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 چکيده
زندگي و ساخت و سازهاي خود با اين تهديد مواجه بوده و در طول تاريخ، اين گونه شر همواره در ب

هـاي جـاني و مـالي آن حوادث را تجربه كرده و سعي در كاهش اثرات و جلوگيري از خسـارت

ل بر روي گسبه دليل قرارگيري به عنوان قلمرو پژوهش حاضر، شهرستان بويراحمد  .داشته است

خيزي با ريسک باال برخوردار است. اين زلزله هاي زلزله از پتانسيلد كانوناصلي، فرعي و وجو

پژوهش از لحاظ هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش از نوع توصيفي تحليلي مي باشد.در 

بندي خطر زمين لرزه تشکيل گرديد. و نهايتا با تحقيق حاضر ابتدا از فاكتور هاي موثر در پهنه

-همپوشاني داده شدند تا ميزان آسيب Arc GISهاي مکاني در محيط نرم افزار تشکيل پايگاه داده

 2001روستا يعني  201دهد تعداد ها مشخص شد. نتايج نشان ميپذيري هر يک از سکونتگاه

-درصد در وضعيت آسيب 2202روستا يعني  201درصد در پهنه آسيب پذيري خيلي كم، تعداد 

 122پذيري متوسط، تعداد درصد در وضعيت آسيب 2101ني روستا يع 211پذيري كم، تعداد 

درصد در وضعيت  71روستا يعني  721پذيري زياد و درصد در وضعيت آسيب 7003روستا يعني 

 00توان گفت كه بيش از پذيري خيلي زياد قرار دارند. با توجه به اين نتايج به صراحت ميآسيب

 ها دروضعيت خطرناک دارند كه اكثريت اين روستادرصد مراكز روستايي در برابر خطر زلزله 

 .دارندهاي  زيالني، مارگون، چين، لوداب و سررود جنوبي قرار دهستان

 .پذيري، زلزله، بويراحمدپهنه بندي، آسيب اژگان کليدي:و
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 2 رحيم اکبري،  1 سعيد امان پور

 .جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد چمران اهواز استاد 2
 .دانشجوي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه شهيد چمران اهواز 1

 
  نام نويسنده مسئول:

 رحيم اکبري

 

 هاي روستایی در برابر خطر زلزلهپذیري سکونتگاهپهنه بندي آسيب

 )مطالعه موردي روستاهاي شهرستان بویر احمد(
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 مقدمه
 بيان مسئله  1-1

 از يکي:( است.2711تهاجم ها و حوادث روبرو بوده )آيت اللهي،انسان ها از آغاز آفرينش تاكنون همواره با انواع آسيب ها، جنگها و 

 كنند مديريت را آن مختلف طرق به اندكرده سعي هميشه و بوده مواجه آن با امروزي و گذشته هايانسان كه ايغيرمترقبه و طبيعي حوادث

 روروبه واقعيت اين با تناسبي به يک هر و ندانسته آن وقوع جداي از را خود جهان مناطق هيچ يک از كه حوادثي است؛ زلزله به وقوع مربوط

بشر همواره در زندگي و ساخت و سازهاي خود با اين تهديد مواجه بوده و در طول تاريخ، اين (. 13: 2722شناس، باهر و وظيفهاند)شهينبوده

 (.221: 2722و مـالي آن داشته است)زنگي آبادي،هـاي جـاني گونه حوادث را تجربه كرده و سعي در كاهش اثرات و جلوگيري از خسـارت

 باشند، يکي از جنبه تهديد و ديگري از بعد فرصت؛ زلزلهحوادث و سوانح طبيعي و غيرمترقبه همانند زلزله از دو بعد قابل بررسي و تحليل مي

 مقابله براي مناسبي اجرايي راهکارهاي و هم تهديد است و هم فرصت؛ تهديد است، اگر تحوالت و رخدادهاي طبيعي فهم نشده و راهبردها

 بحران مديريت راهکارهاي و راهبردها رخدادها، و تحوالت اين شناخت پس از اگر است، فرصت و نشود؛ تدوين و تهيه دراز مدت در هاآن با

 و تعريف گذاريسياست ابزارهاي شده، طراحي آن با متناسب هايسياست شود، تدوين و تهيه گيريتصميم و اجرايي سطوح تمامي در

پذيري نسبت به مخاطرات و دستيابي به براي كاهش آسيب (.13: 2722شناس، باهر و وظيفهشوند)شهين شناسايي نيز اجرايي هاياهرم

امع و جوپذيري فضايي آسيب -هـاي اجتماعيفضـايي مخـاطرات، بايـد تفاوت -توسعة پايدار، عـالوه بـر شـناخت ماهيـت طبيعي و مکاني

كه  ايسيستم نسبت به درجه يک حساسيت بودن و معرض در ميزان از تابعي پذيريآسيب (217: 2721داليـل آن را نيز شناخت. )قديري،

ها ريزان، دولتهاي اخير، در ميان برنامهتوجهات بسياري را در سال .( Cutter et al, 2008: 2301است) بينندمي آسيب افراد و هامکان

ويژه پس از نتايج فاجعه بار رويدادهاي طبيعي در شهرهاي بزرگ پذيري و مديريت آن جلب شده است. اين امر بهها به موضوع آسيبتو مل

و  2222( ، زلزله ايزميت، كشور تركيه، سال Wisner &Walker,2005:22در هيوگوي ژاپن ) 2221جهان مانند از جمله زلزلة كوبه در 

(. بنـابراين، Woodson,1992:46، شدت و اولويتي بسيار بيشتر پيدا كرده است)1022ي در شمال شرق ژاپن، سال همچنين زلزله و سونام

 در ساليان افتاده اتفاق بالياي(. 2: 2720شوند كه اجتناب ناپذير هستند )شمس،مخـاطرات بـه ويژه زلزله عنـوان وقـايع شـديدي تلقـي مي

 كاهش اين حال، با اند.يافته افزايش نيز هاريسک و شده پذيرترآسيب فزايندهاي صورت به افراد و وامعج كه است موضوع اين بيانگر اخير

ايمني  2جين جاكوبز .( Ainuddin and Routray, 2012: 26شوند)مي انگاشته ناديده سوانح وقوع از بعد تا اغلب پذيريآسيب و ريسک

هاي ها، ايمني و امنيت را يکي از نياز( با طرح سلسله مراتب نياز217: 1001)1و جان لنگهاي كيفيت محيطي معنا كرده را يکي ازشاخصه

 يا جامعه سيستم، يک توانايي 7خطر كاهش المللي بين ( استراتژيvan den berg, 2007: 132پايه جوامع بشري بر شمرده است. )

 طريق از جمله از موقع؛ به و آمد كار طرزي به )خطر( مخاطره يک اثرات از بهبود و تطبيق جذب، مقاومت، براي خطر معرض در اجتماع

 محيطي و انساني هايسيستم يا طبيعي هاي( و اكوسيستم2: 2711)ايزدخواه، دخو اساسي و ضروري كاركردهاي و ساختارها ترميم و حفاظت

 وجود و جهان خيز زلزله بند كمر دو از يکي روي بر ايران شدن واقع به توجه (. با Nelson et al, 2008: 13شود)مي گرفته نظر در

 در انساني تلفات بيشترين مسبب زلزله كه است بالخيز كشور ده جزء ايران است طبيعي امري ايران فالت در زلزله وقوع فراوان، هايگسل

 است كشورهايي جمله از ايران .اس گرفته دربر را ما كشور خاک از درصد 20 زلزله كمربنداست.  دنيا خيز زلزله كشور ششمين و باشدمي آن

 هايخسارت و جاني تلفات و شودمي مکرر هايزلزله بروز و شده ذخيره انرژي شدن رها باعث هاگسل اين حركت و دارد فراوان هايگسل كه

بر روي گسل به دليل قرارگيري شهرستان بويراحمد  (. به عنوان قلمرو پژوهش حاضر، بخش27: 2711آورد)نگارش، مي بدنبال را فراواني مالي

خيزي با ريسک باال برخوردار است. موقعيت ژئواستراتژيک، حساس و همچنين نامقاوم زلزله هاي زلزله از پتانسيلاصلي، فرعي و وجود كانون

روستايي  هايپذيري سکونتگاهشناسايي و پهنه بندي آسيب ضرورتبودن روستاها در برابر  زلزله را در استان و به ويژه شهرستان بوير احمد 

  .استناپذير اجتناب را در برابر زلزله

 

 پيشينه تحقيق 1-2

 درجه نشانگر كه است انساني از رفتارهاي واحدهاي تابعي لرزه زمين مانند طبيعي رخدادهاي برابر در هاسکونتگاه پذيريآسيب

طبيعي است. در اين زمينه مطالعاتي مختلفي  خطر برابر آنها در فيزيکي هايدارايي و اجتماعي-اقتصادي ايستادگي است توانايي يا تأثيرپذيري

به اين نتيجه 2221كاهش بالياي طبيعي در دهه  ( با بررسي2221)1شود: آيسان و ديويسصورت گرفته كه به تعدادي از آنها اشاره مي

                                                           
1 Jane jacobs 
2 Lang  
3 UNISDR 
4 Aysan, Y. & Davis 
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پذير است. گوناگون، كامالً امکان هايمدل به يابيدست و خطر كاهش منظور بالياي به مطالعات از حاصل تجارب از استفاده امکان رسيدند كه

 به اين نتيجه رسيدند كه ميزانارزيابي كمي احتمال خطر حوادث بزرگ ايجاد شده توسط زمين لرزه،  ( با بررسي1003و همکاران) 1آنتوني

( 1022)0هيق و آماراتونگا .است شده بينيپيش پذيريبا ميزان آسيب ارتباط در فعلي ساخت كيفيت با صنعتي موجود تأسيسات آوريتاب

 مورد ايمني افزايش منظور به سوانح از پس را شده ساخته هايمحيط بازسازي مجموعه، يک در مختلف افراد نظرات و مقاالت آوريجمع با

اي تحت ( در مقاله2721همکاران) نمود. حبيبي و قلمداد بازسازي ملزومات زمره در بايد را ايمني كه گيرندمي نتيجه و داده قرار بررسي

يايي، جغراف اطالعات سامانه وارون و مراتبيسلسله منطق با زلزله برابر در شهري كهن هايبافت ناپايداري بينيپيش مدل يک عنوان تهيه

  3همچنين افرادي نظير؛ مايونگا است.ريزي را بررسي كرده برنامه هايمدل قالب شهرها در پذيري آسيب بر مؤثر فضايي -هاي كالبديشاخص

( در اين زمينه مطالعاتي 2721، رحماني لير)(2727(، نيکمردمين و همکاران)2711، ايزد خواه )2(1021، آينودين )(1020)1بريانت و آلن

 اند.داشته

 

 روش شناسی تحقيق 1-3

ماهيت و روش از نوع توصيفي تحليلي مي باشد.در تحقيق حاضر ابتدا از فاكتور هاي موثر اين پژوهش از لحاظ هدف، كاربردي و از نظر 

ها و بندي خطر زمين لرزه عوامل جنس زمين، گسل، شيب، زمين لغزش، و تراكم جمعيت انتخاب شده و سپس با توجه به دادهدر پهنه

اي هگرديد. فرآيند كار در تحقيق حاضر به شرح زير بوده است: نقشه هاي اطالعاتي آنان تشکيلشود اليهمداركي كه در ادامه معرفي مي

 هاي ميزانسازمان جغرافيايي بعد از رقومي سازي براي تهيه اليه هاي آبراهه، موقعيت نقاط روستايي و استخراج منحني 2:10000توپوگرافي 

افزار هاي متعدد در محيط نرماز موزاييک نمودن شيت شناسي كشور پسسازمان زمين 2:200000مورد استفاده قرار گرفت، نقشه هاي 

Erdas Imagine هاي جمعيتي از سرشماري مركز آمار ايران براي ها استفاده شد و دادهبراي تهيه اليه هاي جنس زمين و خطوط گسل

دهي هاي مناسب و وزنتعريف توپولوژيو  Arc GISهاي مکاني در محيط نرم افزار تهيه گرديدند. نهايتا با تشکيل پايگاه داده 2721سال 

هاي موجود همپوشاني داده شدند تا ميزان خطرپذيري هر يک از ( اليهAHP FUZZYها با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي)به معيار

 ( 2ها در برابر زلزله مشخص شود. )جدول سکونتگاه

 گذاري پژوهششاخص 1جدول:

 هاشاخص
كد 

 تحيلي
 مکانيزم اثر هر شاخص پذيريوضعيت آسيب

 A1 جنس زمين

 ارتفاع كم جديد اي كوهپايه هاي افکنه مخروط و تراسي ذخاير كم

 متوسط
 وازدهه كمي سنگ ماسه و شديد دگرساني با سيماني اي توده كنگلومراي

 (بختياري سازند) متقاطع بندي چينه با

 زياد
 ژيپس هوازده، كمي و خاكستري به مايل اي قهوه دار آهک سنگ ماسه

 (آقاجاري سازند)سيلتستون و قرمز مارن دار، حفره

 A2 گسل

 متر1000 خيلي زياد

 متر1000 زياد

 متر0000 متوسط

 متر 1000 كم

 مترو بيشتر1000 خيلي كم

 A3 شيب

 درصد 1تا 0 خيلي كم

 درصد 21تا 1 كم

 درصد 70تا 21 زياد

 درصد 70باالتر از  خيلي زياد

                                                           
5 Antonioni, G 
6Amaratunga D, and Haigh R 
7 Mayunga 
8Allan, P and Bryant, M 
9 Ainuddin 
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 A4 زمين لغزش

 - بدون خطر

 - با خطر كم

 - با خطر متوسط

 - با خطر زياد

 - بسيار خطرناک

 A5 تراكم جمعيت

 نفر 110تا0 خيلي كم

 نفر 100تا110 كم

 نفر310تا100 متوسط

 نفر2000تا310 زياد

 نفر2000بيش از  خيلي زياد

 1331ماخذ، نگارندگان، 

 

ي زيرين هاي زلزله نوع مواد سازندهترين عوامل موثر در شدت تکانزمين:لرزش اولين عالمت وقوع يک لرزه است و يکي از مهمجنس 

هاي واقع بر روي مواد نامتراكم و نامقاوم از قبيل هاي ايجاد شده بر روي سنگ مادر مقاوم نسبت به ساختمانمنطقه مورد نظر است. ساختمان

 شوند.آشبع شده از آب و مواد پر شده به وسيله انسان خسارت كمتري را متحمل مي هاي سطحينهشته

هايي كه خطر سازند در اثر حركات ناگهاني و در امتداد شکستگي منطقه غيرمقاوم و ضعيف از پيش موجود كه گسل نام زلزله گسل:

 .دهددارد و نسبتا نزديک به سطح زمين قرار دارند، روي مي

گيرند اثر مهمي بر ميزان تخريب ناشي از حركات زمين دارد.اصوال زمين هاي با ها بر آن قرار ميضعيت محلي ساختمانشيب زمين: و

درصد جزو   21شوند و شيب هاي باالي هاي انساني قلمداد ميدرصد به عنوان زمين هاي مناسب جهت استقرار سکونتگاه 1شيب كمتر از 

 باشند.مي هاي نامناسب جهت اين منظورزمين

ه بخش شوند بلکآيند منحصرا مربوط به خطر زلزله نميهايي كه بر اثر بروز زمين لرزه به وجود ميها و قربانيزمين لغزش: تمام ويراني

شوند. زمين لغزش به عنوان يکي از حوادث خسارت آور هاي ژئومورفولوژيک مربوط ميها به طور مستقيم مربوط به خپديدهمهمي آز آن

لغزش عوامل: سازند زمين شناسي، شيب، ميزان هاي موثر در وقوع زمينشوند. از بين فاكتورشود كه با وقع زمين لرزه تحريک ميحسوب ميم

 ها انتخاب شده است.بارش، كاربري زمين، ميزان بارش ، و فاصله از آبراهه

دهد كه ها نشان ميباشد. بررسيمواقع زلزيه ميتراكم جمعيت: تراكم جمعيت شاخصي است كه مشخص كننده بار جمعيتي در 

تر خواهد بود. نقشه هرچقدر تراكم جمعيت در مواقع زلزله كمتر باشد آسيب پذيري در مواقع زلزله كمتر بوده و كار امداد و اسکان هم آسان

 فکيک شد.تهيه گرديد و جمعيت در چهار طبقه از هم ت krigingتراكم جمعيتي از طريق درونيابي به روش 

 

 معرفی اجمالی محدوده مورد مطالعه  1-4
و بويراحمد درصد از مساحت كل استان كهگيلويه  11/0 كيلومتر مربع  112112و با مساحت  با مركزيت ياسوجشهرستان بويراحمد 

را در بر گرفته است . از شمال به شهرستان دنا و از غرب به شهرستان كهگيلويه و از شرق به اقليد و از جنوب به سپيدان و ممسني محدود 

 مي شود . 
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 . محدوده مورد مطالعه1شکل

 مبانی نظري تحقيق -2

 پذیري جوامعآسيب 2-1
ترين مسائلي است كه ، يکي از مهمروستاهانگام وقو ع بحران در ه هانـسـانـي، بهـاي فيزيکي و سـرمـايـه پـذيـريمفهوم آسـيـب

شـنـاسـي اجـتـمـاعـي، مـديـريـت بــحــران، عـلـوم محيطي و شناسي، انـسـانهاي مطالعاتي از قبيل جامعهامروزه در بسياري از بخش

پـذيـري چــارچــوب بـسـيـار مناسبي را بـــراي درک ماهيت م آسـيـبطوركلي مفهوپدافند غيرعامل مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. به

ار )سبکب آوردوقـوع بحران و همچنين واكنش در مقابل بحران در سطوح مختلف فراهم مي بـحـران، وقايع بحراني، آثـار و پيامدهاي ناشي از

و ميزان خسارت احتمالي بر اثر وقوع سوانح طبيعي به آسيب پذيري اصطالحي است كه جهت نشان دادن وسعت ( 13: 2727و همکاران،

جوامع، ساختمان ها و مناطق جغرافيايي به كار مي رود. بنابر تعريف يونسکو، ميزان حساسيت محيط در مقابل وقوع و شدت يک سانحه 

ر هاي داخلي كه دشرايط و وضعيت پذيري عبارت است ازطوركلي منظور ما از آسيبكند. به پذيري آن محيط را تعيين ميطبيعي، آسيب

دهد ها و فشارهاي وارده را به مردم افزايش ميمعرض قرارگيري و حساسيت، تأثيرپذيري و شکنندگي نسبت به خطرها و يا ساير شوک

(ISDR, 2004, 207به عبارت ديگر، آسيب پذيري به خسارات ناشي از عناصر و پديده هاي بالقوه يا بالفعل بحران زا ن .)وهاي سبت به نير

عوامل آسيب پذيري بسيار گوناگون  مي باشند  (Keller,2007,3انساني، تجهيزات و تأسيسات در بازه شدت صفر تا صد گفته مي شود )

 يكه شامل عوامل طبيعي، كالبدي، اجتماعي، اقتصادي، بنيادي، قوانين و مقررات و غيره مي گردند. اين عوامل همديگر را تحت تأثير قرار م

پـذيري امروزه آسـيب (.Paton & Fohnston,2001,270دهند، نه به صورت منفرد، بلکه به شکل يک سيستم جامعه در ارتباط هستند )

همه و همه از عوامل تهديدكننده امنيت ، با معماري غلط روستاهايي، محالت ناامن، فضاهاي بيدفاع، روستايي سکونتگاه هاي

هـا را مختل اند اختالالتي اساسـي در هر كانون سکونتگاهي بـه وجود آورد و كـارايي ديگـر سـازمانتو( كه مي2713:10)بيات،هستند

در مقابل مخاطرات طبيعي و انساني آن قدر مهم است  ها؛ها، متعلقات آن(. از طرفي مسأله حفاظت از جان انسانQuarol,2005:8نمايد)

.بر اين اساس يافتن راهکارهاي مفيد براي كاهش آسيب Gibson, 1997:8))شودمحسوب مي انريزكه به عنوان يکي از اهداف اصلي برنامه

 ها و جوامع آنها بوده است.پذيري همواره اولويتي براي دولت

 

 راهبرد مدیریت مخاطرات:2-2
ا، هعملکـردي براي اجراي سياستهـاي هـا و مهـارتها، توانـاييمديريت مخاطرات، مديريتي سيستماتيک از تصميمات اجرايي، سازمان

اي اجتمـاعي يـا فـردي همـراه بـا تقليـل برخوردهـا و وقـايع مخاطرات طبيعي، محيطي و تکنولوژيکي هاي مقابله استراتژي ها و قابليت

ر له با مخاطرات سيستماتيک دها براي مقابهـاي گونـاگون بـا مخاطرات و ظرفيتبه عبارت ديگر مديريت باليا، به معناي رويارويي باشدمي

اي (كه فرايند شناسايي باليا به عنوان پايـه7: 1003دپارتمان جغرافيا و محيط زيست لندن،)جامعه توسـط مـردم در زمـان و فـضا، اسـت

امنيـت عمـومي بـه كـار  ها و اسـتانداردها در تـأمينبـراي توسـعه راهبردهـاي مقابله با باليا ضرورت ويژه، جهت تخصيص منابع، و اولويت

بر اين اساس )2720: 1زارعپور و همکاران، (دهدمي و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممکن كاهش(، 2: 1007ملتون،)رود مي
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برخـوردار ريزي و انجام اقدامات جـامع جهـت پيـشگيري و كـاهش خـسارات در قالب طرح هاي مطالعاتي و اجرايي از اهميت برنامه

 (1.)جدولاست

 هابحران مخاطرات و رویکرد مختلف پيرامون نحوه مدیریت: 2جدول

 رويکرد بحران گريزي

گزينند، از راهبرد انفعالي در قبال بحران ها مديراني كه چنين رويکردي را در مديريت خود برمي

ا بحران ندارند و ت استفاده مي كنند و هيچگونه آمادگي قبلي و برنامه مشخصي براي مقابله با

 .فشار افکار عمومي را در شرايط بحران احساس نکنند، به واكنش نمي پردازند

 رويکرد بحران ستيزي

در اين رويکرد نهادهاي ذي ربط با پذيرش بحران به عنوان قانون طبيعي، نوعي راهبرد فعال را 

براي پيش بيني بحران قبل  براي مواجهه با آن برمي گزينند و از تمامي توان و ظرفيت هاي خود

 از وقوع و مقابله مؤثر با آن در صورت وقوع بهره مي گيرند

 رويکرد بحران پذيري

در اين رويکرد مديريتي عالوه بر پذيرش بحران به عنوان يک امر محتوم، به پيش بيني و 

فرصت هايي در چارچوب اين راهبرد، هر بحران ممکن است  .استقبال از آن نيز پرداخته مي شود

را با خود به همراه داشته باشد. و از قبل پيش بيني ها و آمادگي هاي الزم را براي مواجهه با آنها 

 .بوجود آورد تا در صورت بروز بتوان در راستاي فرصت آفريني از آنها بهره برداري كرد

 (33: 1331)فشارکی و محمود زاده، ،(212: 1333)محمدي ده چشمه، (،  4: 1331)رضوانی، 

 

-نها و ساختمال در عملکرد عناصر مختلف فضا است. انهدام سازهالهاي كالبدي و اختصدمات ناشي از مخاطرات شامل تركيبي از ويرانه

 ها، خطوط ارتباط تلفن، برق، آب و گاز از جمله اين خسارات هستند.ها، تأسيسات اساسي، مخازن آب، نيروگاهها و دسترسيي راهها، شبکه

ي هوشمندانه از امکانات طراحي براي كاهش صدمات لــزوم دقــت در جانمايي عناصر محيط و اسـتـفـاده مديريت مخاطراتيکي از اصول 

 (.Burton etal,1999)ناشي از اين رخداد و مخاطرات است

 

 ي مواجهه با خطر زلزلهژاسترات 2-3
 بسيار موانع نيز يابد. امروزه دست ساخت انسان و طبيعي محيط انسان، بين مطلوبي رابطه به بايستمي زمين كاربري ريزيبرنامه

 :Burby, 1999)دارد وجود هاي انسانيسکونتگاه ايمني در زمين كاربري ريزيبرنامه هايشيوه اعمال راه سر بر اجتماعي و قانوني سياسي،

 اي بهمحدوده در بداين منظور شود. جلوگيري گسل روي بر ساز ساخت و از بايد پذيريآسيب كاهش جهت پذيرآسيب مناطق در .( 250

باال،  بالقوه خطر با نواحي روي ساز و ساخت از (. اجتناب11، 2720است)آفريدي،  ممنوع ساز ساخت و ، گسل طرفين از متر 21 فاصله

 مطلوب سازند با هايزمين در درستي به يابيمکان اگر كه است زيان كاهش روش مديريتي چنين كند. عرضه را شهر سالم شکل تواندمي

 Spence and)ندارد وجود مستقيم سرمايه نوع هيچ صرف به نياز آوريتاب و سالمت ضريب افزايش جهت در پذيرد، صورت شهري توسعه

Coburn, 1992: 152 ). امکان و هاآن به سريع دسترسي افزايش با شهري باز فضاهاي به هاكاربري نزديکي كه انگاره اين به توجه با 

 عرصه ترينحساس و ترينمهم مسکوني (. كاربري2727،13مقدم و همکاران،  گردند)سلمانيمي مناطق آوريتاب افزايش سبب گيريپناه

فيزيکي)  غير و فيزيکي شرايط بنابراين، گيرد.برمي در را شهري هايكاربري سطح از درصد 10 حدود متوسط طور به كه است شهري هر در

 افزايش تلفات، افزايش رابطه است. بنابراين پذيرش كنندهتعيين بسيار زلزله مانند رويدادهايي پيامدهاي در آن بر حاكم ( ... و انساني تراكم

 (.02 :2731است)سعيدنيا،  پذيرفتني تراكم

 

 بحث اصلی -3

 گاهاي روستایی در برابر خظر زلزله پذیري سوکنتآسيب 3-1

 Arc Gisهاي فاكتور در محيط تهيه نقشه گام نخست:

 Spatialاز مجموعه ابزار   Distance( با استفاده از ابزار A5تا A1شاخص ) 1هاي موجود براي در اين قسمت پس از تهيه اليه

Analyst Tools در محيط نرم افزار  2هاي موجود در جدول با توجه به استاندارARCGIS (1حريم مناسب زده شد )شکل 
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 ها. فواصل شاخص2شکل 

 AHP FUZZYها از طريق گام دوم : استاندارد سازي شاخص

( تشکيل، و ميانگين وزني حاصل 3دوئي جدول)-براي اين منظور، جدول مقايسة دو(؛ AHP- FUZZY) فرآيند تحليل سلسله مراتب

 از نظر سنجي با روش دلفي در آن گنجانده شد. 

 اعداد فازي: مقایسات زوجی با 3جدول

 جمعيت زمين لغزش شيب جنس زمين گسل 

 1، 2، 20 0، 3، 1 1، 1، 0 1، 7، 1 2، 2، 2 گسل

 3، 1، 2 1، 0، 3 7، 1، 1 2، 2، 2 1/2،7/2،1/2 جنس زمين

 1، 7، 1 7، 1، 1 2، 2، 2 1/2،1/2،7/2 0/2،1/2،1/2 شيب

 1، 7، 1 2، 2، 2 1/2،1/2،7/2 3/2،0/2،1/2 1/2،3/2،0/2 زمين لغزش

 2، 2، 2 1/2،7/2،1/2 1/2،7/2،1/2 2/2،1/2،3/2 20/2،2/2،1/2 جمعيت

 1331 ،نگارندگان :مآخذ
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 براي هريک از سطرهاي اين ماتريس برابر است با: براين اساس مقدار 

 (12),(11),(12)=(20+1+0+1+2),(2+3+1+7+2),(1+0+1+1+2 (گسل=

 )11),(22),(23)= (2+3+1+2+1/2),(1+0+1+2+7/2),(3+1+7+2+1/2(جنس زمين=

 )20),(1),(3)= (1+1+2+1/2+0/2 ),(7+1+2+1/2+1/2),(1+7+2+7/2+1/2=(شيب

 )1),(1),(1)= (1+2+1/2+3/2+1/2 ),(7+2+1/2+0/2+3/2 ),(1+2+7/2+1/2+0/2=(زمين لغزش 

 )1),(1),(1)= (2+1/2+1/2+2/2+20/2 ),(2+7/2+7/2+1/2+2/2 ),(2+1/2+1/2+3/2+1/2=(جمعيت

 استفاده شده است:براي هر يک از سطرها از رابطه رياضي  ادامه براي محاسبهدر 

( 1+1+3+23+12 ),( 1+1+1+22+11 ),( 1+1+20+11+12 )=(10.012),(12.11),(01.10( 

 پس از استاندارد سازي برابر است با: بنابراين مقدار

 = (0.020),(0.017),(0.015) 

 براي هر يک از سطرها ماتريس مقايسات زوجي برابر است با: بر اين اساس، مقدار 

(21, 25 ,29) * ((0.420, 0.423, 0.421) =  

(17, 19 ,22) * (0.020, 0.017, 0.015) =(0.330, 0.327, 0.323)   = * (0.020, 0.017, 0.015) ==  

0.020, 0.017, 0.015) = 

(0.074, 0.077, 0.079) (4, 5 ,5) * (0.020, 0.017, 0.015) ==  

(0.045, 0.032, 0.025) (2, 2 ,2) * (0.020, 0.017, 0.015) ==  

 

 -AHPها با استفاده از مدل تحليل يافتهآيد. ( بدست مي1نسبت به همديگر از طريق )رابطه Sدر نهايت درجه بزرگي هر يک از مقادير

FUZZY هاي جنس دارد بعد از آن شاخص 712/0هاي  گسل با وزنبيشترين ارزش وزني را شاخص حقيقهاي تدهد در بين گزينهنشان مي

اند.  در هاي بعدي را به خود اختصاص دادهاولويت 212/0و  203/0، 201/0، 231/0زمين، شيب، جمعيت و زمين لغزش به ترتيب با اوزان 

 نقشه ها استاندارد شدند. ها اضافه گرديد وادامه نيز وزن فضايي بدست آمده به نقشه
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 ها. فواصل استاندارد شاخص3شکل 

 هاي روستايي در برابر زلزلهپذيري سکونتگاهدر پهنه بندي آسيب FAHP-GISمکاني  -فضاييتحليل گام سوم: 

ترين و سنجش مناسبها استاندارد شدند جهت انجام گرفت و اليه ArcGisسازي در محيط كه وزن فضايي حاصل از مدل پس از آن

 Spatialهاي موجود دراز مجموعه ابزار GAMA 2/0و  FUZZY OVERLAY ترين نقاط روستايي در بارب خطر زلزله از ابزارايمن

Analyst Tools  مربوط به نرم افزارArcGIS (3جدول 0)شکلاست. و همپوشاني شده استفاده شده 

 برابر خطر زلزله در شهرستان بویراحمدگاهاي روستایی در پذیري سکونت. آسيب1شکل 

 

 1331ماخذ:نگارندگان

 گاهاي روستایی در برابر خطر زلزله در شهرستان بویراحمدپذیري سکونت. آسيب3جدول 

 درصد روستا تعداد روستا مساحت)درصد( پهنه

 2001 201 71/27 پذيري خيلي كمآسيب

 2202 201 33/10 پذيري كمآسيب

 2101 211 11/22 متوسطپذيري آسيب

 7003 122 10/23 پذيري زيادآسيب

 71 721 12/11 پذيري خيلي زيادآسيب

 %200 231 %200 جمع

 1331ماخذ،نگارندگان،
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 گيرينتيجه 
 است بينندمي آسيب افراد و هاكه مکان ايسيستم نسبت به درجه يک حساسيت بودن و معرض در ميزان از تابعي پذيريآسيب

 بالياي پذيري و مديريت آن جلب شده استها به موضوع آسيبها و ملتريزان، دولتهاي اخير، در ميان برنامهتوجهات بسياري را در سال

 اند.يافته افزايش نيز هاريسک و شده پذيرترآسيب فزايندهاي صورت به افراد و جوامع كه است موضوع اين بيانگر اخير در ساليان افتاده اتفاق

 . شوندمي انگاشته ناديده سوانح وقوع از بعد تا اغلب پذيريآسيب و ريسک كاهش اين حال، با

از دو  است كه با استفاده  هاي روستايي شهرستان بوير احمد در برابر زلزلهپذيري سکونتگاهاين پژوهش به دنبال پهنه بندي آسيب

هاي مکاني در محيط نرم ها و نهايتا با تشکيل پايگاه دادهبراي تهيه اليه هاي جنس زمين و خطوط گسل Erdas Imagineافزار يعني نرم

هاي ( اليهAHP FUZZYها با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي)دهي به معيارهاي مناسب و وزنو تعريف توپولوژي Arc GISافزار 

 ها در برابر زلزله مشخص شود. ي هر يک از سکونتگاهموجود همپوشاني داده شدند تا ميزان خطرپذير

درصد پهنه  71/27دهد كه گاهاي روستايي بوير احمد در برابر خطر زلزله نشان مينتايج بدست آمده در زمنيه آسيبپذيري سکونت

وضعيت آسيب پذيري  درصد در 11/22پذيري كم، درصد پهنه در وضعيت آسيب 33/10پذيري خيلي كم، ها در وضعيت آسيبدهستان

هاي بوير احمد در وضعيت آسيب پذيري خيلي زياد قرار درصد پهنه دهستان 12/11درصد در وضعيت آسيب پذيري زياد و  10/23متوسط، 

ررود هاي)كاكان، سگانه )زيالني، مارگون، چين، لوداب و سررود جنوبي( بدترين وضعيت و دهستان 20هاي دارند. در اين بين از بين دهستان

 شمالي، دشت روم و سپيدار( وضعيت بهتري داشتند.

 دهد:نتايج بخش روستايي نشان مي

پذيري درصد در وضعيت آسيب 2202روستا يعني  201درصد در پهنه آسيب پذيري خيلي كم، تعداد  2001روستا يعني  201تعداد 

پذيري زياد درصد در وضعيت آسيب 7003روستا يعني  122اد پذيري متوسط، تعددرصد در وضعيت آسيب 2101روستا يعني  211كم، تعداد 

 00توان گفت كه بيش از پذيري خيلي زياد قرار دارند. با توجه به اين نتايج به صراحت ميدرصد در وضعيت آسيب 71روستا يعني  721و 

هاي  زيالني، مارگون، چين، لوداب و ر دهستانها ددرصد مراكز روستايي در برابر خطر زلزله وضعيت خطرناک دارند كه اكثريت اين روستا

 سررود جنوبي قرار دارند.
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