامه به برخی از آنها که در ترقیگق مؤثرنگد،
اشار شد است.
شناخت واکنش افراد حین وقوع زلزله ،در ارائه طرح اقدامات
ت مینی مناسگب کگه هگدف ايگن مقالگه اسگت ،از اهمیگت بگااليی
برخوردار است .در اين راستا پهوهش د سال پس از زلزلگه بگم از
ديدگا و رفتار مردم آنجا نسبت به موضوع زلزله و ايمنگی توسگط
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پارسی زاد و همکارانش انجام شد است .]5

شکل ( :)1سازوکار ارزيابی اثرها زلزله با استفاد از شبکه لرز نیار

طبق نتايج اين ترقیق  11/1درصد مخاطبگان قبگل از وقگوع
زلزله بم از روشها پنگا گیگر زمگان زلزلگه آگگاهی داشگتند؛
هرچند ،در زمان وقوع زلزله  04درصد دچار بهگتزدگگی و تگر
شدند 13/7 .درصد افراد اولین واکنش آنها فرار و رفتن به فضا
باز بود است  .]5در مقاله کردآباد و همکارانش به پهنهبنگد
خطر زلزله و ت ثیر آن بر امنیت شهر منطقه يک تهران پرداخته
شد است  .]0طبق نتايج بهدستآمد در اين مقالگه  09درصگد
منطقه يک تهران جزء منگاطق کگم و خیلگی کگمخطگر از جهگت
آسیب پذير در برابر زلزله هستند ،درصگورتیکگه منگاطق دارا
خطر زياد و خیلی زياد حگدود  52درصگد مسگاحت منطقگه يگک
تهران را در برمیگیرند .نتايج اين مقاله حاکی از زلزلهخیز بگودن
منطقه يک تهران دارد کگه در ارائگه اقگدامات تگ مینی در سگامانه
خبر بايد به اين منطقه توجه ويه ا داشت.
روشها سنتی جمع آور اطالعات و برآورد اثرها زلزله با
توجه به مشکالت اجرايی و زمانبر بودن آنها همگوار اشگکاالت
زياد را در اقدامات به موقع واکنش اضطرار ايجاد نمود اسگت.
ازاينرو ،امروز روشها پیشرفته نظیر سگنجش ازدور يگا پگايش
سامانه شبکه لرز نیار و شريانها حیگاتی ،بگهمنظگور بگرآورد
سريع خطرپذير و اثرها زلزله در اغلگب کشگورها پیشگرفته
جهان مورد استفاد قرار میگیگرد .در مقالگه منصگور برخگی از
روشها متداول برآورد سريع خطرپگذير و خسگارات ناشگی از
زمین لرز معرفی و بررسی گرديگد اسگت  .]1در سگامانه خبگر
ارائهشد با بهر گیر از پايیا دانشی که از مناطق 00گانه تهران
در آن وجود دارد ،برآورد سريعی از خطرپگذير و اثرهگا زلزلگه
ارائه میدهد.
در پهوهش عالمهزاد و همکارش جهت پیشبینی خوشهها
لرز ا پرخطر ،از روش الیوريتم شبکه عصبی مصنوعی کوهگونن

]1

(که الهام گرفته از عملکرد مغز انسان است) استفاد میشود .]6
در اين مقاله جزيیات الیوها لرز ا در البرز باختر با استفاد
از کاتالوگ پهوهشیا بینالمللی زلزلهشناسگی و مهندسگی زلزلگه
بررسی شد است.
در اکثر سوانح اعم از طبیعی و يا غیرطبیعگی کودکگان جگزء
آسیبپذيرترين گرو هگا هسگتند کگه عمومگاً دچگار آسگیبهگا
جسمانی و روانی مگیشگوند .در مقالگه ايزدخگوا و همکگارش بگه
مرور در رابطه با شبیه سازها در ايران و جهان و نقشی که آنگان
میتوانند در آموزش زلزله به کودکان و ترويج فرهنگ ايمنگی در
خانواد ها ايفاء کننگد ،پرداختگه شگد و پیشگنهاد در رابطگه بگا
شبیه سازهايی که در آموزش و ايجاد حس زلزله در کودکان مفید
هستند ،ارائه میگردد  .]7سامانه خبر ارائهشگد در ايگن مقالگه
میتواند با ارائه اقدامات ت مینی مناسگب و شگبیهسگاز زلزلگه در
جهت آموزش کودکگان و نوجوانگان در مگدار منگاطق مختلگف
استفاد شود.
با توجه به احتمال باال آتگشسگوز امگاکن پگس از زلزلگه،
پرداختن به اين موضوع جهت ارائه طرح اقدامات ت مینی مناسگب
از اهمیت بگااليی برخگوردار اسگت .در همگین راسگتا در پگهوهش
ذوالفقار و همکارش ،روشی ترلیلی برا تخمین احتمال وقگوع
اشتعالها داخل ساختمانی پس از زلزله ارائه شد است  .]1در
ترقیق ديیر ضمن مرور و مقايسگه اجمگالی مطالعگاتی کگه در
رابطه با موضوعات مرتبط با خطرپگذير لگرز ا شگهر تهگران از
ديدگا ها مختلگف (بگرآورد خطگر زلزلگه ،مطالعگات نئوتکنیگک
لرز ا  ،برآورد آسگیب پگذير و وضگعیت مگديريت خطرپگذير )
انجام شد است ،وضعیت موجود در هر بخگش بررسگی و ترلیگل
شگگد و پیشگگنهادهايی نیگگز بگگرا انجگگام مطالعگگات تکمیلگگی در
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بخشها مرتبط ارائه گرديد است  .]3در اين مقالگه همچنگین

نشگگان داد کگگه پسگگتهگگا فشگگار ضگگعیف در شگگبکه توزيگگع ،از

عواملی که آسیب پذير شهر تهران را در پی دارد ،بیان شد انگد.

آسیبپذيرترين مؤلفهها ايگن شگبکه هسگتند  .]41بگه همگین

در اين ترقیق به نقل از پهوهش آنانس بینالمللی همکار ناپگن

جهت برا ارائه طرح ،اقدامات ت مینی مناسب با زلزله در سگامانه

و مرکگز کگاهش خسگارت تهگران  ]42فضگاها تخلیگه امگن در

خبر بايد به اين مگورد نیگز دقگت نمگود .در پگهوهش حسگینی و

مناطق -00گانه ،همچنگین اولويگتبنگد بگر اسگا

معیارهگا

همکارانش مدلی برا مديريت شرايط اضطرار شبکه توزيع برق

آسیبپذير بافتها شهر در برابر زلزله بگر اسگا

مطالعگات

پس از وقوع زلزله در کالن شهرها با تمرکز بگر پسگتهگا فشگار

جايیا و مرکز پیشگیر و مگديريت برگران شگهر تهگران آمگد

ضگگگعیف ارائگگگه شگگگد اسگگگت  .]41ارائگگگه اقگگگدامات تگ گ مینی

است .از اين پهوهش عالو بر شناسايی عوامل آسیبپذير شگهر

برنامه ريز شد و يکپارچه نیازمند برنامه مديريتی منسجم است.

تهران جهت اسکان مردم در صورت بروز زلزله ،بهعنگوان يکگی از

در همین راستا در مقالها رونگد ترگول مکگانی سگکونتیا هگا

اقگگدامات ت گ مینی ارائگگهشگگد توسگگط سگگامانه خبگگر  ،همچن گین

شهر و فضاها صنعتی منطقه کگالنشگهر تهگران را باهگدف

اولويتبند کمکرسانی به بخشهايی که بیشتر در معرض خطر

شناخت جايیا نظام مديريت و برنامه ريگز رسگمی و شگهرها

هستند ،در مقاله استفاد میشود ،با اين تفاوت که سامانه خبگر

جديد و شهرکها صنعتی در جذ جمعیت و فعالیت منطقگه،

قادر به ارائه نقشه هر منطقه جهت اسکان مردم در فضاها باز و

موردبررسی قرار داد است  .]45تجربیاتی که در مقالها که در

کانکسها موقت را دارد.

آن چالشها مديريت برران در زمینلرز سال  4914بوئینزهرا

در پهوهش قائمقامیان ت ثیر نوع و بزرگگا زلزلگه ،همچنگین
اثر میزان فاصله در حوز ها نزديک زلزله بررسی شد اسگت .در
اين مقاله جنبش نیرومند زمین در حوز نزديک گسل با در نظگر
گرفتن توزيع يکنواخت لغزش بر رو سطح گسل مگورد بررسگی
قرار گرفته است  .]44از اين مقاله برا تعیین میزان ت ثیر فاصله
از گسلها تهران بهعنوان يک شاخص ،میزان تخريب در پايیگا
دانش سامانه خبر استفاد شد است .در سامانه خبر با توجه به
مبدأ وقوع زلزله که يکی از  49گسل شگهر تهگران اسگت ،فاصگله
منطقه موردنظر تا مبدأ مراسبه شد  ،سپس با ت ثیر ساير عوامل،
میزان خطرپذير زلزله ارزيابی میشود.
در مقاله حسینی کگه اهمیگت اقگدامات تگ مینی در راسگتا
پیشییر از حوادث ناشی از زلزله بیان شد است ،عالو بر بیگان
مشکالت تهران از ديدگا ها کوتا مدت و بلندمگدت بگرا رفگع
آن ها ارائه شد است  .]40با استفاد از سامانه خبر و مشگاهد
پاسگگخ آن در شگگرايط مختلگگف آزمايشگگیاهی ،مشگگکالت منگگاطق
مختلف بهراحتی مشاهد میشوند ،مسئولین میتوانند در راستا
رفع مشکالت اين مناطق تصمیمگیر نمايند.
نظر به اهمیت فگراوان سگامانههگا آ رسگانی از يگکسگو و
احتمال باال وقوع زلزله در نقاط مختلف کشور ازجمله تهگران از
سو ديیر ،پهوهشی در جهت آسیبپذير اين سامانهها در برابر
زلزله انجام شد است  .]49نتايج حاصگل از ايگن مطالعگه نشگان
میدهد که میتوان با تمهیگدات مناسگب ،بسگیار از پیامگدها
نامطلو حاصل از آسیبديدگیها احتمگالی ناشگی از زلزلگه را
کاهش داد .از نتايج اين مقالگه مگیتگوان جهگت بهبگود اقگدامات
پیشنهاد سامانه خبر استفاد نمود .مشاهد زلزلهها گذشگته

بررسی شد اسگت  ]46نقگش مگؤثر در طگرحريگز اقگدامات
ت مینی در هنیام وقوع زلزلهها احتمالی آيند خواهد داشت.
در ترقیق علو و همکگارانش سگاماندهی پگراکنش فضگايی،
فضا سبز شهر در منطقه هشت شهر تهران بررسی شد است
 .]47ازآنجايی که فضاها سبز مکانها امنی برا اسکان افراد
در زلزله هستند .از تجربیات اين مقاله میتوان جهت ايجاد فضا
سبز ( که يکی از اقدامات ت مینی قبگل از وقگوع زلزلگه اسگت) در
منگگاطق مختلگگف تهگگران اسگگتفاد نمگگود .در پگگهوهش نوجگگوان و
همکارانش نیز با توجه به اهمیت انتخا مکگانی مناسگب جهگت
اسکان موقت ،مکانيابی با استفاد از الیوريتمها فاز بامطالعه
مورد منطقه يک شهردار تهران آمگد اسگت  .]41در مقالگه
سوادکوهی فر نیز مقدمها بر روش آمايش اسکان موقت با نمونه
مورد برران زلزله در تهران آمد است  .]43در سامانه خبر  ،با
ارائه فضاها باز بگا کمگک نقشگه ،مکگانهگا ،مراکگز پشگتیبان و
کانکسها اسکان موقت ،مکانيگابی مگردم آسگیب پگذير جهگت
مديريت برران با سرعت امکانپذير خواهد بود.
تاکنون سامانهها خبر مختلفی برا نیازها مختلف ارائگه
شد است .در پهوهش دشتی و همکارانش سامانه خبگر ا بگرا
بهداشت ايمنی و مریط زيست در راستا اقگدامات مقابلگها بگا
آلودگیهگا صگوتی ارائگه شگد اسگت  .]02در ترقیقگی ديیگر
مديريت شبکه فاضال با استفاد از سامانه خبگر طراحگی شگد
اسگگت  .]04در مقالگگه هاشگگمی و همکگگارانش سگگامانه خبگگر ا
بهمنظور تشخیص شرايط اضطرار و ارائه را کار مناسگب جهگت
بازگشت به شرايط عاد اورنانس توسعه داد شگد اسگت .]00
در ترقیقی ديیر ،سامانه خبگر ا بگا اسگتفاد از مشخصگههگا
ظاهر صفرهها اينترنتی ،قابلیتها امنیتگی و نیگز اطالعگات
موجود در دامنه و سايت ارائه گرديد که قگادر بگه اسگتدالل در
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خصوص میزان مشگکوک بگودن يگک و سگايت بگه يگک حملگه
فیشین در بانکدار الکترونیکی اسگت  .]09مقالگه احمگد و
همکارانش نیز به معرفی ،کاربرد و چیونیی استفاد از سامانهها
خبر در برنامگهريگز راهبگرد پرداختگه شگد اسگت  .]01در
پهوهشی ديیر يگک سگامانه خبگر فگاز بگرا انتخگا سگامانه
برنامهريز منابع سازمان مناسب بگر مبنگا معیارهگا انتخگا
معتبر و بینالمللی طراحی شگد اسگت تگا خطرپگذير ناشگی از
انتخا نادرست تا حد امکان کاهش داد شود  .]05در پگهوهش
فالمرز و همکارانش ،ايجاد يک سامانه خبر برا پیگاد سگاز
خیابانها کامل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتگه اسگت .]06
تونل ها يکی از ساختارها حمل ونقل که شامل انواع مختلفگی از
سامانههگا هوشگمند نظیگر جگت فگنهگا ،چگراغهگا الا د
دوربینها نظارت شکل هستند .وجود يک اتگاق کنتگرل جهگت
مديريت حس گرها ،تصمیمگیگر در شگرايط مختلگف را تسگريع
میبخشد .در مقاله آ پیکر و همکارانش به تشريح نرو عملکگرد
اين اتاق کنترل جهت مديريت سامانهها هوشگمند درون تونگل
پرداخته شد است و بر اسا ديدگا هگا مهندسگی دانگش بگه
استخراج تجربیات در مديريت تونگل اقگدام شگد اسگت  .]07در
پهوهش جوادزاد و همکارانش نیز پايیا دانش سامانه خبر برا
آزمون امنیت شبکه طراحی و ساخته شد است .]01
در اين مقاله با اسگتفاد از ترقیقگات حگوز زلزلگه در بخگش
مرور ادبیات ،آسیب پذير ها شهر تهران در برابگر زلزلگه احصگا
شد و از ترقیقاتی که در برابر ايگن آسگیبهگا را کارهگايی ارائگه
داد اند نیز در ارائه پیشنهاداتی که سامانه خبر طراحی شگد بگه
کاربران نشان میدهد اسگتفاد شگد اسگت .در کارهگا مگرتبط
سامانهها خبر ا برا مسائل مختلف طراحی شد است که در
ايگگن مقالگگه ب گه اسگگتفاد از پايیگگا دانگگش ،مکانیسگگم اسگگتنتاج و
ورود ها مربوط به مکان ،زمان و شدت زلزله منجر به مديريت
برران ناشی از زلزله میشود.

11

 .1-2مخاطرات شهری
مخگگاطرات بسگگیار (کگگه در شگگکل ( )0نمونگگههگگا آن در
دستهبند ها مختلف آمد اسگت) زنگدگی افگراد شهرنشگین را
مورد تهديد قرار میدهد .در اين مقالگه ،زلزلگه بگهعنگوان يکگی از
مهمترين مخاطرات شهر بررسی شد است.

 .2-2آسیبشناسی گسلها
همهساله در دنیا و خاصه کشور ايران که بر رو يکی از سگه
گسل بزرگ لرز خیز جهان قرار دارد ،زلزلههگايی بگا قگدرتهگا
متفاوت رخ داد است .پس از زمینلرز  94خرداد سال  4963در
استانها گیالن و زنجان باقدرت  7/9در مقیا ريشتر با بگیش
از چهل هزار قربگانی ،زلزلگه بگم در بامگداد پگنجم د مگا 4910
باقدرت  6/9در مقیا ريشتر  ،باعث کشته و مجروح شدن بیش
از هفتاد هزار نفر و تخريب يکی از زيباترين بناها خشتی جهان
با قدمت بیش از  0222سال گرديد .زلزله به دلیل تفگاوتهگايی
مانند قدرت تخريب بسیار باال ،زمان بسیار کوتگا  ،حگوز تخريگب
وسیع د ها و صدها کیلومترمربعی آن ،خطر پسلگرز هگا و عگدم
پیشبینی با تقريب زمانی مطلو  ،از ساير باليا مهمتر است .]1

 .3-2حوزه نزدیک گسل
تجربه زلزلهها گذشته بهويه زلزلهها اخیر نشان میدهگد
که جنبش زمین در نزديک گسل خصوصیات ويه ا دارد کگه بگا
حرکات زمین در مناطق دور از گسل متفگاوت اسگت .در منگاطق
نزديک گسل ،حرکات زمین شديداً ترت ت ثیر مکانیسم شکسگت،
جهت گسترش گسلش به ساختیا و تغییر مکان مانگدگار زمگین
قرار دارد .اين عوامل درمجموع سبب ايجاد دو پديد جهتپذير
گسیختیی و تغییر مکان ماندگار شد که بگرا تخمگین حرکگت
زمین در نزديکی گسلها فعال مگورد اسگتفاد قگرار مگیگیگرد
.]44

شکل ( :)2مخاطرات حوز شهر
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م ح ه ترکیب اج ماعی -محلهای شهر

ارتقای فرهن
پیش یری و آمادگی

رف علل ریشهای فقر و توس ه نیاف ی

ارتقا س و برابری و دس رسی به مناب

توانمندسازی :جام ه محلی توانمند

تمرکززدایی ،ت ییرات نهادی و سیاسی

تقویت و پوش
فراگیر تامین اج ماعی

مشارکت فراگیر و سازمان یاف ه اج ما

بهبود شبکههای اج ماعی و م یشت

راهبردها و سیاستهای ترکیبی

مقاو سازی و ایمنسازی مس حد ات

زیرساختهای فرماندهی و کن رل بحران

تناسب با بس ر طبی ی :وتکنیک و...

پای

زلزله بهعنوان يک پديد طبیعی بهخود خود نتايج نگامطلوبی در
پی نگدارد .آنچگه از ايگن پديگد مگی توانگد فاجعگه بسگازد ،عگدم
پیشییر از ت ثیر و آمادگی مقابله با عواقب آن است .مگادامیکگه
عدم آسیب پذير انسان ،جامعه و زيستیاهش در مقابله با زلزلگه
تضمین کافی ندارد ،بايد منتظر عواقب وخیم و برگران سگاز بگود.
چنین عواقبی براثر آسگیب پگذير در ابعگاد مختلگف مربگوط بگه
زندگی پیش میآيد .خطر و نیز رهنمگون دسگتهبنگد بگا شگیو
تصمیمگیر چند شاخصها میتواند به تسهیل در سگطحبنگد

و هشدار مخاطرات و آسیبها

 .4-3الزا س حبندی بحران در تهران

من قهبندی ارت اعی ،کاربری و تراکمی

مشخصات اصلی حرکت زمین در زلزله نزديک گسل ،شگتا
حداکثر باال و پالس سرعت يک مؤلفها با مدتزمان بلند اسگت.
چنین مشخصاتی ممکن است خرابیها گسترد ا را در مناطق
شهر و ساختمانی و ت سیسات شهر باعث شوند ،بگا توجگه بگه
اختالف مشخصات ارتعاش زلزله نزديک گسل با زلزلههگا دور از
گسگگل و بگگا توجگگه بگگه اينکگگه اکثگگر ترقیقگگات و حتگگی مقگگررات
آئ گیننامگگها بگگر اسگگا زلزلگگههگگا دور از گسگگل ()Far-Field
انجاميافته اند ،نیاز مبرمی به بررسگی اثگرات تخريبگی زلزلگههگا
نزديک گسل و ابزارها موردنیاز جهت کاهش اين اثرات احسا
میشود .]03

برنامه ریزی و کاربری زمین و طراحی شهری

مطالعات زمینشناسی نشان میدهد بیشتر شگهرها بگزرگ
دنیا نزديک گسلها فعگال سگاختهشگد انگد .زلزلگههگايی نظیگر
زلزلگگههگگگا  Northridge،Kobe ،Chi-Chiو ترکیگگگه ( Koceiliو
 )Izmitکه در نزديگک گسگل ( )Near-Fieldرخداد  ،آسگیبهگا
بسیار را وارد کرد و باعث از دسگت رفگتن زنگدگی بسگیار از
مردم شد است .بنابراين ،کاهش صدمات نگواحی شگهر در اثگر
زلزلهها نزديک گسل يکی از موضوعات بسیار پراهمیت با فوايد
اجتماعی و اقتصاد است.

بازساخت بافتهای فرسوده و دیمی

شکل ( :)3سیاستها و راهبردها يکپارچه و ترکیبی کاهش آسیبپذير

]94

برران و بهتناسب آن ايجاد هماهنیی و اقدام کمگک نمايگد .ايگن
عوامل با بررسی حوادث پیشین و استنتاج عقلی و عملی بود  ،لذا
تعمیم نتايج و جامعیت نسبی است؛ بنابراين مهمترين گگام بگرا
مصون نیا داشتن جمعیت  44/5میلیگون نفگر تهگران در برابگر
زلزله ،اتخاذ تدابیر و بهر جگويی از تمگامی امکانگات ،داشگتههگا و
تجار است  .]92در مقاله اسد جهت کگاهش آسگیبپگذير
شگگهر تهگگران بگگه نقگگش دانگگش و نیگگرش خطرپگگذير در تبیگگین
تفاوتها آسیبپذير اجتماعی اين شهر در برابر زلزله پرداخته
است  .]94با توجه به نتايج اين پهوهش که در شکل ( )9آمگد ،
الزم است سیاستها کاهش آسیبپذير بهتناسب سهم عوامل
و گرو ها مختلف اجتمگاعی تنظگیم گگردد ،زيگرا سیاسگتهگا و
را حلها تکبعد  ،بهويگه بگرا گگرو هگا اجتمگاعی پگايین
نتیجهبخش نخواهد بود .به همین داليل و تفاوت در شاخصهگا
ديیر ،جهت مصون نیا داشتن تهران در برابگر زلزلگه ،جداسگاز
مناطق برحسب آن شاخصها امر مهمی است.

 .4روش تحقیق
سامانه خبر  4يک برنامه رايانها اسگت کگه بگهگونگها طراحگی
میشود که توانايی يک فرد خبر در حل مسئله را مدل میکنگد.
لذا از دو بخش اصلی دانش فرد خبر و استدالل تشکیل میشگود
که منجر به تولید دو قسمت پايیا دانگش ( )KnowledgeBaseو
موتور استنتاج ( )Inference Engineدر سامانه میشود.
سامانه خبر برخالف برنامهها معمولی رايانگها کگه دارا
پايیا داد هستند ،از پايیا دانگش اسگتفاد مگیکنگد .مهنگد
دانش ابتدا دانگش را از فگرد خبگر دريافگت کگرد  ،سگپس آن را
بهگونها مدل میکند که قابلفهم برا کامپیوتر است .نرو کد
Expert System
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کردن دانش و واردکردن آن به پايیا دانگش ،ارائگه دانگش گفتگه
میشود که توسگط مهنگد دانگش صگورت مگیپگذيرد .موتگور
استنتاج ،پردازند دانش است که مدلی از روش استنتاج فرد خبر
است .]90

 -1-4ویژگیها و محدودیتهای سامانه خبره
افراد خبر منابع ارزشمند يک سازمان هستند .آنهگا مگیتواننگد
ايد ها خالق و ارزشمند ارائه کنند و مسگائل سگخت را حگل
کنند .همکار آنها میتواند بهطور مؤثر در سودمند سازمان
مؤثر شود؛ مانند هر ماشینی ،يک سامانه خبر میتواند بعد از روز
کار فرد خبر بهطور پیوسته و بیوقفه به فعالیگت ادامگه دهگد؛
مانند هر برنامه کامپیوتر  ،به ارزانی میتوان سامانه خبر را کپی
کرد و به هر کجايی که کمبود فرد خبر احسا میشود ارسال
نمود.
فرد خبر فناپذير است .براثر مرگ ،بازنشستیی و تغییر شغل
سازمان ،از مزايا دانش فرد خبر مرروم خواهد شد؛ اما اگگر در
يک سامانه خبر دانش فرد خبر را وارد نمود ،میتگوان بگهطگور
پیوسته و بدون مردوديت از آن دانش بهر مند شد .از اين سامانه
جهت آموزش کارشناسان جديد نیز میتوان بهر برد.
برخالف برنامهها معمولی رايانگها  ،سگامانه خبگر توانگايی
استدالل نادقیق را دارند .درجاهايی اطالعات نامشخص ،مبهم يگا
حتی در دستر نیستند يا دانش مریط کاربرد بهصورت پايگها
شامل عوامل نادقیق هستند .در اين مواقع سامانه خبر میتوانگد
استدالل کند و به کاربر پاسخ دهد؛ ولگی بايگد توجگه داشگت کگه
سامانه خبر تنها به مسائلی میپردازد که قابلحل و با پیچیدگی
معقول هستند .سامانه خبر مانند هر فرد خبر ا میتواند اشتبا
کند .ويهگی مهم سامانهها خبر توجیه کردن پاسخ است يعنی
برا پاسخی که ارائه میدهند دلیگل آورد کگه موجگب افگزايش
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اعتماد و همچنین رفع اشکاالت احتمالی آن میشود .]90

 .2-4پای اه دان
همانطور که در قسمت قبلی اشار شد ،جهت رسیدن به اهگداف
اين مقاله ،ملزم به سطح بند برران در شهر تهگران هسگتیم .در
اين مقاله سطحبند برران ازلرا شاخصها مختلف ،اطالعات
مناطق -00گانه تهران را در سطحبند مختلف بهعنوان دانش به
پايیا دانش سامانه خبر وارد مگیشگود .در ادامگه شگاخصهگا
بااهمیت در رابطه با زلزله و نرو ساخت پايیا دانش آمد است.
الزم به ذکر است که در اين مقاله مورد مطالعه شهر تهران بود و
اگر اين سامانه خبر در شهر يا مکان ديیر بهر بردار شود ،الزم
است که پايیا دانش با توجه به ويهگیها منطقه يا شهر مگورد
نظر طراحی شود.

 .1-2-4سط حبنططدی بحططران ازلحططا شططاخ هططای
بااهمیت در شهرسازی
بخش عمد ا از مسائل و ناهنجگار هگا کگالنشگهر تهگران را
میتوان به تخلفات ساختمانی نسبت داد که پس از رشد مهاجرت
به شهر ،رونق ساختوساز و رواج فروش تراکم و ضگابطه در شگهر
تهران شدت يافت  .]99ازجمله شاخصهايی که در تلفات ناشگی
از زلزله در شهرساز ت ثیرگذارند میتگوان بگه جمعیگت ،تگراکم،
خطرپذير زلزله ،کیفیت بنا و عرض و سطوح معابر اشگار کگرد.
میزان ت ثیر هرکدام از شاخصها نامبرد در مناطق 00گانه شهر
تهران در جدول ( )4آمد است .يکی از عوامل آسیب پذير شهر
تهران در برابر زلزله وجود بافت ها فرسود اسگت .بگا توجگه بگه
پهوهش کمانرود ( ]91که در آن آسیبها و را کارها قانونی
اجرايی تملک امالک واقگع در طگرحهگا سگاماندهی بافگتهگا
فرسود شهر تهران پرداخته شد اسگت) در ايگن قسگمت جهگت
اولويتبند و تقسیمبند مناطق استفاد شد است.

جدول ( :)1سطحبند برران ازلرا شاخصها بااهمیت در شهرساز بر اسا

نوع شاخص شهرساز

مناطق -00گانه شهر تهران ]43

مناطق با شدت آسیب زياد

مناطق با شدت آسیب متوسط

مناطق با شدت آسیب ضعیف

جمعیت
تراکم
خطرپذير زلزله

1
42 ،47
42 ،49 ،41 ،46 ،47
جنو منطقه  42باال  72درصد
و  43باال  62درصد
3 ،44 ،40 ،49 ،41

3 ،45 ،04
1 ،41
4 ،9 ،45 ،41 ،43 ،02

40 ،00
00
00 ،04 ،6 ،5 ،1 ،0

سطوح معابر

42 ،40 ،49 ،41 ،46 ،47

کیفیت بنا

4 ،0 ،9
9 ،1 ،5 ،6

 00دارا  42درصد بناها
فرسود
4 ،0
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شکل ( :)4اولويتبند شهر تهران بر اسا

معیارها آسیبپذير شهر در برابر زلزله  ]3به نقل از ]42

رشد جمعیت کالن شهر تهران طی سالها اخیر روند نزولی
داشته است .با توجگه بگه ويهگگیهگا مجموعگه شگهر تهگران
(هرچند هنوز نسبت جمعیت اين منطقه بهکل کشور بسیار زيگاد
است) نرخ رشد جمعیت در داخل مردود قگانونی شگهر کگاهش
يافته است .اين مسئله حاکی از کاهش جگذ جمعیگت در شگهر
مادر و افزايش جذ شهرها و روسگتاها پیرامگون تهگران اسگت
 .]95نتايج حاصل از مدل آنتروپی شانون و  hot- spotکه در طی
سالها  4915-4975انجام شد  ،نشان میدهد که شهر تهران

 .2-2-4س ح بندی بحران ازلحا شاخ

فرهن طی،

تاریخی در تهران
بر اسا شاخصها فرهنیی و تاريخی میتوان بناهگايی کگه در
شهر تهران وجود دارد را نیز دستهبند نمود .گروهی از بناها جز
دسته مکانها نفیس تلقگی مگیشگوند کگه دارا ارزش بگااليی
هستند ،لذا جگدول ( )0میگزان ارزش هرکگدام در برابگر خسگارت
وارد در برابر زلزله را نشان میدهد.

 .3-2-4س ح بندی بحران ازلحا شاخ
در تهران

ا صطادی

دارا الیو رشد پراکند اسگت .همچنگین سگاختار فضگايی
شهر تهران در هشت جهت جغرافیايی نشان میدهد که با توجگه
به توزيع تراکم ساختمانی و جمعیت ،ساختار فضايی شهر تهگران
فاقد بخش مرکز قگو اسگت؛ امگا بعضگی از شگواهد حگاکی از
حرکت به سمت فشردگی نامرسگو در سگالهگا اخیگر اسگت
 .]96در شگگکل( )1نی گز اولوي گتبنگگد شگگهر تهگگران بگگر اسگگا
معیارها آسیب پذير بافتها شهر در برابر زلزله به تفکیک
مناطق -00گانه آمد است.

يکی از عوارض مهم زلزله ت ثیرات آن بگر مراکگز اقتصگاد اسگت.
مراکز زياد در شهر تهران وجگود دارد کگه از اهمیگت اقتصگاد
برخوردار هستند در جدول( )9برران مراکز اقتصاد شهر تهگران
به سه دسته شديد ،متوسط و ضعیف ازلرا اهمیت دستهبنگد
شد اند .هرچقدر مرکز از اهمیت باالتر برخگوردار اسگت میگزان
حساسیت آن در برابر زلزله اهمیت بیشتر دارد.

جدول ( :)2سطحبند برران ازلرا شاخصها فرهنیی ،تاريخی در

جدول ( :)3سطحبند برران ازلرا شاخصها اقتصاد در

تهران ]4

تهران ]4

ن یس (شدید)

 شگگا عبگگدالعظیم ر ،مجلگگس شگگورا ملگگی
قگگگديمی در بهارسگگگتان،
کاخ ها (مرمگر ،گلسگتان،
شمسالعمار و)...
 برج طغرل ر  ،مدرسهعگگالی شگگهید مطهگگر ،
صداوسیما

غیر ن یس (م وسط)

 مراکز فرهنیی ،کتابخانهملگگی ،پهوهشگگکد هگگا
فرهنیی
آثار باسگتانی ثبگتشگد :مگگوز ملگگی فگگرش ،سگگکه،
مگگردمشناس گی ،دور هگگا
اسالمی تاريخی و ...

آ ار محلی
(ض یف)

 مراکز فرهنیگیمرلی :سینماها و
سالنها تئاتر
 فرهنیسگگگراها وخانه ها فرهن ،
نیارخانه

شدید
 خزانه بانگکهگا مرکگز ودولتی
 سگگگاختمان مرکگگگز وزارتبازرگانی
 سگگگازمانهگگگا اقتصگگگادبینالمللی
 ت سیسگگات و کارخانگگههگگامگگگگؤثر در چرخگگگگه اقتصگگگگاد
بینالمللی

م وسط
 بانگگگگگک مرکگگگگگز ،سازمانهگا اقتصگاد
(بور )
ت سیسگگگگگگگگگگگگات وکارخانگگههگگا مگگؤثر در
چرخه اقتصاد کشگور
(ايگگرانخگگودرو ،سگگايپا،
کارخانه سیمان)... ،

ض یف

 بانکها منطقگهاشگگگامل بانگگگکهگگگا
عمگگومی و بانگگکهگگا
خصوصی
 سگگگگگازمانهگگگگگااقتصاد  ،ت سیسات و
کارخانهها مرلی
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حملونقل

 .4-2-4س حبندی بحران ازلحا شاخ

برا ادامه حیگات شگهر ،ضگمن لگزوم توسگعه روابگط اقتصگاد ،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنیی میبايست در مواقگع برگران ،جهگت
ارائه خدمات الزم به موقع و سريع به آسیب ديدگان ،دارا شبکه
قابل استفاد از را ها هگوايی ،ريلگی و جگاد ا فرعگی ،اصگلی و
بزرگرا ها باشد .را ها ،معابر و گذرها شهر  ،نقش بسیار مهمی
در میزان تررک و امکان جابهجايی مردم تهگران در هنیگام بگروز
حوادث طبیعی (زلزله ،طوفان ،سگیل) دارد .بگر اسگا مطالعگات
انجامشد  ،شهر تهران دارا را ها و معابر به عرضهگا -1 ،6-9
 15-12 ،95-92 ،01-02 ،45-40 ،42و  402-76متر اسگت .از
منظر امگداد و نجگات ،گگذرها بگا عگرض  9تگا  6متگر از معگابر
آسیب پذير مرسو میشوند  .]43مورد ديیر با توجه به جدول
 4،تراکم باال مناطق مسکونی درگذرها  9تا  6متر در منگاطق
 7تا  41شهر تهران است.
جدول ( :)4سطحبند برران ازلرا شاخص حملونقل در تهران
]43
شدید

م وسط

ض یف

جاد ها منتهی به
شهر:
 -4آزادرا تهران -کرج،
ساو  ،قم ،هراز ،خراسان.
 -0فرودگگگا هگگا امگگام
خمینی (ر ) و مهرآباد
 -9پگگدها بگگالیرد در
سطح شهر
 -1خطگگگوط را آهگگگن
بینشهر و مرلی

جاد ها منتهی به
تهران:
از شرق و جنو شرقی:
خراسان و سمنان
از جنو  :قم و ساو
از شگگگمال :چگگگالو و
لشیرک
از غر  :بزرگرا کگرج -
قزوين و مترو روباز کرج
 تهران ،خطوط را آهنحومها

جاد ها منتهی به
شهر:
 جگگگگگاد هگگگگگامعمولی ،جاد قديم
تهگگران -قگگم ،جگگاد
قگگديم و مخصگگوص
تهگگگگران -کگگگگرج،
فرودگا دوشان تپه،
فرودگگگگگا هگگگگا
اضگگطرار اطگگراف
تهران

در بافتها فرسود براثر تخريگب امگاکن ،بخگش زيگاد از
معابر پر از نخاله و آوار شد که غیرقابل تردد خواهد شد ،با توجه
به اين موارد و شرايط تراکم جمعیتی ،ضرورت نیا ويه بگه ايگن
مناطق قبل و هنیام برران بیشتر احسا مگیشگود 97 .و ]91
در جدول( )1میزان اهمیت اين شاخص در شگهر تهگران بررسگی
شد است .لذا جهت بهبود اوضاع حملونقل ،مگوارد زيگر توصگیه
مگگیشگگود -4 :امکگگانسگگنجی تسگگهیل و تسگگريع در حمگگلونقگگل،
 -0کاهش ترافیک -9 ،ايجاد بستر مناسب بگرا امگداد و نجگات،
 -1افزايش ايمنی تردد .]93

 .1-2-4س ح بندی بحران ازلحا شاخ

امنی طی و

تأسیسات زیر بنایی
شاخص امنیت را میتوان از کیفیتها مهم مریطهگا شگهر

11

دانست که در مدل مکان پايدار ،مشتمل بر عناصر با مؤلفگههگا
عملکرد مانند ايمنی و امنیت میباشند .جدول ( )5سطحبنگد
برران ازلرا شاخصها امنیتی را نشان میدهد .اين جدولهگا
به دانش تبديل شد و بهصورت دانشها مبتنگی بگر قگانون بگه
پايیا دانش سامانه خبر وارد میشوند .عملکرد آن به اين صورت
خواهد بود که منطقها که قرار است اقدامات ت مینی آن نمگايش
داد شود به سامانه خبر وارد میشود و سامانه خبر با توجه بگه
قوانین موجگود بگرا آن منطقگه خسگارت آن بخگش و اقگدامات
ت مینی الزم را ارائه میدهد.
جدول ( :)1سطحبند برران تهران ازلرا شاخص امنیتی و
ت سیسات زير بنايی ]43
شدید

م وسط

ض یف

انتشگگگگار تشعشگگگگعات
راديواکتیو مانند مراکگز
ترقیقگگاتی هسگگتها و
تخريب مراکگز امنیتگی
نظگگگامی ماننگگگد وزارت
دفاع ،زندانها
تخريب سدها و امکگان
ايجاد سیل ماننگد سگد
امیرکبیر ،لتیان و الر

انتشگگار مگگواد سگگمی:
مانند کارخانه ها سم
سگگگگاز و صگگگگنايع
شیمیايی
تخريب مراکز نظگامی،
امنیتی در حد استانی،
اسگگتاندار  ،پادگگگان و
ندامتیا ها کوچک

انتشگگار مگگواد سگگمی و
آلگگود سگگطح زمگگین
مانند بعضی سگم هگا
تخريگگگگگبکننگگگگگد ،
کشگگگگگاورز و يگگگگگا
ويرو هگا و ...تخريگب
مراکز امنیتی کوچگک
ماننگگگد پاسگگگیا هگگگا،
فرمانگگگگگدار هگگگگگا،
بخشدار ها

 .3-4ورودیهای سامانه خبره
در سامانه خبر طراحی شد  ،سه ورود جهت پیشبینی حوادث
ناشی از زلزله الزم در نظر گرفته شد است .سامانه خبر با توجه
به پايیا دانش که در بخش قبل توضگیح داد شگد و سگه ورود
که در ادامه شرح داد شد اند ،به کمک موتور استنتاج خود ايگن
پیشبینی الزم را انجام میدهد.

 .4-4گسل عامل
يکی از معیارهايی که در سامانه خبر ا برا ارزيابی میزان خطر
و برآورد خسارات اهمیت دارد ،فاصگله مکگان مگوردنظر از گسگل
زلزله است ،تهران با توجگه بگه موقعیگت جغرافیگايی خگود دارا
گسلها فراوانی است که در ادامه به آنها اشار شد است.
گسل مشا -فشم :گسل فشار مشا ،گسل بزرگی است که
شامل زيرشاخهها فراوانی نیز میشود زلزله  4192مگیالد بگه
منطقه شرقی فعالیت اين گسل نسبت داد میشود عالو بر ايگن
زلزله بزرگی هم که در سال  351مگیالد بگه بزرگگی گشگتاور
 7/7در  52 kmتهران رخداد است ،به قسمت غربگی ايگن گسگل
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نسبت داد میشود .مسئله مهم در مورد اين گسل تالقگی آن بگا

شمال تهران از شرق در لشکرک د سبو در شمال شرقی تهگران

گسل شمال تهران در باالدست سد لتیان است به اين جهگت کگه

تا آباد کاظمآباد  0کیلومتر شرقی کالر و شمال بزرگرا تهران

فعالیت اين گسل میتواند موجب فعال شدن گسل تهگران شگود.

 -کرج و شهر کرج در غر ادامه يافته و نزديکترين گسل زلزلگه

گسل فشار مشا ،گسلی است با طول حدود  ،122 kmاساسی و

زا به شهر تهران است .میزان ت ثیر فاصله از اين گسگل در صگورت

لگگرز زا کگگه در راسگگتا آن گس گتر بلنگگد البگگرز از شگگمال رو

وقوع زلزله در شکل ( )6آمد است.

دامنهها جنوبی آن راند شد است .ايگن گسگل دارا راسگتا
شرق ،جنو شرقی  -غر  ،شگمال غربگی اسگت .گسگل مگذکور
دررو نقشهها زمین ساختی شکل سینوسگی و در دو قسگمت
شرقی و غربی راستا تقريباً شگرقی  -غربگی دارد .شگیب گسگل
فشار مشا همیشه به سمت شمال و بین  95تا  72درجه تغییگر
میکند .ايگن گسگل بگا طگولی حگدود  122 kmاز جنگو غربگی
شگاهرود و در شگرق تگگا آبیگک در غگگر ادامگه دارد .درياچگگه آ
شیرين تار در  45کیلومتر شرق شهرستان دماونگد در راسگتا
اين گسل تشکیل شد است .پهنه گسلی مشا در در مشا بیش از

شکل ( :)6میزان درصد احتمال خرابی مناطق -00گانه تهران بر اثر

 42 mعرض داشته و بهشدت بريد  ،خگرد و پگودر شگد اسگت.

زلزله در گسل شمال تهران ]10

میزان ت ثیر فاصله از اين گسل در صورت وقوع زلزله در شکل ()5
آمد است.

گسل جنوب ری – ایوانکی :اين گسل در جنو تهران بگه
طول  02کیلومتر قرار گرفته است .گسگل جنگو ر در قسگمت
جنوبی خود دچار انشعابی است که در شمال آن قرار دارد و گسل
شمال ر نامید مگیشگود .فاصگله بگین ايگن دو گسگل  9تگا 5
کیلومتر است ،به نظر میرسد ريشه اين دو گسل يکی است.

شکل ( :)1میزان درصد احتمال خرابی مناطق 00گانه تهران بر اثر
زلزله در گسل مشا-فشم ]10

گسل شمال تهران :گسل شمال تهران بگین شگاخه غربگی
گسل مشا و شهر قرار دارد ،اگر گسل شگمال تهگران فعگال شگود
میزان خسارت بهمراتب خیلی حادتر از زلزلها است که در سگال
 4361میالد رخ داد است .گسل شمال تهران در فاصگله بگین
کو ها شمال تهران و شهر .دررو پهنهها جنگوبی کگو هگا
شمال تهران به طول  75 kmقرارگرفته است.
راندگی شمال تهگران بگا طگول بگیش از  75 kmدر کوهپايگه

شکل ( :)1میزان درصد احتمال خرابی مناطق -00گانه تهران بر اثر
زلزله در گسل ر

]10

گسل شمال ری :ايگن گسگل حگوالی عظگیمآبگاد در کنگار
جنوبی بزرگرا ر  -بهشتزهرا قگرار دارد و ديگوار ا بگه ارتفگاع
 0 mرا به وجود آورد است امتداد آن شرقی گ غربی بود و طولی
حدود  46/5 kmدارد.
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شکل ( :)8گسلها تهران ]12

گسل م کوس آهار :اين گسگل قسگمتی از گسگل معگروف
مشا -فشم را تشگکیل داد اسگت کگه بگا طگولی در حگدود 122
کیلومتر از جنو غربی شاهرود در شرق تا آبیک در غگر ادامگه
دارد و شیبی در حدود  95تگا  72درجگه بگه سگمت شگمال دارد.
قسمتی از اين گسل در ناحیه آهار ،که يکی از سهشاخه فرعی آن
است ،گسل آهار نامید میشود.
گسل م کوس اما زاده داوود :راستا آن از شگمال غگر
به جنو غر بود و از حوالی امامزاد داوود عبور میکنگد .ايگن
دارا شیبی معگادل  12درجگه بگه سگمت شگمال

گسل معکو

شرق است .اين گسل در حوالی ولنجک بگه گسگل شگمال تهگران

راستا شرقی گ غربی واقع است.
گسل شرق :اين گسل نیز که پتانسیل قگو تگرين زلزلگه را
دارد ،از شرق به تهران وارد شد و با گذر از اراضی سرخهحصار و
حرکت رو بزرگرا شهید بابايی تا مجیديه و سیدخندان امتگداد
میيابد.
گسل م صدرا :اين گسگل نیگز کگه از خیابگان شگريعتی تگا
شهرک غر امتداد يافته ،مرالت ونک ،میرداماد ،سگعادتآبگاد و
شهرک غر را ناايمن ساخته است.
در شگگکل ( ،)1نمگگايی کل گی از گسگگلهگگا تهگگران مشگگاهد

میپیوندد.
راندگی پورکان-وردیج :از حوالی پورکان در مسگیر جگاد
کرج چالو

گسل شبان کو ر :در شمال تهرانپار

با طول  9کیلومتر و

تا ورديج و سپس شمال کن و فرحگزاد ادامگه دارد و

دارا راستا شمال غر جنو شرق است.
گسل کهریزک :اين گسل از شمال سلطان آباد در غگر تگا
کهريزک و شمال شمس آباد در شگرق امتداديافتگه و راسگتا آن
شرقی-غربی و طول آن بیش از  12 kmاست .اين گسل ديوار ا

میشود.

 .1-4تأ یر فاصله از گسطلهطای مخ لطف در منطاطق
22گانه تهران
هر يک از گسلها در مناطق خاصی از مناطق -00گانه شگهر
تهران واقع شد اند که در صورت فعالیت هر يک از آنهگا میگزان
خسارات وارد به مناطق را از نزديگک بگه دور ترگت تگ ثیر قگرار

به ارتفاع  4-42متر در آبرفتها جنو تهران ايجاد کرد است.

میدهد ،بهعبارتديیر منطقها کگه بگه گسگل نزديگکتگر اسگت

راندگی نیاوران :با راستا شمال شرقی گ جنو غربی و بگا

خسارت بیشتر را نسبت بگه منطقگه دورتگر مترمگل مگیشگود.

طولی حدود  49کیلومتر از سعادتآباد تا نیاوران و شمال اقدسیه

جدول( ) 6میزان ت ثیر فعالیت هر يک از گسگلهگا را بگر منگاطق

امتداد میيابد.

00گانه شهر تهران نشان میدهد .اعداد  4تا  1بیانیر میزان ت ثیر

گسل محمودیطه :گسگلی بگا سگازوکار کششگی بگا راسگتا
شرقی گ غربی است.

هر يک از گسلها بر مناطق 00گانه است.
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جدول ( :)6ت ثیر فاصله از گسلها مختلف در مناطق 00گانه تهران
میزان تأ یر گسل
من قه

شبان

محمودیه

کو ر
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
0
9
1
5
6
7
1
3
42
44
40
49
41
45
46
47
41
43
02
04
00

مشا -
فشم

1
1
1
1
1
1
1
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0

م کوس
کهریزک

نیاوران

4
4
4
4
0
4
4
4
4
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
4

1
1
1
1
1
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0

اما زاده

شمال ری

شمال

جنوب ری

تهران

داوود

1
1
1
1
1
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
1

منظور از میزان ت ثیر ،میزان تخريب منطقه مگوردنظر در اثگر
وقوع زلزله احتمالی در گسل مذکور بر اسا جگدول ( )7اسگت.
درواقع فاصله هگر گسگل تگا مراکگز -00گانگه در میگزان تخريگب
هرکدام ت ثیر دارد .به اين معنا که هرچه فاصله کمتر باشگد ،عگدد
موجود بزرگتر بود که بیانیر تخريب بگاال منطقگه مگوردنظر در
زلزله رخ داد در گسل مشخص شد است.
جدول ( :)1مفاهیم اعداد جدول ()6
عدد

4

0

1

1

میزان تخريب

کم

متوسط

زياد

بسیار زياد

 .6-4زمان و و حاد ه
زمگگان وقگگوع زلزلگگه ت گ ثیر بسگگزايی را در میگگزان آسگیبهگگا و
خسارتها مرتمل دارد؛ بهعبارتديیر اگگر زلزلگه درزمگانی رخ
دهد که افراد بیدار و هوشیار هستند ،توانايی بیشتر برا فرار از
صرنه حادثه دارند ،درصورتیکه زلزله هنیامیکه افراد در خگوا

4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
1

4
4
4
4
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

هستند رخ دهد میزان آسیب ناشی از زلزله نیز افگزايش مگیآيگد.
زمان وقوع زلزله را بر اسا شدت آن در جدول ( )1آمد است.
جدول ( :)8سطحبند تهران ازلرا شاخص زمان وقوع آنکه بهطور
طبیعی با توجه به شرايط مریطی قابل تغییر است]43 .
شديد

متوسط

ضعیف

نیمهشب
( 5-4صبح)

اواخر شب (از 00
تا  4نیمهشب و از
 7-5صبح)

از  7صبح تا 00
شب

 .1-4ساخ ار و نحوه تحلیل سامانه خبره
در اين سامانه خبر سگه پگارامتر زمگان وقگوع زلزلگه کگه در
بخش ها قبل به آن پرداخته شد ،بهعنوان ورود در نظر گرفته
میشود و با توجه به آنها اقدامات ت مینی و يگا عملیگاتی الزم در
جهت پیییر و حل برران در هر يک از مناطق -00گانه تهگران
ارائه میشود.
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شکل ( :)1الیو فرآيند عملکرد سامانه خبر هوشمند ساز مديريت برران ناشی از زلزله

همانگونه که در شکل ( )3نشان داد شد اسگت؛ ورود هگا
به حافظه کار سامانه خبر وارد میشوند .عواملی که بگهعنگوان
شاخصها تصمیمگیر در بخشها قبل مطرح شد بگهعنگوان
دانش در پايیا دانش سامانه خبر وارد مگیشگوند .بگا توجگه بگه
پايیا دانش و ورود هايی که به حافظه کار منتقگل شگد انگد،
مکانیسم استنتاج پاسخها مناسب را بگه رابگط کگاربر ترويگل
میدهد .مکانیسم استنتاج با کمگک توجیگهگگر پاسگخ بگرا هگر
پاسخی که ارائه میدهد ،بايد دلیگل آن را در صگورت درخواسگت
کاربر ارائه دهد .پاسخ سامانه خبر شامل اقدامات ت مینی برا هر
منطقه از مناطق -00گانه است ،اين پاسخ مراکز کگه مسگتقیماً
مسئولیت انجام م موريت در آن منطقه را دارند ،شامل مگیشگود.
برا هر مرکز ،مراکز معین در نظر گرفته شد است .درصورتیکه
مراکز معین م موريتی نداشته باشگند ،اقگدامات تگ مینی الزم هگر
مرکز را مشخص میکند.

 .1ن ایج و ارزیابی
برا نشان دادن نرو عملکرد برنامه و مقايسه آن با عملکرد
فرد خبر درزمینه ايمنی در حگوز زلزلگه ،يگک نمونگه از اجگرا
برنامه با ورود ها مشخص به سامانه نتايجی حاصل شد کگه در
ادامه به آن پرداخته میشود .نمونه موردمطالعه منطقه اُزگُل است
که در منطقه  4و در هفت کیلومتر شرق تجگريش واقگع شگد
است .اُزگُل از شمال به توچال ،از جنو بگه لگويزان ،از شگرق بگه

دارآباد ،از غر به نوبنیاد میرسد.
در نمونه اجرا برنامه ورود ها به اين شکل بود:
ساعت وقوع ،09:92 :شدت زمینلرز  7 :ريشتر ،مبگدأ وقگوع:
گسل شمال تهران

 .1-1پاسخ سامانه خبره
سامانه خبر با توجه به شاخصها ثابت و متغیر درنهايت به
يک عدد میرسد که میزان خطر را که آن زلزله داراست ،نشان
میدهد .جدول ( )3اين واقعیت را نشان میدهد.
با توجه به نمونه مورد مطالعه ،که منطقه اُزگُل از منطقه 4
بود و گسل شمال تهران فعال شد است ،با استناد به جگدول6،
میزان ت ثیر فاصله آن منطقه تا گسل شديد و عدد مربوطگه بگرا
اين زلزله  1در نظر گرفته میشود .با توجگه بگه زمگان زلزلگه کگه
ساعت  09:92دقیقه رخ داد است با استناد به جگدول ( )7دارا
خطر متوسط ازلرا زمان وقوع زلزله است .میزان شدت ريشگتر
نیز  7بگود کگه خسگارت وارد از لرگا ريشگتر شگديد ارزيگابی
میشود .با ضر اعداد فوق به عدد  440بهدستآمد که با توجه
به جدول ( ،)44بیگانیر خسگارات بسگیار شگديد اسگت .اطالعگات
مربوط به منطقه  4و بخش اُزگُل در پايیا دانگش سگامانه خبگر
وجود دارد ،با توجه به موارد واردشد از کاربر سامانه خبر پاسگخ
را مطابق با شکل ( )42در اختیار قرار میدهد.
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جدول ( :)1عدد خطرپذير و میزان خسارت وارد به اماکن در اثر زلزله ]14
میزان شدت

میزان خسارت

عدد خطرپذير
05 - 2

بسیار ضعیف

خسارت کم – ساختمانها قابلاستفاد – تعمیرات جزئی بدون نیاز به تخلیه ساختمانها–
بدون تلفات جانی

52 - 05

ضعیف

خسارات به میزان متوسط– تعمیرات پس از تخلیه ساختمان– بدون تلفات جانی

75 - 52

متوسط

خسارات زياد– تخلیه اجبار ساختمان– نیاز به بازساز – بدون تلفات جانی

422 - 75

شديد

خرابی و ريزش ساختمان– تلفات جانی کم

بیش از 422

بسیار شديد

آوار شدن ساختمانها و اماکن– تلفات جانی زياد

شکل ( :)11پاسخ اولیه سامانه خبر

با کلیک بگر رو دکمگه اقگدامات تگ مینی ،کگاربر مگیتوانگد
اقدامات الزمی که سامانه خبر برا اين زلزله تشخیص میدهد

را مشاهد کند .اين اقدامات در شکل ( )44نشان داد شد است.

شکل ( :)11اقدامات ت مینی الزم ازنظر سامانه خبر برا زلزله موردنظر
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در ايگگن قسگگمت از نتگگايج مقالگگه حس گینی و همکگگارش ]3
استفاد شد که در شکل( )40فضگاهايی را نشگان مگیدهگد کگه
می توانند برا تخلیه امن منطقها استفاد شوند .ايسگتیا هگا
آتشنشانی و خدمات ايمنی که به اين زلزله مربگوط هسگتند نیگز

21

در صورت نیاز ،بگه کگاربر نشگان داد مگیشگود .در صگورت نیگاز
میتوان سامانه خبر به صورت مستقیم آنگان را بگاخبر سگازد .بگا
توجه به نقشه را ها نیز میتوان دسترسیها بگه ايگن منطقگه را
نشان داد.

شکل ( :)12فضاهايی که میتوانند برا تخلیه امن منطقها استفاد شوند  ]3به نقل از ]42

اين امکان در شکل ( )49نمايش داد شد است.
الزم به توضیح است اين برنامه با ارتباط زبان  #Cبگه پوسگته
سامانه خبر  Clipsبا توجه به کتابخانهها موجود بگرا ارتبگاط
آنها پیاد ساز میشود .به اين صگورت کگه زبگان  #Cدر اينجگا
نقگگش واسگگط کگگاربر را دارد و سگگامانه خبگگر

در مر گیط Clips

طراحی و پیاد ساز میشود.

 .2-1پاسخ سایر روشها
میزان ويرانیها به بار آمد را بگه طگور معمگول بگا مقیگا
مرکالی بیان میکنند .دانشمندان میتوانند درجه مقیا

ريشگتر

را پگگس از زم گینلگگرز و زمگگانی کگگه امکگگان مقايسگگه اطالعگگات از
ايستیا ها مختلف زلزله نیار به وجود آمد  ،معین کننگد؛ امگا
درجه مرکالی را نمیتوان با سرعت مشخص کرد و الزم است کگه
مرققان زمانی کافی برا بررسی اتفاقاتی کگه حگین زمگینلگرز
رو داد است ،در اختیار داشته باشند .اين شدت درواقگع بیگانیر
شکل ( :)13را ها دسترسی به منطقه و ايستیا ها آتشنشانی و
خدمات ايمنی مربوط به زلزله موردنظر

میزان احسا
است.

افراد و موجودات زند از زلزله و تگ ثیر برسگاز هگا
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جدول ( :)11مقايسه تقريبی بین انداز گیر ها مختلف و اثرات آن
ب گ ( ش )

ث ت

ش ت

تنها به وسیله دستیا ثبت میشود.

1تا 1.1

I

2تا 2.1

II

تنها به وسیله افراد حسا

3تا 3.1

III

به وسیله برخی افراد احسا

 4تا 4.1

IVتا V

 1تا 1.1

VI

 6تا 6.1

 VIIتا IX

مردم وحشت زد میشوند .ساختمانها ممکن است آسیب ببینند.

 1تا 1.1

 Xتا XI

وحشت عمومی ،ساختمانها کمی برجا میمانند .لغزش و ترکها مختلف در زمین

8.6 - 8

XII

تخريب کامل  -حرکت موجدار زمین

احسا

میشود ،لرز ايی مانند حرکت ماشین سنیین دارد.

به وسیله بیشتر افراد احسا
تمام مردم آنرا احسا

به طورکلی بزرگگی بگا مقیگا ريشگتر يگک پگارامتر کمگی و
زمینشناسی و شدت با مقیگا مرکگالی يگک پگارامتر مهندسگی
اسگگت ،در ضگگمن ريشگگتر از  4تگگا  1ولگگی مرکگگالی از  4تگگا 40
درجهبند میشود ،مقیا مرکالی در جدول  42آمد است.
با توجه به رخداد نمونه مذکور در منطقه اُزگُل با مقیگا 7
ريشتر اين زلزله در دسگتهبنگد شگديد قگرار مگیگیگرد .درروش
مرکالی نیز اين زلزله در دسته شديد ( Xتا  )XIقرار میگیرد.

شد و اشیا معلق به لرزش در میآيند.

شد و اشیا سنیین را به لرز درمیآورد.

کرد و کمدها سنیین و مبلمان را جا بجا میکند.

 .6ن یجهگیری
در زندگی شهر مخاطرات بسیار زندگی افگراد را درخطگر
قرار میدهد که اقدامات ت مینی خاص خود را میطلبگد .يکگی از
اين مخاطرات زلزله است .شهر تهران که رو گسلها متعدد
قرار دارد خطر وقگوع زلزلگه را بیشگتر احسگا

مگیکنگد .جهگت

انتخا بهترين اقدامات الزم پس از وقگوع ايگن رخگداد طبیعگی،
ممکن است فرد خبر به داليگل روحگی و جسگمی و يگا گسگتر

 .3-1مقایسه عملکرد سامانه خبره با سایر روشها

وسیع اطالعات الزاماً بهترين تصمیم را نییرد .لذا بهتر است يگک

در سامانه خبر  ،زلزله با عنوان بسگیار شگديد مطگرح شگد و
اقدامات ت مینی ،نقشه ،دسترسیها ،آدر و شمار تلفگن مراکگز
آتشنشانی و ايمنی مرتبط با زلزله مورد مطالعه اُزگُگل نیگز ارائگه
شد ،درحالیکه در روشها میزان ريشگتر و مرکگالی بگا عنگوان
زلزله شديد از آن ياد شد .دلیل اين موضوع تگ ثیر دادن فاصگله از
گسل ،زمان وقوع زلزله و شاخص هگا موجگود در پايیگا دانگش
سامانه خبر است .امکانگاتی کگه سگامانه خبگر ارائگه داد را ايگن
روشها در اختیار قرار نمیدهند و افراد که قصد امدادرسگانی و
مديريت برران را بر عهد دارند در اين روشها بايد زمان بیشتر
را صرف يافتن موارد کنند که سگامانه خبگر بگا کمگک پايیگا
دانش خود بسیار سريع موارد را در اختیار کاربران قرار مگیدهگد.
در جدول ( )44مقايسه ارزيابی سامانه خبر و روشها ريشتر و
مرکالی آمد است.

سامانه خبر در کنار و باشد تا او را بگه ارائگه بهتگرين اقگدامات

جدول ( :)11مقايسه عملکرد سامانه خبر با ساير روشها در
موردمطالعه زلزله اُزگُل ]11
روش

بسیار

بسیار

ض یف

م وسط

شدید

سامانه
خبر

02 - 4

52 - 05

57 - 52

- 75
422

بیش از
422

ريشتر

0-4

1-9

6-5

7

1

مرکالی

9-4

6-1

3-7

44 - 3

40

ض یف

شدید

يار کند .سامانه خبر ارائه شد با توجه بگه ورود هگا زمگان،
مبدأ وقوع و همچنین میزان ريشتر زلزله و پايیا دانش که شامل
شاخصها مؤثر در سطحبند برران زلزله شهر تهران هسگتند،
برآورد خسارت کرد و اقدامات ت مینی الزم را با توجه بگه مگوارد
گفته شد برا مناطق -00گانه تهران ارائه میدهد .پاسخ سامانه
خبر عالو بگر اقگدامات تگ مینی ،شگامل مراکگز اسگکان موقگت،
جاد ها دسترسی ،ايستیا ها آتگشنشگانی و خگدمات ايمنگی
مربوط به مکگان مگوردنظر ،نقشگه را هگا و مکگانهگا مگوردنظر
میشود .با مقايسه سامانه خبر با روش مرکالی و ريشتر در نمونه
مطالعه مورد بخش اُزگُل از منطقه يک در مقاله به مقايسه ايگن
روش ها با سامانه خبر ارائه شد پرداخته شد است که با توجگه
به آن زلزله فرضی در مقیا

ريشتر و مرکالی زلزله شديد ارزيابی

شد ولی با توجه به ت ثیر شاخصها و همچنین فاصله اين منطقگه
از گسل مبدأ ،زمان و میزان ريشتر سگامانه خبگر  ،ايگن زلزلگه را
بسیار خطرناک ارزيابی کرد .درواقع سامانه خبر عگالو بگر ارائگه
طرح اقدام مراکز ايمنی و آتشنشانی همچنین مراکز معین ،دقت
بااليی در ارزيابی وضعیت برران در وقوع زلزله دارد.

طراحی سامانه خبره جهت هوشمندسازی مدیریت بحران ناشی از زلزله در شهر تهران
 ،493-456بهار .4931
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Designing an Expert System for Intelligent Management of
Earthquake-Induced Crisis in Tehran
S. Keshvari, A. Keshvari*, M. A. Javadzadeh

Abstract
Earthquake is one of the eminent dangers that threaten the lives of people in Tehran. Therefore, the
urban management administration should make the best decisions for prevention and safeguard
measures after the occurrence of this natural event. Due to the psychological effects of the crisis
time in the managers' decision-making, necessarily a mechanism independent of the crisis effects
should be designed that analyzes the urban situation and provides crisis management proposals.
Tehran consists of 22 zones that are located on 13 faults. Hence in this paper we design and present
an expert system which uses process pattern and takes important physical and urban concepts
indices, as well as the factors that are identified by the Center for Vibration Detection as input, and
offers the necessary plan to take appropriate measures relating to each of the 22 zones’ safety
centers in Tehran. This plan offers the best actions for each region in the event of an earthquake,
according to the indicators of the region. The purpose of this paper is making crisis management
smart in order to minimize damage in the event of an earthquake. Finally, to evaluate and compare
the proposed method with Mercalli and Richter methods, the occurrence of a hypothetical
earthquake in Ozgol area of region number 1 of Tehran was assumed, and a program preview
implemented. The results show that the method presented in this article is more precise than Richter
and Mercalli methods in proposing the provisional measures for the mentioned earthquake, due to
the effectiveness of various factors in this method.
Key Words: Tehran Earthquake, Expert System, Urban Safety, Safeguarding Measures, Pathology
Faults
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