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م شرو  .علاوه بر شررای زمینشناس و نوع گسل،

ر تشررردید میزان آسررری پذیری ناشررر از آن تأثیر خواهند

گذاشر ..کشرور ایران ازجمله زلزلهخیزترین کشرورهای نیا بهحسا

م آید و تاکنون تلفات زیا مال و

جان متوجه بسیاری از استانها و شهرهای آن شده اس ..شهر سنندج نیز بهعنوان مرکز استان کر ستان ر
غر

کشرور به لیل وجو گسرلهای مریوان  -سیرجان ،زاگرس ،تراکم بالای جمعی .و( ...عوامل طبیع

و انسران ) ارای شررای نامساعدی اس ..به همین لیل ارزیاب خطر ازجمله برنامههای مهم ر مدیری.
پیش از بحران بهحسررا

م آید .ر فرایند ارزیاب خطر ،انتخا

تأثیر ر تشرردید یا کاهش آسرری

را ارند امری مهم و تخصررص ر محسررو

ارزیاب آسری پذیری شهر سنندج ر برابر زلزله اس .که با انتخا
اجتماع و انتخا

فاکتورها و معیارهای که بیشررترین میزان
م شررو  .هدف این پژوهش

 52لایه از معیارهای طبیع  ،کالبدی و

اوزان لایهها برمبنای پژوهشهای و منابع سررابب با اسررتفا ه از نرمافزارهای  ArcGISو

 IDRISIاقدام به ارزیاب نقشره خطر از طریب مدل  FAHPگر ید .با توجه به نتایج حاصل ،مدل ترکیب
 Fuzzy-AHPبهعنوان مدل بهینه شناخته شد؛ و خروج بهصورت نقشه و رصد آسی پذیری هر طیف
اسررتخراج گر ید .نتایج حاصررل حاک از آسرری پذیری بالا ر مناطب  5و  3شررهر سررنندج ازجمله محلات
قطارچیان ،گلشن ،بعث ،.تازهآبا  ،جورآبا  ،تپه شیخ صا ق و عباسآبا و ر منطقه  2کلکه جار ،مبارکآبا ،
ویلاشرهر و شهرک بهاران اس .که آسی پذیری ر مناطب جنوب شهر ناش از شرای محیط و ر مناطب
شمال بیشتر تح .تأثیر ویژگ های کالبدی و اجتماع اس..
کلیدواژهها :عدم قطعی ،.ارزیاب خطر زلزله ،منطب فازی -ای اچ پ ( ،)Fuzzy-AHPمدلسرازی ،شررهر
سنندج.
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 -8مقدمه

طبب پیشبین های بهعملآمده برآور م شررو ر سررال  3031حدو  01رصررد از مر م نیا جه .سررکون .به
شرهرها رویآورند ( )Fengli et al,2005و ازجمله حوا ث که گریبان گیر شرهرها و کاربریهای شهری اس .حوا ث
طبیع اسرر .)Alexander,2002:38( .این مخاطرات م تواند ر صررورت عدم وجو برنامه و سرریسررتمهای تقلیل و
پیشررریرانه به فجایع هولناک تبدیل شرروند (ملک و همکاران .)5210،اینگونه از حوا ث مزید بر عواق و پیامدهای
زیانبار مال و تلفات انسرران وسرریع ،ارای عواق و اثرات روان برای بازماندگان از حا ثه خواهد اشرر( .مهدوی،
هزاریان .)5210 ،بلایای طبیع همچون زلزله ازجمله تهدیدات همیشرر و جدی برای انسران و سکونتراههای انسان
بو هانرد که ر مناطب با لرزهخیزی بالا موج

به خطر افتا ن حیات بشرررر گر یده اسررر( .محمدی و جاوید.)5211،

امروزه باوجو پیشرررف.های تکنولوژیکى و افزایش انش و توانایى انسرران ر کنترل بلایاى طبیعى ،شررهرها هنوز هم با
خطر زلزله مواجه هسررتند و از این منظر آسرری پذیرند (مهدوى نژا و جوانرو ى .)5215،بهطوریکه ر سررال 3005
بهعنوان مرگبارترین سرانحه ر جهان از آن نامبر ه شرده اسر .که کشرور ایران نیز ازجمله کشورهای زلزلهخیز ر نیا
اسرر .و براثر وقوع این حا ثه ناگوار متوجه تلفات بسرریار سررنرین جان و مال
امیریان .)5219،ر قرن بیسررتم  5500زلزله مخر

ر شررهرهایش بو ه اسرر( .کرم و

ر نقاط مختلف کره زمین روی ا ه که ر اثر آن بیش از 5100000

نفر جان خو را از سرر .ا هاند(Lantada.N et al,2008) .؛ بنابراین ارزیاب آسرری پذیری ناشرر از این حا ثه طبیع
بهمنظور بهینهسرازی و مدیری .شرهری باهدف کاهش تلفات و خسرارات ر شهرهای که بیشتر ر معری این خطر
قرار ارند امری ضررروری تلق م گر ( .)Ericson,2005با توجه به مطالعات و شررواهد موجو ر این زمینه م توان
گف .که ر اغل کشررورهای رحالتوسررعه به لیل عدم آما گ و نبو برنامههای مؤثر پیشررریرانه ،رخدا اینگونه
بلایای طبیع موج بروز بحران خواهد شررد ( .)Alexander,1993توجه به این نکته حائز اهمی .اسرر .که نم توان
مانع از وقوع زلزله یا هر فاجعه طبیع شررد ول م توان با بالا بر ن ضررری امنی .و آما گ لازم قبل از بروز رخدا از
میزان تلفات و خسرارات ناش از جلوگیری نمو ( .)Lewis,1981کشور ایران ر مرکز آخرین کمربند کوهزای کرهی
زمین قرار ار که پوسرته زمین ر آن آرام نررفته اسر( .زمر یان .)5285،ر ایران حدو  80رصد از تلفات جان

ر

اثر زلزله ر آن رخ ا ه اسر .که طبب آمار حدو  58رصرد از زلزلههای مخر رخ ا ه ر نیا به کشور ما تعلب ار
(غلام و همکاران .)5218،همچنین بر اسرراس آمارهای رسررم هر  50سررال یکبار زمینلرزهای با بزرگ  9ریشررتر و
هرسررال زمینلرزهای با بزرگ  0ریشررتر و  50زلزله با بزرگ  1ریشررتر ر کشررور ایران روی خواهد ا (آبسررالان و
کنر  )5212،که این امر موج شرده ر طول  31سال گذشته تاکنون حدو  0رصد از مرگومیرهای جان

ر ایران

براثر وقوع زمینلرزه باشرررد (خاکپور و همکاران .)5213،مشرررکلات اقتصرررا ی و اجتماع نیز علاوه بر عوامل طبیع
باعث شرده اسر .که میزان آسری پذیری ر برابر زلزله ر این کشرور رشد روزافزون

اشته باشد ،بهنحویکه حدو
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 23رصرد از حجم مسراح .و حدو  90رصد از جمعی .ر ایران ر حوزههای لرزهخیز قرار ارند (.)WDI,2004
به لیل اینکه مراکز زمینلرزه موجو ر ایران بسرریار کمعمب اسرر .به همین لیل زلزلههای رخ ا ه ر ایران مخر و
آسری زا بو ه و با توجه به طول گسرلهای فعال کشور و منطقه احتیاط آنها ( 30کیلومتر اطراف گسل) 21 ،رصد از
خاک ایران با خطر زمینلرزه مواجه اسرر( .نرارش )5288،همچنین بر اسرراس مطالعات وزارت راه و شررهرسررازی ر
طرح کالبد مل  10 ،رصرد جمعی .شرهرنشین کشور ر پهنههای سکون .ارند که بیشترین خطر لرزهخیزی آنها را
تهدید م نماید شرهر سرنندج ر زون سراختاری نسربتاً آرام سرنندج -سیرجان قرار ار  ،ول با توجه به عبور و گسل
معروف زاگرس جوان و گسررل مریوان – سرریرجان ر معری زلزلههای اطراف نیز قرار ار (کرم و نیری )5211،که
بر پایه مطالعات قبا ی و همکاران ( )5210بزرگ زلزله ناشر از فعالی .این گسرلها ر اطراف سنندج به  0/5تا  0/1ر
ریشررتر خواهد رسررید و ر عمب  31-51کیلومتر اتفاق خواهد افتا  .ناحیه زاگرس ازجمله لرزهخیزترین نقاط کشررور
محسرو

خواهد شد که بر پایهی تحقیقات صورت گرفته رشتهکوه زاگرس ارای گسلهای زیا ی اسAmiri G ( .

 .)G. et al,2009ویژگ های اقتصرا ی ،فرهنر  ،اجتماع و سریاسر شهری بزرگ همچون سنندج سب م شو که
وقوع هرگونره زمینلرزه ر این شرررهر بر کرل کشرررور اثرات منف و جبراننراپرذیری بررذار  ،بنابراین ارزیاب میزان
آسرری پذیری ناشر از زلزله باوجو گسررلهای مروارید ،سرررتخ ،.پیرانشررهر ،ینور زاگرس لازم و ضررروری اسرر.
( )Kaveh A,2007کره چنین ویژگ هرای از لرزهخیز بو ن برالا ر این شرررهر حکای .م کند و بر مبنای تحقیقات
کایوشرره و متشرررع ( )5213نواح شرررق شررهر سررنندج نسررب .به سررایر مناطب یرر خطرزا اسرر ..علاوه بر این
قسرم.های زیا ی از شرهر سرنندج ارای باف .فرسرو ه و سرکونتراههای فاقد اصول ایمن اس ..از یرر تحقیقات
انجامشررده ر راسررتای پهنهبندی و ارزیاب آسرری پذیری شررهر سررنندج ناشر از زلزله م توان به پژوهش خالب پناه و
همکاران ( )5218با موضرروع پهنهبندی میزان آسرری پذیری شررهر سررنندج ناش ر از زلزله با اسررتفا ه از و مدل تحلیل
سرلسرله مراتب و مدل تاپسری

اشراره نمو که نتایج تحقیب آنها از پتانسیل بالای آسی پذیری ر شمال شهر سنندج

اشراره ار  .ملک ( )5281و شرهاب و همکاران ( )5281به پهنهبندی خطر زلزله ر اسرتان کر ستان پر اختند که نتایج
تحقیب آنها نشرران م هد شررهر سررنندج ر موقعی .با خطر نسررب متوس ر قرار ار  .همچنین حبیب و جوانمر ی
( )5215ر پژوهشر

یرر با بهرهگیری از مدل  AHPبه ارزیاب خطر هسرته مرکزی سنندج پر اختند که نتایج تحقیب

آنها حاک از آسرری پذیری بالا ر محدو ه ذکرشررده اسرر ..ر ایران نیز از مهمترین پژوهشهای صررورت گرفته
رزمینهٔ ارزیاب آسررری پذیری شرررهری ر برابر زلزله م توان به تحقیقات ول زا ه ( ،)5280فرج زا ه و بصررریرت
( ،)5281شررریعه و همکاران ( ،)5281قنبری و همکاران ( ،)5213کریم و همکاران ( ،)5213ابراهیمزا ه و همکاران
( ،)5212علوی و همکاران ( ،)5218روسررتای و معبو ی ( ،)5211بهزا افشررار و اکبری ( )5210و امیریان و کرم
( ،)5219اشرراره نمو که با اسررتفا ه از معیارهای طبیع و کالبدی اقدام به ارزیاب و پهنهبندی آسرری پذیری ناشرر از
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زلزله نمو هاند .ر مقالات و تحقیقات از مدلها و متغیرهای مختلف اسرتفا هشرده که بر اسراس بررسر های انجامشده
برای پژوهش حاضررر باهدف ارزیاب آسرری پذیری شررهر سررنندج ناشرر از زلزله با تأکید بر رویکر عدم قطعی2 ،.
شراخص به همراه  52معیار ر قال شراخصهای کالبدی ،اجتماع و طبیع انتخا شدند گزینش معیارها بر اساس
مطالعات و پژوهشهای سرابب بو ه و سرع بر آن بو ه متغیرهای که بیشرترین ارتباط و تأثیر را اشتهاند انتخا و ر
مدلهای مور نظر (  )FAHP -AHPاجرا شوند (شکل شماره .)5
 -4منطقه مورد مطالعه

محدو ه مور مطالعه ،شرهر سرنندج م باشرد که مرکز اسرتان کر سرتان اس .که ر موقعی .طول  88رجه و 11
قیقه تا  89رجه و  1قیب شرررق و عری  21رجه و  53قیقه تا  21رجه و  32قیقه شررمال و ر غر ایران
واقعشرده اسر .که مسراحت معا ل  3100/08کیلومترمربع ر حدو  5002رصرد از وسع .استان کر ستان را شامل
م شرو (نیری و کرم  .)5211،بر اسراس سررشرماری سال  5211ارای جمعی 858001 .نفر اس ..این شهر ارای
باف .تاریخ فرهنر با وسرع 553 .هکتار اسر .که همان باف .فرسرو ه و قدیم شهر اس ..شهر سنندج از منظر
ویژگ طبیع بین کوههای و تپههای (آبیدر ،کوچکه رش و توش نوذر) که ازجمله جبال زاگرس هسرتند محصورشده
اسر .که ارتفاع تپههای اخل شرهر باعث شرده تا فق  85رصرد از محی شرهر جه .توسررعه مفید باشد (انتظاری
نجفآبا ی و همکاران .)5213،با توجه به نقشره گسرلهای فعال ایران تهیهشده توس حسام و همکاران ( )5283بر
اسراس نظر پژوهشرراه بینالملل زلزلهشرناسر  ،شرهر سرنندج ر زون ساختاری نسبتاً آرام سنندج -سیرجان واقعشده
اسر ،.اما با توجه به عبور و گسرل معروف زاگرس جوان و گسرل مریوان  -سیرجان ر معری زلزلههای اطراف قرار
ار  .همچنین گسررلهای (مروارید ،سرررتخ ،.پیرانشررهر ،ینور ،صررحنه ،نهاوند ،زاگرس ،گارون و تخ .سررلیمان) ر
شرعاع  510کیلومتری این شهر قرار ارند که بر اساس مطالعات خاج و همکاران ( )5218حدو  530زلزله با بزرگ
بین  8ال  9ریشرررتر از سرررال  5100ال  3052ر  510کیلومتری سرررننردج بره وقوع پیوسرررتره اسررر( .خراج و
همکاران.)5218،

شکل  -8موقعیت شهر سنندج در تقسیمات کشوری و استانی
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 -9مواد و روشها

پژوهش حراضرررر از بعد ماهی ،.جنبهی کاربر ی و از بعد شررریوه تحقیب بهصرررورت ترکیب مبتن بر روشهای
توصرریف و کم اسرر .که ر اینجا با بهرهگیری از و مدل ریاضرر  AHPو  FAHPباهدف ارزیاب آسرری پذیری
کاربریهای شررهر سررنندج مور اسررتفا ه قرارگرفته اسرر ..با توجه به اینکه فرآیند برنامهریزی شررهری ارای سرره رکن
اصرل شرناخ .وضرع موجو  ،تجزیهوتحلیل و تدوین برنامه اسر( .شریعه )5281،به همین لیل با استفا ه از ترکی
معیارهای مختلف با یکدیرر وانجام تجزیهوتحلیلهای خاص و بوم سرراختن آن برای منطقه مور مطالعه بتوان نقشرره
پهنهبندی خطر را تهیه نمو .

شکل  -4فرآیند ارزیابی آسیبپذیری شهر در برابر زلزله
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از معیارهای مور اسرتفا ه جه .ارزیاب  ،معیارهای طبیع (شری  ،ارتفاع ،فاصرله از گسرل ،زمینشناس  ،آ های
سرطح و زیرزمین ) م باشرد که بیشرتر محققین از اسمی )5113( .و نرارش ( ،)5283کرم ونیری ( ،)5211کریم
کر آبا ی و نجف ( ،)5218شررهین فر ( ،)5212جه .آسرری پذیری طبیع از آن اسررتفا ه نمو هاند .معیارهای کالبدی
مور اسررتفا ه جه .ارزیاب ازجمله :کاربری اراض ر  ،مسرراح .قطعه ،تعدا کاربری ارای مصررالب باکیفی .ر هکتار،
تعدا کاربری ارای مصررالب ب کیفی .ر هکتار ،تعدا طبقات ،شرربکههای ارتباط و )...ر این پژوهش مور اسررتفا ه
قرارگرفتره کره توسررر  ،احمدیان و همکاران ( ،)5218احدنژا روشرررت و همکاران ( ،)5218روسرررتای و همکاران
( ،)5211نیز از آن اسرتفا ه نمو هاند .همچنین معیارهای اجتماع اسرتفا هشرده تراکم جمعی .و بعدخانوار م باشد که
ل ( ،)3008قنبری و همکرراران ( ،)5212محمرردی و همکرراران ( )5211و ...نیز جهرر .پهنررهبنرردی و ارزیراب آن را
تجزیهوتحلیل نمو هاند .روش AHPابتدا توسر  Thomas L. Saatyپیشرنها شرده اسر .و ر طول بیش از  30سال،
این رویکر بهطور گسررتر ه ر موار ی مختلف همچون برنامهریزی ،جایرزین  ،بهینهسررازی ،تخصرریص منابع و حل
منازعات و ...بهویژه برای تصررمیمگیریهای چندمعیاره ( )MCDMمور اسررتفا ه قرارگرفته اسررMing-Ian Lin et ( .

 ،)al, 2011این تکنیک تصررمیمگیری منعک کننده رفتار طبیع و تفکر انسرران اسرر .که مطالعه مشررکلات پیچیده بر
اسرراس اثر متقابل آنها م باشررد و بهطور سررا های آنها را حل م کند ( .)Rezaei.A et al,2018به گفته سررات AHP
کاربر ی م باشد .

یک از روشهای MCDMبرای حل مشرکلات پیچیده و غیر سراختاری با ایجا یک سلسلهمرات

)(T.L. Saaty, 1988مفهوم اصررل  AHPاین اسرر .که وزن مطلو هر تصررمیم جایرزین را توسررعه هیم .بدین معنا
کره تنظیمات را م توان با اسرررتفا ه از زبان طبیع یا مقا یر عد ی برای تعیین اهمی .هر ویژگ مشرررخص کر  .پ
برای تعیین مقدار مطلو  ،ابتدا هر و عنصررر با اسررتفا ه از یک مقیاس  1نقطهای از اهمی .مقایسرره خواهند شررد . (Z.

)Gungor et al,2009این روش ر ارزیاب زمان که تصررمیمگیرنده ارای گزینهها و فاکتورهای متفاوت اسرر .روش
مفیدی اسر .)Özdağoğlu & Özdağoğlu, 2007( .این مدل یک روش جبری تصرمیمگیری با مقیاس نسب م باشد
که ترکی معیارها و لایههای کیف را با معیارهای کم ممکن م سررراز که برای تصرررمیمگیرنده این امکان را م هد
فراقرد از هرگونره نفوذ بر روی و معیرار تمرکز نمراید (معصررروم زا ه ،ترا زا ه .)1 :5282،رروش  AHPهرگونه
تصرمیمگیری با توجه به سرلسرلهمرات  ،با سطوح مختلف معیارها و جایرزین شکل م گیر سپ

عناصر ر سطوح

مختلف برهصرررورت وبره و باهم مقایسررره م شررروند ( .)Sadeghiravesh.M.H et al, 2014تعیین وزن جایرزین
تصرررمیمگیری از طریب مجموعرهای از محاسررربات عد ی مرحله بعدی این مدل بهمنظور تعیین اولوی .هر جایرزین
بهوسریلهی ماتری

مقایسرات وگانه اسر .و وزن نسرب هر عنصرر باید توس عناصر با وزن بالا ضر شو تا وزن

نهای را برای رتبهبندی جایرزین کند که برای هر جایرزین نمره نهای بر مبنای معا له زیر محاسبه خواهد شد:
m

)(1

) Wk ⬚i (g ij

n

.
k=1 i=1

= 𝑟𝑃

سال هشتم
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 Wkیک ضرری ترجیح برای معیار  Wiم باشرد و  kضری ترجیب زیرمجموعه  iاس .و g ijمعیار نمره مربوط
به زیرمجموعه  iم باشد). (E. W. Stein et al,2009

محاسبه نسبت یا شاخص ناسازگاری ()CR

این محاسرربه مکانیزم اسرر .که بهمنظور ر نظر گرفتن ثبات ر تجزیهوتحلیل محاسرربه نسررب .تناقض ()CR
به سرر.آمده از شرراخص عدم تطابب تقسرریمبر روی شرراخص تصررا ف که اگر این نسررب .کمتر یا برابر  0.1باشررد
سررازگاری قورراوت پذیرفته م شررو  ،رغیراینصررورت باید قورراوت مجد اً مور بررس ر قرار گیر ( Rezaei.A et

 .)al,2018عل رغم محبوبیر.هرای مردل  AHPبه لیل ناتوان

ر ترکی

ابهامهای ذات وعدم وجو صرررراح .ر

خصرروص نراشرر .ا راکهای تصررمیمگیرندگان و محققان با مقدار و اعدا قیب ،مور نقد م باشررد ( .)Deng,1999با
مطرحشررردن منطب فرازی ر مقرابرل منطب کلاسررریک بهعنوان ابزاری توانا برای حل مسرررائل و چالشهای مربوط به
سریسرتمهای پیچیده ،نشران ا که ر مسرائل مربوط به اسرتدلال ،تصمیمگیری و استنباط بشری قابلی .بسزای

اشته

باشررد (کورهپزان زفول  .)5289،نظریه مجموعههای فازی و منطب فازی را اولین بار پرفسررور لطف زا ه ( )5101ر
رسررالهای به نام الروریتمهای فازی معرف کر .بر اسرراس این نظریه ،یک مجموعه فازی زیرمجموعهای اسرر .که میزان
عوروی .عناصرر آن ر مجموعه اصرل بین صرفر و یک باشرد .مقدار رجه عوروی .بر اساس نظرات کارشناس و
استفا ه از انش ا های تعیین م گر

(ابراهیم مقدم و همکاران.)5211 ،
µÃ
0,X<1,

)𝑦(𝑟A

1

)𝑦(A1

(X- 1) / (m – 1), 1  x  m,
(u – x ) / (u – m),m  x  u,

M
0
u

m

µÃ
=

0, x > u .

1

شکل  -4تابع عضویت فازی

مثلثی )(Kilincci, O et al, 2011

اعدا فازی بهطور مسررتقیم ر ارزیاب کیف تصررمیمگیرنده اسررتفا ه خواهند شررد و هر عد فازی م تواند توس ر
نما سم .چپ وراس .مربوط به هر رجه عووی .ا ه شو (.)Sun, C. C, 2010
)Ã = ( A1(y) ,Ar(y) ) = (1+ (m -1) y, u + (m – u)y), y ε [0, 1] . (3

)1(yو )r(yبه ترتی

بیانرر نما سم .چپ و راس .عد فازی هستند.
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با توجه به منابع مختلف فارسر و انرلیسر  52لایه ر سه شاخص محیط  ،کالبدی و اجتماع
رسرتری و بر اری از سرازمانها و ا ارات رسم و معتبر همانند شهر اری و سازمان آمار اخذ شدند .پ

ر قال

ا ههای

از ویرایش و

اصررلاح خطاهای احتمال کلیه لایهها به فرم .رسررتری ر نرمافزار  ArcGISتبدیل شرردند .بعدازآن انتخا شرریوه
اسررتاندار سررازی لایه سررپ

بر اسرراس منابع و مقالات محققان و پژوهشرررران ،وزن هریک از لایهها اوزان  1-5مدل

 AHPو همچنین آسررتانه فازی هریک از لایهها به سرر .آمدند؛ بنابراین مبنای اوزان و آسررتانه کلیه لایهها مور اسرتفا ه
ر  1کلاس جه .نشان ا ن مقدار

ر این مقاله مبتن بر مطالعات پیشرین بو ه اس ..رنهای .نتیجه و خروج نهای

آسرری پذیری به ترتی  :آسرری پذیری خیل کم ،آسرری پذیری کم ،آسرری پذیری متوسرر  ،آسرری پذیری زیا ،
آسری پذیری خیل زیا مشرخص شد؛ بنابراین پ

تعریف ماهی .پژوهش ،شاخصهای مؤثر آسی پذیری مشخص

و از هر شراخص معیارهای انتخا و بر مبنای آن ماتری

تصرمیمگیری جه .اجرای مدل  AHPتشکیل شد .بعد از

ب مقیاس سرازی ،محاسربه وزن شراخصها و رنهای .پیا هسرازی مدلها صرورت پذیرف ..برای ب مقیاس سازی
لایهها از سررتور  MAP Algebraر نرمافزار  IDRISIو اسررتفا ه از روش حداکثر – حداقل اسررتفا ه شررد که شررامل 3
ستور سا ه زیر م باشد.
بزرگترین عد پیکسل لایه /لایه (الف)
( /علام .جبر

تقسیم)

بزرگترین عد پیکسل لایه( /لایه ) ( )5 -

ر هر و سررتور (الف و ) ،نتیجه نقشهای با امنه بین صررفر و یک اسرر ..ر روش الف هرقدر که ارزش
پیکسرل بزرگتر باشد به سم .یک میل م کند .روش ( ) برعک

روش الف عمل م کند به عبارت هرقدر ارزش

پیکسرل لایه رسرتری کوچکتر باشد به سم .یک میل م کند .ر این پژوهش نز یک به یک کاهش آسی پذیری و
بالعک

نز یک به صرفر نشرانه افزایش آسری پذیری اسر ..برای مثال با افزایش فاصله از گسل آسی پذیری کاهش

م یابد؛ بنابراین بایسرت از فرمول روش ( ) اسرتفا ه شو و برای لایه نز یک به شبکه ارتباط با کاهش فاصله از آن
آسری پذیری کاهشیافته بنابراین فرمول شرماره (الف) بایسرت استفا ه شو تا همه لایه یکسان و استاندار شوند .پ
از اسرتاندار سرازی ر محی نرمافزار  ArcGIS 10.4اقدام به تشرکیل ماتری

مقایسات زوج به روش AHPگر ید

و با معرف اوزان اولیه ،اوزان نهای و نقشره  AHPبا استفا ه از اکستنشن  AHPتهیه گر ید .جه .اجرای مدل FAHP

از لایههای رسررتری از شرریوه فازی سررازی ر محی نرمافزار IDRISIاز طریب سررتور  Fuzzyو مشررخص نمو ن نوع
تابع عوروی .و میزان افزایشر یا کاهشر هرکدام از لایهها استفا ه شد .سپ
 calculatorهرکدام از لایههای فازی شرده ر وزن نهای حاصل از ماتری
جمع شده ،سپ

ر نرمافزار ArcGISو ستور Raster

مقایسات زوج مدل  AHPضر و باهم

خروج نهای نقشه حاصل از اجرای مدل  FAHPبه س .آمد.

سال هشتم
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محی

ArcGIS

محی

* اعمال وزن لایه ها درلایه فازی

IDRISI

محی

* آماده سازی لایه ها

ArcGIS

* آماده سازی وویرایش لایه های برداری و رستری

شده

* تبدیل لایه ها به فرمت ENVI

* تعیین نوع تابع عضویت

* استفاده از عملگرهای فازی
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شکل  -9فرآیند کلی اجرای مدل  FAHPدر خصوص آسیبپذیری شهر سنندج ناشی از زلزله
جدول شماره  -8معرفی لایهها و اهمیت هرکدام از آنها.
شاخص

ویژگی و اهمیت

نام معیار

از عوامل تأثیرگذار و تشدیدکننده میزان آسی پذیری ناش از زلزله هستند که هرچقدر فاصله از

فاصله از شبکه آبراهه

این شبکهها بیشتر باشد آسی پذیری کاهش م یابد
هراندازه کالبد زمینشناس محدو ه سخ.تر باشد ،توان امواج زلزله و رنتیجه میزان

عوامل محیط

زمینشناس

آسی رسان آن کم خواهد شد
نز یک به گسل موج افزایش آسی پذیری م شو و با ور شدن از خ گسل ر هر نقطهای

فاصله از گسل

شرای مطلو تری ر خصوص کاهش خطر زلزله حاصل م گر .
ارتباط با حساسی .زمینلرزه ،ارتباط با فعالی.های انسان  ،ر ارتفاع بالا به لیل ناپایداری خطر

ارتفاع

لرزش بیشتر م باشد.
افزایش شی موج افزایش آسی پذیری م شو  ،زلزله احتمال روانررای را تشدید م کند.

شی

امدا و نجات ،افزایش جابجای  ،فوای باز ،اخلال ر آن باعث اخلال ر سایر زیرساخ.ها

فاصله از شبکه ارتباط

م شو  ،ساختار سلسلهمرات شبکه ارتباط
سازگاری اراض  ،همجواری ،تراکم ساختمانها ،جانمای مناس کاربریهای حساس،

عوامل کالبدی

کاربری اراض

برنامهریزی کاربری اراض م تواند موج افزایش ایمن

مساح .قطعه

ر برابر زلزله شو .

کاهش اندازه قطعات سازهها موج افزایش جدی آسی پذیری م شو .

تعدا کاربریهای ارای مصالب

نوع مصالب از معیارهای مهم پایداری و کیفی .بنا م باشد ،سازه با مصالب مقاوم و استاندار

باکیفی.
کاربریهای ارای مصالب ب کیفی.

موج کاهش آسی پذیری م شو و بالعک .

اجتماع

عوامل

تعدا طبقات

افزایش تعدا طبقات احتمال تخری و آسی پذیری بیشتر (کالبدی  -انسان ) خواهد شد.

تراکم جمعی.

افزایش تراکم جمعی .احتمال افزایش آسی پذیری را بالا م بر

تراکم خانوار

ساختار خانوارها به لیل گستر گ و پیچیدگ م توانند ر میزان صدمات جان تأثیرگذار باشد.

مأخذ( :مرکز مقابله با سوانب طبیع ایران( ،)Monge, et al, 2004( ،)5280،علوی و همکاران( .)5213،5،پن .و پاچایوری،
5113؛ گمتزی و همکاران( .)3050 ،ایالو و همکاران3001 ،؛ گرتیزنر و همکاران( .)3005،وگروسوسک 3050 ،؛ بای و همکاران،
( ،)Coburn & Spence,2003( .)3050قائدرحمت و همکاران(، Gay,2007 .)5210،اسفندیاری وهمکاران( .)5213 :زیاری و
همکاران( ،)5281،احدنژا و همکاران( .)5213،بحرین و همکاران.)5291،

Azizi & Akbari, 2008

(عابدین و همکاران( .)5212،حجازی.)5215،

Lewis et al,2005
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از اسرتاندار سرازی لایهها و انتقال آنها به مدل  AHPعلاوه بر تهیه نقشره خروج  ،وزن نهای معیارها (شکل

 )1و میزان همبسرتر فورای معیارها نسرب .به مدل ( AHPشکل  )0به س .آمد .همچنین نسب CR .به س.آمده
برابر با  000035که کمتر از  005م باشد ونشان هنده قابلقبول بو ن نتیجه اس..
جدول  -4فرآیند آمادهسازی لایهها جهت تبدیل به فازی
شماره
نقشه

نوع
تابع
فازی

()3

کاهش

()2

افزایش

()8

کاهش

آستانه

حد بالا و

وزن نهایی

فازی

پایین

AHP

 2120 – 0متر

00559011

8

0–5

00090011

9

 0020 – 0متر

- 505
205
1–2
- 3000
8000

اولیه
AHP

00013331
00500323

1

ارتفاع (به متر)

ارتفاع

0

طیف شی به رصد
Euclidean distance

()1

کاهش

30 - 50

10 - 0

00083281

()0

کاهش

80 – 30

 5210 – 0متر

00001119

9

()9

افزایش

8–3

1-5

00000511

8

()8

افزایش

8–3

1-5

00001119

9

()1

افزایش

()50

کاهش

()55

کاهش

()53

کاهش

– 80
0005

585 - 0
0008811

0

هکتار)
80 - 0
0008811

0

رهکتار)

8–3

1-0

– 500

888 - 0

300

(نفر رهکتار)

00090592

9

00011001

1

ویرایش بانک اطلاعات و تبدیل
به رستر
ویرایش بانک اطلاعات و تبدیل
به رستر
ویرایش بانک اطلاعات و تبدیل
به رستر

شی
فاصله از شبکه
ارتباط
کاربری اراض
مساح .قطعه
تعدا کاربری های
ارای مصالب با
کیفی.

ویرایش بانک اطلاعات و تبدیل

کاربری های ارای

به رستر

مصالب ب کیفی.

ویرایش بانک اطلاعات و تبدیل
به رستر
Kernel Density

عوامل کالبدی

5900

(کاربری

به رستر

1

 5930متر

0005

ویرایش بانک اطلاعات و تبدیل

زمینشناس

Euclidean distance

- 5100

– 80

Euclidean distance

فاصله ازشبکه آبراهه

فاصله ازگسل

- 5290

(کاربری ر

در نرم افزار Arc GIS

لایه نقشه

ردیف

عوامل محیط

()5

افزایش

وزن

آماده سازی وویرایش لایهها

تعدا طبقات
تراکم جمعی.

عوامل
اجتماع
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ادامه جدول 4
شماره
نقشه

نوع
تابع
فازی

آستانه

حد بالا و

وزن نهایی

فازی

پایین

AHP

وزن
اولیه
AHP

آماده سازی وویرایش لایهها
در نرم افزار Arc GIS

لایه نقشه

()52

کاهش

00 - 80

(خانوار

00083108

0

Kernel Density

رهکتار)
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تراکم خانوار

عوامل اجتماع

558 - 0

ردیف
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شکل  -2لایههای فازی شده 4

از بعد کاربری اراضر منطقه یک به لیل تراکم بالای کاربریها بیشرترین آسری پذیری را نشان م هد .مرکز شهر
و بخشهای از جنو

ر منطقه  2نیز شررای نامسراعدی را نشان م هند .لایه ارتفاعات حاک از آن اس .که بخش

شررق شرهر (مناطب  2و  )5بعلاوه بخش شرمال

ر منطقه  5شرهر اری سنندج آسی پذیری بالای را خواهند اش.؛

اما وضرعی .شری شرای متفاوت را نشان م هد .با فاصله گرفتن از مرکز شهر به سم .حاشیه و بخشهای مرکزی
منطقه  2احتمال آسرری پذیری بالای را خواهد اشرر ..زمینشررناسرر محل نیز به ترتی مناطب  5 ،3و  2بیشررترین
پهنههای خطرناک را نشران م هد .تمام منطقه  5ازنظر نز یک به خ گسرل بیشرترین احتمال آسری پذیری را نشان
م هد بخش جنوب منطقه  2و ر منطقه  3حاشررریه مرزی آن با منطقه  5شررررای نامسررراعدی را ربر ار  .به لیل
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تمرکز شربکه ارتباط بخش مرکزی شرهر از این نظر وضرعی .آسری پذیری را کاهش م هد .ازنظر فاصله از آبراهه
پهنههای اندک از شرررهر آسررری پذیر م باشرررد .بخش مرکزی و بخشهای اعظم از منطقه  5از نظر ریز انر باف.
شررای نامناسب را نشان م هد و منطقه  2نسب .به سایر مناطب آسی پذیری کمتری را تجربه خواهد نمو  .بیشترین
حجم تراکم جمعی .ر مناطب  3و  5متمرکز بو ه (به لیل ریز انر باف .و حاشرریهنشررین ) بو ه که آسرری پذیری
برالرای را به همراه خواهند اشررر ..بخشهای مرکزی مناطب  3و  5و بخش جنوب و شرررمال غرب منطقه  2از نظر
بهکارگیری مصرالب مناسر شرای خوب را نشان م هند و مرکز شهر به لیل فرسو گ و قدم .بالای باف .شرای
نامسرراعدی را نشرران م هد؛ اما ازنظر مصررالب ضررعیف و کم وام پهنههای کوچک از مناطب  3و ( 5مرکز مناطب) به
ترتی شرررای نامسرراعد و منطقه  2به لیل نوسرراز بو ن باف .فاقد آسرری پذیری از این منظر اسرر ..تراکم طبقات نیز
پهنههای کوچک را ر کل مناطب نشرران م هد .بیشررترین تراکم جمعی .ر مناطب  3و  5و بخش ر از شررمال غر
منطقه  2وجو ار .
همپوشانی فازی

عملیات همپوشرران فازی ر محی  ArcGISامکانپذیر اسرر .)Alois H, et al,2013( .مدلهای مبتن بر عملیات
پوشررش با اسررتفا ه از وزنها ،ر مقایسرره با عملیات بر اسرراس منطب بولین ،امکان ترکی

نقشررههای انعطافپذیرتر را

فراهم م کند ( .)Luis M. T. C et al, 2007ر اینجا ابتدا هرکدام از لایههای فازی سررازی شررده بهصررورت مجزا ر
وزن مربوط به خو ر سررتور  Raster calculatorضررر شرردند سررپ
( )SUM, GAMMA, OR, AND, PRODUCTاجرا شرردند و جوا

نقشررههای جدید توس ر پنج عملرر فازی
حاصررل از بهترین عملرر یعن عملرر SUM

بهعنوان نقشرره نهای انتخا گر یده اسرر ..تابع پوشررش فازی  SUMمجموع مقا یر فازی هر مجموعه را که محل
سررلول متعلب به آن اسرر .اضررافه م کند .مجموع نتیجه یک تابع ترکیب

ر حال افزایش اسرر .که بر اسرراس تعدا

معیارهای وار شده ر تجزیهوتحلیل اس. (P.Pahlavani et al,2015).

جدول شماره  -9مقایسه برآورد میزان آسیبپذیری  4مدل  AHPو
میزان آسیبپذیری شهر سنندج بر اساس نتیجه مدل

میزان آسیبپذیری شهر سنندج بر اساس نتیجه مدل
درصد

AHP
کلاس آسیبپذیری

31 .28

آسی پذیری خیل کم ()5

0 .02

آسی پذیری خیل کم ()5

20 .90

آسی پذیری کم ()3

31 .85

آسی پذیری کم ()3

31 .50

آسی پذیری متوس ()2

11 .18

آسی پذیری متوس ()2

58 .0

آسی پذیری زیا ()8

51 .81

آسی پذیری زیا ()8

8 .5

آسی پذیری خیل زیا ()1

5 .92

آسی پذیری خیل زیا ()1

درصد

FAHP
کلاس آسیبپذیری

FAHP
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FAHP

بر اسرراس نتایج حاصررل ازهر و مدل  AHPو  FAHPبیشررتر مناطب با آسرری پذیری بالا ازلحاظ کالبدی ارای
ویژگ های نامطلوب چون ریز انر  ،عدم کیفی .مصررالب ،فرسررو گ کاربریها ،تراکم بالای کاربریها و از منظر
اجتماع

ارای تراکم بالای جمعی .م باشرند که با باف .فرسرو ه و محلات حاشریهنشرین مطابق .ار ؛ اما مقایسه 3

مدل بر اساس شکل شماره  8حاک از ق .بیشتر مدل  FAHPار .
 -2بحث و نتیجهگیری

شررهر سررنندج با مرکزی .اسررتان کر سررتان و مسرراح .و تراکم بالای جمعی ،.افزایش روند حاش ریهنش رین  ،عدم
رعای .اصرول مهندسر

ر ساخ.وسازها و وجو باف.های فرسو ه شهری با تراکم بالا ازجمله شهرهای آسی پذیر

ر برابر زلزله اسرر ..همانطور که ر مقدمه اشرراره شررد ،بهرغم اسررتفا ه روش  AHPاز متغیرهای کم و کیف  ،این
روش توانای مدلسرازی عدم قطعی 5.ر خصروص قواوت تصمیمگیرندگان را ندار  .اغل روشهای بکار رفته ر
1 Uncertainty
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مقالات و تحقیقات صرورت گرفتهشرده با اسرتفا ه از یک مدل (غالباً مدل AHPیا  )ANPاسرتفا هشرده اس ..بهعلاوه
مقرایسررره تطبیق بین و یا چند مدل بل اخص مدل  AHPبا یک مدل عدم قطعی .همانند فازی و ترکی

آن با مدل

 AHPصررورت نررفته اسرر.؛ اما برخلاف روش فوق ،مدل  FAHPقابلی .فرموله نمو ن عدم قطعی.های مربوط به
پژوهش حراضرررر را ارا اسررر ..همچنین از توانرای هرای یرر مدل  Fuzzy – AHPر این پژوهش ،بهرهگیری از
طیفهای مختلف از طریب روشهای غیرفازی سررازی 5بر مینای مسررئله مور مطالعه از حداقل گیری تا حداکثر گیری
اسرر .و این روش عدم اطمینان ر رتبهبندی عملکر ها و تصررمیمات موجو ر روش  AHPرا از بین بر ه؛ همچنین
ر منطب فازی ابهامات موجو ر قورراوت فرموله شررده و به زبان ریاضرر بیانشررده اسرر.؛ بنابراین روش FAHP

قابلی .اطمینان بیشررتری ر تعیین آسرری پذیری ر اینجا بررسرر شررهر سررنندج ر برابر زلزله ار ؛ زیرا ر تعیین
کاربریهای آسری پذیر ر فورای شرهر با اسرتفا ه از معیارهای مختلف نم توان بهصورت قطع مناطب یا محلات را
ر طیف خاصرر قرار ا که با اسررتفا ه از این مدل م توان تحلیل بهتر با انعطافپذیری بیشررتر ارائه نمو  .با توجه به
نتایج نقشره مدل و جدول شرماره  ،3ر منطقه  5شرهر سنندج محلات همچون قطارچیان ،تازه آبا  ،حاج آبا  ،بعث،.
تپه شرریخ صررا ق ،جورآبا و ر منطقه  3محلات عباسآبا  ،گلشررن ،پیرمحمد و رنهای .ر منطقه  2مبارک آبا  ،کلکه
جار ،ویلاشررهروشررهرک بهاران ،ارای آسرری پذیری خیل زیا هسررتند .بطور کل به ترتی مناطب  3 ،5و  2بیشررترین
آسری پذیری را نشران م هند که با باف .فرسرو ه و حاشریه نیشرن شرهر انطباق ارند؛ بنابراین مهمترین پیشنها این
پژوهش برنامهریزی جامع و عملیات های عمران همه جانبه مناطب حاشریه نشرین و باف .فرسو ه به صورت اولوی.
ار جه .مقابله با زلزله احتمال م باشد.
کتابنامه
ابراهیمزا ه ،عیس ؛ کاشف  ،یمن و حسین  ،احمد؛  .5212ارزیاب آسی پذیری محلههای شهری ر برابر زلزله (نمونه
مور ی :شهر پیرانشهر) .فصلنامه علم – پژوهش برنامهریزی فوای (جغرافیا) .سال پنجم ،شماره اول ،پیاپ .50
بهار  .5218صفحات .30 -5
احدنژا روشت  ،محسن؛ روستای  ،شهریور و کامل فر ،محمدجوا ؛ .5218ارزیاب آسی پذیری شبکه معابر شهری ر
برابر برا رویکر مردیریر .بحران (مطالعه مور ی :منطقه  5شرررهر تبریز) .فصرررلنامه علم -پژوهشررر اطلاعات
جغرافیای  .وره  .38شماره  .11پاییز .18
انتظاری نجفآبا ی ،مژگان؛ یوسررف  ،فاطمه؛ .5213ارزیاب تأثیر عوامل ژئومورفولوژی ر توسررعه شررهرنشررین شررهر
سرنندج .مجله علم -پژوهشر برنامهریزی فورای (جغرافیا) ،سال سوم .شماره چهارم ،پیاپ  .55زمستان .5213
صفحات .18 – 99
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آبسالان ،عل ؛ کنر  ،عباس؛  .5212گزارش تحقیقات مجموعه ستاور های تحقیقات -کاربر ی سامانه مدیری .بحران
زلزله شهر هوشمند مشهد .سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر اری مشهد .شماره نشر .505
بهزا افشرار ،کتایون؛ اکبری ،پرویز؛ .5210ارزیاب متغیرهای کالبدی آسرری پذیری لرزهای بناهای شرهری با اسررتفا ه از
مدل ( TOPSISمطالعه مور ی :ناحیه منفصررل شررهری باباریز سررنندج) .فصررلنامه علم – پژوهشرر مطالعات
برنامهریزی سکونتراههای انسان  .وره  ،53شماره  .8پیاپ  .85زمستان  .5210صفحات .892 – 819
پناه کایوشرره ،محمدحسررین؛ متشرررع  ،آرش؛ .5213تحلیل زمینلرزهای به روش قطع

ر ناحیه سررنندج اسررتان

کر ستان ،هفدهمین همایش انجمن زمینشناس ایران 9 .تا  1آبان .انشراه شهید بهشت .
حبیب  ،کیومرث؛ جوانمر ی ،کومار .5215،تحلیل ناپایداری باف.های شررهری و پهنهبندی میزان آسرری پذیری ر برابر
زلزله با استفا ه از  .GIS&AHPنمونه مور ی :بخش از هسته مرکزی شهر سنندج .نشریه معماری و شهرسازی
آرمانشهر شماره  .55پاییز و زمستان .13
خاکپور ،براتعل ؛ حیات  ،سرلمان؛ کامم ب نیاز ،مهدی وربان ابوالفورل  ،غزاله؛ .5213مقایسه تطبیق -تحلیل میزان
آسری پذیری باف.های شرهری ر برابر زلزله با اسرتفا ه از مدلهای تحلیل سلسله مراتب و فازی (نمونه مور ی:
شهر لامر ) .فصلنامه آمایش محی  .شماره  .33صفحات .35-28
خالب پناه ،کمال؛ نیری ،ها ی؛ کرم  ،محمدرضرا و احمدی ،خبات؛ .5218پهنهبندی میزان آسرری پذیری شررهر سنندج
ناش ر از زلزله با اسررتفا ه از و مدل تحلیل سررلسررله مراتب و مدل تاپسرری  .نشررریه علم پژوهش ر جغرافیا و
برنامهریزی .سال  .30شماره  .19پاییز  5211صفحات .399-318
روسرتای  ،شرهریور؛ معبو ی ،محمدتق ؛  .5211تحلیل فورای آسی پذیری اجتماع مناطب شهری ر مقابل زلزله با
اسرتفا ه از مدل ( SVIنمونه مور ی :منطقه  3شرهر اری تبریز) .فصرلنامه مطالعات برنامهریزی شهری ،سال سوم.
شماره  .55پاییز  .5218صفحات .530 – 501
زمر یان ،محمدجعفر؛ .5285ژئومورفولوژی ایران .جلد اول .مشهد .انتشارات انشراه فر وس .
شرررهراب  ،هیمن؛ قلیزا ه ،محمردحسرررین و نیری ،ها ی؛  .5281پهنهبندی خطر زمینلرزه با روش تحلیل چند معیاره
فوای  .جغرافیا و توسعه .شماره  .35صفحات .80-01
شرهین فر ،حمید؛ .5212پهنهبندی خطر زمینلغزش منطقه صروفیان با استفا ه از مدل  .AHPفصلنامه علم -پژوهش
زمینشناس محی زیس ..سال نهم ،شماره  .25تابستان .5218
شریعه ،اسرماعیل؛ حبیب  ،کیومرث وتراب  ،کمال؛ .5281بررسر آسی پذیری شهرها ر برابر زلزله با استفا ه از روش
سرررلسرررله مراتب معکوس و (GISمطالعه مور ی :منطقه  0تهران) .چهارمین کنرره بینالملل جغرافیدانان جهان
اسلام .صفحات .5 – 53
شریعه ،اسرماعیل؛ .5281کتا
.330

مقدمهای بر مبان برنامهریزی شهری .ناشر انشراه علم و صنع .ایران .تعدا صفحات
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علوی ،سریدعل ؛ حسرین  ،سریدمصطف ؛ بهرام  ،فریبا وعاشورلو ،مهرا ؛ .5218ارزیاب میزان آسی پذیری باف.های
شرهری با استفا ه از  ANPو ( GISمطالعه مور ی :شهر سمیرم) .فصلنامه علم – پژوهش اطلاعات جغرافیای .
وره  .31شماره .500
غلام  ،یون ؛ حیات  ،سرلمان؛ قنبری ،محمد و اسماعیل  ،آسیه؛ .5218پیشبین فواهای آسی پذیر شهر مشهد هنرام
وقوع زلزله .پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری .وره  .2شماره  .5بهار  .5218صفحات .11-09
فرج زا ه اصل ،منوچهر؛ بصیرت ،فروغ؛ .5281پهنهبندی حساسی .تشکیلات زمینشناس

ر مقابل زلزله منطقه شیراز.

پژوهشهای جغرافیای  .شماره  .11صفحات .93 – 11
قبا ی ،محمدحسین .اصغری ،ژیلا و گو رزی ،ذبیب ا ...؛  .5210بررس پتانسیل لرزهخیزی شهرستان سنندج .پنجمین
همایش ملّ زمینشناس  .انشراه پیام نور استان زنجان.
قنبری ،ابوالفورل؛ سرالک  ،محمدعل و قاسرم  ،معصرومه؛ .5213پهنهبندی میزان آسری پذیری شهرها ر برابر خطر
زلزله (نمونه مور ی :شهر تبریز) .مجله جغرافیا و مخاطرات طبیع  .شماره  .1صفحات .21 – 35
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