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 چکیده

یكی از ضروریترین اقدامات و  .شود  کشور میر و مالی د توجه جانی سوانح و حوادث طبیعی ساالنه سبب خسارتهای بسیار قابل

بر اساس  .بازسازی و بازتوانی است ،مقابله ،آمادگی ،گیری اصول مدیریت بحران به منظور کاهش مخاطرات به کار ،مسایل

کنند  یی زندگی میدرصد جمعیت شهرنشین کشور در پهنه ها 04 ،های وزارت مسكن و شهرسازی در طرح کالبد ملی پژوهش

با توجه به موقعیت آسیب پذیر کشور ایران در خصوص رخدادهای طبیعی )بویژه  .ارای بیشترین خطر زلزله خیزی استکه د

های کاهش آسیب  هدف این پژوهش شناسایی روش ،زلزله( و همچنین آسیب پذیری شهری کشور در برابر این رخدادها

این پژوهش از نوع  .باشد ریزی شهری با رویكرد مدیریت شهری می یا و برنامهپذیری ناشی از زلزله با استفاده از فنون جغراف

ارزیابی آسیب پذیری شهر برای  AHP دراین پژوهش از تحلیل سلسله مراتبی .تحلیلی است -کاربردی و روش پژوهش معیاری 

اقدامات استفاده سیاستها و  ،به منظور ارایه راهبردها SWOT نیز روش تحلیلبابل بر اساس عوامل انسانی و طبیعی و 

فاصله از نقاط زمین  میان این در که است؛ محیطی عوامل برای باال امتیاز حاکی از مراتبی سلسله تحلیل مدل نتایج .است شده

 قابلیت ،خطر مراکز از فاصله همچنین دادند؛ و اختصاص خود به را امتیاز و اهمیت گسل بیشترین خطوط از فاصله و لغزش

در این پژوهش برای  .شناسایی شدند عوامل مهمترین عنوان به ساختیانسان عوامل بین در نیز بحرانی شرایط در جابجایی

  .است تعیین ارزش هر یك از معیارها از روش وزن دهی صفر و یك بهره گرفته شده

 

 . بابل ،عوامل طبیعی ،عوامل انسانی ، AHP ،زلزلههای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 ناگهانی اییا واقعه رویداد 1بحران .است طبیعی سوانح ،گریبانند به دست آن با جهان شهرهای بیشتر که هاییموضوع از یكی

 است فوری اقدامات انجام نیازمند ،بوده همراه ها آسیب گونه این بروز زمینه یا و مادی گسترده و جانی های آسیب با که است

 ،خطرناك اغلب و بالقوه طور به حداقل ،شوند جامعه می در بحرانی وضعیت وزبر به منجر که حوادث طبیعی قبیل این .

 کلیه ،سازمان ملل بالیای کاهش المللی بین راهبردی برنامه اساسبر  .(Alexander, 2000:38)هستند کشنده و ویرانگر

 سوانح .(Moe & Patharkul,2006:396فناوری) از ناشی ( مخاطرات2طبیعی و  ( مخاطرات1 :دارند منشأ دو مخاطرات

 از یكی ،زلزله .(14411441، هستند)شكیبا آسیب ایجاد مستعد بالقوه حال عین در و خاموش اغلب که زلزله( )بویژه طبیعی

 تهدید را انسانها مال و جان ،بشر زندگی طول در همواره و داشته پیشبینی قابل غیر ماهیتی که است طبیعی بالیای مخربترین

با  .می کند تجربه را متعددی زلزله های ،ساالنه که می باشد جهان مناطق خیزترین زلزله از یكی جزء ،ایران کشور .کرده است

 میزان است الزم ،زلزله مالی و جانی تلفات میزان کاهش به منظور و آنها در ساکن جمعیت افزایش و شهرها گسترش به توجه

 ساالنه متوسط طور به .گیرد قرار کار دستور در مناسب انه یگیرپیش تهمیدات و ،تعیین شهری مختلف خطرپذیری مناطق

 به ،توسعه حال در کشورهای ویژه به کشورها مالی بر خسارت دالر میلیارد 184 از بیش و انسانی نفر تلفات 104444 از بیش

 اصول از که بوده هایی ساختمان ریزش از ناشی عمدتاً و میرها مرگ درصد 44 .(1211440، احمر هالل آورند)پیام بار می

تلفات  تشدید در نیز انسانی عوامل ،عوامل طبیعی کنار در .(Lantada,2008:2اند)نبوده برخوردار کافی ایمنی و مهندسی

 ،(1442بم ) زلزله در مثال است؛ مساکن پذیری آسیب ،بعد کالبدی از مسائل این مهمترین از یكی که )جانی و مالی( مؤثرند

، شمس مانده است)ماهنامه برجای ها ساختمان درصد 44 بر بالغ اثر تخریب در زخمی برابر چندین کشته و هزار نفر 82444

 می نشان آمارها که تاجایی ،دارد وجود ،زیاد( یا کم طور ایران)به شهرهای همه در پذیری کالبدی آسیب این .(84011442

 .(11411441، زاده مصیب و هستند)پورمحمدی پذیر ی آسیبریشتر 0/0زلزله  یك برابر در کشور درصد شهرهای 44 ،دهند

 ،نامنظم( و )بافت فشرده ساختمانی تراکم ،مساکن( مقاومسازی بر عامل تأثیرگذار عنوان ساکنان)به مالی وضعیت همچنین

 در خانوار خرن و خانوار بعد ،پذیر اقشار آسیب باالی جمعیت .(4411414، زاده ساختمان )حسین طرح ،معابر کیفیت و کمیت

 .است مؤثر جانی خسارتهای افزایش در کالبدی آسیب پذیری کنار در . . .و جمعیت( تراکم با ارتباط واحد مسكونی)در

 .(UNDP,2005دارند) قرار خطر معرض در بیشتر شهرها باالی فیزیكی توسعه و باال جمعیت شهری رشد نرخ با کشورهایی

 جهانی تخمین بانك بحران مدیریت مرکز که آنگونه .ندارند قرار مناسبی وضعیت در توسعه حال در کشورهای ،میان در این

 حوادث گونه ازاین ناشی تلفات و بوده توسعه حال در کشورهای از جهان در طبیعی بالیای قربانیان درصد 40 از بیش زندمی

 ،بحران مدیریت وظایف مهمترین از .(Kreimer,2003:2است) یافته توسعه کشورهای از بیشتر برابر 24 کشورها این در

 ،مدیریت بحران که ایگونه به .(Rattien, 1990:44بحران است) وقوع از پس اوضاع بهبود و آمادگی ،بحران آثار سوء کاهش

 های وقوع بحران کمك از آن قبل برابر در آمادگی ،فاجعه از خطرپذیری پیشگیری تحلیل ،شامل اصولی مبنای یك بر

 Rodriguez and et al:2009&Tsaiگیرد) می صورت بحران( وقوع از )پس و بازسازی بحران( وقوع ن)حی اضطراری

and Chen:2009). همین در شهرها به از روستاها مهاجرت به میل افزایش و اخیر های دهه در ،ایران جمعیت فزاینده رشد 

 می ناممكن کشور شهرهای توسعه پایدار یشرایط چنین در .اسیت شده شهرها گسیخته و لجام سریع رشد باعث دوره

 سوانحی به مخاطرات تقلیل نبود سیستمهای در کیه دارند را آن توانایی طبیعی مخاطرات .(211444، نماید)کیالی و عقیلی

                                                           
1 Crisis 
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 در ابار آنه زیان آثار مخاطرات و این از پیشگیری و مقابله برای ریزی برنامه .(1411441، بدل شوند)ملكی و همكاران هولناك

 کشور جغرافیایی گستره ،میان این در .(2411441، آید)مهدوی و هزاریان می به حساب ای جامعه هر بلندمدت اهداف زمره

 های فعالیت ،خشكسالی ،طوفان ،سیل ،زمین لرزه چون طبیعی بالیای از بسیاری که است خیز حادثه مناطق جمله از ایران

 موجب حوادث این وقوع ساله همه که باشدآن می نزدیك و دور خیز حادثه تاریخ از هایی نمونه زایی بیابان و آتشفشانی

 میان در ایران کشور ،2444سال  در متحد ملل ریزی سازمان برنامه دفتر گزارش در .شودمی فراوان مالی و جانی هایخسارت

 در را هارتبه باالترین از یكی و سال در ریشتر 0/0باالی  با شدت هایزلزله تعداد در را نخست رتبه ،جهان کشورهای سایر

 طبق بر همچنین .است داده اختصاص خود به را سانحه این شده افراد کشته تعداد و زلزله وقوع از ناشی پذیری آسیب زمینه

بر اساس  .(211414، دهد )حبیبی می تشكیل طبیعی مختلف سوانح را در غالب وجه زلزله ،ایران کشور در ،گزارش این

 کنند می زندگی هاییپهنه در کشور شهرنشین جمعیت درصد 04 ،ملی کالبد مسكن و شهرسازی در طرحهای وزارت شپژوه

 بالیای خصوص در ایران کشور پذیر آسیب موقعیت به توجه با .(18411444، خیزی است)فرجی زلزله خطر بیشترین دارای که

اهداف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در  ،مخاطرات برابر در کشور شهرهای پذیری آسیب همچنین زلزله(و طبیعی)بویژه

 از استفاده باآسیب پذیری شهر در مقابل خطر زلزله و شناسایی مكان های خطر پذیر و آسیب پذیری آنها در مقابل خطر زلزله 

 مورد مازندران استان در واقع بابل شهر رابطه این در .باشد می مدیریت شهری رویكرد با شهری ریزی برنامه و جغرافیا فنون

  .میدانی قرار گرفت مطالعات و بررسی

 با لحاظ اهداف یاد شده سؤال های زیر را می توان مطرح گرد1 

عوامل انسان ساختی و کالبدی چگونه)در چه شرایطی( می توانند در افزایش و یا کاهش میزان آسیب پذیری شهر  -1

 در مقابل خطر زمین لرزه مؤثر باشند؟ 

ذیری شهر بابل در مقابل خطر زمین لرزه چگونه است؟ کدام قسمت از شهر بابل بیشتر در معرض آسیب پمیزان  -2

 خطر زمین لرزه قرار دارد؟ 

 

 سوابق مطالعالتی

 به داخلی منابع .کرد خارجی اشاره و داخلی منابع از دسته دو به توان می مدیریت بحران و طبیعی سوانح مباحث خصوص در

  :از عبارتند گزارش همایش و ،لهمقا ،بکتا صورت

 به ( که1442شهرداریهای کشور) سازمان انتشارات ،عبدالهی مجید نوشته ،زلزله( و )سیل شهری نواحی در بحران مدیریت -

 ارائه به گیری نتیجه عنوان به بالیای طبیعی آثار کاهش برای کتاب این در .است منابع فارسی اصلیترین از یكی عنوان

  .مورد( میپردازد 21از نكات ) مجموعهای

 و چاپ ناشر مرکز ،فالحی علیرضا دکتر ترجمه ،دیویس یان و یاسمین ،آیسان تالیف ،بازسازی ریزی برنامه و معماری -

 در .است بشر اسكان دستورالعملهای سازمان از یكی بردارنده در واقع در کتاب این ،(1442بهشتی) شهید دانشگاه انتشارات

 مفاهم از دقیقی تعریف به ،اصول و و دشواریها باورها ،بحران مدیریت مراحل ،بازسازی و زهای ساماندهیوح تشریح عین

  .است پرداخته مدیریت بحران

 ،بحرینی تالیف ،رودبار ،لوشان ،منجیل شهرهای نمونه ،خیز زلزله در مناطق زمین کاربری ریزی برنامه :کتابهای همچنین

 ،محلی دولتهای عملی و راهنمای اصول-بحران مدیریت ،اسالمی انقالب مسكن انتشارات بنیاد ،(1410دیگران) و سیدحسین
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کیت  نوشته ،طبیعی ( مخاطرات1444ریزی)و برنامه پردازش شرکت ( ترجمه1441درابك) ای و توماس هوتمر جرالد تالیف

 به مفاالت میتوان با رابطه در اما . . .و تسم انتشارات ،(1442گودرزی نژاد) شاپور و مقیمی ابراهیم ( ترجمه1441ایمیت)

( 1440دی  0و  8دانشگاه تهران) در کشور در طبیعی سوانح با مقابله اولین همایش .کرد اشاره مجالت و همایشها مقاالت

 به مسو جلد و فناوری و یستمهای اطالعاتیس به دوم جلد ،راهكارها به اول جلد .شد جلد منتشر سه در مقاالت و شد برگزار

  .است پرداخته بحران مدیریت با رابطه در و شهرسازی طبیعی مسائل

 زلزله از زلزله مهندسی و زلزله شناسی المللیبین پژوهشگاه گزارش به توانمی که اندارائه شده نیز گزارش از گوناگونی انواع

در خصوص  .کرد اشاره . . .منجیل(و و باررود از زلزله زلزله)پس مقابله در کشور فنی توان از بسیج هشت جلدی گزارش ،بم

با عنوان بررسی ابعاد پیشگیری از بحران زلزله )مطالعه  1444، محدوده مورد مطالعه می توان به پژوهش پوراحمد و همكاران

 انههفدهگ مناطق درچارچوب زلزله بحران از پیشگیری ابعاد تحلیل و بررسی ،مقاله این هدف .موردی1 شهر بابل( اشاره کرد

 نظر آسیب از بابل شهر جمعیتی خصوصیات و کالبدی ابعاد تحلیل برای تحلیلی-معیاری روش از ،راستا این در .است بابل شهر

 برای ای مقایسهروش  از آن کنار در و است شده پرداخته آتشنشانی و امدادرسانی تجهیزات تحلیل به و استفاده زلزله پذیری

همچنین فرجی و  .است شده استفاده شهری مختلف مناطق آسیبپذیری مراتب لهسلس تعیین و ها یافته عبندی جم

 آسی کاهش های روش( در مقاله ای با عنوان زلزله و مدیریت بحران شهری)مطالعه مورد1 شهر بابل( به شناسائی 1444قرخلو)

 نوع از پژوهش این .پرداختند شهری یتیرمد با رویكرد شهری ریزی برنامه و جغرافیا فنون از استفاده با زلزله از ناشی بپذیری

 پذیری آسیب بندی پهنه برای AHPمراتبی  سلسله تحلیل از پژوهش دراین .است تحلیلی -معیاری پژوهش روش و کاربردی

 شده استفاده و اقدامات سیاستها ،راهبردها ئه ارا منظور به SWOTتحلیل  روش نیز و شهر اقتصادی -و اجتماعی کالبدی

 .است شده گرفته بهره ویك صفر وزن دهی روش از معیارها از یك هر ارزش تعیین برای پژوهش این در .است

  

 معرفی محدوده مورد مطالعه 

 کرده ریشتر را تجربه 0/1بزرگی  به زلزله 144 حال به تا هیمالیا–زایی آلپ کوه مسیر در قرارگیری علت به نیز ایران کشور

 دچار که بوده شش کشوری جزء سرزمین این 2444 تا 1444 سالهای طی و در (Ghafory-Ashtiany, 1999:4است)

 طرح در گرفته انجام های به پژوهش توجه با .(411442، است)آیسان و دیویس بوده زمین لرزه وقوع از ناشی انسانی تلفات

 و پایین نسبتاً ،متوسط اً نسبت ،الاب بسیار با خطر هایی پهنه به ایران کشور ،شهرسازی و مسكن توسط وزارت ایران ملی کالبد

دارای  که کنند می زندگی هایی پهنه در کشور جمعیت شهرنشینی درصد 04 جمعیتی لحاظ به که است تقسیم شده ،پایین

 ،خرمشهر ،کشور)آبادان از کوچكی محدوده در تنها ( و0211414، است)مهندسین مشاور کاواب باال بسیار و باال ،باال نسبتاً خطر

 و دقیقه 0 و درجه 41 بین بابل شهر .(24411440، است)زیاری پایین زلزله نسبی هویزه( خطر و ماهشهر ،خمینی امام دربن

 2240حدود  بابل شهر مساحت .دارد قرار گرینویچالنهار  نصف از شرقی طول دقیقه 44 درجه 02 و عرض شمالی ثانیه 40

 از که مازندران است استان در بابل شهرستان در واقع شهر این .شده است واقع تهران شرقی کیلومتری شمال 214هكتار و در 

 شهرستان به شرق از آمل و شهرستان به غرب از ،البرز های کوه رشته به ازجنوب ،خزر دریای و بابلسر شهرستان به شمال

 و نفوس عمومی سرشماری اب مطابق .(2111414، زیستا شهرسازی و معماری ر مشاو است)مهندسین مرتبط ساری و قائمشهر

بعد  از .(1440، خانوار است)مرکز آمار ایران 00214قالب  در نفر 241440با  برابر بابل شهر جمعیت 1440سال  مسكن

 جنوب های مورد شكستگی در . است آنها حریم و گسل موقعیت این شهر در نظر مورد عامل بهترین نیز خیزی لرزه مطالعات



 مهندسی در کاربردی علوم مطالعات

 814-848، صفحات 1841 بهار ،1 شماره ،4 دوره

822 

 

، شرقی )ملكشاهی –(گسل غربی 4 ،دیوا -بند(گسل فیل2، (گسل شمال1 :کرد اشاره سه گسل به توان می ،بابل( بابل)روراند

یافته  توسعه های بخش در تنها کالبدی بعد از ،( بوده مرکزی های قسمت در نامنظم)بویژه این شهر دارای بافتی .(2411414

 .(1414، ور معماری و شهرسازی زیستامهندسین مشاشاهد هستیم) را منظم بافت نوعی ،شهر پیرامون ( در1484اخیر )

و 1410افرایش یافته است)مرکز آمار ایران1 1440در سال  00441به  1410در سال  22040از  شهر این مسكن موجودی

1440).  

 
 : نواحی زلزله خیز و آسیب پذیر در استان مازندران 1شکل 

 
 (1731، بابل شهر عجام طرح:منبع)بابل شهر مدیریتی : تصمیمات2شکل 
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 : كیفیت ابنیه شهر بابل7شکل

 متدولوژی پژوهش

 مدیریت مفاهیم بر مبتنی پژوهش این علمی مبانی.  است تحلیلی -توصیفی  روش نظر از و کاربردی ،هدف نظر از تحقیق این

  .است شده ریزی پایه ،ریزی شهری برنامه و جغرافیا دانش بر تأکید با شهری بحران

 تحقیق معیارهای به توجه با اطالعاتی های الیه سایر همچنین ی تهیه شده وپرسشنامه و اطالعات از استفاده با شپژوه این

 برداشت و برداری فیش ،ای کتابخانه روش :بر اساس پژوهش اولیه های داده گردآوری .شدند تهیه خواهد شد اشاره که

 این در .است شده استفاده بندیجمع ارائه جهت ای مقایسه روش از بعدی پژوهش مراحل در . است گرفته صورت ،میدانی

 در و یك صفر وزندهی روش از و شده انتخاب نظر مورد اهداف برای ها مكان ترینمناسب AHPاز مدل  استفاده با پژوهش

 ارائه نیز و وقوت ضعف تعیین نقاط منظور به ، SWOTتحلیل  روش از این بر عالوه .است شده گرفته بهره راستا این

  .است شده استفاده اقدامات و ها سیاست ،راهبردها
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 : روند كلی تحقیق4شکل 

 شده اشاره آنها به 1جدول  در که ارجحیتها عددی مقادیر اساس بر و زوجی به صورت معیارها ابتدا ،AHP روش مبنای بر

افزار  نرم از استفاده با نهایت در و شده تشكیل معیارها ستون و سطر تعداد با سپس ماتریسی .میشوند مقایسه یكدیگر با است

Expert Choice میآید بدست هاو گزینه معیارها نهایی وزن.  

 (: درجه اهمیت ارجحیت ها1جدول )

 درجه اهمیت بر اساس مقایسات زوجی معیارها

 بینابین بهتر)مهم تر(کامال ر(بهتر)مهم تخیلی بهتر)مهم تر( بهتر)مهم تر(کمی  ترجیح یكسان

1 4 0 1 4 8-1-4-2 

 

 تحقیق  معیارهای وتحلیل تجزیه

 شده انجام حهای طر و پیشین تحقیقات بررسی ،موضوع با مرتبط متون مطالعه از اعم ،ای کتابخانه مطالعات از استفاده با ابتدا

 به توجه با .شد شناسایی لرزه زمین برابر در شهر پذیری بآسی در معیارهای مؤثر زمینه این در متخصصان نظرات از استفاده و

ران زلزله در آسیب پذیری شهر بابلمدیریت بح  

تحقیقتعیین و پردازش معیارهای   

Export 

Choice 

AHP 

 وزن دهی و رتبه بندی معیارها

 ارائه راهكار و پیشنهادات 
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 .بررسی شدند هم کنار در و توأمان انسانی و محیطی معیارهای لرزه زمین مقوله به نسبت پژوهش سیستمی این و جامع دید

  .شدند تقسیم معیارهایی به زیر نیز معیار هر شده انجام هایتحلیل و بررسی با که شدند انتخاب معیار 12 نهایت در

 معیار  هاینقشه و استفاده مورد های داده 

 نقشه -8 منطقه؛ عمرانی های پروژه نقشه و الیه -4 شهری؛ نقاط و جمعیتی الیه -2 روستایی؛ نقاط و جمعیتی الیه -1

 نقشه -1 شده؛ حفاظت مناطق نقشه -1 فرعی(؛ و اصلی های منطقه )تیپ خاك نقشه -0 منطقه؛ و شهر ارتباطی های شبكه

 لغزش نقاط زمین نقشه -4 ها؛ ه حوض زیر و اصلی های حوضه تعیین و نقشه -4 شهرستان؛ و سطح شهر در ارتفاع رقومی

 اراضی کاربری نقشه -14 منطقه؛ فرسایش خاك نقشه -12 منطقه؛ های گسل نقشه -11 زمین؛ تیپ نقشه -14 منطقه؛

 از فاصله -14 ،جمعیت تراکم -11 ،شهری اراضی کاربری -11 ،یشناس واحدهای زمین -10 ،شیب جهت و نقاط -18 ،منطقه

 . خطر مراکز

 شهر بابل زلزله خطر بندیپهنه و تحلیل در استفاده مورد محیطی (: معیارهای2جدول )

آسیب  زیرمعیارها معیارها

پذیری بسیار 

 باال

آسیب 

 پذیری باال

آسیب پذیری 

 متوسط

آسیب 

 پذیری پایین

آسیب 

پذیری بسیار 

 یینپا

     * متر 2444 فاصله از خطوط گسل

    *  متر 8444

   *   متر 0444

  *    متر 1444

متر و  1444

 بیشتر

    * 

واحدهای زمین شناسی 

 (4111444، )روستایی

آبرفت عهد 

 حاضر

*     

پادگانه های 

 آبرفتی

 *    

مارن سبز و 

 خاکستری

  *   

ماسه سنگ و 

 مارن

   *  

ومرای گلکن

 نیمه سخت

    * 

 *     درصد 4-4 شیب

  *    درصد 1-4

   *   درصد 4-1 
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    *  درصد 10-4

درصد به  10

 باال 

*     

جهت شیب)به تناسب 

 اسكان جمعیت در بابل(

  *    شمالی 

     * جنوبی

    *  شرقی

    *  غربی

     *  4 -044 ارتفاع)متر(

1444-044  *    

1044-1444   *   

4444-1044    *  

متر و  4444

 بیشتر

    * 

فاصله از نقاط زمین 

 لغزش)متر(

044-4 *     

1444-044  *    

2444-1444   *   

0444-2444    *  

متر و  0444

 بیشتر

    * 

 و نگارندگان( 1448، مأخذ1)قنبری و همكاران 

 

 شهر بابل زلزله خطر بندی پهنه و تحلیل در مورداستفاده انسانی (: معیارهای7جدول)

آسیب  زیرمعیارها معیارها

پذیری بسیار 

 باال

آسیب 

 پذیری باال

آسیب پذیری 

 متوسط

آسیب 

 پذیری پایین

آسیب 

پذیری بسیار 

 پایین

تراکم چمعیتی )نفر 

 هكتار(در 

04-1     * 

104-01    *  

204-101   *   

404-201  *    

804-401 *     

     * کاربری های خطرزا کاربری اراضی
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    *  مسكونی

خدماتی و  ،تجاری

 غیره

  *   

  *    بایر و فضای سبز

فاصله از مراکز 

 خطر)متر(

044-1 *     

1444-041  *    

1044-1441   *   

2444-1041    *  

 *     متر به باال 2444

دسترسی به شبكه 

 باطی)%(های ارت

0-4 *   *  

14-0  *    

24-14   *   

44-24    *  

48-44     * 

قابلیت جا به جایی 

 در شرایط بحرانی

 *     بسیار باال

  *    باال

   *   متوسط

    *  پایین

     * بسیار پایین 

فاصله از نقاط شهری 

 و روستایی )کیلومتر(

0-4 *     

10-0  *    

84-10   *   

144-84    *  

 *     و بیشتر 244

 و نگارندگان( 1448، مأخذ1)قنبری و همكاران

 

 سلسله مراتب تحلیل مدل فرایند

 همه ساعتی( )توماس کمیتی 4 مقیاس اساس بر زوجی مقایسات ماتریس تشكیل از پس مراتبی سلسله تحلیل مدل فرایند در

 اهمیت ضرایب ،ماتریس هایردیف کردن نرمالیزه با سپس .شدند و مقایسه بررسی دوییدو صورت به و باهم ارتباط در معیارها

ناسازگاری  ضریب .گرفت انجام Expert Choiceمحیط  در فرایند این که است ذکر به الزم .شد معیار مشخص هر امتیاز و

(CR) است قبول قابل سازگاری نشانگر که بوده 44/4و  44/4بررسی  این در.  
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 Choice Expert نرم افزار در محیطی عوامل معیارهای وزن همراه به زیرمعیارها و معیارها : تعریف5 شکل

 )مأخذ:نگارندگان(

 
 Choice Expert در نرم افزار: وزن معیارهای عوامل انسانی به همراه وزن كلیه معیارهای انسانی  6شکل

 )مأخذ:نگارندگان(

 )مأخذ:نگارندگان( Choice Expert در نرم افزار نسانی و محیطی: مجموع وزن معیارهای عوامل ا 3شکل

 
 )مأخذ:نگارندگان( Choice Expert در نرم افزار: مجموع وزن مناطق 8شکل

 

 مراتبی سلسله تحلیل های مدل نتایج(: 4جدول)

وزن حاصل از مدل تحلیل  زیر معیارها ضریب اهمیت  معیارهای اصلی

 سلسله مراتبی

 

 

 

 

 263/0 گسل خطوط از فاصله

 272/0 شناسی زمین واحدهای
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 154/0 شیب 663/0 طبیعی

 114/0 شیب جهت

 012/0 ارتفاع

 142/0 لغزش زمین نقاط از فاصله

  

 

 

 انسان ساخت

 

 

 

777/0 

 144/0 جمعیت تراکم

 274/0 اراضی کاربری

 278/0 خطر مراکز از فاصله

 های شبكه به دسترسی

 ارتباطی

181/0 

 شرایط در جابجایی قابلیت

 بحرانی

124/0 

 و شهری نقاط از فاصله

 روستایی

030/0 

 نگارندگانمأخذ1 

 میزان در مؤثری بسیار نقش محیطی معیارهای و شود می بنا طبیعی بستر در شهر شد اشاره قبلی مباحث در آنچه به توجه با

 سلسله تحلیل مدل نتایج ،اساس این بر .دارند لرزه زمین خطر خصوصال طبیعی علی مخاطرات برابر در شهر پذیری آسیب

گسل  خطوط از فاصله و واحدهای زمین شناسی میان این در که است؛ محیطی عوامل برای باال امتیاز حاکی از نیز مراتبی

-انسان عوامل بین در نیز کاربری اراضی ،خطر مراکز از فاصله همچنین دادند؛ و اختصاص خود به را امتیاز و اهمیت بیشترین

  .شناسایی شدند عوامل مهمترین عنوان به ساختی

 

 (1788، )احمدپور و همکاران(:اولویت بندی متاطق شهر بابل5جدول)

1 12 11 10 1 8 3 6 5 4 7 2 1 منطقه

7 

14 15 16 13 

درجه 

آسیب 

 پذیری

7

 .

3

6 

7

 .

1

1 

4 .

11 

7 .

41 

4 .

2

7 

4 .

05 

7 .

3

1 

7 .

30 

7 .

2

7 

7 .

4

3 

4. 

26 

4 .

05 

4 7 .

14 

7 .

41 

7 .

14 

7 .

3

6 

 6 8 7 8 1 10 17 4 2 5 3 10 12 7 11 1 6 رتبه

 

 است لرزه زمین خطر مقابل در پذیری آسیب نظر میزان شهر بابل از ارزیابی و شناسایی که پژوهش این اصلی هدف به توجه با

 آسیب ،باال بسیار پذیری آسیب :پهنه 0 به پذیری خطر نمیزا لحاظ از بابل شهر .مراتبی استفاده گردید سلسله تحلیل مدل از
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 مدل از حاصل نتایج است؛ تقسیم شده ،پایین نسبتا پذیری آسیب و پایین پذیری آسیب ،متوسط پذیری آسیب ،باال پذیری

 خطر هپهن در ،شهر غربی و جنوبی مناطق و قدیمی بافت ویژه مرکزی به مناطق اکثر دهد می نشان سلسله مراتبی تحلیل

 از عامل فاصله از باال ریسك با مناطق باالی بسیار تأثیرپذیری مدل این نهایی نتایج در توجه نكته قابل .دارند  قرار باال بسیار

 طور به .شود می کاسته هاپهنه میزان خطرپذیری از تدریج به شمال گسل خط از گرفتن فاصله با که طوری به است؛ گسل

 قرار باال پذیری آسیب پهنه در شرقی شمال جنوب شرقی و ، جنوب از و بخشی میانی های قسمت لمد این نتایج به بنا کلی

 به صوت و شهر از محدودی نواحی در تنها است؛ باال پذیری آسیب میزان شهر غرب و شرق ،جنوب غربی انتهای در .دارند

 پایین پذیری آسیب پهنه در هاقسمت این و دهکاسته ش پذیری آسیب میزان از شهر غرب و غربی شمال هایقسمت در منفرد

 .گیرند می قرار پایین نسبتاً و
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 (1444، )احمدپور و همكاران(SWOTشهر) پذیری آسیب بر تاثیرگذار تهدیدهای و ها فرصت ،ضعف ،قوت (: نقاط6جدول)

 Tتهدیدها  oفرصت ها  wنقاط ضعف  sنقاط قوت  شاخص

ی
بد

کال
 

 تعداد ورودی های شهر

 پهنه بودن بخش آسیب پذیر شهر در دومتمرکز 

 شبكه شهری گسترده در منطقه

های شهر به بافت نزدیك بودن بیمارستان

 پذیرترین بخش شهر(قدیم)آسیب 

 آسیب پذیری پایین توسعه های جدید

 آسیب پذیری باالی بافت قدیم شهر

 دسترسی ضعیف به بافت مرکزی شهر

 بافت قدیمنشانی شهر در بازدهی پایین تجهیزات آتش

 موقعیت نامناسب سایت آتش نشانی خیابان ولیعصر

ها و تاسیسات امداد رسانی شهر متمرکز بودن بیمارستان

 در یك بخش

های آسیب پذیری باالی مسیرخای ارتباطی بیمارستان

 شهر

 مسیر مشترك شبكه گازرسانی و برق فشار قوی شهر

 توزیع نامناسب فضاهای باز در سطح شهر

 ه فاضالب در سطح شهر اجرای پروژ

افزایش دسترسی به بافت قدیم در 

صورت اجرای معبر پیشنهادی در 

 طرح جامع 

ل فشار گاز در پست تقلی 1اجرای 

 سطح شهر

 قرار گرفتن شهر در پهنه آسیب پذیر 

ی
ماع

جت
ا

 

 بابل 2تراکم جمعیت باال در ناحیه شماره  خس همدردی و مشارکت در مواقع وقوع زلزله

 ری اجتماعی باالی بخش های حاشیه ای شهر آسیب پذی

 پایین بودن نسبت جنسی جمعیت شهر

 سطح شهرباالبودنسهم اقشار آسیب پذیر در 

 عدم استقبال عمومی مردم از سایت های اسكان متمرکز

اسكان مهاجرین سطح پایین در محدوده  کمك رسانی از نقاط مختلف کشور

 بافت قدیم

ت
ری

دی
م

ی
هر

ش
 

( در سطح شهر به NGOمحلی)وجود شوراهای 

عنوان عوامل مناسب مدیریت محلی در حین 

 بحران

فقدان رویكرد ثابت به مدیریت بحران در سطوح کالن 

 مدیریتی 

 عدم تهیه نقشه ریز پهنه بندی برای شهر بابل

 توسعه افقی پیشنهادی در طرح جامع

رح کالبدی بندی طهای پهنهتكیه بر نقشه تهیه طرح تفصیلی ویژه بافت قدیم

ای جامع در سطوح ملی بدون مطالعه

 ایمنطقه
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 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 

 شرقی؛ -دیوا و گسل غربی  –فیل بند  ،گسل شمال با مجاورت در بابل شهر موقعیت که است آن از حاکی آمده بدست نتایج

 را این امكان علمی های پیشرفت که فعلی شرایط در .ستا داده قرار زلزله از باال بسیار پذیری آسیب خطر با ای پهنه در را آن

 با توان می کرد؛ حاصل مسائل گونه این مناسبی از بسیار آگاهی بتوان حاضر نوشتار مانند هاییپژوه انجام با که کرده فراهم

 آن دادن روی ولی نیست مشخص آن وقوع زمان گرچه که مخاطراتی احتمالی وقوع خسارات شدت از مدیریت و ریزی برنامه

 کشورمان و تاریخی فرهنگی ،صنعتی عظیم هایسرمایه دارای که شهری و شهروندان مال و جان و کاست ، است محتمل

  .کرد حفظ است

 و غربی ،مرکزی مناطق کلیه طور و به دارند قرار خیز زلزله پهنه در شهر این مناطق اکثر که دهد می نشان تحقیق های یافته

 توجه با اما است؛ از زلزله مصون منفرد صورت به شهر این شمالی های بخش تنها و بوده زلزله مستعد امالًک شهر جنوبی این

 در نیز را شمالی مناطق شهر این در زلزله رخداد طبیعتاً ،نیست خاصی حریم یك به محدود زلزله یك دامنه و عمق که آن به

  .گرفت خواهد بر

 فشردگی همچنین و غربی جنوب و های مرکزی هسته و قدیمی های محدوده در شهر ینا جمعیت بیشتر استقرار به توجه با

 آوری تاب و کالبدی ابعاد در ویژه به شهرسازی قوانین به التزام غیره و بازار ،شهری فرسوده ی ها بافت ،ابنیه بودن ریزدانه و

 مخاطرۀ برابر تبریز در شهری فضاهای مدیریت و زیری برنامه منظور به درنهایت .کندمی پیدا اضطراری اهمیت کامالً شهری

 همین به .گردند اجرایی و گرفته قرار کار در دستور ریزان برنامه و مدیران تشخیص به بنا باید موارد سایر یا و زلزله احتمالی

  :شودمی پیشنهاد زیر موارد منظور

 های بافت ویژه نوسازی به و سازها و اختس ساماندهی به ساختمانی نامه آیین تدوین با باید موجود وضع در -1

 مناطق در شده واقع شهری تأسیسات و ها سازه سازیبه ایمن همچنین بخشید؛ ارتقا را ها آن ایمنی و پرداخت شهر فرسوده

  .نمود اقدام خطر پر

 یعنی کالن برنامۀ دو قالب بایست در می بابل شهر آتی شهری حهای طر پیشنهادی اصول و برنامه تدوین فرایند -2

 هاجهت عام طور به اینكه بر عالوه پیشنهادی های سیاست و اقدامات .گیرد صورت بحران اثرات کاهش و بحران از پیشگیری

 کاهش و از بحران پیشگیری جهت خاصی اقدامات و هاسیاست بایست می کند می هدایت و کنترل را توسعه شهر کیفیت و

 و مطلوب توسعۀ باید تفصیلی یا و جامع ح طر از جمله آتی های برنامه و طرحها تدوین در بنابراین .باشد داشته پذیری آسیب

  .شود واقع جدی توجه مورد نیز بحران مدیریت مسئلۀ کامل و جامع صورت به و داده شود قرار کار دستور در شهر پایدار

 بیشترین که کزی شهرمر محدوده در کالبدی-عملكردی ساماندهی و روانبخشی های طرح اجرای و تدوین -3

  .است ضروری داراست را خطرپذیری

 و ساختمانی تراکم از کاستنو  اداری های فعالیت کنار در گسترده خدماتی و تجاری های فعالیت از زدایی تمرکز -4

 باید احتمالی های خسارت و تلفات کاهش منظور به عرض معابر کم کناره در خصوص به و شهر مرکزی پهنه در جمعیتی

  .شود واقع توجه دمور

 است الزم احتمالی؛ وقوع مخاطرات هنگام در مناسب و موقع به رسانی امداد ضرورت و ها خسارت کاهش برای -5

 یابی مكان و بینی پیش غیره و رسانی امداد ،درمانی مراکز ،مدیریت بحران مراکز ،موقت اسكان هایکمپ همچون هایی مكان

 شوند؛  ساخته خطر های پهنه زا دور و های مناسب مكان در و گردند
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 انجام با شهری و مدیریت است ضروری بحران مدیریت مواقع در آمادگی منظور به شهروندان آموزش ضرورت -6

  .بردارد مدیریت بحران زمینۀ در اساسی و بزرگ گامی تواند می الزم های آموزش
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