
  
  4، شماره2، دوره1399 بهارجغرافيا و روابط انساني، 

  شناسايي مناطق مستعد جهت اسكان موقت بعد از وقوع 

  زلزله (مطالعه موردي: شهر سنندج)

   2سوزي، تينا پي1عليرضا صادقي

 ريزي شهري، دانشگاه تهران كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه-1

 كارشناس ارشد هيدروژئومورفولوژي، دانشگاه خوارزمي -2

  03/02/1399تاريخ پذيرش:                                                                                     21/01/1399تاريخ دريافت:

 
  چكيده

با توجه به اينكه بعد از وقوع زلزله، احتمال ترين مخاطرات محيطي كه با خسارات زيادي همراه است، زلزله است. يكي از مهم

اسكان موقت جمعيت بسيار حائز اهميت است، به همين دليل در  لرزه زياد است، بنابراين شناسايي مناطق مناسب جهتوقوع پس

هاي اين تحقيق به شناسايي مناطق مستعد جهت اسكان موقت در شهر سنندج پرداخته شده است. اين تحقيق بر مبناي روش

ي باز، نزديكي هابه فضا پارامتر (نزديكي به جاده، نزديكي 6از باشد و به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر تحليلي مي-توصيفي

) AHPمراتبي (تحليل سلسلهبه خطوط ارتباطي، فاصله از خطوط گسل، شيب و ارتفاع) و همچنين مدل تلفيقي منطق فاري و 

درصد از محدوده  41طبقات داراي تناسب خيلي زياد و زياد، حدود نتايج بدست آمده بيانگر اين است كه  استفاده شده است.

ي باز، مراكز درماني و راه ارتباطي و همچنين ارتفاع و شيب هاشود، اين مناطق به دليل دسترسي به فضامل ميرا شا ي سنندجشهر

 31، تناسب الزم جهت اسكان موقت را دارند. همچنين بر اساس نتايج بدست آمده، طبقات با تناسب خيلي كم و كم حدود تركم

به دليل داشتن ارتفاع و شيب زياد، دور بودن از فضاهاي باز، مراكز درماني و درصد از محدوده را دربرگرفته است كه اين مناطق 

  راه ارتباطي، تناسب الزم جهت اسكان موقت را ندارند.

  زلزله، اسكان موقت، سنندج كلمات كليدي:
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  مقدمه

ناميم جزء رفتار هايي كه خطر ميپديدهشود، در غير اينصورت مخاطرات محيطي بر اساس فرايند رابطه انسان با محيط تعريف مي

هاي قديم و شايد از زمان استيالي جبر محيطي بر جغرافيا حاكم بوده و به عقيده معمول و رايج طبيعت است. اين فرايند از زمان

 همواره يطيمح ) بنابراين مخاطرات2: 1393شود (عليجاني، هاي جغرافيايي محسوب ميخيلي از جغرافيدانان محور اصلي فعاليت

ترين مخاطرات محيطي، يكي از مهم ).31: 1390آيد (پورطاهر و همكاران، مي شمار به جوامع در مطرح موضوعات ترينمهم از

خيز ايران جزء مناطق لرزهدر واقع،  خيزي بااليي داشته باشد.زلزله است. موقعيت قرارگيري ايران سبب شده است تا پتانسيل لرزه

هاي جاني و مالي زيادي شده هاي اخير بارها با اين مخاطره مواجه شده و متحمل خساراتشود و در طي ساليدر دنيا محسوب م

ريشتري ازگله كرمانشاه در  3/7و همچنين زلزله  1382ريشتري بم در دي ماه سال  5/6توان به زلزله ها مياست كه از جمله آن

 نحوي به ،است مخرب و شديد هايزلزله بروز زيادسابقه  با كشوري ايرانرد مذكور، با توجه به موا اشاره كرد. 1396آبان ماه سال 

ها بر اساس ميزان ). زلزله47: 1390است (اوزي،  ردهك تجربه را دنيا هايزلزله شديدترين بار 4 كه است كشورهايي هزمر در كه

ترين ميزان خسارات و در بين مخاطرات محيطي بيششوند قدرتي كه دارند، سبب وارد آوردن خسارات جاني و مالي زيادي مي

هايي شوند كه همواره با پس لرزهبيني محسوب ميها از مخاطرات دروني و غيرقابل پيشرا به جوامع انساني وارد كرده است. زلزله

ترين اقدامات بود. يكي از مهم گيرانه بسيار حائز اهميت خواهدنيز همراه هستند، بنابراين بعد از وقوع زلزله، انجام اقدامات پيش

با توجه به اهميت بسيار باالي مقوله مسكن و سرپناه براي بشر، خطر است. گيرانه، استقرار سريع مردم به مناطق امن و بيپيش

 ناپذير و اساسي است.ويژه زلزله، امري اجتنابهايي براي اسكان موقت آسيب ديدگان از حوادث بهبيني و اجراي مكانپيش

تواند كمك شاياني باشد تا مديران پس از وقوع ريزي ميبرنامه يابي جهت اسكان موقت، قبل از وقوع سانحه و در مرحلهمكان

با توجه به اهميت موضوع در اين تحقيق به شناسايي مناطق مستعد جهت اسكان موقت  .سانحه، برنامه عملياتي مدون داشته باشند

  ست.در شهر سنندج پرداخته شده ا

احدنژاد توان به ها ميدر مورد اسكان موقت جمعيت پس از وقوع زلزله تحقيقات مختلفي صورت گرفته است كه از جمله آن

با استفاده از  شهر زنجانزله در هاي اسكان موقت آسيب ديدگان ناشي از زليابي بهينه محلمكان) اشاره كرد كه به 1390( روشتي

 فازي از استفاده با موقت در شهر ميبد اسكان يابيمكان) به 1396پرداختند. كالنتري و همكاران (  GISهاي چند معياري وروش

ان موقت در ) به بررسي مناطق مستعد جهت اسك1394نژاد (راد و وفاييپيام پرداختند. مراتبي سلسله تحليل فرايند و متغيرها سازي

آن  كيفي بهبود راهكارهاي و زلزله از بعد موقت اسكان ارزيابي) به 1395و فرخي (آصفي  شهرداري اسفهان پرداختند. 8منطقه 

يابي سايت اسكان موقت در مكان) به 1396زاده (نارويي و آقايي .آسيب ديدگان در روستاي سرند هريس پرداختند نياز با متناسب

توزيع فضايي (كالبدي) مراكز اسكان موقت در ) به ساماندهي 1396علوي و همكاران ( پرداختند. هر زاهدانشر برابر زلزله د

تاريخي شهر  بافت در زدگان زلزله موقت اسكان يابيمكان) به 1397و زاغيان ( نياداناييتهران پرداختند.  7درمنطقه  مديريت بحران

. براي شهر ساري پرداختند ريزي بهينه اسكان موقت شهري در حوادث طبيعيبرنامه ) به1398لحميان و غالمي (كاشان پرداختند. 

با توجه به موارد مذكور، هدف از تحقيق حاضر شناسايي مناطق مستعد محدوده شهري سنندج جهت اسكان موقت جمعيت بعد 

 . فاده شده استاز وقوع زلزله است كه براي اين منظور از مدل تحليل سلسله مراتبي و منطق فازي است
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محدوده شهري سنندج به عنوان محدوده مطالعاتي تحقيق حاضر انتخاب شده است. شهر سنندج از نظر محدوده مطالعاتي: 

از نظر توپوگرافي محدوده شهري سنندج  شود.تقسيمات سياسي به عنوان مركز شهرستان سنندج و استان كردستان محسوب مي

ها و ارتفاعاتي احاطه شده است. همچنين تر نواحي اطراف آن با كوهقرار گرفته و در بيش در قسمت مركزي حوضه آبريز قشالق

ماهورهايي شده كه از يك سو توسعه فيزيكي شهر را با مشكل هاي شيل و مارن در اين محدوده سبب ايجاد تپهرخنمون سنگ

از  ماهورها مشهور كرده است.سنندج را به شهر تپهبخشد كه مواجه كرده و از سوي ديگر نماي مورفولوژيكي خاصي به شهر مي

درجه سانتيگراد و ميانگين بارش نيز  74/13ساله  50ميانگين دماي ساالنه در ايستگاه سنندج در يك دوره  نيز نظر عناصر اقليمي

  داده شده است. نقشه موقعيت محدوده مطالعاتي نشان 1). در شكل 132: 1396نيري و همكاران، ( متر بوده استميلي 450

  

  

  : نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه1شكل 

  هامواد و روش

و نقشه زمين شناسي  1:50000هاي تحقيق شامل نقشه توپوگرافي باشد. دادهتحليلي مي-هاي توصيفياين تحقيق بر مبناي روش

به منظور تهيه ( ARCGISارهاي تحقيق شامل باشد. ابزهاي اطالعاتي رقومي ميمتر و اليه 30، مدل رقومي ارتفاعي 1:100000

هاي مورد استفاده نيز شامل مدل منطق فازي و تحليل روش باشد.) ميAHP(به منظور اجراي مدل  Expert Choice) و هانقشه

امتر پار 6باشد. در اين تحقيق به منظور شناسايي مناطق مستعد جهت اسكان موقت بعد از زلزله از ) ميAHPسلسله مراتبي (

و همچنين مدل تلفيقي  (نزديكي به جاده، نزديكي به فضاي باز، نزديكي به خطوط ارتباطي، فاصله از خطوط گسل، شيب و ارتفاع)

  استفاده شده است است. در ادامه به تشريح مراحل كار پرداخته شده است: AHPمنطق فاري و 
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ارامترهاي مورد نظر انتخاب شده است و سپس متناسب با ابتدا بر اساس نظر كارشناسان و با توجه به وضعيت منطقه، پ . 1

 اند.ارزشي كه جهت اسكان موقت دارند، فازي سازي شده

گذاري هاي اطالعاتي ارزشو بر مبناي نظر كارشناسان، اليه AHPهاي اطالعاتي، با استفاده از مدل سازي اليهپس از فازي . 2

 شده است.

 عاتي اعمال شده است.اطالهاي بر روي اليه Raster Calculatorده از دستور هاي بدست آمده هر اليه با استفاارزش . 3

هاي اطالعاتي با استفاده از گاماي فازي با هم تلفيق و تركيب شده و در نهايت هاي اطالعاتي، اليهسازي اليهپس از آماده . 4

  مناطق مستعد جهت اسكان موقت در محدوده شهري سنندج شناسايي شده است.

  

  نتايجبحث و 

پارامتر استفاده شده است كه در ادامه به تشريح پارامترهاي  6در اين تحقيق به منظور شناسايي مناطق مستعد جهت اسكان موقت از 

  مورد استفاده پرداخته شده است:

جاني يكي از مواردي كه در موقع وقوع زلزله سبب كاهش خسارات بخصوص خسارات  ي باز و مراكز درماني:هافضا فاصله از-

شود، دسترسي به فضاهاي باز است. در مناطق پرتراكم با توجه به اينكه ساخت و سازهاي فشرده وجود دارد، بنابراين در موقع مي

دهد، به همين دليل دسترسي به فضاي باز در وقوع زلزله بخش زيادي از خساران جاني به جهت فشردگي و تجمعات رخ مي

احتمال وقوع پس لرزه زياد است،  داشته باشد. همچنين با توجه به اينكه بعد از وقوع زلزله،تواند نقش مهمي كاهش خسارات مي

به همين دليل فضاهاي باز از جمله  ها اسكان يابند،بنابراين بايد مردم در مكاني به دور از ساخت و سازها و خصوصا ساختمان

مناطق مناسبي جهت اسكان موقت در نظر گرفته شوند. يكي ديگر از  تواند به عنوانهاي باير و ... ميزمينهاي ورزشي، زمين

هاي پارامترها مهم به منظور ايجاد اسكان موقت، دسترسي به مراكز درماني است. با توجه اينكه در مواقع وقوع زلزله و خصوصا زلزله

شوند، بنابراين دسترسي و مصموميت مواجه ميمصدوميت شديد، تعداد مصدمان زياد است و بعد از وقوع زلزله نيز تعداد زيادي با 

نقشه فازي  2به همين مناطق نزديك به مركز درماني بسيار حائز اهميت هستند. در شكل  به مركز درماني بسيار حائز اهميت است،

رماني داراي ارزش شده اليه فضاهاي باز و مراكز درماني نشان داده است كه بر اساس آن، مناطق نزديك به فضاهاي باز و مراكز د

  و مناطق دور از فضاهاي باز و مراكز درماني داراي ارزش نزديك به صفر هستند. 1نزديك به 
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  : نقشه فازي شده اليه فاصله از فضاهاي باز و مراكز درماني2شكل 

  

با توجه به اينكه انجام يكي ديگر از پارامترهاي مهم در اسكان موقت، دسترسي به راه ارتباطي است. فاصله از جاده و گسل: -

شود، دسترسي به جاده بسيار حائز اهميت است، بنابراين در انتخاب مناطق جهت ها انجام ميرساني از طريق جادههرگونه خدمات

لي فاصله از خطوط گس همچنين يكي ديگر از پارامترها، اسكان موقت، بايد ميزان دسترسي آن به جاده نيز در نظر گرفته شود.

است. در واقع، در انتخاب مكان براي اسكان موقت، بايد وضعيت خطرپذيري آن نيز بررسي شود. خطوط گسلي و به خصوص 

نقشه فازي  3در شكل  پذيري بااليي دارند.هاي فعال، بسيار خطرناك هستند و مناطق نزديك به خطوط گسلي، پتانسيل آسيبگسل

داراي ارزش  ،از خطوط گسل رده شده است كه بر اساس آن مناطق نزديك به جاده و دوشده اليه فاصله از جاده و گسل نشان دا

  داراي ارزش نزديك به صفر هستند. ،و مناطق دور از جاده و نزديك به خطوط گسل 1نزديك به 
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  جاده و گسل: نقشه فازي شده اليه فاصله از 3 شكل

  

وضعيت خطرپذيري آن نيز توجه شود. با توجه بايد به  ر وضعيت دسترسي،گزيني اسكان موقت، عالوه بدر مكان: شيب و ارتفاع-

اي انتخاب شود كه در برابر لرزه زياد است، بنابراين بايد محل اسكان موقت به گونهبه اينكه بعد از وقوع زلزله، احتمال پس

پذيري در برابر زلزله ت كه در ميزان آسيبهاي احتمالي دچار آسيب نشود. شيب زمين به عنوان يكي از پارامترهايي اسلرزهپس

پذيري بااليي دارند، به همين دليل مناطق كم شيب به عنوان مناطق مناسب جهت نقش مهمي دارد. مناطق پرشيب پتانسيل آسيب

ادي از شوند. همچنين عامل ارتفاع نيز نقش مهمي دارد. با توجه به اينكه مناطق مرتفع با مشكالت زياسكان موقت محسوب مي

نقشه  4جمله سرما، يخبندان، دسترسي دشوار و ... مواجه هستند، بنابراين اين مناطق جهت اسكان موقت مناسب نيستند. در شكل 

و مناطق  1فازي شده اليه شيب و ارتفاع نشان داده شده است كه بر اساس آن مناطق كم شيب و كم ارتفاع، داراي ارزش نزديك به 

  ، داراي ارزش نزديك به صفر هستند.با شيب و ارتفاع زياد
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  : نقشه فازي شده اليه شيب و ارتفاع4شكل 

  

هاي اطالعاتي مورد استفاده يكسان نيست، در اين با توجه به اينكه ارزش و اهميت اليه: هاي اطالعاتياليه و تركيب دهيوزن-

گذاري ). پس از ارزش5شكل ) استفاده شده است (AHP( سلسله مراتبيهاي اطالعاتي از مدل گذاري اليهتحقيق به منظور ارزش

گاماي هاي اطالعاتي با استفاده از هاي اطالعاتي اعمال شده است و در نهايت اليههاي اطالعاتي، وزن بدست آمده بر روي اليهاليه

  .)6(شكل  با هم تركيب شده و نقشه نهايي حاصل شده است

  

  

 AHPي بر اساس مدل هاي اطالعات: وزن نهايي اليه5شكل 
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  : نقشه نهايي مناطق مستعد جهت ايجاد اسكان موقت بعد از وقوع زلزله6شكل 

  

و  1در جدول  هاي شرقي شهر سنندج پتانسيل زيادي جهت اسكان موقت دارند.بر اساس نقشه نهايي نتايج بدست آمده، بخش

طبقات داراي تناسب خيلي زياد و زياد، حدود  ،س آنمساحت و درصد مساحت طبقات نشان داده شده است كه بر اسا 7شكل 

شود، اين مناطق به دليل دسترسي به فضاهاي باز، مراكز درماني و راه ارتباطي و درصد از محدوده شهري سنندج را شامل مي 41

طبقات با تناسب تر، تناسب الزم جهت اسكان موقت را دارند. همچنين بر اساس نتايج بدست آمده، همچنين ارتفاع و شيب كم

درصد از محدوده را دربرگرفته است كه اين مناطق به دليل داشتن ارتفاع و شيب زياد، دور بودن از  31خيلي كم و كم حدود 

  فضاهاي باز، مراكز درماني و راه ارتباطي، تناسب الزم جهت اسكان موقت را ندارند.

  

  

  



 4، شماره2، دوره1399 بهارجغرافيا و روابط انساني،                              
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  : مساحت و درصد مساحت طبقات1جدول 

  خيلي زياد  زياد  وسطمت  كم  خيلي كم  طبقات

  8/3  1/11  10  8  4/3  مساحت

  5/10  6/30  5/27  22  4/9  درصد مساحت

  

  : نمودار مساحت و درصد مساحت طبقات7شكل 

  

  گيرينتيجه

آمادگي مقابله با اين  ريزان بايد در همه حالهاي زيادي همراه هستند، به همين دليل برنامهها همواره با خسارات و آسيبزلزله

باشد. با توجه مخاطره را داشته باشند. يكي از اقدامات مهم در اين زمينه، شناسايي مناطق مناسب جهت اسكان موقت جمعيت مي

، مناطق مناسب AHPبه اهميت شناسايي مناطق مستعد جهت اسكان موقت، در اين تحقيق با استفاده از مدل تلفيقي منطق فازي و 

كالس  5ن موقت بعد از وقوع زلزله در شهر سنندج شناسايي شده است. نتايج نهايي حاصل از پتانسيل سنجي منطقه در جهت اسكا

هاي شرقي شهر سنندج پتانسيل زيادي جهت اسكان موقت دارد، به طوري نشان داده شده است، بر اساس نتايج بدست آمده بخش

كيلومترمربع وسعت معادل  15با حدود زياد و خيلي زياد جهت اسكان موقت، كه بر اساس نتايج بدست آمده، طبقات با تناسب 

به دليل دسترسي . اين مناطق به دليل باشدعمدتا شامل مناطق شرقي محدوده شهري سنندج ميدرصد از محدوده شهري سنندج،  40

الزم جهت اسكان موقت را دارند. همچنين بر ، تناسب تري باز، مراكز درماني و راه ارتباطي و همچنين ارتفاع و شيب كمهابه فضا

درصد از محدوده را  31حدود كيلومترمربع وسعت،  11با حدود اساس نتايج بدست آمده، طبقات با تناسب خيلي كم و كم 

تناسب  دربرگرفته است كه اين مناطق به دليل داشتن ارتفاع و شيب زياد، دور بودن از فضاهاي باز، مراكز درماني و راه ارتباطي،



  و پي سوزيصادقي                               
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ريزان شهري بايد مناطق مناسبي در شرق محدوده شهري با توجه به نتايج بدست آمده، برنامه الزم جهت اسكان موقت را ندارند.

  سنندج در نظر بگيرند تا در صورت وقوع حادثه بتوانند سريع مراكز اسكان موقت را آماده كنند.
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