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Abstract
Iran is considered as one of the most earthquake-stricken countries in the world and its cities have
faced many damage and harms by this natural phenomenon. Iran's establishment on the Himalayan
Alpine earthquake belt has caused the occurrence of earthquakes as one of the most hazardous
damages in the country. The earthquake hazard in the city of Zarin Shahr is not an exception,
according to the building regulations 2800, the fourth edition and the tectonic conditions, and the
existence of four main faults and a sub-fault around it at a radius of 150 km and the seismic record in
this area during the last thirty nine years. Also, in the process of preparing the zoning map and
horizontal hazard acceleration in Zarin Shahr, a probabilistic method of the CRISIS model, one of the
most powerful and high-precision software, has been used. Therefore, in this research, we have tried to
use modern planning modules such as the Analytical Hierarchy Process (AHP) model. The results of
this study show that different factors can have different effects on vulnerability and earthquake
damage, so that the effects of environmental factors such as distance from fault, soil, and gradient
percent are more than other factors. Physical-skeletal factors such as building age, population density,
number of building floors, material genus and land use are more effective in earthquake after natural
factors. In this research, we tried to use a descriptive-analytical method. After determining the criteria,
sub-criteria and options for the vulnerability of the earthquake, using experts' opinion and existing
documents, the weight of the criteria was calculated in Expert selection software. And related maps
are collected and stored through over-lapping in the Arc Gis software and vulnerable areas of the city
Zarin Shahr are identified and analyzed. After drawing up a zone risk map and area vulnerability in
Arc Gis software, by using the product of the two generated maps, the final map of Zarin Shahr risk
was drawn and the risk of the areas was analyzed in five categories and 4.30% are at a very low risk,
23.27% at medium risk and 3.47% of urban areas are at a high risk.
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ارزيابی ريسک زلزلة زرينشهر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايی ()GIS
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چکیده
ايران يکي از زلزلهخيزترين کشورهاي دنيا محسوب ميشود و شهرهاي آن بر اثر اين پديدة طبيعي آسيبهاي فراواني
ديدهاند .استقرار ايران بر کمربند زلزلهخيز آلپ  -هيماليا موجب شده است رخداد زمينلرزه بهمنزلة يکي از مخاطراتي مطرح
شود که بيشترين آسيب را در کشور به وجود ميآورد .شهر زرينشهر نيز با توجه به آييننامة مقررات ساختمان 0133
ويرايش چهارم ،شرايط زمينساختي و وجود چهار گسل اصلي و يک گسل فرعي در اطراف آن به شعاع 03کيلومتري و ثبت
لرزهها در اين منطقه در  03سال اخير از اين قاعده مستثني نيست .در فرايند تهية نقشة پهنهبندي و شتاب افقي خطر در شهر
زرينشهر به روش احتماالتي از مدل  ،CRISISيکي از نرمافزارهاي بسيار قوي و با دقت زياد ،استفاده شده است؛ از اين رو
در اين پژوهش سعي شده است مدلهاي نوين برنامهريزي مانند مدل فرايند تحليل سلسلهمراتبي ( )AHPبه کار گرفته شود.
بررسي نتايج بهدستآمده از اين پژوهش نشان ميدهد عوامل مختلف بر آسيبپذيري و خسارات ناشي از زلزله تأثيرگذاري
متفاوتي دارند؛ به طوري که تأثير عوامل محيطي مانند فاصله از گسل ،جنس خاک و درصد شيب بيشتر از ساير عوامل است.
عوامل کالبدي ـ فيزيکي نظير قدمت ساختمان ،تراکم جمعيت ،تعداد طبقات ساختمانها ،جنس مصالح و کاربري اراضي در
وقوع زلزله پس از عوامل طبيعي در سطح دوم تأثيرگذاري بيشتري دارند .در اين پژوهش از روش توصيفي  -تحليلي استفاده
و پس از مشخصکردن معيارها ،زيرمعيارها و گزينهها در امر آسيبپذيري ناشي از زلزله و استفاده از نظر کارشناسان و اسناد
موجود وزنهاي معيارها در نرمافزار  Expert choiceمحاسبه شد .همچنين نقشههاي مربوط با همپوشاني ( Weighted

 )sumدر نرمافزار  Arc Gisگردآوري و ذخيره و مناطق آسيبپذير شهر زرينشهر شناسايي و تحليل شد .پس از تهية نقشة
پهنهبندي خطر و آسيبپذيري منطقه در نرمافزار  Arc Gisبا استفاده از حاصلضرب ( )raster calculatorدو نقشة
ايجادشده ،نقشة نهايي ريسک شهر ترسيم و ريسک مناطق در پنج طبقه تحليل شد.نتيجه حاکي است زرينشهر 4/03درصد
ريسک بسيار کم00/03 ،درصد ريسک متوسط و 0/43درصد ريسک بسيار زياد دارد.
واژههای کلیدی :ريسک ،زلزله ،زرينشهر ،سيستم اطالعات جغرافيايي ،مدل .CRISIS ،AHP
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مقدمه

دومين عامل براي رسيدن به نقشة ريسک و ميزان

مخاطرات محيطي طبيعي نظير زلزله از پديدههايي

ريسک منطقة مطالعهشده ،ارزيابي آسيبپذيري است

است که بسياري از شهرها را در معرض ريسک ناشي از

(پويان .)411 :1030 ،در اصطالحات مهندسي زلزله،

آن قرار داده است؛ بنابراين شمار قربانيان ناشي از آن در

ريسک زلزله به مفهوم احتمال وقوع زلزله با بزرگاي

جهان در حال افزايش است .وقوع زلزلههاي شديد بشر

 Mو بيشتر در مدتزمان مدنظر است؛ بنابراين ريسک

را بر آن داشته است در فکر تدوين برنامهاي زيربنايي

زلزله در مدت  tسال همان

يا احتمال وقوع زلزله

براي کاهش خطرات و آسيبهاي ناشي از آن باشد .از

با بزرگاي  Mو بيشتر در مدت  tسال خواهد بود که

آنجايي که ايران در کمربند زلزلهخيز آلپ  -هيماليا قرار

آن را با

نمايش ميدهند.

دارد و يکي از بخشهاي جوان و در حال کوهزايي به

براي بهدستآوردن نقشة نهايي ريسک پس از تهية

شمار ميرود ،با فعاليتهاي لرزهاي پراکنده ،زلزلههاي

نقشة خطر و آسيبپذيري از رابطة زير استفاده

بسيار بزرگ با دورة بازگشت طوالني و شکافهاي

ميشود (:)UNDRO: 1979

بزرگ لرزهاي در امتداد گسلهاي متعدد کواترنري

Risk=Hazard * Vulnerability * Elements at risk
quantified

مشخص ميشود .آنچه زلزله را به بحران تبديل ميکند،

ارزيابي ريسک شامل ارزيابي خطرات ازنظر

ناآگاهي انسان و ناتواني او در مواجهه و برخورد با آن

علمي و آثار اجتماعي و اقتصادي ،رويدادي خطرناک

است .اين مسئله عموماً با گستردهترين دخالتهاي

است .ريسک عبارت است از احتمال يک واقعه که

نسنجيدة انساني در محيطهاي طبيعي ازجمله

يک مقدار  xاز آسيب را نشان ميدهد .پژوهشهاي

ساختوسازهاي بيرويه در حريم گسلها ،نبود ضوابط

انجامشده درزمينة ارزيابي خطر در سکونتگاههاي

و استانداردهاي ساختوساز يا بيتوجهي به آنها تشديد

انساني نشان دهندة سه رويکرد مطالعاتي براي بررسي

ميشود .اين مسائل و بسياري ديگر از عوامل موجب

خطرات محيطي در اجتماعات انساني است :ارزيابي

شده است تهديد مخاطرات حاصل از وقوع زلزله شدت

زيستمحيطي ،ارزيابي اجتماعي و ارزيابي مکاني.

يابد و بر اثر وقوع آن ،بحرانهاي زيادي در جوامع

رويکرد اول بر پيشبيني احتمال وقوع خطرات و

انساني ايجاد شود؛ بنابراين مديريت سنجيدة مخاطرات

تعيين شعاع اثرگذاري در محيط و فضاي جغرافيايي

بهمنظور کاهش هرچه بيشتر تأثيرات سوء آنها بر جامعه

تأکيد دارد؛ رويکرد دوم تأثيرات اجتماعي ،اقتصادي

ضروري است (اميني و همکاران .)00 :1033 ،با توجه

و سياسي خطرات محيطي را در زمان وقوع و پس از

به اهميت موضوع درزمينة ارزيابي آسيبپذيري و

آن ارزيابي ميکند؛ رويکرد سوم به خطرات بالقوة

ريسک زلزله ،پژوهشهاي زيادي در داخل و خارج از

محيطي و آثار اقتصادي و اجتماعي آنها توجه دارد و

کشور صورت گرفته است .آسيبپذيري به معني شرايط

راهکارها و الگوهاي مقابله با خطرات محيطي و

تعريفشده با عوامل و فرايندهاي کالبدي ،اجتماعي،

کاستن از آثار نامطلوب آنها را ارائه ميکند (گلي و

اقتصادي و محيطي است که حساسيت و شکنندگي يک

عسگري.)00 :1013 ،

جامعه را دربرابر خطرات افزايش ميدهد.
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پورمحمدي و مصيبزاده ( )1013در مقاله اي با

پژوهش نشان مي دهد ميزان آسيبپذيري مساکن

عنوان «آسيب پذيري شهرهاي ايران» بر اين امر تأکيد

شهر دربرابر خطر زلزله زياد است و ازنظر شاخص

کردهاند که يکي از مهم ترين اقدامات در مديريت

دسترسي مساکن شهر به مراکز امداد و نجات بهويژه

بحران زلزله پس از آشنايي افراد با ميزان

آتش نشاني ،مرکز اورژانس و مرکز پليس ،شهر

آسيبپذيري مجتمع هاي انساني در جهت پيشگيري

اصفهان در مواقع بحراني مانند وقوع زلزلههاي

و آمادگي دربرابر زلزله ،امدادرساني به آسيبديدگان

احتمالي وضعيت بسيار نامطلوبي دارد (زنگيآبادي و

زلزله است (پورمحمدي و مصيبزاده.)113 :1013 ،

همکاران.)11 :1013 ،

حاتمينژاد ( )1011در مقالهاي شناسايي و تدوين
روابط بين برنامه ريزي شهري و مديريت ريسک

روششناسی پژوهش

زلزله را به منظور کاهش آسيبپذيري لرزهاي در

در اين پژوهش براي بهدستآوردن ميزان ريسک

شهر ،هدف اصلي پژوهش خود قرار داده و منطقة

زلزله و ترسيم نقشة منطقة مطالعهشده ،نخست نقشة

 13شهرداري تهران را به منزلة نمونة موردي بررسي

خطر و سپس نقشة آسيب پذيري منطقه و درنهايت

کرده است .پژوهش حاضر نشان داده است الگوهاي

ريسک منطقه به دست آمده است .نوع پژوهش در

مختلف شهري دربرابر زلزله ،واکنش هاي متفاوتي از

اين مطالعه کاربردي و روش پژوهش توصيفي -

خود نشان مي دهند و ميزان آسيبپذيري لرزهاي شان

تحليلي است؛ بنابراين با استفاده از مدلسازي

متفاوت است .همچنين به منظور ارزيابي آسيبپذيري

رستري در محيط نرم افزاري و توابع تحليل

انساني ،استفاده صرف از شاخصهاي سازهاي کافي

سلسله مراتبي براي تحليل ريسک اقدام شده است.

نيست و براي دستيابي به نتايج دقيقتر استفاده از

گردآوري داده ها براي اين پژوهش برپاية مشاهدات

شاخص هايي همچون تراکم جمعيت ،نوع بافت

ميداني و کتابخانه اي صورت گرفته است .دادههاي

منطقة بررسيشده  ،وضعيت شبکة معابر و ارتباط آن

توصيفي استفادهشده در اين پژوهش شامل اطالعات

با فضاهاي باز و بسته ضروري مينمايد (حاتمينژاد،

مربوط به نوع کاربري اراضي ،نوع مصالح و قدمت از

.)1 :1011

بانک اطالعات شهرداري زرينشهر ،تراکم جمعيت،

زنگي آبادي و همکاران ( )1013در پژوهشي

کيفيت ساختمان ،طبقات ساختمان ،شيب زمين ،نوع

موضوع ايمني شهرها را دربرابر مخاطرات طبيعي

خاک ،گسل هاي فعال منطقه و ساير دادههاي

به منزلة يکي از اهداف اصلي برنامهريزي شهري

توصيفي گردآوريشده براي تهية نقشههاي موضوعي

بررسي کرده اند .در اين پژوهش دربارة آسيبپذيري

است .نرمافزارهاي بهکاررفته ،Arc Gis

مساکن شهري و شناخت ميزان آسيبپذيري آنها

 choiceو  crisisاست.

درمقابل مخاطرات طبيعي با توجه به وضعيت مساکن
شهر اصفهان بحث شده است .نتايج حاصل از

Expert
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شکل  .1فرايند انجام پژوهش

روشها

توماس ال ساعتي 1پيشنهاد کرد و تاکنون کاربردهاي

براي ارزيابي آسيبپذيري شهرها دربرابر زلزله

متعددي در علوم مختلف داشته است (زبردست،

تاکنون روشهاي مختلفي به کار گرفته شده است.

 .)10 :1013از اين روش در اين پژوهش بهمنزلة

يکي از روشهايي که در اين پژوهش براي ارزيابي

روش مناسبي براي ارزيابي آسيبپذيري استفاده

آسيبپذيري فيزيکي زرينشهر استفاده شده ،فرايند

ميشود.

تحليل سلسلهمراتبي است؛ روشي منعطف ،قوي و

خطر يک رويداد ( ،)eventپديده يا فعاليت

ساده که براي تصميمگيري متضاد استفاده ميشود .اين

انساني يا پتانسيل تخريب موجب به وجودآمدن

روش ارزيابي چندمعياري را نخست در سال 1313
Tomas L Satty

1
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تلفات جاني ،مجروحيت ،خسارت به دارايي،

 -1کاتالوگ زمينلرزه؛  -0يکسانسازي بزرگي

ازهمگسيختگي اجتماعي و اقتصادي يا تخريب

زمينلرزهها؛  -0حذف پسلرزهها و پيشلرزهها؛

محيط زيست ميشود .مخاطرات شامل شرايط

 -4مدل چشمههاي لرزهزا؛  -0معادلة پيشبيني جنبش

نهفتهاي است و تهديدي براي آينده به شمار ميرود

زمين و  -1مدل کرايسس.

و منشأهاي متفاوتي ازجمله طبيعي (زمينشناختي،

فهرست زمينلرزههاي رخداده در گسترة زرينشهر تا

آب و هواشناسي و بيولوژيک) يا ناشي از فرايندهاي

سال  0314ميالدي گردآوري شد .بهمنظور تهية فهرست

انساني (تخريب محيط زيست يا مخاطرات

زمينلرزهها از کاتالوگهاي پژوهشگاه بينالمللي

تکنولوژيک) دارد .نخستين اقدام براي بهدستآوردن

زلزلهشناسي و مهندسي زلزله ( ،)iscدانشگاه ژئوفيزيک

ميزان ريسک زرينشهر ،بهدست آوردن شتاب افقي و

تهران ( ،)geophزلزلهنگاري ايران ( )iieesو منابع

ميزان خطر و نقشة آن است که اين کار با مدل crisis

مکتوب موجود معتبر لرزهنگاري جهان استفاده شده

انجام و براي ارزيابي خطر زمينلرزة زرينشهر از

است .اطالعات دادهشده براي هر زمينلرزه شامل تاريخ

روش احتمالي استفاده شده که مراحل اصلي آن به

و زمان وقوع ،مختصات جغرافيايي رومرکز ،ژرفاي

شرح زير است:

کانوني و بزرگاست که در جدول ( )1آمده است.
جدول  .1دادههای لرزهای زرينشهر به شعاع  53کیلومتر (مرکز زلزلهشناسی بینالمللی)

در يکسانسازي بزرگي زمينلرزهها ،چنانچه

يکسانسازي شوند .در بين انواع مقياسهاي بزرگي،

مشخص است بزرگي گزارششده از زلزلهها به

 Mwمناسبترين مقياس است که مستقل از تجهيزات

صورتهاي مختلف  Mw ,ML ,Ms ,Mbاست .در

لرزهنگاري است و در مقادير زياد نيز اشباع نميشود؛

مطالعة آماري الزم است اين دادهها همارز و

در حالي که ساير مقياسها در محدودة خاصي اشباع
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ميشوند .به عالوه تجهيزات لرزهنگاري نيز محدوديت

منطقه دارند؛ بنابراين تعيين دقيق و منطقي آنها و

مربوط به خود را دارند و حداکثر دامنههايي که ثبت

نسبتدادن درست آنها به زونهاي لرزة زمينساختي

ميکنند ،محدود است؛ بنابراين مناسبترين روش

اهميت بسزايي دارد .در اين بخش براي برآورد دورة

يکسانسازي ،تبديل ساير مقياسها به مقياس بزرگي

بازگشت زمينلرزهها در گسترة ساختگاه ،روش توزيع

گشتاوري  Mwاست .در اين مطالعه مقادير  Mbو

نمايي گوتنبرگ  -ريشتر 1و روش کيجکو 0و سلوول

0

 MLبه  Msتبديل و براي  Mwبه همان مقدار واقعي

به کار رفته است.
روش گوتنبرگ  -ريشتر :بررسي فراواني

محاسبه شده است.
رابطة  Msو :Mb

زمينلرزهها در ارتباط با بزرگاي آنها در بازههاي

الف -آمبرسيز و ملويل (Mb=0.62Ms+2.3 :)1310

مختلف زماني و مکاني رابطهاي لگاريتمي را بين

ب -ريدر و ميرز ( )1310براي خاورميانه:

بزرگا و فراواني پيشنهاد ميکند .چنين رابطهاي را

Mb=0.623Ms+2.1

گوتنبرگ و ريشتر ()1954 Gutenberg and Richter,

براي حذف پسلرزهها و پيشلرزهها در تحليل

بهصورت زير بيان کردهاند:

خطر زمينلرزه از يک مدل آماري بهمنظور پيشبيني

Log (NC) = a – BM

رخداد زمينلرزه استفاده ميشود .در حال حاضر بيش

در اين رابطه  Ncفراواني تجمعي زمينلرزهها در

از همه از مدل پواسون استفاده ميشود که توزيعي

بازهاي از زمان و مکان a ،ضريب لرزهخيزي متناسب

بهصورت زير دارد:

با آهنگ کلي رويداد و  bضريب لرزهخيزي نسبياند.
P

ضرايب  aو  bبهراحتي با برازش رابطة خطي بين

پس از انجام عمليات يکسانسازي و حذف

لگاريتم فراواني تجمعي و بزرگا امکان محاسبه دارند.

پسلرزهها و پيشلرزهها ،کاتالوگ زمينلرزهها به دست

در عمل با توجه به کاربرد وسيع اين رابطه در توابع

آمد که براي انجام برآوردها از آن استفاده شده است.

آماري و احتماالتي از لگاريتم طبيعي براي بيان اين

تعيين مؤلفههاي لرزهخيزي براي تهية نقشة خطر

رابطه استفاده ميشود:

عبارتاند از :مؤلفة  βيا  bکه به ضريب لرزهخيزي

= NC
=a
= bln10
≥ 3
در اين مطالعه زمينلرزههايي با بزرگي

افزايش درجة بزرگي زلزلة قابل رويداد به همان نسبت

براي يک دورة 03ساله از سال  1330تا 0314

است .مؤلفة  ،aضريب ثابتي است که با تغيير دامنة

مشخص شد؛ سپس با محاسبة  log Nو ترسيم آن

زمان گردآوري دادهها تغيير ميکند و مؤلفة  ،λنرخ

برحسب  ،Mwبهترين پردازش خطي انجام گرفت و

رويداد است ).)Occurrence Rate

براساس روابط باال مؤلفههاي لرزهخيزي براي تحليل

( )Seismicity Coefficientمعروف است؛ زيرا کاهش
مقدار  bدر طول يک دورة زماني مشخص ،نشانة

مؤلفههاي لرزهخيزي نقش بسزايي در تخمين
جنبش نيرومند زمين و ويژگيهاي لرزة زمينساختي

1

Gutenberg- Richter
Kyuiko
3
Sovvol
2
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خطر و ترسيم نقشة آن در نرمافزار  crisisمنطقه يعني

منطقة پژوهش ،محاسبة مؤلفههاي لرزهاي ،انتخاب

 aو  bبه دست آمد .در اينجا رابطة کاهندگي تجربي

رابطة کاهندگي و واردکردن dataها در نرمافزار

صديقي و همکاران ( )1333به کار رفته است .پس از

 ،crisisنمودار خطي ميزان شتاب افقي و نقشة

مشخصکردن گسلهاي فعال به شعاع 03کيلومتري

پهنهبندي خطر به شکل زير تهيه شد:

شکل  .8نقشة خطر تهیهشده به روش احتمالی با شتاب افقی ( )gal 852و دورة بازگشت  475سال

شکل  .9میزان شتاب افقی منطقة پژوهش در نرمافزار
 crisisبرحسب

gal

شکل  .4خطر منطقة پژوهش در نرمافزار

Arc GIS

شکل ( ،)0پهنه بندي خطر با کمترين شتاب افقي

که نزديک به  033گال معادل  3/0 gاست و از خطر

 0/11گال با دورة بازگشت  430سال روي

لرزه اي نسبتاً زياد منطقه حکايت دارد .درنهايت براي

سنگ بستر ،با توجه به روش خطر احتمالي تهيه شده

تهية نقشة پهنه بندي خطر به شعاع 03کيلومتري از
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کل مساحت  103/330هکتاري منطقة پژوهش،

براي احداث ساختمان هاي مهم و ضروري حائز

 13/3000هکتار از اراضي شهري در معرض خطر

اهميت است و خسارات احتمالي ناشي از زلزله را

بسيار زياد و  01/4303هکتار از اراضي شهري در

تا حد زيادي کاهش ميدهد .درنهايت شکل ( )4در

معرض خطر بسيار کم قرار دارد؛ با توجه به جمعيت

نرمافزار  arc mapبراي ادامة مراحل پژوهش  -که

ساکن در منطقة با خطر زياد که جمعيتي  10هزار

فاصله هاي نزديک بيشترين ارزش را به خود

نفري است و با توجه به شرايط صنعتي منطقه و

اختصاص داده  -به پنج گروه طبقه بندي شده است.

جمعيت نسبتاً زياد اين شهر که مرکز ش هرستان لنجان
است ،لزوم توجه به امر مديريت و ايمني

محدودة پژوهش

ساخت وسازها ،مقاومسازي بافت هاي فرسوده و

محدودة پژوهش با مساحت  00110/04هکتار در

همچنين تعيين مناطقي براي اسکان موقت در زمان

شهرستان لنجان در فاصلة 00کيلومتري غرب شهر

وقوع زلزله اهميت ويژهاي دارد .اهميت امر توجه به

اصفهان به طول جغرافيايي  01 03 01تا 01 31 01

مقاوم سازي ،اجراي تدابير مهندسي در ساختوساز

و عرض جغرافياييʺ  00 00 30تا  00 10 01قرار

شهري و لحاظ کردن آن در طرح هاي تفضيلي شهر

دارد.

شکل  .5موقعیت محدودة پژوهش

يافتههای پژوهش

عوامل کالبدي و طبيعي طبقهبندي و مطالعه شد .پس

عوامل مؤثر بر آسیبپذيری برای تهیة نقشة

از تعيين معيارها و شاخص هاي مؤثر براي هر کدام

آسیبپذيری زرينشهر

از اين معيارها ،تعدادي زيرمعيار و براي هر زيرمعيار،

براي ارزيابي آسيب پذيري فيزيکي زرينشهر

گزينه هايي تهيه شد؛ براي نمونه براي معيار عوامل

دربرابر زلزله عوامل مؤثر به دو دسته يا دو معيار

فيزيکي ،زيرمعيار نوع مصالح استفادهشده در
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ساخت وساز مشخص و براساس استانداردهاي

جغرافيايي و مدل  AHPتهيه و ترسيم شد .بهمنظور

موجود در اين زم ينه براي هر کدام از اين زيرمعيارها

ارزيابي ميزان آسيبپذيري زرين شهر از معيارهايي

و گزينه هاي آنها براساس ميزان آسيبپذيري آنها

با اهميت بيشتر در ارزيابي آسيبپذيري شهري

وزنهاي از  1تا  3داده و درنهايت براساس اين

استفاده شده است .اساس روش  AHPبر مقايسة

وزن ها ،نقشة هر کدام از معيارها ،زيرمعيارها و

زوجي يا دوبه دويي گزينهها و معيارهاي تصميمگيري

گزينه ها در سيستم اطالعات جغرافيايي تهيه شد.

است که در اين مقايسهها تصميم گيرندگان از

براي توليد ماتريس مقايسة دوتايي اين

قضاوت هاي شفاهي استفاده خواهند کرد.

شاخص ها ،نخست هر کدام از معيارهاي مربوط با
زيرمعيارها و گزينهها بهصورت نقشة وزنگذاري
توليد و مقايسة زوجي و استخراج وزنهاي هر کدام
از شاخصها انجام شد .براي بهدستآوردن وزنها از
نظر کارشناسان و متخصصان اين امر و همچنين
اسناد موجود استفاده و در نرمافزار ،Arc Gis
نقشه هاي معيارها تهيه شد .درنهايت با تلفيق و
رويهمگذاري اليه هاي عوامل در سيستم اطالعات

در زير ،ماتريس مقايسة دوبه دويي معيارها براي
مسئلة مدنظر ارائه شده است:
براي محاسبة ضريب اهميت معيارها از روش
ميانگين هندسي به دليل دقت بيشتر آن استفاده شده
است:
 = [(1*3)] ^ )1/2(= 0فيزيکي

جغرافيايي ،نقشة نهايي آسيبپذيري زرينشهر تهيه
شد .معيارهاي عوامل فيزيکي شامل زيرمعيار کاربري
اراضي ،زيرمعيار تعداد طبقات ساختمان ،نوع مصالح

 = [((1/9)*1)] ^ (1/2(=.3333طبيعي
سپس ضريب اهميت معيارها با نرماليزهکردن اين
اعداد به دست آمد:

ساختمانها ،قدمت ساختمان ،تراکم جمعيتي و

) =.9000

معيارهاي عوامل طبيعي شامل فاصله از گسل ،شيب

=.0999

زمين و نوع خاک هستند.
پس از مشخصشدن زيرمعيارهاي عوامل مؤثر بر
آسيبپذيري و وزن دهي به هر معيار و زيرمعيار و
گزينه هاي آنها ،نقشههاي آسيب پذيري هر کدام از
عوامل جداگانه ترسيم و درنهايت نقشة نهايي
آسيب پذيري منطقه با استفاده از سيستم اطالعات

(= ضريب اهميت فيزيکي
= ضريب اهميت طبيعي

مجموع ضرايب اهميت معيارهاي اصلي معادل 1
است و اين نسبي بودن اهميت معيارها را نشان
مي دهد .ضرايب اهميت زيرمعيارها نيز براساس
مراحلي به دست مي آيد که براي معيارهاي اصلي طي
شد.
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وزنهای محاسبهشده در نرمافزار اکسپورت چويس

(الف)

(ب)

(ج)
وزنها پس از استفاده از نظر کارشناسان و اسناد موجود در نرمافزار اکسپورت چويس برمبنای شکل ( )4محاسبه شده
است که نمودار (الف) مربوط به زيرمعیارهای عوامل فیزيکی ،نمودار (ب) مربوط به زيرمعیار عوامل طبیعی و درنهايت
نمودار (ج) مربوط به معیارهای عوامل فیزيکی و طبیعی است.
شکل  .5نمودارهای مربوط به وزنها در اکسپورت چويس
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نقشههای مربوط به معیارهای عوامل کالبدی و طبیعی

نقشههای مربوط به معیارهای عوامل فیزيکی که به ترتیب
از سمت راست باال شامل نوع مصالح ساختمانها ،قدمت
ساختمانها ،تعداد طبقات ساختمانها ،تراکم جمعیتی و
کاربری اراضی است.

شکل  .7نقشههای آسیبپذيری معیارهای عوامل کالبدی
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نقشههای مربوط به معیارهای عوامل طبیعی که به ترتیب از
سمت راست باال شامل نوع خاک ،شیب زمین و فاصله از
گسل است.

شکل  .2نقشههای آسیبپذيری معیارهای عوامل طبیعی

نقشههای آسیبپذيری ايجادشده از معیارهای عوامل

آورده شد؛ درنهايت نقشههاي مربوط به معيارها

طبیعی و کالبدی

جداگانه با استفاده از توابع تحليلي در سيستمهاي

پس از بهدستآمدن وزنهاي مربوط به گزينهها و

اطالعات جغرافيايي ايجاد شد که نقشة (الف) مربوط

زيرمعيارها ،درنهايت نقشههاي مربوط به معيارها که به

به معيار عوامل کالبدي و نقشة (ب) مربوط به معيار

دو گروه کالبدي و طبيعي تقسيم شده است ،تهيه و

عوامل طبيعي است.

وزنهاي مربوط به آنها در شکل ( )1و در نمودار (ج)

(ب)

(الف)

شکل  .3نقشههای آسیبپذيری ايجادشده از معیارهای عوامل طبیعی و کالبدی

نقشة نهايی آسیبپذيری

استخراج شد .با توجه به ديدگاه سيستمي ،تعيين

در مرحلة اول هر کدام از شاخصها بهتنهايي

آسيبپذيري شهر فقط با يک شاخص گويا نيست؛

وزنگذاري و آسيبپذيري هر کدام (نوع مصالح،

بلکه بايد شاخصهاي مختلف با همديگر مطالعه شوند.

قدمت ساختمان ،طبقات ساختمان ،شيب ،نوع خاک،

همچنين شاخصهايي که در تعيين آسيبپذيري

جمعيت ،فاصله از گسل و کاربري اراضي) بهتنهايي

استفاده شدهاند ،اهميت يکساني نداشتهاند و حتي
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ممکن است شاخصي نسبت به ديگري نقش

همديگر از روش  weighted sumو سيستم اطالعات

تعيينکنندهتري داشته باشد؛ بنابراين در اين مرحله

جغرافيايي استفاده شد .با استفاده از اين روش وزن هر

شاخصها نسبت به همديگر سنجيده شدند و براي

کدام از شاخصها در آن شاخص تأثير داده و سپس

تعيين وزن و اهميت هر کدام در آسيبپذيري از روش

شاخصها با همديگر ترکيب و درنهايت نقشة ()13

 AHPاستفاده شد؛ پس از استخراج وزن هر کدام از

آسيبپذيري زرينشهر استخراج شد .در جدول ()0

شاخصها با  ،AHPبراي ترکيب اليهها (شاخصها) با

ميزان آسيبپذيري زرينشهر آمده است.

جدول  .8توزيع وضعیت نقشة آسیبپذيری نهايی زرينشهر
رديف

طبقات عوامل آسیبپذيری

وضعیت

مساحت (به مترمربع)

درصد مساحت

1

آسيبپذيري کم

بسيار مناسب

00000

4303 %

0

آسيبپذيري متوسط

مناسب

440300

03300 %

0

آسيبپذيري زياد

نامناسب

033100

04331 %

4

آسيبپذيري بسيار زياد

بسيار نامناسب

03303

0301 %

شکل  .13آسیبپذيری نهايی زرينشهر

از

گرفت .وزن هر کدام از زيرمعيارها و گزينههاي آنها

براي

تهية

نقشة

آسيبپذيري،

پس

مشخصکردن عوامل مؤثر بر آسيبپذيري ،عوامل به

با نظر کارشناسان و اسناد موجود در نرمافزار

دو معيار طبيعي و کالبدي (فيزيکي) تقسيمبندي شدند

اکسپورت چويس مشخص و محاسبه شد که درنهايت

که در معيار طبيعي با استفاده از روش تحليل

زيرمعيارهاي گسل و جنس خاک به ترتيب بيشترين و

سلسلهمراتبي و مدل مقايسة زوجي بين زيرمعيارهاي

کمترين وزن را به خود اختصاص دادند .پس از

گسل ،شيب زمين و جنس خاک منطقه صورت

همپوشاني زيرمعيارها ،ميزان آسيبپذيري ازنظر
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درصد منطقه  01/03%با آسيبپذيري بسيار زياد و

( )weighted sumدر نرمافزار  Gisبراي تهية نقشة

 3/40%با آسيبپذيري کم بوده است .براساس مراحل

نهايي آسيبپذيري در نظر گرفته شد که قسمتي از

باال براي معيار عوامل کالبدي نيز همين مراحل انجام

نواحي غرب و شرق آسيبپذيري زياد و نواحي

شد که از بين زيرمعيارهاي قدمت ساختمان ،تراکم

مرکزي آسيبپذيري متوسط دارد.

جمعيت ،تعداد طبقات ساختمان ،جنس مصالح و
نقشة نهايی ريسک

کاربري اراضي منطقه ،بيشترين وزن به زيرمعيار قدمت
ساختمان و کمترين وزن به زيرمعيار کاربري اراضي

پس از تهية نقشة خطر و نقشة آسيبپذيري منطقه با

اختصاص يافت که در اين معيار نيز آسيبپذيري

استفاده از روش RASTER CALULATORدر ARC

متوسط با 43/11درصد و آسيبپذيري بسيار زياد با

 MAPبا اعمال ضرب نقشة خطر و نقشة آسيبپذيري،

0/01درصد از معيار عوامل کالبدي در منطقه بوده

نقشة ريسک  11منطقه استخراج شد و جدول ()0

است .درنهايت دو معيار طبيعي و کالبدي با همپوشاني

بيانکنندة توزيع وضعيت ريسک زرينشهر است.

جدول  .9توزيع وضعیت نقشة ريسک نهايی زرينشهر
رديف

طبقات عوامل ريسک

وضعیت

مساحت (به مترمربع)

درصد مساحت

1

ريسک بسيار کم

پذيرفته

00000

4303 %

0

ريسک کم

بسيار مناسب

003330

40311 %

0

ريسک متوسط

مناسب

113003

00303 %

4

ريسک زياد

نامناسب

034330

01303 %

0

ريسک بسيار زياد

بسيار نامناسب

01333

0343 %

شکل  .11نقشة ريسک زرينشهر

ارزيابی ريسک زلزلة زرينشهر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايی ()GIS
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نهايي آسيبپذيري در نظر گرفته شد که قسمتي از

نقشة پهنهبندي خطر با کمترين شتاب افقي 0/11

نواحي غرب و شرق آسيبپذيري زياد و نواحي

گال با دورة بازگشت  430سال بر سنگبستر با توجه

مرکزي آسيبپذيري متوسط دارد .براي تهية نقشة

به روش خطر احتماالتي انجام شده که نزديک به 033

ريسک منطقه با دستور  raster calculatorدر

گال معادل  3/0 gاست و از خطر لرزهاي نسبتاً زياد

آرکمپ ،نقشة خطر ضربدر نقشة آسيبپذيري و

در منطقه حکايت دارد.

درنهايت نقشة ريسک منطقه ايجاد شد که ريسک

براي تهية نقشة آسيبپذيري ،پس از مشخصکردن
عوامل مؤثر بر آسيبپذيري ،عوامل به دو معيار طبيعي

بسيار زياد با 0/43درصد و ريسک کم با 40/11درصد،
کمترين و بيشترين درصد ريسک را در منطقه دارند.

و کالبدي (فيزيکي) تقسيمبندي شد که در معيار طبيعي
با استفاده از روش تحليل سلسلهمراتبي و مدل مقايسة

منابع

زوجي بين زيرمعيارهاي گسل ،شيب زمين و جنس

ابلقي صحرايي ،عليرضا .)1010( ،بافتهای فرسوده

خاک منطقه صورت گرفت .وزن هر کدام از زيرمعيارها

در سکونتگاههای شهری و روستايی و خطر

و گزينههاي آنها با نظر کارشناسان و اسناد موجود در

زلزله ،فصلنامة عمران و بهسازي شهري هفت

نرمافزار اکسپورت چويس مشخص و محاسبه شد که

شهر ،دورة  ،0شمارة  ،13تهران.40 -03 ،

درنهايت زيرمعيارهاي گسل و جنس خاک به ترتيب
بيشترين و کمترين وزن را به خود اختصاص دادهاند.
در اين معيار پس از همپوشاني زيرمعيارها ،ميزان
آسيبپذيري ازنظر درصد منطقه  01/03%با
آسيبپذيري بسيار زياد و  3/40%با آسيبپذيري کم
بوده است.
براي معيار عوامل کالبدي نيز همين مراحل انجام

احدنژاد ،محسن ،مشکيني ،ابوالفضل ،نوري ،بتول،
( .)1010ارزيابی آسیبپذيری سکونتگاههای
حاشیهای و  ...رسمی دربرابر زلزله با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیايی (نمونة موردی:
اسکان غیررسمی اسالمآباد شهر زنجان)،
کنفرانس جياياس شهري ،دانشگاه شمال ،آمل.

شد که از بين زيرمعيارهاي قدمت ساختمان ،تراکم

احدنژاد ،محسن ،جليلپور ،شهناز .)1031( ،ارزيابی

جمعيت ،تعداد طبقات ساختمان ،جنس مصالح و

عوامل درونی تأثیرگذار در آسیبپذيری

کاربري اراضي منطقه ،بيشترين وزن به زيرمعيار قدمت

ساختمانهای شهری دربرابر زلزله با استفاده از

ساختمان و کمترين وزن به زيرمعيار کاربري اراضي

سیستم اطالعات جغرافیايی (نمونة موردی :شهر

اختصاص يافت .در اين معيار نيز آسيبپذيري متوسط

خوی) ،فصلنامة آمايش محيط ،دورة  ،1شمارة

با 43/11درصد و آسيبپذيري بسيار زياد با
0/01درصد از معيار عوامل کالبدي در منطقه بوده
است .درنهايت دو معيار طبيعي و کالبدي با همپوشاني
( )weighted sumدر نرمافزار  Gisبراي تهية نقشة

.00 -00 ،03
اديب رمضاني ،محمدرضا ،اکبرپور ،عباس.)1010( ،
بررسی و شناخت پارامترهای مؤثر بر مديريت
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بحران ،فصلنامة بنا ،دورة  ،1شمارة  ،03تهران،
.40 -03
آقايي ،مسعود .)1013( ،گزارش بازديد از مناطق
زلزلهزدة گیالن و زنجان ،دفتر فني ،معاونت
آموزش و پژوهش دانشکدة معماري و شهرسازي،
دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران.
احمدي ،حسن .)1031( ،نقش شهرسازی در کاهش
آسیبپذيری شهر ،فصلنامة مسکن و انقالب،
دورة  ،1شمارة  ،13تهران.33 -11 ،
احمدي ،حميد ،بوچاني ،محمدحسين.)1010( ،
پیشینة زلزله در ايران ،ماهنامة شهرداريها
(ويژهنامة زلزله) ،دورة  ،10شمارة  ،10تهران،
.03 -01
افشين ،حسن ،چناقلو ،محمدرضا ،قنبري ،عباداهلل،
( .)1010بررسی تحلیلی زلزلة  5دیماه 1928
بم ،مرکز تحقيقات زلزلة دانشگاه صنعتي سهند،
تبريز.
اکبري ،رضا .)1014( ،نقش شهرسازی در مديريت
بحران زلزله (نمونة موردی :فرحزاد تهران)،
پاياننامة کارشناسي ارشد شهرسازي ،استاد
راهنما :عزيزي ،محمدمهدي ،دانشگاه تهران،
دانشکدة هنرهاي زيبا.
اميني حسيني ،کامبد ،حسيني ،مازيار ،جعفري،

اميني ،جمال ،کرمي ،جالل ،عليمحمدي ،عباس،
صفرراد ،طاهر .)1033( ،ارزيابی مدل راديوس
در تخمین خسارات ناشی از زلزله در محیط
 ،GISمطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقهاي،
دورة  ،0شمارة .41 -00 ،11
اهري ،زهرا .)1030( ،تحلیل و برنامهريزی فضايی -
مکانی سکونتگاهها برای کاهش خطر زلزله،
چاپ اول ،تهران ،مرکز مطالعات مقابله با سوانح
طبيعي ايران 000 ،ص.
ايري ،عبدالجالل .)1031( ،برنامهريزی کاهش اثرات
زلزله در سطوح شهری (نمونة موردی :منطقة
 83تهران) ،پاياننامة کارشناسي ارشد ،استاد
راهنما :عبدي دانشپور ،زهره ،دانشگاه شهيد
بهشتي ،دانشکدة معماري و شهرسازي.
باغوند ،اکبر ،نظريها ،مهرداد ،صفارزاده ،محمود،
گيوهچي ،سعيد .)1010( ،بررسی علل تنزل
عملکرد شبکة حمل و نقل شهری پس از وقوع
زلزله و راهکارهای مقابله با آن ،دومين سمينار
ساختوساز در پايتخت ،پرديس دانشکدههاي
فني دانشگاه تهران ،تهران.
بحريني ،سيد حسين .)1010( ،ساختوساز پايدار در
شهرها ،دومين سمينار ساختوساز در پايتخت،
پرديس دانشکدههاي فني دانشگاه تهران ،تهران.

محمدکاظم .)1010( ،چالشها و راهبردهای

بحريني ،حسين .)1030( ،برنامهريزی کاربری زمین

مديريت بحران در شهر تهران ،دومين سمينار

در مناطق زلزلهخیز ،نمونة موردی :شهرهای

ساختوساز در پايتخت ،پرديس دانشکدههاي

سمينار

فني دانشگاه تهران ،تهران.

منجیل،

لوشان،

رودبار،

دومين

ارزيابی ريسک زلزلة زرينشهر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايی ()GIS

ساختوساز در پايتخت ،پرديس دانشکدههاي
فني دانشگاه تهران ،تهران.
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تکبيري ،سهراب .)1010( ،زلزله ،مديريت بحران،
طراحی محیط ،فصلنامة عمران و بهسازي شهري

بحريني ،سيد حسين .)1030( ،طراحی شهری در

هفت شهر ،دورة  ،0شمارة  11و  ،13سازمان

مناطق زلزلهخیز ،طرح بسيج توان فني کشور

عمران و بهسازي شهري ،وزارت مسکن و

براي مقابله با آثار زلزله ،چاپ اول ،تهران ،مرکز
مطالعات مقابله با سوانح طبيعي ايران 011 ،ص.

شهرسازي ،تهران.13 -43 ،
جعفري ،محمدکاظم ،توکلي ،بهروز ،توکلي ،شهاب،

بربريان ،مانوئل ،قريشي ،منوچهر ،ارژنگ ،بهرام،

( .)1011مجموعه مقاالت اولین کنفرانس

مهاجر اشجعي ،ارسالن .)1014( ،پژوهش و

بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله ،چاپ

بررسی ژرف نوزمین ساخت لرزة زمینساخت

اول ،تهران ،پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و

و خطر زمینلرزه  -گسلش در شمال تهران و
پیرامون ،گزارش شمارة  ،01سازمان زمينشناسي
کشور ،تهران.
پورمحمدي ،محمدرضا ،مصيبزاده ،علي.)1013( ،
آسیبپذيری شهرهای ايران دربرابر زلزله و

مهندسي زلزله 000 ،ص.
جعفري ،محمدکاظم .)1010( ،ريزپهنهبندی لرزهای
شمال تهران از ديدگاه شرايط ساختگاه ،چاپ
هفتم ،تهران ،پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و
مهندسي زلزله 300 ،ص.

نقش مشارکتهای محلهای در امدادرسانی آنها،

جهاني ،علي ،مسگري ،سوسن GIS .)1013( ،به زبان

جغرافيا و توسعه ،دورة  ،1شمارة  ،10پژوهشکدة

ساده ،چاپ  ،0تهران ،انتشارات وزارت دفاع.

علوم زمين و جغرافيا ،دانشگاه سيستان و
بلوچستان ،زاهدان.144 -113 ،
پويان ،ژيال .)1030( ،برنامهريزی مقابله با خطرات
طبیعی ،پاياننامة کارشناسي ارشد ،استاد راهنما:
ناطقالهي ،فريبرز ،دانشکدة معماري و شهرسازي،
دانشگاه شهيد بهشتي ،گروه جغرافيا و برنامهريزي
شهري.
تقوايي ،مسعود ،عليمحمدي ،نرگس .)1010( ،زلزله
و پیامدها و بحرانهای ناشی از آن در شهرها،
ماهنامة بنا ،دورة  ،0شمارة .133 -10 ،03

حاتمينژاد،

حسين،

(.)1011

ارزيابی

میزان

آسیبپذيری لرزهای در شهر (نمونة مطالعه:
منطقة  13شهرداری تهران) ،پژوهشهاي
جغرافياي انساني ،دورة  ،40شمارة .03 -1 ،11
زارع ،مهدي .)1013( ،مبانی تحلیل خطر زمینلرزه،
انتشارات پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و
مهندسي زلزله.
زبردست ،اسفنديار .)1013( ،کاربرد فرايند تحلیل
سلسلهمراتبی شهری و منطقهای ،نشرية هنرهاي
زيبا ،دورة  ،13شمارة .11 -0 ،13
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زنگيآبادي ،علي ،تبريزي ،نازنين .)1010( ،زلزلة
تهران و ارزيابی فضايی آسیبپذيری مناطق
شهری ،پژوهشهاي جغرافيايي ،دورة  ،01شمارة
.103 -110 ،01

راهنما :عسگري ،علي ،دانشگاه تربيت مدرس،
گروه جغرافيا.
گلي ،علي ،عسگري ،علي .)1013( ،زلزلة تهران و
ارزيابی فضايی آسیبپذيری بنگاههای اقتصادی

زنگيآبادي ،علي ،محمدي ،جمال ،صفايي ،همايون،

(مطالعة موردی :شبکة بانکی شهر تهران)،

قائدرحمتي ،صفر .)1013( ،تحلیل شاخصهای

فصلنامة مدرس علوم انساني – برنامهريزي و

آسیبپذيری مساکن شهری دربرابر زلزله (نمونة

آمايش فضا ،دورة  ،14شمارة .31 -00 ،0

موردی :مساکن شهر اصفهان) ،فصلنامة جغرافيا
و توسعه ،دورة  ،1شمارة .33 -11 ،10

گزارش آماري از اطالعات زمينلرزههاي کشور،
( .)0331پايگاه ملي دادههاي علوم زمين کشور.

صنيعي ،راحله .)1011( ،تحلیل فضايی آسیبپذيری

ناظري ،مصطفي ،انصاري ،محمدرضا ،کهنسال،

و مديريت بحران زلزله در بخش مرکزی تهران

ابراهيم .)1010( ،کاربرد سنجش از دور ( )RSو

(مطالعة موردی :مناطق  11و  18شهرداری

سیستم اطالعات جغرافیايی ( )GISدر مديريت

تهران با استفاده از  ،)GISپاياننامة کارشناسي

بحران و پهنهبندی خطر شهرهای ساحلی دريای

ارشد ،استاد راهنما :زنگيآبادي ،علي ،اصفهان،

خزر ،اولين کنفرانس  GISشهري ،دانشگاه شمال،

گروه جغرافيا.

آمل ،ايران.
(.)1013

نوري ،بتول ،احدنژاد ،محسن و مشکيني ،ابوالفضل،

عزيزي،

محمدمهدي،

اکبري،

رضا،

مالحظات شهرسازی در سنجش آسیبپذيری
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