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   چکيده
اي کنندهها، عامل تعيينشناخت و تحليل ريسک زلزله در نواحي روستايي در کاهش خسارات و تلفات آن

هاي روستايي ريزي و شناخت خطرپذيري سکونتگاهخه مديريت پيش از بحران، برنامهاست. چرا که در چر
عبارتي بسياري از ها ضرورت دارد. بهگيري از حداکثر توانبراي دستيابي به سياست عدم اتلاف منابع و بهره

ل پيشگيري پذيري، قابهاي آسيبهاي روستاها در برابر زلزله، با شناخت دقيق و کاهش ريشهخطرپذيري
هاي روستايي بخش مرکزي باشد. بنابراين پژوهش حاضر به بررسي و تحليل ريسک زلزله در سکونتگاهمي

روستاي  41تحليلي پرداخته است. جامعه آماري اين تحقيق شامل  -شناسي توصيفيشهرستان مرند با روش
اند. براي ارزيابي قرار گرفته شماري مورد مطالعهصورت تمامباشد که بهبخش مرکزي شهرستان مرند مي

مورد مطالعه، ابتدا مدل ارزيابي ريسک زلزله در نواحي روستايي مبتني بر چهارچوب  ريسک زلزله در منطقه
ها با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهي و مفهومي و عملياتي ارائه گرديد و سپس با وزندهي به شاخص

 هايجغرافيايي، ميزان در معرض خطر بودن )با استفاده از تحليل پردازش اطلاعات در محيط سيستم اطلاعات
 پذيري )با استفاده از تکنيک تاپسيس( محاسبه گرديد. در نهايت با استفادهسيستم اطلاعات جغرافيايي( و آسيب

 ها در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي، ارزيابي ريسک زلزله در منطقه موردگذاري لايههماز تحليل روي
هاي داراي درصد از روستاهاي مورد مطالعه در پهنه 13مطالعه صورت گرفت. براساس نتايج حاصله، حدود 

 نمايد.ريزي مبتني بر اصول مديريت بحران را مطرح مياند که ضرورت برنامهريسک بسيار بالا و بالا قرار گرفته
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 مقدمه

گذشته، شدت و تأثير بلاياي طبيعي بر جوامع افزايش يافته است. اين امر تغييري  در سه دهه

 :Coles, 2011شود )اي در تفکر پيشگيري و واکنش نسبت به خطرات را موجب ميريشه

گسترده جوامع  هايهاي قوي براي مديريت بلايا در جوامع فقير با تلاش(. اکنون مکانيسم1

زند. براي کاهش خطر بلايا، تقابل دارند. اساساً فقر، بندي است که مردم فقير را بهم گره مي

-پذيري ميهايي که تمايل به کار انفرادي دارند، باعث تشديد آسيباز طرف ديگر سازمان

-طافپذيري و ايجاد انعکه، نياز به مشارکت ذينفعان براي کاهش آسيبشوند. نتيجه اين

  (.Ferdinand, 2012: 84پذيري در جوامع وجود دارد )

چنين ها و همفاجعه يک رويداد ناگهاني و شديد است که باعث آسيب بزرگ به انسان

دهند. اين وقايع شديد شود. بلاياي طبيعي به سرعت و ناگهاني رخ ميگياهان و حيوانات مي

هاي در داخل و يا فراتر از محدوديتساخت، بيش از ميزان قابل تحمل، طبيعي يا انسان

آميز مالي و جاني شده شوند. در نتيجه باعث تلفات فاجعهزماني خاص، به سختي متعادل مي

کند. تشديد فرآيندهاي طبيعي زيست محيطي، باعث بروز بلاياي متعدد را فلج مي و زندگي

بين، جوامع روستايي  شده و اين بلايا، هميشه همراه با تمدن وجود داشته است. در اين

حال توسعه، با ريسک بالايي در مواجه با  کشورهاي مختلف، مخصوصاً در کشورهاي در

بلاياي طبيعي برخوردار هستند که مخصوصاً در خصوص زلزله اين مسئله از اهميت و جايگاه 

ت خاصي برخوردار است. در اين ارتباط مسئله اصلي ارزيابي ريسک زلزله قبل از وقوع آن اس

منظور مقابله با اثرات ريزي و سازماندهي فضايي جديد بهساز برنامهتواند زمينهکه مي

 ناگهاني زلزله باشد.

هاي انجام گرفته در در مقاله حاضر ابتدا مباني نظري مطرح گرديده و بر اساس پژوهش

هاي ههاي پژوهش تعيين گرديده و در پايان به ارزيابي خطر در سکونتگااين حيطه، شاخص

روستايي بخش مرکزي شهرستان مرند پرداخته شده است. ارزيابي خطر در محدوده مطالعه 



 

 

 

 

  1 ...پذيري در نواحي روستاييارزيابي ريسک زلزله مبتني بر مخاطره و آسيب

 

ريزي تواند راهکاري براي به حداقل رساندن خسارات جاني و مالي باشد تا با برنامهشده مي

 کارآمد، پيامدهاي منفي زلزله در نواحي روستايي تقليل يابد.

 مباني نظري تحقيق

، بلايا )خطرات( را به عنوان اختلال جدي در عملکرد جامعه يا يک جامعه ملل متحدسازمان

محيطي که بيش از توان جامعه متأثر پراکنده انساني، خسارات اقتصادي و ضررهاي زيست

است. فاجعه  7و ظرفيت ناکافي 1پذيري، آسيب1باشد، معرفي کرد. فاجعه ترکيبي از خطر

پذير محسوس باشد و باعث خسارت، بر جمعيت آسيبافتد که اثرات خطر زماني اتفاق مي

 (. Himayatullah Khan & Abuturab Khan, 2008: 2ريختگي شود )تلفات و درهم

تواند صدمه و زيان عظيم فراتر از کنترل افراد را شامل شود و در بلاياي طبيعي مي

اين کشورها خصوص در کشورهاي در حال توسعه بوده است. نتيجه يک نگراني بزرگ، به

پذيرتر هستند. با توجه به گزارش سازمان ملل متحد براي در پاسخ به بلاياي طبيعي آسيب

 31کاهش بلايا، خسارات ناشي از بلاياي طبيعي از جمله زلزله در کشورهاي در حال توسعه، 

 (. Ofori, 2004تر از کشورهاي توسعه يافته است )برابر بزرگ

سازي تعريف گردد مند در مورد تمام خطرهاي حادثهنظاماگر مديريت بحران فرايندي 

ها اجتناب کرد تا از اين طريق ميزان احتمال که قبل از احتمال وقوع خطرها بايد از آن

توان مديريت ريسک را مشتمل بر صورت مي بار را به حداقل برسد؛ در آنتبعات زيان

پذيرد )پورطاهري مخاطرات انجام ميهايي برشمرد که با هدف کاهش اي از برنامهمجموعه

گيري و (. در اين بين دست يافتن به نتايج مطلوب براي تصميم11 :1131و همکاران، 

مقابله با پديده زلزله و طبيعت پيچيده اين پديده و کاهش خطر زلزله، بدون آگاهي يافتن و 

                                                           
3- Hazard 

4- Vulnerability 

5- insufficient Capacity 
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ه( و ارائه هاي جديد )مديريت خطر زلزلها و مدلها، روشخدمت گرفتن فناوريبه

 (. Mitchell, 2011: 19راهبردهاي مناسب براي کاهش خطر زلزله عملي نخواهد بود )

بهترين راهکار ممکن پيشگيري، کاهش خطر و آمادگي است. پيشگيري اصطلاحي براي 

هاي منجر به جلوگيري از تأثير نامطلوب خطرات است که شامل اسکان توصيف فعاليت

د فاجعه باشد. پيشگيري در مناطقي که در معرض بلاياي مکرر مردم، خارج از اراضي مستع

منظور محدود هستند، قابل توجيه است. همچنين کاهش خطر شامل اجراي اقداماتي به

باشد که شامل آگاهي از خطر و ارزيابي )از جمله کردن اثرات نامطلوب مخاطرات طبيعي مي

مان و ارائه آموزش در مورد خطرات و وساز ساختتجزيه و تحليل خطر(، بهبود کيفيت ساخت

باشد. آمادگي هم شامل هاي کاربري زمين مياقدامات لازم براي پيشگيري و سياست

هاي انجام شده قبل از يک فاجعه براي تسهيل اقدامات مؤثر در شرايط اضطراري فعاليت

-، ظرفيتي زود هنگام مؤثرهاي هشدار دهندهاست. اقدامات آمادگي، شامل توسعه سيستم

 (. Mitchell, 2011: 44باشد )دهي زمين ميسازي در موارد اضطراري و سازمان

آميز در منطقه، در بيش علت يک رويداد مخاطرهگيري تلفات مورد انتظار، بهخطر، اندازه

از يک دوره زماني خاص است. خطر ترکيبي از احتمال يک رويداد و نتايج منفي آن است 

(Coles, 2011: 19.) رسان است که از تقابل خطرات، خطر احتمال وقوع رويدادهاي آسيب

به نقل از  17 :1133پذيري اجتماعي و طبيعت، حاصل شده است )سياح و صحفي، آسيب

Airmic 2002: 2 به عبارت ديگر، خطر يک تابع احتمال خاص رويداد خطرناک و تلفاتي .)

 مل بستگي دارد:باشد. سطح خطر به سه عاشود، ميکه آن موجب مي

 طبيعت خطرـ 

 پذيري عناصري که تحت تأثير آن قرار دارند.آسيبـ 

 ارزش اقتصادي آن عناصرـ 



 

 

 

 

  7 ...پذيري در نواحي روستاييارزيابي ريسک زلزله مبتني بر مخاطره و آسيب

 

 باشد،مي آسيب وقوع امکان بيانگر بلکه شود،نمي زيانبار نتايج به منجر خودبهخود خطر

 واحد هايخصيصه -3بودن و  خطر درمعرض -1به:  وابسته واقعي آسيب در مقابل،

 از (.Himayatullah Khan & Abuturab Khan, 2008: 5است ) خطر کنندهافتدري

ضروري  را آن از درستي فهم بحران، گيريشکل در پذيريآسيب کنندگيتعيين رو، اين

 و پيشگيري هايسياست هوشمندترين تواندمي محدود و ناقص شناخت چون سازد.مي

 به پذيري،آسيب ارزيابي و تحليل عمده تمرکز رکنا در امر اين بکشاند. شکست به مقابله را

 فيزيکي، حلراه و زيان هايايده غلبه نيز و بحران حاصل و خطر شدت بر در ايران ويژه

 خطر .(11-11 :1134سازد )افتخاري و همکاران، مي دوچندان را آن و اهميت ضرورت

آيد. وجود ميعامل هردو، بهپذيري و مخاطره است و فاجعه در اثر ت)ريسک( ترکيبي از آسيب

پذيري باشد اما مخاطره نباشد، در پذيري صفر باشد يا آسيباگر مخاطره باشد ولي آسيب

 آيد. در کل ارزيابي خطر شامل تعيين موارد زير است:وجود نميصورت فاجعه يا بحران بهآن

 زمان رخداد فرآيندهاي خطرناک در گذشته.ـ 

 هاي خطرناک گذشته )دامنه خطر(. شدت اثرات فيزيکي فرآيند ـ

 فرکانس وقوع فرآيندهاي خطرناک.  ـ

 اثرات احتمالي دامنه خطر در حال حاضر.  ـ

گيري ريزان و مقامات دولتي مسئول تصميمگردآوري همه اطلاعات مفيد براي برنامه ـ

(Nelson, 2012.) 

بلکه شامل اثرات نظر علمي، نه تنها شامل ارزيابي خطرات از نقطه 0ارزيابي ريسک

اجتماعي و اقتصادي يک رويداد خطرناک است. ريسک، عبارت است از احتمال يک واقعه 

 دهد، يا عبارت است از تأثير اقتصادي که يک واقعهاز آسيب را نشان مي xکه يک مقدار 

                                                           
6- Risk 
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 نظر علمي، بلکهتنها شامل ارزيابي خطرات از نقطهشود. لذا ارزيابي ريسک نهباعث مي

 در شده باشد. تحقيقات انجاماثرات اجتماعي و اقتصادي يک رويداد خطرناک نيز ميشامل 

 بررسي براي رويکرد مطالعاتي سه دهندهنشان انساني هايسکونتگاه در خطر ارزيابي زمينه

 و اجتماعي محيطي، ارزيابيزيست ارزيابي است: انساني اجتماعات در محيطي خطرهاي

 در اثرگذاري شعاع تعيين و خطرها وقوع بيني احتمالپيش بر اول مکاني. رويکرد ارزيابي

 و اقتصادي اجتماعي، تأثيرات ارزيابي به دوم دارد. رويکرد تأکيد جغرافيايي فضاي و محيط

 ارزيابي به سوم پردازد. رويکردآن مي از پس و وقوع زمان در خطرهاي محيطي سياسي

 الگوهاي و و راهکارها دارد توجه هاآن اجتماعي و اقتصادي آثار و محيطي بالقوه خطرهاي

کند )گلي و عسگري، مي ارائه را هاآن نامطلوب آثار از کاستن و محيطي خطرهاي با مقابله

1134: 73.) 

اين روش تجزيه و تحليل کيفي است که از کلمات توصيفي براي نشان دادن احتمال 

گيري آن، يک کردن اثر خطر در اندازهشود. ليکن براي کمي رخداد و شدت آن استفاده مي

گيري خطر توصيف رياضي فراواني و احتمال وقوع متغيرهاي مدل منطقي لازم است. اندازه

(. در مدل ارائه شده براي کمي کردن خطر 71 :1133باشد )سياح و صحفي، خطر مي

 م نسبتپذيري مردي طبيعي و درجات مختلف آسيب)ريسک(، خطر تابع مرکبي از  مخاطره

پذيري (، آسيبRشود. در مورد خطر سه عنصر اساسي شامل ريسک )به آن خطر تعريف مي

(V( و در معرض مخاطره قرار گرفتن )Hوجود دارد که بين آن ) ها رابطه زير برقرار است

(Wisner et al, 2005: 45           :) 

 R= H * V                ( 1)رابطه 

  هاروشمواد و 

شناسي، مراحل متعددي تحليلي است. با عنايت به اين روش -قيق حاضر، توصيفيروش تح
 ( قابل بررسي است. 1طي شده که در نمودار فرايندي ارائه شده )شکل 



 

 

 

 

  4 ...پذيري در نواحي روستاييارزيابي ريسک زلزله مبتني بر مخاطره و آسيب

 

 
 GISسازي ريسک زلزله در  مدل (1) شکل

بندي نظري از ادبيات تحقيق )شامل: ها، جمعمنظور تعيين شاخصبر اين اساس به
؛ 1134زاده، ؛ پورمحمدي و مصيب1131؛ کرمي و پورمحمدي، 1131ران، اميني و همکا

؛ فرجي و 1131؛ کردواني و همکاران، 1131؛ شمس و همکاران، 1137زاده و بصيرت، فرج
؛ بهرامي، 1131؛ بلادپس، 1131؛ مختاري، 1133؛ پورطاهري و همکاران، 1133قرخلو، 

؛ رامشت و 1133خاني، زياري و داراب ؛1147؛ بحريني، 1133؛ محمدي و همکاران، 1134
 ؛1134آبادي و همکاران، ؛ زنگي1133؛ رجبي و آقاجاني، 1134پور، ؛ ابراهيم1131همکاران، 
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Peng etal, 2013; Lopez, 2009; VanHuysteen, 2013; Mitchel, 2012 مورد )
پذيري ( و آسيب1هاي مخاطره )جدول توجه قرار گرفت. سپس ضوابط هر کدام از شاخص

صورت نسبي( تعيين گرديد. و در ادامه بر مبناي پرسشگري انجام يافته از نخبگان و )به
نفر( و  11نفر( و ژئوموفولوژي ) 11شناسي )پرسشنامه توسط اساتيد محترم زمين 11تکميل 

ها، مبتني بر تکينک تحليل نفر( از دانشگاه تبريز و ساير دانشگاه 11ريزي روستايي )برنامه
 Expert Choice 11افزار ها با استفاده از نرممراتبي، وزن نهايي شاخصايند سلسلهفر

هاي مقايسات زوجي مربوط به شاخص 4ذکر است که نرخ ناسازگاريتعيين شد. لازم به 
 (. 3در سطح قابل قبول است )شکل ( 11/1پذيري )( و آسيب1140/1مخاطره )

 اطرههاي مخضوابط مطرح در شاخص (1) جدول

 تأثير در مخاطره تعريف متغيرها متغيرها رديف شاخص

ره
اط

مخ
 (

H
az

ar
d

)
 

H1 

فاصله از 
هاي گسل

 لرزه ساز

هاي کيلومتري گسل11پهنه با خطر بسيار بالا: فاصله 
 ناحيه:  1اصلي و لرزه ساز شامل 

حريم يک کيلومتري گسل با عنوان حريم  -1ناحيه
 گسلش

ا عنوان پهنه با کيلومتري گسل ب 1حريم  -3ناحيه
 ويراني خيلي شديد

کيومتري اطراف گسل با عنوان پهنه  4حريم  -1ناحيه
 تکان شديد با ويراني گسترده

هنه ـلومتري گسل با عنوان پـکي 11حريم  -1ناحيه 
 هاي تند با خسارت زيادحرکت

هاي کيلومتري گسل 11-11پهنه با خطر بالا در فاصله 
 اصلي

-کيلومتري گسل 11-71له پهنه با خطر متوسط: فاص

 هاي اصلي
 کيلومتري  71پهنه با خطر پايين: فاصله بيش از 

 هاي اصليگسل

هاي اصلي هرچه فاصله از گسل
تر و تر، شدت زلزله بيشکم

 يابد.خطرپذيري افزايش مي

H2 
فاصله از 
کانون 

هاي با شدت بالا، در پيشينه تاريخي و وقوع زلزله
دهنده خطرپذيري منطقه ه شهرستان که نشانمحدود

تر هرچه به کانون زلزله نزديک
شود و تر ميشويم، شدت زلزله بيش

                                                           
7- Inconsistency Ratio 
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هاي زلزله

 تاريخي

 يابد.خطرپذيري افزايش مي باشدمرند مي

H3 

زمين
شناسي 
 منطقه

شناسي از واحدهاي زير منطقه مورد مطالعه از نظر زمين
 -ي هاي آبرفتي جوان و قديمتشکيل شده است: پادگانه

تناوبي از مارن سبز،  -ماسه سنگ و مارن قرمز رنگ 
دار و اي، گچهايي از مارن ماسهخاکستري با درون لايه

سخت کنگلومراي نيمه -هاي عهد حاضرآبرفت -نمکدار
 -هاي آذرآواريهايي از سنگبه همراه ميان لايه

 هاي بازيک و اولترابازيک.سنگ –کنگلومرا 

هاي لايه هر چقدر گستره زمين از
نامقاوم در برابر زلزله مانند پادگانه

آبرفتي و هاي هاي آبرفتي و دشت
فليش و  هايدار و نهشتهمارن ژيپس

هاي نمکي تشکيل يافته باشد، پهنه
خطرپذيري زلزله بسيار ميزان

 دهد.افزايش مي

H4 
توپوگرافي 

 منطقه

 ارتفاع عوارض سطح زمين از سطح دريا است. 
 

و به تبع آن خطرات ثاني خطر زلزله 
ناشي از آن نظير زمين لغزش در 

اي روستاهاي کوهستاني و کوهپايه
 تر است.بيش

H5 
شيب 
 منطقه

زاويه سطح زمين با سطح افق است. با اعمال شبکه
، شکل گرفت DTM، مدل رقومي TINبندي نامنظم 

 ARCGISهاي رستري، در نرم افزار و با تبديل داده

استخراج گرديد و در نهايت بر اساس نقشه شيب  9.3
ضوابط موجود درصد شيب نقاط روستايي مورد استفاده 

 قرار گرفت.

درصد اهميت پايين  3تر از شيب کم
در صد اهميت  3و شيب بالاتر از 

 بالايي در مخاطره دارند.

صورت هاي سطوح مختلف ارزيابي ريسک بهبر اساس نظر متخصصان، وزن شاخص
 .است (3)جدول 

 AHPپذيري در ارزيابي ريسک بر اساس تکنيک هاي مخاطره و آسيبوزن شاخص (2)جدول 

 /.(515پذيري )آسيب (151/0مخاطره )

ل
س

 گ
 از

له
ص

فا
 

له
لز

ز
ي

خ
ري

 تا
ي

ها
 

ن
مي

ز
ي

س
شنا

 

ب
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ي 
راف
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وپ

ت
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جم

م 
راک

ت
ي 
شت

دا
به

ت 
يلا

سه
ت

ي 
شت

دا
به

ز 
راک

ز م
ه ا

صل
را

ف
 

اه
تگ

ون
سک

ت 
اف

ب
 

ب
سي

ه آ
رو

 گ
هم

س
ير

پذ
 

شر
ف

ستا
رو

ي 
دگ

ي 
اط

رتب
ه ا

بک
ش

ت 
في

کي
 

ال
تغ

ش
ت ا

سب
ن

 

وار
خان

د 
بع

ي 
واد

س
 بي

ت
سب

ن
ت 

عي
جم

د 
ش

خ ر
نر

 

ي
س

جن
ت 

سب
ن

 

10/1 

13/1 

11/1 

11/1 

11/1 

30/1 

31/1 

13/1 

13/1 

14/1 

14/1 

10/1 

11/1 

11/1 

11/1 

13/1 

13/1 



 

 

 

 

11  74شماره ريزي، علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 معرفي منطقه مورد مطالعه

 کيلومتر 3/1111ساحت شرقي با مشهرستان استان آذربايجان 31شهرستان مرند يکي از 
دقيقه عرض شمالي و  71درجه و  13دقيقه الي  14درجه و  13مربع در موقعيت جغرافيايي 

دقيقه طول شرقي قرار گرفته است. اين شهرستان  71درجه و  17دقيقه الي  11درجه و  17
از از شمال به شهرستان جلفا، از جنوب به شهرستان شبستر، از شرق به شهرستان ورزقان و 

ترانزيت شود. جاده غربي محدود ميهاي ماکو و خوي در آذربايجانغرب به شهرستان
همين به کند.لفا از اين شهرستان عبور ميج-جلفا و خط آهن تهران-بازرگان و تهران-تهران

دليل موقعيت ممتازي براي اين شهرستان در سطح کشور فراهم شده است. موقعيت 
 ( نشان داده شده است.3هاي اطراف در شکل )تانشهرستان مرند نسبت به شهرس

 
 شرقي و ايراننقشه موقعيت شهرستان در استان آذربايجان( 2)شکل 
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شهر کشکسراي، يامچي، زنوز و مرند  1در تقسيمات کشوري، شهرستان مرند داراي 
آباد، ميشاب هاي بناب، دولتبخش تشکيل شده که بخش مرکزي از دهستان 3بوده و از 

 هايلي، کشکسراي، زنوزق، هرزندات شرقي و هرزندات غربي و بخش يامچي از دهستانشما
آبادي مسکوني در اين شهرستان وجود دارد  111ذوالبين و يکانات تشکيل شده است. تعداد 

روستاي داراي سکنه در بخش مرکزي و مابقي در بخش يامچي قرار  41که از اين تعداد 
(. منطقه مورد مطالعه در تحقيق حاضر 1137ريزي، برنامه )سازمان مديريت و گرفته است

 باشد.بخش مرکزي شهرستان مرند مي

خيز آذربايجان قرار گرفته که در اين ميان، در مجموع اين شهرستان در منطقه زلزله
هاي تاريخي متعددي در اين استان آذربايجان شرقي از وضعيت خاصي برخوردار است. زلزله

هاي علوم زمين کشور ارائه ها در پايگاه دادهتاده که اطلاعت مربوط به آنمطنقه اتفاق اف
هاي خطرآفرين در تاريخ منطقه، ارزيابي ريسک زلزله گرديده است. با عنايت به تعدد زلزله

 مخصوصاً در نواحي روستايي منطقه از اهيمت بسزايي برخوردار است.

لعه، لازم است تا دو شاخص در معرض مورد مطا براي ارزيابي ريسک زلزله در منطقه
پذيري مورد ارزيابي قرار گيرد. اين امر براساس مدل فرايندي ارائه شده خطر بودن و آسيب

-ها که شرح آن گذشت، لايهدهي شاخصانجام شد. بر اين اساس، پس از وزن (1)در شکل 

تحليل و  ArcGIS 9.3افزار هاي مخاطره در محيط نرمکدام از شاخص هاي اطلاعاتي هر
 ارائه شده است.  (1)ترسيم شد که در شکل 

  
 ب الف
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 د ج

 

 

هاي فعال  ب( فاصله از هاي مخاطره در بخش مرکزي شهرستان مرند الف( گسلنقشه شاخص (3) شکل

 شناسي د( توپوگرافي و( شيبهاي زمينهاي تاريخي ج( مقاومت لايهکانون زلزله

بندي خطر زلزله، پنج شاخص مورد اشاره شد براي تهيه نقشه پهنهطور که قبلاً همان
بندي خطر زلزله ها در سيستم اطلاعات جغرافيايي، نقشه پهنهتوجه قرار گرفت و با تلفيق آن

الف به نمايش گذاشته  (1)بندي خطر زلزله در شکل تهيه و ترسيم گرديد. نتيجه نهايي پهنه
 11/070خطر مساحتي در حدود شخص است، پهنه کمچه در اين شکل مشده است. چنان

درصد  04/13خود اختصاص داده است. در اين محدوده درصد( را به 13/31کيلومترمربع )
صورت نواري در مرکز با خطر متوسط، به اند. پهنهروستاهاي بخش مرکزي مرند قرار گرفته

شرق منطقه نمايان است. نوبهاي کوچک  پراکنده در شرق و جصورت پهنهو نيز به منطقه
درصد  11/11درصد( دارد و  30/11کيلومتر مربع ) 11/1143اين پهنه مساحتي حدود 

صورت ترين وسعت آن بهچنين پهنه پرخطر که بيشاند. همروستاها در آن استقرار يافته
 13/11کيلومترمربع ) 31/333گردد، مساحتي حدود مرکز منطقه مشاهده مي نواري در

اند. درصد روستاهاي منطقه مورد مطالعه در اين محدوده واقع شده 11/33د( دارد و درص
صورت نواري جنوب شهرستان مرند را پوشش داده و در شرق پهنه بسيار پرخطر به
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کيلومترمربع  7/711شود. اين پهنه که صورت محدوده نسبتاً بزرگي ديده ميشهرستان به
درصد روستاهاي مورد مطالعه در  11/14داده و حدود  خود اختصاصدرصد( را به 30/17)

 اند. اين محدوده قرار گرفته

  
 پذيري نواحي روستايي )ب(بندي خطر زلزله )الف( و آسيبوضعيت بخش مرکزي مرند از نظر پهنه (1) شکل

پس از ترسيم وضعيت مخاطره و توزيع روستاها در سطوح مختلف مخاطره، محاسبه 
 ي روستاهاي بخش مرکزي شهرستان مرند با استفاده از روش تاپسيس مورد توجهپذيرآسيب

آورده شده است. چنانچه از جدول  (1)ب و جدول  (1)شکل  قرار گرفت و نتيجه نهايي در
پذيري بالا و خيلي درصد روستاهاي منطقه مورد مطالعه، آسيب 11آيد، بيش از مربوطه برمي

 ند خطرپذيري اين روستاها را موقع زلزله افزايش دهد. توابالا دارند. اين امر مي

تر تنها نتيجه تحليل تکنيک دليل عدم امکان ارائه توضيحات بيشدر اين قسمت به
TOPSIS  ارائه شده و از آوردن مراحل کامل آن پرهيز شده است. در نهايت با عنايت به

زلزله محاسبه گرديد. پذيري که شرح آن گذشت، وضعيت ريسک وضعيت مخاطره و آسيب
( مقادير اين دو مؤلفه در هم ضرب R=H*V) 1 براي محاسبه ريسک زلزله بر اساس رابطه

هاي رستري مخاطره و بر روي لايه ARCGIS 9.3افزار رمـدند. اين محاسبه در نـش
 نمايش داده شد.  (7)پذيري انجام و نتيجه نهايي حاصل از اين محاسبه، در شکل آسيب

ا
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 پذيري روستاهاي بخش مرکزي شهرستان مرندنمايش آسيب (3)جدول 

 رديف
 نام

 روستاها
C* رديف 

  نام

 روستاها
C* 

ردي

 ف
 رديف *C روستاها نام

 نام

 روستاها
C* 

 النجق هرزندجديد پيربالا 1
 قراجه

 حمدم


 دوگيجان هاويستين زرغان زنوزق 3

 بان ديده اسداغي اباد عيش ارلان 1

 چايکسن جواش کندلج پيام 1

 عليا بابره قيه گلين قربان ديزج اويندين 7

 وانلوجق گلجار کمر وهک سفلي بابره 0

 سر خانه کنداخوند تازه ميزاب قينر 4

 ملايوسف سيدلو 3
 ينگجه

 سادات


  قراجه
 لهافيض



 زنجيره نوراباد اردکلو شوردرق 3

 بزرگ جامعه زال اباد محبوب 11
 ده نوجه

 درق


 دارانداش گزافر مياب زمهرير 11

 بلاغ قره کوهناب چرچر تپه قره 13

11 
 حسين ديزج

 بيگ
درق بنگين تپه ساري 

 قرخلار بهرام يالقوزاغاج هريس 11

 عليا ديزج 17
 ايلات

 يالقوزاغاج
ابرغان 

 قرمزي

 قشلاق


 پيراسحق انامق هرزندعتيق اباد دولت 10

 تپه عريان کراب هوجقان 14
 مجتمع

  کوره


   ارسي سيوان   سرخه 13

13 
 ده نوجه

 شيخلر
قاپولوخ 

 درويش

 محمد
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طوريکه برخي از روستاهاي اند. بههاي مختلف ريسک مشخص شدهدر اين شکل پهنه
خطر و با خطر متوسط واقع حدوده بسيار پرخطر، پرـبخش مرکزي شهرستان مرند در م

، ميزان ريسک محاسبه شده براي هرکدام از روستاهاي مورد مطالعه را (1) اند. جدولشده
شود، طور که مشاهده ميدهد. همانرتيب اولويت از نظر ريسک زلزله نمايش ميـبه ت

آباد در صورت تپه و عيشآباد، اويندين، قرهستاهاي پيربالا، ارلان، زنوزق، پيام، محبوبرو
اسحق، مجتمع تري خواهند بود. در مقابل روستاهاي پيروقوع زلزله داراي ريسک بيش

 ترين خطر ناشي از زلزله را خواهند داشت. قشلاق کمهاي آجرپزي، قرخلار و قرمزيکوره

 

 زلزله در نواحي روستايي شهرستان مرندريسک  (5)شکل 

 ارزيابي ميزان ريسک زلزله در روستاهاي بخش مرکزي شهرستان مرند (1)جدول 

 ريسک روستا نام رديف ريسک روستا نام رديف ريسک روستا نام رديف

 ميزاب گلجار پيربالا 1

 دوگيجان اسداغي ارلان 3

 کوهناب هاويستين اويندين 1

 بنگين کراب زنوزق 1

 سر خانه سيوان پيام 7

 بهرام اردکلو اباد محبوب 0
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 ريسک روستا نام رديف ريسک روستا نام رديف ريسک روستا نام رديف

 ارسي زرغان تپه قره 4

 وانلوجق هرزندجديد اباد عيش 3

 زنجيره گزافر سرخه 3

 النجق جواش سيدلو 11

 چايکسن قيه گلين سفلي بابره 11

 محمد قراجه هرزندعتيق زمهرير 13

 نوراباد سادات ينگجه عليا ديزج 11

 محمد درويش ايلات يالقوزاغاج کمر کوه 11

 درق ده نوجه درق قينر 17

 اله فيض قراجه ابرغان قربان ديزج 10

 دارانداش بزرگ جامعه شوردرق 14

 غبلا قره زال هريس 13

 عليا بابره کنداخوند تازه بادآدولت 13

 تپه ساري يالقوزاغاج کندلج 31

 قشلاق قرمزي قاپولوخ هوجقان 31

 قرخلار تپه عريان بيگ حسين ديزج 33

 پيراسحق مياب ملايوسف 31

 اجرپزي مجتمع بان ديده شيخلر ده نوجه 31

   انامق چرچر 37

 دهد.هاي ريسک را در روستاهاي بخش مرکزي شهرستان مرند نشان ميبندي دادهنيز طبقه (5)جدول 

 بخش مرکزي مرندبندي خطر و درصد روستاهاي تحت پوشش هر طبقه در طبقه (5) جدول

 خطر درجه خطرپذيري ميزان طبقه
 تعداد

 روستاها

 روستاهاي درصد

 طبقه هر

 تحت جمعيت

 پوشش

 جمعيت درصد

 خطر در

1 کم خطر 

2 متوسط خطر 

3 بالا خطر 

4 بالا بسيار خطر 
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 و بحث هاافتهي

سازي و مديريت مرتبط با آن مؤثرترين رويکرد براي بررسي اثر واقعي ارزيابي ريسک، مدل
زلزله در نواحي روستايي است. در اين مقاله تلاش شد با ارائه مدلي جهت ارزيابي ريسک 

پذيري محلي مورد توجه قرار گيرد. از مزاياي از مخاطره و آسيبزلزله، ريسک ترکيبي ناشي 
هاي مدل پيشنهادي، امکان مدل کردن همزمان اطلاعات کيفي و کمي با استفاده از سيستم

( و سيستم اطلاعات جغرافيايي AHPگيري چندمعياره )تکنيک فازي تاپسيس و تصميم
 در بسياري از تحقيقات مشابه از آن ،GISگيري و هاي تصميماست. اگرچه از ترکيب مدل

(؛ شمس و همکاران 1133(؛ قدرتي اميري و همکاران )1131زاده و همکاران )جمله، فرج
(؛ 1131(؛ قائدرحمتي و همکاران )1131(؛ اميني و برومند )1131(؛ راهنما و طالعي )1131)

استفاده شده، اما در ( و... 3113) 3(؛ لوپز3111) 3(؛ آريا1131احدنژادروشتي و همکاران )
پذيري مورد توجه بوده است. در اين تحقيق هر دو ها يک بعد ريسک يعني آسيبتمامي آن

صورت توأمان به (1)پذيري( بر اساس رابطه شاخص ريسک )در معرض خطر بودن و آسيب
 مورد توجه قرار گرفت. 

اقتصادي )سطح  -پذيري کالبدي و اجتماعيپتانسيل بالاي مخاطره زلزله و آسيب  
سوادي، سطح بالاي بيکاري، کيفيت پايين زندگي بر اساس مطالعات صورت گرفته، نرخ بي

 بالاي فقر، نابرابري درآمدي، کمبود امکانات و تسهيلات درماني و بهداشتي( ناحيه مورد نظر
دگي نشان از استعداد ذاتي منطقه مورد مطالعه براي ريسک زلزله بوده که بايد با ايجاد آما

قبلي، راهکارهايي را براي کاهش خطر در منطقه به مرحله اجرا درآورد. ارزيابي خطر در 
 هاي روستايي بخش مرکزي شهرستان مرند، به منظور تلاش براي کاهش اثراتسکونتگاه
 ريزيتواند راهکاري براي به حداقل رساندن خسارات جاني و مالي باشد تا با برنامهزلزله مي

: دهد کهمدهاي منفي زلزله در نواحي روستايي تقليل يابد. نتايج ارزيابي نشان ميکارآمد، پيا
هاي پرمخاطره و بسيار پرمخاطره واقع درصد روستاهاي منطقه، در پهنه 00/10بيش از 

                                                           
8- Arya 

9- Lopez 
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دهنده وجود نقطه ضعف بالقوه اصلي و طبيعي در منطقه مورد مطالعه اند. اين امر نشانشده
 است. 

درصد روستاهاي محدوده مورد مطالعه  11ا و خيلي بالا در بيش از پذيري بالآسيب
طلبد تا با اقدامات باشد. اين امر ميتهديدي جدي براي افزايش ريسک در منطقه مي

 عمل آيد.پذيري نواحي روستايي منطقه اقدام جدي بهمقتضي، در جهت کاستن از آسيب

تاهاي بخش مرکزي شهرستان مرند، درصد روس 13ريسک بالا و بسيار بالا در بيش از 
هاي روستايي و ساماندهي فضاهاي سازي سکونتگاهدر زمينه به ريزيضرورت برنامه

 نمايد.  شدت گوشزد ميروستايي منطقه را به
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