نشريه علمي -پژوهشي جغرافيا و برنامهريزي ،سال  ،02شماره  ،75پاييز  ،5937صفحات 055-032

تاريخ دريافت3101/90/52 :

تاريخ پذيرش نهايي3104/94/39 :

پهنهبندي ميزان آسيبپذيري شهر سنندج ناشي از زلزله با استفاده از دو مدل
تحليل سلسله مراتبي و مدل تاپسيس
هادي نيري

1

کمال خالق پناه

2

محمدرضا کرمي
خهبات احمدي

3

4

چکيده
فاجعه زلزله براي توسعه جامعه يک تهديد بزرگ محسوب ميشود و متغيرهاي محيطي بر ميزان
آسيبپذيري ناشي از آن تأثير ميگذارند .هدف اين مقاله پهنهبندي ميزان آسيبپذيري ناشي از
زلزله در شهر سنندج بر اساس متغيرهاي تأثيرگذار است .در اين راستا ،نقشه نهايي پهنهبندي
آسيبپذيري طبيعي منطقه و معيارهاي کالبدي (کيفيت سازهها ،تراکم ،کاربري ،کيفيت بر اساس
مصالح مصرفي ،فاصله از معابر اصلي و فرعي ،فاصله از مراکز درماني ،آتشنشاني و فرودگاه) و
معيارهاي اجتماعي تأثيرگذار مورداستفاده قرار گرفتند .معيارهاي اجتماعي موردبررسي واقعشده
است .متغيرها که مجموعاً  32معيار هست در سيستم اطلاعات جغرافيايي به لايههاي اطلاعاتي
تبديل شدند سپس با استفاده از دو مدل تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس همپوشاني انجام گرفت.
در نهايت ،ميزان آسيبپذيري در پنج گروه از آسيبپذيري بسيار کم تا بسيار زياد طبقهبندي شد .با
مقايسه نتايج دو مدل ،مشخص گرديد که پهنههاي آسيبپذيري ،تقريباً مشابه همديگر هستند با
3ـ عضو هيات علمي گروه ژئومورفولوژي دانشگاه کردستان.
5ـ عضو هيات گروه جامعه شناسي دانشگاه کردستان.
1ـ استاديار رشته جغرافيا و برنامهريزي شهري،گروه جغرافيا ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه پيام نور.
4ـ دانشجوي کارشناسي ارشد رشته مخاطرات دانشگاه کردستان.

Email:nayyerihadi@yahoo.com
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اين تفاوت که بر اساس مدل تحليل سلسله مراتبي ،مناطق داراي آسيبپذيري بسيار زياد ،داراي
درصد و پراکندگي کمتري نسبت به مدل تاپسيس است .همچنين ،مطابق با مدل تحليل سلسله
مراتبي بيشترين پراکندگي در نواحي با آسيبپذيري بسيار کم رخداده است .درحاليکه طبق مدل
تاپسيس نواحي با آسيبپذيري متوسط بيشترين وسعت را دارا است .مطابق با هر دو مدل مذکور
مشخص شد نواحي داراي بيشترين آسيبپذيري در شمال شهر قرارگرفتهاند.
واژگان کليدي :آسيبپذيري ،پهنهبندي ،زلزله ،مدل تحليل سلسله مراتبي ،تاپسيس ،سنندج.

مقدمه

وقوع مخاطرات طبيعي به بروز تغييراتي در شرايط زيستمحيطي ميانجامد که سبب
گسسته شدن روند زندگي عادي ميشود و تأثير مخربي بر جوامع انساني ميگذارد
( .)Wisner, 2004: 75مخاطرات طبيعي بهويژه زلزله بهعنوان تهديدي در حال رشد،
همواره در زمينههاي مربوط به توسعه جامعه مطرحاند و خسارتهاي ناشي از آنها ،بهرغم
بهبود ظرفيتهاي جوامع بهطور روزافزوني در حال رشد است (پورطاهري و همکاران،
 .)51 :3120زلزلههاي مخرب چند دهه اخير نشان ميدهد که هيچ نقطه از ايران از خطر
زلزله در امان نيست .از نظر زمينساختي ايران در مرکز آخرين کمربند کوهزايي کره زمين
(آلپ -هيماليا) واقع شده است در نتيجه حرکات لرزه آرام نگرفته است (زمرديان:3123 ،
 .)359-353اين کشور در زمره کشورهايي با سطح آسيبپذيري بالا در برابر مخاطرات لرزه
جاي ميگيرد ،بهطوريکه  15درصد از مساحت 79 ،درصد از جمعيت و  77درصد از توليد
ناخالص کشور در مناطق واقع در معرض خطر زلزله قرار دارند ( .)WDI, 2004: 84براي
کاهش آسيبپذيري مخاطرات طبيعي علاوه بر شناخت ماهيت طبيعي و مکاني -فضاي
مخاطرات ،بايد تفاوتهاي اجتماعي -فضاي آسيبپذيري جوامع را شناخت زيرا آسيب
واقعي وابسته به در معرض خطر بودن و خصيصههاي واحد دريافتکننده است .شناخت
مناسب آسيبپذيري مبناي لازم را براي تدوين سياستهاي مناسب کاهش آسيبپذيري و
ارتقاء تابآوري فراهم ميآورد (قديري و همکاران .)19 :3122 ،اين مقاله با هدف پهنهبندي
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ميزان آسيبپذيري شهر سنندج تدوينشده است ،پهنهبندي که بتواند ميزان آسيبپذيري
محدوده را در برابر خطر زلزله نشان دهد و خلأ تحقيقاتي موجود در ديگر تحقيقات مشابه را
جبران کند .در زمينه آسيبپذيري و مخاطرات ناشي از زلزله تحقيقاتي صورت گرفته است
که ميتوان به آن اشاره کرد از جمله :ثروتي و همکاران ( )3122به بررسي تنگناهاي طبيعي
توسعه فـيزيکي شهر سنندج پرداخـتند .شهابي و هـمکاران ( )3109و ملکي ( )3122به
پهنهبندي خطر زلزله در استان کردستان پرداختند .نتايج تحقيق آنها نشان ميدهد که شهر
سنندج در موقعيت با خطر متوسط قرار دارد .کرمي ( )3103به بررسي ارزيابي خطر زلزله در
شهر تبريز پرداخته است .ملکي ( )3127به تقسيمبندي نواحي جغرافيايي به درجات مختلف
بر حسب واکنش در مقابل بلاياي طبيعي با تأکيد بر نوع مصالح توجه نموده است .وليزداه
( )3123با استفاده از تکنيکهاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي و توابع
تـحليل مکان اقدام به پهنهبـندي خطر زلزله در شـهر تبريز نـموده است .اميراحمدي و
آبباريکي ( )3101به ريز پهنهبندي خطر زلزله شهر سبزوار پرداخـتهاند .وليزاده ( )3129و
قنبري و همکاران ( )3105آسيبپذيري شهر تبريز در برابر خطر زلزله بررسي کردند .کريمي
و هـمکاران ( )3105استان قزوين را مورد مطالعه قـرار دادند .احدنژاد روشتي ()3120
آسيبپذيري اجتماعي شهر زنجان را بهعنوان يکي از ابعاد آسيبپذيري شهرها در برابر زلزله
مطالعه کردند .شيعه و همکاران ( )3120به پهنهبندي آسيبپذيري کالبدي منطقه شش
تهران ،قديري و افتخاري ( )3105به بررسي ميزان آسيبپذيري اجتماعي محلات تهران و
فرجزاده و بصيرت ( )3122به پهنهبندي حساسيت تشکيلات زمينشناسي در برابر زلزله در
منطقه شيراز پرداختند که بهطور کلي اين تحقيقات بر روي معيارهاي طبيعي از جمله شيب،
گسل ،ليتولوژي و معيارهاي کالبدي همچون تراکم سازه ،کاربري و اجتماعي تأکيد کردهاند.
منطقه مورد مطالعه
منطقه موردمطالعه در اين مقاله شهر سنندج است که در طول شرقي ´ 47° 22تا ´2
 47°و´ 12° 35تا ´ 12° 51عرض شمالي ،در غرب ايران قرارگرفته است (شکل .)3
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شکل ( )1نقشه موقعيت منطقه موردمطالعه

مواد و روشها

پهنهبندي در سه زمينه طبيعي ،کالبدي و اجتماعي صورت گرفته است .براي پهنهبندي
طبيعي معيارهاي فاصله از گسل ،شيب ،ليتولوژي و سطح ايستايي آب که اکثر محققان از
آن استفاده نمودهاند (شهابي و همکاران3109 ،؛ نگارش3125 ،؛ اسميت3005 ،؛ نورزاده و
جلال )3120 ،مورد استفاده قرار گرفته است که در اين تحقيق از لايه نهايي پهنهبندي
طبيعي که قبلاً توسط احمدي ( )3101تهيه شده ،استفاده شده است .معيارهاي مورد استفاده
جهت پهنهبندي کالبدي شامل؛ مقاومت ساختمانها بر اساس کيفيت ،مقاومت بر اساس نوع
مصالح مـصرفي ،کاربري اراضي ،فاصـله از فرودگاه ،تراکم بافت ساختـماني ،فاصله از
آتشنشاني ،فاصله از مراکز درماني ،موقعيت و فاصله از معابر اصلي و فرعي است .اين
معيارها براساس وزنهاي بهکار رفته توسط شيعه و همکاران ( )3120وزندهي شدند.
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متغيرهاي پهنهبندي آسيبپذيري اجتماعي شامل دو بخش کلي :الف) متغيرهاي
خصيصه يا توصيفي ب) متغير سرمايههاي اجتماعي که بيانکننده ميزان آگاهي افراد جامعه
در ارتباط با زلزله است (احدنژاد روشتي .)73 :3120 ،براي طراحي سؤالات جهت سنجش
آسيبپذيري اجتماعي از الگوي پورطاهري و همکاران ( )51 :3120استفاده شد.
تعيين حجم و انتخاب نمونهها (جهت سنجش ميزان آسيبپذيري اجتماعي)
در طراحي پرسشنامه جهت ميزان سنجش از مقياس فاصله استفادهشده است (فليک،
 .)512 :3103حجم نمونهها با استفاده از روش کوکران بهدست آمد .نمونهها از ميان کل
خانوارهاي سطح شهر سنندج انتخاب شدند .ازنظر طبقات اجتماعي شهر به پنج ناحيه
متجانس بر اساس طرح تفصيلي شهر سنندج تقسيمشده است (طرح تفصيلي شهر سنندج،
 )3109نمونـهگيري بر اساس اين تقسيمات انجام شد .دادههاي بـهدستآمده در محيط
 Spssبهوسيله آزمون کروسکال -واليس مورد تحليل قرارگرفته و نتايج بهصورت نقشه در
محيط  GISنمايش داده شد .گزينههاي پاسخ در هر سؤال به گونهاي چيده شدهاند که در
تمام آنها بهترتيب گزينه «الف» بيشترين امتياز و گزينه «ي» کمترين امتياز را دارد .به
اين ترتيب براي هر سؤال در هر منطقه يک مقدار کمي و قابل مقايسه بهدست آمد که در
محيط  Spssبا استفاده از روش کروسکال-واليس با همديگر مقايسه شدند .در مجموع 32
لايه اطلاعاتي (چهار لايه طبيعي ،نه لايه کالبدي و دولايه اجتماعي) تهيهشده است اين لايهها
توسط دو مدل تاپسيس و تحليل سلسله مراتبي همپوشاني شدهاند.
مدل تاپسيس
براي اجراي اين مدل مراحل انجام کار بهشرح زير صورت گرفت:
ـ تنظيم ماتريسي که ستون آن را معيارها و سطر آن را گزينهها تشکيل ميدهند.
ـ تبديل دادههاي کيفي به کمي با استفاده از روش مقياسسازي.
ـ بيبعد و بيمقياسسازي ماتريس فوق و ايجاد ماتريس بيبعد وزين.
ـ استخراج ايدهآل پوينتهاي مثبت و منفي.
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ـ تـعيين فاصله هريک از معيارها از ايـدهآلها و تعيين بـهترين گزيـنه با استفاده از
رابطههاي زير (کرم و همکاران.)72 :3105 ،
رابطه ()3

فاصله از ايدهآل مثبت



رابطه ()5

فاصله از ايدهآل منفي



رابطه ()1

بهترين گزينه
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مدل تحليل سلسله مراتبي
براي اجراي مدل تحليل سلسهمراتبي مراحل کار بهصورت زير انجام شده است:
ـ ترسيم و تشريح درخت سلسله مراتبي؛
ـ تشکيل ماتريس و رتبهبندي پارامترها و تبديل آنها به مقادير کمي؛
ـ تبيين ضريب اهميت معيارها و زير معيارها و در نهايت تعيين امتياز نهايي و تهيه نقشه
پهنهبندي.
يافتهها و بحث

معيارها و زير معيارها وزندهي شدهاند براي وزن معيارها از تئوري تحقيق قبلي شيعه و
همکاران ( )3 :3120استفاده گرديد .لايههاي مربوط به آنها در محيط  GISترسيم شد.
براي پهنهبندي اجتماعي پرسشنامه تهيه شد ،نتايج آن به محيط نرمافزار  Spssوارد و با
همديگر مقايسه شدند .سپس نتايج حاصل به شکل نقشه جهت پهنهبندي اجتماعي ترسيم
شدند (شکل.)5
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شکل ( )2لايههاي پهنهبندي کالبدي از راست به چپ :فاصله از فرودگاه ،تراکم سازه ،فاصله از مراکز
آتشنشاني ،کاربري ،کيفيت سازه و فاصله از مراکز درماني ،کيفيت مصالح ،فاصله از معابر اصلي ،فاصله از
معابر فرعي

پهنهبندي لايههاي مربوط به آسيبپذيري کالبدي با استفاده از مدل تاپسيس
در اين مرحله براي تعيين ضريب اهميت هرکدام از لايهها (معيارها) ،وزنهاي تعيينشده
در لايههاي تهيهشده ضرب خواهد شد و لايههاي بيبعد وزين تهيه ميشود.
جدول ( )1رتبهبندي آسيبپذيري اجتماعي پنج ناحيه در منطقه مورد مطالعه
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جدول ( )2بيبعدسازي لايهها

رديف

معيار

r

j

 ri

امتياز

3

کيفيت سازه

370

31/170

9/552

5

تراکم

372

31/552

9/32

1

کاربري

7953

21/703

9/352

4

فاصله از مرکز درماني

373

31/977

9/922

2

فاصله از آتشنشاني

391527

153/123

9/942

7

فاصله از فرودگاه

321

35/17

9/957

7

کيفيت مصالح

34

1/743

9/5

2

فاصله از معابر اصلي

3979771

3950/22

9/3

0

فاصله از معابر فرعي

292775

200/52

9/72

ij

=3

شکل ( )3از راست ،لايه طبقات اجتماعي ،آسيبپذيري خصيصه و آسيبپذيري اجتماعي
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شکل ( )4لايههاي مربوط به بيبعد وزين مورداستفاده جهت پهنهبندي کالبدي

استخراج ايدهآل پوينتهاي مثبت و منفي
ايدهآل پوينتهاي مثبت و منفي براي هر معيار با استفاده از رابطههاي  3و  5بهدست
آمد و نقشه مربوط به آنها ترسيم شد (شکل .)2

شکل ( )6ايدهآل پوينت مثبت (سمت راست) و شکل ( )8ايدهآل پوينت منفي (سمت چپ)
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شکل ( )8آسيبپذيري کالبدي شهر سنندج بر اساس مدل تاپسيس

براي پهنهبندي آسيبپذيري اجتماعي منطقه از آنجا که لايههاي مربوط به آسيبپذيري
اجتماعي تنها شامل  5لايه است ،بنابراين قابل همپوشاني نيستند با در نظر گرفتن وزن براي
اين دولايه در همپوشاني نهايي لايههاي مربوط به سه آسيبپذيري طبيعي ،کالبدي و
اجتماعي مورداستفاده قرارگرفته است.
همپوشاني لايههاي آسيبپذيري طبيعي ،کالبدي و اجتماعي با مدل تاپسيس
لايهها هر سه معيار طبيعي ،کالبدي و اجتماعي در سه مرحله همپوشاني شد و ميزان
آسيبپذيري منطقه بر اساس اين معيارها در اين سه زمينه سنجيده شد درنهايت هر  1گروه
(طبيعي ،کالبدي و اجتماعي) بهصورت يکجا همپوشاني شدند تا ميزان آسيبپذيري
همهجانبه و جامع منطقه سنجيده شود.
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شکل ( )7از راست آسيبپذيري کالبدي ،خصيصه ،اجتماعي و طبيعي شهر سنندج
جدول ( )3وزندهي به معيارهاي اصلي براي اجراي مدل تاپسيس

معيار

طبيعي

کالبدي

اجتماعي

خصيصه

∑

امتياز

9/12

9/19

9/59

9/35

3

شکل ( )6آسيبپذيري (طبيعي ،کالبدي و اجتماعي) سنندج بر اساس مدل تاپسيس
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همپوشاني لايهها با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي
جدول ( )4اوزان لايههاي معيار کالبدي حاصل از مدل تحليل سلسله مراتبي

شماره

معيار

اميتاز حاصل ازAHP

وزن کارشناسي

3
5
1
4
2
7
7
2
0

کيفيت سازه
ترکم خانوار
کاربري
فاصله از مراکز درماني
فاصله از آتشنشاني
فاصله از فرودگاه
کيفيت مصالح
فاصله از معابر اصلي
فاصله از معابر فرعي

59
32/227
31/117
7/772
4/442
5/555
37/775
33/397
2/227

0
7
7
1
5
3
2
2
4

شکل ( )2لايه آسيبپذيري کالبدي شهر سنندج در برابر زلزله بر اساس مدل تحليل سلسله مراتبي
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همپوشاني لايههاي آسيبپذيري طبيعي ،کالبدي و اجتماعي با استفاده از AHP

شکل ( )15آسيبپذيري کالبدي ،طبيعي ،اجتماعي و خصيصه
جدول ( )6وزنهاي کارشناسي و وزنهاي حاصل از مدل جهت همپوشاني نهايي

وزن لايه

طبيعي

کالبدي

اجتماعي

خصيصه

وزن کارشناسي

0

7

2

1

وزن حاصله از مدل

/172

/503

/590

/352

Cr
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شکل ( )11لايه آسيبپذيري (طبيعي ،کالبدي و اجتماعي) سنندج بر اساس مدل تحليل سلسله مراتبي

نتيجهگيري

بر اساس نقشه آسيبپذيري کالبدي حاصل از مدل تحليل سلسله مراتبي منطقه مورد
مطالعه ،بيشترين آسيبپذيري در قسمتهاي شمالي و کمترين آسيبپذيري در نواحي
جنوبي و تقريباً مرکزي شهر قرار دارد .قرارگيري قسمت اعظم منطقه در ناحيه با آسيبپذيري
بسيار کم بهعلت زمينهاي خالي از کاربري در اين نواحي است که بخش زيادي از منطقه را
شامل ميشود .مناطق با آسيبپذيري متوسط نيز بيشتر در قسمتهاي شرقي شهر واقع
شده است .در مدل تاپسيس نقشه آسيبپذيري کالبدي در کل همان شرايط نقشه حاصل از
مدل تحليل سلسله مراتبي را نشان ميدهد ،اما در جزئيات اختلافاتي وجود دارد ،آسيبپذيري
بسيار زياد در هر دو نقشه در قسمتهاي شمالي که در مدل تاپسيس داراي گستردگي
بيشتري است .همچنين در مدل تاپسيس نواحي داراي آسيبپذيري بسيار کم داراي
پراکندگي بسيار بيشتري نسبت به مدل تحليل سلسلهمراتبي و همچنين درصد بيشتري از
منطقه را بهخود اختصاص داده است .دو نقشه آسيبپذيري خصيصه و اجتماعي هر دو با
همان ويژگيهاي نواحي پنجگانه همخواني دارد با اين تفاوت که در نقشه آسيبپذيري
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اجتماعي کمترين آسيبپذيري بر بالاترين طبقه اجتماعي (طبقه اجتماعي بسيار بالا) منطبق
نيست بلکه کمترين آسيبپذيري منطبق بر ناحيه است که در يک طبقه پايينتر و بهعنوان
طبقه اجتماعي بالا شناخته شده است .نقشههاي نهايي حاصل از همپوشاني لايههاي آسيب-
پذيري طبيعي ،کالبدي و اجتماعي بر اساس مدل تحليل سلسله مراتبي آسيبپذيري بسيار
کم در نواحي جنوبي و مرکزي منطقه نمايان است اما در مدل تاپسيس آسيبپذيري بسيار
کم تنها در نواحي مرکزي و قسمت بسيار کوچکي در جنوب غرب منطقه مشاهده ميشود.
هر دو مدل نواحي داراي آسيبپذيري زياد و بسيار زياد را در نواحي شمالي منطقه نشان
ميدهند .در مجموع هر دو مدل ميزان آسيبپذيري متوسط تا بسيار زياد را در نواحي مشابه
اما با پراکندگي متفاوت نشان ميدهند.
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