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Abstract 
 

Natural hazards are threatening accidents that cause a lot of human and financial 
losses. These dangers are not limited to the time of occurrence, but because of the 
social consequences that will affect the people of the region for years to come. In such 
cases where the effects of natural hazards are manifested in human life, such hazards 
are referred to as natural disasters and the role of these hazards in urban planning is 
important. The purpose of this study is to investigate the role of natural hazards and 
crisis management in land management in Kermanshah province. The present 
research is a combination of "descriptive-analytical" methods in terms of applied 
purpose and according to the nature of the subject and the studied components, the 
approach governing the research process. Data collection and data has been done in 
two forms of "documentation and survey" and to analyze and weigh data from the 
FAHP model and GIS ARC software (GIS) to investigate the distribution of natural 
hazards.Findings from the study show that in terms of natural hazards (earthquake, 
flood, drought, landslide), %54 of the province in low and very low risk, %21in 
moderate risk and finally8.36 The percentage is in a very high risk situation. The 
results indicate that in terms of natural hazards (earthquake, flood, drought, and 
landslide) Kermanshah province is in a moderate situation. 
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1کرمانشاه استان: موردی سرزمین مطالعه آمایش بحران در مدیریت و طبیعی مخاطرات نقش بررسی  

 
 9گلیو مهناز حسینی سیاه 3راد ، اسماعیل سلیمانی 1فرحیدری رئوف محمد

 ایران کرمانشاه، نور،دانشگاه پیام جغرافیای سیاسی، . استادیار،1
 تبریز، ایران ،دانشگاه تبریزدانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی،  شهری،ریزیجغرافیا و برنامه گروه . دانشجوی دوره دکتری،2

 اهواز، ایران دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  شهری،ریزیبرنامه جغرافیا و گروه . دانشجوی دوره دکتری،3
 

 

     41/11/1911تاریخ پذیرش:            35/47/1911تاریخ دریافت: 
 

 

  چکیده

 تنها مخاطرات این. دارند دنبالبه فراوانی مالی و جانی خسارات که هستند تهدیدآمیز حوادثی طبیعی مخاطرات

. بود خواهند منطقه مردم گیرگریبان سال هایسال دارند که اجتماعی پیامدهای دلیل به بلکه نیست وقوع زمان منحصر به

 طبیعی بالیای عنوان با مخاطرات گونهاین از یابدمی تظاهر هاانسان زندگی در طبیعی مخاطرات آثار که مواردی در چنین

 و طبیعی مخاطرات نقش بررسی حاضر هدف پژوهششود و در آمایش شهری نقش این مخاطرات حائز اهمیت است. یاد می

 ماهیت به با توجه و کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش .کرمانشاه است استان در سرزمین آمایش در بحران مدیریت

 آوریجمع. است« تحلیلی -توصیفی» هایروش از ترکیبی پژوهش، فرآیند بر حاکم رویکرد بررسی، مورد هایمؤلفه و موضوع

از  های داده گذاریوزن و تحلیل جهت و است. پذیرفته انجام «پیمایشی و اسنادی» صورت دو به هاداده و اطالعات

 اقدام ی پراکنش مخاطرات طبیعی( برای بررسی نحوه)سیستم اطالعات جغرافیاییGIS   ARCو نرم افزار FAHPمدل

 زمین خشکسالی، سیل، زلزله،)طبیعی  مخاطرات وضعیت لحاظ از که دهدمی نشان پژوهش از حاصل هاییافته .است شده

 در و  متوسط پذیری خطر وضعیت در درصد 21 کم، خیلی و کم خطرپذیری وضعیت در استان سطح از درصد 45،( لغزش

 زلزله،)مخاطرات طبیعی لحاظ از است آن از حاکی نتایج .دارد قرار زیاد خیلی خطرپذیری وضعیت در درصد 6338 نهایت

 است. گرفته قرار متوسطی وضعیت در استان کرمانشاه(  لغزش زمین خشکسالی، سیل،

 

 .کرمانشاه بحران، سرزمین، آمایش طبیعی، مخاطراتها: کلید واژه
 

                                                             
مالحظات سیاسی، دفاعی و امنیتی آمایش سرزمین در کشور )مطالعه موردی: استان "این مقاله مستخرج از طرح پزوهشی تحت عنوان  . 1

  دانشگاه پیام نور کرمانشاه است." کرمانشاه(

   :نویسنده مسئولm.hoseini6768@gmail.com 

 طبیعی مخاطرات نقش بررسی(. 1311) مهناز حسینی سیاه گلی،؛ اسماعیل سلیمانی راد،محمد رئوف؛  حیدری، ارجاع به این مقاله:

 . 68-44(، 1)1، نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای ،کرمانشاه استان: موردی سرزمین مطالعه آمایش بحران در مدیریت و
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 مقدمه و بیان مسأله 
 و ملی سطوح در مختلف ابعاد در تعادل عدم کاهش برای که است فضایی هایریزیبرنامه از یکی آمایش، مطالعات  

پایدار  توسعه تحقق برای است ایبرنامه شهر، آمایش یزیربرنامه. کندمی هدایت مطلوب سمت به را موجود وضع ای،منطقه

-فرهنگی، زیست اجتماعی، اقتصادی، ابعاد در را شهر اجرایی هایبرنامه و راهبردها ها،سیاست اهداف، مجموعه که فضایی

 یو دفاع یتیاز عوامل موثر در استفاده از مالحظات امن یک(. ی26: 1316نژاد و عمو، گیرد)حاتمیمی کالبدی دربر و محیطی

باشد تا با شناخت یبود م منیدر برابر آن ا یستیکه با داتیتهد عامل خطرات و ییشناسا ت،یتوسعه و فعال ایو یدر طراح

که  زییتوان گفت هر چیاقدام نمود .لذا م دیمقابله با تهد یچگونگ یمحتمل نسبت به طراح داتیهای تهدیژگیابعاد و و

-یمطرح م دیاندازد به عنوان تهد یآن مجموعه را به خطر م و ثبات تیمجموعه قرار گرفته و امن کی تیدر مقابل امن

 داریپا تیبه امن دنیمنظور رس ها به است که دولت ییها ازجمله روش نیسرزم شیمنظور آما نید(.ب86: 2212، 1)کومرگردد

آمایش سرزمین مبین  اند در دستور کار خود قرار داده داتیجامعه در برابر تهد یاتیح یها هیسرما یریپذ بیو کاهش آس

شناختی جامعه است. در همین حال این عبارت اشاره به یک نظم های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و بومجغرافیایی سیاست

ای و سازمان ی موزون و متعادل منطقهای با هدف توسعهرشتهو بینعلمی، فن مدیریتی و سیاستی با رویکردی جامعه 

(. موضوع محوری در آمایش سرزمین، 35: 1361فضایی بر مبنای یک راهبرد جامعه و همه سونگراست )عظیمی بلوریان،

برای درازمدت، شناسایی  ی سرزمینها )جمعیت و فعالیت( در پهنهها و توزیع نامتوازن آنها،تمرکز زدایی از فعالیتنابرابری

پور و ها از حالت بالقوه به بالفعل و غیره است)علیها، چگونگی تبدیل قابلیتها و محرومیتها، محدودیتها و ظرفیتقابلیت

ها و اقدامات  ، برنامهها استیها، فنون، اصول، س از دانش یا مجموعه نیسرزم شیآما(. همچنین 234: 1318همکاران،

 ی)محمودشوند یبه کار گرفته م ییایو جغراف یستیز یها به فضاها و مکان دنیو نظم بخش یده ور سامانمنظ هماهنگ به

 دهیچیگوناگون و پ یها تیمشتمل بر فعال ینگاه کل کیانسان در یها تیفعال یبند ، طبقهتر قیبه عبارت دق (153: 1366،

شناسایی بالیایی طبیعی و  سرزمین شیآماهای مولفه نیتر از مهم یکیاست.  ینظامو  یاسی، سیاجتماع یانسان در فضا

آن  باید به سرزمین آمایش در گیریتصمیم ابتدای در که است هاییمولفه از طبیعی است. مخاطرات مخاطرات طبیعی

که طوریبه(. 1: 1315دارد)پاالش،  هاآن به بستگی محیط یک بالقوه و بالفعل توان اکولوژیکی از مؤثر استفاده زیرا پرداخت

عنوان شوند، بهدهند و موجب واردآمدن خسارات به انسان و محیط میطور ناگهانی روی میبهتوان گفت حوادثی کهمی

شوند. این مخاطرات به دلیل ماهیت غیر منتظره خود، در بیشترین موارد خسارات مالی و مخاطرات طبیعی شناخته می

 (.2: 1311مکاران، گذارند)کیخا و هجانی بسیاری برجای می

 این از برخی  در اما است طبیعی حوادث به متکی هاآن تشکیل و تکوین که هستند مخاطراتی طبیعی، مخاطراتی

 در ولی. باشد داشته کنندهتحریک نقش تواندمی انسان آن وقوع در حتی و دارد وجود انسان تأثیرگذاری  امکان مخاطرات

 است عملی طبیعی بالیای همچنین. آیدمی شماربه مخاطره تکوین و گیریشکل ساززمینه طبیعی محیط هایویژگی کل

 مردم و شودمی گسیخته ناگهان روزمره، زندگی شیرازه وضع این در و کندمی ایجاد انگیز فاجعه وضعی که شدتی چنان با

 زندگی ضروریات سایر و پرستاری و پزشکی هایمراقبت سرپناه، پوشاک، غذا، به نتیجه و در شوندمی درماندگی و رنج دچار

 ایکننده  تهدید  وقایع  طبیعی مخاطرات بنابراین. گردندمی محتاج  محیط نامساعد شرایط و عوامل در مقابل محافظت به

 بلند در حادثه بلکه وقوع هنگام در تنها نه تخریب این. کنند تخریب را ما اجتماعی و طبیعی فضای توانندمی که هستند

 داشته آن هایزیرساخت جامعه و بر منفی تأثیر حوادث این وقتی. شودمی شامل را قضیه این اجتماعی پیامدهای مدت

                                                             
1
 kummer 
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(. برای پیشگیری از این نوع مخاطرات باید به بحث مدیریت 32: 1314کیانی،شوند)کیانی دهمی تلقی طبیعی بالیای باشد

بودن مخاطرات طبیعی در صورت مدیریت ناپذیر و مبهمبینیماهیت پیش دلیلای گردد؛ زیرا؛ بهبحران توجه خاص و ویژه

و  1ها شدیدتر خواهد شد)هتوها، آثار مخرب اقتصادی، اجتماعی، محیطی و زیر ساختی بحراننکردن درست بحران

اندرکاران دستنفعان و اعضای جامعه از مسئوالن و ها، درخواست و نیاز ذیمطلوب بحران(.مدیریت 18: 2216همکاران، 

صورت مستقیم برآینده و پایداری سیستم اقتصادی و اجتماعی جامعه اثرگذار خواهد است؛ زیرا مدیریت بحران به

 (. 38: 2211و همکاران،2بود)توکاکیسا

است هر ساله شناسی و اقلیمی خاصی را برای کشور رقم زده، سبب شدهموقعیت جغرافیایی ایران که شرایط زمین

صورت اتفاقی و بعضی نیز مانند ها مانند سیل و زلزله بهطرات محیطی در تمامی کشور باشیم که بعضی از آنشاهد مخا

صورت پیوسته مراکز جمعیتی کشور را متأثر ساخته و ایران را یکی از مستعدترین مناطق برای وقوع بالیای خشکسالی به

ی مخاطرات و پذیرش تأثیرات منفی است کشور در زمینهب شدهاست. در این میان نیز، مدیریت نامطلوب موجطبیعی کرده

پذیرترین کشورهای جهان بدل شود )احمدی و های متعدد، به یکی از آسیبگیری بحرانها و در نتیجه شکلآن

ایران های پرمخاطره (. که استان کرمانشاه نیز از این قائده مستثنی نیست. این استان، یکی از استان25: 1311منوچهری،

است. های ژئومورفولوژیکی و تغییرات اقلیمی، این استان را با تهدید مخاطرات طبیعی مختلفی روبرو ساختهاست که ویژگی

-استان سایر با که فضایی -سیاسی های تفاوت نیز و خودش خاص ژئواستراتژیکی و ژئوپولیتیکی شرایط دلیل به همچنین

 .گردد مبذول کافی توجه و نگاه منطقه، این مالحظات به سرزمینی آمایشی های طرح در است الزم دارد، کشور داخل های

به مخاطرات طبیعی از جمله)سیل، زلزله، خشکسالی و زمین لغزش( با تأکید  توجه با است برآن حاضر پژوهش مبنا این بر

 مالحظات لحاظ از کرمانشاه استان آیا که سوال اساسی این به و دهد قرار سنجش مورد جامعه سطح بر آمایش سرزمین در

 .نماید ارائه مستدل است یا نه؟ پاسخی برخوردار مناسبی وضعیت از طبیعی جغرافیای حوزه در امنیتی

 

 مبانی نظری 
 قرار طبیعی مخاطرات از ناشی آسیب معرض در همواره متعدد دالیل به دنیا مختلف نقاط در امروزی، کالنشهرهای

-می فوری اقدامات و هاپیشگیری نیازمند دارند، همراه به خود با را فراوانی مالی و جانی هایآسیب که مخاطرات این. دارند

( الف: دارند متفاوت منشأ دو مخاطرات کلیه متحد ملل سازمان بالیای کاهش المللیبین استراتژیک برنامه مبنای بر. باشند

(. 32: 1361 وند،موسی و پورساسان)انسان فعالیت از ناشی مخاطرات یا فناوری از ناشی مخاطرات( ب طبیعی، مخاطرات

 تأثیر نتیجه نیز طبیعی مخاطرات و گردیده، تلقی پایدار توسعه ارکان از هاآن ناگوار آثار و طبیعی هایمخاطره با مقابله

 طبیعی روال در اختالل ایجاد به که استشده تعریف پذیرآسیب ایجامعه اجتماعی اقتصادی سیستم بر طبیعی مخاطرهای

 شودمی مخاطره از ناشی تأثیرات با آمدن کنار برای آن مناسب نقش ایفای از مانع و میزند، دامن دیده آسیب جامعه امور

 یک با باید و. است شده اساسی و ویژه توجه موضوع این به کشور سرزمین آمایش بحث در(. 68: 1312بیگلری، و نقوی)

 .یابد کاهش مخاطرات این اثرات و شود جلوگیری دارد امکان جاییکه تا حوادث این بروز از دقیق ریزیبرنامه

 

 
 

                                                             
1 Hetu et al 
2 Tokakisa 
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 طبیعی مخاطرات( الف
و  جانی خسارات آن برآیند و دارند وقوع امکان جهان در لحظه هر که اندناگهانی و ویرانگر حوادثی طبیعی مخاطرات

 از مصونیت ادعای تواندای نمیجامعه باشد. هیچ ناپذیر برگشت حتی و درازمدت است ممکن آن عواقب. است عمده مالی

: 1316اند)رجبی و همکاران، آن مواجه بارزیان عینی و ذهنی تأثیرات با همواره هاانسان و باشد داشته را طبیعی مخاطرات

 در همواره مخرب، و شدنی تکرار هاییپدیده عنوان به نفوذشان، گستره و گوناگون انواع با طبیعی (. همچنین مخاطرات165

اند بوده انسان برای خطری جدی همیشه نیز بشر پیدایش از پس و اندداشته وجود زمین حیات کره طول

 خطرات از ناشی ژئومورفولوژیکی فرآیندهای با مرتبط طبیعی مخاطرات عمده (. بخش32: 1312)پورطاهری،

 طبیعی مخاطرات ویرانگرترین جزو زلزله و سیل پدیده دو میان این در. است و اتمسفری هیدرولوژیکی ژئومورفولوژیکی،

 ولی آوردنمی بار به خسارتی و است خفیف زلزله موارد بعضی در هرچند .آیندمی شمارژئومورفولوژیکی به عوامل با مرتبط

-می بار به زیادی خسارت حالت این در و شودمی آزاد زیادی بسیار انرژی آن، طی و زیاد است آن شدت دیگر، موارد در

 است. طبیعی اشاره شده مخاطرات ( به انواع1(. در شکل)16: 1312آورد)امیدوار،

 

 
 طبیعی مخاطرات انواع.  1شکل 

 

 سرزمین آمایش( ب

ی توسعه یافتگی سرزمین است. این آمایش سرزمین به عنوان یک سند مدیریت توسعه، تصویر سازمان فضایی مرحله

ی ملی در فضای کشور است و چشم انداز کلی توزیع جغرافیایی جمعیت و ترکیب ی توسعهی پایهنظریهسند تجسم 

های اقتصادی و اجتماعی را در قلمرو برداری از سرزمین و تأمین نیازهای جمعیت و فعالیتهای ناظر بر بهرهمناسب فعالیت

ریزی ریزی فضایی است، ولی هر برنامهدر اصل نوعی برنامهریزی، کند. آمایش سرزمین از منظر برنامهسرزمین مشخص می

(. هدف آمایش  5: 1318فضایی که یک یا چند ویژگی یاد شده را نداشته باشد، آمایشی نخواهد کرد)تقوایی و همکاران،
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ها در سراسر فعالیتها و یابی انسانی توزیع و سازمانریزی، بعد جدیدی بدهد که همان نحوهسرزمین این است که به برنامه

 (. 1116سرزمین ملی است)سازمان برنامه و بودجه،

ای اصلی الزم است که هر مرحله شامل اجزای مطالعاتی به این ای چهار مرحلهبرای یک طرح کامل توسعه منطقه

 شرح است:

های مشاغل، برنامه یها: حرکات جمعیتی، تجزیه و تحلیل فیزیکی، تولیدات طبیعی، صنعتی، مطالعهطرح برنامه -1

تجزیه و تحلیل: بررسی و تحلیل منابع زیرزمینی،  -2های منطقه ای، ها و پروژهای در دست اجرا و میزان تخصصمنطقه

حقوقی، و عوامل  -منابع اقتصادی، خدمات اجتماعی و فرهنگی، زیربنای فیزیکی و تأسیسات و منابع انسانی، عوامل اداری

های بخشی، های جامع و هادی چندساله، برنامهها، طرحی اجرا: انتخاب زمان انتها، ارجحیتهمرحل -3امکانات ظاهری؛ 

های دولت در سطح کشور، منطقه، شهر، ریزی و معیارهای اجرایی: سیاستبرنامه -5ها و ارزشیابی منابع مالی، تعیین برنامه

 (.4: 1318و همکاران،ها، مخارج، منابع طبیعی، سیاست فضایی)تقوایی روستا، احتیاج

 

 محیطی مخاطرات با سرزمین آمایش ارتباط
 به محدود را طبیعیمخاطرات جمله از مختلف مسائل مکانی تا است قادر خود سیستمی نگرش با سرزمین آمایش

 فرهنگی، و اقتصادی اجتماعی، مختلف سیاسی، عناصر اثرپذیری و تاثیرگذاری با بلکه نبیند خرد در سطوح و مادی نیازهای

 کنونی نسل برای نه الهی یک موهبت عنوان به را سرزمین یا زمین و کند دفع را مضرات دورنمای مطلوب، یک ترسیم با

-تک و محدود دید در ریشه بشر، کنونی مشکالت مصائب و از بسیاری ماهیت که جا آن از بعدی ببیند. هاینسل بلکه بشر

 ساختار یک از موضوعات تنوع همچنین تغییرات و سرعت و پویایی دلیل به ما پیرامون جهان. دارد به مسائل او بعدی

به همین  .نیست پذیرامکان هاکلیت سیسستم درک با جز موضوعات و تغییرات این تحلیل و درک. برخوردار است پیچیده

-کند بهامروزی نگاه میعنوان یکی از مشکالت اساسی و حیاتی در جوامع دلیل آمایش سرزمین به مخاطرات طبیعی به

که امروزه اکثر شهرها در معرض مخاطرات طبیعی از جمله سیل، زلزله ،خشکسالی و غیره هستند، و این عامل توجه طوری

پذیری همچنین برای کاهش آسیب (.48: 2224، 1واکر و )ویزنراستریزان را به خود جلب کردهها و برنامهبسیاری از دولت

پردازد، ای که علوم طبیعی به آن میتأکید بر آمایش سرزمین ، عالوه بر شناخت اجزای تشکیل دهندهمخاطرات طبیعی با 

را نیز شناخت. زیرا مخاطرات به خودی خود به نتایج پذیری جوامع و دالیل آنفضایی آسیب -هایی اجتماعیباید تفاوت

 (. 22: 1311اند )آزادخانی و همکاران،  دهنده امکان وقوع آسیبشوند،بلکه فقط نشانبار منجر نمیزیان

اندازند و حوادث طبیعی اغلب با تخریب منابع اقتصادی و امکانات رفاهی و زیستی، سالمت ساکنان را به خطر می

: 1311روند )مودودی ارخودی و همکاران، شمار میهمیشه خطر جدی برای توسعه بویژه در کشورهای در حال توسعه به

 مورد را باشدمی نیز حاضر تحقیق مطالعه مورد موضوع که را سیل و زلزله، نظیر؛ طبیعی مخاطرات رزمین(. آمایش س142

-می هاپهنه این در ساکن انسان خطرپذیری میزان بندیدرجه و مخاطره پتانسیل ارزیابی و تبیین به و قرار داده توجه

-ریزیهای آمایش سرزمین و برنامهگفت که با داشتن طرحتوان (. همچنین می621: 1312کیا و همکاران، پردازد)شریفی

شود)فنی و همکاران، های دقیق و شناخت اقدامات کاهش خطر احتمالی این مخاطرات، بدون شک  زندگی بشر حفظ می

1318 :46.) 

 

 

                                                             
1 Wisner & Walker 
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 های مخاطرات طبیعیدیدگاه
زیر به دو دیدگاه مهم در این زمینه است که در ها و نظریات مهمی ارائه شدهدر زمینه مخاطرات طبیعی دیدگاه

 است. پرداخته شده

 

 رفتارگرایان الف( دیدگاه

 ریشه و دهدمی تشکیل را محیط مخاطرات از غربی تفسیر مبنای بر الگویی و دولتی غالب رفتارگرایان، دیدگاه دیدگاه

 برای رفتاری دیدگاه. است و سرمایه فناوری به دادن بها دیدگاه این خوشبینانه ارزیابی هایشاخص از. دارد مادی اساس و

 و میدانی هایردیابی و هامراقبت بر تأکید: یک. دهدقرار می توجه مورد را اساسی  راهکار سه محیطی هایمصیبت با مقابله

 فناوری به تجهیز و خطرناک حوادث بینیپیش و الگوسازی مرحله این در هدف و. ژئوفیزیکی فرایندهای تفسیر علمی

 وجود امکان رفتار، و ادراک در آن نقش و بینیپیش دانش اهمیت رغم به چون: دو. است دورسنج و رادار نظیر پیشرفته

 کارهای طریق از و طبیعی شکل به حوادث کنترل راهکار این هدف دارد، وجود آن مدیریتی و کنترل فیزیکی در اشتباه

 ریزیبرنامه قانونمندکردن: سه. هابهمن آزادسازی و ساختن جاری یا سیالب انحراف دیوارهای است. مانند: ایجاد مهندسی

 خاص طوربه و. دارد تأکید مخاطرات با برسازگاری رفتاری مکتب فوری.همچنین هایارائه پاسخ و مصیبت با مقابله برای

 و خطر بودن امان در و مقابله برای ملی گذاریسرمایه و سرمایه فیزیکی، اقتصادی ساختارهای صرفه خطرها، کیفیت روی

 (.62: 1315دارد)اسمیت،  تأکید محیط از آن دور کردن

 

 ساختارگرایی ب( دیدگاه
 این. کندمی ترمحیطی بیشبا مخاطرات درمواجهه پذیری راآسیب و تهیدستی فقر رشد دیدگاه مکتب ساختارگرایی

-بیش طبیعی مصیبت از پذیریآسیب  میزان و گیردبرمی در تربیش را روستایان ویژهبه فقیر و کارگر جمعیت پذیریآسیب

 از خاطر همین به دارد تریبیش مندیبهره طبیعت چون روستاییان از دارد، بستگی طبیعت از انسان مندیبهره میزان به تر

 تکیه محیطی هایمصیبت کاهش و توسعه به همزمان دستیابی برای ساختارگراها. است پذیرآسیب بیشتر طبیعی مصیبت

 نظر در و محلی مدیریت و دانش بر تکیه روستایی نواحی در که معتقدند مثال برای. دهندمی قرار مدنظر را محلی دانش بر

 کاهش و توسعه به رسیدن برای تواندمی آن راستای در برداشتن گام و اساسی و کوچک راهکارهای محدود، گرفتن

 در مصیبت رفته دست از هایدارایی و اموال جبران منظور به الزم اعتبار مانند باشد آمیزموفقیت همزمان طورها بهمصیبت

 (. 2: 1311باشد )محمدزاده و همکاران،  تواندمی اقدامات این جمله از

 

 پیشینه پژوهش 
ولی تاکنون هیچ  اندو مخاطرات طبیعی به صورت مستقل پرداخته آمایش سرزمین مطالعه به متعددی محققان

-های از پژوهشنمونه به ( تنها1در جدول) است ودرباره نقش مخاطرات طبیعی با تأکید آمایش سرزمین انجام نشدهپژوهش

 است. صورت مستقل اشاره شدههای انجام شده در زمینه مخاطرات طبیعی و آمایش سرزمین به
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 خارجی و داخلی پژوهش پیشینه 1جدول 
 نتیجه عنوان سال نویسندگان

 و توکاکیس

 همکاران

 مدیریت در بحران مدیریت 2019

 برای فاز سه مدل: دولتی

 ایمنی حوادث

 تجدید به دولتی بخش شدید تمرکز با بحران نتایج نشان داد که مدیریت

 پیش، فاز سه هر در نیز، زمینه این در. دارد نیاز فرهنگی و ساختاری

 افزایش بر بیشتر که شود می ارائه راهکارهایی بحران، از پس و حین

 توانمندکردن و مشارکتی و اطالعاتی بعد در خارجی و داخلی ارتباطات

 شرایط در مطلوب گیری تصمیم قدرت با رهبرانی به بحران مدیران

 .است متکی ناپذیر بینی پیش و اضطراری

 طوالنی تاریخ و مکرر های خشکسالی وقوع وجود با کهنتایج نشان داد  خشکسالی دربرابر آمادگی 2215 همکاران و پاوال

 این مدیریت گیرندگان تصمیم است نیاز برزیل، در مخاطره این مدیریت

 درزمینة آمادگی وضعیت های ضعف و ها فرصت شناسایی با مخاطره

 های برنامه اولیه، هشدار اعالن های سیستم تدارک و نظارت بینی، پیش

 مخاطره این با مقابله برای بلندمدت و کوتاه زمانی های بازه در را کاربردی

 .کنند تدوین

 و احمدی

 منوچهری

 تحلیل و وضعیت سنجش 1311

 مطلوبیت بر مؤثر عوامل

 مخاطرات بحران مدیریت

 قائنات شهرستان در طبیعی

 نامناسب مقدار با قائنات شهرستان بحران نتایج نشان داد که مدیریت

 علل. ندارد بخشی رضایت وضعیت ،2386 با برابر شده محاسبه میانگین

 ریزی، برنامه در ضعف اصلی عامل چهار قالب در وضعیت این گیری شکل

 در ضعف اجتماعی، های نارسایی شهرستان، بحران مدیریت نظارت و اجرا

 عملی، های مهارت و آموزش در ضعف و گذاری سیاست و قانونگذاری

 مخاطرات بحران مدیریت همچنین شد؛ خالصه شاخص 32 بر مبتنی

 واکنشی، انفعالی،) سنتی رویکرد بر مبتنی منطقه در محیطی

 است( بازیابی و امدادرسانی بر تأکید نبودن، مشارکتی گرایانه، تخصص

آزاد خانی و 

 همکاران

های شناسایی و تعیین پهنه 1311

مناسب مخاطرات محیطی 

مؤثر در توسعه کالبدی شهر 

 ایالم 

شهر ایالم از میان تمامی مخاطرات طبیعی نتایج بررسی ها نشان داد که 

معمول در بخش زاگرس میانی بیشتر تحت تأثیر مخاطره سیالب می 

با بررسی اراضی اطراف محدوده شهری ایالم مشاهده می شود که . باشد

مسیر توسعه ای که شهر ایالم در دهه های اخیر طی کرده است بدون در 

ست و توسعه کالبدی شهر در نظر گرفتن این پدیده بسیار مهم بوده ا

دو نقطه از . جهت مناطق با ریسک باالی سیالب صورت پذیرفته است

هکتار دقیقاً بر مناطقی  2/16و  4/33مناطق با خطر بسیار زیاد با مساحت

از شهر منطبق شده اند که در آخرین سیالب، خسارت شدیدی را 

ایمن . ندمتحمل دیده بودند و دارای ریسک خطر سیالب باالیی هست

به سمت )ترین مناطق برای توسعه شهر ایالم مناطق جنوبی شهر 

هستند که عالوه بر داشتن وضعیت فیزیوگرافی ( روستای چشمه کبود

مطلوب، از نظر ایمنی ریسک سیالب نیز در محدوده مناسبی قرارگرفته 

 اند
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 آمایش نقش ارزیابی و تحلیل 1311 زادهروشن

 گردشگری توسعه در سرزمین

 پارسیان شهرستان پایدار

 پتانسیل نظر از کلی بطور پارسیان نتایج نشان داد که شهرستان

 های برنامه استانداردهای نظر از اما دارد قرار خوبی سطح در گردشگری

 مطلوبی جایگاه دارای پایدار گردشگری بر آن تأثیر و سرزمین آمایش

 این به مذکور های شاخص ارتقای و سازی پیاده با توان می که نیست

 .یافت دست سرزمین آمایش مهم مقوله سایه در مهم صنعت

 عوامل بندی اولویت و شناسایی 1316 آقامحمدی

 آمایش بر مؤثر راهبردی

 ملی امنیت منظر از سرزمینی

 منطقه: مطالعه مورد)

 (ایران شرق جنوب

 های فعالیت ،5 رتبه میانگین با سرزمین نتایج نشان داد که مدیریت

 با( جمعیت) انسان ،2363 رتبه میانگین با( عمومی رفاه سطح) اقتصادی

 . استبه خود اختصاص داده .1 رتبه میانگین با فضا و 2326 رتبه میانگین

نژاد و حاتمی

 عمو

 طرح ارزیابی و شناسی آسیب 1316

 کشور در سرزمین آمایش های

 ایران

 برنامه و ها طرح شناسی آسیب در عوامل ترینمهم نتایج نشان داد که

 عدم»معیار زیر قانونی جایگاه حوزه در کشور در سرزمین آمایش های

 هدایتگر قانونی اسناد در آمایشی نگاه و ها برنامه جایگاه دقیق تعریف

 اقتصاد حاکمیت» معیار زیر مدیریتی حوزه در ،«تصمیمات و ها برنامه

 منطقه نگاه نشدن نهادینه در اصلی مؤلفه عنوان به رانتی اقتصاد و نفتی

 ریزی برنامه نظام بودن سنتی»معیار زیر ساختاری حوزه در «فضایی-ای

 عمیق» معیار زیر محتوایی معیار حوزه در و «آمایشی رویکرد پذیرش در

 توازن تا آمایشی های طرح که حدی به ی ا منطقه های نابرابری بودن

 باشند می «دارند طوالنی بسیار راه فضایی بخشی

محمودزاده و 

 همکاران

 ی هدفه چند روش کاربرد 1316

 رویکرد با زمین تخصیص

 مطالعه سرزمین آمایش

 همدان شهرستان: موردی

 بیشترین بررسی، مورد بعد سه در متوسط طور نتایج نشان داد که به

 که باشدمی هکتار 5/385 میزان به دیم کشاورزی به مختص مساحت

 مورد منطقه در بررسی مورد کاربریهای مساحت از درصد32 معادل

 به آبی کشاورزی کاربری به متوسط طور به وزن بیشترین و است مطالعه

 فعلی مساحت) فاکتور پنج اساس بر نتایج این. دارد اختصاص 5/2میزان 

 وابستگی ،MCE روش مطابق کاربری هر از مطلوب مساحت کاربری، هر

 اکولوژیکی، ابعاد به دهی اولویت کاربری، هر به مختلف افراد شغلی

 نشان پزوهش نتایج نهایتا. آمد بدست( کاربری هر اجتماعی و اقتصادی

 چند روش با سرزمین آمایش رویکرد با مناسب اراضی انتخاب که داد

 و اجتماعی اقتصادی، ابعاد وسیله به درستی به زمین تخصیص هدفه

 .است شده انجام اکولوژیکی

رجبی و 

 همکاران

پذیری آسیب بندیپهنه 1316

و  طبیعی مخاطرات

 هایسکونتگاه ژئومورفولوژیکی

شهرستان  روستایی

 و سیل موردی مطالعه)سقز

 154 سقز شهرستان در موجود روستاهای کل از نتایج نشان داد که

 نسبتاً باخطر پهنه در روستا 134 و باال خطر نسبتاً با پهنه در روستا

 اساس بر پهنهبندی روستاها همچنین. اندگرفته قرار زلزله متوسط

 وقوع احتمال با پهنه در روستا 252 داد نشان لرزه زمین وقوع احتمال

 سایر دارند، قرار متوسط وقوع احتمال با درپهنه نیز روستا 52و  کم
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 .دارند قرار زلزله وقوع ضعیف خطر احتمال با پهنه در روستاها (زلزله

جعفریان و 

 همکاران

 پذیری تحقق موانع یابیمدل 1316

 سرزمین آمایش هایطرح

 آینده رویکرد با تهران استان

 پژوهی

 با ارتباط در مقررات و قوانین تعدد مانند نتایج نشان داد که عواملی

 با ارتباط در نهادی راهبردی ریزیبرنامه وجود عدم سرزمین، آمایش

 ارائه در شده تهیه آمایشی هایبرنامه و طرح ضعف استان، سرزمین آمایش

 عدم استان، مختلف مناطق یکپارچه پایدار توسعه برای کارآمد الگویی

 در سازیتصمیم و گیریتصمیم فرایند در نفوذان ذی و ذینفعان حضور

 و نظامند تفکر و مناسب مقررات و قواعد فقدان سرزمین، آمایش بخش

 استان آمایش طرح جایگاه نبودن روشن و سرزمین مدیریت برای نهادینه

 بر تأثیرگذار و کلیدی متغیرهای جزو تهران استان ریزی برنامه نظام در

-می شمار به تهران استان در سرزمین آمایش هایطرح پذیریتحقق عدم

 .روند

 و تقوایی

 همکاران

 در مؤثر عوامل و موانع تحلیل 1318

 ریزیبرنامه و هاطرح اجرای

 تهران استان آمایش

 استان آمایش طرح اجرای رویکرد در مؤثر که عوامل نتایج نشان داد

 تهران شهر بودن رشد قطب منطقه، سیاسی قطبیت به توجه شامل تهران

 به شمال و غرب به شرق هایکریدوری در قرارگیری و استان، این در

 است همجوار مناطق با استان تعامل لزوم و جنوب،

پور و علی

 همکاران

 امنیتی - دفاعی مالحظات 1318

 استان در سرزمین آمایش

 تدوین و شرقی آذربایجان

 راهبردها

ترین راهبردهای این استان، راهبردهای مناسبنتایج نشان داد که 

/ از جمله راهبردهای تهاجمی. است( ST)و تنوع( SO)رقابتی / تهاجمی

راهبردهای تقویت و افزایش رقابت و تبادالت : عبارت اند از( SO)رقابتی

بین مناطق استان با بهبود سیستم حمل و نقل هوایی وزمینی،  اقتصادی

تبلیغ آثار گردشگری استان و افزایش سهم این بخش درجهتِ معرفی 

فرهنگ و تاریخ غنی استان و غیره و از راهبردهای تهاجمی نیز می توان 

به افزایش اتحاد و همبستگی بین مردم در جهتِ افزایش ثبات سیاسی و 

مبارزه با تروریسم در ورای مرزهای کشور و جلوگیری از  امنیتی استان،

 .نفوذ تروریسم به داخل کشور و استان اشاره کرد

 در امنیتی دفاعی مالحظات 1314 مظاهری

 شرق جنوب سرزمینی آمایش

 تهدیدات بر تأکید با ایران

 نظامی

 منطقه دوری و بودن ای حاشیه در و نیافتگی نتایج نشان داد که توسعه

 پایین نیز و ضعیف ارتباطی بسترهای همچنین و کشور اصلی بدنه از

 چندان نه استقرار نتیجه در و مرزی های شهرستان جمعیتی تراکم بودن

 دفاعی آمایش در مسایل ترین مهم استراتژیک،از و نظامی اماکن مطلوب

 .هستند کشور شرق جنوب امنیتی و

 .1311 نگارندگان، :مأخذ

 

 پژوهش روش
 فرآیند بر حاکم رویکرد بررسی، مورد هایمؤلفه و موضوع ماهیت به باتوجه و کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 «پیمایشی و اسنادی» صورت دو به ها داده و اطالعات آوریجمع. است«  تحلیلی -توصیفی» هایروش از ترکیبی پژوهش،

 .استگرفته شده بهره GIS   ARCافزار و نرم FAHP مدل از هاداده تحلیل و تجزیه است. برای پذیرفته انجام
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مدل مفهومی فرایند اجرای پژوهش 2شکل   

 

 مطالعه  مورد محدوده معرفی
 جغرافیایی مختصات با شهر این. باشد می ایران غرب استان کرمانشاه در. باشد مطالعه، استان کرمانشاه می مورد محدودة

. است گرفته قرار عرض شمالی ثانیه 6 و دقیقه 36 و درجه 33 و طول شرقی ثانیه 31 و دقیقه 22 و درجه 54 جغرافیایی

 ایران، مرکزآمار) استبوده نفر 1٬142٬535 برابر 1314 سال در و نفر 122213 برابر 1312 سال در شهر این جمعیت

 .استآمده مورد مطالعه محدوده و پژوهش قلمرو (3) شکل در(. 1314

 

 
(8931فر و همکاران،)مأخذ: حیدری نقشه موقعیت شهر کرمانشاه در کشور و استان  3شکل  

. 
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 تجزیه و تحلیل داده ها 
از بررسی عوامل مؤثر و تعیین اطالعات مکانی و توصیفی مورد نیاز، معیارهای مورد نظر به منظور بررسی  پس

پژوهش چهار خطر طبیعی زلزله،سیل ،خشکسالی و  در اینتهدیدات طبیعی و محیط زیست استان کرمانشاه تهیه گردید. 

های اطالعاتی مشخص و خطر هر کدام در سطح استان بر روی نقشه مشخص صورت جداگانه در قالب الیهلغزش بهزمین

های خطرپذیری گردید و عملیاتی در سیستم اطالعات جغرافیایی بر روی آنها انجام شد. برای مشخص شدن هر یک از نقشه

 GISهای اطالعاتی خاصی مانند شیب زمین،فرسایش،خطوط هم دما، خطوط هم بارش و ... در سیستم ه الیهذکر شد

با توجه به رویکرد حاکم تهیه بانک داده و دست آمده است. ها به تفکیک بهاند و در نهایت نقشه خطر پذیری آنتحلیل شده

در سطح یک های اطالعاتی الیهبندی است. انتخاب و دستهعنوان گام نخست این نوشتار های پژوهش بهبریرتفکیک کا

 لغزش( مربوطهمخاطرات طبیعی )زلزله،سیل،خشکسالی و زمینکاری زمان بر و نیازمند دقت است. در این پژوهش  استان

 آمایش از منظر های اطالعاتیالیهمورد بررسی و تفکیک شده  و  با توجه به اطالعات موجود   استان کرمانشاهدر سطح 

 است.که در ادامه به تفکیک هر کدام از تهدیدات طبیعی پرداخته شده اند.مشخص گردیده

 

  زلزله با رابطه در خطر پر مناطق بررسی
شرقی، غرب و های شمال، شمالای از قسمتهای کوچک و بزرگ، در بخش عمدههای استان به شکل شکستگیگسل

ها در این نواحی بیشتر است، یکی از دهد که خطر گسلها نشان میپذیری گسلخورد. ریسکمرکز استان به چشم می

ها، بُعد فاصله است که در زمان فعالیت و رخداد زلزله، نسبت معکوس در شدت پارامترهای تعیین کننده خطر پذیری گسل

زله برای سکونتگاه شهری مدِّنظر قرار و ریسک آن دارد. لذا بُعد فاصله به عنوان یکی از عوامل موثر بر مخاطرات ناشی از زل

گرفت. در نهایت با استفاده از سایر پارامترهای مؤثر بر آسیب پذیر در برابر مخاطرات طبیعی )زلزله( نقاط آسیب پذیر استان 

های ذکر شده به وسیله مدل مشخص گردید.در مرحله بعدی جهت مشخص نمودن مناطق آسیب پذیر در برابر زلزله الیه

FAHP  .در این مدل بعد از وزن گذاری متغیرهای پژوهش در قالب اعداد فازی مثلثاتی، متغیرها با وزن گذاری شدند

 اند.های متفاوتی از حداقل وزن تا حداکثر وزن مشخص گردیدند که در جداول زیر آمده وزن

 

 زلزله مخاطره بندی پهنه برای هاالیه نسبی وزن 3جدول 

 ارتفاع

(v1( 

شیب 
(v2) 

 تیپ اراضی

(v3( 

 نوع خاک

 ) v4( 

نوع کاربری اراضی 
(v5) 

فاصله از 

 (V6)گسل 

جنس 

 زمین 
(V7) 

 V2 V3 V4 V5 V6 V7 ارتفاع

 1 0.87 4 0.57 0.93 0.87 

 V1 V3 V4 V5 V6 V7 شیب

 0.8 0.63 0.96 0.382 0.73 0.64 

 V1 V2 V4 V5 V6 V7 تیپ اراضی

 1 1 1 0.32 1 1 

 V1 V2 V3 V5 V6 V7 نوع خاک

 0.85 1 0.7 0.82 0.79 0.74 

نوع کاربری 

 اراضی

V1 V2 V3 V4 V6 V7 
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 1 1 1 1 1 1 

فاصله از 

 گسل

V1 V2 V3 V4 V5 V7 

 1 1 0.92 1 0.53 0.92 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 جنس زمین

 1 1 0.99 1 0.64 1 

 .1311 نگارندگان، مأخذ: محاسبات
 

 زلزله بندی پهنه برای هاالیه نهایی . وزن3جدول 

 گزینه ها وزن نرمال نشده وزن نرمال شده

158/2  46/2  ارتفاع 

138/2  43/2  شیب 

216/2  36/2  تیپ اراضی 

262/2  32/2  نوع خاک 

185/2  85/2  نوع کاربری اراضی 

246/2  فاصله از گسل 1 

112/2  65/2  جنس زمین 

 .1311 نگارندگان، محاسبات: مأخذ

 

( اقدام به تهیه الیه همپوشانی نهایی گردید که برای این 3در ادامه بعد از وزن گذاری متغیر ها در قالب وزن های جدول )

 استفاده شده است. Arc GISدر قالب نرم افزار  Weighted Overlayکار از جعبه تحلیلی 

بندی شاخص های تأثیر گذار در آسیب پذیری منطقه مورد مطالعه در برابر زلزله، بر اساس نقشه بدست آمده از پهنه

 شهرستان هایی که فاصله کمتری با گسل های فعال دارنددارای پتانسیل باالیی جهت آسیب پذیری در برابر زلزله 

وط گسل بنا و توسعه داده دهد نواحی شمالی و مرکزی استان که رو خطنشان می 5می باشند، در واقع نتایج شکل شماره 

های پر قدرت نیز در امان نخواهند بود. با توجه به این مطلب که بیشترین جمعیت استان در اند، در صورت بروز زلزلهشده

اند و همچنین مرکزیت استان نیز در این محدوده می باشد در صورت بروز حادثه این شهر در این محدوده سکنی گزیده

 خواهد شد. دچار مشکالت زیادی
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 .1311کنندگان: مأخذ: ترسیمزلزله  مخاطره برابر در پذیر آسیب . مناطق0شکل

 

 

 بررسی مناطق پر خطر در رابطه با سیالب

استان کرمانشاه به علت وضعیت توپوگرافیکی و شرایط زمین شناسی و اقلیمی خاص خود همواره از استان های سیل 

پوشش گیاهی، ارتفاع،  -حاضر کوشش شده است با استفاده از الیه های )زمین شناسیخیز کشوره بوده. لذا در بررسی 

های احتمالی مشخص گردد. شیب، فاصله از رودخانه، نوع کاربری اراضی و وضعیت خاک( نقاط آسیب پذیر در برابر سیالب

نهایی به صورت زیر نمایان  های مطرح شده و استخراج نقشه نقشهدهی به الیهجهت وزن FAHPو برای محاسبات مدل 

 گشت:

 

سیالب مخاطره بندی پهنه برای ها الیه نسبی .  وزن0 جدول  

 ارتفاع

(v1( 

شیب 
(v2) 

 تیپ اراضی

(v3( 

 نوع خاک

 ) v4( 

نوع کاربری اراضی 
(v5) 

فاصله از 

 (V6)گسل 

جنس 

 زمین 

(V7) 

 V2 V3 V4 V5 V6 V7 ارتفاع

 1 0.82 1 0.60 0.93 0.92 

 V1 V3 V4 V5 V6 V7 شیب

 0.8 0.70 0.89 0.38 0.70 0.67 

جنس 

 زمین

V1 V2 V4 V5 V6 V7 

 1 1 1 0.32 1 1 
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 V1 V2 V3 V5 V6 V7 نوع خاک

 0.85 0.93 0.7 0.89 0.79 0.75 

نوع کاربری 

 اراضی

V1 V2 V3 V4 V6 V7 

 1 1 1 1 1 1 

فاصله از 

 رودخانه

V1 V2 V3 V4 V5 V7 

 1 1 0.97 0.95 0.60 0.85 

پوشش 

 گیاهی

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

 1 1 0.96 0.87 0.69 1 

1311مأخذ: محاسبات نگارندگان،  
 

بندی سیالب پهنه برای ها الیه نهایی وزن . 5جدول  

 گزینه ها وزن نرمال نشده وزن نرمال شده

128/2  41/2  ارتفاع 

122/2  48/2  شیب 

134/2  83/2  جنس زمین 

124/2  51/2  نوع خاک 

126/2  82/2  نوع کاربری اراضی 

215/2  فاصله از رودخانه 1 

186/2  61/2  پوشش  گیاهی 

1311 مأخذ: محاسبات نگارندگان،  

 

( اقدام به تهیه الیه همپوشانی نهایی گردید که برای 4در ادامه بعد از وزن گذاری متغیر ها در قالب وزن های جدول )

 استفاده شده است. Arc GISدر قالب نرم افزار  Weighted Overlayاین کار از جعبه تحلیلی 
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 (.1311 نگارندگان، . )مأخذ. ترسیممناطق آسیب پذیر در برابر سیالب .5شکل 

 

باشد؛ کشور می شرایط اقلیمی و زمین شناسی جزو مناطق سیل خیزمنطقه موردمطالعه به دلیل کوهستانی بودن و 

ارتباط بین فاکتورهای  رخ دهد. بررسی کرمانشاه سالیانه سیالب متعددیاستان این موضوع سبب گردیده در محدوده 

که به  دهدنشان می ر استان کرمانشاه بندی مخاطرات طبیعی دو درنهایت پهنه شهریهای محیطی و موقعیت سکونتگاه

باالیی برای سیل خیزی  های دائمی و فصلی متعدد و همچنین وجود ارتفاعات و شیب نسبتا باال پتانسیلدلیل وجود روخانه

( نیز مشخص شده محدوده وسیعی از مرکز استان دارای پتانسیل باالی سیل خیزی می 4دارد. لذا همانطور که در شکل)

  باشد که ناشی از شرایط توپوگرافی و هیدرولوژیکی این محدوده می باشد.

 

 بررسی مناطق پر خطر در رابطه خشکسالی
 عدم. دارد مستقیم غیر و مستقیم تأثیر طبیعی محیط تغییر خصوصاً جامعه و زندگی مختلف های جنبه بر خشکسالی

در  .شود می ها سیاستگزاری حتی و مدیریتی اقتصادی، مختلف های بخش در رکود و تردید باعث خشکسالی مفهوم درک

لحاظ  شود که به  خشکسالی دیده میهای اخیر، در میان حوادث طبیعی تاثیرگذار بر جامعه انسانی، تعداد زیادی پدیده  دهه

مدت  هایی چون درجه شدت، طول مدت، فضای تحت تأثیر، تلفات انسانی، خسارات اقتصادی و تأثیرات اجتماعی دراز ویژگی

بندی خشکسالی در استان کرمانشاه که در نقشه باتوجه به پهنه. بر جامعه، آثار آن بیش از سایر حوادث طبیعی بوده است

شرقی استان کرمانشاه، بخصوص در شهرستان قصر است، احتمال رخداد خشکسالی در شهرهای جنوبمده(آ8شماره)

و هوایی گرم و نزدیکی به مرز عراق است. در سایر باشد که دلیل آن وجود آبشیرین و قسمتی از گیالنغرب بیشتر می

توان بیان داشت که استان های صورت گرفته میها احتمال رخداد خشکسالی پایین است. لذا براساس نتایج و تحلیلقسمت

 است.ی ایمنی  قرار گرفتهکرمانشاه از نظر مخاطرات طبیعی از نوع خشکسالی در منطقه
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 (.1311 نگارندگان، مأخذ.ترسیم) کرمانشاه . وضعیت خشکسالی استان7شکل 

 

 

 زمین لغزش رابطه در خطر پر مناطق بررسی

های گردند که غالباً در عرصهای دامنه یکی از مخاطرات طبیعی عمده محسوب میتودهزمین لغزش و دیگر حرکات 

اند. ساز و کارهای وقوع های عمرانی را مورد تهدید قرار دادههای شهری و روستایی و دیگر سازهکوهستانی کشور، سکونتگاه

 های انسانی نیز یرونی متأثر از فعایتهای دورنی و بها عالوه بر اثر فعالیتهای اصلی آنها و مکانیزملغزش

لغزش در استان بندی خطر زمینهای انجام گرفته پهنهطور کلی با توجه بررسی(. به44: 1366باشد )بهنیافر و همکاران، می

باشد که تر میاست،  احتمال رخداد زمین لغزش در شهرهای شمالی استان کرمانشاه بیش( آمده6کرمانشاه که در شکل )

ها احتمال رخداد زمین لغزش پایین پذیر در این شهرها است. در سایر قسمتهای نفوذپذیر و فرسایشدلیل آن وجود سازه

توان بیان داشت که استان کرمانشاه از نظر مخاطرات طبیعی از نوع های صورت گرفته میاست. لذا براساس نتایج و تحلیل

 است.  تهی با ایمنی متوسط قرار گرفلغزش در منطقه
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 (.1311 نگارندگان، ترسیم: )مأخذ کرمانشاه . وضعیت خطر زمین لغزش استان6شکل

 

گذاری متغیرهای مخاطرات طبیعی اقدام به تهیه الیه همپوشانی نهایی گردید که برای این کار از جعبه در انتها بعد از وزن

 سیل زلزله، هایشده است که در نهایت نقشه استفاده Arc GISدر قالب نرم افزار  Weighted Overlayتحلیلی 

 .گردد مشخص استان خطرپذیری سطح کلی نقشه تا گردیده ادغام هم با زمین و ،خشکسالی

 

 
 (.1311مأخذ: ترسیم کنندگان،) کرمانشاه استان طبیعی . وضعیت خطرپذیری7شکل 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 
 

 
  1911، پاییز 1،شماره پیاپی 1شماره  ،1دوره           

06 

 

کهه در  ( لغزش زمین خشکسالی، سیل، زلزله،)طبیعی مخاطرات وضعیت (. استان کرمانشاه ازلحاظ6با توجه به شکل )

-زیاد ( قرار دارد که نتایج حاصهل از آن نشهان مهی   کم، کم، متوسط، زیاد، خیلیپنج وضعیت خطرپذیری) خطرپذیری خیلی

 در و  متوسهط  پهذیری  خطهر  وضهعیت  در درصد 21 کم، خیلی و کم خطرپذیری وضعیت در استان سطح از درصد 45دهد 

توانهد فرضهیه   (، مهی 8با توجه به نقشه و اطالعهات جهدول)   .دارد قرار زیاد خیلی خطرپذیری وضعیت در درصد 38/6 نهایت

 وضهعیت  از طبیعهی  جغرافیهای   حهوزه  در امنیتهی  مالحظهات  لحهاظ  از کرمانشهاه  استان رسدمی نظر به "پژوهش مبنی بر 

 را تایید کرد. ".است برخوردار مناسبی

 
 استان کرمانشاه. وضعیت خطرپذیری طبیعی 8جدول 

 درصد مساحت )هکتار( وضعیت

 32 747955 خطر خیلی کم

 25 581567 خطر کم

 21 519605 خطر متوسط

 16.41 403642 خطر زیاد

 8.36 205706 خطر خیلی زیاد

 122 2458476 مجموع

 1311های پژوهش،مأخذ: یافته

 

 پیشنهادهاگیری و نتیجه

واسطه رشدتصاعدی جمعیت و تراکم اند، اما بهحیات بشر همواره وجود داشتهطبیعی در تمام طول تاریخ  مخاطرات

خصوص در نواحی پرخطر، امروزه بشر شاهد بالیای بزرگی چون سیل، زلزله، های زیستی بهها در تمام عرصهانسان

 از فت مخاطرات طبیعیتوان گکه میطورییافته و در حال توسعه است، بهخشکسالی، گردباد و غیره در کشورهای توسعه

ویژه آن پرداخت زیرا؛ در فضاهای جغرافیایی به باید به سرزمین آمایش در گیریتصمیم ابتدای در که است هاییمولفه

گذارد و مانع جدی در راه توسعه پایدار جوامع نواحی شهری در بیشتر موارد خسارات فراوان و غیر قابل جبرانی باقی می

ریزان بر مخاطرات طبیعی با تأکید بر آمایش و برنامه سیاستگزاران و شهرسازان تسلط و آگاهی د. لذاآیحساب میانسانی به

-شاخص ارزیابی سازد. پژوهش حاضربهشهر را ضروری می ساماندهی منظور به شهرها حال و گذشته ساختار سرزمین، بر

 FAHPهمچنین در این پژوهش از مدل پردازد. می مخاطرات طبیعی از دید کارشناسان با تأکید برآمایش سرزمینهای 

شده  بر اساس نتایج مطالعات انجامباشد استفاده شده است. های مد نظر کارشناسان میجهت رسیدن به مهمترین مؤلفه

بهبود  یها لذا هدف از ارائه این تجربه تبیین قدم است،تاکنون در این زمینه پژوهش در استان کرمانشاه صورت نگرفته

ریزی شهری استان کرمانشاه  یری آن در سیستم مدیریت و برنامهکارگ بهسازی و  یادهپرای طرح آمایش سرزمین جهت اج

دهد که استان کرمانشاه از لحاظ وضعیت مخاطرات طبیعی)زلزله، حاصل از پژوهش نشان می هاییافتهاست.  و در نهایت 

درصد در وضعیت  21در وضعیت خطرپذیری کم و خیلی کم، درصد از سطح استان  45، سیل، خشکسالی، زمین لغزش(

  درصد در وضعیت خطرپذیری خیلی زیاد قرار دارد. 6338خطر پذیری متوسط  و در نهایت 
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با توجه به موضوع و بررسی آمایش استان کرمانشاه و نتایج به دست آمده در تجزیه و تحلیل های صورت گرفته 

 د:پیشنهادهای زیر مهم به نظر می رس

 تقسیم بندی عادالنه منابع و در اولویت قرار دادن شهرستان های محروم 

 تقویت زیرساخت هایی استراتژیک و مهم؛ 

 کارآمد؛ و دقیق نظارتی سازکارهای تقویت 

 توان از استفاده و برداریبهره در سرزمین آمایش هایطرح اجرای متولی هایسازمان برداریبهره و تقویت 

 المللی؛بین و ایهای منطقهسازمان

 انداز.چشم سند و توسعه هایبرنامه تدوین در آمایش هایطرح جایگاه تقویت 

 های قومیتی امنیتی استان با در نظرگرفتن بستر جغرافیایی تهدید زا و تحریک -های آمایش دفاعیتدوین طرح

 ناشی از کشورهای همسایه.

 

 منابع و مأخذ

 مخاطرات بحران مدیریت مطلوبیت بر مؤثر عوامل تحلیل و وضعیت (، سنجش1311سوران)احمدی،عبدالمجید؛ منوچهری، 

 .48-23 ، صص2 شماره ،12 ریزی فضایی، دورهپژوهشی برنامه -قائنات، مجله علمی شهرستان در طبیعی

رات محیطی مؤثر در توسعه های مناسب مخاط(، شناسایی و تعیین پهنه1311اله)زاده، جعفر؛ صیدی، روحآزادخانی، پاکزاد؛ حسین

 .11-52طبیعی، دوره نهم، شماره بیست و سوم، صص ، مجله مخاطرات محیطکالبدی شهر ایالم

 هفتم. چاپ سمت، گودرزینژاد ، انتشارات شاپور و مقیمی ابراهیم: محیطی، ترجمه (، مخاطرات1315) کیت اسمیت،

: مطالعه مورد) ملی امنیت منظر از سرزمین آمایش بر مؤثر راهبردی عوامل بندی اولویت و (، شناسایی1316داود) آقامحمدی،

 .138 - 121 ، صص 12 شماره ، ملی دفاع راهبردی مدیریت مطالعات پژوهشی-، فصلنامه علمی(ایران شرق جنوب منطقه

 (، مخاطرات طبیعی، یزد، انتشارات دانشگاه یزد.1312امیدوار، کمال)

 به ای دامنه ناپایداری و لغزش زمین خطر بندی پهنه»(، 1366قنبرزاده،هادی؛منصوری دانشپور،محمدرضا)بهنیافر، ابوالفضل؛ 

های شمالی بینالود، مجله فضای جغرافیایی، سال نهم، مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه گنگ، دامنه« احتمال و AHP های روش

 .44-66، صص 26شماره 

 – سیستان منطقه موردی مطالعه سرزمین آمایش بحران در مدیریت و محیطی مخاطرات نقش (، بررسی1315پاالش،عباس)
 مالزی.-زیست،کواالالمبورهای نوین در علوم کشاورزی و محیطالمللی پژوهشایران، کنفرانس بین

 مناطق طبیعی در مخاطرات بندیرتبه هایروش تطبیقی (، ارزیابی1312طاهره) صادقلو، قیداری؛ سجاسی، مهدی؛ پورطاهری،

 .31- 45 صص ، 3 شماره روستایی، هایپژوهش مجله تهران، زنجان، استان: موردی مطالعه روستایی،

 ریزیبرنامه و هاطرح اجرای در مؤثر عوامل و موانع (، تحلیل1318محمدی،حسن؛ زالی،نادر؛ کسایی،میترا)تقوایی،مسعود؛ بیک

 .1-26، صص 1، شماره 1تهران، دوره  استان آمایش

 رویکرد با تهران استان سرزمین آمایش هایطرح پذیری تحقق موانع یابی(، مدل1314) برنا، رضا ؛سرور، رحیم، جعفریان، بابک

، صص 41، دوره جدید، سال شانزدهم، شماره (ایران جغرافیای انجمن المللی بین و پژوهشی-علمی فصلنامه)پژوهی، جغرافیا آینده

15-66. 

 ریزیبرنامه ایران، فصلنامه کشور در سرزمین آمایش های طرح ارزیابی و شناسی (، آسیب1316ابراهیم) عمو، حسین؛ نژاد، حاتمی

 .36 – 26، صص 35 شماره ای، منطقه
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 و طبیعی مخاطرات پذیریآسیب بندی(، پهنه1316رجبی،معصومه؛ حجازی،میراسداله؛ روستایی، شهرام؛عالی،نگین)

های ژئومورفولوژی کمی، سال هفتم، ، پژوهش(زلزله و سیل موردی مطالعه)سقز شهرستان روستایی هایهسکونتگا ژئومورفولوژیکی

 .163-114، صص 2شماره 
-پارسیان، پژوهش شهرستان پایدار گردشگری توسعه در سرزمین آمایش نقش ارزیابی و (، تحلیل1311زاده، عبدالرحمن)روشن

 .184-166، صص 23 ، شماره سوم سال شهرسازی، و معماری جغرافیایی، علوم نوین های

 کالن هایدر محیط طبیعی مخاطرات پیامدهای تشدید در انسانساخت عوامل (، تاثیر1361وند،جعفر) پور،فرزانه؛ موسیساسان

-42، صص 18 شماره ، 13 جغرافیایی،جلد علوم کاربردی تحقیقات اطالعات جغرافیایی، نشریه سیستم و فازی منطق کاربرد با شهری

21. 

 مخاطرات ولشت از ناحیه روستایی هایسکونتگاه پذیریآسیب (، سنجش1312کیا،محمد؛ شایان، سیاوش؛ امیری، شهرام)شریفی

 .124-142شماره اول، ص  پانزدهم، دوره فضایی، آمایش و ریزیبرنامه مدرس مجله آمایش، ساماندهی منظور به طبیعی

 انتشارات ایران، یتجربه و تکاملی سیر ها،خاستگاه توسعه، ریزیبرنامه در سرزمین آمایش مفهوم ،(1361)بلوریان،احمد عظیمی

 .رسا فرهنگی خدمات یمؤسسه

 آذربایجان استان در سرزمین آمایش امنیتی -دفاعی مالحظات( 1318)زاده،یعقوب هاشمی،مصطفی؛اسماعیل پور،عباس؛علی

 .233-242 صص ؛25شماره ،« ای منطقه -شهری آمایش و جغرافیا ، راهبردها تدوین و شرقی

های اثر گذار بر پایداری بافت ناکارآمد شهر خرم آباد (، مولفه1318نیا،جمیله؛ امیری، حکمت؛ بیرانوندزاده، مریم)فنی،زهره؛ توکلی

دوره جدید، سال پانزدهم، شماره  المللی انجمن جغرافیای ایران(،پژوهشی و بین -در برابر مخاطرات طبیعی، جغرافیا)فصلنامه علمی
 .46-62، صص 44

شهرستان ایذه،  دهدز بخش انسانی و طبیعی خطر معرض در روستاهای بندیپهنه و (، آمایش1314کیانی،سلیمان)کیانی ده

 لو، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه.اکبر تقینامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر علیپایان

آوری اجتماعات روستایی سیستان در برابر (، تحلیل میزان تاب1311کیخا، زهرا؛ بذرافشان،جواد؛ قنبری، سیروس؛کیخا، عالمه)

 .1-16و سوم، صص ی نهم، شماره بیستطبیعی، دورهمخاطرات محیطی، مخاطرات محیط

شناسی مخاطرات طبیعی در روستا، همایش ملی پ(، تی1311صاحبداد؛کرد، حامد) جویه، عبداناصر، مهرنیا، مسعود، محمدزاده،

 . 1-13توسعه روستا، تهران، صص 

 آمایش رویکرد با زمین تخصیص ی هدفه چند روش (، کاربرد1316محمودزاده، حسن؛ پناهی، سودابه؛ هریسچیان، مهدی)

 .211-235، صص 42شماره  ،11جغرافیایی، دوره  علوم کاربردی تحقیقات همدان، نشریه شهرستان: موردی مطالعه سرزمین

 و اول پاییز شماره اول سال سرزمین، آمایش مجله فرانسه، سرزمین آمایش کالن تحوالت سیر بر تحلیلی ،(1366)م.،س محمودی

 زمستان.

 نهمین نظامی، تهدیدات بر تأکید با ایران شرق جنوب سرزمینی آمایش در امنیتی دفاعی مالحظات ( ، 1314مصطفی) مظاهری،

 و ایران ژئوپلیتیک انجمن  زاهدان، ایران، مرزی مناطق ریزی برنامه و جغرافیا انجمن همایش اولین و ایران ژیوپلیتیک انجمن کنگره
 ایران. مرزی مناطق ریزیبرنامه و جغرافیا انجمن

طبیعی با برابر مخاطراتآوری مناطق روستایی در (، تبیین تاب1311ارخودی، مهدی؛ برومند، ریحانه؛ اکبری، ابراهیم) مودودی

 .141-162و سوم، صص ی نهم، شماره بیستطبیعی، دورهتأکید بر سیالب، مجله مخاطرات محیط

 روش از استفاده با روستایی، مهاجرت کشاورزی(در طبیعی)خشکسالی مخاطرات (، نقش1312نقوی، محمدرضا؛ بیگلری، شادی)

SAW 64-16، صص  11 شماره ششم، سال طبیعی، جغرافیای ، فصلنامهبهشهر( شهرستان شهدا دهستان: موردی )نمونه. 
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