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تحلیل آسیبپذیری شهری در برابر مخاطره زلزله با روش ELECTRE

دریافت مقاله 97/3/17 :پذیرش نهایی97/7/15 :
صفحات93-113 :
فاطمه خدادادی :دانشجوی دکتری رشته مخاطرات ژئومورفیک ،دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
Email: f.khodadady@gmail.com
1
مژگان انتظاری :دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
Email: Entezary54@yahoo.com
فرزانه ساسانپور :دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
Email: f.sasanpour@gmail.com

ﭼﻜیده
در این تحقیق کالنشهرکرج به ﻋﻨوان مﻨطقـه مورد مطالعه انتخاب گردیده است ،روش تحقیق و تﺠزیه و
تحلیل اطالﻋات ﺟمﻊآوری شده با توﺟه به روشهای مﺒتﻨی بر پایﮕاه اطالﻋاتی و با بهرهگیری از مدل
 ELECTRE FUZZYمعیارﻫای مﺼالﺢ ساختمانی ،تعـداد طﺒقـات ،کیفیـت ابﻨیـه ،تـراکﻢ ﺟمعیت ،تراکﻢ
ساختمان ،مساحت قطعات ،ﻋرض معابر ،زمینشﻨاسی ،فاصله از گسل ،فاصله از مراکز درمانی ،فاصله از فضای باز
ﻋمومی ،فاصله از تأسیسات شهری و سازگاری کاربریﻫا بـرای انﺠـام پـژوﻫﺶ مـورد اسـتفاده قرار گرفتﻨد.
نتایﺞ حاصله حاکی از آسیبپذیر بودن مناطق  1 ،8 ،6و  7شهرداری کرج در برابر زلزله است به طوری که بیﺶ از
 70درصد از شهر کرج ازنظر خطر آسیبپذیری در برابر زلزله در طﺒقه خیلیکﻢ و کﻢ قرار گرفته است و تﻨها
حدود  20درصد از شهر کرج به دلیل نزدیﻜی به گسل و وﺟود تراکﻢ باالی ﺟمعیتی ،ساختمانی و ...در مﻨاطق با
خطر زیاد و خیلی زیاد قرارگرفته است که با رﻋایت اصول شهرسازی ورﻋایت آییننامه  2800میتوان از
خسارات ناشی از زلزله در این مﻨاطق کاست.
کلید واژگان :آسیبپذیری ،زﻟزﻟه ،کالنشهر کرج ،مخاطره ،مدل ELECTRE FUZZY

 -1نویسﻨده مسئول :دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی،گروه جغرافیای طبیعی 09133313193
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( FUZZYمطالعه موردی :کالنشهر کرج)
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مخاطرات طبیعی با انواع گوناگون و گستره ی نفوذشان ،به عﻨوان پدیده ﻫایی تکرار شدنی و مخرّب ،ﻫمواره در
طول دوران ﺣیات کره زمیﻦ وجود داشته انـد و پـﺲ از پیدایﺶ بشر نیز ﻫمیشه خﻄری جدی برای انسان
بوده اند .در واﻗﻊ ﺣوادث طبیعی ،زمانی مخاطره ﻗلمداد میشوند که انسان ﻫا از آنﻫا متﻀرر و یا متاﺛر گردند.
شهرﻫا نیز به عﻨوان یک مکان تجمﻊ برای جمعیـﺖ انسانی از وﻗوع ایﻦ بالیای طبیعی مستﺜﻨی نمی باشـﻨد و
ﻻزم اسـﺖ ﭼـاره اندیشـی ﻫـا ی جـدی جهـﺖ کـاﻫﺶ آسیبپذیری ایﻦ سکونتگاه ﻫا در برابر بالیای طبیعی
صورت پذیرد (ﻗﻨواتی .)17:1390 ،با ایﻦ وجود میتـوان اذعان داشﺖ که شﻨاخﺖ صحیح ابعاد و اصول مدیریﺖ
بحران ناشی از زمیﻦﻟرزه در مﻨاطق شهری میتواند به عﻨوان اوﻟیﻦ گام در فرآیﻨد مدیریﺖ بحران و به عﻨوان
یکی از اساسی تریﻦ دستوراﻟعمل ﻫا جهﺖ اجرائی نمودن مدیریﺖ بحران زمیﻦﻟرزه محسوب گردد (ساسانپور،
 .)1 :1396امروزه با توجه به رشد سریﻊ جمعیﺖ که به تبﻊ آن ،توسعﺔ ساخﺖ وسـازﻫا اجتﻨـاب ناپـذیر شـد ه
اسﺖ ،ﻫر روز بر فشار نیازﻫای زمیﻨی بشر افزوده شده و بهره برداری از مﻨاطق اطـراف شـهرﻫا و روستاﻫا برای
ایجاد خانه و تﺄسیسات اﻗتﺼادی و صﻨعتی فزونی می یابد و گـاﻫی سـکونتگاه ﻫـای جدید استقرار اجباری
دارند ،اما آنﭽه ﺣائز اﻫمیﺖ اسﺖ ،وﺿعیﺖ اسفبار شـهرﻫا و کالنشـهرﻫایی اسﺖ که روی گسلﻫا یا در مجاورت
آن ساخته شده و در معرض خﻄر زﻟزﻟه ﻗـرار دارند .زﻟزﻟه پدیده ای اسﺖ طبیعی که بی تـوجهی بـه آن
خسارات جبرانناپذیری به دنبال خواﻫد داشﺖ .وﻗوع زﻟزﻟهﻫای شدید بشر را بر آن داشته اسﺖ کـه در فکـر
تدویﻦ یک برنامه زیربﻨـایی بـرای کـاﻫﺶ خﻄـرات و آسیبﻫای ناشی از آن باشد .ویﮋگیهای زمیﻦ سـاخﺖ
کشور ،زﻟزﻟه را به عﻨوان یکی از مخربتـر یﻦ عوامـل انهدام ﺣیات انسانی مﻄرح نموده اسـﺖ.
زﻟزﻟه خیز بودن یک مﻨﻄقه خﻄر طبیعی جدی به ﺣساب می آید .ایﻦ موﺿوع در کشور ایران به دﻟیل ﻗرار
گیری در کمربﻨد گسل آﻟپ ﻫیماﻟیا از اﻫمیﺖ خاصی برخوردار اسﺖ (ساسانپور ،موسی وند.)29 :1389 ،
امروزه کالنشهرﻫا ،در نقاط مختلف دنیا به دﻻیل متعدد در معرض آسیب ناشی از مخاطرات طبیعی ﻗرار دارند،
ایﻦ مخاطرات که آسیب ﻫای جانی و ماﻟی فراوانی را با خود به ﻫمراه دارند نیازمﻨد اﻗدامات فوری و پیشگیرانه
می باشﻨد (ﻫمان ) .با آن که در طی سال ﻫای اخیر در برنامه ریزی برای توسعه فیزیکی شهرﻫا اﻗداماتی جهﺖ
کاﻫﺶ مخاطره طبیعی انجام گرفته اسﺖ وﻟی رشد سریﻊ اغلب شهرﻫا به افزایﺶ میزان مخاطره طبیعی در
محدوده شهرﻫا مﻨجر شده اسﺖ .میزان آسیبپذیری ایﻦ شهرﻫا در مقابل خﻄرات و بالیای طبیعی بسیار
متفاوت بوده و شهرﻫایی که محدوده توسعه و گسترش کاﻟبدی آنها بر روی نواﺣی آسیب پذیر از ﻗبیل بستر یا
توپوگرافی پرشیب ،نزدیک به خط گسل ،نواﺣی در معرض ریزش سﻨگ و سیل بوده به صورت زیادتری آسیب
پذیر بوده اند (طاﻟب زاده.)99 :1388 ،
با توجه به اﻫمیﺖ موﺿوع ارزیابی آسیب پذیری شهرﻫا در برابر زﻟزﻟه در مباﺣﺚ مربوط به جغرافیا و
برنامهریزی شهری ،در ایﻦ پﮋوﻫﺶ سعی شده اسﺖ تا با بکارگیری روش مﻨﻄق فازی در محیط  ،GISبرآورد
مﻨاسبی از خﻄرپذیری شهر کرج در برابر زﻟزﻟه با استفاده از دادهﻫای مکانی و توصیفی اجزا و عﻨاصر اصلی و
رفتاری ساختمانی انجام گیرد و تﺄﺛیر ﻫریک از معیارﻫای بکاررفته در میزان آسیب پذیری تعییﻦ شود .ابعاد
کاﻟبدی را می توان محسوس تریﻦ و مهمتریﻦ بخﺶ برنامه ریزی شهری در کاﻫﺶ آﺛار زﻟزﻟه دانسﺖ .شکل و
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کاﻟبد شهر ،شامل عﻨاصر مختلفی اسﺖ که سازماندﻫی آنﻫا از طریق برنامه ریزی و طراﺣی شهری صورت می
گیرد .شاخﺺ ﻫای کاﻟبدی و برنامه ریزی شهری ایﻦ پﮋوﻫﺶ عبارتﻨد از .1 :تراکم جمعیتی؛  .2فاصله از گسل؛
 .3دسترسی و شبکﺔ معابر؛  .4مساﺣﺖ و اندازة ﻗﻄعات؛  .5دسترسی به فﻀای باز عمومی؛  .6جﻨﺲ مﺼاﻟح نما
 .7فاصله از تﺄسیسات شهری؛  .8دسترسی به مراکز امداد؛  .9تراکم ساختمانی  .10تعداد طبقات .11
زمیﻦشﻨاسی  .12کیفیﺖ ساختمان  .13کاربری اراﺿی
وجود دو گسل مهم شمال تهران و باغستان؛ و در فاصله ایﻦ گسلﻫای اصلی دهﻫا گسل ﻗائم و یا مایل کوﭼـک
و محلی که بیشتریﻦ زیربﻨای زمیﻦ کرج را در برگرفته و ساختمان صدﻫا ﻫزار مسکﻦ روی سﻄح ایﻦ زمیﻦﻫای
شکسته ﻗرارگرفتهاند و عوامل دیگری نظیر ،وجود بافﺖ فرسوده که در اکﺜر نقاط شهر کرج ﺣدود  597ﻫکتار را
شامل می شود و مشکالت مراکز درمانی و بیمارستانﻫا (عدم وجود مراکز درمانی به ﺣد کافی ،عـدم اسـتحکام
مراکز درمانی) ،ترافیک بسیار شدید معابر اصلی شهر و کوﭼهﻫای کوﭼک و تﻨگ و عدم وجود مکانﻫـایی بـرای
اسکان اﺿﻄراری ،ﺿخامﺖ متوسط خاك کرج ( 300متر) و ﻗرار گرفتﻦ شهر بر روی مخروطافکﻨه ،و نیز وجـود
انبوه جمعیﺖ (ﺣدود  2میلیون نفر) و وجود تراکم باﻻی آن از عواملی ﻫستﻨد که گویای آن اسﺖ کـه خﻄـرات
زﻟزﻟه کل شهر کرج را تهدید میکﻨد ﻟذا پرداختﻦ به بحﺚ آسیبپذیری در کالنشـهر کـرج بـه دﻟیـل اﻫمیـﺖ
اﻗتﺼادی آن در بعد مﻨﻄقه ای و ملی و تراکم جمعیﺖ میلیونی آن ﺿروری اسﺖ تا با ارائه یـک نگـاه یکپارﭼـه،
کالنشهر کرج را از نظر وﺿعیﺖ آسیبپذیری ایﻦ شهر در برابر مخاطره زﻟزﻟه بررسی نماییم .
تحلیلﻫا و ارزیاییﻫای متعددی در ارتباط با آسیبپذیری در برابـر زﻟزﻟـه در ﻗاﻟب تحقیقات گوناگون انجام
گرفته اسﺖ .با مشاﻫده تحقیقات انجام شده میتوان گفﺖ ،که مدﻟهای زیادی جهﺖ ارزیابی و کاﻫﺶ
آسیبپذیری شهرﻫا در برابر زﻟزﻟه ارائه شده اسﺖ .صدری کیا و ﻫمکاران ( )2017آسیبپذیری ناشی از زمیﻦ
ﻟرزه را در مﻨاطقی که داده ﻫای ناکافی در ایﻦ زمیﻨه دارند با استفاده از سه روش  ،AHPتکﻨیک مجموعه ﻫای
فازی و روش  TOPSISارزیابی نمودند .نمونه موردی آنها در ایﻦ مﻄاﻟعه شهر تبریز بود .شاخﺺ ﻫای مورد
بررسی در پﮋوﻫﺶ آنها شامل شیب ،فاصله از گسل ،زمیﻦشﻨاسی ،نوع بافﺖ ،سﻦ بافﺖ ،سﻄح آب زیرزمیﻨی،
تعداد طبقات و سﻦ ساختمان ﻫا میباشد .با توجه به نتایج به عمل آمده روش فازی در تعییﻦ تﺄﺛیرات
معیارﻫای آسیبپذیری ﻟرزه ای از اوﻟویﺖ باﻻتری برخوردار اسﺖ .محمد پور و ﻫمکاران ( )2016در مقاﻟه ای به
شﻨاسایی و توسعه ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریﺖ بحران زﻟزﻟه به مﻨظور کاﻫﺶ آسیبپذیری ﻟرزه ای در
بافﺖ ﻗدیمی محله سیروس شهرداری تهران ،مﻨﻄقه  12پرداختﻨد .ودر نهایﺖ به ایﻦ نتیجه رسیدند که میتوان
از طریق تحلیل آسیبپذیری ﻟرزه ای در بافﺖ ﻗدیمی شهری به نقﺶ برنامهریزی شهر برای پارامترﻫای
ساختاری در زمیﻨه مقابله با زﻟزﻟه اشاره نمود .ﭼﻦ نﻦ ﻫانگ و ﻫمکاران ( )2014در مقاﻟه خود به بررسی
آسیب پذیری و وابستگی متقابل زیرساخﺖ ﻫای ﺣیاتی شهر در تایوان پرداخته اند .شمسی پور ( )2010در
مقاﻟه خود با استفاده از روش  AHPو مﻨﻄق فازی مﻨاطق ﺣساس و محیط ﻫای آسیب پذیر در غرب استان
فارس را پهﻨه بﻨدی کرد .و نتیجه گرفﺖ که با توجه به ایﻦ که تاکﻨون مﻄاﻟعات دﻗیقی در زمیﻨه مﻨاطق
ﺣساس و آسیب پذیر از ﻟحاظ مخاطرات ژئومورفیک صورت نگرفته اسﺖ .مﻄاﻟعات ترکیبی در زمیﻨه
آسیبپذیری جوامﻊ مختلف و مخاطرات طبیعی با استفاده از ﻻیه ﻫای اطالعاتی و داده ﻫای موجود بسیار ﻻزم

96

نشریه تحقیقات کاربردی ﻋلوم ﺟغرافیایی سال بیستﻢ ،شماره  ،56بهار 99

و ﺿروری میباشد .کریمی کردآبادی و ﻫمکار ( )1394در پﮋوﻫﺶ خود با استفاده از مدل ترکیبی FUZZY-
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 AHPو با به کارگیری نرم افزارﻫای  Arc GISو  Expert Choiceبه پهﻨه بﻨدی خﻄر زﻟزﻟه و تﺄﺛیر آن در
امﻨیﺖ شهری مﻨﻄقه یک شهر تهران پرداختهاند .متغیرﻫا و شاخﺺ ﻫای به کار گرفته شده جهﺖ ارزیابی و
پهﻨه بﻨدی خﻄر زﻟزﻟه در مﻨﻄقه یک کالن شهر تهران شامل :کاربری اراﺿی ،فاصله از مراکز خدمات شهری،
زمیﻦشﻨاسی ،فاصله از گسل ﻫا ،فاص له از جاده ،ناپایداری مﺼاﻟح و فاصله از مﻨاطق پر تراکم جمعیﺖ اسﺖ.
نتایج ایﻦ پﮋوﻫﺶ نشان میدﻫد که مﻨﻄقه یک کالن شهر تهران به شدت درخﻄر زﻟزﻟه خیزی ﻗرار دارد و
مﻨاطق دارای خﻄر خیلی زیاد و زیاد در ﺣدود  50درصد مساﺣﺖ مﻨﻄقه یک را دربر می گیرند .جالﻟیان و
ﻫمکار ( ) 1394با استفاده از مدل فرایﻨد تحلیل سلسله مراتبی و روش تحلیل ﭼﻨد معیاری فﻀایی و با به
کارگیری پﻨج شاخﺺ گسل ،جﻨﺲ زمیﻦ ،شیب ،زمیﻦ ﻟغزش و تراکم جمعیﺖ به پهﻨه بﻨدی آسیبپذیری
زﻟزﻟه در بخﺶ ﭼورزق شهرستان طارم اﻗدام نمودند .نتایج ﺣاصل از تحقیق آنها نشان میدﻫد که بخﺶ عمده
ای از شهرستان طارم و سکونتگاه ﻫای روستایی مﻨﻄقه در پهﻨهﻫای با خﻄر باﻻ ( 45.71درصد) و خیلی باﻻ
( 14.71درصد) ﻗرار گرفته اسﺖ .امیﻨی ورکی و ﻫمکاران ( )1393در پﮋوﻫشی به شﻨاسایی دیدگاه ﻫای ﺣاکم
بر آسیبپذیری شهرﻫا در برابر مخاطرات محیﻄی و استخراج موﻟفه ﻫای تاﺛیر گذار در آن با استفاده از روش
کیو پرداختﻨد و با تجمیﻊ دیدگاه ﻫای مختلف ،موﻟفه ﻫای تاﺛیر گذار در آسیبپذیری شهرﻫا شﻨاسایی و تعییﻦ
شد .یافته ﻫای پﮋوﻫﺶ بر پایه تحلیل عاملی کیو بیانگر سه دیدگاه در زمیﻨه آسیبپذیری شهری در ایران
اسﺖ .پور عبدل ( )1392در پﮋوﻫشی به تحلیل آسیبپذیری ناشی از زﻟزﻟه در بافﺖ کاﻟبدی شهر کرج
پرداختﻨد و عوامل آسیب زا و آسیب پذیر در رابﻄه با زﻟزﻟه را مورد مﻄاﻟعه ﻗرار دادند ﻫمﭽﻨیﻦ درجات
آسیب پذیری ﻫر یک از متغیرﻫا و ﭼگونگی پراکﻨﺶ آنها را مورد بررسی ﻗرار داده و با استفاده از مﻨﻄق فازی و
تلفیق ﻻیه ﻫا به ایﻦ نتیجه رسیدند که متغیرﻫای تراکم جمعیﺖ ،فاصله از گسل و عرض معابر دارای بیشتریﻦ
تﺄﺛیر در میزان آسیبپذیری نواﺣی می باشﻨد .ﻗﻨبری و ﻫمکاران ( )1392در مقاﻟه خود به شﻨاسایی و پهﻨه
بﻨدی محدوده شهر تبریز ازنظر میزان آسیبپذیری در مقابل خﻄر زمیﻦ ﻟرزه پرداختﻨد .سپﺲ با استفاده از
توابﻊ تحلیلی نرم افزار  GISو مدل ﻫای وزن دﻫی معیار ،تحلیل سلسله مراتبی و شاخﺺ ﻫمپوشانی نقشه
نهایی پهﻨه بﻨدی آسیبپذیری شهر در مقابل زﻟزﻟه تهیه گردید شریفی کیا و ﻫمکاران ( )1390در مقاﻟه ای به
تحلیل آسیبپذیری ناشی ا ز مخاطرات زمیﻨی در ناﺣیه پر مخاطره و پر جاذبه وﻟشﺖ پرداختﻨد .یافته تحقیق
آنها موید آسیب پذیر بودن کلیه مساکﻦ و جمعیﺖ ساکﻦ در آن با درجه آسیبپذیری متفاوت بود .ساسان پور
و ﻫمکاران( )1389در مقاﻟه ای افزایﺶ شدت میزان و نحوه آسیبپذیری مﻨاطق و واﺣدﻫای شهری از زﻟزﻟه را
در اﺛر عوامل انسان ساخﺖ در مﻨﻄقه پﻨج کالنشهر تهران ارزیابی نمودند .ﭼﻨیﻦ مﻄاﻟعاتی ﻫرﭼﻨد در سﻄح
جهانی مورد توجه نسبی بوده اسﺖ اما در کشور ایران و به خﺼوص در کالنشهر کرج کم تر مورد توجه ﻗرار
گرفته اسﺖ .تحقیقات اندکی به صورت پراکﻨده در مﻨاطق مختلف استان اﻟبرز در زمیﻨه مخاطرات طبیعی
(ﻟغزش ،زمیﻦ ﻟرزه و سیل) صورت گرفته که در ﻫمه آنها کمتر به مسﺄﻟه آسیبپذیری پرداخته شده اسﺖ .در
ایﻦ پﮋوﻫﺶ تحلیل و شﻨاخﺖ آسیبپذیری شهری از مخاطرات ژئومورفیک به عﻨوان اﻗدامی ابزاری برای
پیشگیری از زایﺶ فاجعه بر مبﻨای زیستﻦ د ر نواﺣی پر خﻄر استوار اسﺖ که مهمتریﻦ تفاوت ایﻦ پﮋوﻫﺶ با
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ﺟدول( .)1شاخص ﻫای مورد استفاده ﺟهت آسیبپذیری شهری مخاطره زمین لرزه در مطالعات گذشته
محقق  -سال نشر اﺛر

شاخﺺ ﻫای مورد استفاده جهﺖ پهﻨه بﻨدی خﻄر

ساسان پور)1389( -

دسترسی به فﻀاﻫای باز عمومی ،دسترسی به معابر ،فاصله از گسل ،مساﺣﺖ و اندازه ﻗﻄعات

مﻨزوی)1389( -

تراکم جمعیﺖ ،فﻀاﻫای باز عمومی ،کاربری اراﺿی ،مساﺣﺖ و اندازه ﻗﻄعات ،نوع مﺼاﻟح

فراﻫانی)1390( -

تعداد طبقات ،کیفیﺖ ابﻨیه ،دسترسی به معابر ،مساﺣﺖ و اندازه ﻗﻄعات ،نوع مﺼاﻟح

فرج زاده اصل و
ﻫمکاران)1390( -

تراکم جمعیﺖ ،تعداد طبقات ،کیفیﺖ ابﻨیه و جﻨﺲ مﺼاﻟح ،کاربری اراﺿی ،جﻨﺲ زمیﻦ

ﻗﻨبری)1392( -

تراکم جمعیﺖ ،کیفیﺖ ابﻨیه و جﻨﺲ مﺼاﻟح ،دسترسی به فﻀاﻫای باز عمومی ،دسترسی به معابر،
کاربری اراﺿی ،مساﺣﺖ و اندازه ﻗﻄعات ،تراکم ساختمان

پورعبدل)1392( -

تراکم جمعیﺖ ،تعداد طبقات ،کیفیﺖ ابﻨیه و جﻨﺲ مﺼاﻟح ،دسترسی به فﻀاﻫای باز عمومی،
دسترسی به معابر ،فاصله از مراکز درمانی ،تﺄسیسات شهری ،فاصله از گسل

مشک ساز)1392( -

فاصله از گسل ،کاربری اراﺿی ،مساﺣﺖ و اندازه ﻗﻄعات ،تراکم ساختمان

اسفﻨدیاری)1393( -

تراکم جمعیﺖ ،تعداد طبقات ،کیفیﺖ ابﻨیه و جﻨﺲ مﺼاﻟح ،دسترسی به معابر ،فاصله از مراکز
درمانی ،فاصله از گسل ،کاربری اراﺿی ،نوع مﺼاﻟح ،تراکم ساختمان

ﺣاتمی نﮋاد)1393( -

تراکم جمعیﺖ ،دسترسی به فﻀاﻫای باز عمومی ،دسترسی به معابر ،فاصله از مراکز درمانی ،فاصله
از گسل ،مساﺣﺖ و اندازه ﻗﻄعات ،نوع مﺼاﻟح ،تراکم ساختمان ،جﻨﺲ زمیﻦ

تقوایی)1394( -

تعداد طبقات ،کیفیﺖ ابﻨیه و جﻨﺲ مﺼاﻟح ،دسترسی به معابر ،فاصله از مراکز درمانی ،فاصله از
گسل ،کاربری اراﺿی ،مساﺣﺖ و اندازه ﻗﻄعات

ساسانپور)1396( -

تعداد طبقات ،کیفیﺖ ابﻨیه ،جﻨﺲ مﺼاﻟح ،عرض معابر ،دسترسی به فﻀای باز ،فاصله از گسل،
کاربری اراﺿی ،مساﺣﺖ ﻗﻄعات ،ﻗدمﺖ ابﻨیه

استرادا)2012( -

تعداد طبقات ،کیفیﺖ ابﻨیه و جﻨﺲ مﺼاﻟح ،کاربری اراﺿی ،نوع مﺼاﻟح ،جﻨﺲ زمیﻦ

بزازانﻟﻄفی)2017( -

فاصله از گسل ،کاربری اراﺿی

صدری کیا)2017( -

تعداد طبقات ،کیفیﺖ ابﻨیه و جﻨﺲ مﺼاﻟح ،فاصله از گسل ،نوع مﺼاﻟح ،جﻨﺲ زمیﻦ

روش تحقیق
ایﻦ پﮋوﻫﺶ ازنظر روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و ازنظر ﻫدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میشود که
به تبییﻦ وﺿعیﺖ آسیبپذیری ناشی از مخاطره ﻟزﻟه در محدوده شهر کرج می پردازد .ابزار گردآوری داده ﻫا در
ایﻦ مﻄاﻟعه مشتمل بر اسﻨاد و مدارك نوشتاری ،دادهﻫای آماری (آمار کمی و کیفی) ،اسﻨاد تﺼویری و
بررسیﻫای میدانی میباشد .ﻫمﭽﻨیﻦ نقشهﻫای توپوگرافی  ،1/25000زمیﻦشﻨاسی  1/100000و نقشه ﻫای
شهری  ،1/2000مدل ارتفاع رﻗومی ( )DEMده متر ،نقشه طبقات ارتفاعی ،نقشه شیب ،نقشه گسلﻫای اصلی
و فرعی ،نقشه واﺣدﻫای سﻨگ شﻨاسی ،زمیﻦشﻨاسی ،نقشه کاربری اراﺿی کرج داده ﻫای رﻗومی مورد استفاده
در پﮋوﻫﺶ بودند.
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سایر تحقیقات در زمیﻨه مخاطرات طبیعی میباشد .ﻫمﭽﻨیﻦ جدول( )1پیشیﻨهای از مﻄاﻟعات گذشته و انواع
شاخﺺ ﻫای بکار رفته جهﺖ آسیبپذیری شهری در راستای مخاطره زمیﻦ ﻟرزه را نشان میدﻫد که در تعییﻦ
شاخﺺ ﻫای آسیبپذیری شهری از آنها بهره گرفته میشود.
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معرفی متغیرﻫا و شاخص ﻫا

با در نظر داشتﻦ پارامترﻫای موجود و روش مورد استفاده در تحقیق ،شــکل  1فلوﭼارت شــاخﺺ ﻫــا و مراﺣل
تحقیق را نشان میدﻫد.
فازیسازی دادهﻫا

فازیسازی میتواند به صورت مستقیم صورت گیرد و با استفاده از اﻟگوریتمﻫا یا عبارات مﻨﻄقی انجام شود.
شیوه استفاده شده جهﺖ فازیسازی اعداد در ایﻦ پﮋوﻫﺶ مبتﻨی بر دو روش ،محاسبه مستقیم و محاسبه
کارشﻨاسانه میباشد .در روش محاسبه کارشﻨاسانه بعد از تعییﻦ دامﻨه تغییرات ﻫر پارامتر ،دامﻨهﻫا بر اساس
پﮋوﻫﺶﻫای ﻗبلی طبقهبﻨدی شده و سپﺲ به صورت دستی ،مﻨﻄبق با واﻗعیﺖ و طبق نظر کارشﻨاسان،
وزندﻫی می شوند.
برای ایجاد ﻻیــــهﻫا و مجموعــــهﻫای فازی میتــــوان توابﻊ ریاﺿی ﭼون آستانه خﻄی سیگموئیدال S ،شکل،
ﻫایپریوﻟیک و ...را به کار برد ،بــــهعﻨوانمﺜال اگر برای خﻄرپذیری بافﺖ شهری متغیری مانﻨد نزدیکی به گسل
موردبررسی ﻗرار گیرد ،تعییﻦ درجه عﻀویﺖ به شرح مقابل اسﺖ:

بدیﻦ معﻨی که مقدار فازی نقﻄه  1000متری از گسل برابر با ( ،)1مقدار فازی نقﻄــــهی  4000متری از گسل
برابر با ( )0و مقدار فازی نقﻄه  1600با استفاده از تابﻊ آستانه خﻄی برابر با  0.46خواﻫد بود .برای تمام
ﻻیهﻫای دیگر ﻫمیﻦ عملیات را پیادهسازی و فﻀای مﻨﻄقه ارزشگذاری میشود .توانایی سیستم  GISدر آناﻟیز
رستری نقشه ،امکان پیادهسازی تکﻨیکﻫای مختلفی ﭼون فازی و تحلیل سلسله مراتبی را فراﻫم میسـازد زیرا
با تعییﻦ آستانه مﺜبﺖ و مﻨفی دادهﻫا ( 0تا  1و نه صفر و یک) درجه عﻀویﺖ متغیرﻫا مشخﺺ میشود.
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جامعه مورد مﻄاﻟعه شامل تمامی پهﻨه کاﻟبد شهر کرج می باشد ،در ایﻦ مﻄاﻟعه از مرزﻫا و تقسیمبﻨدی مﻨاطق
استفاده شد که در آن کاﻟبد شهر کرج محدودﻫای را به نام طرح جامﻊ شهر کرج (بدون ﺣریم مﻨاطق) در
برگرفته بود .ایﻦ تقسیمبﻨدی به صورت مﻨاطق ،در سال  1391و در طرح تفﺼیلی شهر کرج توسط کارشﻨاسان
مربوطه صورت پذیرفته اسﺖ.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزارﻫای مبتﻨی بر رویکرد سیستم اطالعات جغرافیایی انجام
گرفته اسﺖ .به مﻨظور وزندﻫی به شاخﺺﻫا و متغیرﻫای مورد استفاده از مدل فازی استفاده شده و سپﺲ به
مﻨظور شﻨاخﺖ میزان آسیب پذیری بافﺖ کاﻟبدی شهر،با استفاده از  GISشاخﺺﻫای وزن دار شده در یک
تابﻊ ﻗرار داده شدند.
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محدوده و قلمرو پژوﻫﺶ
کرج در  36کیلومتری غرب تهران و در کرانه غربی رود کرج و در دامﻨه جﻨوبی رشته کوه اﻟبرز ﻗرار گرفته
اسﺖ .ایﻦ شهرستان از شمال به استان مازندران ،از جﻨوب به شهرستان شهریار و استان مرکزی ،از غرب به
شهرستان ساوجبالغ و استان ﻗزویﻦ و از شرق به شهرستان تهران محدود اسﺖ .شهر کرج با مساﺣتی معادل
 175/4کیلومتر مربﻊ و ﺣریمی به وسعﺖ  178/9کیلومتر مربﻊ با ارتفاع متوسط  1297متر از سﻄح دریا ﻗرار
دارد .شهر کرج ازنظر مﻄاﻟعه اﻗلیمی دارای آب و ﻫوای معتدل و نیمه خشک با تابستانﻫای گرم و خشک و
زمستانهای نسبتا سرد میباشد .جمعیﺖ ایﻦ شهر  1973470نفر در سال  1395بود که در ﺣال ﺣاﺿر پﺲ از
شهرﻫای تهران و مشهد و اصفهان به عﻨوان ﭼهارمیﻦ شهر پرجمعیﺖ ایران به شمار می رود .شکل(.)2
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شﻜل( .)1مراحل و شاخص ﻫای مورد استفاده ﺟهت آسیبپذیری شهری مخاطره زمین لرزه
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نتایﺞ
وزندﻫی و طﺒقه بﻨدی آسیبپذیری ﻫر کدام از متغیرﻫا

پﺲ از تﻄبیق دﻗیق نواﺣی مشخﺺ شده در طرح تفﺼیلی شهر کرج با نقشه طرح جامﻊ شهری ،ﺣدود و
مرزﻫای مﻨاطق به دﻗﺖ مشخﺺ شد .سپﺲ به ﻫر پارامتر در  Arc Mapاطالعات جدوﻟی مربوطه داده شد.
پﺲ از تخﺼیﺺ دادهﻫا به ﻫر ﻻیه ،با توجه به طیف آسیبپذیری ﻫر کدام از پارامترﻫا ،وزندﻫی پارامترﻫا
صورت گرفﺖ .اساس طبقه بﻨدیﻫا بر اساس مﻄاﻟعات و پﮋوﻫﺶ ﻫای پیشیﻦ بوده اسﺖ .توابﻊ مربوط به ﻫر
کدام از پارامترﻫا و وزن دﻫی به آنها بر اساس توابﻊ موجود در شکل( )3انجام شد:
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شﻜل( .)2موقعیت شهر کرج
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شﻜل( .)3توابﻊ شاخص ﻫای مورد استفاده در تعیین آسیبپذیری زلزله کرج به روش فازی

شاخص ﻫای مورد استفاده در تعیین میزان آسیبپذیری شهر کرج در مقابل زلزله
تراکﻢ ﺟمعیت

اوﻟیﻦ مقوﻟه ای که در مﻄاﻟعه مﻨاطق شهری به نظـر میرسد ،جمعیﺖ آن مﻨﻄقه اسـﺖ .با افزایﺶ جمعیﺖ،
نواﺣی شهری مستعد خسارت بیشتر ناشی از زﻟزﻟه ﻫستﻨد و در نتیجه ریسک زندگی و داراییﻫا در برابر
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ﺟدول( .)2رابطه آسیبپذیری و تراکﻢ ﺟمعیت
میزان آسیبپذیری

تراکم جمعیﺖ

وزن فازی متغیر

آسیبپذیری خیلی کم

مساوی یا کمتر از  300نفر در ﻫکتار

0/2

آسیبپذیری کم

 500-300نفر در ﻫکتار

0/4

آسیبپذیری متوسط

 500-400نفر در ﻫکتار

0/6

آسیبپذیری زیاد

 600-500نفر در ﻫکتار

0/8

آسیبپذیری خیلی زیاد

مساوی یا باﻻی از  600نفر در ﻫکتار

1

تعداد طﺒقات ساختمان

تعداد طبقات ساختمانی در ارتباط با نسبﺖ عرض معابر و ارتفاع دیوارﻫای ساختمان ﻫا ،شاخﺺ بسیار مهمی اسﺖ؛ ﭼرا که با
باﻻ رفتﻦ تعداد طبقات ساختمانی ،اﺣتمال بسته شدن معابر بـه دﻟیـل ریختﻦ آوار ساختمانﻫای بلﻨدمرتبه باﻻ میرود و
موجب اختالل در امر امداد رسانی میشود .ﻫمﭽﻨیﻦ به دﻟیل جمعیﺖ زیاد ساکﻦ در ساختمان ﻫای ﭼﻨدطبقه ،در زمان بروز
ﺣادﺛه تخلیﺔ ساکﻨان در ایﻦ واﺣدﻫا کﻨدتر انجام میگیرد و به علﺖ ﺣجم آواربرداری بسیار زیاد نجات جان ساکﻨان ساختمان
ﻫای بلﻨد بسیار مشکل و دشوارتر اسﺖ .بدیهی اسﺖ در ﺣاﻟﺖ کلی با افزایﺶ تعداد طبقات درجه آسیبپذیری ساختمان در
برابر زﻟزﻟه افزایﺶ خواﻫد یافﺖ .جدول( )3ارتباط بیﻦ تعداد طبقات ساختمان و میزان آسیبپذیری در برابر زﻟزﻟه را نشان می
دﻫﻨد (ﻗائد رﺣمتی و ﻫمکاران.)116:1390 ،
ﺟدول( .)3رابطه آسیبپذیری و تعداد طﺒقات ساختمان
میزان آسیبپذیری

تعداد طبقات

وزن فازی متغیر

آسیبپذیری خیلی کم

ا طبقه

0/2

آسیبپذیری کم

 2طبقه

0/4

آسیبپذیری متوسط

 3طبقه

0/6

آسیبپذیری زیاد

 4طبقه

0/8

آسیبپذیری خیلی زیاد

 5طبقه بیشتر

1

کیفیت ابﻨیه (ﻋمر ساختمان)

ایﻦ شاخﺺ تﺄﺛیر بسیار مهمی بر میزان آسیبپذیری ساختمان دارد .اﺣتمال مقاومﺖ ساختمان ﻫـا ی بـا
کیفیﺖ باﻻ (نوساز) در مقابل زﻟزﻟه ،نسبﺖ به ساختمان ﻫای مخروبه و مرمتی بیشتر اسﺖ .ﻗدمﺖ یک سازه
اﻟزاماً رابﻄﺔ مستقیمی با کیفیﺖ ندارد ،اما در بیشتر موارد ساختمان ﻫایی با سﻦ بیﺶ از  30سـال ،نیـاز بـه

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 12:29 IRDT on Saturday July 20th 2019

خﻄرات زﻟزﻟه افزایﺶ مییابد .ﻫرﭼه تراکم جمعیﺖ در شهر کمتر باشد و ایﻦ تراکم بهطور متعادل در سﻄح
شهر توزیﻊ شده باشد ،آسیبپذیری شهر در برابر زﻟزﻟه کمتر خواﻫد بود .برعکﺲ ،تراکمﻫای جمعیتی باﻻ در
شهر بهمعﻨای تلفات و خسارت ﻫای بیشتر در ﻫﻨگام وﻗوع زﻟزﻟه اسﺖ .ﻫمﭽﻨیﻦ تراکم ﻫای باﻻی شهری
بهمعﻨای کمبود فﻀای خاﻟی برای اسکان موﻗﺖ آسیب دیدگان اسﺖ .با توجه به اﻫمیﺖ شاخﺺ تراکم جمعیﺖ
مقدار آسیبپذیری به صورت جدول()2طبقهبﻨدی شد (ﺣاتمینﮋاد و ﻫمکاران.)702:1393 ،

103

تحلیل آسیبپذیری شهری در برابر مخاطره زلزله با روش...

ﺟدول( .)4رابطه آسیبپذیری و کیفیت ابﻨیه
میزان آسیبپذیری

کیفیﺖ ابﻨیه

وزن فازی متغیر

آسیبپذیری کم

نوساز

0/2

آسیبپذیری متوسط

مرمتی

0/5

آسیبپذیری زیاد

تخریبی

1

ﺟﻨﺲ مﺼالﺢ نمای ساختمان

در تحلیل آسیبپذیری ،نقﺶ مﺼاﻟح نمای ساختمان ﻫمواره در کﻨار کیفیﺖ بﻨا اﺛرگذار اسﺖ .نوع مﺼاﻟح
سازهﻫا یکی از معیارﻫای مهم و مﺆﺛر در تعییﻦ ﺿریب آسیبپذیری شهرﻫـا در برابـر زﻟزﻟـه محسوب میشود.
بدیهی اسﺖ سازه ﻫایی که با مﺼاﻟح مقاوم و استاندارد باﻻ ساخته شده اند ،ایمﻨی مﻨاسـبی در برابر زﻟزﻟه داشته
و امﻨیﺖ باﻻیی برای ساکﻨان فراﻫم میکﻨد .جدول( )5ارتباط جﻨﺲ مﺼاﻟح نمای ساختمان و میزان آسیبپذیری در برابر زﻟزﻟه را
نشان میدﻫﻨد (اسفﻨدیاری و ﻫمکاران.)51:1392 ،
ﺟدول( .)5رابطه آسیبپذیری و ﺟﻨﺲ مﺼالﺢ نما
میزان آسیبپذیری

جﻨﺲ مﺼاﻟح نمای ساختمان

وزن فازی متغیر

آسیبپذیری خیلی کم

سیمان

0/1

آسیبپذیری کم

کامپوزیﺖ

0/3

آسیبپذیری متوسط

آجر

0/6

آسیبپذیری زیاد

سﻨگ

0/8

آسیبپذیری خیلی زیاد

شیشه

1

فاصله از فضاﻫای باز ﻋمومی

فﻀاﻫای باز ،نقﺶ مهمی در کاﻫﺶ وسعﺖ عمل و نتایج اکﺜر ﺣوادث طبیعی و مﺼﻨوعی دارند .از مهم تریﻦ عملکرد
ﻫای آنﻫا در ﻫﻨگام بروز زﻟزﻟه ،جداسازی یک مﻨﻄقﺔ خﻄرناك از دیگری و بدیﻦترتیب متمرکز کردن فعاﻟیﺖ نیرو
ﻫای مخرب و جلوگیری از توسعﺔ زنجیره ای وﻗایﻊ اسﺖ .کاربری ﻫای شهری ﻫر ﭼه بیشتر به فﻀاﻫای باز نزدیک تر
باشﻨد از آسیبپذیری کمتری برخوردارند .فﻀاﻫای باز دارای ارزش عددی  0و دورتریﻦ فاصله از آنها دارای ارزش 1
خواﻫد بود .مابقی به نسبﺖ فاصله ارزش عددی کسب میکﻨﻨد .جدول( )6ارتباط بیﻦ فاصله از فﻀاﻫای باز و میزان
آسیبپذیری در برابر زﻟزﻟه را نشان می دﻫﻨد (ﺣاتمینﮋاد و ﻫمکاران.)703:1393 ،

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 12:29 IRDT on Saturday July 20th 2019

تعمیر اساسی دارند در عیﻦ ﺣال رعایﺖ نکردن اصول آییﻦ نامﺔ زﻟزﻟه در سـاخﺖ وسـاز سـاختما ن نیـز باعﺚ
کاﻫﺶ کیفیﺖ بﻨا میشود .به طور کلی با افزایﺶ عمر بﻨاﻫای ساختمانی ،آسیب پذیری آنﻫا در برابر زﻟزﻟه
افزایﺶ می یابد .جدول( )4ارتباط بیﻦ کیفیﺖ ابﻨیه و میزان آسیبپذیری در برابر زﻟزﻟه را نشان می دﻫﻨد (اسفﻨدیاری و
ﻫمکاران.)51:1392 ،

نشریه تحقیقات کاربردی ﻋلوم ﺟغرافیایی سال بیستﻢ ،شماره  ،56بهار 99

104

ﺟدول( .)6رابطه آسیبپذیری و فاصله از فضاﻫای باز
آسیبپذیری خیلی کم

کمتریﻦ فاصله

0

آسیبپذیری متوسط

ﺣدفاصل کمتریﻦ و بیشتریﻦ فاصله

طبق تابﻊ خﻄی مربوطه

آسیبپذیری خیلی زیاد

بیشتریﻦ فاصله

1

مساحت قطعات

مﻨظور از مساﺣﺖ ﻗﻄعات ایﻦ اسﺖ که ﻫمه کاربری ﻫای سﻄح مﻨﻄقه ﻫر یک مساﺣتی را به خود اختﺼاص
داده اند که در محاسبات فازی ایﻦ معیار در کل کاربری ﻫا در نظر گرفته شده اسﺖ .تفکیک اراﺿی در ابعاد
کوﭼک باعﺚ خردشدن فﻀاﻫای باز شده و عمالً از مفید بودن فﻀاﻫای باز برای گریز و پﻨاهگیری و عملیات
امدادی کاسته میشود .بﻨابرایﻦ ﻫرﭼه مساﺣﺖ ﻗﻄعات تفکیکی با توجه به نوع کاربری آن کوﭼک تر باشد،
آسیبپذیری ناشی از زﻟزﻟه بیشتر میشود .جدول( )7ارتباط بیﻦ مساﺣﺖ ﻗﻄعات و میزان آسیبپذیری در برابر زﻟزﻟه و
نقشه فازی پراکﻨدگی آسیبپذیری را نشان می دﻫﻨد (ساسانپور و ﻫمکار.)38:1389 ،
ﺟدول( .)7رابطه آسیبپذیری و مساحت قطعات
میزان آسیبپذیری

مساﺣﺖ ﻗﻄعات

وزن فازی متغیر

آسیبپذیری خیلی کم

بیﺶ از  500متر مربﻊ

0

آسیبپذیری کم

500-200

0/2

آسیبپذیری متوسط

200-100

0/5

آسیبپذیری زیاد

100-75

0/8

آسیبپذیری خیلی زیاد

زیر  75متر مربﻊ

1

ﻋرض شﺒﻜه معابر (دسترسی به معابر)

آسیبپذیری معابر به ساختار فﻀایی معابر پرداخته و در زمیﻨﺔ تخلیﺔ عمومی به کار میرود تا ﻗسمﺖﻫای
آسیب پذیر ساختار شهری مشخﺺ شود .آسیبپذیری به ساختار شبکه به ایﻦ دﻟیل اﻫمیﺖ مییابد کـه در
شبکه راه ﻫـا ،ﻫرﭼه تعداد تقاطﻊ ﻫا و ﻟوپ ﻫا بیشتر باشد و معابر از عرض بیشتری برخوردار باشﻨد ،دسترسی
و امداد رسانی سریﻊ تـر و راﺣﺖ تر انجام میگیرد؛ زیرا در صورت مسدودشدن یا تخریب یکی از راه ﻫا،
میتوان از مسیرﻫای دیگر به محل مورد نظر رسید .از سوی دیگر ،باید به مقوﻟﺔ ترافیک معابر و جریان رفﺖ و
آمد در شبکه ﻫای ارتباطی ،به ویﮋه در سـاعات اوج تـردد توجه ویﮋه ای کرد .با مﻄاﻟعﺔ وﺿعیﺖ معابر ،میتوان
ﻗسمﺖ ﻫای آسیب پذیر در زمان تخلیه را مشخﺺ کرد .در ایﻦ میـان سهوﻟﺖ دسترسی نقﺶ ﺣیاتی دارد.
در ﻫﻨگام وﻗوع زﻟزﻟه ،بسیاری از معابر شهری بر اﺛر ریزش آوار ساختمانی یا پل ﻫا مسدود خواﻫﻨد شد و ایﻦ
مسﺌله ،زمیﻨﺔ اختالل و تﺄخیر در عملکرد سیستم مدیریﺖ بحران پﺲ ﻟرزه را فراﻫم خواﻫد ساخﺖ؛ بﻨابرایﻦ،
نحوة آسیب پذیری معابر شهریبه دﻟیل ارتباط بیشتر با موﺿوع پﮋوﻫﺶ ،بهصورت تفﺼیلی بررسی می شود.
جدول( )8ارتباط بیﻦ عرض شبکه معابر و میزان آسیبپذیری در برابر زﻟزﻟه را نشان می دﻫﻨد (اسفﻨدیاری و ﻫمکاران،
.)54:1392
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میزان آسیبپذیری

فاصله از فﻀای باز عمومی

وزن فازی متغیر

105

تحلیل آسیبپذیری شهری در برابر مخاطره زلزله با روش...
ﺟدول( .)8رابطه آسیبپذیری و ﻋرض شﺒﻜه معابر شهری
آسیبپذیری کم

معابر با عرض بیﺶ از  14متر

0/1

آسیبپذیری متوسط

معابر با عرض  9تا  14متر

0/4

آسیبپذیری زیاد

معابر با عرض  6تا  9متر

0/7

آسیبپذیری خیلی زیاد

معابر با عرض  6متر و کمتر

1

شﻜل( .)4نقشه فازی آسیبپذیری خطر زلزله کرج ناشی از پارامترﻫای تراکﻢ ﺟمعیت ،تعداد طﺒقات ،کیفیت ابﻨیه،
ﺟﻨﺲ مﺼالﺢ نما ،فاصله از فضای باز ﻋمومی و مساحت قطعات کاربری
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میزان آسیبپذیری

عرض شبکه معابر

وزن فازی متغیر
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فاصله از مراکز درمانی

ﺟدول( .)9رابطه آسیبپذیری و فاصله از مراکز درمانی
فاصله از مراکز درمانی

وزن فازی متغیر

میزان آسیبپذیری
آسیبپذیری خیلی کم

کمتریﻦ فاصله

0

آسیبپذیری متوسط

ﺣدفاصل کمتریﻦ و بیشتریﻦ فاصله

طبق تابﻊ خﻄی مربوطه

آسیبپذیری خیلی زیاد

بیشتریﻦ فاصله

1

فاصله از تأسیسات و تﺠهیزات شهری

آسیبدیدن تﺄسیسات و تجهیزات زیربﻨایی شهر نظیر شبکه ﻫای آب ،برق ،گاز و مخابرات ،تلفات ناشی از زﻟزﻟه را
بهشدت افزایﺶ می دﻫد .تﺄسیسات شهری به عﻨوان شریانﻫای ﺣیاتی شهر ،امکاناتی ﭼون آب ،برق ،گاز ،تلفﻦ و
سیستم جمﻊآوری فاﺿالب را در شبکهﻫایی پیﭽیده برای شهر فراﻫم میسازند .افزایﺶ سرانه تﺄسیسات به معﻨای
افزایﺶ آسیبپذیری مﻨﻄقه در برابر زﻟزﻟه خواﻫد بود .در جدول( )10مقدار آسیبپذیری برای طیفﻫای متعدد ایﻦ
پارامتر تعییﻦ شده اسﺖ .جدول( )10ارتباط بیﻦ فاصله از تﺄسیسات شهری و میزان آسیبپذیری در برابر زﻟزﻟه را نشان
میدﻫﻨد (ﺣاتمینﮋاد و ﻫمکاران.)703:1393 ،
ﺟدول( .)10رابطه آسیبپذیری و فاصله از تأسیسات شهری
میزان آسیبپذیری

فاصله از تﺄسیسات شهری

وزن فازی متغیر

آسیبپذیری خیلی کم

بیشتریﻦ فاصله (کمتریﻦ سرانه)

0

آسیبپذیری متوسط

ﺣدفاصل کمتریﻦ و بیشتریﻦ فاصله

طبق تابﻊ خﻄی مربوطه

آسیبپذیری خیلی زیاد

کمتریﻦ فاصله

1

تراکﻢ ساختمانی

درصدی از مساﺣﺖ زمیﻦ اسﺖ که به صورت عمودی برای ساختمان سازی استفاده میشود و با بیشـتر شدن
آن ،اﺣتمال تخریب و آسیبپذیری بیشتر میشود .جدول( )11ارتباط بیﻦ تراکم ساختمانی و میزان آسیبپذیری در
برابر زﻟزﻟه را نشان میدﻫﻨد (اسفﻨدیاری و ﻫمکاران.)56:1392 ،
ﺟدول( .)11رابطه آسیبپذیری و تراکﻢ ساختمانی
میزان آسیبپذیری

تراکم ساختمانی

وزن فازی متغیر

آسیبپذیری خیلی کم

کمتریﻦ تراکم

0

آسیبپذیری متوسط

ﺣدفاصل کمتریﻦ و بیشتریﻦ تراکم

طبق تابﻊ خﻄی مربوطه

آسیبپذیری خیلی زیاد

بیشتریﻦ تراکم

1
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فاصله نزدیک از مراکز درمانی (بیمارستان و درمانگاه) ،امداد و نجات در زمان پﺲ از وﻗوع زﻟزﻟه تاﺛیر به سزایی
در انتقال مﺼدومیﻦ در ﺣداﻗل زمان ممکﻦ به ایﻦ مراکز ،جهﺖ امدادرسانی و نجات جان آنها دارد.
بیمارستانﻫا و درمانگاهﻫای متعددی در سﻄح شهر پراکﻨدهاند .ایﻦ شاخﺺ بیشتر با زمان بعد از وﻗوع ﺣادﺛه
در ارتباط اسﺖ .از ایـﻦ رو دسترسی سریﻊ و آسان به مراکز امداد و نجات ،موجب تسریﻊ عملیات امداد و نجات
و خدمات رسـانی میشـود .جدول( )9ارتباط بیﻦ تراکم ساختمانی و میزان آسیبپذیری در برابر زﻟزﻟه را نشان میدﻫﻨد
(اسفﻨدیاری و ﻫمکاران.)54:1392 ،
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فاصله از گسل

ﺟدول( .)12رابطه آسیبپذیری و فاصله از گسل
میزان آسیبپذیری

فاصله از گسل

وزن فازی متغیر

آسیبپذیری خیلی کم

بیشتریﻦ فاصله

0

آسیبپذیری متوسط

ﺣدفاصل کمتریﻦ و بیشتریﻦ فاصله

طبق تابﻊ خﻄی مربوطه

آسیبپذیری خیلی زیاد

کمتریﻦ فاصله

1

شاخص زمینشﻨاسی

عامل زمیﻦشﻨاسی به عﻨوان یکی از پارامترﻫای اصلی در ایجاد خسارت ناشی از زمیﻦ ﻟرزه به شمار میرود .اگر
سری زمیﻦ شﻨاسی سسﺖتر باشد ،باعﺚ تشدید توان موج ﻟرزهای شده و ﻫر ﻗدر سری زمیﻦ شﻨاسی سخﺖ تر
باشد باعﺚ کم شدن توان انتقال موج زمیﻦ ﻟرزه و در نتیجه تﻀعیف ﻗدرت تخریبی زمیﻦ ﻟرزه میگردد ﻟذا به
ﻻیهﻫا بﻨا به مقاومﺖ در برابر تﻨﺶﻫای برشی و خمشی کد داده شد .جدول( )13ارتباط بیﻦ میزان مقاومﺖ
سازندﻫای زمیﻦشﻨاسی و میزان آسیبپذیری در برابر زﻟزﻟه را نشان میدﻫﻨد (شهابی و ﻫمکار.)74:1392 ،
ﺟدول( .)13رابطه آسیبپذیری و میزان مقاومت سازند ﻫای زمینشﻨاسی
میزان آسیبپذیری

میزان مقاومﺖ زمیﻦشﻨاسی

وزن فازی متغیر

آسیبپذیری خیلی کم

بیشتریﻦ مقاومﺖ

0

آسیبپذیری متوسط

ﺣدفاصل کمتریﻦ و بیشتریﻦ مقاومﺖ

طبق تابﻊ خﻄی مربوطه

آسیبپذیری خیلی زیاد

کمتریﻦ مقاومﺖ

1

کاربری اراضی

کاربری ﻫای مسکونی یکی از مهم تریﻦ کاربری ﻫایی اسﺖ که در سﻄح اراﺿی شهری به طور گسترده وجود دارد .در عیﻦ ﺣال
کاربریهایی در شهر وجود دارند که در بحﺚ ﭼگونگی کﻨترل بحران ناشی از زﻟزﻟه و کاﻫﺶ اﺛرات سوء آن ،اﻫمیﺖ ﺣیاتی پیدا
میکﻨﻨد .ﻗرارگیری ساختمانﻫا در کﻨار یکدیگر میتواند در میزان آسیبپذیری مﺆﺛر باشد ،مﺜل ﻗرارگیری تﺄسیسات و
تجهیزات شهری در کﻨار کاربری مسکونی که میتواند باعﺚ ایجاد خسارت جانی و ماﻟی شود .جدول( )14ارتباط بیﻦ کاربری
اراﺿی و آسیبپذیری را نشان میدﻫﻨد (اسفﻨدیاری و ﻫمکاران.)54:1392 ،
ﺟدول( .)14رابطه آسیبپذیری و نوع کاربری اراضی
میزان آسیبپذیری

کاربری اراﺿی

وزن فازی متغیر

آسیبپذیری خیلی کم

کاربریﻫای بایر

0

آسیبپذیری کم

کاربریﻫای فﻀای سبز و باغ

0/2

آسیبپذیری متوسط

کاربریﻫای تجاری ،خدماتی و...

0/5

آسیبپذیری زیاد

کاربریﻫای مسکونی

0/8

آسیبپذیری خیلی زیاد

کاربریﻫای ﺣساس و استراتﮋیک

1
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گسلﻫا میتوانﻨد نقﺶ عمدهای در افزایﺶ شدت و ﺣتی در بوجود آوردن زﻟزﻟهﻫا داشته باشﻨد .بدیهی اسﺖ تاسیﺲ
پدیدهﻫای انسان ساخﺖ در ﺣواﻟی گسلﻫا میتواند مقدار آسیبپذیری آنها در برابر زﻟزﻟه را افزایﺶ دﻫد .لذا با نزدیک
شدن به محدوده گسل انتظار باﻻ رفتﻦ مقدار آسیبپذیری بیشتر میشود .جدول( )12ارتباط بیﻦ فاصله از گسل و
میزان آسیبپذیری در برابر زﻟزﻟه و نقشه فازی پراکﻨدگی آسیبپذیری آن را نشان میدﻫﻨد (پورعبدل.)100:1392 ،

108

نشریه تحقیقات کاربردی ﻋلوم ﺟغرافیایی سال بیستﻢ ،شماره  ،56بهار 99

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 12:29 IRDT on Saturday July 20th 2019

شﻜل( .)5نقشه فازی آسیبپذیری خطر زلزله کرج ناشی از پارامترﻫای تراکﻢ ﺟمعیت ،تعداد طﺒقات ،کیفیت ابﻨیه،
ﺟﻨﺲ مﺼالﺢ نما ،فاصله از فضای باز ﻋمومی و مساحت قطعات کاربری
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تهیه نقشه نهایی آسیبپذیری خطر زلزله در شهر کرج

شﻜل( .)6نقشه آسیبپذیری خطر زلزله در شهر کرج با ﻋملﮕر گامای  0/95و روش ELECTRE FUZZY

بــا مﻄاﻟعات انجامگرفتــه در ایﻦ پﮋوﻫﺶ و بر اساس یافتــهﻫای آن مشخﺺ گردید ،عدم رعایﺖ اصول شهرسازی
طبق آنﭽه در آییﻦنامه و استاندارد  2800زﻟزﻟه اسﺖ ،تا ﭼه اندازه مـیتواند میزان آسـیبپذیری مﻨاطق مجاور
گسل را ﻫﻨگام بروز زﻟزﻟه ،باﻻ ببرد .طبق یافتهﻫای فوق در مﻨﻄقه زﻟزﻟهخیزی مانﻨد کالنشـهر کـرج ،در ارتباط
با فاصله از گسل ،بسیار مشخﺺ اسﺖ که ﻫر ﭼه فاصله از گسل بیشتر باشد به دﻟیل فاصـــــــلهگیری از کانون
بحران میزان آسیبپذیری بسیار کاﻫﺶ مییابد .بﻨابرایﻦ رعایﺖ ﺣریم گسل یکی از مواردی اسﺖ که رعایﺖ آن
اﻟزامی اسﺖ .ﻫمﭽﻨیﻦ در ارتباط با مساﺣﺖ ﻗﻄعات ،مشخﺺ شد ﻫر ﭼه مساﺣﺖ ﻗﻄعات بزرگتـــر باشد ،شدت
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برای تهیه نقشه نهایی جهﺖ رتبهبﻨدی بیﻦ طبقات مختلف ﻫر پارامتر از گامای فازی استفاده شد .پﺲ از
فازیسازی دادهﻫای فوق بهمﻨظور تلفیق ﻻیهﻫای فازی شده با یکدیگر و استﻨتاج نقشه نهایی و رتبهبﻨدی بیﻦ
پارامترﻫای مختلف از روش  ELECTREبهره بردیم تا نقشهﻫای فازی شده ﻫر پارامتر وزندار شده و تﺄﺛیر
ﻫر پارامتر در آسیبپذیری در برابر مخاطره زﻟزﻟه متفاوت و واﻗعی باشد .ﻟذا درنهایﺖ نقشهﻫایی با گاماﻫای
 0/75 ،0/80 ،0/85 ،0/90 ،0/95و  0/70استخراج و موردبررسی ﻗرار گرفﺖ .درنهایﺖ مﻨاسبتریﻦ گاما جهﺖ
تلفیق نقشهﻫا انتخاب شد .مقادیر  Minو  Maxﻫر یک از گاماﻫا با استفاده از ابزار  zonal statisticsبرای
ﻫر مﻨﻄقه ،محاسبه شد و از میان گاماﻫای انتخابشده ،گامای  0/95بهعﻨوان مﻨاسبتریﻦ گاما جهﺖ
پهﻨهبﻨدی خﻄر آسیبپذیری مﻨﻄقه موردمﻄاﻟعه انتخاب شد.
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ﺟدول( .)15مساحت پهﻨهﻫای مختلف آسیبپذیری زلزله شهر کرج
پتانسیل خﻄر

مساﺣﺖ ()km2

درصد مساﺣﺖ

خیلی کم

120/51

68/6

کم

12/82

7 /3

متوسط

8/08

4 /6

زیاد

10/18

5 /8

خیلی زیاد

24/06

13/7

شﻜل( .)7ﻫیستوگرام وضعیت میزان آسیبپذیری در مﻨاطق  12گانه کرج

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 12:29 IRDT on Saturday July 20th 2019

آسیبپذیری کمتر میگردد .درباره عرض معابر بر اساس یافتـهﻫای تحقیق مشخﺺ شد ،ﻫر ﭼه عرض معابر در
مﻨاطق تحﺖ گسل بیشتر باشد ﻫﻨگام وﻗوع زﻟزﻟه میزان آســـیبپذیری بسیار کمتر خواﻫد بود .عریضتـــر بودن
معابر نهتﻨها در ﻫﻨگام زﻟزﻟه با فروریزی ساختمانﻫا فﻀای بیشتری را جهﺖ تخلیه در اختیار ﻗرار میدﻫﻨد ،بلکه
جهﺖ امداد و خدماترسانی سرعﺖ عمل امدادگران را باﻻتر برده و درنتیجـــه اﺛرگذاری مﺜبﺖ ،بسیار باﻻتری به
ﻫمراه دارد .از سویی وجود فﻀاﻫای باز یکی از مهمتریﻦ عوامل در کاﻫﺶ اﺛرات ناشی از زﻟزﻟه ﻫسـﺖ .از سـویی
ﻫرﭼه سـازندﻫای زمیﻦشﻨاسـی مقاومـﺖ بیشـتری در برابـر تﻨﺶﻫـای برشـی از خـود نشـان دﻫﻨـد از میـزان
آسیبپذیری در برابر زﻟزﻟه کاسته میشود و افزایﺶ سرانه تﺄسیسات به معﻨای افزایﺶ آسیب-پذیری مﻨﻄقه در
برابر زﻟزﻟه خواﻫد بود .درعیﻦﺣال وجود کاربریﻫای اسـتراتﮋیک و ﺣسـاس در کﻨـار کاربریﻫـای مسـکونی بـر
آسیبپذیری در مقابل زﻟزﻟه مﻨاطق میافزاید .جدول( )15و شکل( )7نتایج ایﻦ تلفیق نقشه آسیبپذیری را بـه
تفکیک میزان خﻄر و مﻨاطق نشان میدﻫد؛ و شکل( ،)6نیز پراکﻨدگی انواع آن را نشان میدﻫد.
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بر اساس اطالعات جدول( )15میتوان ایﻦ نتیجه را گرفﺖ کـه بـیﺶ از  70درصـد از شـهر کـرج ازنظـر خﻄـر
آسیبپذیری در برابر زﻟزﻟه در طبقه خیلی کم و کم ﻗرارگرفته اسﺖ و تﻨها در ﺣدود  20درصد از شهر کـرج در
مﻨاطق با خﻄر زیاد و خیلی زیاد ﻗرارگرفته اسﺖ که ایﻦ مﻨاطق ﻫمانطور که شکل  7و شکل  6نشـان میدﻫـد
بیشتر شامل مﻨاطق  8 ،6و  1میشود که ایﻦ مﻨاطق به ترتیب عبارتاند از :شاﻫیﻦ ویال و ﺣﺼارك باﻻ (مﻨﻄقـه
 ،)6بهارستان و جهان شهر (مﻨﻄقه  ،)8عظیمیه و زورآباد (مﻨﻄقه  .)1در تحلیل ﭼرایـی افـزایﺶ میـزان خﻄـر
آسیبپذیری در ایﻦ مﻨاطق باید نکات زیر مدنظر باشد:
مﻨﻄقه  6و  8کرج که شامل مﻨاطق شـاﻫیﻦ ویـال ،ﺣﺼـارك و بهارسـتان ،جهـان شـهر و بخﺶﻫـای از غـرب
باغستان ﻫستﻨد که در شمال و شمال غرب کرج واﻗﻊ شدند که ارزیابی پارامترﻫای مﺆﺛر درخﻄـر آسـیبپذیری
زﻟزﻟه آن گویای آن اسﺖ که وﺿعیﺖ پارامتر تراکم جمعیﺖ در ایﻦ مﻨاطق شکل ( )2در طیف آسیبپذیری زیاد
( 500تا  600نفر) ﻫسﺖ .در پارامتر تعداد طبقات ایﻦ مﻨاطق نیز میـانگیﻦ تعـداد طبقـات سـاختمانﻫای ایـﻦ
مﻨاطق بر اساس شکل شماره  3برابر با  3ﻫسﺖ کـه در طیـف آسـیبپذیری متوسـط ﻗـرار میگیـرد .وﺿـعیﺖ
پارامتر کیفیﺖ ابﻨیه در ایﻦ مﻨاطق نیز گویای آن اسﺖ که باایﻨکه غلبه تعداد ساختمانﻫای نوساز بیشـتر اسـﺖ
وﻟی ساختمانﻫای مرمتی و تخریبی نیز تعداد ﻗابلتوجهی را شامل میشود که در کل وﺿعیﺖ ایـﻦ پـارامتر در
مﻨاطق  6و  8در طیف آسیبپذیری متوسط ﻗرار میگیرد که یکی از دﻻیل آن نیز بافـﺖ ﻗـدیمی شـهر و جـزء
ﻫستهﻫای اوﻟیه شهر بودن ایﻦ مﻨاطق اسﺖ .در تحلیل وﺿعیﺖ جـﻨﺲ مﺼـاﻟح نمـای ایـﻦ مﻨـاطق نیـز طبـق
شکل( )3شاﻫد آن ﻫستیم که بیشتر نماﻫای مورداستفاده در ایﻦ مﻨاطق از نوع آجر و سﻨگ و شیشه ﻫسﺖ که
ایﻦ نوع مﺼاﻟح نما باعﺚ شده کـه وﺿـعیﺖ آسـیبپذیری در برابـر زﻟزﻟـه بـا توجـه بـه ایـﻦ پـارامتر در طیـف
آسیب پذیری زیاد ﻗرار بگیرد .در ارتباط با پارامتر فاصله از فﻀاﻫای باز عمومی در ایـﻦ مﻨـاطق وﺿـعیﺖ سـرانه
فﻀای سبز باﻻ ﻫسﺖ و ایﻦ باعﺚ شده اسﺖ که طبق شکل( )3وﺿعیﺖ آسیبپذیری ناشی از فاصله از فﻀای باز
عمومی در ایﻦ مﻨاطق کم تا متوسط باشد .وﺿعیﺖ عرض شبکه معابر در ایﻦ مﻨاطق نیز بهواسﻄه تـراکم بـاﻻی
جمعیﺖ ،ساختمان و بافﺖ ﻗدیمی باعﺚ شده اسﺖ که آسیبپذیری ناشی از ایﻦ آیتم در برابر زﻟزﻟه در وﺿـعیﺖ
زیاد ﻗرار بگیرد .در مورد فاصله از مراکز درمـانی در ایـﻦ مﻨـاطق بـه دﻟیـل کـم بـودن تعـداد مراکـز درمـانی و
گستردگی فیزیکی شهر در ایﻦ مﻨاطق شاﻫد خﻄر آسیبپذیری متوسط تا زیاد در برابـر زﻟزﻟـه ﻫسـتیم .وجـود
تﺄسیسات شهری و زیربﻨایی نسبتاً زیاد در ایﻦ مﻨاطق سبب شده اسﺖ که فاصله تا ایﻦ مراکز در ایﻦ مﻨاطق کم
شود و ایﻦ خود سبب باﻻ رفتﻦ میزان آسیبپذیری ایﻦ مﻨاطق شده اسﺖ .در سایر بخﺶﻫای ایﻦ مﻨاطق شاﻫد
ﺣداﻗل خﻄر آسیبپذیری در برابر زﻟزﻟه ﻫستیم .ایﻦ مﻨاطق از ﺣیﺚ نزدیکـی بـه گسـل نیـز بـه خـاطر وجـود
گسلﻫای شمال تهران و گسل کردان -برغان در طیف با آسیبپذیری خیلی زیاد ﻗرارگرفته اسﺖ .ایـﻦ مﻨـاطق
ازنظر ساختمان زمیﻦشﻨاسی نیز از سازندﻫای نسبتاً سسﺖ در برابر تﻨﺶﻫای برشی تشکیل شده اسﺖ که ایـﻦ
خود سبب وجود خﻄر آسیبپذیری زیاد در ایﻦ مﻨـاطق شـده اسـﺖ .از ﺣیـﺚ کاربریﻫـای اراﺿـی نیـز طبـق
جدول( )14که نشاندﻫﻨده غلبه واﺣدﻫای مسکونی و ﺣساس به واﺣدﻫای بایر و سبز اسﺖ سبب شده اسﺖ که
ایﻦ مﻨاطق از ﺣیﺚ خﻄر آسیبپذیری ناشی از کاربری در طبقه خیلی زیاد ﻗرار بگیرد.
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تحلیل وﺿعیﺖ مﻨاطق  1و  7نیز تا ﺣدود زیادی مشابه مﻨاطق  6و  8اسﺖ .در کل میتوان نتیجهگیری کرد که
اگر وﺿعیﺖ مدیریﺖ شهری و شهرسازی طبق ﺿوابط در کالنشهر کرج و رعایﺖ اصول آییﻦنامـه  2800زﻟزﻟـه
به نحو اﺣسﻦ اجرا و مدیریﺖ بشود شاﻫد ﺣداﻗل خﻄرات ناشی از زﻟزﻟه خواﻫیم بود.
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