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زلزله پدیده و رخدادی طبیعی و غالب ًا مخرب است که در برنامهریزی شهری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است .غالب ًا

تحقیقات موجود در رابطه با کاهش خسارات ناشی از زلزله حول روشهای ساختوساز ساختمانی برای افزایش مقاومت بنا
در برابر زلزله بوده است .پژوهش حاضر با تأکید بر شناسایی شاخصهای آسیبپذیری و پهنهبندی خطر در چهار شاخص

طبیعی ،کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی با  44زیرشاخص ،آسیبپذیری ناشی از زلزله را بهصورت جامع و مطلوب مشخص
و براساس آن استراتژیهای کاهش خطر را تعریف نموده است .در مقاله حاضر با بررسیهای بنیادی و ارائه مبانی نظری در
ارتباط با موضوع و محدوده مورد مطالعه نسبت به تشکیل پایگاه اطالعاتی مورد نیاز در محیط نرمافزاری  ArcGISاقدام

گردید و سپس با ایجاد الیههای مؤثر و دخیل در فرآیند تحلیل و ارزیابی برای هر شاخص بهصورت جداگانه مدل  AHPاجرا
و سپس نتیجه نهایی هر شاخص در یک ماتریس جدید مجددا ً در مدل  AHPاجرا و در نهایت نقشه پهنهبندی آسیبپذیری
نهایی بهدست آمد .تشکیل ماتریس به تحلیل میزان آسیبپذیری کاربریها ،با توجه به شرایط محدوده مورد مطالعه پرداخته

است که در نهایت آسیبپذیری کالنشهر کرمانشاه با توجه به معیارهای کمی و کیفی با استفاده از نرمافزار  ArcGISو مدل

 AHPبهصورت نقشه پهنه آسیبپذیر مشخص و راههای کاهش آسیبپذیری بررسی و نتایج بررسیها براساس موقعیت مکانی

محدوده مورد مطالعه در قالب توسعه میانافزا و توسعه درونزا ارائه شده است.

واژههای کلیدی :شاخصهای آسیبپذیری ،زلزله ،تحلیل سلسله مراتبی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،کالنشهر کرمانشاه

*********
 -1استاد گروه جغرافیای دانشگاه پیامنور تهران ،ایران (نویسنده مسئول) aliakbariesmaeil@yahoo.com

 -2استاد گروه جغرافیای دانشگاه پیامنور تهران ،ایران taleshi_mo@yahoo.com

 -3استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیامنور کردستان ،ایران

karami_mohammadreza@ymail.com

 -4دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیامنور ،تهران،

ایرانmaleki.kiomars@yahoo.com

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،30شماره  ،117بهار 1400

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.30,No.117 Spring 2021 / 224

 -1مقدمه

 -1-1بیان مسئله
شهرها بهعنوان پیچیدهترین ساخته دست بشر با
ریسک گستردهای هم بهدلیل محدوده وسیعي از مخاطرات
و هم بهدلیل آسیبپذیری چندگانهشان مواجه هستند.
آسیبپذیریهای شهری در همه جا ،از زیرساختها و
ساختمانها تا مخابرات ،ترابری و خطوط انرژی محسوس
است و باید در نظر داشت کاهش آسیبپذیریها در
مقیاس شهر به سادگي مقاومسازی ساختمانها و تک
بناها نیست (مهدیزاد .)1275: 1395 ،بالیای اتفاق افتاده در
سالیان اخیر بیانگر این موضوع است که جوامع و افراد
به صورت فزایندهای آسیبپذیرتر شده و ریسکها نیز
افزایش یافتهاند .ریسک ترکیبی از خطر و آسیبپذیری
است (زندمقدم و همکاران )409 :1398 ،با این حال ،کاهش
ریسک و آسیبپذیری اغلب تا بعد از وقوع سوانح نادیده
انگاشته میشوند .براساس پیشبینیهای صورتگرفته ،تا
سال  2030میالدی ،حدود  6میلیارد نفر از جمعیت 8/1
میلیاردی کره زمین در شهرها ساکن خواهند شد که حدود
دو سوم از این تعداد نیز در کالنشهرها سکونت خواهند
نمود ) .(Elshehabi,2015: 106بسیاری از این کالنشهرها با
توجه به روند توسعه و شکل و الگوی فضایی  -کالبدی
خود و همچنین تراکم جمعیت و ...در معرض خطرات
و آسیبهای ناشی از بالیای طبیعی قرار دارند (لحمیان و
غالمی .)794: 1398 ،در نتیجه تراکم زیاد جمعیت در شهرها و
مخصوص ًا در پهنههای زلزلهخیز منجر به آسیبپذیری زیاد
این مناطق خواهد گردید ،آسیبپذیری را میتوان استعداد
هر نوع صدمه ،خواه طبیعی ،معنوی یا غیرمادی بهوسیله
یک عامل دیگر دانست (مختاری ملکآبادی و همکاران:1399 ،
 .)844بهطور میانگین هرسال یک زلزله  6ریشتری و هر ده
سال یکبار زلزلهای به بزرگی  7درجه در مقیاس ریشتر در
کشور رخ میدهد (حیدری)102 :1397 ،؛ که زلزلههای اخیر 7/3
ریشتری  21آبان  1396ازگله – کرمانشاه و بهدنبال آن 6/2
ریشتری هجدک کرمان در  10آذرماه  1396و زلزلههای 6/4

ریشتری  4آذرماه  1397شهر ازگله ،زلزله  5/9ریشتری میانه
در استان آذربایجانشرقی در  17آبان ماه سال  1398و 5/4
ریشتری  7بهمن ماه  1398خانهزنیان استان فارس از این
نمونهها هستند .در این میان یکي از نواحي که در صورت
وقوع بالیا ،آسیبهاي جدي را متحمل ميشود ،نواحي
شهري است که این خود ضرورت اجراي برنامه بحران را
روشن ميسازد (عبدالهي .)60 :1383 ،روشن است با توجه به
اینکه شهر ساختاری چندالیه از عناصر و اجزای کالبدی و
غیرکالبدی (کارکردی ،مکانی ،اجتماعی) است و در پیوند
نزدیک باهم شکلگرفتهاند ،میان این اجزا دو سطح از روابط
متقابل و کنش ظرف و مظروفی وجود دارد (علیاکبری و
میرایی .)2 :1394 ،در این راستا بهمنظور سیاستگذاري
کاهش آسیبپذیري در مقابل مخاطرات طبیعي و لزوم
اتخاذ صحیح تصمیمها و اجراي عملیات متناسب با آن
ارائه تصویري روشن از عواقب ناشي از مخاطرات ،ارزیابي
پهنههاي آسیبپذیر شهري ضروري مینمایاند (سرور
و کاشاني اصل .)87 - 103 :1395 ،پژوهش حاضر به تحلیل
آسیبپذیری کالنشهر کرمانشاه در ارتباط با زلزله احتمالی
میپردازد که دستاوردهای آن نیز برای برنامهریزی در
افقهای آینده کاربرد دارد .کالنشهر کرمانشاه مرکز استان
کرمانشاه و از قدیماالیام مرکز سکونتگاهی و قطب ارتباطی
و جمعیتی منطقه غرب کشور بوده است .نقش و اهمیت
جایگاه این شهر با توجه به جمعیتپذیری آن از دالیل این
انتخاب است که تحلیل آسیبپذیری زلزله را اجتناب ناپذیر
مینماید .بهعالوه این مقاله در جستجوی تبیین و استفاده
از تلفیق مؤلفههای کالبدی ،اجتماعی و طبیعی با استفاده از
مدلهای کمی است و نیز شاخصسازی الزم را مد نظر
دارد (مطالعات بنیادی) .همچنین راهکارهایی که بتوان ،آن
را اجرایی نمود (روشهای عملیاتی) ارائه مینماید .درمقاله
حاضر اهدافی همچون تهیه پهنه آسیبپذیری و نقشه خطر
برای سهولت در شناسایی محدودههای بحرانی کالنشهر
کرمانشاه و شناسایی محدودههای بحرانی و ...با توجه به
دادهها و نتایج حاصل از پژوهش و تعیین جهات بهینه برای
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توسعه کالبدی  -فضایی کالن شهر کرمانشاه در آینده با در
نظر گرفتن پهنه خطر زلزله ،دنبال میشود .این فرآیند در
قالب مدل تحلیل سلسله مراتبی با رویکردی جدید صورت
میپذیرد .این پژوهش در پی پاسخ بهاین سؤاالت است که
شاخصهای اثرگذار بر تحلیل آسیبپذیری مخاطره زلزله
در کالنشهر کرمانشاه کدامند؟ و کاربریهای در معرض
خطر زلزله و جهات بهینه توسعه کالبدی  -فضایی کالنشهر
کرمانشاه کدامند؟
 -2-1سابقه پژوهش
 عسگري و همکاران ( )1381به بررسی کاربرد روشهايبرنامهریزي شهري (کاربري زمین) در کاهش آسیبپذیري
خطرات زلزله (با  )GISپرداختند و نتیجه گرفتند که با
استفاده از برنامهریزي کاربري زمین و ایجاد تغییراتي در
بافت موجود شهر ميتوان ساختار کالبدي شهري مناسبي
فراهم آورد.
 رحمتی ( )1387به تحلیل فضایی آسیبپذیری مساکنشهری در برابر زلزله (مطالعه موردی :شهر اصفهان)
پرداخت و نتیجه گرفت که  93/68درصد متغیرها ،تأثیرگذار
بر آسیبپذیری مساکن شهر اصفهان (حدود  40متغیر)
میباشند .متغیرهای بیمه زلزله ،نحوه استقرار ساختمان
در زمین و داشتن کپسول اطفاء حریق به ترتیب بهعنوان
تعیینکنندهترین متغیرهای تأثیرگذار بر میزان آسیبپذیری
مساکن شهر اصفهان مطرح هستند .در نهایت مشخص
گردید که از نظر شاخص دسترسی مساکن شهر به مراکز
امداد و نجات ،وضعیت بسیار نامطلوبی دارد.
 قنبری و همکاران ( )1392به پهنهبندي میزان آسیبپذیريشهرها در مقابل خطر زمینلرزه با استفاده از توابع تحلیلي
نرمافزار  AacGISو مدلهاي وزندهي پرداختند و نتیجه
گرفتند که نتایج دو مدل شباهت زیادي با هم داشتند ،با
فرق اینکه نواحي با خطر بسیار باال در مدل تحلیل سلسله
مراتبي پراکندگي بیشتري نسبت به مدل شاخص همپوشاني
داشته و بیشتر قسمتهاي شهر در مدل شاخص همپوشاني

در پهنههاي خطر متوسط قرار دارند.
 لطفی و همکاران ( )1393به ارزیابي آسیبپذیريشهرها از گسلهاي پیراموني با استفاده از روش TOPSIS
در محیط  GISدر شهر اردبیل پرداختند و نتیجه گرفتند
که بهطور میانگین  69هکتار از محدوده این شهر در اثر
زلزلهی ایجاد شده از ناحیه گسلهاي مورد بررسي داراي
رتبه آسیبپذیري بسیار زیاد 408 ،هکتار از مساحت شهر
بهطور میانگین در محدوده آسیبپذیري زیاد قرار خواهد
داشت .براساس بررسيهاي انجام گرفته ،سناریوي گسل
دویل بیشترین آسیب را براي منطقه بهدنبال خواهد داشت و
سناریوي گسل سرعین کمترین میزان آسیب را وارد خواهد
کرد.
 در مقالهی عیسیلو و همکاران در سال ( )1395باعنوانارزیابی آسیبپذیری کالبدی بافت منطقهی یک شهر تهران
در برابر زلزله احتمالی ،با استفاده از شاخصهای پنجگانه
(تراکم جمعیتی ،خطرپذیری کاربری اراضی ،کیفیت ابنیه،
عمر ابنیه ،دسترسی به مراکز امداد و نجات) الیههای
اطالعاتی هریک از متغیرهای مذکور تولید شد و با بهرهگیری
از روش تحلیل سلسله مراتبی  IHWPدر محیط Arc GIS
این الیهها تلفیق گردیده و موقعیت منطقهی یک شهر تهران
در برابر زلزله مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که
بافت کالبدی منطقهی یک در برابر زلزله احتمالی شرایط
نسبت ًا ایمن دارد .نواحی  9و 7و 5بسیار ایمن ،نواحی 4و6
و 10ایمن و نواحی  2و  8ایمنی متوسط و نواحی  1و 3
از نواحی با ایمنی پائین و در معرض حادثه ارزیابی شدند.
 محمدپور و همکاران ( )1395به تحلیل شاخص هايآسیبپذیري در بافتهاي فرسودۀ شهري با رویکرد
مدیریت بحران زلزله در محلة سیروس تهران پرداختند و
چنین نتیجه گرفتند که وسعت و پوشش جمعیتي نقاط با
آسیبپذیري باال و بسیار باال بیشتر است و در کل ،محدوده
با توجه به همة عوامل کالبدي مورد تحلیل ،در برابر زلزله
بسیار آسیبپذیر است.
 -سیوندی پور ( )1396با استفاده از شبکههاي عصبی

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،30شماره  ،117بهار 1400

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.30,No.117 Spring 2021 / 226

مصنوعی و تجزیه و تحلیل آماري با احتمال رخداد زلزلههاي
بزرگتر از  5/4ریشتر در مناطق مختلف استان کرمان پهنهبندي
خطر زلزله استان کرمان را بررسی نموده است .نتایج حاکی از
احتمال بیشترین وقوع زلزله در این استان ،در منطقه جنوبی و با
احتمال  6/38درصد پیشبینی شده است.
 کرمی و امیریان ( )1397به پهنهبندی آسیبپذیری شهریناشی از زلزله در شهر تبریز پرداختند و چنین نتیجه گرفتند
که مناطق  10و  1به ترتیب دارای بدترین شرایط ممکن
هستند و تطبیق نتایج بهدستآمده با وضع موجود ،حاکی
از دقت باالی مدل انتخابشده در موضوع پهنهبندی خطر
زلزله است.
 ناصری و همکاران ( )1398به طبقهبندی کمیآسیبپذیری شهری در برابر زلزله در شهر یزد پرداختند و
چنین نتیجه گرفتند که متغیرهای ساختمانی از نظر مساحت
در آسیبپذیری فیزیکی  -کالبدی متغیر ،ساختمانهایی
با مساحت زیر 100متر تا  200مترمربع هیچگونه توزیع
و پراکندگی ندارند .در مجموع متغیرهای نوع سکونت
در آسیبپذیری اجتماعی ،کمترین ضریب پراکندگی به
متغیرهای سکونتگاههای گروهی مربوط است.
 علیخانی و همکاران ( )1398به ارائه مدل ارزیابیجامع آسیبپذیری پهنههای شهری به تفکیک الیههای
تشکیلدهنده شهر با رویکرد پدافند غیرعامل پرداختند.
نتایج نشان داد که در بین معیارهای آسیبپذیری ،شبکه
زیرساختهای شهری مهمترین معیاری است که در
آسیبپذیری شهر نقش بسزایی ایفا میکند.
 نوروزی و همکاران ( )1399به بررسی راهبردهای مدیریتریسک شهری کالنشهر تبریز با رویکرد آسیبپذیری در
زلزله پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که محدوده مورد
مطالعه با وجود داشتن نقاط قوت باال ،ضعفهای فراوانی
دارد و با تهدیدهایی روبروست .نتایج حاصل از مقایسه
امتیازات به راهبرد تقویت فرصتها و قوتها (راهبرد
تهاجمی) تأکید دارد.
 -النتدا و همکاران ( )2010با استفاده از مدل RISK - UE

و به کارگیري ابزار  GISبه ارزیابي خطرپذیري لرزهاي در
شهر بارسلونا پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که بهکارگیري
این روش یک ابزار آماري ساده براي ارزیابي آسیبپذیري
مسکوني و ساختمانها و بناهاي تاریخي است ،بهخصوص
زماني که اطالعات محدود در دسترس باشد ،چرا که نتایج
آن قابلیت مقایسه را برای دستیابي به نتایج بهتر فراهم
ميسازد.
 راشد و همکاران ( )2017به بررسی نقش سیستم اطالعاتجغرافیایی و سنجشازدور در مدلسازی و پیشبینی
آسیبپذیری شهر کالیفرنیا پرداختند و با استفاده از توابع
تحلیلی و سسیستم اطالعات جغرافیایی ،آسیبپذیری شهر
را مدلسازی کردند.
 گالتی ( )2018به ارزیابی آسیبپذیری شهر در برابرزلزله در شهر دهرادون هند پرداخت و چنین نتیجه گرفت
که مدل  Hazusبهدلیل کثرت و تنوع دادهها و متغیرهای
مورد استفاده میتواند بهعنوان مدل مناسبی برای ارزیابی
و کاهش آسیبپذیری شهرها در برابر زلزله مورد استفاده
قرار گیرد.
 ابرت و همکاران ( )2019به ارزیابی آسیبپذیریاجتماعی شهر با استفاده از عکسهای هوایی و دادههای
ماهوارهای و  GISپرداختند و چنین نتیجه گرفتند که تحلیل
دادههای مکانی براساس بخشهای مختلف در ترکیب با
دادههای میدانی به ارزیابی بهتر کمک میکند.
در این پژوهش عالوه بر در نظر گرفتن پارامترهای مقاالت
بررسی شده در پیشینه ،تعداد الیههای بیشتری (تعداد44
الیه) مورد استفاده قرار گرفته است که تاکنون در سطح
کالنشهر کرمانشاه با این میزان و تنوع الیه ،تحلیل
آسیبپذیری انجام نگرفته است .متناسب با نظر  30نفر
از کارشناسان خبره ،صاحبنظران و اساتید اهل فن اعم از
کارشناسان فنی ادارات ذیصالح اعم از شهرداری ،راه
و شهرسازی ،سازمان نظام مهندسی ،کانون کارشناسان
رسمی دادگستری ،بنیادمسکن ،دفتر فنی و مدیریت بحران
استانداری و دانشگاهیان گروههای علوم جغرافیایی و...
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نگاره :1فرآیند کلی ارزیابی آسیبپذیری زلزله

به انتخاب الیهها و ارزشگذاری آن اقدام گردیده است.
همچنین بهدلیل تعدد الیهها ابتدا زیرشاخصهای هر
شاخص بررسی و در نهایت شاخصهای تحلیلی مجددا ً
مورد تحلیل قرار گرفتهاند که بهدلیل طوالنی بودن فرآیند از
توضیحات آن صرفنظر میشود .به نظر میرسد این موارد با
هدف نوآوری و با دقت و ریزبینی بیشتر به گزینش الیهها
و امتیازات داده شده تحلیل کمک نموده است.
 -3-1مواد و روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه
اجرا توصیفی  -تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش را

کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تشکیل داده است که از
1
میان آنها تعداد  30نفر با استفاده از روش تخمین شخصی
بهعنوان حجم نمونه انتخاب شده است .بهمنظور تجزیه و
تحلیل دادهها و اطالعات از مدل  AHPاستفاده شده است.
همچنین ترسیم نقشهها با استفاده از نرمافزار  GISانجام شده
است .بدین منظور منابع آماری ،اسنادی ،مراجعه به اینترنت
و جمعآوری نقشههای مورد نیاز از سازمانها و ادارات
مرتبط صورت گرفت .بزرگترین مانع در راه این تحقیق
کمبود نقشههای پایه شهر بود که به جرأت میتوان گفت
 - 1چون تعداد کارشناسان و متخصصان در رابطه با موضوع  50نفر در دسترس محقق
بود به همین دلیل بیش از 50درصد از کارشناسان به تعداد  30نفر انتخاب شدند.

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،30شماره  ،117بهار 1400

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.30,No.117 Spring 2021 / 228

عمدهترین ضعف ساختاری در اجرای پروژههای بزرگ و  -4-1محدوده مورد مطالعه

اساسی برای اغلب شهرهای ایران ،فقدان بانک اطالعات
جامع و پکپارچه در زمینه نقشه و اطالعات و خصوصیات
مرتبط با پدیدههای ترسیم شده در نقشه است.
بهطور کلی نقشههای زیر در تحلیلهای این مقاله مورد
استفاده واقع گردید:
 .1نقشههای توپوگرافی 1/25000
 .2نقشههای پارسلهای دوره سرشماری سال ،1395
 .3کاربری اراضی وضع موجود
 .4و غیره.
الزم به ذکر است که بسیاری از نقشهها بهصورت
ناقص موجود بود و نگارندگان اقدام به تکمیل و ویرایش
آن نمودهاند .بعد از ویرایش نقشههای مورد نیاز برای هر
خوشه ابتدا با روش طبقهبندی استاندارد شدند و سپس
براساس منابع معتبر علمی اوزان و ماتریس مقایسات زوجی
هر خوشه تعریف شدند .بعد از اجرای مدل  AHPتوسط
نرمافزار اکسپرچویز برای هر خوشه نتایج هرکدام به صورت
یک نقشه نهایی (بهعبارتی چهار نقشه تحلیلی کالبدی،
طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی) بهدست آمد .سپس مجددا ً
برای خروجی خوشهها اوزان جدید  AHPتعریف و مجددا ً
ماتریس مقایسات زوجی تعریف و در نهایت خروجی
جدیدی بهدست آمد که بهعنوان نقشه نهایی آسیبپذیری
کالنشهر کرمانشاه در نظر گرفته شد.
 -2مبانی نظری و مفاهیم
 -1-2خسارات و عوارض ناشی از آسیبپذیری زلزله
زلزله عاملي طبیعي است که آثار بلندمدت اجتماعي و
اقتصادي بر محیط پیرامون خود ميگذارد .ماهیت پیچیده
 -2ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺁﺳﻳﺏ ﭘﺫﻳﺭی
ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺯﻟﺯﻟﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺭﻫﺎ
-1ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻫﺩﻑ ﻳﺎ ﺍﻫﺩﺍﻑ
و متغیر این آثار را ميتوان به ماهیت متغیر توزیع خطر
ﻣﺩﻝ
(بهویژه شدت لرزش) ،تعداد جمعیت در معرض خطر،
AHP
آسیبپذیري محیط مصنوع و میزان مقاومت جوامع نسبت
 ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﻧﻣﻭﺩﻥ ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ 4 -3ﺗﻌﻳﻳﻥ ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﺁﺳﻳﺏ
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺭ ﺗﺣﻠﻳﻝ
ﻭ ﻣﺩﻳﺭﺑﺕ ﺁﻥ
داد .بیشتر خسارت فیزیکي و اقتصادي چنین حوادثي
نتیجة فقدان برنامهریزي و ضعف در استانداردهاي
ساختماني و زیرساختها است )(Linares and Alejandra,2012:1
نگاره  :2مدل مفهومی تحقیق
آسیبپذیريهای شهری نسبت به حوادث طبیعي چون

کالنشهر کرمانشاه با موقعیت  34درجه و  19دقیقه
عرض شمالي از استوا و  47درجه و  7دقیقه طول شرقي
از نصفالنهار گرینویچ در شرق استان واقع شده است
(رستمی و شاعلی .)30: 1388 ،مساحت مناطق شهری کالن
شهر کرمانشاه بالغ بر  13468/5688هکتار میباشد که
بنابر آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395
جمعیت استان کرمانشاه  1952434نفر و جمعیت کالنشهر
کرمانشاه  946651نفر بعنوان مرکز استان بوده است ،اما در
سال  1396با الحاق چند روستا جمعیت این شهر به بیش
از یک میلیون نفر رسید و در سال  1397از طرف وزارت
کشور بهعنوان کالنشهر اعالم گردید .در این میان شهر
کرمانشاه بهعنوان مهمترین مرکز جمعیتی ،سیاسی و کالبدی
استان بوده که دارای  8منطقه شهرداری نیز میباشد .وجه
تسمیه شهر کرمانشاه در اصل کرماچان یا »کرماجان« یعنی
شهر رعایا بوده است.دادههای زمینشناسی نشان ميدهد
که بیشترین بخش استان کرمانشاه از آن حوضه رسوبی -
ساختاری زاگرس است .بنابراین گستره استان را ميتوان به
دو زیر پهنه مجزا تقسیم کرد که مرز بین آنها با گسلهای
جوان و لرزهزای مروارید و صحنه مشخص ميشود
(پورمحمدی و همکاران 14 :1391 ،و ملکی و همکاران.)1395 ،
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نقشه  :1موقعیت جغرافیایی مورد مطالعه

زلزله ميتواند برآیندي از نقش رفتارهاي انساني باشد
که اهمیت نظامهاي برنامهریزي در کاهش اثرات مخرب
حوادث طبیعي را نشان ميدهد ) .(Rashed and Weeks,2017:1در
کشورهاي توسعهیافته تلفات مالي حوادث طبیعي بیشتر از
تلفات جاني است؛ اما در کشورهاي در حال توسعه عکس
این امر رخ میدهد که نشاندهندۀ برنامهریزي صحیح در
کشورهاي توسعهیافته میباشد .با این حال امکان کنترل
و یا پیشبیني دقیق بالیاي طبیعي وجود ندارد و آنچه
امکانپذیر است گام برداشتن در مسیر ساخت شهرهایي با
آسیبپذیري کمتر در مواجهه با یک بالي طبیعي است .در
طي قرن بیستم بیش از  1100زلزله مخرب در نقاط مختلف
کرۀ زمین روي داده است که بر اثر آن بیش از  1500000نفر

جان خود را از دست دادهاند و  90درصد این تلفات عمدت ًا
ناشي از ریزش ساختمانهایي بوده که از اصول مهندسي و
ایمني کافي برخوردار نبودهاند ).(Lantada and Pujades,2010:2
بهطور کلي سابقة لرزهخیزي در ایران به  3000سال
قبل از میالد ميرسد (مرندی 19 :1382 ،و کالنتري خلیل آبادي
و همکاران .)13 : 1387 ،بهطور متوسط هر سال یک زلزله به
بزرگي  6ریشتر و هر  10سال یک زلزله به بزرگي  7درجه
در مقیاس ریشتر در ایران رخ ميدهد (ملکی و مودت:1392 ،
 )128به نقل از (علیدوستي )50 :1371 ،پراکندگي وقوع زلزله در
ایران نشان ميدهد که منطقه خراسان با  98زلزله مخرب در
طول تاریخ ،لرزهخیزترین پهنه ایران و استانهاي اصفهان و
یزد با  9زلزله آسیبپذیري کمتري در برابر زلزله داشتهاند
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(احمدي و بوچانی .)13: 1382 ،به لحاظ تلفات ناشي از زلزله،
ایران  6درصد تلفات ناشی از آسیبپذیری زلزلهاي را در
جهان دارا ميباشد (ابلقی .)2 :1384 ،بر طبق گزارش سازمان
ملل از سال  1980تا سال  ،2008و به دنبال زمینلرزههای
به وقوع پیوسته در ایران ،تعداد  73276نفر از ایرانیان جان
خود را از دست دادهاند که زیان اقتصادی حاصل از این
زلزلهها بالغبر  10میلیارد و  300میلیون دالر برآورده شده
است ).(UN/ISDR,2005
بهدلیل قرار داشتن کشور ایران بر روی کمربند زلزله
آلپ هیمالیا ،زلزله وجه غالب بالیا است .در ایران طی 6
دهه اخیر حداقل  12زمین لرزه با شدت مطلق بیش از 7
ریشتر رخ داده است (غضبان .)46 :1381 ،بهطور متوسط هر 5
سال شاهد یک زلزله باالی  7ریشتر میباشد .از طرف دیگر
قابلیت ظهور سوانح ناشی از عوامل خطرآفرین اقتصادی
 اجتماعی و کالبدی مانند ،تمرکز جمعیت در چند شهرعمده ،اقتصاد متغیر ،مهاجرت از روستا به شهر و ضعف
ساختارهای اقتصادی  -اجتماعی و کالبدی کشورمان،
فجایع عظیمی در اثر بروز زلزله روی میدهد (ایری.)1 :1377 ،
 -2-2ابعاد و مفهومشناسی ارزیابی و آسیبپذیری لرزهای
در جهان ،تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات
دیده میشود؛ دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش
آسیبپذیری به افزایش تابآوری در مقابل سوانح تغییر
پیدا کرده است (حاجیزاده و ایستگلدی .)69 :1397 ،همین امر
سبب افزایش ریسک خطر نیز شده است؛ ریسک مساوی
است با خطر (با علم امروز نمیتوان خطر را کاهش داد)
ضربدر آسیبپذیری (با دوری گزینی از خطر و یا زلزله
و ...و مکانیابی مناسب ،و نوسازی و بهسازی بافتهای
فرسوده و کیفیسازی ساختمانها و آموزش و آمادگی مردم
و ...آسیبپذیری را میتوان کم کرد) ضربدر معرضیت
(با تمرکززدایی و جلوگیری از مهاجرت معرضیت را کم
میکنند اما در ایران مسائل اقتصادی و بیکاری و بحران آب
و فقدان امکانات و امثالهم باعث تمرکز و معرضیت شده

است) .هدف و شعار مهندسی زلزله ،ایمنی جانی و کاهش
آسیبپذیری است .اما با طی مراحلی و آهسته ،در طول
بازه زمانی ریسک و آسیبپذیری زلزله را میتوان کمتر
نمود .در ارزیابی آسیبپذیری لرزهای ساختمانهای موجود
در واقع یک نوع پیشبینی خسارتدیدگی آنها در مقابل
زلزلههای احتمالی میباشد (زهرائی و ارشاد؛  )287 :1384تحلیل
آسیبپذیری شهری؛ تحلیل ،ارزیابی و پیشبینی احتمال
خسارتهای جانی ،مادی و معنوی شهر در برابر مخاطرات
احتمالی است( .زنگیآبادی و همکاران؛ .)66 :1387
فرآیند اساسی ارزیابی مناسبت را میتوان بهترتیب در
موارد زیر خالصه نمود.1 :تعریف و شناسایی خصوصیات
الیهها (نقشهها) که در تخمین و برآورد مناسبت یک
فعالیت مهم میباشند و جمعآوری و حصول این دادهها
برای برنامهریزی منطقه مورد مطالعه.2 .توسعه یک روش
بررسی ( )methodologyبه منظور دسترسی به مناسبت مورد
نظر براساس خصوصیات الیهها .3 .بهکارگیری یک روش
ارزیابی برای ایجاد مناسبت ترکیبی امتیازدار برای هر واحد
مکانی )(Church and T. Murray,2009:110
با ارزیابی پتانسیل خطر زلزله ،احتیاطهای مورد نیاز
کاهش پیدا کرده و میتوان از یک تراژدی بزرگ و از
دست دادن جان بسیاری از مردم اجتناب ورزید .به همین
منظور زیرساخت ها و تأسیسات حساس همانند خیابانها،
بیمارستان ،خدمات آتشنشانی ،ساختمانهای عمومی،
سالنهای اجتماعات و  ...نقشهبرداری شده و اطالعات
جامع راجع به مکان سکونتگاهها ترسیم شوند.
خیابانهای اصلی و فرعی میبایستی در نظر گرفته
شوند و در صورت ناقص بودن نقشه میبایستی توسط
 GPSبهروزرسانی صورت پذیرد ) .(Khatsü, 2005:15مهمترین
راهحل کاهش آسیبپذیری و ایمنسازی شهرها در برابر
بالیای طبیعی پهنهبندی خطر و شناسایی شاخصهای
تأثیرگذار در این پهنهبندی و رعایت و اعمال مالحظات
فنی و شهرسازی میباشد (تقوایی و نیکوپرست.)113: 1385 ،
پهنهبندی خطر ،رویکرد مهمی از فرآیند مدیریت پیش
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از بحران است که به برنامهریزان و مدیران شهری در
آمادهسازی و کاهش آسیبپذیری کمک فراوانی میکند.
مسأله اساسی انتخاب معیارهای آسیبپذیری و نحوه
ترکیب این معیارها و بهعالوه ،انتخاب مدلی مناسب است
که بتواند به بهترین شیوه نمایانگر میزان آسیبپذیری باشد
(کرمی و امیریان .)110 : 1397 ،به هنگام وقوع زلزله به علت
ناپایداری فضاهای شهری در برابر زلزله و عدم آمادگی
مردم در مدت زمان کوتاهی آسیبهای فیزیکی گوناگونی
دیده میشود.
آسیبهای فیزیکی ،سبب ایجاد آسیبهای جانی ،مالی
و عملکردی و در نتیجه آسیبهای اجتماعی و اقتصادی و
از کارافتادن سیستم شهری به شرح زیر میشود:
 میزان آسیب جانی :تابعی از آسیب افراد و ارزش جانافراد آسیب دیده است.
 میزان آسیب مالی :تابعی ازآسیب فضاهای شهری و ارزشمالی فضاهای آسیب دیده است.
 میزان آسیب عملکردی :تابعی از میزان آسیب عناصر وفضاهای شهری و ارزش عملکردی آنان است .در نهایت
آسیبهای مذکور منجر به آسیب اجتماعی و اقتصادی
میشود (قنبری و قاضی عسگری نایینی؛ .)55 :1384
آسیبپذیری بهعنوان یک مفهوم کلی ،درک وضعیت
و شرایطی از زندگی مردم که درآن یک خطر ممکن است
به یک فاجعه بزرگ برای آنها تبدیل شود در نظر گرفته
شده است) . (Sue et al,2010:23عوامل زمینهای آسیبپذیری در
شهرهای بزرگ عمدت ًا به دو دسته عوامل ساختاری و عوامل
ناشی از فشار محیطی تقسیم میشود.
عوامل ساختاری عبارتند از ویژگیهای ساختاری داخل
سیستم شهرها شامل :اندازهی شهرها ،تراکم ،فرم فضایی
شهر ،توسعه اجتماعی و اقتصادی زیرساختها .شاخص-
های ساختاری برای ارزیابی آسیبپذیری فیزیکی از
مناطق شهری دارای اهمیت میباشد .عوامل ناشی از فشار
محیطی در آسیبپذیری ،آن دسته از اختالالت ناشی از
ظهور حوادث ،از جمله بالیای طبیعی ،تصادفات ،وضعیت

اضطراری برای بهداشت عمومی و حوادث مرتبط با سالمت
عمومی میباشد ).(Chanliang et al,2011:56
عوامل مؤثر در آسیبپذیری بسیار گوناگون میباشند
(طبیعی ،کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی) این عوامل یکدیگر را
تحتتأثیر قرار می دهند ،نه به صورت منفرد ،بلکه به شکل
یک سیستم جامع .
 -3-2برنامهریزی برای کاهش آسیبپذیری ناشی از زلزله
یکی از معضالتی که همواره و در طی قرون متمادی
زندگی جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده ،وقوع
بالیا و سوانح است (بسطامینیا .)210 :1397،عوامل متعددي
همچون کاربري نامناسب زمین ،ساخت و طراحی نامناسب
ساختمان و زیرساختهاي ناکارآمد شهري موجب افزایش
خطر سکونتگاههای انسانی شده است.
چنین عواقبی بر اثر وجود آسیبپذیري در ابعاد
مختلف زندگی بشر پدید میآیند که بررسی و شناسایی
آنها مدیریت بحران را در کاهش خسارات ناشی از زلزله
یاري خواهد داد (عیسیلو و همکاران )74 :1395 ،نباید از نظر
دور داشت که تجربیات مقابله با زلزله در همه کشورهای
جهان ،این نکته را اثبات کرده است که مقاومسازی شهرها
بدون در نظر گرفتن بعد شهرسازی و برنامهریزی شهری
ناممکن است (ستوده .)10 :1380 ،آنچه که مسلم است در
رأس عوامل و مؤلفههای مختلف؛ وضعیت بد عناصر
کالبدي و کاربريهای نامناسب شهري ،شبکه ارتباطی
ناکارآمد ،بافت شهري فشرده وفرسوده ،تراکم شهري باال
وضعیت بد استقرار کاربريهای درمانی ،کمبود و توزیع
نامناسب فضاهاي باز شهري و ...نقش اساسی در افزایش
میزان آسیبهای وارده به شهر در هنگام وقوع زمینلرزه
دارند (سعیدنیا .)18 :1387 ،بحران ناشي از لرزش زمین وقتي
بسیار حادتر ميشود که:
 -1درجة لرزش در مقیاس ریشتر باال باشد؛  -2مدت
زمان لرزش طوالني باشد؛  -3مجتمعهاي زیستي به کانون
لرزش نزدیک باشد؛  -4سازههاي ساخته شده از استحکام
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کافي برخوردار نباشند؛  -5در مجتمع زیستي محل وقوع
زلزله ،جمعیت و امکانات بیشتري مستقر باشد؛  -6بستر
طبیعي مجتمعهاي زیستي از جنس مناسب و مقاوم نباشند؛
 -7زمان وقوع زلزله مناسب نباشد (مانند شب هنگام)؛ -8
و سایر عوامل ،پس در واقع درجة تخریب زلزله تابعي از
عوامل هشتگانه فوق است که البته عوامل فرعي دیگري
نیز در این موضوع دخیل ميباشند (زنگیآبادی و تبریز:1385 ،
 .)116معیارهایي چون دوري و نزدیکي به گسل ،شتاب افقي
زمین ،تعداد طبقات ،دانهبندي قطعات ،دوري و نزدیکي
به مراکز درماني ،عمق سطح ایستابي ،تراکم ساختماني بنا،
میزان محصوریت معابر ،قدمت ابنیه ،عرض گذرگاه ،دوري
و نزدیکي به فضاهاي بيکالبد ،تراکم جمعیتي ،کیفیت ابنیه،
مصالح ابنیه و همجواري کاربريها در کاهش یا افزایش
آسیبها و خسارتهاي ناشي از زلزله تأثیر به سزایي دارند
(ابراهیمی و همکاران.)106 : 1394 ،
برنامهریزی کاهش عوارض زمینلرزه به منظور کاهش اثرات
مخرب و مرگبار سانحه زلزله انجام میشود .این برنامهریزی
در سه بخش زیر قابل تقسیم بندی است .1 :برنامهریزی
کاهش عوارض زلزله؛ این برنامهریزی در دو مرحله انجام
میگیرد :مرحله اول؛ ناحیهبندی یا پهنهبندی زلزله که به
ارزیابی توزیع فضای خطر زلزله میپردازد .مرحله دوم؛
برنامهریزی کاربرد اراضی که از طریق آن و به کمک
ناحیهبندی زلزلهای میتوان کاربریهای در معرض خطر
را شناسایی و برنامه اصالحی را ارائه داد .2 .برنامهریزی
اجتماعی  -اقتصادی کاهش عوارض زلزله ،این نوع
برنامهریزی بخشی از فرآیند توسعه در یک کشور محسوب
میگردد به عبارت دیگر برنامهریزی اجتماعی کاهش
عوارض زلزله باید به نوعی ارتباط و پیوند یا مالحظات فنی
و مهندسی دیده شود و همینطور موضع اقتصاد و عوامل
مختلف اقتصادی باید در کنار برنامهریزی کلی کاهش
عوارض لحاظ گردد  .3همچنین چگونگی هدایت مراکز
و نهادهای کاهشدهنده عوارض زلزله باید در برنامهریزی
مدیریتی کاهش عوارض زلزله مورد توجه قرار گیرد و بر

انسجام و ارتباط امور و مدیریت آنها تأکید خاص گردد
(صفری .)15 :1376 ،برنامهریزی کاهش اثرات زلزله در سطوح
شهری ،مجموعه تصمیمات و اقداماتی است که منجر به
کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله در سطح شهر
گردد .برنامهریزی برای زلزله دامنهای از فعالیتها است
که بهطور کلی شامل موضوعات ویژه و خاص میگردد و
به عوامل زیر وابسته است .)1 :برنامهریزی کاربری اراضی
 .)2برنامهریزی واکنش سریع به فاجعه .)3 .برنامهریزی
واکنشهای اقتصادی .)4 .برنامهریزی واکنش اجتماعی
).(Dowrick,2003:242
برنامه زلزله آژانس ایالتی در آمریکا  1FEMAچهار هدف
بنیادین را که بهطور مستقیم با کاهش خطرات ناشی از
زلزله ارتباط دارد ،ارائه نموده است که عبارتند از .1 :ترویج
ماهیت زلزله و اثرات آن .2 .تالش در جهت شناسایی بهتر
خطر زلزله .3 .بهبود طراحی مقدار مقاومت در برابر زلزله و
تکنیکهای ساخت .4 .ترغیب به استفاده از خطمشیهای
ایمنی در برابر زلزله و تجارب برنامهریزی.

 -3تحلیل و یافتههای پژوهش

یافتههای پژوهش در دوبخش توصیفی و استنباطی مورد
بررسی قرار گرفته است .در ابتدا یافتههای توصیفی ارائه
میشود و درادامه به تجزیه و تحلیل یافتههای استنباطی
پرداخته شده است.
 -1-3یافتههای توصیفی
نتایج یافتههای توصیفی پژوهش نشان داد که تعداد 21
نفر از کارشناسان معادل با  70درصد از فراوانی را مردان
و تعداد  9نفر برابر با  30درصد از فراوانی را نیز زنان
تشکیل دادهاند .تعداد  17نفر از کارشناسان برابر با 57
درصد از فراوانی دارای تحصیالت دکتری و تعداد  13نفر از
کارشناسان برابر با  43درصد از فراوانی در سطح تحصیلی
کارشناسی ارشد میباشند .تعداد  8نفر از کارشناسان معادل
1-The Federal Emergency Management Agency
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با  27درصد از فراوانی کمتر از 35سال سن دارند ،تعداد 13
نفر برابر با 43درصد از فراوانی بین  36تا  45سال و تعداد
 9نفر نیز برابر با  30درصد از فراوانی ،باالتر از  45سال
سن داشتهاند.
 -2-3یافتههای استنباطی
در بحث ساختارشناسی شهری و بررسی وضعیت
کالبدی  -فضایی کالن شهر کرمانشاه عوامل متعددی از
جمله :نزدیکی و یا استقرار بر روی گسل ،مساحت زیاد،
فقدان امکانات زیرساختی امداد و نجات ،ریزدانگی بافت،
کیفیت نامناسب ابنیه ،مصالح کمدوام ،تراکم باالی جمعیتی
و کالبدی ،ساخت اجتماعی و غیره در افزایش میزان
آسیبپذیری تأثیر بسزایی دارد.
 -1-2-3مقایسه زوجی زیرمعیارهای اجتماعی
همانطور که نتایج آزمون نشان میدهد در بررسی
مقایسه زوجی زیر معیارهای اجتماعی ،تراکم جمعیت با وزن
اجتماعی

تراکم

تراکم

 0/165بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است و تراکم
جمعیت باسواد مرد با وزن  0/033کمترین وزن را به خود
اختصاص داده است .همچنین تراکم خانوار با وزن ،0/147
تراکم نسبی سالخوردگی با وزن  ،0/126تراکم جمعیت 45
سال و باالتر با وزن  ،0/118تراکم جمعیت10الی  45سال
با وزن  ،0/112تراکم جمعیت زیر 10سال با وزن ،0/107
نسبت جوانی با وزن  ،0/102نسبت جنسی با وزن 0/049
و تراکم جمعیت با سواد زن با وزن  ،0/041به ترتیب در
رتبههای دوم تا نهم قرار دارند (جدول.)1
پس از آنکه وزن هریک از زیرمعیارهای اجتماعی
مشخص شد برای نشاندادن میزان آسیبپذیری هریک از
زیرمعیارها بر روی نقشه ابتدا زیرمعیارهای مختلف بر اساس
سطح آسیبپذیری از آسیبپذیری کم تا آسیبپذیری
خیلی زیاد در جدول نشان داده شد و سپس معادل هریک از
سطوح آسیبپذیری برروی راهنمای نقشه بهصورت عددی
مشخص شده است .در ادامه تعدادی زیرمعیارها بهصورت
نمونه ارائه شده است (جدول.)2

جدول :1مقایسه زوجی زیرمعیارهای اجتماعی با استفاده از
تراکم نسبت

نسبت

نسبت

AHP

تراکم جمعیت تراکم جمعیت تراکم جمعیت  45تراکم جمعیت تراکم جمعیت

وزن

جمعیت

خانوار

سالخوردگی

جنسی

جوانی

زیر 10سال

 10الی  45سال

سال و باالتر

باسواد مرد

باسواد زن

تراکم جمعیت

1

3

5

7

7

5

5

3

9

9

0/165

تراکم خانوار

0/333

1

3

3

3

5

5

5

7

7

0/147

تراکم نسبت
سالخوردگی
نسبت جنسی

0/200

0/333

1

3

3

3

4

4

5

5

0/126

0/143

0/333

0/333

1

2

2

3

3

5

7

0/049

نسبت جوانی

0/143

0/333

0/333

0/500

1

3

5

5

3

3

0/102

تراکم جمعیت 0/200
زیر 10سال
تراکم جمعیت 0/200
 10الی  45سال
تراکم جمعیت 0/333
 45سال و باالتر

0/200

0/250

0/333 0/500

1

2

3

4

4

0/107

0/200

0/250

0/200 0/333

0/5

1

3

5

5

0/112

0/200

0/250

0/200 0/333

0/333

0/333

1

5

7

0/118

0/143

0/200

0/333 0/200

0/250

0/200

0/200

1

5

0/033

0/143

0/200

0/333 0/143

0/250

0/200

0/143

0/200

1

0/041

تراکم جمعیت 0/111
باسواد مرد
تراکم جمعیت 0/111
باسواد زن
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جدول :2مقادیر عددی و شدت آسیبپذیری زیرمعیارهای
اجتماعی
زیر معیار

تراکم
جمعیت

تراکم
خانوار

نسبت
جنسی

نسبت
جوانی

شدت آسیبپذیری

مقدار عددی

آسیبپذیری خیلی کم

100-0نفر

آسیبپذیری کم

200-110نفر

آسیبپذیری متوسط

300-210نفر

آسیبپذیری زیاد

400-310نفر

آسیبپذیری خیلی زیاد

500-410نفر

آسیبپذیری خیلی کم

20-0خانوار

آسیبپذیری کم

40-21خانوار

آسیبپذیری متوسط

60-41خانوار

آسیبپذیری زیاد

80-61خانوار

آسیبپذیری خیلی زیاد

100-81خانوار

آسیبپذیری خیلی کم

100-0نفر

آسیبپذیری کم

200-110نفر

آسیبپذیری متوسط

300-210نفر

آسیبپذیری زیاد

400-310نفر

آسیبپذیری خیلی زیاد

560-410نفر

آسیبپذیری خیلی کم

16-0نفر

آسیبپذیری کم

22-17نفر

آسیبپذیری متوسط

28-23نفر

آسیبپذیری زیاد

63-29نفر

آسیبپذیری خیلی زیاد

79-64نفر

 -2-2-3مقایسه زوجی زیرمعیارهای اقتصادی

همانطور که نتایج آزمون نشان میدهد در بررسی
مقایسه زوجی زیرمعیارهای اقتصادی ،تراکم نرخ اشتغال با
وزن  0/145بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است
و تراکم واحدهای استیجاری با وزن  0/037کمترین وزن را
به خود اختصاص داده است .همچنین تراکم نرخ بیکاری
با وزن ،0/127تراکم فعالیت واقعی باوزن  ،0/111تراکم

جمعیت فعال با وزن ،0/105تراکم مالکیت با وزن ،0/097
تراکم نسبت خانوار به مسکن با وزن ،0/089تراکم شاغلین
مرد و زن با وزن  ،0/077تراکم بیکاران مرد و زن با وزن
 ،0/067تراکم تکفل با وزن  ،0/057تراکم بار وابستگی با
وزن  ،0/049تراکم جمعیت غیر فعال با وزن 0/044و
تراکم واحد های استیجاری با وزن  0/037به ترتیب در
رتبههای دوم تا یازدهم قرار دارند (جدول.)3
پس از آن که وزن هریک از زیرمعیارهای اقتصادی
مشخص شد برای نشان دادن میزان آسیبپذیری هریک از
زیرمعیارها بر روی نقشه ابتدا زیرمعیارهای مختلف براساس
سطح آسیبپذیری از آسیبپذیری کم تا آسیبپذیری
خیلی زیاد در جدول نشان داده شد و سپس معادل هریک
از سطوح آسیبپذیری برروی راهنمای نقشه بهصورت
عددی مشخص شده است .در ادامه تعدادی از زیرمعیارها
بهصورت نمونه مشخص شدهاند (جدول.)4
 -3-2-3مقایسه زوجی زیرمعیارهای طبیعی
همانطور که نتایج آزمون نشان میدهد در بررسی
زیرمعیارهای طبیعی ،فاصله از خط گسل با وزن 0/365
بیشترین وزن را و فاصله از رودخانه با وزن  0/117کمترین
وزن را به خود اختصاص دادهاند .همچنین زمینشناسی با
وزن  0/303و درصد شیب با وزن  0/205به ترتیب در
رتبههای دوم و سوم قرار دارند (جدول.)5
پس از آن که وزن هریک از زیرمعیارهای طبیعی
مشخص شد برای نشان دادن میزان آسیبپذیری هریک از
زیرمعیارها بر روی نقشه ابتدا زیرمعیارهای مختلف براساس
سطح آسیبپذیری از آسیبپذیری کم تا آسیبپذیری
خیلی زیاد در جدول نشان داده شد و سپس معادل هریک از
سطوح آسیبپذیری برروی راهنمای نقشه بهصورت عددی
مشخص شده است.
در ادامه تعدادی از زیرمعیارها بهصورت نمونه مشخص
شده است (جدول.)6

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

تحلیل آسیبپذیری ابعاد طبیعی ،کالبدی ،اجتماعی و235/ ...

جدول :3مقایسه زوجی زیرمعیارهای اقتصادی با استفاده از

AHP

تکفل فعالیت واحدهای مالکیت نسبت جمعیت جمعیت وزن
بار
نرخ نرخ شاغلین بیکاران
خانوار به غیرفعال فعال
واقعی استیجاری
اشتغال بیکاری مرد و مرد و وابستگی
مسکن
زن
زن

اقتصادی
تراکم نرخ اشتغال

1

4

3

3

3

3

4

7

4

6

5

6

0/145

تراکم نرخ بیکاری

0/250

1

3

5

3

3

4

7

6

2

5

8

0/127

1

4

2

0/333 0/200

3

0/333

0/333

3

0/077 0/333

1

3

0/333 0/333

5

0/333

0/333

5

0/067 0/333

0/333

1

0/333 0/500

3

0/333

0/333

7

0/049 0/333

تراکم تکفل

0/333 0/333

5

3

2

1

0/333

5

0/333

0/333

5

0/057 0/333

تراکم فعالیت واقعی

0/250 0/250

3

3

3

3

1

5

2

4

3

0/111

0/200 0/200 0/333

1

0/200

0/333

2

0/037 0/333

0/167 0/250

3

3

3

3

0/500

5

1

2

3

0/097

تراکم نسبت خانوار به مسکن 0/500 0/167

3

3

3

3

0/250

3

0/500

1

3

0/089 0/200

0/500

0/333

0/333

1

0/044 0/500

3

0/250

5

2

0/105

تراکم شاغلین مرد و زن 0/333 0/333

تراکم بیکاران مرد و زن 0/250 0/200 0/333
0/500 0/333 0/333

تراکم بار وابستگی

تراکم واحدهای استیجاری 0/333 0/143 0/143
تراکم مالکیت
تراکم جمعیت غیرفعال
تراکم جمعیت فعال

0/333 0/200 0/200
0/125 0/167

زیر معیار

3

0/200

0/200
3

0/333 0/200 0/143
3

3

0/250

جدول :4مقادیر عددی و شدت آسیبپذیری زیرمعیارهای
اقتصادی
شدت آسیبپذیری

مقدار عددی

آسیبپذیری خیلی کم

21-0نفر

آسیبپذیری متوسط

62-43نفر

آسیبپذیری خیلی زیاد

110-85نفر

آسیبپذیری کم

40-21خانوار

آسیبپذیری کم

تراکم جمعیت فعال

آسیبپذیری زیاد

آسیبپذیری خیلی کم

تراکم فعالیت واقعی

هکتار

84-63نفر

20-0خانوار

آسیبپذیری متوسط

60-41خانوار

آسیبپذیری خیلی زیاد

120-81خانوار

آسیبپذیری کم

20-11نفر

آسیبپذیری زیاد

آسیبپذیری خیلی کم

تراکم تعداد مالکیت در

42-22نفر

80-61خانوار
10-0نفر

آسیبپذیری متوسط

30-21نفر

آسیبپذیری خیلی زیاد

560-41نفر

آسیبپذیری زیاد

40-31نفر

2
4

1
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نقشه  :2نقشه زیرمعیارهای اجتماعی

نقشه  :3ادامه نقشه زیرمعیارهای اجتماعی

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

تحلیل آسیبپذیری ابعاد طبیعی ،کالبدی ،اجتماعی و237/ ...

نقشه :4نقشه زیرمعیارهای اقتصادی

نقشه  :5ادامه نقشه زیرمعیارهای اقتصادی
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جدول :5مقایسه زوجی زیرمعیارهای طبیعی با استفاده از
AHP
فاصله از
رودخانه

وزن

طبیعی
درصد شیب

1

0/333

0/333

3

0/205

فاصله از خط
گسل

3

5

1

7

0/365

فاصله از
رودخانه

0/333

زمینشناسی

درصد زمین فاصله از
شیب شناسی خط گسل
3

1

0/200

0/200

0/143

5

1

جدول :6مقادیر عددی و شدت آسیبپذیری زیرمعیارهای
طبیعی
زیر معیار

0/303

فاصله از گسل

0/117

 -4-2-3مقایسه زوجی زیرمعیارهای کالبدی

همانطور که نتایج آزمون نشان میدهد در بررسی
مقایسه زوجی زیرمعیارهای کالبدی ،کاربری اراضی با وزن
 0/129بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است و
تراکم خشت چوب و گل با وزن  0/020کمترین وزن را
به خود اختصاص داده است .همچنین تراکم بتن آرمه با
وزن ،0/117فاصله از خیابان اصلی باوزن  ،0/104فاصله از
آتشنشانی با وزن 0/086و فاصله از تأسیسات و تجهیزات
شهری با وزن  0/075به ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم
قرار دارند .سایر نتایج در جدول مشاهده میشود (جدول.)7

زمینشناسی

فاصله از
رودخانه

نقشه  :6نقشه زیرمعیارهای طبیعی

شدت آسیبپذیری

مقدار عددی

آسیبپذیری خیلی کم

1000-0متر

آسیبپذیری کم

2000-1100متر

آسیبپذیری متوسط

3000-2100متر

آسیبپذیری زیاد

4000-3100متر

آسیبپذیری خیلی زیاد

4400-4100متر

آسیبپذیری خیلی کم

1

آسیبپذیری کم

2

آسیبپذیری متوسط

3

آسیبپذیری زیاد

4

آسیبپذیری خیلی زیاد

5

آسیبپذیری خیلی خیلی
زیاد
آسیبپذیری زیاد

150-0متر
200-160متر

آسیبپذیری متوسط

250-210متر

آسیبپذیری کم

600-260متر

آسیبپذیری خیلی کم

6000-600متر

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

تحلیل آسیبپذیری ابعاد طبیعی ،کالبدی ،اجتماعی و239/ ...

جدول :7مقایسه زوجی زیرمعیارهای کالبدی با استفاده

پس از آن که وزن هر یک از زیرمعیارهای کالبدی
مشخص شد برای نشان دادن میزان آسیبپذیری هریک از
زیرمعیارها بر روی نقشه ابتدا زیرمعیارهای مختلف بر اساس
سطح آسیبپذیری از آسیبپذیری کم تا آسیبپذیری خیلی
زیاد در جدول نشان داده شد و سپس معادل هریک از سطوح
آسیبپذیری برروی راهنمای نقشه بهصورت عددی مشخص
شده است .در ادامه تعدادی از زیرمعیارها بهصورت نمونه
مشخص شده است (جدول .)8تجربه زلزله اخیر شهر ازگله
(ما بین شهرهای سرپلذهاب و تازهآباد) در استان کرمانشاه
نشان داد که عالوه بر تخریبهای آنی ناشی از ایمن نبودن
سازهها ،بخش عمدهای از آسیبها بهدلیل عدم رعایت اصول و
ضوابط شهرسازی بوده است .همچنین همجواری کاربریهای
ناهمخوان مانند انبارها ،صنایع و ...با بخش مسکونی ،عدم
توجه به حریم های خطوط نیرو و یا نامناسب بودن مکان
تأسیسات مهم شهری از جمله عوامل مهمی بودند که بعد از
وقوع تخریب و آتشسوزی در کاربریهای مستعد ،سرایت
آسیبها را به کاربریهای مجاور تسریع نمودند.

از AHP

جدول :8مقادیر عددی و شدت آسیبپذیری زیرمعیارهای
کالبدی
زیر معیار

تراکم مساحت

فاصله تا مراکز
درمانی

تراکم واحد بتن
آرمه

شدت آسیبپذیری

مقدار عددی

آسیبپذیری خیلی کم

20-0نفر

آسیبپذیری کم

40-21نفر

آسیبپذیری متوسط

60-41نفر

آسیبپذیری زیاد

80-61نفزر

آسیبپذیری خیلی زیاد

120-81نفر

آسیبپذیری خیلی کم

1000-0متر

آسیبپذیری کم

2000-1100متر

آسیبپذیری متوسط

3000-2100متر

آسیبپذیری زیاد

4000-3100متر

آسیبپذیری خیلی زیاد

8300-4100متر

آسیبپذیری خیلی کم

10-0

آسیبپذیری کم

20-11

آسیبپذیری متوسط

30-21

آسیبپذیری زیاد

40-31

آسیبپذیری خیلی زیاد

80-41
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نقشه  :7نقشه زیرمعیارهای کالبدی

نقشه  :8ادامه نقشه زیرمعیارهای کالبدی

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

تحلیل آسیبپذیری ابعاد طبیعی ،کالبدی ،اجتماعی و241/ ...

نقشه  :9ادامه نقشه زیرمعیارهای کالبدی

از اقدامهای مؤثر در زمینه کنترل ،مهار و پیشگیری
از خطرات زمینلرزهها ،پهنهبندی و ارزیابی شهر از نظر
آسیبپذیری است که در مقاله حاضر با نظرسنجی از اساتید
و کارشناسان حوزههای عمرانی ،شهرسازی و مدیریت
بحران به تهیه لیست شاخصها و زیرشاخصها اقدام
گردید و امتیازبندی و رتبهبندی های الزم انجام گرفت و
تحلیل شاخصهای طبیعی ،کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی و
زیرشاخصهای تابعه شهر ،در آسیبپذیری ناشی از زلزله
کالنشهر کرمانشاه صورت پذیرفت.

 -5-2-3مقایسه زوجی معیارهای تحقیق

پس از آن که زیرمعیارهای هر کدام از معیارها با یکدیگر
دوبهدو مقایسه شدند ،در این مرحله هرکدام از معیارها با
یکدیگر بهصورت زوجی مقایسه شدند .همانطور که نتایج
آزمون نشان میدهد معیار اقتصادی با وزن  0/337در رتبه
اول قرار دارد و بهعبارتی مهمترین معیار است.
معیار طبیعی با وزن  0/159در رتبه آخر قرار دارد.
همچنین معیار اجتماعی با وزن  0/296و معیار کالبدی

با وزن  0/198به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند
(جدول.)9
جدول :9مقایسه زوجی معیارهای تحقیق و وزن آنها با
AHP
معیارها

اقتصادی

اجتماعی

طبیعی

کالبدی

وزن

اقتصادی

1

3

7

5

0/337

اجتماعی

0/333

1

5

3

0/296

طبیعی

0/200

0/200

1

0/250

0/159

کالبدی

0/143

0/333

4

1

0/198

همانطور که قب ً
ال هم اشاره شد با توجه به تعداد زیاد
زیرشاخصها ،هر شاخص جداگانه امتیازبندی و درجهبندی
شدند که در ظاهر امر کالنشهر کرمانشاه وضعیت مناسبی
را در شاخص اقتصادی برخوردار است زیرا فاقد دامنه
آسیبپذیری بسیار زیاد میباشد و همینطور  69/6درصد
از مساحت شهر در دامنه با آسیبپذیری پایین قرار دارد .در
شاخص اجتماعی از وضعیت نامطلوبی برخوردار است زیرا
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نقشه  :10نقشه خروجی الیههای اجتماعی ،اقتصادی ،طبیعی و کالبدی

 56/6درصد مساحت شهر در دامنه آسیبپذیری بسیار زیاد
قرار دارند و کمترین درصد از مساحت شهر ( )1/5در دامنه
آسیبپذیری زیاد قرار دارد.
در شاخص کالبدی نیز  57درصد مساحت شهر در دامنه
با آسیبپذیری متوسط و  33/2درصد مساحت در محدوده
با آسیبپذیری پایین قرار دارد و در شاخص طبیعی با
 55/4درصد دامنه با آسیبپذیری متوسط و  36/5درصد
با آسیبپذیری زیاد 1/8 ،درصد آسیبپذیری بسیار زیاد و
 6/3درصد مساحت نیز در دامنه با آسیبپذیری پایین قرار
دارد که نتایج به تفصیل در جدول 10نقشه  11نمایش داده
شده است.
آنچه که باید در این اعداد و نقشه خروجی واکاوی شود،
این است که در شاخص اجتماعی به واسطه محدودههایی
که با آسیبپذیری زیاد و بسیار زیاد روبهروی هستند بیشتر
فضاهای نظامی و سبز و صنعتی با سازه یک طبقه میباشند
مسلم ًا سکنه کمسواد ،مسن و غیره با پایگاه اجتماعی پایین
ساکن هستند.

در شاخص اقتصادی نیز پراکنش یک طبقه اقتصادی
نسبت ًا متوسط در ذهن متبادر میشود .در شاخص کالبدی
هنوز قریب به  30درصد مساحت شهر در دامنه با
آسیبپذیر در بافتهای قدیمی و سکونتگاههای با مصالح
کمدوام و بیدوام و بهدور از ضوابط شهرسازی قرار دارد
و این امر گویای لزوم بهسازی ،بازآفرینی و بعضاً بازسازی
میباشد .شاخص طبیعی با توجه به گذر گسل از داخل شهر
بافتهای همجوار را با خود درگیر نموده است.
به نظر میرسد گذر از این مهم نیازمند توجه به
مقاومسازی و نوسازی بافتهای قدیمی و کهن شهری
و نفوذپذیری شریانی و توسعه فضاهای بیکالبد در این
محدودهها و لزوم استفاده بیشتر از فضاهای خالی و باقابلیت
احداث فضاهای مسکونی جدید در براون فیلدهای سطح
شهر میباشد.
مطابق با جدول کاربریها و اماکن واقع در محدوده
ساخته شده خارج از محدوده قانونی و مناطق 8گانه
شهرداری ،در وضعیت نسبت ًا مناسبی قرار دارند.
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جدول :10خروجی الیههای اجتماعی ،اقتصادی ،طبیعی و کالبدی

اقتصادی

کالبدی
درصد

مساحت به هکتار

دامنه

درصد

مساحت به هکتار

دامنه

2/0

267/8

آسیبپذیری زیاد

28/0

3760/8

آسیبپذیری زیاد

57/0

7664/0

آسیبپذیری متوسط

2/4

327/1

آسیبپذیری متوسط

33/2

4460/4

آسیبپذیری پایین

69/6

9350/1

آسیبپذیری پایین

7/8

1045/4

آسیبپذیری بسیار زیاد

100/0

13438/1

جمع کل

100/0

13437/7

جمع کل
اجتماعی

طبیعی
درصد

مساحت به هکتار

دامنه

درصد

مساحت به هکتار

دامنه

1/8

238/8

آسیبپذیری بسیار زیاد

1/5

201/1

آسیبپذیری زیاد

36/5

4904/8

آسیبپذیری زیاد

20/1

2698/1

آسیبپذیری متوسط

55/4

7449/1

آسیبپذیری متوسط

21/8

2928/9

آسیبپذیری پایین

6/3

843/0

آسیبپذیری پایین

56/6

7610/3

آسیبپذیری یسیار زیاد

100/0

13435/8

جمع کل

100/0

13438/4

جمع کل

نقشه  :11نقشه خروجی الیههای چهارگانه
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متناسب با نقشه خروجی میتوان جهات بهینه برای
توسعه کالبدی کالنشهر کرمانشاه را در آینده با در نظر
گرفتن پهنه زلزله مشخص نمود .اما متناسب با تحلیل
نهایی و نقشه خروجی حاصل؛ کاربریهایی از جمله:
مسکونی (حدود  16درصد در دامنه بسیار آسیبپذیر و
آسیبپذیری باال) ،شبکه معابر (حدود  15درصد در دامنه
بسیار آسیبپذیر و آسیبپذیری باال) ،مراکز امدادی ،نظامی
و درمانی بهترتیب بیشترین آسیبپذیری را دارا میباشند که
این مهم در زمان بحران زلزله احتمالی ،مسلم ًا امداد و نجات
را با مشکلی عدیده مواجه خواهد نمود و باید در اسرع
وقت آسیبشناسی شده و نسبت به رفع و کاهش خطرات
احتمالی آن اقدامات الزم صورت پذیرد.
اما آنچه که سؤال برانگیز است این است که شهرکهای
نوساز در ضلع جنوب و جنوبغربی شهر هم از این آسیب
دور نماندهاند هرچند که انتظار میرفت با توجه به اینکه
در چندسال اخیر احداث شدهاند شاید با اصول مهندسی
ساخته شده باشند ،اما در پهنه آسیبپذیری باال قرار
گرفتهاند که این امر الگوی توسعه نامناسب شهری و عدم
نظارت بر مکانیابی (نزدیکی به خط گسل ،عدم توجه به
شیب و جهات آن ،از همه مهمتر کاربست مصالح مرغوب
و )...و رشد این سکونتگاهها را در حواشی و متن شهر بیش
از هر چیزی نمایان میسازد.

 -4نتیجهگیری

زلزله و مکانیسم تخریب ناشی از آن ،فرآیندی بسیار
پیچیده میباشد .عوامل مختلفی در کاهش تأثیرات مخرب
زلزله بر سکونتگاههای شهری تأثیرگذارند .انبوهی جمعیت،
توزیع و پراکنش آن و نیز حجم عظیم ساختوسازهای
انسانی با ویژگیها و شرایط متفاوت تجزیه و تحلیل آنرا
بسیار مشکل و در پارهای مواقع در صورت عدم استفاده از
نرمافزارهای پیشرفته عم ً
ال غیرممکن ساخته است GIS .با
داشتن مدلهای تحلیلی همچون مدلهای تحلیل مکانی و
تحلیل جمعیت ،قابلیت ادغام الیهها بسیاری از غیرممکنها

را ممکن ساخته است و تراکم جمعیت ،درصد و مقدار آن
در طبقات مختلف ،دانهبندی قطعات تفکیکی و  ...همه در
کمترین زمان قابل حصول میباشند.
در مقاله حاضر متناسب با سؤاالت شاخصهای اثرگذار
بر تحلیل آسیبپذیری مخاطره زلزله بهترتیب معیارهای
اقتصادی و اجتماعی ،کالبدی و طبیعی تشخیص داده شد
اما در بحث کاربریهای در معرض خطر زلزله و جهات
بینه توسعه کالبدی فضایی کالنشهر کرمانشاه با توجه به
نتایج حاصله از تحلیل شاخصها و زیرشاخصهایی که
مورد بررسی قرار گرفتند ،وضعیت نامناسب استقرار عناصر
اقتصادی  -اجتماعی و تأثیر آن بر عناصر کالبدی و بهتبع
آن وجود شبکه ارتباطی ناکارآمد و نفوذناپذیر ،بافت شهری
فشرده و فرسوده در مرکز شهر ،تراکم باال و توزیع نامتناسب
فضاهای بیکالبد (باز و سبز) در سطح شهر ،نقش اساسی
در افزایش آسیبپذیری کاربریها در پهنهبندی حاضر
داشته است.
وجود ارتباط تنگاتنگ بین خسارات احتمالی حاصل از
رخداد زلزله و نزدیکی و استقرار آن بر روی گسل زلزله،
لزوم بازنگری طرحهای توسعه شهری و توجه به ارائه
الگویی کالبدی  -فضایی بهینه در کالنشهر کرمانشاه قبل
از وقوع رخداد زلزله را اجتنابناپذیر مینماید .با توجه به
نتایج بهدست آمده با رعایت ضوابط و اصول شهرسازی و
فنی ،توسعه هم در بعد درونزا و توسعه افقی از جمله در
نقاط و محدودههای جنوب و شمالغربی این کالنشهر
منطقی به نظر میرسد .همچنین با توجه به شیب و جهت
شیب و امتداد شرقی غربی گسلها ،توسعه شهر در غرب
و شرق شهر پیشنهاد نمیشود مگر با رعایت اصول کامل
مقاومسازی و شهرسازی (رعایت سرانهها و توسعه فضاهای
بیکالبد و.)...
در شمال و شمالشرقی شهر توپوگرافی خشن و
صعبالعبور مانعی جدید و الینفک در توسعه فیزیکی
میباشد .لذا در بحث الگوهای توسعه کالبدی  -فضایی
توسعه شهری در حوزه جنوب و جنوبغرب ساختوساز
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درصد

3/572
0/073
2/221
4/262
5/117
0/012
0/169
0/103
0/157
0/012
12/829
6/358
7/011
1/997
0/095
0/331
0/065
0/006
11/382
1/277
4/445
3/88
0/595
1/32
1/942
0/022
0/264
0/051
0/214
0/004
0/412
0/163
0/15
0/051
3/269
1/284
1/919
0/45
100

مساحت به هکتار
390/5885
7/966
242/8499
465/9801
559/477
1/3569
18/4313
11/306
17/1182
1/3194
1402/7699
695/1881
766/5792
218/3115
10/3493
36/2279
7/1259
0/6334
1244/4536
139/6747
485/9918
424/2475
65/0629
144/2896
212/365
2/4393
28/91
5/6222
23/3533
0/4822
45/0501
17/7863
16/4021
5/5502
357/3888
140/3687
209/778
49/1938
10934/0002

جدول :11آسیبپذیری کاربری اراضی مناطق شهرداری کالنشهر کرمانشاه
درصد

کاربری

دامنه آسیبپذیری

زراعی و بایر
فضای سبز و باغات
فضای سبز و باغات
فضای سبز و باغات
فضای سبز و باغات
فرهنگي – مذهبي
فرهنگي – مذهبي
فرهنگي – مذهبي
فرهنگي – مذهبي
مخروبه
شبکه ارتباطی
شبکه ارتباطی
شبکه ارتباطی
شبکه ارتباطی
گورستان
گورستان
گورستان
گورستان
مسکوني
مسکوني
مسکوني
مسکوني
نظامي
نظامي
نظامي
نظامي
ورزشي
ورزشي
ورزشي
ورزشي
تجاري
تجاري
تجاري
تجاري
شهرک نوساز
شهرک نوساز
شهرک نوساز
شهرک نوساز
جمع کل

آسیبپذیری کم
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری متوسط
آسیبپذیری کم
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری متوسط
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر

0/725
1/174
0/694
0/041
0/056
0/503
0/148
0/263
0/102
0/798
0/829
0/982
0/045
0/009
0/021
0/016
0/056
0/172
0/048
0/009
0/232
0/516
0/234
0/07
0/721
1/226
0/429
0/186
0/621
0/704
0/497
0/05
0/519
0/778
1/577
0/076
0/318
2/306
4/766

مساحت به هکتار
79/3174
128/3996
75/9353
4/4727
6/1342
54/9702
16/1517
28/7177
11/1967
87/2457
90/6644
107/3791
4/9382
0/9473
2/303
1/6967
6/0716
18/7589
5/2496
0/9966
25/3608
56/4451
25/6137
7/6532
78/8855
134/0772
46/8538
20/3187
67/8698
76/965
54/3363
5/4744
56/7826
85/1026
172/4587
8/3536
34/7383
252/1148
521/0607

کاربری

اداري  -انتظامي
اداري  -انتظامي
اداري  -انتظامي
اداري  -انتظامي
درمانی -بهداشتی
درمانی -بهداشتی
درمانی -بهداشتی
درمانی -بهداشتی
آموزشی و آموزش عالی
آموزشی و آموزش عالی
آموزشی و آموزش عالی
آموزشی و آموزش عالی
بافت فرسوده
بافت فرسوده
بافت فرسوده
بافت فرسوده
پذیرایي و جهانگردي
پذیرایي و جهانگردي
پذیرایي و جهانگردي
پذیرایي و جهانگردي
تاسیسات و تجهیزات
تاسیسات و تجهیزات
تاسیسات و تجهیزات
تاسیسات و تجهیزات
خدمات منطقه اي
خدمات منطقه اي
خدمات منطقه اي
خدمات منطقه اي
حمل و نقل و انبارداري
حمل و نقل و انبارداري
حمل و نقل و انبارداري
حمل و نقل و انبارداري
صنعتي و کارگاهي
صنعتي و کارگاهي
صنعتي و کارگاهي
صنعتي و کارگاهي
زراعی و بایر
زراعی و بایر
زراعی و بایر

جدول  :12آسیبپذیری کاربری اراضی محدوده ساخته شده شهری کالنشهر کرمانشاه

درصد

مساحت به هکتار

کاربری

دامنه آسیبپذیری

0/72
2/95
4/24
0/01
0/20
0/04
0/42
0/18
5/14
58/32
26/92
0/88
100/00

20/3363
83/7613
120/4742
0/1459
5/6195
1/1222
11/8099
5/0528
146/2197
1657/4330
765/0204
25/0898
2842/0850

فرودگاه
فرودگاه
فرودگاه
فرودگاه
روستا
روستا
روستا
روستا
شبکه ارتباطی و حریم
شبکه ارتباطی و حریم
شبکه ارتباطی و حریم
شبکه ارتباطی و حریم

آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
جمع

دامنه آسیبپذیری
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری متوسط
آسیبپذیری کم
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری متوسط
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری متوسط
بسیار آسیبپذیر
بسیار آسیبپذیر
آسیبپذیری باال
آسیبپذیری متوسط
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درونی با توجه به پتانسیل داخل شهر پیشنهاد میشود.

 -5پیشنهادات

یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ از جمله
کرمانشاه با آن روبهرو هستند؛ موضوع زلزله است که
ویژگیها و شرایط طبیعی حاکم بر فضاهای شهری و تراکم
سرمایهگذاری و بارگذاریهای محیطی ،لزوم توجه به
برنامهریزیهای پیرامون مصونیت شهرها و آسیب کمتر آنها
را ضروری ساخته است و از طرف دیگر هر توصیهای در
یک بستر سازمانی مناسب تحقق مییابد .بستر سازمانهای
موجود ممکن است بعضی از عناصر و اجزای الزم را داشته
و یا فاقد برخی از آنها باشند .بنابراین در سیاست واگذاری
وظایف جدید به شهرداریها باید به شناسایی نقصانها
پرداخته و پیشنهادهای الزم ارائه گردد .لذا در راستای نتایج
مقاله و در ارتباط با کاهش آسیبپذیری کالنشهر کرمانشاه
از خطر زلزله در جهت پیشگیری از آسیبهای جبرانناپذیر
و یا کاهش آن به حداقل ،مواردی بهصورت زیر پیشنهاد و
ارائه میشود:
 ایجاد شبکه عبور و مرور مناسب در مناطق پرخطر ومتراکم از جمعیت و توجه به نفوذپذیری بیشتر در بافتهای
داخلی و مرکزی شهر هم از لحاظ شبکه معابر باز و گسترده
برای سهولت تردد در موقع امداد و نجات و هم اینکه
مناطق مرکزی شهر دارای بیشترین کاربریهای مسکونی،
جمعیتپذیر و ریزبافت و ...میباشند .همچنین توجه به
عوامل زیربنایی و دسترسیها ،شامل پلها ،آب ،برق و ..از
اهمیت بسیار زیادی در مکانیابی برخوردار است و مکان در
نظر گرفته شده برای اینگونه تأسیسات وسعت و فضای باز
الزم به منظور پراکندگی را داشته باشد.
 برنامهریزی درست و منطقی برای مکان یابی بهینه کاربریاراضی شهری و آمایش و پراکنش مطلوب کاربریها و عدم
تمرکز جمعیت در منطقه خاصی از شهر بهخصوص مناطق
مرکزی شهر ،توزیع مناسب فضاهای باز در سطح شهر و
باالخص در جوار کاربریهای پرخطر و با جمعیت باال .
 -پیشبینی و تعریف کاربریهای چندمنظوره در بازنگری

طرحهای جامع و تفصیلی شهری ،طرحهای عمرانی و دیگر
طرح و برنامههای شهری ،در قالب پارکها و مراکز تفریحی
توریستی و همچنین جلوگیری از ساختوسازهای طبقاتی
در قالب مجتمعهای تجاری و مسکونی ،در جوار و حد
فاصل میادین و پلهای زیر گذر روگذر و  ،...تا در مواقع
بحرانی خود این گونه مراکز و کاربریها بحرانزا نشوند
و شبکه حملونقل و ترابری و امداد و نجات را با مشکل
مواجه نکنند .الزم به ذکر است که استفاده از کاربریهای
چندمنظوره (استفاده از مساجد ،پارکینگها ،فضاهای باز
و سبز ،و )...و همچنین استفاده از ساختمانهای دولتی و
عمومی اماکن عمومی مانند مدارس ،کلیساها (الزم به ذکر
است که کلیساهای واقع در سطح شهر کارایی الزم خود را
از دست دادهاند و به بافت فرسوده ملحق شدهاند) ،سالنهای
اجتماع و ...نقش مهمی در تأمین مسکن خانوادههای
بیخانمان میتوانند ایفا نمایند.

منابع و مآخذ

 -1ابراهیمی ،سلمانیمقدم ،امیراحمدی ،نوری؛ مجید،
محمد ،ابوالقاسم ،مریم ،1394 .ارزیابي آسیبپذیري لرزهاي
شهر بَر َد ْسکن در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبي
وارون ( ،)IHPWمجلة مخاطرات محیط طبیعی ،سال چهارم،
شماره ششم ،زمستان ،صص.137-105 :
 -2ابلقي ،علیرضا .1384 .یاداشت سردبیر .مجله هفت شهر.
سازمان عمران و بهسازي شهري .شماره .18
 -3احمدي ،بوچاني؛ حمید ،محمد حسین . 1382 .پیشینه
زلزله در ایران .ماهنامه شماره  58شهرداريها.
 -4ایری ،عبدالجالل ،1377 .برنامهریزی کاهش اثرات
زلزله در سطوح شهری مطالعه موردی منطقه  20شهر
تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته شهرسازی ،دانشکده
معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ،استاد راهنما:
دکتر زهره عبدی دانشپور ،استاد مشاور :دکتر فریبرز ناطقی
الهی.
 -5بسطامینیا ،رضائی ،سرایی؛ امیر ،محمدرضا،

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

تحلیل آسیبپذیری ابعاد طبیعی ،کالبدی ،اجتماعی و247/ ...

محمدحسین ،1397 .تبیین و تحلیل تابآوری اجتماعی
برای مقابله با سوانح طبیعی ،مجله دانش پیشگیری و
مدیریت بحران ،دوره ،8شماره ،3صص.224-209
 -6پورمحمدی ،رنجبرنیا ،ملکی ،شفاعتی؛ محمدرضا ،بهزاد،
کیومرث ،آرزو ،1391 .تحلیل توسعهیافتگی شهرستانهای
استان کرمانشاه ،نشریه علمی پژوهشی برنامهریزی فضایی،
سال دوم ،شماره اول ،تابستان ،دانشگاه اصفهان ،صص.26-1
 -7تقوایی ،نیکوپرست؛ علیاکبر ،سارا ،1385 .مدیریت
بحران در شهرها ،مجموعه مقاالت اولین همایش ملی
مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی9 ،
الی 11خرداد  1385دانشگاه یزد ،تاریخ نشر زمستان.
 -8حاجیزاده ،ایستگلدی؛ فاضل ،مصطفی،1397 .
تحلیلی بر تابآوری سکونتگاههای روستایی با تأکید بر
زلزله ،مطالعه موردی دهستان حومه شهرستان المرد ،مجله
مدیریت مخاطرات محیطی ،دوره ،5شماره ،1صص.83-67
 -9حیدری ،محمدجواد ،1397 .ارزیابی آسیبپذیری
بافتهای شهری از خطر زلزله (مطالعه موردی :بافت قدیم
شهر زنجان) ،مهندسي جغرافیایي سرزمین ،دوره دوم،
شماره  ،3بهار و تابستان ،شاپای چاپی  ،2538 -1490ص
.115-101
 -10رستمی ،شاعلی؛ مسلم ،جعفر ،1388 .تحلیل توزیع
فضایی خدمات شهری در شهر کرمانشاه ،فصلنامه علمی
پژوهشی چشمانداز جغرافیایی ،سال چهارم ،شماره  ،9پاییز
و زمستان ،صص.51-27 :
 -11زندمقدم ،بازدار ،کامیابی؛ محمدرضا ،سجاد ،سعید.
 ،1398پهنهبندی و رویکرد فضایی بر مدیریت بحران با تأکید
بر آسیبپذیری اجتماعی – فیزیکی شهرها در برابر زلزله
(مطالعه موردی :استان ایالم) ،فصلنامه علمی  -پژوهشی
جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره ،2بهار،
صص.409-420 :
 -12زنگیآبادی ،تبریزی؛ علی ،نازنین ،1385 .زلزلة تهران
و ارزیابي فضایي آسیبپذیري مناطق شهری ،پژوهشهاي
جغرافیایي -شماره  ، 56تابستان ،صص . 130-115

 -13زنگیآبادی ،محمدی ،صفائی ،قائد رحمتی؛ علی،
جمال ،همایون ،صفر ،1387 .تحلیل شاخصهای،
آسیبپذیری مساکن شهری در برابر زلزله مطالعه موردی،
شهر اصفهان ،جغرافیا و توسعه ،شماره  ،12صص.79-61 :
 -14زهرائی ،ارشاد؛ سید مهدی ،لیلی ،1384 .بررسی
آسیبپذیری لرزهای ساختمانهای شهر قزوین .نشریه
دانشکده فنی دانشگاه تهران .جلد  .39انتشارات دانشگاه
تهران.
 -15ستوده ،بابک ،1380 .برنامهریزی کاربری اراضی
و اصالح معابر جهت ایمنسازی در برابر زلزله ،مطالعه
موردی :محله باغ فردوس شهرداری منطقه  1تهران،
دانشکده تحصیالت تکمیلی ،گروه شهرسازی ،رشته
شهرسازی ،گرایش برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشگاه
شیراز ،استاد راهنما :دکتر فرانک سیفالدینی ،اساتید مشاور:
دکتر رضا رازانی و مهندس محمد کبگانی ،اردیبهشتماه،
تعداد صفحات.248 :
 -16سرور ،کاشانی اصل؛ هوشنگ ،امیر ،1395 .ارزیابی
آسیبپذیری کالبدی شهر اهر در برابر زلزله ،فصلنامه
آمایش محیط ،مقاله  ،5دوره  ،9شماره  ،34صفحات -87
 ،108پاییز.
 -17سعیدنیا ،احمد ، 1387 .کاربری زمین شهری ،نشریه
شماره  ، 99انتشارات مرکز مطالعات برنامهریزی شهری،
شهرداری تهران.
 -18صفری ،عباس ،1376 .برنامهریزی مواجهه با سوانح
طبیعی (مطالعه موردی :زلزله منطقه طارم علیا) ،پایاننامه
کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامهریزی
شهری و منطقهای ،گروه شهرسازی دانشکده معماری و
شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،استاد راهنما :مهندس
سیاووش انصاری نیا ،تعداد صفحات.177 :
 -19عبدالهی ،مجید ،1383 .مقدمه کتاب مدیریت بحران
در نواحی شهری ،چاپ سوم .تهران :سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور.
 -20علیاکبری ،میرایی؛ اسماعیل ،نفیسه سادات،1394.

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،30شماره  ،117بهار 1400

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.30,No.117 Spring 2021 / 248

آسیبپذیری معابر در شهرهای لرزهخیز براساس مدل
 IHWPدر ناحیهی سه منطقهی یک کالنشهر تبریز ،نشریه
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار،
صص( .1-16 :الف).
 -21علیخانی ،برزگر ،نورالهی؛ آرزو ،اکرم ،حانیه،1398 .
ارائه مدل ارزیابی جامع آسیبپذیری پهنههای شهری به
تفکیک الیه تشکیلدهنده شهر با رویکرد پدافند غیرعامل،
مجله مدیریت بحران ،شماره ،16صص.46-32
 -22علیدوستي ،سیروس ،1371 .کاربرد مدیریت بحران در
کاهش ضایعات زلزله ،انتشارات دانشگاه تهران.
 -23عیسیلو ،لطیفی ،گودرزی؛ شهابالدین ،غالمرضا،
وحید ،1395 .ارزیابی آسیبپذیری کالبدی بافت منطقه
یک شهر تهران در برابر زلزله احتمالی با استفاده از روش
 IHWPو سیستم  ،GISفصلنامه علمی پژوهشی اطالعات
جغرافیایی سپهر ،دوره  ،25شماره  ،100زمستان ،صص:
.87-73
 -24غضبان ،فریدون ،1381 .زمینشناسی زیستمحیطی،
انتشارات دانشگاه تهران،
 -25قائد رحمتی ،صفر ،1387 .تحلیل آسیبپذیری مساکن
شهری در برابر زلزله ،مطالعه موردی شهر اصفهان ،رساله
دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه اصفهان،
دانشکده ادبیات و علومانسانی ،گروه جغرافیا ،استادان
راهنما :دکتر علی زنگیآبادی و دکتر جمال محمدی ،استاد
مشاور :دکتر همایون صفایی ،شهریور ماه.
 -26قنبری ،سالکی ملکی ،قاسمی؛ ابوالفضل ،محمد علی،
معصومه ، 1392 .پهنهبندي میزان آسیبپذیري شهرها در
مقابل خطر زمینلرزه نمونه موردی شهر تبریز ،مجله علمی
پژوهشی ،جغرافیا و مخاطرات محیطي دوره  , 2شماره ،5
بهار.35-21 ،
 -27قنبری ،قاضی عسگری نایینی؛ سیروس ،آرمان،1384.
اصول و شیوههای مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع زلزله با
تأکید بر ایران ،نشریه سپهر ،شماره  ،56زمستان.
 -28کرمی ،امیریان؛ محمدرضا ،سهراب .1397 .پهنهبندی

آسیبپذیری شهری ناشی از زلزله با استفاده از مدل
 ،Fuzzy - AHPمطالعه موردی :شهر تبریز ،نشریه علمی–
پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال سوم ،شماره 6
سری جدید ،پیاپی  ،10تابستان ،صص.124-110 :
 -29کالنتري خلیلآبادي ،حاتمینژاد ،آقا صفری؛ حسین،
حسین ،عارف ،1386 .آسیبپذیري بافت تاریخي شهر یزد
در برابر زلزله .مجله سپهر .دوره  ،16شماره  ،61صص:
.60-54
 -30لحمیان ،غالمی؛ رضا ،غالم ،1398 .برنامهریزی بهینه
اسکان موقت شهری در حوادث طبیعی (مطالعه موردی:
شهرساری)  ،فصلنامه علمی  -پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی
منطقهای) ،سال نهم ،شماره ،2بهار ،صص.793-806 :
 -31محمدپور ،زالي ،پوراحمد؛ صابر ،نادر ،احمد.1395 .
تحلیل شاخصهاي آسیبپذیري در بافتهاي فرسودۀ
شهري با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعة موردي:
محلة سیروس تهران)  ،پژوهشهاي جغرافیاي انساني ،دورۀ
 .1 ،48صص.52-33 :
 -32مختاری ملکآبادی ،سقایی ،گنخکی؛ رضا ،محسن،
عقیل ،1399 .ارزیابی و تحلیل آسیبپذیری نقاط حساس
شهری براساس اصول پدافند غیرعامل (مطالعه موردی:
بندر دیر) فصلنامه علمی  -پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی
منطقهای) ،سال دهم ،شماره ،2بهار ،صص.841-856 :
 -33مرندي ،سید مرتضي ، 1382 .تحلیل ساختمانهاي
آسیبدیده زلزله شهر بم و حومه ،شرکت ساختمان و
راهسازي .115
 -34ملکی ،مودت؛ سعید ،الیاس ،1392 .ارزیابي طیف
آسیبپذیري لرزهاي در شهرها براساس سناریوهاي شدت
مختلف با استفاده از مدلهاي  TOPSIS ،Dµو ( GISمطالعه
موردي :شهر یزد) ،جغرافیا و مخاطرات محیطي ،شماره
پنجم ،بهار ،صص.142-127 :
 -35ملکی ،کیومرث ،1397 .برنامه آمایش سرزمین استان
کرمانشاه ،بخش اول ،فصل چهارم ،بخش مطالعاتی :پدافند
غیرعامل و مخاطرات محیطی و محیطزیستی ،کارفرما

)

(  پژوهشي اطالعات جغرافيايي- فصلنامه علمی

249/ ... اجتماعی و، کالبدی،تحلیل آسیبپذیری ابعاد طبیعی

the Gulf, London, Pluto Books, 101-131.
45- Gulati.B, (2018), Earthquake Risk Assessment of
Buildings Applicability of HAZUS in Dehradun, India,
Unpublished MS Thesis, ITC, the Netherlands.
46- Khatsü, Petevilie (2005), Urban Multi-Hazard Risk
Analysis Using GIS and Remote Sensing: A Case Study
of a Part of Kohima Town, India, ITC & IIRS Institutes:
P. 101-121.
47- Linares R., Alejandra. R (2012), Panama Prepares the
City of david for Earthquakes, project highlights issue 9,
panama, pp:1
48- Nieves Lantada ÆLuis G. PujadesÆAlex H. Barbat
2010, Vulnerability Index and Capacity Spectrum, Based
Method for Urban Seismic Risk, Evaluation Journal of
Nathazards, Doi 10-007 11069 007-9212-4.
49- Rashed. T,Weeks. J,Couclelis. H,Herold. M, (2017),
an integrative GIS and remote sensing model for placebased urban vulnerability analysis.
50- Sue, T., Simon, M., Hazel, F., & Meghan, A. (2010).
Social vulnerability to natural hazards, Flood Hazard
Research Centre (FHRC), Middlesex University.
51- UN/ISDR, 2005- Word Conference on Disaster
Reduction. 18- 22 January, Kobe, Hyogo, Japan.

 مجری،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه
، تابستان، مدیر پروژه دکتر جمال فتحاللهی،دانشگاه رازی
347صص
، پورخداداد؛ کیومرث، پاهکیده، علیاکبری، ملکی-36
 مراکز تهدیدپذیر استان،1395 . بهناز، اقبال،اسماعیل
کرمانشاه و مالحظات پدافند غیرعامل با رویکردی بر
 فصلنامه علمی پژوهشی،استراتژی پنج حلقه واردن
، بهار، سال چهارم،13  شماره،پژوهشنامه جغرافیای انتظامی
.168-147 :صص
 میزان تابآوری شهر سنندج در،1395 . وفا، مهدیزاد-37
 اولین همایش بینالمللي اقتصاد شهری،بعد زیستمحیطي
. اردیبهشت،) اقدام و عمل،(با رویکرد اقتصاد مقاومتي
، الیاس، ملکی؛ ندا، مومنی، گرمسیری، مودت، ناصری-38
 طبقهبندی کمی آسیبپذیری،1398 . سعید، کورش،پرستو
 مجله جغرافیا، شهر یزد: مطالعه موردی،شهری در برابر زلزله
.409-393 صص،2 شماره،7 دوره،و برنامهریزی شهری
. رضا، بختیار، ولیزاده؛ حسن، عزتپناه، نوروزی-39
 راهبردهای مدیریت ریسک شهری کالنشهر تبریز با،1399
 مجله جغرافیا و برنامهریزی،رویکرد آسیبپذیری در زلزله
.450-435 صص،4 شماره،10 سال،منطقهای

40- Chanliang, X., lin, Ch. , wei, S., Wei., W. (2011).
vulnerability of large city and Its Implication in urban
planning:A perspective of Intra- urban structure – ChinaGeograghy science.21(2).
41- Church, Richard L., T. Murray, Alan (2009),
Business site selection, location analysis and GIS,
Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New
Jersey. Published simultaneously in Canada
42- Dowrick, David J.(2003), Earthquake Risk Reduction,
Wiley & Sons, Ltd.
43- Ebert. A, Kerle. N, Stein. A, (2019), Urban social
vulnerability assessment with physical proxies and spatial
metrics derived from airand spaceborne imagery and GIS
data, Nat Hazards, Vol. 48, pp.275–294.
44- Elshehabi, O. (2015). Rootless Hubs: Migration,
Urban Commodification and ‘the Right to the City’in the
GCC. Transit States: Labour, Migration & Citizenship in

