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چکیده
ایران با فعالیتهای لرزهای پرا کنده و زلزلههای بسیار بزرگ با دورههای بازگشت طوالنی شناخته شده است و عدم بروز زلزله در منطقهای که تا به
حال در آن زلزله اتفاق نیفتاده است ،نشانگر ثبات و پایداری همیشگی نیست .با مراجعه به نقشهی پهنهبندی خطر نسبی زمینلرزه در ایران مشاهده
میشود که بیش از  90درصد از مساحت کشور بر روی نوار زلزله قرار دارد .در این راستا ارزیابی آسیبپذیری لرزهای مناطق مختلف کشور با هدف کاهش
آسیبپذیری جوامع شهری باید در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد .این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن معیاری  -تحلیلی است و در آن ضمن معرفی
دیدگاههای مختلف در ارتباط با آسیبپذیری ،با استفاده از پارامترهای گوناگون کمی و کیفی ،بر اساس رویکرد تصمیمگیری چند معیاره و با بهکارگیری
فرایند تحلیل شبکه ( )ANPبه بررسی و تحلیل آسیبپذیری لرزهای شهر نجفآباد پرداخته شده است .همچنین به منظور مقایسهی نتایج حاصل
از دو مدل  ANPو  ،AHPتحلیل آسیبپذیری توسط مدل  AHPنیز صورت گرفته و نتایج حاصل از این مدل نیز ارائه گردیده است .مطابق نقشهی
ً
پهنهبندی آسیبپذیری ،مجموعا حدود  30درصد مساحت توسعهیافتهی شهر از آسیبپذیری باال و بسیار باال و  37درصد این مساحت از آسیبپذیری
متوسط برخوردار است .با تطبیق نقشهی توزیع جمعیت بر این پهنهبندی ،جمعیتی بالغ بر  51000نفر (با تراکمی بین  70تا  100نفر در هکتار) در معرض
آسیبپذیری باال و بسیار باال قرار دارند .همچنین در مقایسهی دو مدل فوق با شرایط یکسان ،به دلیل وجود وابستگی درونی بین معیارها و زیرمعیارها،
نتایج حاصل از مدل  ANPمنطقیتر بوده و از تعدیل بهتری برخوردار است .منطقهی مورد مطالعه تهیه شد .در این مطالعه ،پس از تهیهی دادهها
و نقشههای رقومی پایه و همچنین استفاده از نرمافزار  Arc GISو مدل سه پارامتری  ،SWMنقشهی پهنهبندی خطر روانگرایی خاک در جنوب
حوزهی گرگانرود در استان گلستان در سلولهای 30×30متر تهیه شد .با توجه به نتایج به دست آمده ،پتانسیل خطر از بدون خطر تا خیلی زیاد وجود
دارد که بیشترین مساحت منطقهی مورد مطالعه در کالس بدون خطر قرار میگیرد .محدودهی شهر آققال به علت نزدیکی به مرکز تخلیهی انرژی زلزله
در کالس خطر خیلی زیاد قرار میگیرد و چون رودخانهی گرگانرود از محدودهی این شهر عبور میکند ،احتمال وقوع روانگرایی را باال میبرد.
واژههای کلیدی :آسیبپذیری ،فرایند تحلیل شبکه ،تحلیل سلسلهمراتبی ،زمینلرزه ،نجفآباد
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پهنهبندی آسیبپذیری لرزهای شهری با استفاده از مدلANP

ntroduction: Iran is known as a country with high seismic activities, very large earthquakes with long return periods, wherein the absence of earthquake in an area doesn't indicate permanent stability. Referring to earthquake
zoning map of Iran, it is evident that more than %90 of the area of this country rests on the earthquake risk zone. In this
context, the evaluation of the seismic vulnerability of different regions of the country in order to reduce the vulnerability of urban communities should be of high priority. Methods: This research is an applied type one and done in
analytical method. in addition to introduce the Vulnerability concepts , we used a variety of quantitative and qualitative parameters, on the basis of multi-criteria decision making approach and network analysis process (ANP) assessment of the seismic vulnerability of Najaf Abad. Vulnerability analysis conducted by AHP model and the results
of this model are also presented, as well as comparing the results from the ANP and AHP models. Results: With
respect to the vulnerability zoning map of the city, around 30% of developed area of the town is within high and very
high vulnerability range and 37% of the town has a medium vulnerability. Finally through overlaying the population
distribution map on the vulnerability map it was concluded that more than 51000 individuals are in the high and very
high vulnerability zones. Because of the interdependence between the criteria and sub-criteria, the results of ANP is
more logical and better adjusted between the two methods with the same conditions.
Key words: vulnerability, AHP model, ANP model, earthquake, Najaf Abad.

مقدمه

از سال  1900تا  2012بالغ بر  98درصد جمعیت جهان تحت
تأثیر حوادث و بالیا قرار گرفته و بیش از  38میلیون نفر طی این مدت
جان خود را از دست دادهاند [ .]2 ،1ایران در بین کشورهای آسیا و
خاورمیانه از نظر وقوع بحران در رتبهی اول قرار دارد بهطوریکه
بین سالهای  1900تا  2013بیش از  43.5میلیون نفر یعنی 55
درصد جمعیت ایران تحت تأثیر بحرانهای مختلف قرار داشتهاند
[ .]1طبق گزارشات سازمان ملل و دیگر بررسیهای صورت گرفته
زمینلرزه وجه غالب سوانح طبیعی ایران است ،بهطوریکه طبق
آمارهای رسمی 17و 6درصد زلزلههای مخرب جهان به کشور ما
اختصاص دارد .این رقم بیش از دو برابر زلزلههای مخرب ژاپن (با
7و 1درصد) است [ .]3با مراجعه به نقشهی پهنهبندی خطر نسبی
زمینلرزه در ایران مشاهده میشود که بیش از  90درصد از مساحت
کشور بر روی نــوار زلزله قــرار دارد [ .]4هرچند تاکنون تحقیقات
گستردهای برای پیشبینی زلزلهها به منظور کاهش آثار آن صورت
گرفته اســت از جمله بررسی تغییرات گرمایی به دلیل نیروهای
فشاری زمین و انتشار امواج رادون درست قبل از زلزله [ ،]5اما در
عمل امکان پیشبینی زلزله وجود نــدارد .از طرفی آسیبپذیری
شهرها از زلزله به دلیل گسترش پیچیدگیهای محیط شهری در
طول سالها افزایش یافته است [ .]6یک مخاطره مانند زلزله،
خــواه کوچک باشد یا بــزرگ ،در مقیاس ملی باشد یا محلی ،این
مردم جامعهاند که از آثار زیانبارش تأثیر میپذیرند [ ،]7بهویژه در
کشورهای در حال توسعه و جوامع فقیر که به دلیل آسیبپذیری
باال ،بیشتر در معرض خطر قرار دارند [.]8
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ً
زلزله ظهور یک پدیدهی قابل رؤیت و احساس است که غالبا
در مقیاس زمــان زمینشناسی تکرار میشود [ ،]9پس اگر وقوع
زلزلههای جدید را در مناطقی که پیشتر زلزله در آن اتفاق افتاده
است قطعی بدانیم ،به آن معنی نیست که از عدم بــروز زلزله در
منطقهای که تا به حال در آن زلزله اتفاق نیفتاده است مطمئن
هستیم.
در کشور فرانسه محاسبهی زلزله بــرای ساختمانها ،حتی
در مناطق با احتمال صفر زلزله اجباری است [ .]9قضاوتهای
متخصصان دربارهی زلزلههای احتمالی بر مبنای دانش فعلیشان
از گسلهای شناخته شده استوار است در حالیکه شهروندان باید
قضاوتشان از خطر بر مبنای این باشد که در یک منطقهی زلزلهخیز
قــرار دارنــد [ .]10شهر نجفآباد در فاصلهی سی کیلومتری شهر
اصفهان ،با جمعیتی بیش از  221هزار نفر (طبق نتایج سرشماری
سال )1390مهمترین مرکز خدماتی پس از اصفهان در مجموعهی
شهری اصفهان است و طبق مصوبات استانی ،به هنگام وقوع
بحران به عنوان شهر معین برای شهر اصفهان در نظر گرفته شده
اســت .از نظر زمینساختی ایــن شهر در زون سنندج  -سیرجان
قرار دارد که این زون جزو ناآرامترین و به عبارتی فعالترین زون
ساختمانی ایران به شمار میرود [ ]11و بر اساس مطالعات انجام

شــده احتمال وقــوع زلزله در ایــن زون هـمــواره وجــود دارد [.]12
هرچند در نقشهی سایزموتکتونیک ایران ،این شهر در منطقهی با
خطر نسبی متوسط قرار گرفته لیکن رویداد زمینلرزههای تاریخی و
سدهی بیستم در گسترهی اصفهان و همچنین روندهای بنیادی
گسلها و ساختارهای جنبی در این پهنه نمایانگر میزان لرزهخیزی
ً
نسبتا باالی این ناحیه است [ .]14 ،13با توجه به اهمیت مسائل
مرتبط با زمینلرزه و تبعات ناشی از آن در سطح کشور ،هدف
اصلی این پژوهش تهیهی مدلی برای پهنهبندی آسیبپذیری
شهر نجفآباد از زمینلرزهی احتمالی و تخمین میزان جمعیت
آسیبپذیر اســت تا بتوان بر اســاس آن نواحی مختلف شهر را از
نظر خطرپذیری در مواقع بحرانی بر مبنای درجات مختلفی چون
کم ،متوسط و زیاد تقسیمبندی نمود .تخصیص وزنهای معنادار
به ویژگیهای کالبدی ،اجتماعی و مدیریتی منطقه و تهیهی
یک مدل محلی کاربرد عملی پهنهبندی آسیبپذیری لــرزهای را
امکانپذیر میکند .پهنهبندی مذکور و آ گاهی از حدود جمعیت
آسیبپذیر میتواند مبنایی برای چگونگی توسعهی شهر ،نحوهی
استفاده از زمین برای تأسیسات زیربنایی آینده و همچنین مدیریت
اصولی شهر در هنگام وقوع بحران باشد.

پیشینهی پژوهش
تــا ک ـنــون تــاشهــا و تحقیقات گ ـس ـتــردهای بـ ــرای ارزیــابــی
آسیبپذیری ل ــرزهای در همهی کشورها صــورت گرفته اســت از
ک کلور و دیگران ( )2015در پژوهشی به بررسی میزان
جمله م 
آمادگی شهروندان در سه شهر کشور نیوزیلند بعد از زلزلهی شهر
کریست چرچ در سال  2011پرداختهاند و نشان میدهند چگونه
اطالع مردم از احتمال وقوع خطر و آسیبپذیری منطقهی محل
سکونتشان در میزان آمادگی آنها در برابر مخاطره تأثیرگذار است
[ .]10قوش و موخوپادیای ( )2014در مطالعهای ،برای پهنهبندی
مخاطرات طبیعی و آسیبپذیری در شهر بیهار هند ،الگویی ارائه
نمودهاند [ .]5منونی و دیگران ( )2012در پژوهشی برای ارائهی
استراتژیهای کاهش خطر به ارزیابی چندجانبهی آسیبپذیری
پرداختهاند [ .]8کارنو و دیگران ( )2012در مقالهای به معرفی
رویکرد جدیدی برای ارزیابی ریسک لــرزهای پرداختهاند و خاطر
نشان میکنند برای دستیابی به یک مدیریت ریسک مؤثر ،عالوه بر
تعیین خسارات فیزیکی و اقتصادی ،شناسایی آسیبپذیریهای
اجتماعی و محیطی نیز ض ــروری اســت [ .]15دراجـیـســویــک و
همکاران ( )2011در پژوهشی ضمن اشاره به وجود انواع مخاطرات
مثل زمینلرزه ،سیل ،طوفان ،آتشسوزی جنگلها ،زمینلغزش
و ...در کشور صربستان ،برای بررسی آسیبپذیری و برنامهریزی
کاربری اراضی ،اولین نقشهای که پراکنش همهی مخاطرات فوق
را نشان میدهد ،تهیه نمودهاند [ .]16اسفندیاری و همکاران
( )1392در پژوهشی بــه تحلیل درج ــات آسیب در شهر اردبیل
پرداختهاند که نتایج حاصل بیانگر آسیبپذیری باالی منطقهی
 3این شهر است [ .]17قدیری و دیگران ( )1391در پژوهشی به
تحلیل آسیبپذیری اجتماعی چهار محلهی جنوبی شهر تهران
پرداختهاند و نقش اساسی پایگاه و محله در تمرکز آسیبپذیری را

تبیین نمودهاند [ .]18فر جزاده و دیگران ( )1390در مطالعهای با
بهرهگیری از مدل تاپسیس فازی به بررسی آسیبپذیری منطقهی
 9شهر تــهــران پــرداخــت ـهانــد [ .]19احــدنــژاد روشــتــی ( )1388با
بهکارگیری مدلهای  AHPو  ،RISK-UEآسیبهای وارده به
ساختمانها ،تلفات انسانی و خسارتهای اقتصادی شهر زنجان را
مدلسازی و ریزپهنهبندی نموده است [.]20

دادهها و روش تحقیق
نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش آن معیاری -
ً
تحلیلی اســت .گ ــردآوری دادهه ــا عمدتا به صــورت کتابخانهای
شامل استفاده از نقشهها ،طــر حهــای پژوهشی ،اطــاعــات طرح
توسعه و عمران شهر ،تصاویر هوایی و دادههــای آمــاری جمعیت
صــورت گرفته اســت .با توجه به نظریات ارائــه شــده در ارتباط با
موضوع آسیبپذیری ،فرایند پژوهش بر مبنای مدلی است که در
آن آسیبپذیری ،ترکیبی از عوامل در معرض و ظرفیت مقابلهی
جامعه با آسیبهای وارده است (تصویر  .)1روش کار بر اساس
رویکرد تصمیمگیری چند معیاره بوده و تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از فرایند تحلیل شبکه )ANP( 1و بهکارگیری نرمافزارهای
 ArcGIS10.2و Super Decisionصورت گرفته است .با استناد
به مطالعات انجام شدهی قبلی و همچنین استفاده از نظر تعدادی
از اساتید و متخصصان این موضوع ،تعداد پنج معیار کلی و هجده
زیــر معیار (جــدول  )1بــرای تهیهی نقشهی آسیبپذیری شهر از
مخاطرهی زمینلرزه در نظر گرفته شده است .معیارهای اصلی با
در نظر گرفتن عواملی مانند ویژگیهای کالبدی ساختمانهای
مسکونی شهر ،موقعیت و چگونگی دسترسیها و فضاهای باز،
عوامل اجتماعی ،موقعیت کاربریهای خطرزا نسبت به کاربریهای
دیگر و چگونگی سازماندهی نهادهای امدادی  -مدیریتی در سطح
شهر تعریف شدهاند .جامعهی آماری این پژوهش از نظر جمعیتی
شامل همهی حوزههای آماری و کل جمعیت شهر نجفآباد برابر
 221814نفر (طبق سرشماری ســال  )1390اســت .همچنین در
بحث مربوط به آسیبپذیری کالبدی به دلیل تفاوت آسیبپذیری
انواع ساختمانها ،بررسیها فقط بر روی ساختمانهای مسکونی
انجام گردیده که تعداد آنها در سال  1390طبق برداشت پالک
به پالک برابر  55735واحد بوده است .در دیگر مــوارد ،پژوهش

بر روی کل شش ناحیهی شهر انجام گرفته است .نکتهی قابل
توجه در این پژوهش استفادهی توأم عوامل کالبدی ،اجتماعی
و مدیریتی است که به علت عملکرد سیستمی میتوانند موجب
تشدید آسیبپذیری ناشی از خطر زلزله شوند .این مدل ،بهمنزلهی
ابزاری برای ارزیابی آسیبپذیری لرزهای ،میتواند برای مناطقی
که وضعیت مشابه دارند کاربرد داشته باشد .الزم به توضیح است
به دلیل فقدان برخی اطالعات در خصوص بررسی خطر در منطقه و
همچنین همکاری نکردن بعضی از سازمانها در ارائهی اطالعات
(از جمله در زمینهی وضعیت اقتصادی افــراد) برخی معیارها به
ناچار حذف شده است.
ویژگیهای مدل ANP
روش  ،ANPیکی از روشهــای تصمیمگیری چندمعیاره 2و
نسل جدید تحلیلهای سلسلهمراتبی است که برای تعیین اولویت
معیارها و گزینهها همراه با تعیین ارتباطات بین متغیرهای مستقل
و وابسته بهکار م ـیرود [ .]21در واقــع  ANPمعرفی شــده توسط
ساعتی ( )1996یک روش جامع تصمیمگیری است که برای انواع
دادههای کمی و کیفی مناسب است و توانایی بررسی وابستگیها
و بازخورد بین همهی معیارها را دارا است [ .]22فرایند تحلیل
شبکهای ( )ANPرا در چهار مرحلهی زیــر میتوان خالصه کرد:
[]23
مرحلهی اول :تبدیل مسئله به یک ساختار شبکهای و تعیین
ارتباطات
مرحلهی دوم :قضاوتهای دودویی و تعیین بردارهای اولویت
مرحلهی ســوم :تشکیل سوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپر
ماتریس کراندار
مرحلهی چهارم :انتخاب گزینهی برتر
به منظور تشکیل ساختار مسئله تمامی تعامالت بین عوامل
باید مورد توجه قرار گیرد .اینکه بین عناصر چه ارتباطاتی وجود
دارد و کدام عناصر میتوانند روی هم اثر بگذارند ،مرحلهی کلیدی
و بسیار مهم در مدل  ANPاست .بدیهی است عناصری که تعیین
ً
میگردند کامال از یک جنس نبوده و همهی آنهــا بر هم اثرگذار
نیستند .بنابراین از طریق شناخت عمیق موضوع و منطقهی مورد
مطالعه یا استفاده از مطالعات پیشین و یا مصاحبه با کارشناسان
مربوط باید بتوان عناصری که با هم ارتباط دارند را تعیین نمود
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جدول  :1ماتریس ارزیابی عوامل مؤثر در آسیبپذیری از زلزله
عامل
آسیبپذیری

معیار

کالبدی

دسترسی

عوامل در
معرض

اجتماعی

همجواری با
کاربریهای
خطرزا
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ظرفیت مقابله

شاخصهای
امدادی -
مدیریتی

زیر معیار

آسیبپذیری
بسیار کم2 ،

آسیبپذیری کم3 ،

آسیبپذیری
متوسط5 ،

آسیبپذیری بسیار
آسیبپذیری زیاد7 ،
زیاد9 ،

کیفیت بنا

-

نوساز

قابل نگهداری

تعمیری

تخریبی

قدمت بنا

زیر  5سال

 6-15سال

 16 -30سال

 30-50سال

باالی  50سال

اسکلت بنا

فلزی

بتنی

آجر و آهن

آجر و سیمان

خشت و گلی

مساحت قطعات

بیشتر از 500متر
مربع

 300-500متر
مربع

 200-300متر
مربع

 100-200متر مربع

کمتر از  100متر
مربع

عرض معابر

باالی  20متر

 14-20متر

 9-14متر

 6-9متر

کمتر از  6متر

فاصله از فضای
باز و سبز

 0-20متر

 20-50متر

 50-150متر

 150-300متر

بیشتر از 300
متر

ترا کم جمعیت

کمتر از  30نفر در
هکتار

30-60

60-90

90-120

120-190

بعد خانوار

کمتر از  2نفر

2-3

3- 4

4-5

بیشتر از  5نفر

مالکیت بنا

-

شخصی

استیجاری

سازمانی

وقفی

پمپ بنزین و گاز

بیشتر از  2000متر

1500 -2000

1000-1500

500-1000

کمتر از  500متر

بیشتر از  2000متر

1500 -2000

 1000-1500متر

 500-1000متر

کمتر از  500متر

بیشتر از  80متر

 60-80متر

 40-60متر

 20 -40متر

کمتر از 20متر

مخازن آب

باالی  600متر

 450-600متر

 300-450متر

 150-300متر

کمتر از  150متر

ساختمان
بلندمرتبه

 1طبقه

 2طبقه

 3طبقه

 4طبقه

باالی  4طبقه

آتشنشانی

کمتر از  500متر

500-1000

1000 -1500

1500 -2000

باالی  2000متر

مرا کز درمانی

کمتر از  500متر

 500-1000متر

 1000 -1500متر

1500-2000

باالی  2000متر

ایستگاه تقلیل
فشار گاز
پست فشار قوی
برق

مرا کز انتظامی

کمتر از  3000متر

 3000-3500متر

 3500-4000متر

 4000-4500متر

باالی  4500متر

مرا کز اسکان
موقت

ً
کامال مناسب

مناسب

خوب

ضعیف

عدم وجود

پهنهبندی آسیبپذیری لرزهای شهری با استفاده از مدلANP

تــا از طــریــق ایــن ارتــبــاطــات ،مقایسات زوج ــی بین آنه ــا صــورت
گیرد .همهی ایــن روابــط و وابستگیها توسط روشــی موسوم به
سوپرماتریس ارزیابی میشوند.
مقایسهی دو مدل ANPو AHP
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPکه جزو روشهای ارزیابی
چند معیاره است ،یکی از جامعترین سیستمهای طراحی شده برای
تصمیمگیری با معیارهای چندگانهی کمی و کیفی است .این مدل
کاربرد گستردهای در برنامهریزیهای منطقهای ،مکانیابیها و
تحلیلهای آسیبپذیری از مخاطرات طبیعی پیدا کرده [ ]24و
اساس آن نیز بر مقایسهی زوجی یا دوبهدویی گزینهها و معیارهای
تصمیمگیری است [ .]25اما در مسائلی که به نحوی رابطهی
متقابل و درونی میان معیارها و یا زیرمعیارها وجود دارد ،استفاده
از تحلیل سلسلهمراتبی آن ارتباط را در نظر نگرفته و نتایج به دست
آمــده از مــدل  ANPدر چنین حالتی منطقیتر اســت .به عبارت

دیگر در صورت وجود وابستگی درونی بین معیارها یا زیرمعیارها،
استفاده از مدل  AHPنتیجه را دچار اشتباه نمیکند ،اما مطابق با
نتایج به دست آمده در قسمتهای بعدی مشاهده خواهد شد که
استفاده از مدل  ANPنتایج را به نوعی تعدیل میبخشد .هر چند
انجام مقایسات زوجی و تشکیل ماتریسهای فراوان روند کار را در
مدل  ANPبسیار طوالنی مینماید.

مبانی نظری
از دیــدگــاه اطــاعــات مــکــانــی ،بــایــد اشــکــال جــدیــد ارزیــابــی و
مدلسازی شرایط امن و ظرفیتها به منظور مقابله با مخاطرات
توسعه یابند .تاکنون دیدگاهها و مدلهای مختلفی برای تحلیل
آسیبپذیری تبیین شده است که در ادامه به شرح تعدادی از آنها
میپردازیم:

معرفی محدودهی مورد مطالعه
شهر نــجـفآبــاد در  25کیلومتری غــرب اصفهان بــا وسعتی
در حدود  8955هکتار و جمعیتی برابر  221814نفر (طبق نتایج
سرشماری سال  )90است .این باغشهر عصر صفوی و اولین شهر
جدید با برنامهی از پیش اندیشیده شده در سال  1601میالدی
با فکر و اندیشهی شیخ بهایی ریاضیدان و مهندس معمار عصر
صفوی پایهگذاری گردید و در حال حاضر بر اساس تقسیم کار انجام
شده در مجموعهی شهری اصفهان ،مهمترین مرکز خدماتی پس
از اصفهان در این مجموعهی شهری قرار دارد [ .]31شهر نجفآباد
در برگیرندهی مجموعهای از محالت جدید گسسته از شهر همچون
ویالشهر ،یزدانشهر ،امیرآباد ،فیروزآباد ،شهرک آزادگان و صالح آباد
است .تصویر  3موقعیت این شهر را به ترتیب در کشور ،استان و
شهرستان نشان میدهد.

بحث

تصویر  :2عناصر آسیبپذیری مدل پلینگ []28

•بررسی وضعیت تکتونیک منطقه
از نظر زمینساختی شهر نجفآباد در زون سنندج -سیرجان قرار دارد
که این زون جزو ناآرامترین و به عبارتی فعالترین زون ساختمانی
ایران به شمار میرود [ ]11و بر اساس مطالعات انجام شده احتمال
وقوع زلزله در این زون همواره وجود دارد [ .]12تماس این شهر با
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مدل فشار و رهایی ()PAR
مدل  PARیکی از مهمترین مدلهای مفهومی برای تبیین
آسیبپذیری مکانها در برابر مخاطرات است که مطابق با رویکرد
اقتصاد سیاسی در سال  1994از طرف بلیکی 4و همکارانش ارائه
گــردیــد .ایــن مــدل آسیبپذیری را ویژگی یک شخص یا گــروه و
موقعیتشان معرفی میکند که در برابر یک مخاطرهی طبیعی،
ظرفیت تحمل و مقاومتشان تحت تاثیر قرار گرفته است .به بیانی
دیگر این مدل آسیبپذیری را بر حسب ظرفیت مورد انتظار ،فائق
آمدن ،واکنش نشان دادن و بازسازی در برابر یک محرک خارجی
ارزیــابــی مینماید و با تمرکز بر روی فرایند و علل آسیبپذیری
انسانی ،چگونگی تبدیل شــدن یک پدیدهی طبیعی به فاجعه
را توضیح میدهد .آسیبپذیری در این مدل با سه فاکتور معین
میشود :علل ریشهای (شامل فرایندهای اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی در جامعه) ،فشارهای درونــی (شامل انــواع مخاطرات) و
شرایط ناایمن (وضعیت جمعیت آسیبپذیر تحت فشار) [ ،]4این
نظریه یک نگرش کلنگر به آسیبپذیری دارد و وزن بیشتری به
مخاطرات نسبت به مدل  CVAمیدهد [.]26
مدل تحلیل ظرفیتها و آسیبپذیری ()5 CVA
این تحلیل چارچوبی برای سازمانهای غیردولتی به منظور
استفاده در طراحی و ارزیابی پروژهها است و به طور گسترده برای
آمادگی در برابر بالیا و کاهش اثــرات آن مــورد استفاده قــرار گرفته
است .این مدل تمایزی بین آسیبپذیریها و نیازها ایجاد میکند.
آسیبپذیریها عوامل بلندمدتی هستند که توانایی جوامع را در
وا کنش به حوادث تحت تأثیر قرار داده یا آنها را در معرض بالیا
قــرار میدهند امــا نیازها ،احتیاجات فــوری بــرای بقا و بازسازی
پس از بالیا هستند .این مدل در عمل متمایل به ناچیز پنداشتن
مخاطرات طبیعی به سبب متمرکز شدن بر روی ابعاد انسانی بالیا
است [.]20
بوهل )2001( 6اهمیت مقابله و میزان آمادگی را به عنوان
بخش درونــی آسیبپذیری و نمودهای عینی (انسانی ،طبیعی،
مالی ،فیزیکی) را به عنوان بخش بیرونی و خارجی آن معرفی
میکند .به بیان دیگر میزان آمادگی را بخشی از تعریف آسیبپذیری
در نظر میگیرد [.]27
م ــارک پلینگ )2003( 7در مــدلــی (تــصــویــر  )2کــه تــا حــدی
متفاوت اســت ،آسیبپذیری انسانی را نتیجهی نمود خارجی
انعطافپذیری ،پــایــداری و در معرض خطر قــرار گرفتن تعریف
میکند.
3

چارچوب آسیبپذیری دانشگاه سازمان ملل
دانشگاه سازمان ملل متحد از طریق انجمن امنیت محیطی و
انسانی خود )UNU-EHS( 8چارچوبی را برای ارزیابی آسیبپذیری
تبیین کــرده تحت عنوان چــارچــوب پــیــازی 9که دارای دو محور
است :محور واقعیت و محور فرصت .محور واقعیت نشاندهندهی
ایــن اســت که چطور یک واقعه موجب آسیب میشود و حــوزهی
اقتصادی را متأثر میکند و تنها زمانی تأثیر واقعه حوزهی اجتماعی
را مختل میکند که یک بال اتفاق میافتد .در طرف دیگر محور
فرصت ،واقعه را با مخاطره و بال را با آسیبپذیری مقایسه میکند و
در جایگاه ظرفیتهای موجود ،آسیبپذیری در حوزهی اجتماعی
قرار میگیرد [.]29
10
مدل (چارچوب) آسیبپذیری شهری() UVF
دوان )2013( 11چارچوبی برای آسیبپذیری شهری ارائه نمود
که در آن آسیبپذیری به عنوان فعل و انفعالی بین جنبههای
کالبدی و اجتماعی یک سیستم خاص (مانند یک محیط شهری)
مطرح میشود و ظرفیت مقابله ،12توانایی یک جامعه در ایستادگی
و مقاومت در برابر بالیا و بازیابی پس از آن است .بر خالف بعضی
مفاهیم ،ایــن مــدل ،آسیبپذیری کلی را وابسته به ویژگیهای
کالبدی و اجتماعی و همچنین ظرفیت مقابله در یــک جامعه
میداند .در واقــع این مدل شاخص قابلیت مقابله با مخاطرات
طبیعی را جزئی از برآورد آسیبپذیری میداند [.]30
در مجموع این مدلها به عنوان ابزارهای اولیه برای توضیح
دادن آســیـبپــذیــری هستند نــه ب ــرای انــدازهگ ـیــری آن .آنه ــا را
نمیتوان بدون انبوهی از دادهها و تحلیلها در عمل به کار گرفت
[.]20

تصویر  :3موقعیت شهر نجفآباد به ترتیب در کشور ،استان اصفهان و شهرستان نجفآباد

تصویر  :3موقعیت شهر نجفآباد به ترتیب در کشور ،استان اصفهان و شهرستان نجفآباد[ ،نگارندگان]
[نگارندگان]
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ً
کوههای اطراف معموال از نوع گسلی است که به دلیل فعال بودن
محدودهای به شعاع صد کیلومتر در اطراف شهر اصفهان ،تعداد
کم و بیش شهر را تهدید میکنند .ابرگسلهای قم  -زفره و زاگرس و
گسل رخ در بحث
زیــادی گسل فعال مهم گاه با طول باالی صد کیلومتر شناسایی
پیرامون این حوزه قرار دارند (تصویر  )4و شواهد نشان
ً
شده ،به طوری که بخش اعظم آنها برای نخستینبار شناسایی
منطقهمحدوده را متأثر
حتما این
وضعیتکنند
بررسیلرزیدن
میدهند هرگاه شــروع به
تکتونیک
و معرفی گردیدهاند [ ]14و با توجه به وضعیت خــاص ایــران در
[.]32نظر زمینساختی شهر نجفآباد در زون سنندج ـ سیرجان قرار دارد که این زون جزو ناآرامترین و به عبارتی فعالترین زون
میسازند از
تکتونیک جهانی میتوان ادعــا کرد که همهی گسلهای ایران
ساختمانی ایران به شمار میرود [ ]11و ً بر اساس مطالعات انجام شده احتمال وقوع زلزله در این زون همواره وجود دارد [.]11
زلزلهخیز هستند [ .]11هر چند منطقهی اصفهان از نظر لــرزهای
همچنین طبق مطالعهی ارزشمندی که اخیرا در مورد وضعیت
تماس این شهر با کوههای اطراف معموالً از نوع گسلی است که به دلیل فعال بودن کم و بیش شهر را تهدید میکنند .ابرگسلهای
نسبت به دیگر نقاط کشور از آرامش نسبی برخوردار است ،اما این
لرزهخیزی منطقهی اصفهان انجام گرفته ،با استفاده از تکنیک
قم ـ زفره و زاگرس و گسل رخ در پیرامون این حوزه قرار دارند (تصویر  )4و شواهد نشان میدهند هرگاه شروع به لرزیدن کنند
آرامش نشانگر ثبات و پایداری همیشگی نیست [ ]12و با توجه به
پردازش دادههای رقومی ماهوارهای ،انجام برداشتهای صحرایی
حتماً این محدوده را متأثر میسازند [.]21
سابقهی بروز زلزلههای تاریخی در منطقه [ ]13از یک سو و ثبت
بخش زلزلهشناسی
و با بهکارگیری کهلرزههای ثبت شده توسط
بیش از صدها کهلرزه توسط شبکههای لرزهنگاری طی سدهی
سازمان انــرژی اتمی و مؤسسهی ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،در
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تصویر  :5گسلهای فعال موجود در اطراف شهر نجفآباد٭ []14
[نگارندگان]
تصویر  :4موقعیت شهر نجفآباد در محدودهی بین دو ابرگسل
زا گرس و قم  -زفره[] 33

٭ الزم به توضیح است در تصویر ماهوارهای ،گسلهایی که
توسط محدودههای شهری یا پوشش گیاهی پوشیده میشوند به
صورت خطچین ترسیم میگردند (گسل پوشیده).

گذشته از ســوی دیــگــر ،فــعــال ب ــودن گــسـلهــای منطقهی مــورد
مطالعه (تصویر  )5و آسیبپذیر بودن شهر از این مخاطره مشخص
میگردد.
بررسی الگوی لرزهخیزی منطقه
الگوی لرزهخیزی منطقهای در برگیرندهی اطالعات همهی
زلــزل ـههــای تــاریــخــی و دستگاهی رخ داده در مــحــدودهی مــورد
ً
نظر اســت .اطالعات زلزلههای تاریخی ایــران عمدتا در دو مرجع
زمینلرزههای تاریخی ایران (آمبرسیز و ملویل )1982 ،و کاتالوگ
و مهندسی زلزله کشور [ ،]33چند زلزلهی تاریخی (باالی  5ریشتر)
و تعداد نود و پنج زلزلهی دستگاهی باالی  2/5ریشتر در بازهی
زمانی ( 2014ـ  )1962در شعاع صد کیلومتری شهر نجفآباد به ثبت
رسیده که در تصویر  6قابل مشاهده است.
تحلیل آسیبپذیری شهر با استفاده از مدل ANP
درخصوص مسائل همهجانبهای همچون زلزله که پیامدهای
آن تمام جــوانــب شهر را در بــر میگیرد ،الزم اســت بــرای ارزیــابــی

تصویر  :6زمینلرزههای تاریخی و دستگاهی ( )1962- 2014در شعاع
صدکیلومتری شهر نجفآباد [نگارندگان]

آسیبپذیری ناشی از آن مجموعهای از عوامل با در نظر گرفتن
ً
اهمیت هر یک از آنها لحاظ شوند .معموال آسیبپذیری فضایی
یک شهر متأثر از پارامترهای گوناگون ،پیچیده و اغلب کیفی است
که در این پژوهش با توجه به مدل و جدول ارائه شده (در بخش
روش تحقیق) به تحلیل آسیبپذیری شهر نجفآباد خواهیم
پرداخت .پس از جمعآوری دادههــای اولیه ،نقشههای معیار در
نرمافزار  GISتهیه ،تبدیل به رستر و طبقهبندی مجدد گردیدند.
از طرفی برای وزندهی شاخصهای فوق از مدل  ANPاستفاده
شده است ،بدین ترتیب که برای بررسی تعامالت و ارتباطات میان
معیارها و زیرمعیارها از نظر میزان اثرگذاری یا اثرپذیری از یکدیگر
بــا توجه بــه هــدف پــژوهــش و انــجــام مقایسات زوجــی بین آنهــا
پرسشنامههای مربوط تهیه و توسط کارشناسان مرتبط با امور
شهر و موضوع پژوهش تکمیل گردید 13.این مقایسه با استفاده از
یک معیار کنترلی صورت میگیرد ،به گونهای که یک معیار تنها
زمانی میتواند به عنوان یک معیار کنترلی در نظر گرفته شود که
بر معیارهای دیگر اثر بگذارد .معیارها به عنوان خوشهها 14و زیر
معیارها به عنوان عناصر 15تعریف شدند .در نهایت مدل مفهومی
 ANPتهیه و در نرمافزار  Super Decisionاجرا گردید .الزم به ذکر
است به دلیل شرح این مدل در بسیاری از پژوهشهای پیشین
مراحل کار در اینجا به طور خالصه ارائه میگردد.
در تصویر  ،7طرح کلی مدل ،تعامالت و وابستگیهای درون
خوشه 16و وابستگیهای میان خوشهها 17نشان داده شدهاند.
ً
ضمنا در این پژوهش ،به منظور مقایسهی نتایج حاصل از دو مدل
 ANPو  ،AHPتحلیل آسیبپذیری توسط مدل  AHPنیز صورت
گرفته و نتایج آن در جدول  2ارائه گردیده است.
وزندهــی به معیارها و زیرمعیارها مبتنی بر طیف وزنی مدل
مذکور است و دامنهای عددی از  1تا  9را شامل میگردد .در تمامی
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تصویر  :7طرح کلی مدل  ANPمبتنی بر معیارهای کلی آسیبپذیری و زیرمعیارهای مربوط

مقایسات زوجــی بین خوشهها و معیارها به طــور جدا گانه ،نرخ
ناسازگاری ( )CRکمتر از  0/1به دست آمــده که نشانگر صحت
قضاوتها است .از تلفیق نتایج هر یک از ماتریسهای مقایسه،
ماتریس اولیهای به دست میآید که نرمافزار با نرمال کردن آن،
سوپرماتریس مــوزون را تشکیل میدهد .سپس مقادیر این سوپر
ماتریس همگرا گردیده و سوپرماتریس کراندار (تصویر  )8تشکیل
میگردد.
در نهایت نتایج برتری اولویتها در تصویر  9قابل مشاهده
اســت .ستون اول وزن نــرمــال شــدهی هــر زیرمعیار در خوشهی

خودش را نشان میدهد و ستون دوم بیانگر وزن نهایی هر زیرمعیار
است.
همانطور که مشاهده میشود ،زیرمعیار اسکلت بنا با وزن
 0/249بیشترین اهمیت را دارد چرا که تجربهی زلزلههای اخیر
نشان داده که نوع مصالح به کار رفته در ساختمانها مهمترین
پارامتر در آسیبپذیری لرزهای شهر است .پس از آن زیرمعیارهای
کیفیت بنا ،عــرض معبر و تــرا کــم جمعیت بــا وزنه ــای ،0/193
 0/158و  0/101دارای بیشترین اهمیت هستند.
به منظور مقایسهی نتایج حاصل از دو مدل  ANPو  ،AHPبا
انجام مقایسات زوجی یکسان و استفاده از نرمافزا ر �Super Deci

تصویر  : 8سوپرماتریس کراندار
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تصویر  :9وزنهای به دست آمده برای زیرمعیارها در مدل ANP

جدول  :2وزن نهایی زیرمعیارها به ترتیب اهمیت در مدل AHP
زیرمعیار

اسکلت بنا

کیفیت بنا

عرض معبر

ترا کم
جمعیت

قدمت بنا

بعد خانوار

فضای باز

مساحت
قطعات

ساختمان
بلندمرتبه

وزن

0/312

0/174

0/172

0/093

0/059

0/041

0/035

0/025

0/024

زیرمعیار

آتشنشانی

پمپ بنزین
ـ گاز

مرا کز درمانی

مالکیت
بنا

ایستگاه تقلیل
فشار گاز

مرا کز
انتظامی

پست برق
فشارقوی

مخازن آب

مرا کز اسکان
موقت

وزن

0/016

0/012

0/011

0/008

0/005

0/004

0/003

0/002

0/001
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تصویر  :10مجموعه الیههای رستری متناظر با زیرمعیارهای مربوط به آسیبپذیری [نگارندگان]

 sionدر محاسبات هر دو مــدل ،نتایج حاصل از مدل  AHPنیز
در ادامه برای تهیهی نقشهی آسیبپذیری کلی شهر از زلزلهی
تصویر  :01مجموعه الیههای رستری متناظر با زیرمعیارهای مربوط به آسیبپذیری
در جــدول  2ارائــه گردیده اســت .همانطور که مشاهده میگردد
احتمالی ،وزنهــای به دست آمده از مدل  ،ANPاز طریق دستور
]
[نگارندگان
( Raster Calculatorدر نرمافزار  )Arc GISدر الیههای رستری
به دلیل وجود ارتباطات داخلی بین معیارها و زیرمعیارها نتایج به
موجود اعمال میگردد .بدین ترتیب که الیههای استاندارد شده
دست آمده از مدل  ANPمنطقیتر به نظر رسیده و از تعدیل بهتری
صورت جدا از
متر) به
پیکسل 5
ویژه مجدد(بابهاندازه
طبقه(به
زوجیازفراوان
موضوع،علت
است .البته به
برخوردار
وزن با روش
ضربایندر امر
یکدیگر که
تقسیم شده
پذیری
آسیب
پنجیطبقه
بندی
مقایساتپس
انجام نهایی
نقشهی
بررسی
برای تسهیل در
18
در صورت زیاد بودن تعداد معیارها) ،روند کار نسبت به مدل AHP
مربوط به خود شده و در نهایت همپوشانی صورت میگیرد .الزم
توزیع فضایی
برای استوار است ،انجام گرفته است .تصویر  66نقشهی
فراوانی
 Jenksکه بر پایهی تعیین نقاط شکست طبیعی نمودار
به ذکر است که در تصویر  10الیههای مربوط به برخی زیرمعیارها در
بسیار طوالنیتر است که این موضوع میتواند نقطهی ضعفی
ای شهر نجفآباد را نشان میدهد.
نقشهپذیری
آسیب
محسوبزلزله
کلیمدلشهر از
لرزهاند.
ادغام شده
ی احتمالی و جدول  3پهنهبندی میزان یک
شود.
آسیبپذیریاین

آباد
نجف
فضاییمیزان
توزیعفضایی
نقشههییتوزیع
تصویر
[نگارندگان]
آباد
شهرنجف
کلیشهر
پذیریکلی
آسیبپذیری
میزان آسیب
تصویر :11:11نقش
[نگارندگان]

بسیار باال و در حدود  22800نفر در پهنهی آسیبپذیری باال قرار
ب ــرای تسهیل در بــررســی مــوضــوع ،نــقــشـهی نــهــایــی پــس از
دارنــد .همچنین مـحــدودهی یزدانشهر در جنوب غربی شهر که
طبقهبندی مجدد به پنج طبقه آسیبپذیری تقسیم شده که این
جدول  :3پهنهبندی میزان آسیبپذیری لرزه
آبادـم جمعیت اســت در پهنهی آسیبپذیری
نجفـرا کـ
شهریــن تـ
دارایایبــاال تــر
امر با روش  Jenksکه بر پایهی تعیین نقاط شکست طبیعی نمودار
است .تصویر  11نقشه
گرفته
انجام
فراوانی استوار است،
چند نکته نیز در این مورد ضروری به
هر ذکر
آسیبدارد.
درصدباال قرار
توزیع(هکتار)متوسط رو به
پهنه
مساحتیپهنه
پذیری
آسیب
میزان
فضایی آسیبپذیری کلی شهر از زلــزل ـهی احتمالی و جــدول 3
نظر میرسد؛ شهر نجفآباد دارای حدود  450هکتار بافت فرسوده
٪22
252/71
آسیبپذیری بسیار کم
پهنهبندی میزان آسیبپذیری ل ــرزهای شهر نجفآباد را نشان
است که دربرگیرندهی هستهی مرکزی و فعالیتهای اصلی شهر
است٪77 .
721/7
آسیبپذیری کم
میدهد.
همچنین حدود 60درصد ساختمانهای شهر دارای اسکلت
نیست و٪71
424/72
آسیبپذیری متوسط
حدود  40درصد ساختمانها باالی سی سال قدمت دارند
جدول  :3پهنهبندی میزان آسیبپذیریلرزهای شهر نجفآباد
نامناسبی برخوردارند .از دیگر فاکتورهای بسیار مؤثر در
و از ساختار
٪22
252/71
آسیبپذیری زیاد
شمـاره یاز دهم
درصد آسیب
مساحت پهنه
آسیبپذیری این شهر ،نبود یا کمبود فضای باز داخل شهر (به ویژه
میزان آسیبپذیری
٪8
(هکتار)زیاد
آسیبپذیری بسیار
17پهنه
/1هر
بهار و تابستان
در هستهی مرکزی شهر) و وجود تعداد بسیار زیاد معابر با عرض
1396
٪22
252/17
آسیبپذیری بسیار کم
کمتر از  6متر در نقاط مختلف شهر است ،بهطوریکه در صورت
دوفصلنامه
علمی وپژوهشی
٪11
126/1
آسیبپذیری کم
پذیری باالیی
پذیریآسیب
شهر از
یافتهی
توسعه
برخوردار
بسیار باالیی
آسیب
زلزله از
مساحتمانند
درصد بحرانی
با توجه به نقشهی آسیبپذیری شهر و جدول  ،7در مجموع حدود  73وقــوع
424/12
آسیبپذیری
خشت و گلی و گاه
های
کارآباد و
صالح
٪37بخشی از شهرک
مرکزی شهر و
متوسطی هستهی
برگیرنده
برخوردار است که در
سازد.
ساختمانمی
شاملرا غیرممکن
امدادرسانی
است و
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گیریمساحت دارای آسیبپذیری متوسط است که
درصدهاین
بلوک سیمانی بوده که اغلب باالی پنجاه سال قدمت
دارند .همچنین  71نتیج
٪8
91/7
آسیبپذیری بسیار زیاد
شامل ساختمانهای با مصالح بنایی (آجر و آهن) ،بدون فنداسیون مناسب و اغلب با قدمت باالی سی سال است .با تطبیق
اگرچه در شرایط کنونی پیشگویی زمــان دقیق زمینلرزهها
حوزههای آماری جمعیت شهر بر نقشهی آسیبپذیری کلی شهر مشخص میگردد که جمعیتی بالغ بر  28733نفر در پهنهی
و یــا پیشگیری از وق ــوع آنه ــا امــکــانپــذیــر نـیـســت ،ام ــا کاهش
با توجه به نقشهی آسیبپذیری شهر و جدول  ،3در مجموع
تجربهدریجنوب
یزدانشهر
محدودهی
باالن قرار
پذیریآسیب
پهنهی
مساحتحدود
درصد و در
بسیار باال
آسیبپذیری
بسیاری
پذیر است.
همچنینها امکان
دارند.از زمینلرزه
های ناشی
باالییپذیری زیا
نفر ازدرآسیب
 22833شهر
توسعهیافتهی
حدود 30
لرزهاین
نیزندر
معرضنکته
ذکر چند
فالتدارد.
مشابهقرار
کشورهاییروکهبه باال
آسیب پذیریاز متوسط
جمعیتیاست
دارای
غربی شهر که
های
خطر زمی
ایران در
پهنهویبخشی از
در شهر
مرکزی
تراکمهی هسته
باالترینبرگیرند
است که در
برخوردار
متحمل
کمتری را
بهیمراتب
که و خسارات
استتلفات
دارند اما
بزرگ قرار
دارایو گلی و
آبادخشت
های
ساختمان
شهرکبهصالح
مرکزی و
هستهی
دربرگیرنده
فرسوده
بلوکهکتار بافت
حدود گاه453
نجف
شامل شهر
نظرآبادمیورسد،
مورد ضروری
هاـی
ـررسـ
درصددقـیــق در بـ
43ـالــعــات
حدود مــطـ
ـت کــه بــا
اسکلتداده اس
داراید ،نــشــان
شهریشــون ـ
همچنینهای م ـ
دارند.
قدمت
اغلب باالی
اصلیبوده
سیمانی
ساختمان
نیستـ و
ساختمان
درصد
سال13
پنجاهحدود
همچنین
شهرکهاست.
فعالیتهای
 37درصد این مساحت دارای آسیبپذیری متوسط است که شامل
ساختمانهای با مصالح بنایی (آجــر و آهــن) ،بــدون فنداسیون
مناسب و اغلب با قدمت باالی سی سال است .با تطبیق حوزه 71
های
آمــاری جمعیت شهر بر نقشهی آسیبپذیری کلی شهر مشخص
میگردد که جمعیتی بالغ بر  28300نفر در پهنهی آسیبپذیری

آسیبپذیریها و همچنین رعایت بسیاری نکات مهم برای ایمنی
شهرها میتوان خسارات ناشی از زمینلرزهها را کاهش داد .هرچند
که بررسی همه جانبهی تمامی عوامل مؤثر در آسیبپذیری شهر به
طور یکجا امکانپذیر نیست ،اما در این پژوهش سعی گردید که
این موضوع با در نظر گرفتن بیشترین تعداد شاخصها و با استفاده

تصویر  :12میزان تحصیالت و حوزهی کاری تکمیلکنندگان پرسشنامهها

از مدل  ANPبرای وزندهی به آنها که دارای ساختار شبکهای
هستند انجام شود .با در نظر گرفتن این روش و تلفیق آن با GIS
آسیبپذیری لرزهای شهر نجفآباد بررسی گردید .نتایج حاکی از
آن است که  30درصد مساحت توسعهیافتهی شهر از آسیبپذیری
باال و  37درصــد این مساحت دارای آسیبپذیری متوسط است
کــه در برگیرندهی ساختمانهای خشتی و آجــر و آهــن اســت .با
تطبیق نقشهی توزیع جمعیت بر این پهنهبندی ،جمعیتی بالغ بر
 51000نفر (با تراکمی در حــدود 70تا 100نفر در هکتار) در پهنهی
آسیبپذیری بــاال و بسیار بــاال قــرار دارنــد .در ایــن میان هستهی
مرکزی شهر به دلیل نداشتن فضای باز ،وجود تعداد زیاد معابر با
عرض کمتر از  6متر و شدت فشردگی بافت از باالترین آسیبپذیری
بــرخــوردار اســت .امید م ـیرود با توجه به لرزهخیزی ایــران و لزوم
حفظ منابع انسانی و مالی در کشور و برخورداری از ایمنی الزم در
شهرها ،سازمانهای ذیربط با همکاری یکدیگر گامهای الزم را
برای کاهش آسیبپذیریهای ناشی از زلزله بردارند .هر چند در دو
دههی اخیر فعالیتهایی در این زمینه صورت گرفته ،اما با توجه
به خاص بودن موقعیت ا کثر شهرهای کشور در ارتباط با موضوع
زمینلرزه ،این امر باید برای همهی مناطق مورد توجه قرار گیرد.

پینوشت
1. Analytic Network Process
2. Multi Criteria Decision Making
3. PRESSURE AND RELEASE
4. Capacity and Vulnerability Analysis
6. Bohle

قضاوت گروهی و کارشناسانه ،اقدام به دریافت دیدگاهها و تکمیل پرسشنامهها به
وسیلهی محققان و کارشناسانی با تحصیالت ،سوابق و تخصصهای مختلف
گردید که مشخصات آنها در تصویر  12ارائه گردیده است .در نهایت برایند امتیازات
و وزنهای به دست آمده ،مالک تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارها بوده است.
14. Cluster
15. Node
16. Inner Dependencies
17. Outer Dependencies
18. Index Overlay
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