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Abstract
One of the accidents that occur suddenly and leads to damage to humans and the
environment are known as natural hazards. These risks, due to their unexpected nature, in
most cases cause a lot of financial and human losses. Among natural hazards, earthquakes and
landslides are among the most devastating hazards. These hazards are more severe and
harmful in urban communities due to greater population concentration. Therefore, identifying
areas that are more vulnerable to natural hazards can be effective in planning to mitigate the
effects of these events. The aim of this study is to zoning vulnerability to natural hazards of
landslides and earthquakes. Applied research is practiced and its method is descriptiveanalytical; the required statistics and information have been collected through library studies
and remote sensing data. Findings show that in the zoning of Kermanshah province about
fault lines and rivers, relatively high altitude and high slope, the central parts of the province
have a high potential for flooding and vulnerability to natural earthquake risk. One of the most
important parts of this area of Kermanshah township as the center of the province. For the
process of location and building cities of the province, elements such as distance from fault
lines and the spots of landslides are less considered. Therefore, this leads to insecurity and
vulnerability while natural events take place.
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چکیده
یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریباناند ،حوادث طبیعی است که به طور ناگهانی
روی میدهند و موجب وارد آمدن خسارت به انسان و محیط میشوند ،به عنوان مخاطرات طبیعی شناخته میشوند .این
مخاطرات به دلیل ماهیت نابهنگام بودن ،در بیش تر موارد خسارت مالی و جانی بسیاری بر جای میگذارند .در بین
مخاطرات طبیعی ،زمینلرزه و زمین لغزش ،از زمرهی ویرانکنندهترین مخاطرات به شمار میآیند .این مخاطرات در جوامع
شهری به دلیل تمرکز بیشتر جمعیت ،دارای شدت و قدرت آسیب رسانی بیشتری هستند .بنابراین شناسایی مناطقی که
دارای آسیبپذیری بیشتری از مخاطرات طبیعی هستند ،میتواند در جهت برنامهریزی برای مقابله با کاهش اثرات این
حوادث مؤثر باشد .پژوهش حاضر با هدف پهنهبندی آسیبپذیری مخاطرات طبیعی زمین لغزش و زمینلرزه پرداخته است.
پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی -تحلیلی است .آمار و اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانهای و داده-
های سنجش از دور جمعآوری گردیده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که در پهنهبندی استان کرمانشاه نسبت به
خطوط گسل و رودخانهها ،ارتفاع نسبتاً باال و شیب زیاد ،قسمت های مرکزی استان دارای زمینهی سیلخیزی و آسیب-
پذیری در برابر مخاطرات طبیعی زلزله را دارند که از مهم ترین نقاط این محدوده ،شهرستان کرمانشاه به عنوان مرکز استان
است .روند مکانیابی و ایجاد شهرهای استان توجه به عواملی نظیر فاصله از خطوط گسل و نقاط زمین لغزش کمتر مدنظر
قرار گرفتهاند و همین امر باعث ایجاد ناامنی و آسیب پذیر بیشتر در صورت بروز حوداث طبیعی می شود.
کلید واژه ها :مخاطرات محیطی ،ژئومورفولوژیکی زمینلرزه ،سیالب ،استان کرمانشاه.

 نویسنده مسئولfarahmand.geo@gmail.com :
ارجاع به این مقاله :خالدی ،شهریار ،فرهمند ،قاسم ،علی بخشی ،افسانه .)1011( .تحلیل و پهنهبندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی (سیل و
زلزله) ژئومورفولوژیکی استان کرمانشاه .فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای.33-11 ،)1(2 ،
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مقدمه و بیان مسأله
یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریباناند ،حوادث طبیعی است ( Alexander,
 . )2000مخاطرات طبیعی با انواع گوناگون و گستره نفوذشان ،به عنوان پدیدههایی تکرار شدنی و مخرب ،همواره در طول
حیات کرهی زمین وجود داشتهاند و پس از پیدایش بشر نیز همیشه خطری جدی برای انسان بودهاند (پورطاهری و
همکاران.)32 :1331،
مخاطرات طبیعی حوادثی ویرانگر و ناگهانی اند که هر لحظه در جهان امکان وقوع دارند و برآیند آن خســـارات
جانی و مالی عمده است .عواقب آن ممکن است درازمدت و حتی برگشت ناپذیر باشد هیچ جامعه ای نمیتواند ادعای
مصــونیت از مخاطرات طبیعی را داشــته باشــد و انســانها همواره با تاثیرات ذهنی و عینی زیانبار آن مواجه اند (رجبی
وهمکاران  .)180 :1331،در این چند سال گذشته ،جهان شاهد بالیای طبیعی پیشبینینشدهای بود .برای مثال سونامی
آسیا ،توفان کاترینا و زلزله ونچوان چین(رمضان زاده لسبوئی .)33 :1333،مقابله با این مخاطرات طبیعی یکی از چالشهای
اصلی برای اکثریت کشورهاست ( (Cutter et al, 2016مخاطرات طبیعی حوادثی ویرانگر و ناگهانیاند که هر لحظه در
جهان امکان وقوع دارند و برآیند آن خسارات جانی و مالی عمده است .عواقب آن ممکن است درازمدت و حتی برگشت-
ناپذیر باشد (رجبی و همکاران .)180 :1331 ،وقوع مخاطرات طبیعی منجر به بروز تغییرات در شرایط زیست محیطی می-
شود که این نیز بهنوبهی خود به گسسته شدن روند زندگی عادی مردم و بروز تاثیرات مخرب بر ســکونتگاههای آنها می-
انجامد و خسارتهای اقتصادی و اجتماعی و محیطی گستردهای را بر جوامع تحمیل میکند (.)Wisner, 2008
امروزه شهرها و جوامع سکونتگاهی در مکانهایی ایجاد یا بنا شدهاند که به لحاظ مخاطرات طبیعی در معرض
وقوع انواع سوانح طبیعی یا به دلیل پیشرفتهای تکنولوژی در معرض انواع سوانح انسانساخت هستند (غضنفرپور و
همکاران )118 :1338،باتوجه به گسترش کالبدی و افزایش تراکم شهرهای بزرگ ،در صورت وقوع بحران وضعیت
خطرناکی ایجاد میشود؛ زیرا عدم رعایت سلسلهمراتب شبکههای ارتباطی ،عرض کمراهها و دوری از مراکز خدماتی و
درمانی در مناطق بحرانخیز در زمان حوادث مشکلساز میشود بنابراین روابط بین شهرنشینی و اثرات زیست محیطی در
مطالعات اخیر توجه بیشتری به خود جلب میکند (ترابی .)2 :1388،بخش عمدهی مخاطرات طبیعی مرتبط با
فرآیندهای ژئومورفولوژیکی ناشی از خطرات ژئومورفولوژیکی ،هیدرولوژیکی و اتمسفری است (امیدوار.)11 :1331،
دانش ژئومورفولوژی مسألهی تحلیل فضایی مخاطرات زمینی که در این تحقیق مشتمل بر مخاطراتی مانند زمین
لرزه ،سیل و زمین لغزش است را مورد توجه قرار داده و به تبیین و ارزیابی پتانسیل مخاطره و درجه و میزان خطر پذیری
انسان ساکن در این پهنه ها می پردازد (معتمدی نیا .)1331 ،مخاطرات ژئومورفولوژیکی فوق الذکر هرچند دارای رفتار و
خصوصیات مخاطراتی منفرد می باشند ،لیکن حدوث هریک از آنها در پهنهی محیطی عمدتاً منشا و عامل حدوث و
همزادی مخاطره دیگری است .بطور مثال زمین لرزه می تواند در نقش ماشه حرکتی زمین لغزش عمل نماید .بطوریکه
بسیاری از لغزش های غیرفعال درزمان حدوث رویداد زمین لرزه دوباره فعال شده و در پاره ای از موارد فاجعه را تعمیق و
بسط میبخشند .به عنوان مثال در زمین لرزه خرداد ماه سال  1383در منطقه مرزن آباد (زمین لرزه فیروزآباد کجور)
عمده خسارات جانی ناشی از فعال سازی لغزش(سنگ افت) در محور تهران  -چالوس بوده است (شریفی کیا.)2111 ،
بدیهی است چنان چه مدیریت علمی و عملی مناسب در برخورد با مخاطرات طبیعی موجود نباشد ،خسارتهای انسانی
ناشی از آنها چندین برابر خواهد بود (عزیزپور.)112 :1331،
این موضوع در کشور ایران به دلیل قرار گیری در کمربند گسل آلپ-هیمالیا از اهمیت خاصی برخوردار است
(ساسانپور و همکاران .)23 :1383 ،پدیده ی لغزش یکی از خطرات طبیعی است که همه ساله خسارات جانی و مالی
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زیادی در مناطق کوهستانی و دارای سازندهای رسوبی حساس به لغزش برجای میگذارد (مصفایی .)2 :1383 ،زمین
لغزش به تنهایی  % 11از بالیای طبیعی جهان را به خود اختصاص داده و میزان مرگ و میر ناشی از این پدیده در مناطق
مختلف دنیا متفاوت است(نیازی .)3 :1383 ،در این بین ایران نیز بـه واسـطهی مجموعـهی ویژگیهـای انسانی و محیطی،
بحرانهای زیادی را متحمل شده و از جمله کشورهای آسـیبپذیر در برابر مخاطرات طبیعی میباشد(رکنالدین افتخاری و
همکاران .)31 :1381 ،شناسایی و طبقه بندی مناطق دارای پتانسیل خطر وقوع این گونه مخاطرات طبیعی از اهمیت
بسیاری برخوردار است ،و در جهت مدیریت صحیح بحران موثر است (طالعی ،و همکاران.)80 :1331،
استان کرمانشاه به دلیل ویژگیهای خاص از جنبه های مختلف در موقعیتی حساس قرار دارد که به مواردی چون
جنبههای تکتونیکی و زمینشناسی(قرار گیری در بین گسل بزرگ زاگرس) ،ژئومورفولوژیکی(وجود دامنههایی با شیب تند،
اختالف ارتفاع بیش از  2111متر در شهرستان کرمانشاه و در کوه های پرآب و دشت کرمانشاه) و جمعیتی(تغییرات
جمعیتی و همچنین افزایش آن به دلیل بهره برداری از منابع و باال بردن میزان حساسیت پذیری) .هر گونه برنامهریزی
بدون شناخت حساسیت ها و خصوصیات منطقه نتایج مخرب و جبران ناپذیری را درپی خواهد داشت .به خصوص اینکه
رویداد هر پدیدهای به احتمال فراوان سبب تشدید و یا شروع فعالیت مخاطره طبیعی دیگری میشود(خیری.)18 :1388 ،
بنابراین مدیریت علمی و عملی مناسب در برخورد با حوادث غیر مترقبه مجود نباشد ،خسارتهای انسانی ناشی
از این بالیا جند برابر خواهد بود  .همان طور که در باال ذکر گردید استان کرمانشاه به دلیل شرایط زمین شناسی و اقلیمی و
جمعیتی خاص خود دارای پتانسیل باالی وقوع مخاطرات ژئومورفولوژیکی می باشد .بر همین اساس هدف اصلی مطالعه
حاضر پهنه بندی و مشخص نمودن مناطق آسیب پذیر استان کرمانشاه در برابر مخاطره ژئومورفوژیکی (سیل و زلزله) می
باشد

مبانی نظری پژوهش
مخاطرات طبیعی
مخاطرات بر اثر فرآیند رابطهی انسان با محیط تعریف میشود ،در غیر این صورت پدیدههایی که خطر مینامیم
جزو رفتار معمولی و رایج طبیعت است .فرآیندی که از زمانهای قدیم و شاید از زمان استیالی جبر محیطی بر جغرافیا
حاکم بوده و به عقیده خیلی از جغرافیدانان محور اصلی فعالیتهای جغرافیایی محسوب میشود .روند رابطهی انسان با
محیط برای موضوع اصلی جغرافیا در زمان هامبولت رونق گرفت و ،سپس ،در طول تاریخ فراز و نشیبهای بسیاری پیدا
کرد (علیجانی .)2 :1333 ،راتزل این نگرش را صورت بندی کرد و در اروپا ،افرادی چون ویدال دوالبالش طرفدار آن شدند.
در آمریکا نیز ،افرادی چون دیویس و هانتینگتون این نگرش را گسترش دادند و زمینه جبر محیطی و یا عامل جغرافیایی را
فراهم کردند که در واکنش به آن ساور مفهوم چشمانداز را و باروز مفهوم اکولوژی انسانی را مطرح کرد ( Mathews et
 .)al, 2004مخاطرات محیطی نتیجهی عملکرد یا بهره برداری نامطلوب انسان از محیط است .شناسایی و تحلیل این
مخاطرات از دو نظر در حوزهی بررسی جغرافیا قرار دادند .اول اینکه رابطهی انسان و محیط یکی از زمینههای اصلی
مطالعه علم جغرافیا است ( .)Harvey, 1969دوم اینکه مخاطرات در مکان رخ میدهد و مکان قلمرو استیالی جغرافیا
است .در نتیجه رابطهی انسان و محیط ماهیت فضایی دارد (.)Balteanu, et al, 2011
تحقیقات جغرافیایی دربارهی مخاطرات طبیعی سابقهای طوالنی دارد ،آغاز آن با تمرکز بر روی فرآیندهای
فیزیکی صورت گرفت و با افزایش شناخت از تعامل فیزیکی و انسانی ،سیر تکاملی خود را طی میکند (.)EMotz, 2011
در واقع حوادث طبیعی ،زمانی مخاطره تلقی میشوند که انسانها از انها متضرر و یا متاثر گردند(اوزی.)18 :1331 ،
تجربیات کشورهای در حالتوسعه در این زمینه ،از آسیبپذیری بیش تر آنان در برابر مخاطرات محیطی حکایت دارد .به
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طوریکه وقوع  11مخاطره طبیعی در طول قرن  ، 21خساراتی در حدود  331میلیارد دالر بر جای نهاده که بیشتر آن در
کشورهای در حال توسعه بوده است (پورطاهری و همکاران.)33 :1331 ،
شهرها نیز به عنوان یک مکان تجمع برای جمعیت انسانی از وقوع این بالیای طبیعی مستثنی نیستند و ضروری
است راهحلی جهت کاهش آسیبپذیری این سکونتگاه ها در برابر مخاطرات طبیعی صورت پذیرد (قنواتی و همکاران،
 .)11 :1388در این میان سه پدیده زلزله ،سیل ،لغزش جزو ویرانگرترین این حوادث میباشند (خدادای و همکاران:1338 ،
 .) 183زلزله خیز بودن یک منطقه یک خطر جدی به حساب میآید (یمانی و همکاران .)13 :1332 ،سیالب بیشترین
خسارت را به بخش های کشاورزی ،شیالت ،مسکن و زیر ساخت ها وارد می کند و به شدت در فعالیت های اقتصادی و
اجتماعی تأثیر می گذارد (کریمی فیروزجایی و همکاران.)111 :1331 ،

پیشینهی پژوهش
در نقشهی مخاطرات زمین ،دو مخاطرهی زلزله و سیل تعریف شده است .این دو مخاطرت تحت تأثیر فرم و
عوامل ژئومورفولوژیکی قرار گرفته و تعریف می شوند ،محققان مخاطرات ژئومورفولوژیکی را احتمال وقوع پدیده مخرب به
طور بالقوه تعریف می نمایند .به بیان دیگر مخاطرات ژئومورفولوژیک می تواند احتمالی که یک فرآیند ژئومورفولوژیک
قطعی در یک منطقه معین با یک شدت معین در یک دوره زمانی معین رخ می دهد را توصیف کند ( Thomas et al,
 )2005مخاطرات زمینی دارای رفتار و خصو صیت منفرد می باشند ،لیکن هر یک از آنها در پهنه محیطی عمدتأ منشا و
عامل رخداد و همزادی مخاطرهی دیگری نیز می تواند باشد (شریفیکیا و همکاران .)112 :1383 ،بطور مثال زمین لرزه
می تواند در نقش ماشه حرکتی زمین لغزش عمل نماید .بطوریکه بسیاری از لغزش های غیر فعال در زمان حدوث رویداد
زمین لرزه دوباره فعال شده و در پاره ای از موارد فاجعه را تعمیم و بسط می بخشند .به عنوان مثال در زمین لرزهی خرداد
ماه  1383در منطقهی مرزن آباد (زمین لرزه فیروز آباد کجور) عمدهی خسارات ناشی از فعال سازی لغزش (س نگ افت)
در محور تهران چالوس بوده است (شریفی کیا .)36 :2111 ،همچنین رخداد سیل می تواند با تغییر در سطح اساس از
طریق فرسایش بستر و کرانه ها؛ ناپایداری دامنه ها را تشدید نموده؛ منجر به رخداد زمین لغزش شود .مضاف بر آن رخداد
زمین لغزش نیز میتواند از طریق انسداد مجاری رود و ایجاد سدهای شکننده منجر به رخداد سیل گردد ( معتمدی
نیا . )89 :1383،بر این اساس بررسی در مخاطرهی سیل و زلزله که هر کدام به نوعی می توانند بستری برای وقوع سایر
مخاطرات طبیعی و محیطی باشند از اهمیت بسزایی برخودار می باشد (رجبی و همکاران.)183 :1331،
خسروی و همکاران ( ،)2113در مقالهی خود ،با استفاده از چهار مدل نسبت فراوانی ( ،)FRوزن از شواهد
( )WOFEفرایند تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPو مجموعهای از نسبت فراوانی با  AHPو مقایسه آن ها نقشه های
حساسیت سیل در حوضه هراز در استان مازندران را تهیه کردند .نتایج بررسی آنها نشان داد که مدل نسبت فراوانی
باالترین سطح زیر منحنی را در مقایسه با سایر مدل ها دارد و دقت مناسبی در حساسیت سیل مناطق نشان میدهد.
لی و همکاران ( ،) 2113با استفاده از روش نسیت فراوانی اصالح شده ،حساسیت به زمین لغزش را در حوضه
آنینگ در سیچوان و حوضهی کایان در فوجیان (مناطق کوهستانی جنوب غربی و سواحل جنوب شرقی مناطق کوهستانی
چین) ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که روش نسیت فراوانی اصالح شده برای ارزیابی حساسیت به لغزش روشی
مفید است.
جیمنز و همکاران ( ،) 2111در پژوهشی ،به پهته بندی خطر زمین لغزش از طریق ارزیابی چند تکنیک در بتیک
کردیلرا (جنوب اسپانیا) پرداختند .نتایج حاصل از مطالعات آنها نشان میدهد که از هر درصد لغزشی که در منطقه به
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صورت ساالنه رخ می دهد  6درصد آن دارای خطر متوسط تا بسیار زیاد است .بیشتر مطالعات فوق بر یک نوع مخاطره
تمرکز داشته اند و مطالعه ای که در آن دید جامع و تلفیقی به مخاطرات باشد کمتر دیده شده است .عالوه بر این ،تعداد
شاخص های مورداستفاده نیز در مطالعات قبلی محدود بوده و سعی شده در این پژوهش با در نظر داشتن جمیع دیدگاهها
کامل ترین عوامل دخیل در وقوع این مخاطرات شناسایی شود و مهم ترین کاستی در مطالعات قبلی عدم لحاظ و مقایسه
وضع موجود مخاطرات انقاطی که لغزش و سیل در منطقه مطالعاتی رخ داده است با نتایج نهایی است که سعی شده به این
موضوع در این پژوهش توجه شود .بنابراین ،نیاز به مطالعه مخاطرات ژئومورفیک (سیالب و زمین لغزش در استان به دلیل
اهمیت اقتصادی آن در بعد منطقه ای و ملی و تراکم جمعیت میلیونی آن ضروری است تا در برنامه ریزی ها و سیاست
گذاری های استان کرمانشاه مورد توجه و عمل قرار بگیرد.
جدول( :)1شاخص های مورد استفاده برای پهنه بندی مخاطرات سیل و زلزله در مطالعات گذشته
مخاطره

محقق -سال نشر اثر

شاخص های مورد استفاده برای پهنه بندی خطر

زمین

کروزیر2111 -
لئوناردی و همکاران2113 -
کومار و همکارن2116 -
رامش و آنباژگان2110 -
کالو و همکاران2113 -
خسروی و همکارن 2113 -
رحمتی وهمکارن2116 -
آریان پور و همکاران2116 -

شیب ،بارش ،جنس زمین و پوشش گیاهی
شیب ،سنگ شناسی ،ارتفاع ،بارندگی و کاربری اراضی
سنگ شناسیف خاک شناسی ،کاربری اراضی ،زهکشی ،شیب ،رطوبت توپوگرافی و ارتفاع
جهت شیب ،انحنای شیب ،لیتولوژی و فاصله از رودخانه
ارتفاع ،شیب ،انحنای زمین ،کاربری اراضی ،زمین شناسی ،بافت خاک ،قدرت جریان ،رطوبت،
توپوگرافی و بارش
زاویه شیب ،ارتفاع ،فاصله از رودخانه ،رطوبت توپوگرافی ،قدرت جریان ،بارش ،لیتولوژی ،پوشش
گیاهی ،نقشه انحنا
سنگ شناسی ،کاربری اراضی ،فاصله از رودخانه ،خاک ،زاویۀ شیب ،انحنای زمین ،شاخص رطوبت
توپوگرافی ،ارتفاع ،تراکم زهکشی
ش یب ،کاربری اراضی ،زمین شناسی ،نرخ فرسایش ،بافت خاک ،بارش ساالنه ،تراکم زهکشی ،پوشش
گیاهی

لغزش

سیل

مأخذ :خدادادی و همکارن.1317 ،

منطقهی مورد مطالعه
استان کرمانشاه با مساحتی معادل  20030/26کیلومتر مربع هفدهمین استان ایران از نظر وسعت بهشمار
میرود .مختصات جغرافیایی کامل استان کرمانشاه بر روی کره زمین از طول جغرافیایی  06درجه و  21دقیقه و  33ثانیه
شرقی تا  08درجه و  1دقیقه و  68ثانیه شرقی و از عرض جغرافیایی  33درجه و  31دقیقه و  8ثانیه شمالی تا  36درجه و
 11دقیقه و  8ثانیهی شمالی است .بر اساس آخرین تغییرات در  1331استان کرمانشاه از 10 ،شهرستان 31 ،شهر31 ،
بخش و  80دهستان تشکیل شدهاست (نوری و تقی زاده .)1331،همچنین بر اساس آمار منتشر شده از سازمان آمار ایران
در سال ،1336این استان دارای جمعیتی بالغ بر  1362111بوده است (مرکز آمار ایران.)1336 ،
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شکل ( :)1محدود مورد مطالعه (ترسیم :نگارندگان.)1311 ،

روش پژوهش
از ابزار و روش های مختلفی جهت رسیدن به اهداف پژوهش استفاده شده است؛ در مرحلهی اول ابزار پژوهش
شامل:


مدل رقومی ارتفاع ( )DEMبه منظور فراهم کردن الیه های شیب ،جهت شیب و ارتفاع منطقه مورد مطالعه

فایل وکتوری شبکهی آبراههها و مسیل ها و رودخانه ها و نوع خاک ،پوشش گیاهی ،وضعیت زمینشناسی،

فاصلهی از گسل ،فاصله از شریان های اصلی استان و تیپ اراضی می باشد.
در مرحلهی بعد وزن ها و ار زشهای رتبه بندی به الیه ها و طبقات هر الیه اختصاص داده شد .فرآیند اختصاص
وزن و ارزشهای رتبه بندی شده با استفاده از روش  Fuzzy Ahpشکل گرفت  FAHPیک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره
است که رویه مقایسه زوجی را برای رسیدن به اهداف مورد نظر در میان گزینه های متعدد به کار میگیرد.
مدل تحلیل سلسله مراتبی FAHP
این مدل ابتدا در سال  1383توسط دو محقق هلندی بنامهای الرهورن و پدریکز پیشنهاد گردیدکه بر مبنای
روش حداقل مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شده بود ،ولی به علت پیچیدگی مراحل محاسباتی و روش شناسی مورد
استقبال قرار نگرفت ،تا اینکه در سال  1333محققی چینی به نام چانگ روشی را تحت عنوان روش تحلیل توسعهای بر
مبنای تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه کرد که برای محاسبه در آن از اعداد فازی مثلثی استفاده می شد .اعداد فازی مورد
استفاده در این مدل و به صورت مشخص در پژوهش حاضر به صورت اعداد فازی مثلثی 2می باشد که به صورت
) M=(m,α,βخواهد بود .فضای هندسی چنین مجموعهای در محیط فازی در شکل شمارهی( )2آمده است.
1

.Larhorn & Pedricz
.Triangular Fuzzy Number

1
2
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شکل( :) 2تابع عضویت اعداد مثلثی در محیط فازی

ساختار ریاضیاتی تابع عضویت اعداد فازی مثلثی نیز به صورت زیر خواهد بود.
رابطهی 1

}

{

درغیراینصورت

بنابراین بر اساس روش چانگ ،مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی دارای مراحلی به شرح زیر است:

مرحلهی اول :در این مرحله نمودار سلسله مراتبی ترسیم میشود.
مرحلهی دوم :در دومین مرحله اعداد فازی به منظور انجام مقایسههای زوجی تعریف میشوند .بر مبنای
مطالعاتی که در این خصوص صورت گرفته است و نیز توصیهای که چانگ ارائه می دهد ،طیف فازی مورد استفاده در این
پژوهش در قالب شکل شماره( )3ارائه شده است.

شکل( :)3متغیرهای زبانی مورد استفاده پژوهش

مرحلهی سوم :تشکیل ماتریس مقایسهی زوجی خواهد بود که با به کارگیری اعداد فازی مثلثی در پژوهش
حاضر به انجام رسیده است.
رابطهی 2
̃
̃

]

مرحلهی چهارم :محاسبه مقدار

از طریق روابط زیر خواهد بود:

̃

̃ ̃
̃ ̃

̃

̃[

̃
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رابطهی 3
]
)
)

∑

∑

∑ ∑[
∑

∑

∑

∑(
(
∑

∑∑
]

∑ ∑[

در این روابط  iشماره سطر و  jشمارهی ستون خواهد بود
مرحلهی پنجم :محاسبه درجه بزرگی
و

ها برای تمامی شاخصها خواهد بود که در آن بزرگی دو عدد فازی

به این صورت تعریف می شود:

رابطهی 0
اگر
اگر
}

در غیر اینصورت

{

مرحلهی ششم :در این مدل محاسبه وزن شاخص ها در ماتریس مقایسه زوجی خواهد بود .بدین منظور از
رابطهی زیر استفاده شده است:
رابطهی 6

بنابراین ،بردار وزن نرمالیزه نشده برای شاخص های پژوهش به صورت زیر خواهد بود:
رابطهی 3

مرحلهی نهایی :در این مدل محاسبه بردار وزن نهایی خواهد بود:
رابطهی 1

W   d  A1  , d  A2  , , d  An  

یافته های پژوهش
بررسی مناطق پر خطر در رابطه با زلزله
استان کرمانشاه از نگاه ریختشناسی ،دوپیکرهی شمالشرقی و جنوبغربی را می توان از هم تفکیک کرد.
ارتفاعات شمالی سیمایی خشن دارند و مورفولوژی آن بیشتر حاصل عملکرد گسلهای راندگی است .رابطهی گسل و زلزله
دوطرفه است .وجود گسلهای زیاد در یک منطقهی جدید موجب بروز زلزلهی جدید شده و متعاقباٌ زلزلهی مزبور گسل
جدیدی را بوجود آورده و در نتیجه تعداد شکستگیها زیادتر شده و به این ترتیب قابلیت زلزلهخیزی افزایش می یابد .دو
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فاکتور جنس زمین و گسل از مهمترین عوامل زلزلهخیزی در یک منطقه می باشند که در مطالعهی حاضر سعی شده با
استفاده از سایر پارامترهای مؤثر بر آسیب پذیری در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) نقاط آسیب پذیر استان مشخص گردد.
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شکل( :)0از راست به چپ نقشه (ارتفاع ،فاصله از گسل،نوع کاربری اراضی ،تیپ خاک ،پوشش گیاهی و تیپ
اراضی) ترسیم :نگارندگان1311 ،
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شکل ( :)2وضعیت زمین شناسی منطقهی مورد مطالعه ترسیم :نگارندگان1311 ،

در مرحله ی بعدی جهت مشخص نمودن مناطق آسیب پذیر در برابر زلزله الیه های ذکر شده به وسیلهی مدل
 FAHPوزنگذاری شدند .در این مدل بعد از وزن گذاری متغیرهای پژوهش در قالب اعداد فازی مثلثاتی ،متغیرها با
وزن های متفاوتی از حداقل وزن تا حداکثر وزن مشخص گردیدند که در جداول زیر میتوان دید.
جدول ( :)2وزن نسبی الیه ها برای پهنه بندی مخاطره زلزله
نوع خاک

تیپ اراضی

نوع کاربری

ارتفاع
شیب

جنس زمین

فاصله از

اراضی

شاخص

گسل

6

3

1

6

3

1

6

3

1

0

2

1

0

2

1

1

1

1

1

1

1

6

3

1

6

3

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

1

1

1

1

1

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

1

1

1

1

1

1

.26

.6

1

.26

.6

1

6

3

1

0

2

1

0

2

1

1

1

1

1

1

1

.26

.6

1

.26

.6

1

شیب

0

2

1

0

2

1

1

1

1

.26

.6

1

.26

.6

1

.26

.6

1

.2

3

1

ارتفاع

فاصله از
گسل
جنس
زمین
نوع کاربری
اراض ی

.3
0

2

1

1

1

1

.26

.6

1

.26

.6

1

26

.6

1

.2

3
.3

1

.2

3
.3

1

تیپ اراضی

1

1

1

.26

.6

1

.26

.6

1

.2

3
.3

1

.26

.6

1

.2

3
.3

1

.2

3
.3

1

نوع خاک
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جدول ( :)3وزن نهایی الیه ها برای پهنه بندی زلزله
وزن نرمال شده

وزن نرمال نشده

شاخص

13230

1

گسل

13226

13362

زمین

13133

13333

کاربری

13116

13161

شیب

13113

13031

ارتفاع

13163

13262

تیپ

13128

13121

خاک

1

0328

مجموع
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در ادامه بعد از وزن گذاری متغیرها در قالب وزن های جدول ( ،)3اقدام به تهیهی الیهی همپوشانی نهایی گردید
که برای این کار از جعبهی تحلیلی  Weighted Overlayدر قالب نرم افزار  Arc GISاستفاده شده است.

شکل( :)3مناطق آسیب پذیر در برابر مخاطره زلزله(ترسیم :نگارندگان.)1311 ،

نتایج حاصله از وزن های بدست آمده در شکل  3نشان می دهد که میزان آسیب پذیری در مناطق مختلف
استان کرمانشاه متفاوت می باشد .به بیان دقیق تر بررسی ها نشان می دهد امن ترین مناطق استان در برابر زلزله در
استان کرمانشاه مناطق جنوبی استان می باشد که مساحت بیشتر آن در جنوب شهرستان کرمانشاه است .همچنین سه
شهرستان روانسر ،پاوه  ،کرمانشاه و هرسین و مساحت زیادی از قصرشیرین به دلیل نزدیکی به گسل و جنس زمین در برابر
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خطرات ناشی از زلزله بسیار آسیب پذیر می باشند .و با توجه به جمعیت باالی ساکنان این شهرستانها و همچنین
نامساعد بودن وضعیت مساکن و ساخت ساز در برخی از این شهرستان ها ،در صورت وقوع زلزله آسیب جدی خواهند دید.

بررسی مناطق پر خطر و سیالب
عوامل متعددی از جمله (شیب زمین ،جهت ،وضعیت پوشش گیاهی ،وضعیت اقلیمی و غیره) می تواند در وقوع
سیل در یک نقطه تأثیر بگذارد .است ان کرمانشاه به علت شرایط زمین شناسی و اقلیمی خاص  ،تنوع پوشش گیاهی ،رژیم
بارشی متفاوت و نوع خاک خود همواره از استان های سیل خیز کشور بوده است .از این رو در این پژوهش سعی شده است
با استفاده از الیه های (زمین شناسی -پوشش گیاهی ،ارتفاع ،شیب ،فاصله از رودخانه ،نوع کاربری اراضی و وضعیت خاک)
نقاط آسیب پذیر در برابر سیالب های احتمالی مشخص گردد.
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شکل ( :)1از راست به چپ نقشه پوشش گیاهی و فاصله از رودخانه های اصلی(ترسیم :نگارندگان.)1311 ،

در ادامه محاسبات مدل  FAHPجهت وزن دهی به الیه های مطرح شده و استخراج نقشهی نهایی به صورت زیر
نمایان گشت:
جدول ( :)0وزن نسبی الیه ها برای پهنه بندی مخاطره سیالب
خاک

جنس

زمین

شیب

ارتفاع ()v1

پوشش گیاهی

فاصله از رودخانه

نوع کاربری اراضی

نوع

()V7

()V6

()v5

()v4

()v3

()v2

V7

V6

V5

V4

V3

V2

ارتفاع

0.93
V7

0.91
V6

0.66
V5

1
V4

0.74
V3

1
V1

شیب

0.70
V7

0.73
V6

0.44
V5

0.92
V4

0.74
V2

0.81
V1

جنس زمین

1
V7

1
V6

0.44
V5

1
V3

1
V2

1
V1

نوع خاک

0.78
V7

0.84
V6

0.91
V4

0.75
V3

0.95
V2

0.88
V1

نوع کاربری

1
V7

1
V5

1
V4

1
V3

1
V2

1
V1

0.88
V6

0.65
V5

0.93
V4

0.96
V3

1
V2

1
V1

1

0.73

0.81

0.98

1

1

اراضی
فاصله
رودخانه
پوشش
گیاهی
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جدول( :)5وزن نهایی الیه ها برای پهنه بندی سیالب
گزینه ها

وزن نرمال نشده

وزن نرمال شده

ارتفاع

4/12

4/103

شیب

4/31

4/132

جنس زمین

4/11

4/100

نوع خاک

4/00

4/41

نوع کاربری اراضی

4/32

4/131

فاصله از رودخانه

1

4/242

پوشش گیاهی

4/13

4/107
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استان کرمانشاه یکی از مناطق سیل خیز کشور می باشد .این استان به علت کوهپایهای بودن و همچنین شرایط
اقلیمی خاصی که دارد ،دارای پتانسیل باالی سیل خیزی است .بررسی وزن های بدست آمده از نظرات کارشناسان نشان
میدهد که مهمترین عوامل تاثیرگذار در آسیبپذیری ناشی از سیل در این استان ،سه عامل (ارتفاع ،فاصله از رودخانه،
پوشش گیاهی) به ترتیب با درصد ( )13108 ،13212 ،13103می باشند .به بیان دقیق تر این منطقهی به دلیل کوهستانی
بودن و شرایط اقلیمی و زمین شناسی جزو مناطق سیل خیز کشور میباشد؛ این موضوع سبب گردیده در محدودهی
استان کرمانشاه سالیانه سیالب متعددی رخ دهد .لذا همانطور که در شکل( ) 8نیز مشخص شده محدودهی وسیعی از
مرکز استان دارای پتانسیل باالی سیل خیزی می باشد که ناشی از شرایط توپوگرافی و زمین شناسی و پوشش گیاهی
خاص این محدوده است.

شکل( :)7مناطق آسیب پذیر در برابر سیالب(ترسیم :نگارندگان.)9911 ،
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نتیجهگیری و پیشنهادها
مخاطرات طبیعی حوادثی تهدید آمیز هستند که خسارات جانی و مالی فراوانی به دنبال دارند .این مخاطرات تنها
منحصر به زمان وقوع نیست ،بلکه به دلیل پیامدهای اجتماعی که دارند سالهای سال گریبانگیر مردم منطقه خواهند بود.
در چنین مواردی که آثار مخاطرات طبیعی در زندگی انسانها تظاهر مییابد از اینگونه مخاطرات با عنوان بالیای طبیعی
یاد میشود .با این که وقوع این مخاطرات مجال هرگونه واکنش فوری را از آسیب دیدگان میگیرد ،ولی در هر صورت
احتمال وقوع آنها قابل پیش بینی اسـت .مخاطرات طبیعی نظیر سـیل و زلزله آثار ژئومورفولوژیکی خاصی را در سـطح
زمین ایجاد میکنند و خود نیز تحت تأثیر فرم و فرایندهای ژئومورفولوژیکی میباشند .عوامل فعال ژئومورفولوژیکی از
قبیل هوازدگی ،فرسایش رودخانهای ،عمل باد ،عملکرد انسان و غیره خود منشاء شکلگیری برخی بالیای طبیعی از قبیل
زمین لغزش ،خزش ،وقوع طوفانهای ماسه و غیره هستند .در این میان انسان و سکونتگاههای انسانی خود به عنوان
یک عامل ژئومورفولوژیک و هم به عنوان بخشی اصلی از آسیبپذیری (آسیبپذیری انسانی) مطرح است .از آنجا که
سکونتگاههای شهری به دلیل تمرکز جمعیت زیاد در معرض آسیب بیشتری قرار دارند ،شناسایی و پهنهبندی سکونتگاه
های شهری در ارتباط با مخاطرات طبیعی از اهمیت بسزایی برخوردار است .در پژوهش حاضر نیز به این مهم پرداخته شد
و سکونتگاههای شهری استان در ارتباط با دو مخاطره طبیعی سیالب و زلزله بررسی گردید.
نتایج تحقیق نشان میدهد در روند مکان یابی و ایجاد شهرهای استان توجه به عواملی نظیر فاصله از خطوط
گسل و نقاط زمین لغزش کمتر مدنظر قرار گرفتهاند و همین امر باعث ایجاد ناامنی و آسیبپذیری زیاد در صورت بروز
حوداث طبیعی می شود .بر اساس نقشه بدست آمده در شکل( )3از پهنهبندی شاخص های تأثیر گذار در آسیب پذیری
منطقه مورد مطالعه در برابر زلزله ،شهرستان هایی که فاصلهی کمتری با گسل های فعال دارند دارای پتانسیل باالیی
جهت آسیب پذیری در برابر زلزله می باشند ،منطقه موردمطالعه به دلیل کوهستانی بودن و شرایط اقلیمی و زمین شناسی
جزو مناطق سیل خیز کشور است؛ این موضوع سبب گردیده در محدودهی استان کرمانشاه سالیانه سیالب متعددی رخ
سکونتگاههای شهری و در نهایت پهنهبندی مخاطرات طبیعی در

دهد .بررسی ارتباط بین فاکتورهای محیطی و موقعیت
استان کرمانشاه نشان میدهد که به دلیل وجود روخانه های دائمی و فصلی متعدد و همچنین وجود ارتفاعات و شیب
نسبتاً باال پتانسیل باالیی برای سیل خیزی دارد .در شکل( )8نیز مشخص شده محدوده وسیعی از مرکز استان دارای
پتانسیل باالی سیل خیزی می باشد که ناشی از شرایط توپوگرافی و هیدرولوژیکی این محدوده می باشد .بر همین اساس
مهمترین پیشنهادهایی جهت رفع کاهش آسیب پذیری در برابر این مخاطرات عبارتند از:
 پهنه بندی دقیق مخاطرات ژئومورفولوژیکی در مقیاس کوچکتر تا سطح روستا مشخص نمودن مناطق آسیب پذیر باال در برابر انواع مخاطرات طبیعی ارائه برنامه جامع کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات مشخص نمودن حد و بستر ساخت ساز در نقاط شهری و روستایی -استفاده از روش های نوین ساخت و ساز جهت کاهش آسیب پذیری.
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