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چکیده
شهرها کانونهایی هستند که انسانها را به همراه نیازها و احتیاجات مختلفشان در خود پذیرفتهاند و عالیترین نیازهای بشر در آن
تبلور عینی یافته است .برآورد ریسك و ارزیابی آسیبپذیری لرزهای از یك شهر از موضوعات مهم و اساسی محسوب میشود .به
عبارت دیگر ،ریسك ترکیبی از خطر و آسیب پذیری است و از آنجا که آسیبپذیری ممكن است صورتهای گوناگونی
همچون آسیب پذیری جانی  ،عملكردی ،اجتماعی ،مالی و یا ترکیبی از این موارد را به خود بگیرد ،تخمین برآرود ریسك نیاز به
رهیافتی جامعنگر دارد .و الزم است تا در آن از روش ،معیار و تخصصهای گوناگونی استفاده گردد .در نتیجه پژوهش حاضر با
رویكرد "توسعهای – کاربردی" و از نظر روش تحقیق ترکیبی از روشهای "توصیفی ،اسنادی و تحلیلی و میدانی" میباشد .بدین
شرح که با استفاده از متغیرهای مربوطه در دو شاخص "اجتماعی و کالبدی" که از طریق سازمانهای مربوطه "شهرداریهای
استان ،استانداری استان ،مرکز آمار ایران و مطالعات کتابخانهای" متغیرهای الزم جمع آوری و بررسی میگردد .در مرحله بعد
جهت تجزیه و تحلیل یافتهها با رویكرد فضایی از جمله روشهای " VIKORو  "TOPSISاستفاده گردیده است؛ همچنین
جهت تكمیل اطالعات و خروجیهای مناسب بررسیها از نرم افزارهای "،VISIO ،GRAFER8 ،ArcGIS
 "MINITAB،SPSSو دیگر برنامه های الزم استفاده گردیده است .نتایج تحقیق نشان داده است تفاوت زیادی بین شاخص و
شهرستانها از منظر آسیبپذیری وجود دارد .چراکه وزن شاخصها دارای تفاوت زیادی بوده که میزان آن از ( )0درصد تا ()1
درصد متغیر بوده است .همچنین از نظر مكانی میزان  TOPSISبدست آمده میانگین آن برابر ( )073.0درصد بوده است لذا میزان
آسیب پذیری ناشی از زلزله عالوه بر اهمیت دوچندان آن در مدیریت بحران ضرورت بررسی آن در شاخصهای مختلف از
ضروریات برنامه ریزی شهری میباشد.

واژگان کلیدی :مدیریت بحران ،آسیب پذیری ،زلزله ،آمار فضایی ،ایالم.
( -7نویسنده مسئول)dr.zandmoghadam@gmail.com
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مقدمه و طرح مسئله
ایمنی و امنیت شهری از دیرباز تا کنون در برنامه ریزی سکونتگاههای شهری مورد توجه بوده و برنامه ریزان همواره
در ساخت و طراحی مناطق شهری به این امر مهم توجه کردهاند .کسب ،حفظ و گسترش منافع و در بالترین سطح
آن (منافع ملی) ،در گرو استقرار امنیت پایدار است و امنیت پایدار بدون شناخت و کاربست مؤلفههایی در چارچوب
یباشد (درایتی و نیک رهی .) 10 :1931 ،بدین
تهای متنوع امکان پذیر نم 
لها و صور 
مقوله بحران زلزله در شک 
ترتیب کارشناسان و متخصصان مدیریت بحران سعی مینمایند تا با توجه به اصولی در زمینه کاربریهای شهری از
جمله اهمیت جغرافیایی و سیاسی کاربریها ،ارزش اقتصادی ،نظامی و سیاسی مکانها ،روشها و راهکارهایی را
برای کاهش آسیبپذیری و خسارت به هنگام وقوع بحران در این محیطها به کار گیرند.
برآورد ريسك و ارزيابي آسيبپذيري لرزهاي كي

شهر نيز از موضوعات مهم و اساسي محسوب ميشود .به عبارت

ديگر ،ريسك تر يك بي از خطر و آسيب پذيري است و از آنجا كه آسيبپذيري ممكن است صورتهاي گوناگوني
همچون آسيب پذيري جاني ،عملكردي ،اجتماعي ،مالي و يا تر يك بي از اين موارد را به خود بگيرد ،تخمين برآرود
ريسك نياز به رهيافتي جامعنگر دارد .و الزم است تا در آن از روش ،معيار و تخصصهاي گوناگوني استفاده گردد.
تا بتوان كاهش خطرات ،جلوگيري آسيب پذيري و مديريت بحران در باليا و خطرات طبيعي از جمله زلزله را بتوان
مورد مطالعه و بررسي قرار داد .همچنين به نوعي برقراري اين ارتباطها به مثابه ابزاري در كاهش آسيبپذيري
شهرها و تهيه برنامهها و سياستهاي تقليل خسارت عمل ميكند.
زلزله از دير باز جزء پرخطرترين مخاطرات طبيعي بوده و ميباشد و همواره از ريسك باال يي برخوردار بوده است.
ريسك زلزله ،خسارات قابل انتظاري است كه در اثر آن به عناصري از جامعه يا محيط آسيبها يي وارد ميگردد
(مودت .) 47 :2931 ،در مجموع امروزه بر مبناي نگرش تر يك بي ( ;Cutter et al, 2002: 90; ISDR, 2004: 14

) UNDP, 2004: 11; Birkmann, 2005 & 2006; Galopin, 2006; Adger, 2006در تحليل و كاهش آسيب پذيري
بر نقش متقابل جامعه و طبيعت تا يك د ميشود .بنابراين ،آسيبپذيري نبايد در بين افراد ،گروهها و يا فضاي خاصي از
جوامع و يا منطقه تمركز يابد (قديري 1389 ،7 138 ،و .)0931
در نتیجه ،پژوهش حاضر قصد دارد با تمركز بر آسیب پذيري اجتماعی و فیزیکی شهر در برابر زلزله و به منظور
پيشنگري آنها با به کارگیری مدلهاي آماري و كمي به بررسی موضوع بپردازد كه مبتني بر آن ،سازمانهای متولي
كنترل آسیبهای اجتماعي و مخاطرات طبیعی ،توانا يي پيشگيري ،كاهش و مديريت اين چنين مخاطراتي را داشته
باشند.
سوال های پژوهش
صهای امكان پذير است؟
 -1ارزيابي آسيب پذيري شهرها ناشي از زلزله چگونه و بر پايه چه شاخ 
یتوان آسيب پذيري ناشي از زلزله را در شهرها بررسي نمود؟
شهایی م 
 -2با استفاده از چه رو 
اهداف تحقیق

بر مبناي تعريف هدف تحقيق ،كه عبارت است از :نتايج مورد انتظاري كه فعاليتهاي ما به سوي آنها جريان پیدا می-
کند (آيت الهي 59 :7 137 ،و قانع بصیری.) 59 : 1373 ،
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لذا ،هدف اصلی پژوهش ،كمك براي پر نمودن خالهاي موجود در اين زمينه به وسيله كشف وابستگي مکانی-
اجتماعی و بررسی رابطه عوامل اجتماعی-فیزیکی و مناطق آسیب پذیر در شهر میباشد .تا بتواند مورد استفاده
محققان ،برنامهريزان شهري و مديران بحران قرار گيرد .و دیگر اهداف آن به شرح زير ميباشد:
 نحوه بكارگيري مدل و تكن كي هاي برنامهريزي جهت بررسي موضوع تحقيق. شناسا يي معيارهاي مؤثر در آسيبپذيري اجتماعي لرزهاي در شهرها. شناسا يي معيارهاي مؤثر در آسيبپذيري فيز كي ي لرزهاي در شهرها.روش شناسی تحقیق

ماهیت پژوهش حاضر "توسعهای – کاربردی" و از نظر روش تحقيق تر يك بي از روشهاي "توصيفي ،اسنادي و

تحليلي و میدانی" ميباشد .بدین شرح که با استفاده از متغیرهای مربوطه در دو شاخص "اجتماعی و کالبدی" که از

یهای استان ،استانداری استان ،مرکز آمار ایران و مطالعات کتابخانهای" متغیرهای
طریق سازمانهای مربوطه "شهردار 
یگردد .در مرحله بعد جهت تجزیه و تحلیل یافتهها با رویکرد فضایی از جمله
الزم جمع آوری و بررسی م 
شهای " VIKORو  "TOPSISاستفاده گردیده است؛ همچنین الزم به ذکر است از رویکرد و روشهای تخصصی
رو 

بحران و زلزله از جمله "ارزیابی بر اساس شدت مختلف زلزله ،ارزیابی میزان خسارات انسانی ،ارزیابی میزان
یها از نرم افزارهای
خسارات کالبدی" استفاده گردیده است .جهت تکمیل اطالعات و خروجیهای مناسب بررس 

یگردد .در ضمن جامعه
" "MINITAB،SPSS ،VISIO ،GRAFER8 ،ArcGISو دیگر برنامههای الزم استفاده م 

یشود و سعی گردیده است از "آخرین اطالعات آماری سالهای
آماری تحقیق " 9شهرستان استان ایالم" را شامل م 
 "3931-0931استفاده شود.

شناخت منطقه مورد مطالعه
استان ايالم با مساحت  086 91کیلومتر مربع ،در غرب ايران قرار دارد .اين استان از استانهاي جنگلي ايران است و
به خاطر زيبا يي طبيعتش به عروس زاگرس نامور گشته است .اين استان تا سال  1342جزو استان كرمانشاه بوده
است كه طبق تقسيمات كشوري در سال  1342به استان تبديل شد.

نقشه ( )1موقعيت استان ايالم منبع :نگارندگان
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شها يي از لرستان و خوزستان به ايالم ملحق شدند .از نظر جغرافيا يي ايالم از غرب به كشور
طي اين تقسيمات بخ 
يشود.
عراق ،از شرق به استان لرستان ،از شمال به استان كرمانشاه و از جنوب به استان خوزستان محدود م 
شهر ايالم در سال  385 1با جمعیت معادل  155289نفر ،به عنوان مركز استان بیشترین میزان جمعیت استان را به
خود اختصاص داده است .این شهر همچنین در سالهای  365 1- 75نیز بیشترین جمعیت را داشته است .شهر توحيد
با جمعیتی بالغ بر  604نفر کمترین حجم جمعیت را در سال  385 1به خود اختصاص میدهد.
پیشینه تحقیق در جهان و ایران
در خصوص موضوع مورد تحقیق تحقیقاتی در داخل و خارج از ایران صورت گرفته است اما در خصوص شهر

ایالم و رویکرد فضایی و همچنین ترکیب اجتماعی – فیزیکی کمتر تحقیقی صورت گرفته یا که انجام نگردیده است
یگردد:
لذا برخی از تحقیقات مشابه در ذیل اشاره م 
 -النتاد و همكاران (  ،) 2009در تحقيقي ضمن مدلسازي آسيب پذيري شهر بارسلون با استفاده از مدل RISK_UK

به بررسي تخمين خسارت انساني و اقتصادي در شهر پرداخته است.
 گيوينازي (  ،) 2006در پژوهشي ابتدا به بررسي مدلهاي مختلف آسيب پذيري از جمله مدل  RISK_UKوسناريوهاي مختلف آسيب پرداخته و سپس به ارزيابي آسيبپذيري منطقه ليگوريا در ايتاليا پرداخته است.
 مودت و همکاران ( ،)3931در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله بر اساس سناریوشهای مختلف به ارزیابی
شدت مختلف به بررسی موضوع پرداخته است که در نمونه شهر یزد با استفاده از رو 
پرداخته و مناطق سه گانه شهر یزد را از نظر آسیب رتبه بندی نموده است.
 -حاتمي نژاد و همكاران (  ،) 1388با استفاده از روش تحليل آسيبپذيري لرزهاي و با بهره گيري از  AHPو GIS

آسيبپذيري منطقه  10شهر تهران را بررسي نمود و براي اين كار از شاخصهاي نوع مصالح ،عمر سازه ،ترامن
جمعيت و شبكه ارتباطي استفاده نمود.
 عزيزي و اكبري (  ،)7 138با بكارگيري معيارهاي شهرسازي و با استفاده از مدلهاي  AHPو  GISبه بررسيسنجش آسيبپذيري شهر در برابر زلزله پرداختهاند ،كه نتايج تحقيق آنها نشان داد :با افزايش مقدار متغيرهاي چون
تراكم جمعيت ،تراكم ساختماني ،و فاصله از فضاهاي باز ميزان آسيبپذيري افزايش مييابد .و در مقابل افزايش
مقدار معيارهاي فاصله از گسل ،سازگاري كاربريها و دسترسي بر اساس عرض ميزان آسيبپذيري كاهش مييابد.
 -اربرت و همكارانش (  ،) 2008آسيبپذيري اجتماعي شهر تگوسيگالپا را در كشور هندوراس با استفاده از نمونه

برداري زميني ارزيابي نمودهاند .در اين مقاله از تلفيق سنجش از دور و سيستم اطالعات مكاني با ديدي ريزي بينانه-
تر به بهينهسازي آسيبپذيري لرزهاي در بعد اجتماعي پرداختهاند.

 سيالوي ( ،) 385 1با استفاده از مدل فازي و سلسله مراتبي و در نظر گرفتن جنبههاي انساني و فيز يكي آسيب-پذيري ناشي از زلزله را در شهر تهران مورد ارزيابي قرار داده است .كه در اين تحقيق از سناريوهاي روز و شب

موضوع آسيبپذيري لرزهاي را مدلسازي نموده است.
 توكلي و همكاران (  ،) 1993تع يي ن ميزان آسيب پذيري فيز يكي ساختمانها را در ايران انجام دادهاند ،كه نتيجهبررسي آنها منجر به برآورد منحنيهاي شكست براي سه نوع مختلف ساختمانها بر ساس زلزله رودبار و منجيل
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گرديده است .كه اين سه نوع ساختمانها عبارتند از )1 :ساختمانهاي مهندسي ساز (فلزي و بتني) )2 .ساختمانهاي
نيمه مهندسي (بنا يي و چوبي) )3 .ستاختمانهاي غير مهندسي (ِگِگل و خشت).
تجزیه و تحلیل یافتهها
نلرزههای طبس در سال
یتوان به زمی 
در ایران طی نیمقرن اخیر ،زلزلههای زیادی به وقوع پیوسته که از میان آنها م 
نلرزه
نلرزه در سال  1372در استان فارس ،زمی 
 ،7 135استانهای زنجان و گیالن در سال  ، 1369تکانهای شدید زمی 
نلرزه بم در سال ( 1382جامی و همکاران .)1 :1931،زلزله زرند و فیروزآباد در
استان اردبیل در سال  ، 375 1زمی 
سال  ، 1383استان لرستان سال  ، 385 1دورود سال  ، 1389اهر ،ورزقان و هریس در سال  1931و در نهایت زلزله
یتوان اشاره کرد که باعث خسارات جانی و مالی بسیاری در مناطق شهری و به ویژه روستاها شده
 2931بوشهر م 
است.
نلرزهها در ایران ( 0091تا ) 2005
جدول ( )1توزیع بزرگای زمی 
تعداد

بزرگای امواج سطحی (ریشتر)

نلرزه
میزان نسبی رویداد زمی 

3.5 -4

121

%7/5

4-5

276

%14/8

5-6

594

% 37

6-7

189

% 11 /8

بیشتر از 7

30

%1/9

منبع :مختاری و همکاران.8 :7 138 ،

روش و معيارهاي آسيبپذيري
آسيبپذيري سازهاي :ميزان آسيبپذيري سازهاي از طريق ايجاد روابط بين شاخصهاي ارزيابي آسيبپذيري
سازهاي و ميزان آسيبپذيري هر كي

از آنها محاسبه ميشود كه براي تع يي ن ميزان اين آسيب ميتوان از روش زير

استفاده نمود:
n

V ph = ∑WI δ i

در اين رابطه:

V ph

i =1

 :ميزان آسيبپذيري سازهاي هر پلك ساختماني : Wi.وزن هر متغير و ي شاخص : δ i .ميزان

آسيبپذيري هر شاخص سازهاي.
آسيبپذيري انساني هر پالك ساختماني :ميزان آسيبپذيري انساني (كشته و زخمي) نسبتي از ساختمانهاي
آسيب ديده و وضعيت برنامهريزي و طراحي شهري آن مكان است .كه براي بدست آوردن ميزان اين آسيب ديدگي

ميتوان از فومول زير استفاده نمود .براي استفاده از اين رابطه ميتوان ميزان آسيبپذيري انساني ناشي از شاخص-
هاي سازهاي و برنامهريزي را نشان داد:

VHT = φ × V ph + ϕ × VHu

در رابطه فوق : VH :ميزان نها يي آسيبپذيري انساني هر پالك ساختماني : V ph .ميزان آسيبپذيري سازهای ناشي از
T

صهای
تأثیر شاخصهای شهرسازي در هر پالك ساختماني : VH .ميزان آسيب پذيري انساني ناشي از تأثیر شاخ 
u
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صهای شهرسازي و سازهای نسبت به كي ديگر
شهرسازي در هر پالك ساختماني φ .و  : ϕضرايب اهميت شاخ 
یباشد (مودت.) 37 :3931 ،
م
سنجش آسیب پذیری در بخش اجتماعی
در این قسمت از پژوهش از مدل  Entropyاستفاده گردیده است که ابتدا روش آن شرح داده شده است.

مدل آنتروپي :1در مسائل تصميم گيري چند معياره و بخصوص مسائل تصميمگيري چند شاخصه ،داشتن و دانستن
اوزان نسبي شاخصهاي موجود ،گام مؤثري در فرايند حل مسئله بوده و مورد نياز است .از جمله روشهاي تع يي ن
صها ،ميتوان به روشهاي استفاده پاسخ خبرگان ،روش لينمپ ،روش كمترين مجذورات ،تكن كي
وزنهاي شاخ 

بردار

ويژه ،آنتروپي شانون و غيره اشاره كرد .در اين پژوهش براي وزن دهي به شاخصها ،از روش آنتروپي شانون به عنوان
يكي

از معروفترين روش محاسبه اوزان شاخصها (منگ .)3 : 2008 ،2استفاده شده است .آنتروپي در تئوري

اطالعات معياري است براي مقدار عدم اطمينان بيان شده توسط كي

توزيع احتمال گسسته ( )Piبه گونهاي كه اين

عدم اطمينان ،در صورت بخش بودن توزيع ،بيشتر از موردي است كه توزيع فراواني بلندتر باشد .اين عدم اطمينان
به صورت زير تشريح ميشود (اصغرپور:) 191 : 1389 ،
ابتدا مقدار ارزشي با نماد  Eمحاسبه ميگردد كه روش آن بشرح زير ميباشد:
𝑛

بطوري كه  Kكي

] 𝑖𝑃𝑛𝐿 𝐸 = −𝐾 ∑[𝑃𝑖 .
𝑖

ثابت مثبت است و به منظور تأمین  ،1 ≥ 𝐸 ≥ 0كه  Eاز توزيع احتمال  Piبر اساس مكانيزم

آماري محاسبه شده است .و مقدار آن در صورت  Piها با كي ديگر بيشينه مقدار ممكن خواهد بود.
در مرحله بعد با استفاده از روش زير انجام ميگردد:
كي

ماتريس تصميمگيري از كي

𝑛 1
1
𝑛𝐿𝑘𝑃𝑖 . 𝐿𝑛𝑃𝑖 = −𝑘 {(𝐿 𝑛 ) ( )} = −
𝑛
𝑛
𝑛
𝑖=1
𝑛

∑ 𝐾−

مدل (تصميمگيري چند شاخصه )3حاوي اطالتي است كه آنتروپي ميتواند به
ماتريس تصميمگيري را به صورت زير در نظر ميگيريم:

عنوان معياري براي ارزيابي آن بكار رود .كي
X5

X4

X3

X2

X1

R1n

.

.

R12

R11

A1

.

.

.

.

.

A2

.

.

.

.

.

A3

Rnm

.

.

Rm2

Rm1

A4

محتواي اطالعاتي از اين ماتريس ابتدا به صورت ( )Pijزير ميباشد:
𝑗𝑖𝑟
𝑗 , ∀𝑖,
�∑
𝑗𝑖𝑟 𝑖=1

و براي  EJاز مجموعه  Pijبه ازاي هر مشخصه خواهيم داشت:

= 𝑗𝑖𝑃

𝑗∀ 𝐸𝑗 = −𝑘 ∑[𝑃𝑖 . 𝐿𝑛𝑃𝑖 ] ,

اكنون عدم اطمينان يا درجه انحراف ( )djاز اطالعات ايجاد شده به ازاي شاخص  jام بدين قرار ميباشد:
1 Entropy Model
2 Meng
3 MADM
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𝑑𝑗 = (1 − 𝐸𝑗 ) , ∀𝑗 °

و سرانجام براي اوزان ( )WJاز شاخص موجود خواهيم داشت:
𝑗∀ ,

𝑗𝑑
𝑛
𝑗𝑑 ∑𝑗=1

= 𝑗𝑊

بررسی آسیب پذیری اجتماعی به صورت آمار فضایی
لذا با تشریح رابطه عامل اجتماعی و میزان آسیب پذیری در این قسمت از پژوهش روش پخش و گسترش عوامل
تأثیر گذار در استان ایالم بررسی گردیده است و در نهایت با مدل  VIKORدر این شاخص به رتبه بندی مناطق
اقدام گردیده است.

شکل ( )2بررسی توزیع تراکم جمعیت در استان ایالم
منبع :نگارندگان

بر اساس یافته فوق:
 از نظر جمعیت کل چنانچه بخواهیم آسیب پذیری را مورد سنجش قرار دهیم شهر ایالم نسبت به دیگر مناطق دراولویت قرار دارد.
یباشد .لذا
 از نظر جمعیت به تفکیک زن و مرد شهرستان ملکشاهی در استان ایالم دارای بیشترین آسیب پذیری م نسبت به موضوع مورد نظر میزان آسیب پذیری در مناطق شهری تغیر پیدا خواهد نمود.
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شکل ( )3جهت توزیع خانوار جهت سنجش آسیب پذیری در استان ایالم
منبع :نگارندگان

بر اساس یافته فوق به صورت آمار فضایی:
 در شاخص میزان خانوار که نقش اساسی در سنجش آسیب پذیری دارد .چرا که با افزایش بعد خانوار میزانآسیب نیز افزایش خواهد یافت .بر این اساس در خصوص این ویژگی بیشتر شهرستانهای ایالم ،کل منطقه
یشود.
ملکشاهی و قسمتی از شیروان و دره شهر را شامل م 
جدول ( )2تع يي ن وزن هر شاخص با تکنیک آنتروپی شانون
شاخص

Index 1
جمعیت به تفکیک جنس
Index 2
Index 3
Index 4
جمعیت بر اساس اشتغال
Index 5
Index 6
Index 7
خانوار به تفکیک شهری و روستایی Index 8
Index 9
تعداد خانوار
Index 10
Index 11
وضعیت نسبت جنسی
Index 12
Index 13
منبع :یافتههای پژوهش

Ej
0.940
0.939
0.940
0.938
0.952
0.925
0.955
0.986
0.853
0.940
0.924
0.938
0.931

dj
0.060
0.061
0.060
0.062
0.048
0.075
0.045
0.014
0.147
0.060
0.076
0.062
0.069

Wj
0.139
0.142
0.140
0.144
0.112
0.176
0.105
0.032
0.343
0.141
0.178
0.146
0.161

پهنه بندی و رویکرد فضایی بر مدیریت بحران417 ...

سنجش انحراف پراکندی شاخص کالبدی

شکل ( )4سنجش انحراف پراکندی شاخص ساختمانی از نظر مصالح در استان ایالم منبع :نگارندگان

 -تعیین مرکز ویژگی آسیب پذیری

شکل ( )5تعیین مرکز ویژگی آسیب پذیری از منظر تعداد طبقات ساختمانی منبع :نگارندگان
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یباشد .در مقابل آن مصالح
براساس نتایج فوق بیشترین پراکندگی و انحراف مربوط به مصالح با بلوک سیمانی م 
یگردد .لذا چنانچه مصالح
چوب در استان کمترین پراکندگی را دارد .که تا حدودی تنها شهر مهران را شامل م 
یباشد.
ساختمانی چوب را جز مناطق آسیب پذیر زیاد در نظر گرفته شود هدف مورد نظر شهر مهران م 

میزان TOPSIS
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

شکل ( )6رتبهبندی مناطق در شاخص مورد مطالعه از منظر بحران زلزله
منبع :نگارندگان

شکل ( )7پهنه بندی آسیب پذیری مناطق شهری ایالم در شاخص مورد مطالعه از منظر بحران زلزله
منبع :نگارندگان

پهنه بندی و رویکرد فضایی بر مدیریت بحران419 ...

در نتیجه بر اساس مطالعات و نتایج مدل ارائه شده شهرشیروان از منظر بحران زلزله در پائینترین رتبه قرار دارد و
دو شهر ایالم و مهران در باالترین رتبه قرار دارند .همچنین از منظر وزن دادهها کالبدی فیزیکی مورد مطالعات
بیشترین وزن را وضعیت طبقات ساختمانی در شهر مورد مطالعه دارا بوده است.
جمعبندی و نتیجهگیری
شهرها کانونهایی هستند که انسانها را به همراه نیازها و احتیاجات مختلفشان در خود پذیرفتهاند و عالیترین
یشود
نیازهای بشر در آن تبلور عینی یافته است .مجتمعهای سکونتگاهی که امروزه از آن به عنوان شهر نام برده م 
نتیجهی تغییراتی است که طی دورانهای گوناگون تاریخی به واسطهی عوامل مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
شهای حاصل از این عوامل و در تعامل با محیط بیرونی،
و زیست محیطی بوجود آمده و تحت تأثیر کنش و واکن 
یها و عملکردهای متفاوتی را به دست آوردهاند.
ویژگ 
ایمنی و امنیت شهری از دیرباز تا کنون در برنامه ریزی سکونتگاههای شهری مورد توجه بوده و برنامه ریزان همواره
در ساخت و طراحی مناطق شهری به این امر مهم توجه کردهاند .کسب ،حفظ و گسترش منافع و در بالترین سطح
آن (منافع ملی) ،در گرو استقرار امنیت پایدار است و امنیت پایدار بدون شناخت و کاربست مؤلفههایی در چارچوب
تهای متنوع امکان پذیر نمیباشد.
لها و صور 
مقوله بحران زلزله در شک 
پژوهش حاضر با رویکرد توسعهای کاربردی به بررسی موضوع در ایالم اقدام نموده است .که نتایج نشان میدهد
شهرستانهای هشتگانه استان از نظر تراکم جمعیتی ،باسواد و غیره که هر کدام نقش موثری در آسیب پذیری دارند
یتواند در رتبه آسیب ناشی از زلزله مؤثر واقع گردیدهاند .و باعث گردیده است رتبه شهرستانها در آسیب پذیر
م
نسبت به یکدیگر تغیر نماید.
به عبارتی یک رابطه تأثیر و تأثر در میزان آسیب اجتماعی در برابر زلزله را دارا میباشند .زیرا به کارگیری مدلهای
 VIKORو  GISنشان میدهد مناطقی که در این شاخصها وضعیت آنها نسبت به دیگر مناطق باالتر بوده (مازاد از
استاندارد تعریف شده) ،به سود منطقه نبوده و در صورتی این مازاد به سود منطقه است که :جنبه مثبت و کمک
کننده وضعیت اجتماعی باشد .به عنوان مثال هر چه میزان جمعیت  65سال و بیشتر منطقه بیشتر باشد وضعیت
آسیب پذیری اجتماعی منطقه را در برابر زلزله افزایش میدهد .و یا زیاد بودن جمیعت بیسواد منطقه برابر است با
آسیب پذیری اجتماعی بیشتر منطقه در صورتی که با نگاه کلی زیاد بودن این شاخص این منظور را میرساند که
وضع منطقه مناسبتر چون میزان آن بیشتر از دیگر مناطق است .همچنین جمعیت منطقه و مساحت چنین رابطهای
را بیان میکند ،اگر این جمعیت از بعد تراکم ،ساخت و ساز و غیره مناسب مساحت باشد به سود منطقه ولی با
افزایش و کاهش هر کدام تأثیر مثبتی در منطقه ندارد.
با توجه به شاخصها و معيارهاي مورد استفاده در اين تحقيق كه عوامل فيز يكي از جمله توزيع ساختمان و مساكن،

ضريب اشغال شهري ،يك فيت بنا ،قدمت بنا ،مساحتهاي شهري بوده است .ميتوان دريافت كه شهرسازي و برنامه-

ريزي شهري با ت يك ه بر معيارهاي اجتماعي – فيز يكي ابزارها يي را در جهت كاهش و بهبود محيط انساني – كالبدي

اتخاذ ميكند .بر همين فرض اين پژوهش با بكارگيري مدل  TOPSISبه تع يي ن ميزان آسيب لرزهاي در استان ایالم

 024فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931

پرداخته كه نتايج نشان داد شهرستان شیروان و شهرستانهای (ایالم و مهران) به ترتيب به عنوان آسیب پذیرترین و
مقاومترين منطقه به لحظ فیزیکی در برابر زلزله ميباشند.
نتايج حاصل از بررسي صورت گرفته ميتواند منجر به درسها يي در آمادگي و برنامهريزي در برابر زلزله باشد .به
صورتي كه ايمني شهر در برابر خطرات زلزله به عنوان كي

هدف در تمامي سطوح برنامهريزي مد نظر قرار گيرد ،كه

سطح مياني برنامهريزي شهري و شهرسازي ميتواند از كارآمدترين سطوح برنامهريزي براي كاهش آسيبپذيري در
برابر زلزله باشد.
منابع

ابوئی اشکذری ،علیرضا ( .)1931مدیریت بحران زلزله با استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی ()( GISنمونه موردی :شهر یزد)،
استاد راهنما :دكتر کاظم رنگزن ،اساتيد مشاور :مهندس سید علی اکبر میروکیلی و مهندس علیرضا سرسنگی ،پایان نامه کارشناسی
ارشد سنجشاز دور و  ،GISدانشکده علوم زمین و  ،GISدانشگاه شهید چمران اهواز.
احدنژاد ،محسن؛ نوروزي ،محمد جواد؛ زلفي ،علي (  ،) 1388بر آورد آسيب پذيري شهرها در برابر شدتهای مختلف زلزله با استفاده از
مدل  AHPنمونه موردي شهر خرمدره ،دومين كنفرانس مديريت بحران ،نقش فناوري نوين در كاهش آسيب پذيري ناشي از
حوادث غير مترقبه.
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زیاری ،کرامتاهلل ( .)0931بررسي آسايش و امنيت در محلههای شهر يزد ،فصلنامه پژوه 
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سالنامه اماری استان ایالم ( ،)3931- 85 1مرکز امار ایران.
سيالوي ،طاهر ( ،) 385 1ارزيابي آسيب پذيري شهر تهران با به كارگيري مدل فازي شهودي ،پايانامه كارشناسي ارشد ،دانشكده فني تهران.
ملکی ،سعید و مودت ،الیاس ( ،)3931طیفبندی و سنحش فضایی آسیب فیزیکی اجتماعی شهرها در برابر زلزله با بکارگیری تکنیک
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مودت ،الیاس ( ،)3931پهنهبندی آسیبپذیری شهرها در برابر زلزله نمونه موردی شهر یزد ،پایانامه ارشد ،استاد راهنما دکتر سعید ملکی،
دانشگاه شهید چمران اهواز.
ناطقي الهي ،فريبرز (  ،) 1378مديريت بحران زمين لرزه در ايران؛ ساختار ،نيازهاي پژوهشي ،آموزشي و اجرا يي  ،تهران ،پژوهشگاه بين
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