
 

 

 در برابر زلزله  پذیریانعطاف

 

و  پذیریانعطافایالتی درباره جنبش  گیریشکلسبب  یفرنیا،زلزله بزرگ در کال یک خصوص خطرات وقوعدر  ینگران یشافزا

خرابی و ه ب نسبت بیشتری پذیریآسیباست که  هاییساختمان ییشناسا این جنبش خواستار .است جدید شده ینقوانوضع 

 دارند. ناشی از زلزله هایآسیب

 «بزرگ» زلزله است. بوده آرامش در حال نسبی طوربه تاکنون 0011از اواسط دهه  یاسکه گسل سان آندر گویندمیدانشمندان 

د توانمیزلزله  ینا یروینکه  گویندمی هاآنباشد.  یشترب یا 5.7 زرگیببه  تواندمی -اتفاق بیفتدممکن است  هرلحظهکه  - یبعد

 نورث ریج باشد.از زلزله  ترمخرب برابر 57شود و تا  یناتوفان کاترنسبت به  یدو برابر منجر به آسیب

 ؟شوندمیحفظ و در مواردی باعث بهبود آن حیات اقتصادی و اجتماعی را  ترایمن هایسازهچرا 

 یعموم یاستاست که س ینا SRI مأموریت. است شدهنوشته، ((SRI ایلرزه پذیریانعطافاصلی موسسه  یمقاله توسط اعضا ینا

جانی، جراحتی و خسارتی بر اساس قدمت،  ازنظر ایلرزهپرخطر  هایساختمانشناسایی . این کار به در سطح کشور ارتقاء دهدرا 

 .شودمی ، منجرشندبامی، ابعاد و موقعیت ایسازهسیستم 

خود را شناسایی کنیم تا  هایضعفما باید گام مهمی در درک گستردگی تهدید شهرهای ما است.  هاساختمانشناسایی این 

 نماییم. ترقویجامعه خود را 



 

 

 خسارت ناشیدر معرض  بیشتر هاسازهبعضی از ، خاطر نشان کرد که متحدهایاالت سازیمقاوم یشورا ییاجرا یرمد یس،ر یوانا

، بنایی غیرمسلح هایسازهبا طبقه نرم،  یهایسازه یمی،قد یچوب هایسازهشامل  طورکلیبه ینهستند. ا لرزهزمیناز 

 .شودمیی، فوالدخمشی قاب  دارای هایساختمانو  پذیرشکل یرغ یبتن هایساختمان

برای  نهاتنهاین . آیدمیشمار  گذر از یک زلزله بزرگ به هنگامجوامع  یبرا پتانسیلیاست،  ترمقاومگفت: هر ساختمان که  یسر

 که برای حفظ ساختار اجتماعی و اقتصادی بسیار اهمیت دارد. هاانساننجات جان 

 هاساختمانکه صاحبان  نمایدمیجوامع را ایمن  تنهانه تعمیر و بهسازیکه  گویدمی دیوید خرم، همکار نویسنده این گزارش،

 .دهدمیت قرار امنی را نیز در

، ویدگمیاو . به دنبال دارد هاساختمانصاحبان  یبرا هاهزینهبه لحاظ  توجهیقابلیای مزا هاسازهتعمیر که  انددریافتهمحققان 

 .کندمیبالقوه محافظت  هایمسئولیتدر برابر مالکین حقوق و درآمد از این کار  ،درنهایت

 از کارکنان شرکتو  مدیرههیئت، عضو Optimum Seismicعلی سحابی، همکار نویسنده این گزارش، مدیرعامل شرکت 

BizFed  کرد. تأکیدمهمی که جوامع مقاوم بر سالمت دولت و ملت دارند،  تأثیربر 

ع تنها دفا سازیآمادهو  بینیپیش: گویدمیاو است.  سازیمقاوممهم  هایالمانبرای فاجعه قبل از وقوع آن یکی از  ریزیبرنامه

 قرار خواهد داد. تأثیرتحت جوامع ما را در آینده  هامدتتا  دهیممیانجام  ما امروز آنچهبزرگ است.  هایزلزلهما در برابر 
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