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 در برابر بالیای طبیعی آباد خرمشهر  پذیری آسیببررسی میزان  
 

 سعید مظفری

 آباد خرم شهرداری سازه، -عمران ارشد کارشناس

 

 چکیده

کالن در  های مدیریت؛ یعنی شود میوقوع حوادث غیرمترقبة طبیعی امروزه امری پذیرفته شده در فرایند توسعة جوامع تلقی 

خود را در سطوح مختلف با لحاظ داشتن احتمال وقوع چنین حوادثی تبیین و طراحی  ای توسعه های برنامهکشورهای مختلف 

سیل و زلزله در چند دهه اخیر و امکان  ملهازجبودن استان لرستان و وقوع مخاطرات محیطی   خیز حادثه. با توجه به  کنند می

کارآمد و استاندارد مدیریتی در راستای کاهش بحران، رخداد بالیایی از این قبیل در آینده، همچنین  فقدان یک الگوی 

در  ها دادهدر برابر بالیای طبیعی تدوین شده است، تحلیل  آباد خرمشهر  پذیری آسیبپژوهش حاضر با هدف؛ بررسی میزان 

ی تاریخی و دهد که هستهنتایج  تحقیق نشان میصورت گرفته است.  AHPبا مدل تحلیل سلسله مراتبی  GIS افزار نرمقالب 

زیاد و بسیار زیاد قرار دارند.  همچنین دوره بازگشت  خیزی لرزههای مسکونی شهر در پهنه با خطر بخش عمده از هسته

-طور کلی، محدوده بستر رودخانه خرم سال است. 158آباد، کیلومتری از شهر خرم 100در فاصله   7با بزرگای  های لرزه زمین

 1995توان به سیالب فروردین و پاییز می ها آنکه از نمونه  باشد میبیشترین خطر سیل خیزی  آباد و بخش جنوبی شهر دارای

-عامل تهدیدکننده بافت در هنگام وقوع سیل عرض کم ترین مهماشاره نمود که باعث خسارات فراوانی در محدوده شهر شد. 

باشد. با توجه به اینکه شهر محدوده بافت می سطحی در های آبمعابر، پوشش نامناسب معابر و عدم وجود شبکه مناسب دفع 

زیرزمینی در حال انجام  های آبی شهر برداشت زیادی از ای قرار دارد و همچنین در محدودههای دامنهآباد بر روی آبرفتخرم

ی های شهر بخصوص قسمتکه در حال انجام است امکان فرونشست زمین در محدوده ییوسازها ساختاست. با توجه به 

 .باشد میها جنوبی شهر بیشتر از سایر قسمت
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 مقدمه

و  اجتماعی اقتصادی، های گذاشته و خسارت باقی انسان های گاهسکونت بر را مخربی طبیعی، تأثیرات مخاطرات

 (. 41: 1988الدین افتخاری و همکاران،  کنکند )ر می تحمیل جوامع بر ای گسترده محیطی

 آن با سازانسان عوامل و انسانى هاىپدیده تقابل نماید،می بحران و مخرب فاجعه به یک تبدیل را طبیعى سانحه یک که آنچه

 (.57: 1990)شهانقی و همکاران،  باشدمی

می هاحیات سیستم طبیعی و ناپذیرجدایی بخش واقع رد و هستند ناپذیر اجتناب بحرانها از درصدی همیشه که پذیرفت باید 

-ریزی و آمادگی عارض میهستند که در اثر عدم برنامه تحمیلی التهابات و بحرانها تهدیدات، از عظیمی بخش ولیکن باشند؛

شده و  ردوا شهری عناصر و اجزا بر سانحه بروز صورت در که شودمی اطالق خسارتی میزان به شهری پذیریگردند. آسیب

 که تمامی بوده جانبه همه و گسترده پدیده یک عنوان به باشد. همچنینمی متفاوت ها آن کیفیت و ماهیت برحسب آن مقدار

یابد)رضایی و می افزایش سرعت به آن میزان یکدیگر به عناصر وابستگی دلیل به و در برگرفته را شهر در یک موجود عوامل

بینی شده برای هر عنصر در معرض خطرات یک تابع ریاضی است و به مقدار خسارت پیش پذیری(. آسیب84: 1995همکاران،

طبیعی معینی است که در پذیری عناصرپذیری فرآیند برآورد آسیبشود. تحلیل آسیببار، با شدت معین،گفته میمصیبت

( از طرفی رشد Fischer& Scharnberger,1996: 8بار هستند )معرض خطر احتمالی ناشی ازوقوع خطرات مصیبت

ریزی و تغییرات زیاد در ساختارهای سازهای بدون برنامهوروزافزون شهرها متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت، منجر به ساخت

(.  بر این اساس در 1: 1991فر و همکاران،های نامساعد طبیعی گشته است )نظمفیزیکی شهر در مکانفضایی به ویژه توسعه

های تواند عالوه بر خسارات مادی، خسارات جانی زیادتری را نیز برجای گذارد. طی دورههای ناگوار میصورت وقوع حادث

پذیری دچار تغییر و تحول گشته و مفهوم امروزین آن با گذشته بسیار گذشته نوع تعریف و زاویه نگرش به مفهوم آسیب

 ترین مهمای است که از تمهیدات الزم و از پیش اندیشیده شده متفاوت است. یکی از راه های اساسی و اولیه در مدیریت بحران

 دهد.مخاطرات را نشان می به نسبت پذیریآسیب نظری ( دیدگاه های1های اسکان است. جدول ) ایجاد سایت ها آن

 مخاطرات به نسبت پذیری آسیب نظری دیدگاههای : مقایسه1جدول

 دیدگاه تركیبی عیدیدگاه ساخت اجتما فیزیکی -دیدگاه زیستی عنوان

مفهوم 

 پذیری آسیب
 ترکیب و تعاملی از هر دو ظرفیت/توانایی رسیدگی و بهبود ریسک در معرض بودن

تعریف 

 پذیری آسیب
 نبود ظرفیت/توانایی رسیدگی و بهبود درجه زیان فیزیکی محتمل

پتانسیل تأثیر پذیری و 

 ظرفیت رسیدگی

منشأ 

 پذیری آسیب
 تعامل طبیعت و جامعه جامعه/ظرفیت سیستم نیروی طبیعت/خطر و استرس

 یکپارچه اقتصادی-اجتماعی فیزیکی-زیستی حوزه دانش

 پذیری: منشأ اجتماعی ساختاریآسییب خطر: ویژگیها و توزیع فضایی کانون تأکید
ترکیبی و در قالب سیستم 

 زوجی

 ایداری سیستمپ پذیری: افزایش ظرفیت و تواناییآسییب خطر: کاهش زیانهای فیزیکی هدف

 كاهش ضرر و زیانهای ناشی از بحرانها و جلوگیری از عواقب مصیبت بار هدف مشترک

 علوم میان رشته ای علوم اجتماعی و انسانی علوم طبیعی و تجربی پایه نظری
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 چندبعدی، یکپارچه اجتماعی و اقتصادی فیزیکی و محیطی ابعاد مورد توجه

 1990از نیمه دوم دهه 1970دهه  آنو قبل از  1940دهه  سالهای ظهور

 کمی و کیفی اجتماعی و کیفی فن گرا و کمی روش شناسی

مدل برنامه 

 ریزی
 اجتماع محور و مشارکتی حمایت و جلب مشارکت ))فرماندهی و کنترل(( مدل

راه حل های 

 عمده
 ترکیبی و همه جانبه تغییر و ارتقای شرایط اجتماعی دانش فنی، اصالح رفتار

 /ارتقای ظرفیتپذیری آسیبکاهش  ممانعت از خطر/آسیب کردروی
پیشگیری،آمادگی، واکنش و 

 بهبود

 اقدام
استانداردها و انتقال تکنولوژی هشدار، 

 واکنش فوری، امداد و نجات

کاهش فقر و نابرابری و افزایش دسترسی 

 به منابع و امکانات

ترکیبی و همه جانبه و مبتنی 

 بر پایداری

 گروهها و افراد آسیب پذیر های توزیع فضایی خطر/آسیبقشهن مزیت عمده
کل نگری، یکپارچگی، 

 پایداری

 دست کم گرفتن خطر و ماهیت عدم توجه به علل و ابعاد انسانی محدودیت عمده
کمبود اطالعات، تعدد 

 تعامالت

 

ر هنگام بروز بالیا و حواث است. بنابراین مدیریت بحران کارا، یکی از عوامل مؤثّر در کاهش میزان خسارات و تلفات انسانی د

ریزی، اخذ تصمیمات مدیریتی و انجام اقداماتی برای آمادگی کاهش اثرات  توان گفت مدیریت بحران عبارت است از برنامه می

ز قبل مخرب، پاسخگویی، بازسازی و ترمیم اثرات ناشی از بالیا.  مدیریت بحران دارای شش مرحله است که چهار مرحله در فا

 (.1از وقوع، مرحله پنجم در فاز هنگام وقوع و مرحله شش در فاز پس از وقوع قرار دارد)شکل 

 

 روش شش مرحله ای مدیریت بحران    :1شکل

آباد بعنوان مرکز استان لرستان طی چند دهه گذشته شاهد افزایش جمعیت، افزایش تراکم انسانی و ساختمانی و شهر خرم

آباد نیز در  ه است. چنین گسترشی تابع شرایط ملی و محلی صورت گرفته است. گسترش مهاجرت به خرمگسترش فیزیکی بود

ای بوده است. های منطقهای از موارد نیز تحت تاثیر سیاستهای کالن کشور و در پارهالگوی غالب تحت تاثیر سیاست

های اسکان را برای شهروندان افزایش داده  زان مخاطره، میآباد خرممحیطی در ابعاد مختلف شهر کالبدی و زیستناپایداری
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های کالبدی و هم بی نظمی در نظام عملکردی خدمات است. پیامدهای زیانبار ناشی از رخداد مخاطرات محیطی، هم تخریب

 شهری رابدنبال دارد.

 

 روش تحقیق

ی مکانی با استفاده ها داده ی انجام  شده است.تحلیل -ای و با روش توصیفی توسعه -پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی

 استخراج  شده است. GIS افزار نرماز 

 

 یافته های تحقیق

 آباد خرمبالیای طبیعی تهدید كننده شهر -

درصد از  21412و  95419، 21457، 12471، 4419دهد به ترتیب آباد نشان میخیزی شهر خرمبندی خطر لرزهنقشه پهنه

، غرب شهر بندیهای خطر بسیار کم، کم، متوسط و بسیار زیاد قرار دارد. براساس نقشه پهنهاد در کالسآبمساحت شهر خرم

 آباد در پهنه با خطر بسیار زیاد است و بخش جنوبی حساسیت کمتری در برابر خطر زمین لرزه دارد.خرم

زیاد و بسیار زیاد  خیزی لرزهدر پهنه با خطر  های مسکونی شهری تاریخی و بخش عمده از هستهدهد که هستهنتایج نشان می

ها در اند که عمر زیادی دارند و بسیاری از این ساختمانها از ابنیه و ساختمان قدیمی تشکیل شدهقرار دارند. غالبا این بخش

ی مناسبی ندارند و ها فونداسیون و زیربنااند. بسیاری از این ساختمانگذشته  براساس اصول معماری و شهرسازی ساخته نشده

-ی از شهر خرمدر صورت بروز زلزله، حتی گاهی با کمترین لرزش تخریب می شوند، بنابراین با توجه به قرارگیری بخش عمده

 ای دارد. آباد در پهنه با پتانسیل خطر بسیار زیاد و بسیار زیاد توجه به بافت فرسوده این شهر اهمیت ویژه

 

 آباد خرمزی در شهر :  میزان خطر زلزله خی2شکل
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 آباد:کیلومتری مرکز شهر خرم 100ها با در فاصله دوره بازگشت زمین لرزه

 سال است. 158آباد، کیلومتری از شهر خرم 100در فاصله   7با بزرگای  های لرزه زمیننتایج نشان داد که دوره بازگشت 

 

 سیل-

درصد از  18انجیر حدود آبـاد در چمکـه: در حوضـه آبریـز خـرمدهـد آباد نشان مـیگرافی حوضه آبریز خرمبررسی فیزیو

 1100درصـد مـابقی سـطح حوضه بین ارتفاعات  82متر واقع شده اسـت. و  2800تا  2000مساحت حوضه در ارتفاع حدود 

متر و مابقی بین  2800تـا  2000درصد سطح حوضه بین ارتفاعـات  14متر قراردارد. و در رودخانه کرگانه حدود  2000تا 

 متر واقع شده است.  2000تا  1900ارتفاعات 

 

 آبادپهنه بندی خطر سیالب در شهر خرم-

 به فضاهای شهری شده وارده خسارات میزان و سیالب وقوع باعث تشدید  ها رودخانه و هامسیل حریم به توجه عدم

 (.47: 1988است)نصری، 

دهد که دامنه های شمالی، شرقی و شمال غربی اطراف شهر که هدایت کننده می آباد نشانبررسی خطر سیالب در شهر خرم 

های باشند، دارای باالترین میزان رخداد سیالب می باشند. بررسیآباد میسطحی به مرکز شهر و بستر رودخانه خرم های آب

آباد، با رخداد بارندگی های شدید هر خرمهای مناسب تخلیه آب در محدوده شدهد که به دلیل عدم کانالمیدانی نیز نشان می

هر، سطح آب باال آمده و باعث سیالب های موقت در سطح شهر بسیاری از معابر اصلی و فرعی شهر به ویژه در مرکز و جنوب ش

ای که های سیل بنا شده به گونهها و آبکنههای حاشیه نشین زیادی چاله. در محله اسدآبادی کورش و وخمی، خانهشود می

در معرض آسیب یک باراین محالت  1945دهد که در سال های محلی نشان میدقیقاً در معرض خطر سیل قرار دارد. بررسی

متر نمود.  1700اند. پس از این حادثه، شهرداری اقدام به حفر کانالی به طول تقریبی سیل قرار گرفته و ضایعات جدی دیده

این کانال در شرق شهر و به سمت کوه سیاه کمر از شمال به جنوب کشیده شده است. کانال از شمال جهانگیرآباد آغاز و به 

 شود.دره رود کرگانه ختم می

که از نمونه  باشد میآباد و بخش جنوبی شهر دارای بیشترین خطر سیل خیزی اما به طور کلی، محدوده بستر رودخانه خرم

عامل  ترین مهماشاره نمود که باعث خسارات فراوانی در محدوده شهر شد.  1995توان به سیالب فروردین و پاییز می ها آن

سطحی  های آبمعابر، پوشش نامناسب معابر و عدم وجود شبکه مناسب دفع عرض کمتهدیدکننده بافت در هنگام وقوع سیل 

 (.9-17(،  )شکل1994باشد )عباسی و همکاران،در محدوده بافت می
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 (1331)عباسی و همکاران،آباد خرم: پهنه بندی خطر سیالب در شهر 3شکل

 فرونشست

 های آبی شهر برداشت زیادی از ای قرار دارد و همچنین در محدودههای دامنهآباد بر روی آبرفتبا توجه به اینکه شهر خرم

ی شهر که در حال انجام است امکان فرونشست زمین در محدوده وسازهای ساختزیرزمینی در حال انجام است. با توجه به 

 .باشد میها های جنوبی شهر بیشتر از سایر قسمتبخصوص قسمت

 

 آتش سوزی-

 190آباد رخ داده بود و به رغم اینکه  تمام سوزی پاساژ قائم در خرمسوزی به وسعت و سختی آتشسال گذشته آتش  25در 

آباد و حتی نیروهای در حال استراحت نیز با حضور به موقع در عملیات خاموش کردن نیروی هشت ایستگاه آتش نشانی خرم

 و واحدهای تجاری زبانه کشید.به دیگر طبقات   آتش سوزی اولیه شرکت کرده بودند، متاسفانه آتش

سوزی وجود لباس، لوازم رایانه و مواد آتش زا موجب افزایش آتش سوزی شده و عالوه بر سوختن تمامی کاالهای  در این آتش

مامور  1انبار واحد های تجاری و خسارات سنگین به واحدهای صنفی مستقر در این مجتمع همچنین آتش موجب گازگرفتگی 

نشانی که برای مهار حریق به دل آتش  نشانان و معاون عملیات سازمان آتش صدومیت و سوختگی یکی از آتشنشانی و مآتش

آباد از لحاظ ریسک آتش سوزی زده بودند، شد و مصدومان به بیمارستان اعزام شدند. این آتش سوزی نشان داد که شهر خرم

 ترین مهمباشد. از ی میزی برای این نقاط دارای اهمیت فوق العادهریباشد که شناسایی و برنامهدارای نقاط بسیار حساسی می

 . دهد، می توان به موارد زیر اشاره کردآباد را افزایش میسوزی در شهر خرمعواملی که ریسک آتش

 

 آباد خرممسیرهای آسیب پذیر شهر 

 اصلی غیررسمی شهر وجود دارند: ساختار آباد در بافت ناکارآمد و سکونتگاه هایپذیر در شهر خرمعمده مسیرهای  آسیب

 انقالب و شریعتی خمینی، محورهای امام حول شهر مرکزی بافت حال عین در بافت ناکارآمد و در محدوده آمدو رفت شبکه

 به بروجرد سمت از شهر عبوری جاده در حقیقت و شهر اصلی محورهای از نیز شریعتی خیابان است. اگرچه گرفته شکل

بافت  محدوده در آن از منشعب های دسترسی و آبادخرم دره های توپوگرافیویژگی به توجه با اما شود،می سوبمح اندیمشک
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 جنوبی-شمالی راستای توجه قابل نکته. است برخوردار امام محور به نسبت کمتری از اهمیت محلی دسترسی جنبه ناکارآمد از

های  محدودیت و آبادخرم دره در شهر استقرار موقعیت از مستقیما ژگیوی است. این آباددر شهرخرم اصلی دسترسی محورهای

 غربی -های شرقیخیابان شهر جدید هاتوسعه و شمالی هایبخش در چه اگر باشد. می غربی -شرقی جهات در شهر توسعه

 در ایهویژ اهمیت از ینو مجاهد شهدا هایخیابان مرکزی هایبخش در نیز و اجتماعی تامین بلوار و ولیعصر خیابان مانند

 گیری شکل فیزیکی هایمحدودیت علت به ذکر شد، چنانچه اما دارند، نقش آبادخرم شهر دسترسی شبکه ساختار تشکیل

آباد خرم شهر در موجود معابر شبکه عمده هایویژگی از .است جنوبی بوده-شمالی راستای در دسترسی نظام آن تبع به و شهر

 و ظرفیت قدمت و هاپل این تعدد است. ناکارآمد  بافت محدوده رو در سواره هایپل تعدد و شهر پیچ رد پیچ رودخانه عبور

 معابر شبکه اصلی ساختار .است شده رها محو برخی در ترافیک اوج در ساعات هاپل این ناکارامدی موجب هاپل این پایین

 مشاهده توانمی شهر محالت در تمامی تقریبا را کلی تارساخ این است. گرفته شکل شطرنجی نامنظم شبکه مبنای بر شهر

-گرفته شکل آبادخرم در شهری هایطرح اولین از تهیه پس یا تفکیکی هایحطر مبنای بر که جدید توسعه های بالطبع .نمود

 که هایی ودیتمحد آن از ترمهم و شهر مرکز گرفته شکل اما ساختار کنند،می تبعیت شبکه شکل نوع این از بیشتر اند

 شطرنجی شبکه انتظام مانع می کند ایجاد معابر شبکه طراحی در آبادخرم از دره رودخانه عبور و شهر توپوگرافی وضعیت

 .است شده شهر در موجود

 هستیم شاهد نامنظم را شطرنجی بافت شهر مرکزی هایپهنه در و بیشتر بوده دسترسی شبکه خرد ساختارهای بر تاثیرشیب

 و نامنظم کامال ساختار به این بافت دختران باغ و بازار پشت بازار، مانند شهر محالت قدیمی به شدن نزدیک با و دریجت به که

 است. شهر از بخش های اینبافت بارز ویژگی پیچ در پیچ و عرض کم هایکوچه .یابدمی تغییر ارگانیک

 
 : وضعیت شبکه معابر در سکونتگاههای غیررسمی4شکل
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 : مسیرهای آسیب پذیر5شکل 

 

 نتیجه گیری

های اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی مانند خسارات جانی و ای که موجب تضعیف و از بین رفتن توانمندیهر اتفاق غیرمترقبه

بالیای  ازجمله.  شود میمالی، تخریب تأسیسات زیربنایی و کاهش زمینه های اشتغال در جامعه شود، بالیای طبیعی شناخته 

 ی می توان به زلزله، سیل، خشکسالی، آفات طبیعی، آتشفشان، آتش سوزی، جنگل ها و پدیده های جوی اشاره کرد.طبیع

 منفی دیده، پسخوراندهای آسیب جامعة زمینة در بعد از وقوع بحران های طبیعی  موقع به و صحیح بینی پیش عدم درصورت

 بروز از بعد روانی مسئلة پسایندهای امروزه .شود می مشاهده آتی های نسل و فعلی دیدة حادثه نسل در جبرانی غیرقابل و

نتایج تحقیق نشان داد،  است؛ یافته کشورهای توسعه در بحران مدیریت های بخش متولیان اصلی های دغدغه از یکی حوادث

در بافت ناکارآمد شهر  ، که آسیب این دو بحرانباشد می، زلزله و سیل آباد خرمعمده بالیای طبیعی تهدید کننده در شهر 

 تبعاتی منفی فراوانتری نسبت به سایر مناطق دارد. آباد خرم

 شود: آمده در سه زمینه پیشنهادهایی به شرح زیر عنوان می دست بر اساس مطالعه صورت پذیرفته و با توجه به نتایج به

 آموزش شهروندی -

 هایی طبیعی و انسانی و ترکیبی؛ ور مقابله با بحرانمنظ های شهروندان به * ایجاد نظام آموزشی و افزایش مهارت

وپرورش در جهت توسعه یادگیری عمومی پیرامون مباحث مخاطرات، اسکان اضطراری   * استفاده از توان و ظرفیت نهاد آموزش

 و مسیرهای تخلیه امن؛

منظور آموزش و ترویج اسکان  بههای آموزش عمومی در جهت تقویت مفهوم محله محوری و ناحیه مداری  * برگزاری کارگاه

 ای. ای و ناحیه اضطراری محله
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 گیری و مدیریتی نظام تصمیم -

ها دولتی ـ عمومی و مردمی در اسکان  * توسعه مدیریت مشارکت محوری و تعیین سهم اضالع مختلف نهادی و سازمان

 اضطراری و مسیرهای تخلیه؛

 رایند مدیدت بحران  در تمامی مراحل امداد و نجات؛کارگیری مدیریت یکپارچه و سیستماتیک در ف * به

 های اسکان اضطراری؛  منظور بحث مالکیت، و استقرار سایت * هماهنگی بین تمامی نهادها به

 * تشکیل دو فضای ستاد مدیریت بحران در دو بخش شرقی و غربی با فرماندهی مکانی بخش شرقی؛ 

متناسب با ساختار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی ، محیطی و  آباد خرماطرات شهر  * تدوین سند راهبردی مقابله و اقدام با مخ

 تکنولوژیکی؛ 

سازی اصول ایمنی، پیشگیری و مقابله با  آور، تشویقی و حمایتی در جهت پیاده * تقویت و توسعه سازوکارهای حاکمیتی الزام

 ها و تأسیسات مهم و حیاتی؛ تمانسازی، بهسازی و نوسازی در ساخ ویژه در مقاوم حوادث و سوانح به

 های اسکان اضطراری و مسیرهای تخلیه؛  آوری در طراحی، اجرا و نگهداری سایت * رعایت اصل تاب

 فرایند اجرایی-

 * ایجاد سیستم هشدار خطر به تفکیک گونه مخاطرات در تمامی محالت شهر؛

ویژه در مسیرهای اصلی اضطراری به  تجهیزات شهری به * رعایت موازین شهرسازی و جانمایی مناسب المانها، تأسیسات و

 طوری که در هنگام وقوع حوادث موجب بسته یا کند شدن جریان ترافیک و امدادرسانی نشوند؛

 های اسکان اضطراری(؛ های مناسب جهت مشخص نمودن مسیرهای تخلیه از مبادی تا مقاصد) سایت * نصب عالئم و نشانه

 های اسکان اضطراری؛ قدامات اولیه در جهت استقرار و نصب تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز در سایتسازی و انجام ا * آماده

ها در مناطق با بافت ارگانیک و فرسوده و همچنین مسیرهایی که به لحاظ طبیعی در معرض خطر  سازی بدنه راه * لزوم مقاوم

 باشند؛ می
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