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Abstract
The city of Khorramabad in Lorestan province is considered as one of the seismic cities of Iran due to
its location on the Zagros earthquake zone. In this research, for more safety in residential areas and
construction projects, seismic hazard zonation in Khorramabad city was studied using six
environmental parameters including focal length of earthquakes, distance from major faults, and focal
depth of earthquake events, earthquake acceleration, lithology, and slope. To this end, by using a
seismic data catalog for the period from 1900 to 2018, maps of the focal lengths and the focal depths
of earthquake events were prepared. Using the geologic and digital elevation maps, maps of distance
from the fault, the lithology and the slope, and using a Deterministic Seismic Hazard Assessment
(DSHA) and using the existing empirical relationships between the characteristics of the earthquake,
the peak ground acceleration map (PGA) of the region was prepared. After providing the data layers,
the map of each factor is standardized and weighed using fuzzy logic and hierarchical analysis
process, respectively. By integrating all standardized layers in their weights, the final map of
earthquake hazard zonation of the city was prepared using a hybrid hierarchical-fuzzy method. Based
on the results of the above-mentioned method, 6.43%, 12.74%, 24.57%, 35.13% and 21.12% of the
city's area are located in very low, low, moderate, high and very high risk classes, respectively.
Key words: Zoning, Earthquake, Khorramabad, Hierarchy-Fuzzy Method.
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ارزيابی و تهیة نقشة زونهای لرزهای شهر خرمآباد با استفاده از روش سلسلهمراتبی فازی
سیامک بهاروند * ،استاديار ،گروه زمینشناسی ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمآباد ،ايران
جعفر رهنماراد ،دانشیار ،گروه زمینشناسی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ايران
سلمان سوری ،کارشناس ارشد ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمآباد ،ايران

چکیده
شهر خرمآباد در استان لرستان به دليل قرارگرفتن بر پهنة لرزة زمينساخت زاگرس ،يکي از شهرهاي لرزهخيز ايران به شمار
ميآيد .در اين پژوهش بهمنظور ايمني بيشتر در مناطق مسکوني و طرحهاي عمراني ،پهنهبندي خطر لرزهخيزي در شهر
خرمآباد با استفاده از شش مؤلفة محيطي شامل فاصلة کانوني زمينلرزهها از شهر خرمآباد ،فاصلة گسلهاي اصلي از شهر،
عمق رخداد زمينلرزهها ،شتاب زمينلرزه ،ليتولوژي و شيب مطالعه شد .بدين منظور نخست با بهرهگيري از گردآوري
کاتالوگ دادههاي لرزهخيزي در بازة زماني سالهاي  8333تا  ،2381نقشة عوامل فاصلة کانوني زمينلرزهها از شهر خرمآباد و
عمق رخداد زمينلرزهها تهيه شد ،سپس با بهرهگيري از نقشة زمينشناسي و خطوط رقومي ارتفاع منطقه ،نقشة فاصله از
گسل ،ليتولوژي و شيب شهر خرمآباد و با روش قطعي زلزلهطرح ( )DSHAو بهرهگيري از روابط تجربي موجود بين
مشخصههاي زلزله ،نقشة شتاب افقي زمينلرزههاي ( )PGAمنطقه به دست آمد .پس از تهية اليههاي اطالعاتي ،نقشة هريک
از عوامل به ترتيب با استفاده از منطق فازي و فرايند تحليل سلسلهمراتبي ،استانداردسازي و وزندهي شد .درنهايت با تلفيق
همة اليههاي استانداردسازيشده در وزن آنها ،نقشة نهايي پهنهبندي خطر زمينلرزه در شهر خرمآباد با استفاده از روش
تلفيقي سلسلهمراتبي فازي تهيه شد .براساس نتايج بهدستآمده با استفاده از اين روش به ترتيب ،27/74 ،82/47 ،6/70
 07/80و 28/82درصد از مساحت شهر خرمآباد در کالسهاي خطر بسيار کم ،کم ،متوسط ،زياد و بسيار زياد قرار گرفت.
واژههای کلیدی :پهنهبندي ،زلزله ،خرمآباد ،روش سلسلهمراتبي فازي.
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مقدمه
به دليل مساعدبودن شرايط جغرافيايي ،نبود

عوامل محيطي مؤثر بر خطر زمينلرزه تا شعاع
 833کيلومتري از مرکز آن مطالعه شده است.

مديريت جامع محيطي و رعايتنکردن آستانههاي

روش سلسلهمراتبي ،روشي نيمهکيفي شامل يک

محيطي ،ايران ،کشوري پرخطر به شمار ميآيد؛

ماتريس وزندهي برمبناي مقايسههاي زوجي بين

بهطوري که جزو  83کشور بالخيز جهان قرار گرفته

عوامل است و ميزان مشارکت هر يک از عوامل را در

است (قائدرحمتي و همکاران .)17 :8030 ،زلزله،

پهنهبندي خطر لرزهخيزي مشخص ميکند .اين روش

يکي از فرايندهاي ژئومورفيک دروني است که آثار

که ساعتي 8در سال  8313ارائه کرده ،برمبناي سه اصل

تخريبي زيادي دارد و بعضي از شهرهاي کشور ما را

تجزيه ،قضاوت تطبيقي و سنتز اولويتها استوار است

تهديد ميکند .بيتوجهي به خطر زمينلرزه در

(احمدي و همکاران .)870 :8033 ،منطق فازي نيز،

مکانگزيني شهرها و رعايتنکردن نکات فني و ايمني

يک منطق چند مقداري است؛ يعني مؤلفهها و

در ساخت تأسيسات و ساختمانها ،آثار زيانباري به

متغيرهاي آن عالوه بر اختيار اعداد  3يا  ،8تمامي

دنبال دارد (نگارش.)37 :8017 ،

مقادير بين اين دو عدد را نيز اختيار ميکنند .تعلق هر

طي صد سال گذشته بيش از يکهزار زلزلة

عضو مجموعة مرجع به يک عضو زيرمجموعة خاص،

ويرانکننده در هفتاد کشور جهان به وقوع پيوسته

قطعي نيست .اين نبود قطعيت با نسبتدادن يک عدد

است و افزون بر  873ميليون نفر از اين زلزلهها آسيب

بين  3و  8به اين عضو انجام ميگيرد .با تلفيق دو

ديدهاند (علميزاده و هدايي .)2 :8011 ،در اين زمينه

روش يادشده به روشي دست يافتهايم که ساختاري

پهنهبندي خطر زمينلرزه براي تدوين روابط بين

قابل درک بين تصميمگيري چندمعياره با مجموعهاي

برنامهريزي منطقهاي و مديريت ريسک زلزله بهمنظور

از دادههاي کمي و کيفي برقرار ميکند .همچنين اين

کاهش آسيبپذيري لرزهاي ،امري ضروري به نظر

روش وجود ساختاري مرتبهاي ،مستقل و قابل فهم را

ميرسد .پهنهبندي خطر زمينلرزه زماني نمود ميکند

ارائه و درنهايت ضريب ناسازگاري را کاهش ميدهد.

که اوالً عوامل دخيل در لرزهزايي و محرکهاي لرزهاي

منطق سلسلهمراتبي فازي تفکرات بشري را در استفاده

بهطور کامل شناخته شود و ثانياً تمام عناصر يادشده با

از اطالعات تقريبي و نامطمئن براي تصميمگيري

همديگر در مدلي منسجم ارزيابي شوند .اين پژوهش

بازتاب و بيشترين انعطاف را در قضاوت و واقعيترين

با هدف پهنهبندي خطر زمينلرزه در شهر خرمآباد با

و بهترين رابطة بين معيارها و متغيرها را ارائه ميدهد

بهرهگيري از روش تلفيقي سلسلهمراتبي فازي صورت

(بهاروند و سوري.)37 :8036 ،

گرفته است.
شهر خرمآباد ،مرکز استان لرستان ،بزرگترين و

پیشینة پژوهش

پرجمعيتترين شهر لرنشين و از مهمترين شهرهاي

درزمينة ارزيابي و پهنهبندي خطر زمينلرزه تاکنون

غربي ايران است .اين شهر کوهستاني در ارتفاع

مطالعات زيادي در ايران و ساير نقاط جهان صورت

8033متري از سطح دريا قرار دارد .در اين پژوهش
saati

1
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بيشترين مقدار شتاب زمين در مرکز شهر ارزينکن

قبادي و همکاران ( )8016خطر زلزله را در

تقريباً  8گال است.

شهرستان مسجد سليمان ارزيابي کردند .براساس نتايج

جياناراکي و همکاران )2383( 2با استفاده از روش

از

قطعي ،خطر زمينلرزه را در شهر ايجيون يونان بررسي

بهدستآمده

بيشترين

شتاب

افقي

ناشي

کردند .براساس نتايج ،هماهنگي خوبي بين روش

زمينلرزههاي محتمل 3/0g ،برآورد شده است.
اميراحمدي و آبباريکي ( )8030با استفاده از
سيستم اطالعات جغرافيايي ،ريز پهنهبندي خطر زلزله

استفادهشده و زمينلرزة  6/7ريشتري سال  8337اين
منطقه وجود داشته است.

را در شهر سبزوار بررسي کردند .در اين پژوهش که با

لوي و همکاران )2381( 0با استفاده از روش قطعي

تأکيد بر عامل گسل انجام شده است ،نتايج نشان داد

و احتماالتي ،خطر زمينلرزه را در شبهجزيرة مالزي

بيش از  88کيلومترمربع از وسعت شهر در پهنة خطر

بررسي کردند .نتايج براساس هر دو روش نشان داد

بسيار زياد قرار دارد.

شهرهاي مرکزي و غربي شتاب افقي زياد و روشهاي

رحيميشهيد و همکاران ( )8037با استفاده از

استفادهشده دقت زيادي دارند.

سيستم اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور ،نقشة
زونهاي لرزهاي گسترة اصفهان را تهيه کردند.

روششناسی پژوهش

براساس نتايج بهدستآمده ،لرزهخيزي منطقه از جهت

روش پژوهش

شمال شرق به طرف جنوب غرب افزايشي است.

خرمآباد ،يکي از شهرهاي لرزهخيز ايران ،در استان

جالليان و دادگر ( )8037با استفاده از روش تحليل

لرستان واقع شده است (شکل  .)8مراحل کلي

سلسلهمراتبي ،آسيبپذيري بخش چورزق شهرستان

پژوهش بهمنظور پهنهبندي خطر زمينلرزه در اين شهر

طارم را دربرابر زلزله پهنهبندي کردند .براساس نتايج

شامل گردآوري اطالعات ،استانداردسازي با استفاده از

بهدستآمده بيش از  63درصد از مساحت منطقه در

توابع عضويت فازي ،وزندهي با استفاده از روش

کالس خطر زياد و بسيار زياد واقع شده است.

سلسلهمراتبي ،همپوشاني اليهها و در نهايت تعيين

قهرماني و همکاران ( )8034خطر زمينلرزه را به
روش منطق فازي در منطقة دهک استان خراسان

دورة بازگشت زمينلرزهها با استفاده از روش
گوتنبرگ  -ريشتر است.

جنوبي بررسي کردند .نتايج بهدستآمده براساس
مؤلفههاي شتابلرزهاي نشان داد شتابي که گسل
دهک به روستاهاي آن منطقه وارد ميکند ،معادل
 3/71شتاب ثقلي زمين است.
آسکان و همکاران )2387( 8خطر زلزله را در
منطقة ارزينکن ترکيه ارزيابي کردند .نتايج نشان داد
Askan et al.

1

Giannaraki et al.
Loi et al.

2
3
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شکل  .8موقعیت جغرافیايی محدودة پژوهش

گردآوری اطالعات :در اين مرحله شش مؤلفة

 .8نقشة عمق و فاصلة کانوني زمينلرزهها از شهر

محيطي شامل فاصلة کانوني زمينلرزهها از مرکز

خرمآباد :بهمنظور تهية نقشة فاصله از عمق و کانون

شهر ،فاصلة گسلهاي اصلي از مرکز شهر ،عمق

زمينلرزههاي رخداده ،نخست موقعيت جغرافيايي

رخداد زمينلرزهها ،شتاب افقي زمينلرزه ،ليتولوژي

زمينلرزهها از سال  8333تا  2381تعيين ،با

و شيب بررسي شده است .عوامل مختلف در نظر

رقوميسازي اين نقاط نقشة فاصلة کانوني

گرفته شده بهمنظور پهنهبندي خطر زمينلرزه در

زمينلرزهها از شهر خرمآباد ترسيم و با درونيابي به

محدودة مطالعهشده با توجه به نکاتي از قبيل هدف،

روش کريجينگ ،نقشة عمق کانوني زمينلرزهها نيز

مقياس کار و دقت قابل انتظار ،بررسي زلزلههاي

تهيه شد.

پيشين در ايران (ميرزايي )83 :8018 ،و بهويژه در

 .2نقشة فاصلة گسلها از شهر خرمآباد :بدين

منطقة زاگرس ،شرايط محيطي شهر ،ميزان

منظور نخست با استفاده از نقشة زمينشناسي

تأثيرگذاري هر عامل و کافي و دردسترسبودن

 8:833333منطقه و تصاوير ماهوارهاي ،گسلهاي

اطالعات تعيين شده است .در مطالعة انجامشده،

اصلي منطقه شناسايي و سپس با رقوميسازي آنها،

نقشة هريک از عوامل مؤثر بر خطر زمينلرزه به

نقشة فاصله از گسلهاي شهر خرمآباد ترسيم شد.

شرح زير تهيه شده است.

 .0شتاب زمينلرزه :بهمنظور تهية نقشة شتاب
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افقي زلزله نخستين کار ،تعيين بزرگي زمينلرزة

سانتيمتر بر مجذور ثانيه )R( ،فاصلة محل مدنظر از

محتمل براي گسلهاي اصلي است .برآورد بيشترين

گسل يا کانون زلزله برحسب کيلومتر )M( ،بزرگي

توان لرزهزايي هريک از گسلها برپاية رابطة ميان

زمينلرزه برحسب ريشتر و ( )Lطول گسل برحسب

طول گسل و بزرگي محاسبه شده است که مهاجر

کيلومتر است .شتابي که با اين روابط حاصل ميشود،

اشجعي و نوروزي پيشنهاد دادهاند (رابطة )8

شتاب افقي طرح ناميده و برحسب ( )gبيان ميشود.

(.)Mohajer Ashjai & Nowroozi, 1978: 249-260

 .7ليتولوژي :نقشة ليتولوژي محدودة مطالعهشده

براساس پژوهش مانوئل بربريان ( )8067در

برمبناي نقشة زمينشناسي  8:833333خرمآباد و

ارزيابي خطر زمينلرزه در تهران ،نصف طول گسل

مطالعات ميداني تهيه شده است.

در توليد زمينلرزه مدنظر قرار گرفته است .بيترديد

 .7شيب :بهمنظور تهية نقشة شيب از مدل رقومي

تمام طول گسل در ذخيرهسازي انرژي زلزله نقش

ارتفاعي استفاده شده است که از خطوط تراز نقشة

ندارد؛ يعني هرچه طول گسل بيشتر شود ،با توجه به

توپوگرافي  8:73333منطقة پژوهش در محيط

شرايط ژئومکانيکي زمين ،طول گسيختگي ناشي از

نرمافزار  ArcGISتهيه شد.

زلزله کمتر خواهد بود؛ بنابراين استفاده از نصف

استانداردسازی معیارها :در مطالعة انجامشده

طول گسل در محاسبات دور از واقعيت نيست

بهمنظور استانداردسازي معيارهاي استفادهشده از

(قبادي و همکاران.)73 :8016 ،

توابع عضويت منطق فازي استفاده شده است .يکي از
اساسيترين مباحث در نظرية فازي ،بحث تابع

()8
براي تعيين شتاب زمين يا شتاب طرح در محل،
مطالعات زيادي صورت گرفته است که در اين
پژوهش از روابط کمبل( ،)8318( 8رابطة  ،)2دونوان

2

(( ،)8340رابطة  )0و استوا( ،)8343( 0رابطة )7
استفاده شده است.

عضويت و چگونگي تعريف آن است .اساس
اختالف روشهاي فازي با روشهاي ديگر ،در
تعريف تابع عضويت است .تابع عضويت بهصورت
درجة

تعلق

عناصر

مجموعة

مرجع

به

زيرمجموعههاي آن تعريف و به شکل )µc(X
نمايش داده ميشود .براي بهدستآوردن تابع

()2

عضويت هيچ الگوريتم مشخصي وجود ندارد؛ بلکه
تجربه ،نوآوري و حتي اعمال نظر شخصي در

()0

شکلگيري و تعريف آن مؤثر است .در اين پژوهش

()7

با استفاده از توابع عضويت خطي 7و تعريفشدة

در روابط باال )a( ،شتاب حداکثر زمين برحسب

کاربر ،7نقشههاي هريک از عوامل مؤثر بر لرزهخيزي
شهر خرمآباد به نقشههاي فازي تبديل شدهاند.

1

Campbell
Donovan
3
Esteva
2

4

Linear
5
Userdefined
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اولويتبندی معیارها و وزندهی آنها با استفاده

و سپس دورة بازگشت براي زمينلرزهها با بزرگاي

از روش سلسلهمراتبی :در اين پژوهش از روش

مشخص براساس روابط تجربي تعيين شده است.

فرايند تحليل سلسلهمراتبي ( ،)AHPيکي از مدلهاي

روش گوتنبرگ  -ريشتر ،معروفترين و متداولترين

چندمعيارة تصميمگيري ،براي پهنهبندي خطر

روشي است که براي توصيف ميزان لرزهخيزي يک

زمينلرزه در شهر خرمآباد استفاده شده است .در

ناحيه استفاده ميشود .در اين روش وضعيت

تحليل سلسله مراتبي ،روش کار به اين صورت است

لرزهخيزي گسترة طرح بهصورت رياضي معنادار و

که نخست بهمنظور تعيين ارجحيت عوامل مختلف و

رابطة بزرگا  -فراواني رويداد زمينلرزهها تعريف

تبديل آنها به مقادير کمي از قضاوتهاي شفاهي

ميشود که ضرايب ثابت آن نشاندهندة وضعيت

(نظر کارشناسي) برمبناي مقايسههاي زوجي استفاده

لرزهخيزي ناحيه خواهد بود (همتي و همکاران،

ميشود؛ بهطوري که تصميمگيرنده ارجحيت يک

 .)12 :8036رابطة گوتنبرگ  -ريشتر بهصورت زير

عامل را بر علل ديگر بهصورت جدول ( )8در نظر

ارائه شده است:

ميگيرد و اين قضاوتها را به مقادير کمي بين  8تا
 3تبديل ميکند؛ سپس نتايج اين مقايسهها براي
محاسبة شاخص ناسازگاري 8به نرمافزار

Expert

 Choiceوارد ميشود .اگر شاخص محاسبهشده کمتر
از  3/8باشد ،نتايج پذيرفته است؛ در غير اين صورت
بايد دوباره در وزندهي تجديدنظر شود.

()7
در آن NC ،فراواني تجمعي زلزلههاي رخداده در
طول زمان بررسي براي زلزلهاي با بزرگاي خاص،
 aپارامتر لرزهخيزي منطقه که مقدار آن به تعداد
زلزلههاي رخداده در منطقه بستگي دارد b ،پارامتر
لرزهخيزي منطقه که مقدار آن به وضعيت تکتونيکي

جدول  .8طبقهبندی ارجحیت مقادير وزنها براساس

منطقه بستگي دارد و  Mبزرگي زمينلرزه است که در

قضاوت کارشناسی ()Saaty & Vargas, 2001: 103

اين پژوهش لرزههاي با بزرگاي  Ms≥4در دورهاي

توصیف زبانی ارجحیت طبقات

مقدار عددی وزنها

881ساله از  8333تا  2381براي منطقة خرمآباد در

کامالً مهم يا کامالً مطلوبتر

3

اهميت بسيار قوي

4

اهميت يا مطلوبيت قوي

7

کمي مطلوبتر يا کمي مهمتر

0

اهميت يا مطلوبيت يکسان

8

اولويت بين فواصل

 6 ،7 ،2و 1

نظر گرفته شده است.
يافتههای پژوهش
پهنهبندي مناطق زلزلهخيز از اقدامات مفيد براي
کاستن از شدت خسارات ناشي از آن به شمار

تعیین دورة بازگشت زمینلرزهها با بزرگای
مشخص :بدين منظور نخست از روش گوتنبرگ -
ريشتر براي توصيف ميزان لرزهخيزي منطقه استفاده
Inconsistency

1

ميآيد؛ زيرا بدين وسيله استفاده از مناطق پرخطر
محدود و از احداث بعضي بناها در اين محدودهها
جلوگيري ميشود .همچنين با مشخصکردن پهنههاي
خطر در شهر ،تصميمگيري دربارة استقرار شريانهاي
حياتي در مناطق کمخطر امکانپذير ميشود.

ارزيابی و تهیة نقشة زونهای لرزهای شهر خرمآباد با استفاده از روش سلسلهمراتبی فازی

بررسي عوامل مؤثر بر پهنهبندي خطر زمينلرزه
در شهر خرمآباد نشان ميدهد:

سیامک بهاروند و همکاران
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و سپس شتاب افقي ايجادشده بر شهر خرمآباد
براساس روابط تجربي کمبل ،دونوان و استوا تعيين

 -گسلها بهمثابة چشمههاي لرزهاي ،از مهمترين

شده است (جدول  .)2براساس محاسبات انجامشده

ساختارهاي زمينشناسي هستند که ارتباط آنها با

بزرگي زلزلههاي ناشي از فعاليت گسلهاي محدودة

وقوع زمينلرزه انکارناپذير است (عباسپور و

اطراف شهر خرمآباد بين  6/28تا  4/33ريشتر و

همکاران .)888 :8036 ،هرچه فاصله از گسل کمتر

بزرگترين شتاب افقي ( )PGAبراساس رابطة

باشد ،تنش در منطقه و ريسک رخداد زمينلرزه

دونوان ،کمبل و استوا به ترتيب  3/066 ،3/077و

بيشتر ميشود .بر اين اساس بخش غربي شهر

 3/233گال است .با محاسبة شتاب افقي طرح

خرمآباد به دليل فاصلة نزديک تا گسل خرمآباد

برمبناي ( ،)gامکان ارائة توصيفي از لرزهخيزي منطقه

( ،)F8آسيبپذيرتر از ساير مناطق شهر است.

وجود دارد .نقشة شتاب افقي خطر لرزهخيزي گسترة

 -گام نخست در بررسي ويژگيهاي لرزهخيزي

مدنظر در نرمافزار  ArcGISبا استفاده از ابزار

يک گستره ،گردآوري دادههاي پايه از زمينلرزههايي

تحليلگر زمينآماري ترسيم شده است (شکل .)0

است که پيش از اين در گسترة مدنظر روي داده

براساس آييننامة استاندارد  2133زلزلة ايران ،اگر

است (بيتاللهي و معتمد .)8 :8013 ،بررسي نقشة

شتاب افقي طرح  3/27 g ،3/03g ،3/07 gو 3/2 g

فاصلة کانوني زمينلرزههاي گذشته نشان ميدهد

باشد ،خطر نسبي در منطقه به ترتيب بسيار زياد،

بخش مرکزي شهر فاصلة کمتري تا محل رخداد

زياد ،متوسط و کم خواهد بود (مرکز تحقيقات

زمينلرزههاي گذشته و پتانسيل لرزهخيزي بيشتري

مسکن .)22 :8066 ،توزيع شتاب افقي در محدودة

دارد .همچنين بررسي نقشة عمق کانوني نشان

شهر خرمآباد نشان ميدهد بخشهاي غربي شهر

ميدهد بخش شمال غربي به علت عمق کانوني کمتر

متأثر از شتاب لرزهاي بيشتر و قسمتهايي از جنوب

و با توجه به اينکه رخداد زمينلرزه در سطوح

شهر متأثر از شتاب افقي کمتر است.

کمعمق باعث تشديد زمينلرزه ميشود ،پتانسيل
خطر بيشتري دارد.
 بهمنظور تهية نقشة شتاب افقي زمينلرزههايشهر خرمآباد ،پس از شناسايي گسلهاي اصلي منطقه
(شکل  ،)2با استفاده از رابطة  ،8بزرگي
زمينلرزههاي محتمل براساس طول گسلها محاسبه
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شکل  .2تصوير هوايی از گسلهای اطراف شهر خرمآباد
جدول  .2نتايج بهدستآمده از بررسی گسلهای اطراف شهر خرمآباد (محاسبات :نگارندگان)
گسل

فاصله از شهر

طول

بزرگی ()M

شتاب افقی (کمبل)

شتاب افقی (دونوان)

شتاب افقی (استوا)

میانگین

F1

77

13

4/33

3/334

3/833

3/372

3/316

F2

13

73

6/43

3/370

3/367

3/320

3/376

F3

74

43

6/37

3/311

3/833

3/376

3/341

F4

78

833

4/33

3/831

3/823

3/363

3/336

F5

63

61

6/30

3/348

3/310

3/307

3/362

F6

03

17

4/32

3/843

3/844

3/833

3/872

F7

77

76

6/46

3/830

3/887

3/376

3/338

F8

1

13

4

3/066

3/077

3/233

3/006

F9

84

70

6/40

3/284

3/283

3/873

3/837

F10

16

41

6/33

3/374

3/363

3/326

3/373

F11

47

00

6/68

3/377

3/367

3/327

3/374

F12

42

80

6/28

3/377

3/376

3/381

3/303

F13

47

27

6/73

3/373

3/362

3/328

3/377

F14

31

28

6/72

3/307

3/377

3/380

3/308

 هرچه سازندهاي منطقه سستتر باشند ،امواجلرزهاي باعث ايجاد خسارات بيشتري در سطح منطقه

آبرفتي و قسمتهايي از غرب شهر نيز از جنس آهک
و مارن است.

خواهند شد .نقشة ليتولوژي منطقه نشان ميدهد بخش

 -بررسي نقشة شيب منطقه نشان ميدهد

وسيعي از سطح شهر خرمآباد از جنس رسوبات

قسمتهايي از مناطق غربي و شمال شرق شهر به

ارزيابی و تهیة نقشة زونهای لرزهای شهر خرمآباد با استفاده از روش سلسلهمراتبی فازی

دليل شيب بيشتر ،آسيبپذيرتر از ساير مناطق شهر
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سیامک بهاروند و همکاران

پس از استانداردسازي دادهها ،با توجه به اينکه
هريک از اليهها تأثير متفاوتي بر پهنهبندي خطر

هستند.
پس از آمادهکردن اليههاي مدنظر ،استانداردسازي

زمينلرزه دارند ،وزندهي به اليهها ضرورت مييابد.

اليهها انجام شده است .براي استانداردسازي دادهها،

براي اين کار از روش تحليل سلسلهمراتبي استفاده

روش فازي به کار رفته است .نکتهاي که بايد در

شده است .بدين منظور نخست با مقايسة زوجي

استانداردسازي اليهها به آن توجه شود ،انتخاب نوع

(براساس جدول  )8اليهها دوبهدو با هم مقايسه و

تابع عضويت فازي است .در مطالعة انجامشده با توجه

نتايج بهدستآمده بهمنظور محاسبة وزنهاي هريک از

به تأثير کالسهاي هريک از عوامل در ايجاد رخداد

فاکتورهاي استفادهشده به نرمافزار Expert Choice

زمينلرزه ،از توابع عضويت خطي (شيب ،فاصله از

انتقال داده شد .نتايج بهدستآمده از محاسبة ضريب

گسل ،شتاب ،عمق و فاصلة کانوني زمينلرزه) و تابع

ناسازگاري نشان داد مقايسهها بهدرستي انجام شده

عضويت تعريفشدة کاربر (ليتولوژي) استفاده شده

است (جدول .)0

است (شکل .)0
جدول  .0مقايسههای زوجی عوامل مؤثر بر خطر زمینلرزه در شهر خرمآباد
عوامل مؤثر بر زمینلرزه

شتاب افقي
فاصله از گسل

شتاب افقی
8

وزن

فاصله از

فاصله از کانون

عمق کانونی

گسل

زمینلرزه

زمینلرزه

8

2

2

0

8

2

2

0

0

8

8

2

0

3/876

8

2

0

3/876

8

2

3/338

8

/367

فاصله از کانون زمينلرزه
عمق کانوني زمينلرزه
ليتولوژي
شيب

لیتولوژی

شیب
0

3/266
3/266

ضريب
ناسازگاری

3/32

درنهايت بهمنظور تهية نقشة پهنهبندي خطر

به ترتيب  07/80 ،27/74 ،82/47 ،6/70و

زمينلرزه در شهر خرمآباد با استفاده از روش

 28/82درصد از مساحت شهر خرمآباد در

سلسلهمراتبي فازي ،نقشههاي فازي هريک از عوامل

کالسهاي خطر بسيار کم ،کم ،متوسط و بسيار زياد

در وزنهاي بهدستآمده براساس فرايند تحليل

قرار دارد .براساس نقشة تهيهشده ،غرب شهر

سلسلهمراتبي ضرب و نقشة تمام عوامل همپوشاني

خرمآباد در پهنة با خطر بسيار زياد است و بخش

داده شد (شکل  .)7نتايج بهدستآمده از نقشة

جنوبي حساسيت کمتري دربرابر خطر زمينلرزه

پهنهبندي خطر لرزهخيزي شهر خرمآباد نشان ميدهد

دارد.
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شکل  .0نقشة استانداردسازیشدة عوامل مؤثر بر خطر لرزهخیزی شهر خرمآباد

در مطالعة انجامشده ،پس از تهية نقشة خطر

نسبت بافت فرسوده به کل مساحت شهر نزديک به

لرزهخيزي شهر خرمآباد ،نقشة بافت شهري خرمآباد

 4درصد است .غالباً اين بخشها از ابنيه و

نيز تهيه شد .نتايج بهدستآمده از تلفيق اين نقشهها

ساختمانهاي قديمي تشکيل شدهاند که عمر زيادي

نشان ميدهد هستة تاريخي و بخش عمدهاي از

دارند و بسياري از اين ساختمانها در گذشته براساس

هستههاي مسکوني شهر در پهنة با خطر لرزهخيزي

اصول معماري و شهرسازي ساخته نشدهاند (شکل .)7

زياد و بسيار زياد قرار دارند (شکل  .)7شهر خرمآباد

بسياري از اين ساختمانها فوندانسيون و زيرسازي

با مساحت قانوني  0747هکتار 21 ،محله و نقطة

مناسبي ندارند و معابر آنها بسيار باريک است و در

فرسوده با مساحتي نزديک به  263هکتار دارد که

صورت بروز زلزله ،حتي گاهي با کمترين لرزش

ارزيابی و تهیة نقشة زونهای لرزهای شهر خرمآباد با استفاده از روش سلسلهمراتبی فازی

سیامک بهاروند و همکاران
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تخريب ميشوند؛ بنابراين با توجه به قرارگيري بخش

و بسيار زياد ،توجه به بافت فرسودة اين شهر اهميت

عمدهاي از شهر خرمآباد در پهنة با پتانسيل خطر زياد

ويژهاي دارد.

شکل  .7پهنهبندی خطر زمینلرزه در محدودة شهر خرمآباد

شکل  .7نمايی از بافت فرسوده در محلههای غربی شهر خرمآباد
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زلزلههاي بزرگ به کوچک در منطقه خواهد بود

برآورد فرمول لرزهخیزی گسترة مطالعهشده :در

(.)Novelo Casanova et al., 2006: 354

معادلة گوتنبرگ  -ريشتر ،ميزان  aرابطة مستقيمي با
استعداد لرزهخيزي خاستگاه مطالعهشده دارد؛ به بيان

در اين مطالعه با محاسبة ( Log Nفراواني تجمعي

ديگر هرچه مقدار آن بيشتر باشد ،تعداد زلزلههاي

زمينلرزهها) و ترسيم آن برحسب ( Msبزرگي

منطقه در بازة زماني مدنظر بيشتر است؛ اما ميزان b

زمينلرزه) ،پارامترهاي لرزهخيزي منطقه يعني

رابطهاي معکوس با مقدار تنش تجمعيافته در ناحيه

 )a=5.696( aو  )b=0.832( bبه دست آمده است

دارد و کمبودن آن نشاندهندة نسبت زياد تعداد

(شکل .)6

y = -0.832x + 5.696
R² = 0.9797

Log N
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

8

7

6

5

4

3

2

1

0
-0.5

شکل  -0نمودار گوتنبرگ  -ريشتر برای زمینلرزههای محدودة مطالعهشده

پس از رسم نمودار گوتنبرگ  -ريشتر ،با استفاده

در اين رابطه T ،دورة بررسي بزرگي

از رابطة  6و دادههاي بهدستآمده براي مقادير  aو ،b

زمينلرزههاست که در اين مطالعه برابر با  881سال

محاسبة دورة بازگشت زمينلرزهها در فاصلة

است .نتايج بهدستآمده از بررسي دورة بازگشت

833کيلومتري مرکز شهر خرمآباد (فاصلة زماني بين

زمينلرزهها در فاصلة  833کيلومتري مرکز شهر

وقوع دوبارة يک زمينلرزه با بزرگي معين) امکانپذير

خرمآباد نشان ميدهد دورة بازگشت براي زمينلرزهاي

ميشود (جدول .)7

با بزرگاي  ،4حدود  871سال است.

()6

جدول  .7دورة بازگشت برای زمینلرزههايی با بزرگای معین در محدودة اطراف شهر خرمآباد
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تعداد وقوع در  899سال

دورة بازگشت (سال)

فراوانی تجمعی

بزرگی ()M

834/47

3/73

277

7

23/88

0/70

73

7

7/21

20/00

7

6

3/60

871/77

8

4

طراحي شوند که دربرابر زمينلرزههايي با بزرگاي

نتیجهگیری
در اين پژوهش با بررسيهاي لرزهشناسي و

بيش از  6در مقياس ريشتر مقاوم باشند.
 .7با توجه به افزايش شيب و تأثيرپذيري

تکتونيک منطقه نتايج زير حاصل شده است:
محدودة

ساختارهاي سنگي موجود در محدودههاي پرخطر

مطالعهشده ،گسل خرمآباد ( )F8است .اين گسل در

پيشبيني ميشود مشکالت ديگري همچون ريزش

1کيلومتري غرب شهر خرمآباد واقع شده است و

بلوکهاي سنگي و زمينلغزههاي مخرب بر شدت

براساس رابطة کمبل توان ايجاد زمينلرزهاي با شتاب

تخريبهاي احتمالي ناشي از زلزله در اين منطقه

افقي  3/066 gدارد.

بيفزايد؛ بنابراين تسليح و مقاومسازي دامنهها و

 .8مهمترين

گسل

تأثيرگذار

بر

 .2با توجه به اينکه بستر شهر خرمآباد از رسوبات

همچنين زهکشي مناسب منابع آبي در اينگونه مناطق

آبرفتي کواترنري و تشکيالت آهکي مارني تشکيل

از شدت حرکات احتمالي ميکاهد و ايمني ساختگاه

شده است ،به دليل سستبودن ليتولوژي بستر ،شهر

تأسيسات و بناهاي موجود را در اين منطقه بهبود

خرمآباد آسيبپذيري زيادي دربرابر رخداد زمينلرزه

ميبخشد.

دارد.

 .6نقشة پهنهبندي خطر زمينلرزة شهر خرمآباد

 .0در مطالعة انجامشده از روش گوتنبرگ  -ريشتر

نشان ميدهد بخشهاي غربي شهر متأثر از حساسيت

براي تشريح چگونگي تغيير ويژگيهاي آماري خطر

لرزهاي بيشتري هستند؛ بنابراين پيشنهاد ميشود

زمينلرزه استفاده شده است .مقدار زياد a-value

گسترش و رشد شهر در مناطق غربي شهر متوقف و

بهدستآمده از اين روش ( ،)a=5.696بيانکنندة ميزان

به سمت بخشهاي جنوبي شهر کشيده شود که در

زياد لرزهخيزي و آهنگ زياد رخداد در سطح منطقه

پهنة با خطر لرزهخيزي کمتري قرار دارد .همچنين

است.

پيشنهاد ميشود مراکز حياتي شهر در بخشهاي

 .7نتايج بهدستآمده از محاسبة دورة بازگشت
زمينلرزهها با استفاده از رابطة گوتنبرگ  -ريشتر نشان
ميدهد تقريباً هر  20سال يکبار رخداد زمينلرزهاي
با بزرگاي  6در مقياس ريشتر در محدودة
833کيلومتري اطراف شهر خرمآباد محتمل است؛
بنابراين پيشنهاد ميشود سازههاي ساختهشده طوري

جنوبي مستقر شود تا در صورت وقوع زمينلرزه،
کمکرساني به ساير نقاط شهر متوقف نشود.
منابع
احمدي ،عاطفه ،موحد ،علي ،شجاعيان ،علي.)8033( ،
ارائة الگوی بهینة مکانيابی فضای سبز شهری با
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استفاده از  GISو روش AHP؛ منطقة
مطالعهشده :منطقة  5شهرداری اهواز ،نشرية
آمايش محيط ،دورة  ،7شمارة .874-862 ،87

دورة  ،6شمارة .74-73 ،7
عباسپور،

راضيه،

محمودرضا،

موسوي،
(.)8036

مرتضي،
تحلیل

هيهات،

فعالیتهای

اميراحمدي ،ابوالقاسم ،آبباريکي ،زکيه.)8030( ،

لرزهزمینساختی در گسترة شهر طبس ،فصلنامة

ريزپهنهبندی خطر زلزلة شهر سبزوار با استفاده

زمينشناسي ايران ،دورة  ،88شمارة ،72

از سیستم اطالعات جغرافیايی  ،GISنشرية

.888-824

جغرافيا و توسعه ،دورة  ،82شمارة ،07
.800-872
بهاروند ،سيامک ،سوري ،سلمان .)8036( ،مکانيابی
دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از

علميزاده ،هيوا ،هدايي ،علياصغر .)8011( ،مديريت
بحران در ارتباط با خطر گسلش و زمینلرزه؛
مطالعة موردی :منطقة دشت سیالخور ،نشرية
امداد و نجات ،دورة  ،8شمارة .7-80 ،7

روش تلفیقی سلسلهمراتبی فازی؛ مطالعة

قائدرحمتي ،صفر ،گندمکار ،امير ،خوشکالمپور ،امير،

موردی :شهر کوهدشت ،نشرية آمايش محيط،

( .)8030ارزيابی متغیرهای تأثیرگذار بر

دورة  ،83شمارة .30-831 ،06

آسیبپذيری مساکن شهری دربرابر زلزله؛

بيتاللهي ،علي ،معتمد ،پانتهآ .)8013( ،محاسبة
پارامترهای لرزهخیزی برای منطقة البرز مرکزی،
پژوهشنامة زلزلهشناسي و مهندسي زلزله ،دورة
 ،80شمارة .8-1 ،0

مطالعة موردی :شهر بروجرد ،نشرية آمايش
محيط ،دورة  ،4شمارة .10-837 ،27
قبادي،

محمدحسين ،چرچي ،عباس ،صفري،

حجتاهلل .)8016( ،ارزيابی مقدماتی خطر

جالليان ،حميد ،دادگر ،حسين .)8037( ،پهنهبندی

زمینلرزه و نشت گاز در شهرستان مسجد

آسیبپذيری سکونتگاههای روستايی دربرابر

سلیمان ،مجلة علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز،

زلزله با مدل  AHPدر محیط GIS؛ مطالعة

دورة  ،7شمارة .77-71 ،84

موردی :بخش چورزق شهرستان طارم ،نشرية

موسوي،

قهرماني،

محترم،

مرتضي،

خطيب،

جغرافيا و برنامهريزي محيطي ،دورة  ،26شمارة

محمدمهدي ،منصوري ،هاشم .)8034( ،ارزيابی

.23-72 ،73

خطر زمینلرزه به روش منطق فازی در منطقة

رحيمي شهيد ،مجتبي ،کارگران ،فريبا ،رحيمي ،نيما،
( .)8037تهیة نقشة زونهای لرزهای گسترة
اصفهان با استفاده از دادههای سنجش از دور و
سیستم اطالعات جغرافیايی ،نشرية سنجش از
دور و سامانة اطالعات جغرافيايي در منابع طبيعي،

دهک (خراسان جنوبی) ،نشرية جغرافيا و
توسعه ،دورة  ،86شمارة .78-77 ،73
مرکز تحقيقات مسکن .)8066( ،آيیننامة  2199طرح
ساختمانها دربرابر زلزله 282 ،ص.
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