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چکیده
حوادث طبیعی بيش از پیش سکونتگاههای انسانی بهویژه شهرهاي بزرگ را با خطر بحران روبرو س دشر ،وس کی زا .تسا هتخا     
شتابان شهرنشینی سبب بارگذاری و تراکم بيش از اندازه جم يع ت ،دارا يي ها ،تأسيسات زيربنا يي  ،منابع توليدي و خدماتی در شه اهر

شده و از سوی دیگر ،عدم رعایت ظرفیتها و استانداردها در ساختوسازها و در برنامهریزی و طراحی شهری باعث آسيبببپ يذ ررر-
شدن شهرها شده است .از اين رو ،اين پژوهش به مطالعه الگوی فضایی آسیبپذیری شهرها در زمان زلزله و ارائه رد هنیهب یوگلا    
شهاي توصيفي و تحليلي و نوع آن کاربردي است .اطالعات مورد نياز
شهر کرمانشاه پرداخته است .روش پژوهش ترکيبي از رو 
حها ييي ج ما ععع و تفص لي ييي شه اشنامرک ر ههههه و همچنيننن
اين پژوهش از طر قي نتا جي تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسکن ،طر 

استفاده از اسناد ،مجلهها و کتابهای مرتبط با موضوع بهدست آمده است .جهت تحليل دادهه رن زا ا مم ممم افزاره يا

،AutoCAD

 Super Decisions ،ArcGISو از مدل  ANPکه مدلی مناسب جهت پهنهبندی آسیبببپ م یرهش قطانم رد یریذ ی ییی یییییباش ،د

استفاده شده است .نتا جي اين پژوهش معلوم کرد كه مناطق مختلف شهر کرمانشاه بهویژه بخشهای ش ظاحل زا نآ یبونج و یلام    
آسیبپذیری وضعیت مناسبی ندارند .بنابراين ،نتا جي اين مطالعه ميتواند به مدیریت بحران بهویژه جهت خ ادما تامد د و  و تاجن

برنامهريزان و طراحان شهري براي درک و اولويتبندي مسائل شهري و بهههوی ماس هژ ا فاب یهدن تتت تتتته ف یا ر رهش هدوس     و ار نتفاي ههه-
حلها يي براي رفع مشکالت کمک نمايد.

واژگان کلیدی :الگوی فضایی آسیبپذیری ،زلزله ،مدلسازی ،کرمانشاه

( -1نویسنده مسئول) s_amirian@pnu.ac.ir
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مقدمه
مهمترین دستاورد برنامهر يزي شهري در عرصههاي برنامهر يزي اقتصادي و اجتماعي و کالبدي ش زورب زا شیپ ره    
حوادث طب يعي  ،اقدامهایی است که بتواند تأ يث رپذيري شهرها و سکونتگاهه  يتيعمج زکرمتم يا را زا ا ثداوح ني      
کاهش دهد ) (Weber, 1899:215شهرهای بزرگ به دلیل تراکم ب یالا

تهاا و جمعی رد ت
س امتخا نننهاا ،زیرس خا ت ت

نلرزه قرار دارند ( )Montoya, 2005و به دلیل جمعیت زیاد آمادگی مقابله
معرض خطرهای ویژه طبیعی ازجمله زمی 
ب ناپ دهاوخ ریذ   
با شرایط اضطراری را ندارند و در این شرایط ،مرگومیر و آسیبهای جسمی و روحی باالاجتناب ب
بود  .Branscomb, 2006; ) (Olsen, 2003در قرن بیستم کره زمین  0011زلزل  برخم ه با      0 50000 1نفر تافلت    
داشته است ) .(Lantada,2008: 2این در حالی است که وجود زمینههای لرزهخیزی ناشی از وضعیت زمینشنااختی،
وجود گسلهای فراوان در بطن و حاشیه شهرها همراه با عوامل انس تم یرهش تیعمج دننام هناگدنچ ینا ر کا م       ،

افزایش مسکن کممقاوم شهری ،شهرسازی ناکارآمد در برابر زلزله ،همگی قابلیت لرزهپذیری شهرها را افزایش داده -
است؛ تا جایی که  90درصد شهرهای کشور ما در برابر یک زلزله  5/5ریشتری آسیبپذذذیر هس ،هشاکع( دنت    : 1383
بپذیری کالبدی شهرها است (Gharakhlou, 2009:
یکند ،آسی 
 .) 495مهمترین عاملی که زلزله را به بحران تبدیل م 

تهاا
ن وض يع ت ت
ی ب يرتد ن ن
ت آن هنگاممم وق هلزلز عو  ،،، ،،با ارب دي یی یی
) .25بنابراین براي پيشگيري از بحران و يا کاهش اثرات ت
شهایی را برای)  Bertrand & Hawarence, (1986: 15مديريت اثر خب ششش آن در زماننن
برنامهریزی کرد و سپس رو 
وقوع زلزله جستجو نمود ).(Mc, Conkey, 1987: 8
آنچه زلزله را به حادثه و فاجعه تبدیل میکند ،عدم آگاهی و نداشتن توانایی مواجه وخرب و ه ر نآ اب د نیا .تسا     
یروی ییه در حر و لسگ می
مسئله عمومًاًا با دخالتهای نسنجیده انسانی در محیط طبیعی ازجمله ساختوسازهای ب بب 
ین اکمه و داژ را ،ن    .) :1388 1
یش متاح( دو یی یی
یتوجهی به ضوابط و استانداردهای ساختوساز تشدید می ی
فقدان و یا ب 
امروزه آسیبپذیری شهرها در برابر زلزله ،بهعنوان مسئلهای جهانی پیش روی متخصصان است .در دهههای اخیر در
کشورهای دارای ساختار طبیعی مخ رطا ههآمی ییز ازجملههه ایر ب هلئسم نیا ،نا ه تسا هتفای دومن رتداح یتروص          

ت-
بپذیری شهرها ،بهوی ییژه خس را ت ت
(حبیب .) 1371 ،بدون تردید شکل و ساختاری شهری از عوامل م ثؤ ر در میزان آسی 
ت بحراننن در
های ناشی از زلزله است .بنابراین ،میتوان با استفاده از برنامهریزی و طراحی شهری و توجههه ب ریدم ه ی تت تت
بپذیری شهرها گامی م ثؤ ر برداشت (حبیبی .) 27 - 36 : 387 1 ،موضوع ايمني شهرها در برابر مخاطرههای ی
ی
کاهش آسی 
طب يعي

يكي از اهداف اصلي برنامهریزی شهري است و پژوهش در مورد آسیبپذیری بافت کالبدی و مساكن ش ره ييي

یآبادی و هم ناراك : 387 1 ،،
و شناخت م زي ان آسیبپذیری آنها در برابر مخاطرههای طب يعي بسيار ضروري است (زنگ 
 .) 61بنابراین ،زمانی کاهش آسیبپذیری شهرها محقق خواهد شد که در تمام سطوح برنامهریزی شهری ،ایمنی شهر
در برابر حوادث طبیعی بهویژه زلزله بهعنوان ی ق رظندم فده ک ر یگ را ر .د       اس و یدبلاک رصانع بسانمان رارقت   
ن شهری ،شبکه ارتباطی ناکارآمد ،توزیع نامناسب تأسیسات زیربنایی و فضاهای باز ش تمدق ،یره   
کاربریهای زمی 

ی-
تهای شهری و مواردی از این دست باعث افزایش آسیب به ش هلزلز رد اهره    می ی
زیاد و کیفیت پایین بناها در باف 
نکههه کرمانش ها
شوند .بنابراین به دلیل زلزلهخیز بودن استانهای غربی کشور و بهویژه استان کرمانشاه و با توجه به ای 
بزرگترینشهر غرب کشور است ،مدیریت بحران زلزله در این استان و شهر امری ضروری است .بنابراین با توجه
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به قرارگیریشهر کرمانشاه در منطقه جغرافیایی با ریسک باالی زمینلرزه ،شناخت محدودههای آسیبپذیر و مق موا
و برنامهریزی صحیح و مناسب برای پیشگیری و یا کاهش خطر احتمالی در این شهر ضروری است .ازاینرو ،نتایج
بپ شنامرک یرهش قطانم یریذ ا ،ه      م رو د د اس دافت ه ه
یتواند بهعنوان ابزار پشتیبانی جه یسآ شهاک ت ببب ببب
این مطالعه م 
تگزاران و مسئوالن شهری قرارگیرد.
سیاس 
شها
مواد و رو 
این تحقیق با توجه به هدف مطالعه از نوع کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی -تحلیلی است .دادههای مورد استفاده
این تحقیق ،دودسته دادههای مکانی (فضایی) و دادههای غیرمکانی (توص اد .دنتسه )یفی د هه هههه )،ییاضف( یناکم یا    
دادههایی هستند که مختصات زمینی عوارض را دربرمیگیرند و موقعیت مکانی پدیدهها را نشان میدهنددد (اح و داژند
همکاران .) 27 :1931 ،دادههای مکانی مورد استفاده در این پژوهش واحدهای تفکیکی استخراجش شقن زا هد هه هههه یا
شهر کرمانشاه است.
دادههای غیرمکانی (توصیفی) ،این دادهها عبارتاند از اطالعاتی که در پایگاه دادهها ثبت میشوند و عوارض زمین را
ی
توصیف میکنند؛ مانند موقعیت عوارض مکانی ،توپولو يژ و هندسه ،طول راهها و شکل و مساحت عوارض (جه نا ی ی
ت ش ،یره
و مسگري .) 23:1380 ،دادههای این پژوهش شامل فاصلههه از گس لصاف ،ل هه ههه از راه ،تر کا ممم جمعی فاب ،ت تت تت
لونقل و انبار ،کاربری صنعتي ،آموزشي و زمینهای باير میباشد.
کاربری اداري و انتظامی ،بهداشتي ،تأسیسات ،حم 
تآمده با بهرهگیری از نرمممافزاره یا
در این پژوهش نتايج دادههاي بهدس 

 Super Decisions،ArcGIS ،AutoCADو

مدل مدل  ANPجهت ارزیابی الگوی فضایی خدمات و تأسیسات شهری و شناسایی الگوی فضایی آسیبپذیری در
سطح شهر کرمانشاه استفاده شده است .در بخش زیر به تشریح مدل بهکاررفته در این پژوهش میپردازیم.
تکنیک تحقیق (مدل )ANP
روش  ANPدر سال  1975بهوسیله آقاي الساعتي معرفي شد كه در ادامه نظريه  AHPميباشد .در واقع مؤلفهههه يا
موجود در ساختار سلسلهمراتبي از قوانين متفاوتي تش يك ل شدهاند که معموًالًال مؤلفههاي سطح پایین روي مؤلفهه يا
سطح ب ثا الا ر م  يييييييگ  دراذ ( ( .)Chia-Wei et al., 2009; Hakyeon Lee et al., 2012; Xingyu et al., 2013در ا ني
شرايط سيستم داراي ساختاري شبکهای ميگردد که مدل  ANPاز اين ساختار شبكهاي نشأت گرفته است (رفیعی ییان
يدهد.
و همکاران .) 57 :6931 ،شکل  1رابطه ساختاري مدل  ANPرا نشان م 
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شکل  :1رابطه ساختاري مدل تحليل شبکه ))M.A.B. Promentilla et al, 2007

اين سيستم را ميتوان به دو بخش تقسيم كرد :بخش اول شامل رابطه شبكهاي بين هدف و زيرم يع ارهاي اصلي است
که در واقع روابط داخلي سيستم را تحتتأ يث ر قرار ميدهد؛ بخش دوم ،شامل ساختار سلسلهمراتبي شبكهاي است كه
روابط شبكهاي بين مؤلفههاي زيرم يع ار و خوشهها را تشکيل ميدهد .مدل  ANPنهتنها روابط بين م يع ارها ،بلكه وزن
نسبي هرکدام از م يع ارها را ن زي محاسبه ميكند .نتيجه اين محاسبهها كي

ماتريس بزرگ است که بعد از محاسبهه یا

رابطه ماتريس بزرگ و نظرسنجيهاي تكميلي ،اين امكان وجود دارد كه وابستگي بين هرکدام از م يع ارها و انتخابها
و وزن اولويتها استنتاج شود .هر چه وزن محاسبه شده بيشتر باشد ،اولويت بيشتري به آن داده ميش ؛دو در نتیجههه
امكان دارد كه بهترين گ يز نه را انتخاب كرد (.)Saaty, 2003
مبانی نظری
مديريت فرايند برنامهر يزي  ،سازماندهی ،کنترل ،نظارت ،انگ زي ش ،ارتباطات ،هدايت و تصميمگيري در جهت نيل به
يصفري .) 181 :0 37 1 ،مديريت بحران ،به معن تيساسح و تيعقوم کرد يياناوت ي     
اهداف است (م يع ن 

اوضاععع و

احوال است و بنابراین ،با توجه به وض  دیاب تيع د نکمم طیارش نيرتهب ر       باشد ).(Winner & Kahn, 1962: 7
ن
ت آن .این فرآينددد بايددد ب يرتد ن ن
مديريت بحران فرآيندي است براي پيشگيري از بحران و يا به حداقل رساندن اثرات ت
د . (Bertrand & Hawarence,
ل آن بیابد د
شهایی را براي اداره و حل ل
تها را پیشبینی و سپس با برنامهریزی ،رو 
وضعی 

)1986: 15در زمینه مدیریت بحران دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه سنتی که تنها ب ادما ه د    و نج هثداح زا سپ تا    
توجه دارد و دیدگاه مدرن که با بهرهگیری از تمام نظریههای علمی و پیشرفتهای فنی ،غافلگیری و نبود آم ار یگدا
رد کرده و پیش از بحران به مقابله با آن میرود (سازمان شهرداریها و دهی ییاریهاا .) 13 - 14:1385 ،ب ببهعن او نننمثاللل،
مکانیابی خدمات عمومی شهر نمونهای از سیاستهای دولت در استفاده از منابع و افزایش کارایی آنه ماگنه رد ا   
بپذذذیری ت ماظن زا یعبا   
وقوع بحران است ) .(Zolinik, 2010: 689در این تعریف مدرن از م ،نارحب تیرید    آس سسی 
مدیریت بحران شهری ،برنامهریزی کاربریهای حیاتی و آگاهی شهروندان است و مخاطرههای طبی ادخر یع د ییاه   
سریع و مخرب نیستند ،و بر سازماندهی جامعه و فعالیتهای انسانی که باعث فاج و هدش هع ار رهش

بپذذذیر
   آس سسی 

یکند ) .(Bolin, 1982بهطورکلی ،رشد و پيشرفت شهري امکانات بخش سالمت را افزايش داده ،اما
ینماید ،تأکید م 
م
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سبب بهبود امکانات ايمني در برابر باليا نشده است .هدف برنامهریزی شهري از پيشگيري از باليا ،تشخيص فرآينددد
عناصر مخاطرهآمیز و تقويت ايمني از راه بهبود و اصالح شهر و شهرسازي است ). (Nakabayashi, 1994: 225-226

يکند عبارت است از:
بپذيري در حوزه شهري کمک م 
بنابراین سه عنصر اصلي که به شناخت آسي 
شزا که شهروندان با آن مواجه میشوند ،مانند زلزله ،سيل و غيره.
 -1وجود يک يا چند عامل تن 
یکه مديران شهری براي مواجهه با بالياي طب يعي مانند زلزله پاسخی آماده ندارند.
 -2هنگام 
کسالی ،سيل ،زلزله و غيره) بر شهروندان (رضایی.) 19 :0931 ،
 -3آثار و پيامدهاي منفي بالیای طبیعی (خش 
بپذيرترين اقشار در بين ش هک دنتسه يدارفا ،نادنوره در   
بر اساس م يع ارهاي باال ميتوان نتيجهگيري کرد که آسي 
يبرند.
مناطق شهري آسيبپذيرتر به سر م 
ﺁسیبﭘذیری
ﭘیامدها

بﻼیای طبیعی (زلﺰله،
سیل ،خشکسالی و )...

.
مقابله ضعیف

مواجهه

شکل شماره  :2چارچوب نظري آس بي پذيري؛ مأخذ( :همان.) 19 :

ته سنا هب تامدص و ا ان کس و  و اگتن ههههه ههههههه و ا
در میان بالیا و خطرهای طبیعی ،زلزله بزرگترین منبع بالقوه خس را ت ت
ل قربانیاننن بالیا ييي
یشود که حدود  95درصد از کل ل
تأسیسات انسانی است (بهادری و همکاران .) 61 : 387 1،برآورد م 
ث در ای یین کش هرو اا  20برابررر
نگونه ح داو ث ث
طبیعی در دنیا از ساکنان کشورهاي درحالتوسعه باشد و تلفات ناشی ازای 
بیشتر از حوادث مشابه در کشورهاي توسعهیافته است ) .(Kreimer et al., 2003زلزله از ح رسارس رد عیاش ثداو    
دنیا است و در سال  2001بهعنوان مرگبارترین حادثه جهان شناخته شده است .در این می ناریا نا    ج ءز

 01کش رو

بالخیز دنیا است و در آن زلزله مسبب بیشترین تلفات انسانی است .کمربند زلزله  90درصددد خ وشک کا ر ار ناریا 
دربرگرفته است (آوازه و جعفری .)5 :138 2 ،بر اساس گزارش سازمان ملل در سال  2003م وشک ،یدالی ر رد ناریا 

  
  

بین کشورهای جهان از لحاظ تعداد زلزلههای با شدت باالی  5/5ریشتر رتبه نخست و یکی از باالترین رتبهها را در
بپذیری و تعداد کشتهها دارد ) .(UNDP, 2004:12با وجود این که پیشگیری از وقوع زلزله ممکن نیست،
زمینه آسی 
بهای ناشی از آن امکانپذیر است .در اینجا آنچه بیش از همه اهمیت دارد ،نجات جان انسانها است.
ولی کاهش آسی 
در این شرایط آگاهی از خطر ،احساس مسئولیت و اقدام بهموقع برای رفع آن بسیار مهم است .آگاهی از یک بحران،
یدهد و برای کاهش آسیبها باید اقدامهای اساسی صورت گیرد .این اقدامها باید جهت نج تا
بحران را کاهش نم 
یهای آنها انجام شود). (Shadi talab, 1991
جان انسانها و اموال و دارای 

یتوان گفت مديريت بحران داراي چهار رکن اصلي  -۱کاهش خسارت  -۲آم يگدا
م

 -۳واک و شن  -۴بازس و يزا

یسازی است .نظام جامع مديريت بحران ،مخاطرههای بالقوه و منابع موجود را ارزيابي کرده و با برنامهریزی بین
عاد 
منابع موجود و مخاطرهها موازنه برقرار میکند تا بتوان بحران را کنترل نمود (تقوا يي و همکاران .) 34 : 387 1 ،بر این
یزم ممین شهررری،
اساس ،براي كاهش آسیبپذیری جانی و مالی ،باید به استقرار مناسب عناصر کالبدی و کاربریهای ی
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شبکه ارتباطی کارآمد شهری ،تأسیسات زیربنایی شهر و توزیع مناسب فضاهای باز شهری ،قدمت و کیفیت بناه رد ا
بافتهای شهری و مواردی از این قبیل ،توجهی روزافزون شود و بافتهای نامناسب و فرس  و هدو غغغی ییراس رادنات د د را
اصالح و مقاومسازی کرد .موارد زير در گزارش بعد از زلزله  1989لوما پاريتا تأکید شده است:
تهاي مقاومسازی و اجراي آن؛
 داشتن اهداف و سياس تهاي اصلی؛
بپذیری در برابر زلزله و ارزيابي زيرساخ 
 تجزیهوتحلیل آسی  تهیه برنامه ايمني لرزهاي برای زيرساختهاي اصلی؛ و ایجاد نهادهاي محلي براي کمک به اجراي برنامهها ).(World Bank, 2008: 2-3بپ یلاس هب یریذ ا زارد ن    
در کشورهای پیشرفته در معرض زلزله مانند ژاپ و ن آمریک یقحت هقباس ا ق ابرد  ر یسآ ه ببببب ببببب
یشود .از جمله پژوهشهای خارجی در زمینه آسیبپ زا یریذ
یگردد؛ اما در کشور ما به چند دهه قبل محدود م 
برم 
یتوان به این موارد اشاره کرد :راجا و شاجاهان ( ،)1102به تجزیهوتحلیل آسیبپذیری از زلزله برای من قطا
زلزله م 
شهری شهر چیتاگونگ پرداختند .در سال  0102ساریس و همکاران ،آسیبپذیری از زلزله را برای مراکز ش اب یره   
خطر باال در جزیره کرت یونان ارزیابی کردند .همچنین النتادا و همکاران (  ) 2009در تحقیقی با اس درکیور زا هدافت   
 Risk-ueو بهکارگیری مدلهای موجود در زمینه تخمین خسارت ،مدل آسیبپذیری شهر بارسلون را بررسی نم هدو
و به ارزیابی خسارتهای انس دشار .دنتخادرپ رهش نیا رد یداصتقا و ینا لاس رد   

      ،5 00 2بر یعت یا ی نازیم ن    

آسیبپذیری از زلزله ،شاخصهایی مانند حداقل عملکرد پلها ،خدمات فوریت پزشکی ،بیمارستانها ،بزرگراههاا و
غیره را انتخاب و با روش  AHPو نرمافزار  GISمدلسازی نمود.
یشود :در س لا
در ایران نیز تحقیقات متعددی در این زمینه انجام گرفته است که به چند مورد از آنها اشاره م 

1993

توکلیها ،پژوهشی برای تعیین آسیبپذیری فیزیکی مساکن انجام دادند که نتیجه آن به برآورد منحنیه تسکش یا   
برای سه نوع ساختمان بر اساس زلزله رودبار و منجیل انجامید .همچنین ،علی موحد و همکاران در س لا

 ،1931در

بپذیری س امتخا نننه هش یا ر اب ی    
پژوهش خود با بهرهگیری از مدل سلسله مراتبی معکوس ،برآورد مناسبی از آسی 
استفاده از دادههای مکانی و توصیفی اجزا و عناصر اصلی ساختمان (کیفیت ابنیه ،قدمت ابنیه ،نوع مص اک ،حلا ربری   
اراضی از نظرر خطرپ ج مکارت ،یریذ م تخاس مکارت ،یتیع م د ماجنا )ینا ا ریثأت و دند   

صه و ا
        هرک اد ممم از شخا صص 

یها را در میزان آسیبپذیری بررسی کردند .فرجی و همکاران (  ) 1389در مقال اونع اب دوخ ه ن و هلزلز     
کالسبند 
ی بر یا
مدیریت بحران شهری (مطالعه موردی :شهر بابل) و با روش معیاری -تحلیلی از مدل تحلی لسلس ل هه هههمراتبی ی
پهنهبندی آسیبپذیری کالبدی و اجتماعی -اقتصادی شهر و از روش سوات در ارائه راهبردها ،سیاستها و اقدامها
استفاده کردند .همچنین منزوی و همکاران (  ،) 1389احدنژاد روشتی ( ،)1931 ، 1389 ، 388 1ابراهیمزاده و همک نارا
یآبادی و همکاران ( ،) 387 1قائد رحمتي
( ،)1931فرجزاده و همکاران ( ،)0931حاتمینژاد و همکاران ( ،) 388 1زنگ 
( ) 387 1و محمدپور ( )0931در این زمینه به مطالعه پرداختهاند.
محدوده جغرافیایی مطالعه
شهرکرمانشاه در نيمه شرقي استان کرمانشاه ،بين  34درجه و  19دقيقه عرض ش يلام

و  47درجههه و  7دقيقههه ط لو

شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است .ارتفاع متوسط اين شهر از سطح دريا  0 32 1متر است .شهر کرمانشاه
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از شمال به ارتفاعات طاق بستان و پراو و از جنوب به ارتفاعات کوه سفيد محدود است .بر اساس آخرين اطالعات
یباشد (مر زك آمار ايران .)5931 ،مساحت این شهر بر نیرخآ ساسا     
اين شهر داراي جم يع تي حدود  06754 9نفر م 
ارزیابی  9568 /6هکتار است که سطح کاربریهای خالص شهری آن معادل  6044 /9هکتار است (ش اکمه و سم ر   ،
.) 101:1389

نقشه  -1نقشه موقعيت شهر کرمانشاه در کشور ،استان و شهرستان
منبع :مرکز آمار ایران ،سالنامه آماري کرمانشاه 5931

تجزیهوتحلیل
بپ يريذ
بسیاری از عوامل در پهنهبندی آسیبپذیري شهرها از زلزله تأثیرگذار هستند .بهمنظور س يسآ ۀجرد شجن ببب ببب
شهر کرمانشاه در زمان زلزله یازده متغیر انتخاب شده و دادههای م رو دد نی ییاز تهی و دش ه

 هاگیاپ ا مزال یتاعالط

رد

  

سیستم اطالعات جغرافیایی تشکیل گردید .سپس بهمنظور سنجش درجۀ آسيبپذيري شهر کرمانشاه این عوام اب ل   
بپ رد ریذ
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل تحلیل شبکه باهم ترکیب شدند و درنهایت پهنهههه یسآ یا بب بب
برابر زلزله در شهر کرمانشاه تعیین گردید .الیههای زیر بهمنظور پهنهبندی مناطق شهری در ش باختنا هاشنامرک ره    
شده است.
فاصله از گسل :فاصله از گسل و میزان آسیبپذیری بافت کالبدی سکونتگاهها رابطه مستقیم دارند ..هرچ قطانم ه

شهری از خطوط گسل فاصله بیشتری داشته باشند ،کمتر خسارت دیده و از میزان آسیبپذیری جانی و مالی در آن-

ی شده و به هر ی رت هب ک ت بی    
یشود .در جدول  1فاصله مناسب از خطوط گسل در  5کالس طبقهبند 
ها کاسته م 
اولویت وزنهایی بین  1تا  9داده شده است.
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جدول  :1طبقهبندی ،وزندهی و وضعیت فاصله از گسل
معیار

محدوده شاخص (متر)

وزن

و ض عی ت

فاصله از گسل

کمتر از 0 20 1

9

نامناسب

0 20 1- 3000

7

نسبتًاًا نامناسب

3000 - 4500

5

متوسط

4500 - 7500

3

نسبتًاًا مناسب

بیش از 7500

1

م ن ا سب

ترسانی بهموقع ،دسترسی به خطوط
دسترسی به شبکه ارتباطی :یکی از عوامل م ثؤ ر بر کاهش آسیبپذیری و خدما 
ترسانی در زمان بحر اک نا را یرتشیب یی    
ارتباطی است .هرچه میزان دسترسی به خطوط ارتباطی بیشتر باشد ،خدما 

دارد .در جدول  2فاصله مناسب از شبکه ارتباطی در  5کالس طبقهبندی شده و به هر یک به ترتی زو تیولوا ب نن ننن-
هایی بین  1تا  9داده شده است.
جدول  :2طبقهبندی ،وزندهی و وضعیت فاصله از راه
معیار

محدوده شاخص (متر)

وزن

و ض عی ت

فاصله از راه

کمتر از 001

9

م ن ا سب

001- 250

7

نسبتًاًا مناسب

250 - 500

5

متوسط

500 - 750

3

نسبتًاًا نامناسب

بیش از 750

1

نامناسب

بپذیری مناطق شهر کرمانشاه با توجه به فاصله از گسل
نقشه  :2وضعیت آسی 
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نقشه  :3وضعیت آسیبپذیری مناطق شهر کرمانشاه با توجه به فاصله از راههای اصلی

تراکم جمعیت :مهمترین عاملی که باید در زمان بحران به آن توجه شود ،سالمت و جان افراد است .ل سا رب اذ اس سس سسس
س
معیار جمعیت ،هر جا که تعداد و تراکم جمعیت بیشتر باشد تلفات انسانی بیش انب .دش دهاوخ رت ب قطانم رد نیار     
پرتراکم شهر ،احتمال خسارت جانی بیشتر است .در جدول  3تراکم جمعیتی شهر کرمانشاه در  5کالس طبقهبندددی
شده و به هر یک به ترتیب اولویت وزنهایی بین  1تا  9داده شده است.
جدول  :3طبقهبندی ،وزندهی و وضعیت تراکم جمعت
معیار

شاخص (نفر در هکتار)

وزن

و ض عی ت

تراکم جمعیت

کمتر از 50

9

م ن ا سب

50 -051

7

نسبتًاًا مناسب

051- 300

5

متوسط

300 - 500

3

نسبتًاًا نامناسب

بیش از 500

1

نامناسب

مراکز اداری و انتظامی :مراکز اداری و انتظامی میتوانند بهعنوان مراکز امدادرسانی بعد از وق ب هلزلز عو ههه ههههحس با
آیند ،بهویژه مراکز انتظامی میتوانند مسئول حفظ امنیت و ارائه خدمات در جهت مهاررر بحر لز قطانم رد نا زل ههه ههههزده
ی شده و به هر
باشند .در جدول زیر فاصله مناسب از مراکز اداری و انتظامی در شهر کرمانشاه در  5کالس طبقهبند 
یک به ترتیب اولویت وزنهایی بین  1تا  9داده شده است.
جدول  :4طبقهبندی ،وزندهی و وضعیت فاصله از مراکز اداری و انتظامی
معیار

محدوده شاخص (متر)

وزن

اداری -انتظامی

کمتر از 001

9

250-100

7

و ض عی ت
م ن ا سب
نسبتًاًا مناسب

250-500

5

500-750

3

نسبتًاًا نامناسب

بیش از 750

1

نامناسب

متوسط
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نقشه  :4وضعیت آسیبپذیری مناطق شهر کرمانشاه با توجه به تراکم جمعیت

نقشه  :5وضعیت مناطق شهر کرمانشاه با توجه به فاصله از مراکز اداری و انتظامی

بافت شهری :بافت کالبدی شهرها مهمممترررین عامل آس سسیبپذذذیری ش  نارحب نامز رد یره ا ليلحت یارب .تس       
یشودد و
آسیبپذیری فیزیکی ناشي از عمر و نوع سازة ساختمانها ،از سالهای انتشار آییننامه ساختماني استفاده م 
یشود .بنابراين ،اين متغير در چهار دسته طبقهبندی میشود.
با ترکيب آن با نوع سازه نحوه تحليل آن مشخص م 
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تهای شهری
جدول  :5طبقهبندی ،وزندهی و وضعیت باف 
معیار

شاخص (مترمربع)

وزن

و ض عی ت

بافت شهری

بافت فرسوده

1

نامناسب

سایراراضی

3

نسبتًاًا مناسب

اراضی مسکونی

5

متوسط

شهرک نوساز

9

م ن ا سب

مراکز آموزشی :بعد از وقوع زلزله معموًالًال مراکز آموزشی با توجه به فضای بازی که دارند میتوانند بهعن زکارم ناو   
امدادرسانی عمل کنند و مسئول ارائه خدمات در جهت مهار بحران باشند .در ج زکارم زا بسانم هلصاف ریز لود      
آموزشی در شهر کرمانشاه در  5کالس طبقهبندی شده و به هر یک به ترتیب اولویت وزنهایی بین  1تا  9داده ش هد
است.
جدول  :6طبقهبندی ،وزندهی و وضعیت فاصله از مراکز آموزشی
معیار

محدوده شاخص (متر)

وزن

و ض عی ت

آموزشی

کمتر از 75

9

م ن ا سب

75 -051

7

نسبتًاًا مناسب

5

متوسط

300 - 500

3

نسبتًاًا نامناسب

051- 300
بیش از 500

1

نامناسب

بپذیری مناطق شهر کرمانشاه با توجه به بافت شهری
نقشه ( 6راست) :وضعیت آسی 
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نقشه ( 7چپ) :وضعیت مناطق شهر کرمانشاه با توجه به فاصله از مراکز آموزشی

ث طب عي ييي دارد .از عمده هترین ن
ن
ج اكثر داوح  ثث ثث
ل و نت يا ج ج
ش می اد ننن عمل ل
فضاهای باز :فضاهاي باز نقش مهم ييي در هاك ش ش
عملكردهاي آن در هنگام بروز زلزله جداسازی مناطق داراي پتانسيل خطر از همديگر و متمر زك كردن فعاليت نيروهاي
مخرب و جلوگيري از توسعه زنجیرهای وقا عي است .همچنين در مواقع اضطراري میتوان از فضای باز برای استقرار و
نهاای کش ،یزروا
پناهگرفتن استفاده کرد .لذا ،فضاهای باز شامل اراضی بایر ،باغها ،زمی 

کهاا و فض زبس یاها   
پ را ک ک

وضعیت مناسبی برای استقرار و پناهگرفتن دارند.
جدول  :7طبقهبندی ،وزندهی و وضعیت فضاهای باز
معیار

محدوده شاخص (متر)

وزن

و ض عی ت

فضای باز

فضای باز

9

م ن ا سب

با کاربری

1

نامناسب

مراکز بهداشتی و درمانی :کاربری بهداشتی و درمانی شامل بیمارستانها ،درمانگاهه ناخ ،ا هه هههه و تشادهب یا

هیلک    

مراکز پزشکی و غیره ج ءز مهمترین کاربریهای شهر در زمان بحران زلزله است .هرچه کاربریهای شهری ب نیا ه   
بپ نیدب .دوب دنهاوخ ریذ     
مراکز نزدیکتر باشند ،میزان آسیبپذیری آنها کمتر و هر چه دورتر باشند ،بیشتر آسیب ب
منظور در جدول زیر فاصله مناسب از مراکز بهداشتی-درمانی در شهر کرمانشاه در  5دسته طبقهبندی شده و به هر
یک به ترتیب اولویت وزنهایی بین  1تا  9داده شده است.
جدول  :8طبقهبندی ،وزندهی و وضعیت فاصله از مراکز بهداشتی و درمانی
معیار

محدوده شاخص (متر)

وزن

و ض عی ت

بهداشتی -درمانی

کمتر از 001

9

م ن ا سب

001- 250

7

نسبتًاًا مناسب

250 - 500

5

متوسط

500 - 750

3

نسبتًاًا نامناسب

بیش از 750

1

نامناسب
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نقشه  :8زمینهای باز و بدون ساختمان در محدوده شهر کرمانشاه

نقشه  :9وضعیت مناطق شهر کرمانشاه با توجه به فاصله از مراکز بهداشتی و درمانی

مراکز حملونقل و انبار :عالوه بر شبکههای ارتباطی که تأثیر زیادی در کاهش خسارتهای جانی و مالی در زم نا
بحران دارند ،مراکز حم 
ترس کم شقن ینا م .دنراد ل     
لونقل و انبار نیز در زمان بحران پس از زلزله در زمینه خ مد ت ت

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 7931
 278فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

بنابراین ،در جدول زیر فاصله مناسب از مراکز حملونقل و انبارهای شهری در شهر کرمانشاه در  5کالس طبقهبند 
ی
شده و به هر یک به ترتیب اولویت وزنهایی بین  1تا  9داده شده است.
لونقل و انبار
جدول  :9طبقهبندی ،وزندهی و وضعیت فاصله از مراکز حم 
معیار
حمل و نقل و انبار

محدوده شاخص (متر)

وزن

و ض عی ت

کمتر از 001

9

م ن ا سب

001- 250

7

نسبتًاًا مناسب

250 - 500

5

متوسط

500 - 750

3

نسبتًاًا نامناسب

بیش از 750

1

نامناسب

مراکز صنعتی و کارگاهی :مراکز صنعتی و کارگاهی میتوانند در زمان وقوع زلزله سبب تش دید آس سسیبپذذذیری در
مناطق شهری شوند .لذا ،هرچه فاصله از این کاربریها بیشتر باشد آسیبپذیری کاهش مییابد .در جدول زیر فاصله
مناسب از مراکز صنعتی و کارگاهی در شهر کرمانشاه در  5کالس طبقهبندی شده و هر یک از آنها به ترتیب اولویت
وزنهایی بین  1تا  9دریافت کردهاند.
جدول  :01طبقهبندی ،وزندهی و وضعیت فاصله از مراکز صنعتی و کارگاهی
معیار

محدوده شاخص (متر)

وزن

و ض عی ت

صن عتی

کمتر از 001

1

نامناسب

001- 250

3

نسبتًاًا نامناسب

250 - 500

5

متوسط

500 - 750

7

نسبتًاًا مناسب

بیش از 750

9

م ن ا سب

لونقل و انبار
نقشه  :01وضعیت مناطق شهر کرمانشاه با توجه به فاصله از مراکز حم 
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نقشه  :11وضعیت مناطق شهر کرمانشاه با توجه به فاصله از مراکز صنعتی و کارگاهی

تأسیسات و تجهیزات شهری :کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری در زمان بحران اهمیت خاصی دارد؛ زیرا بعد از
وقوع زلزله و بحران از آنها بهعنوان مراکز خدماتی استفاده میشود .از این رو در جدول زیر فاص نیا زا بسانم هل    
کاربری در شهر کرمانشاه در  5کالس طبقهبندی شده و به هر یک به ترتیب اولویت وزنهایی بین  1تا  9داده ش هد
است.
جدول  :11طبقهبندی ،وزندهی و وضعیت فاصله از تأسیسات و تجهیزات شهری
معیار

محدوده شاخص (متر)

وزن

و ض عی ت

تًاًاسیسات و تجهیزات

کمتر از 001

5

متوسط

001- 250

9

م ن ا سب

250 - 500

7

نسبتًاًا مناسب

500 - 750

3

نسبتًاًا نامناسب

بیش از 750

1

نامناسب

در نهایت بعد از شناسایی کاربریهای م ثؤ ر در کاهش و افزایش خسارتها در زمان زلزله و تبدیل آنها به مقیاسسس-
برسانی زلزله در مناطق شهری کرمانشاه از
های قابلمقایسه و استاندارد ،بهمنظور ترکیب این الیهها و پهنهبندی آسی 
تابع  Weighted overlayدر سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شد .همچنین بهمنظور تعی دروم یاهرایعم نزو نی    
بررسی و اولویتبندی ازنظر کارشناسان مربوطه در قالب مدل  ANPبهره گرفته شد که در ج هرامش لود     12آم هد
است .پس از آن ،الیهها روی هم گذاشته شد و درنهایت پهنهههبندددی آس سسیبپذذذیری من قطا
استخراج گردید.

شش شششهری ش هاشنامرک ره   
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بپذیری مناطق شهری در زمان زلزله
جدول  : 12وزن نهایی معیارهای آسی 
فاصله از گسل

فاصله از راه

تراکم جمعیت

بافت شهری

اداري و انتظامی

بهداشتي

تأسیسات

لونقل و انبار
حم 

صنعتي

آموزشي

باير

1

0/ 774

0/ 844

0/ 757

0/ 455

0/ 678

0/ 436

0/066

0/ 547

0/ 228

0/ 594

نرمال

0/ 143

0/ 111

0/ 121

0/ 08 1

0/560

0/ 098

0/360

0/ 095

0/ 078

0/ 033

0/ 085

خام

0/ 143

0/ 111

0/ 121

0/ 08 1

0/560

0/ 098

0/360

0/ 095

0/ 078

0/ 033

0/ 085

ایدئال

نقشه  : 12وضعیت مناطق شهر کرمانشاه با توجه به فاصله از تأسیسات و تجهیزات شهری

بپذیری شهر کرمانشاه با استفاده مدل ANP
نقشه  : 13وضعیت آسی 
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بپذیری شهر کرمانشاه از زلزله با استفاده از مدل ANP
جدول  : 13وضعیت آسی 
مساحت به هکتار

درصد

وضعیت
نامناسب

65 706/

نسبتًاًا نامناسب

/206169

11/69
628/0

متوسط

2175/56

35/99

نسبتًاًا مناسب

1358/29

22/47

م ن ا سب

108/20

1/79

جمع

6044/90

100

بح ث
چگونگي توز عي فضا يي اجزاء و عناصرشهری ،ساختار ،سیما و عملکردهاي اصلي شهر را تشکيل ميدهددد .ب وط ه ررررر
مسلم ،ساختارهاي گوناگون شهري بهگونهای متفاوت در برابر زلزله مقاومت میکنند .بهطورکلی ،بافتهای پيوسته و
ط ياا کممم برخوردارن و د بهههویژهه نس حطس تب   
ت متوسط ط
منظم در اراضي هموار که راههاي آن از درجه محص يرو ت ت
ف م ظن ممم س امتخا ننن هس دنت ،،
ساختهشده به فضاي باز آنها کم يا متوسط است و داراي بلوکها يي با يک ياا دو رديف ف
آسيبپذيري کمتر و در مدیریت بحران کارا يي بيشتری دارند .با توجه ب رارق ه گگگی ییری ش هاشنامرک ره    روی کمربند
ب ناش هب ار هلزلز زا ي    
زلزلهخیز ،باید ساختوسازها و نوع طراحی در این شهر بهگونهای باش طخ هک د رر ررررر و آسیب ب
حداقل برساند .شهر کرمانشاه بهصورت غیراصولی و بدون مطالعۀ وضعیت لرزهخیزی و شناسایی گسلهای موج دو
منطقه ،گسترش (افقی و عمودی) پیدا کرده است .در شمال و جنوب این شهر دو گسل رورانده وجود دارد و ش ره
هم بدون توجه به گسلهای موجود در این مناطق گسترش یافته است .با توجه به گسترش مناطق شهری جدی یید در
قسمت شمالی ،در صورت وقوع زلزله خسارتهای جانی و مالی جبرانناپذذذیری ب  ه اای یین منطق دراو رهش لک و ه    
یشود .در این شهر ،از یکسو نحوه توزیع و دسترسی به کاربریهای حیاتی مانند مراکز بهداشتی درماننی ،فضاای
م
باز ،مراکز اداری و انتظامی ،تأسیسات و تجهیزات شهری که به مهار بحران زلزله و کاهش خسارتهای ناش ششی از آن
کمک میکنند بسیار نامناسب است؛ از سوی دیگر ،کاربری صنعتی و کارگاهی که در زم زفا بجوم هلزلز نا ا اا اااااایش
آسیبپذیری در مناطق شهری میشود در بیشتر مناطق توزیع شده است.
درنهایت ،همانگونه که جدول  13نشان میدهد از نظر مساحت کمتر از  2درصد شهر وضعیت مناسبی دارد .ح دود
 22 /5درصد شهر وضعیت نسبتًاًا مناسب ،حدود  36درصد وضعیت متوسط ،حدود  28درصد شرایط نسبتًاًا نامناسب
و حدود  11 /7درصد وسعت این شهر هم وضعیت نامناسب دارد .به طور کلی کفه ترازو به سود وضعیت نامناسب
سنگینی میکند؛ به عبارتی دیگر ،میتوان این شهر را بسیار آسیبپذیر از زلزله معرفی کر ،نیاربانب .د    بیشتررر من قطا
شهری کرمانشاه در زمان زلزله به میزان زیاد آسیبپذیر هستند.
نتیجهگیری
مهمترین دستاورد برنامهریزی شهري پیش از بروز حوادث طب يعي  ،اقدامهایی است كه بتواند تأثیرپ و راتخاس یریذ
فرم شهر ،کاربری اراضی و جمعیت شهری از زلزله را کاهش دهد .اجزاء و عناصر هش  ر و ی ب ههه ههههوی و تاسيسأت هژ
زیرساختها ،شبكه ارتباطي شهر و غیره نقش مهمی در م زي ان آسیبپذیری شهر از بالياي طب يعي و از جمل هلزلز ه   
دارند .بر این اساس در این پژوهش  11شاخص مهم و م ثؤ ر در پهنهبندی آسیبپذیری مناطق شهری مطالعه شد.
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شهر کرمانشاه در محدوده بين واحدهاي زاگرس رورانده که بزرگترين گسل شناختهشده اير زا رتشيب لوط اب نا

  

 0 50 1يك لومتر و راستاي شمال غربي -جنوب شرقي و جهت شيب شمال شرقي است قر انب .تسا هتفرگ را ب ،نیار     
بپ ن یریذ سس سسسبي از بال رد يعيبط ياي   
رعایت اصول ظرفیتسازی فضا يي و كالبدي با توج یسآ نازيم هب هژيو ه ببببب ببببب
چارچوب محدوديتها و پتانسيلهاي حاكم براي ارتقاء يك فيت و ايمني زندگي شهروندان در قسمته فلتخم یا   
شهر بهویژه در بخش شمالی و جنوبی و همچنین بخش مرکزی شهر که غالبًاًا دارای بافتهای فرسوده و آسیبپ ریذ
میباشد ،ضروری است .بررسی انجام شده و سنجش وضعیت شهر در هرکدام از شاخصها نشان میدهد که میزان
آسیبپذیری کالبدی در بخشهای مختلف شهر متفاوت است .بافت فرسوده و قدیمی در من قطا

لیلد هب یزکرم     

قدمت باالی مساکن ،مصالح کممقاومت ،کوچک بودن قطعات و همجواری نامناسب کاربریها آسیبپذیرتر از دیگر

ب-
مناطق شهر است .همچنین گسترش مناطق شمالی و جنوبی شهر کرمانشاه روی دو گسل رورانده بر میزا یسآ ن بب بب
پذیری میافزاید.
پیشنهادها
ارزيابي ويژگيهاي لرزهخیزی شهر (شامل گسلها ،جهت گسلها ،شدت لرزهخیزی گسلها و غیره) و ت ييع ن نواحی
پرخطر؛
ت ييع ن محدودۀ ايمن گسترش آتي شهر و جلوگيري از گسترش شهر در مناطق گسلی شمالی و جنوبی؛
برآورد و پیشبینی صدمات وارده به بافتهای ش ثا رد يره ر    زم ممینلر نيهب عيزوت ۀعلاطم و هز ه ت ،تيعمج  ر مكا       
ساختماني و تأسيسات شهر ؛ي
تهیه طرحهای توسعه شهری با توجه به آسیبپذیری از زلزله جهت کاهش خسارتها و تلفات؛
ايجاد سلسله مراتبي از فضاهاي باز در سطح شهر (از واحد همسايگي تا كل شهر)؛
يهاي خطرآفرین؛
یهای كاربر 
رعايت حريمها و همجوار 
يهاي شيميا يي دارند ،به خارج از بافت مسكوني شهر؛
شسوزی يا پخش آلودگ 
انتقال كاربريهايی كه خطر آت 
تهاي فرسوده شهر و تالش جهت بهسازي و باززندهسازي آنها.
بپذیری باف 
مطالعۀ وض يع ت آسی 
ارتقاي شاخص ايمني مساكن حاشیهنشین همراه با ابزارهاي حمايت ؛ي
توجه به دسترسي سر عي و آسان به مرا زك امداد و نجات؛
ايجاد نظام ارزيابي فرايند مديريت كاهش خطرات ناشي از بالياي طب يعي  ،به منظور اصالح عملكرد و كارآمدي آن؛
آموزش مسئوالن ،مديران ارشد و مياني ،مديران ستادي و كارشناسان.
این مقاله از طرح پژوهشی در قالب اعتبار ويژه (پژوهانه) در دانشگاه پیام نور با عنوان ارزیابی و کاهش آسیبپذیری
ی مکانمن حت و د للی ییل ش علاطم( هکب ه روم  ددد ددددی :کالنننشهررر
بافتهای شهری در مواقع بحرانی با استفاده از مدلللهای ی
کرمانشاه) استخراج شده است.
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