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  چکیده

و حفاظت از اين فضاها  یشناس بیآسدر مناطق کشور حاکی از تمرکز جمعیت در شهرها و ناکارآمدی در  زیلرزه خ یاز پهنه ها یشناس بیآس
کالن  یکيزیزلزله و روند توسعه ف یريسازد. اين مقاله با هدف مطالعه خطر پذاست که اين امر ضرورت پدافند غیر عامل را بیش از بیش مطرح می

است. اين پژوهش درصدد است بر  یلیتحل -یفیاجرا توص وهیو از نظر ش یاست. که از نظر هدف کاربرد ،یپدافند شهر کرديبا رو کرمانشاهشهر 
 فيکاهش خطر را باز تعر یهایو نقشه خطر در کالن شهر کرمانشاه، استراتژ یريپذ بیپهنه آس هیگانه حاصل شده، با ته 09 یهااساس شاخص
پذيری زياد و خیلی زياد قرار درصد سطح شهر در دامنه آسیب 10از پهنه های خطر زلزله در اين شهر نشان می دهد که بیش از  حاصلکند. نتايج 

متناسب با مالحظات پدافند  نهیحاصل از پژوهش، جهات به جيها و نتااست. همچنین با توجه به داده 7و  9و  3و 1دارد که عمدتاً در مناطق 
 ت.اس یشطرنج-ی( با نظم داخلی)الگوی فعل یخط-یشعاع یکالن شهر کرمانشاه الگو يیفضا-یتوسعه کالبد یبرا رعاملیغ

 

 زلزله، کالن شهرکرمانشاه.  ،یريپذ بیآس ،یکيزیتوسعه ف رعامل،یپدافند غ:  واژگان کلیدی

 

 مقدمه 

( رشد بی رويه و شتابان 267: 1357رويه شهر به عنوان نوعی از مخاطره مطرح است )محمودزاده و همکاران، امروزه توسعه بی  
ها به شهرهای بزرگتر های شهری و روستايی و الحاق بسیاری از آنعه سکونتگاههای اخیر، سبب گسترش و توسشهری در ايران در دهه

 شان گستردگی علت به نیز و جمعیتی باالی تراکم و سرمايه انباشت دلیل به ( اين شهرها222: 1044شده است)محمودزاده و همکاران، 
براساس پیش بینی های صورت گرفته، تا  (.2: 1313 نظری، اسدی) شوند می متحمل را بیشتری صدمات ها سکونتگاه ساير نسبت به
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يران، به يقین رشد شهری ( با توجه به روند رشد کالنشهرها در اElshehabi,2015: 106نیز در کالنشهرها سکونت خواهند نمود )
گسیخته آنها تداوم خواهد يافت. واقعیت اين است که رشد شهری در نفس خود خصلتی سرکش دارد که نیازمند مهار و هدايت لجام

کالبدی خود و همچنین -( خیلی از اين کالنشهرها با توجه به روند توسعه و شکل و الگوی فضايی111: 1355است)قربانی و طاهوئی ، 
(. در نتیجه تراکم 750: 1351کم جمعیت و... در معرض خطرات و آسیب های ناشی از باليای طبیعی قرار دارند )لحمیان و غالمی، ترا

زياد جمعیت در شهرها و مخصوصا در پهنه های زلزله خیز منجر به آسیب پذيری زياد اين مناطق خواهد گرديد، آسیب پذيری را می 
: 1355خواه طبیعی، معنوی يا غیرمادی به وسیله يک عامل ديگر دانست )مختاری ملک آبادی و همکاران، توان استعداد هر نوع صدمه، 

 دهدمی رخ کشور در ريشتر مقیاس در درجه 7 بزرگی ای به زلزله يکبار سال ده هر و ريشتری 6 زلزله يک هرسال میانگین طوربه .(100

 آذرماه 14 در کرمان هجدک 2/6 آن دنبال به و کرمانشاه– ازگله 1356 آبان 21 يشتریر 3/7 اخیر هایزلزله که ؛(142: 1357 حیدری،)
 غیر و کالبدی اجزای و عناصر از چنداليه ساختاری (. روشن است با توجه به اينکه شهر0: 1044و .... اين نمونه ها هستند )ملکی،  1356
 و ظرف کنش و متقابل روابط از سطح دو اجزا اين میان. اندگرفتهشکل اهمب نزديک پیوند در و است( اجتماعی مکانی، کارکردی،) کالبدی
 مخاطرات مقابل در پذيری آسیب کاهش سیاستگذاری منظور به راستا اين در .(2: 1350 میرايی، و اکبریعلی) دارد وجود مظروفی
 هایپهنه ارزيابی مخاطرات، از ناشی عواقب از روشن تصويری ارائه آن با متناسب عملیات اجرای و هاتصمیم صحیح اتخاذ لزوم و طبیعی
کالنشهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه و از قديم االيام  (.17-143: 1359 اصل، و کاشانی سرور) است ضروری شهری پذير آسیب

هر با توجه به جمعیت مرکز سکونتگاهی و قطب ارتباطی و جمعیتی منطقه غرب کشور بوده است نقش و اهمیت جايگاه پدافندی اين ش
پذيری آن از داليل اين انتخاب است که تحلیل آسیب پذيری زلزله را اجتناب ناپذير می نمايد مقاله حاضر به تحلیل آسیب پذيری 

بعالوه  .کاربرد دارد آينده هایافق در ريزیبرنامه نیز برای آن دستاوردهای کالنشهر کرمانشاه در ارتباط با زلزله احتمالی می پردازد که
 نظر مد الزم را سازیها شاخصمدل از استفاده با طبیعی و اجتماعی کالبدی، هایمولفه از تلفیق استفاده و تبیین جستجوی اين مقاله در

ر در مقاله حاض .نمود اجرايی را آن بتوان، در برابر مخاطره زلزله راهکارهايی متناسب با اصول پدافندغیرعامل که ارائه همچنین دارد.
 شناسايی و کرمانشاه شهر بحرانی کالن هایمحدوده شناسايی در سهولت برای خطر پهنه آسیب پذيری و نقشه تهیه اهدافی همچون
 متناسب با مالحظات پدافند غیرعامل برای بهینه جهات پژوهش و تعیین از حاصل نتايج و هاداده به توجه با بحرانی و... محدودهای

 زلزله، دنبال شده است.   خطر پهنه گرفتن نظر در با آينده در کرمانشاه شهر نکال فضايی-کالبدی توسعه

و  هي  تجز دياما بعلت کاربردی بودن آن و روش های جد ست،یدر جهان چندان موضوع تازه ای ن یريپذ بیآس یابياگرچه موضوع ارز
 یابي  در ارز رعاملیبر مالحظات پدافند غ یکرديبا رو یکيزیموضوع توسعه ف متفاوت است . یانسان و یعیطب هاییژگيبا توجه به و لیتحل
 ني  و... ب وده اس ت در ا   نیو مسئول یشهر زانيبرنامه ر دانان،یمورد توجه جغراف زیمختلف ن نياز زلزله در گذشته به عناو یريپذ بیو آس
از ارائ ه ش ده ان د، اش اره      یبه تعداد رير زدر شهرها وجود دارد که د یريپذ بیآس زانیم یابيبرای ارز ارییروش ها و مدل های بس نیب

 شود: یم یمختصر

شهری با رويکرد م ديريت بح ران زلزل ه در     ۀهای فرسودپذيری در بافتهای آسیب( به تحلیل شاخص1359و همکاران ) محمدپور-
 و بسیار باال بیشتر است که ب ا  پذيری باالگرفتند که وسعت و پوشش جمعیتی نقاط با آسیب جهینت نیمحلة سیروس تهران پرداختند و چن

 تحلیل، در برابر زلزله بسیار آسیب پذير است.  موردعوامل کالبدی  ةتوجه به هم

دهن ده ش هر ب ا     لیتشک هایهيال کیبه تفک یشهر هایپهنه یرپذيبیجامع آس یابي( به ارائه مدل ارز1351و همکاران ) یخانیعل-

اس ت   یاریمع نتريمهم یشهر هایرساختيشبکه ز ،یرپذيبیآس یارهایمع نینشان داد که در ب جيپرداختند. نتا رعاملیپدافند غ کرديرو

 .کندیم فايا يیبسزا قششهر ن یرپذيبیکه در آس

در زلزله پرداختن د   یرپذيبیآس کرديبا رو زيکالنشهر تبر یشهر سکير تيريمد یراهبردها ی( به بررس1355و همکاران ) ینوروز -

 س ه يحاص ل از مقا  جيروبروس ت. نت ا   يیدهاي  دارد و با تهد یفراوان هایاد که محدوده با وجود داشتن نقاط قوت باال، ضعفنتايج نشان د

 دارد. دی( تاکتهاجمی راهبرد) هاقوت و هافرصت تيبه راهبرد تقو ازاتیامت
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 بارس لونا  ش هر  در ایرزيابی خطرپذيری ل رزه به ا GISو به کارگیری ابزار  RISK-UE( با استفاده از مدل 2414و همکاران ) النتدا-

 و ه ا س اختمان  و مس کونی  پذيریآسیب ارزيابی برای ساده آماری ابزار يک روش اين کارگیری به که است اين بیانگر آن نتايج پرداختند
 محدود در دسترس باشد.  اطالعات که زمانی ويژه به. است تاريخی بناهای

ب ه   Hazusگرفت که مدل  جهینت نیشهر در برابر زلزله در شهر دهرادون هند پرداخت و چن یرپذيبیآس یابي( به ارز2411) یگالت-

شهرها در براب ر   یرپذيبیو کاهش آس یابيجهت ارز یتواند به عنوان مدل مناسب یمورد استفاده م یرهامتغی و هاکثرت و تنوع داده لیدل
 . ردیگ قرارزلزله مورد استفاده 

 GISو  ایم اهواره  ه ای و داده يیه وا  ه ای شهر ب ا اس تفاده از عک س    یاجتماع یرپذيبیآس یابي( به ارز2415)و همکاران  ابرت-

بهتر کمک  یابيبه ارز یدانیم هایبا داده بیمختلف در ترک هایبراساس بخش یمکان هایداده لیگرفتند که تحل جهینت نیپرداختند و چن
 کند.یم

 مبانی نظری

 کاهش خطر زلزله یزیرنامه رو ب رعاملیپدافند غ

 یاز شهرها یلیکه در خ يیو تعداد قلعه تپه ها رانيگرگان در ا واريو د نیبزرگ چ وارينظیر د یو قالع وارهايبه د نگاهی
 نياودارد که آن را با عن خيتار یبه درازا يیمانده است بیانگراين است که علم و هنر پدافند سابقه ا يیآن برجا یايبقا رانيا یخيتار

 یروهایاست و ن ی(. پدافند عامل، عملیات مسلحانه و استفاده از ابزارآالت جنگ1044 ،ی)ملکسندشنا یم رعاملیعامل و غپدافند 
مردم  یو حت عيها، صناتمام نهادها، سازمان رعامل،ی. پدافند غ2(. 02: 1044 ،یو ملک یرا دارند)پورمحمد یاصل تیمسلح مسئول

دارد. پدافند  هیمهار، مقابله و کاستن از آثار خطر تک یبرا طیبر مح لطهر انسان و سیر عهده دارند. و بر تدبب ینقش مؤثر توانندیم
و  ریزاده دل نی)حسکندیم لیها را تسهبحران تيريو مد شودیاتخاذ م یااست که قبل از وقوع هر نوع مخاطره یریتداب رعاملیغ

(؛ چرا Cutter et al, 2424 :12کشورها است) کثرا یبرا یاصل یاز چالش ها یکياطرات، (. امروزه مقابله با مخ3: 1351همکاران، 
وارد  يیهابیآس یبلکه به اقتصاد محل شود،یآنها م یو درد و رنج عاطف ریکه اين مخاطرات نه تنها باعث مرگ و م

غالب از  دگاهيد شود؛یم دهيمخاطرات د در نگرش به یریچشمگ راتیی(. در جهان، تغ115: 1357کند)بذرافشان و همکاران، می
است با خطر )با  یمساو سکيکرده است، ر دایپ رییدر مقابل سوانح تغ یآورتاب شيبه افزا یريپذ بیتمرکز صرف بر کاهش آس

و  یو نوسازمناسب،  یابیزلزله و... و مکان اياز خطر و  ینيگز ی)با دور یريپذ بیتوان خطر را کاهش داد( ضربدر آس یعلم امروز نم
)با  تیرو کم کرد( ضربدر معرض یريپذ بیمردم و... آس یساختمان ها و آموزش وآمادگ یساز یفیفرسوده و ک یبافت ها یبهساز

و بحران آب و نبود امکانات  یکاریو ب یمسائل اقتصاد رانيکنند اما در ا یرا کم م تیاز مهاجرت معرض یریو جلوگ يیتمرکز زدا
 یبازه زمان یو آهسته، ط یمراحل یاست. اما با ط یجان یمنيا شزلزله هدف و شعار یشده است( مهندس تیباعث تمرکز و معرض

راهکار خواهد بود و  نی( که هم25: 1044 ،ی)الف((  و ملک 234: 1044و همکاران،  یاکبر یکم نمود)عل توانیزلزله رو م سکير
قابل استنباط است و به  رعاملیغ فندتوان کمتر نمود. لذا آنچه از پدا یم رعاملیاصول پدافند غ تيزلزله را با رعا یريپذ بیآس
 يیو شناسا ی( بحران شناس1دهد عبارت است از:  یعامل را شکل م ریپدافند غ تیسازه، ساختار، مضمون و موضوع یعبارت
مقابله و مهار مخاطرات  یهایاستراتژ نيو تدو ینگرندهي( آ3محتمل  داتيمخاطره و تهد یشناسبی( آس2قابل وقوع  داتيتهد

باهدف  رعاملیو سنجش با اصول پدافند غ ی( ارائه مالحظات مرتبط، به شرط همخوان0 زیآماز آثار مخاطره کاستنجهت 
 (.03: 1044،یو ملک یاست )پورمحمد یريپذ بیو کاهش آس یطیمح یایدر جغراف داريپا تیامن تيحفظ و تقو ،یبازدارندگ

 ده در زلزله بوجود آم یخسارت ها

آن انج ام ش ده    یريپ ذ  بیدر خصوص سوانح طبیعی، به خصوص زلزله، به منظور کاهش آس   ادیيدو دهة گذشته مطالعات ز در   
تلفات مالی ح وادث طبیع ی بیش تر از تلف ات ج انی اس ت؛ ام ا در         افتهي(. در کشورهای توسعه 146:  1350و همکاران،  یمیاست )ابراه
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 Ebert et)اس ت   افت ه يص حیح در کش ورهای توس عه     زیي  امر عکس است که نش ان دهن دۀ برنام ه ر    نيا کشورهای در حال توسعه

al,2008:130) درس ت و   یزياست برنامه ر ريطبیعی وجود ندارد و آنچه امکان پذ ایيپیش بینی دقیق بال ايحال امکان کنترل و  نيبا ا
. در طی قرن (Moehle et al,2009:2)طبیعی است  بالی کيدر مواجه با  کمتر ریيبا آسیب پذ یيگام برداشتن در مسیر ساخت شهرها

نفر ج ان خ ود را از دس ت     1944444زلزله مخرب در نقاط مختلف کرۀ زمین روی داده است که بر اثر آن بیش از  1144بیستم بیش از 
برخ وردار نب وده ان د     ک افی  من ی يمهندس ی و ا  ب وده ک ه از اص ول    یيهاساختمان زشيتلفات عمدتاً ناشی از ر نيدرصد ا 54داده اند و 

(Lantada and Pujades, 2010:2)  ب ه وق وع    یه ا ل رزه نی، و به دنب ال زم   2441تا سال  1514بر طبق گزارش سازمان ملل از سال
 344و  اردیلیم 14بر ها بالغزلزله نيحاصل از ا یاقتصاد انيداده اند که زجان خود را ازدست انیرانينفر از ا 73276تعداد  ران،يدر ا وستهیپ
س ال ي ک    14ريشتر و هر  6در ايران به طور متوسط هر سال يک زلزله به بزرگی (. UN/ISDR,2005) دالر برآورده شده است ونیلیم

نطق ه  ده د ک ه م  ( پراکندگی وقوع زلزله در ايران نشان م ی 94: 1371درجه در مقیاس ريشتر رخ می دهد )علیدوستی،  7زلزله به بزرگی 
زلزله آسیب پذيری کمت ری در براب ر    5های اصفهان و يزد با زلزله مخرب در طول تاريخ لرزه خیزترين پهنه ايران و استان 51خراسان با 

ای را در جه ان دارا م ی باش د    درصد تلف ات زلزل ه   6(. به لحاظ تلفات ناشی از زلزله، ايران 13: 1312 ،یزلزله داشته اند )احمدی و بوچان
زلزل ه وج ه    ا،یمالیکمربند زلزله آلپ ه یبر رو رانيقرار داشتن کشور ا لی(. به دل2: 1310 ،ی( به نقل از )ابلق121: 1352و مودت،  یک)مل

 (.06: 1311رخ داده است )غضبان،  شترير 7از  شیلرزه با شدت مطلق ب نیزم 12حداقل  ریدهه اخ 6 یط رانياست در ا یايغالب بال

 یشهر یریپذ بیاهش آسزلزله و ک یابیارز

و  یاست )عل و  افتهي شيافزا یشهر طیمح یها یدگیچیپ شيافزا لیبا گذشت سال ها به دل یشهر طیدر مح یلرزه ا یريپذ بیآس
خطر ممکن است  کيمردم که درآن  یاز زندگ یطيو شرا تیدرک وضع ،یمفهوم کل کيبه عنوان  یريپذ بی(. آس72:  1359همکاران، 

از فش ار   یو عوام ل ناش    ی. عوام ل س اختار   ( ,2414:23Sue et al  در نظر گرفته شده است ودش لتبدي هاآن یگ برافاجعه بزر کيبه 
شهرها، م ی ت وان ب ه ان دازه      ستمیداخل س یساختار هاییژگيبزرگ هستند. از و یدر شهرها یريپذ بیآس اینهیاز عوامل زم یطیمح

 یريپ ذ  بیآس   یابي  ارز یآن ب را  ه ای اشاره کرد. که شاخص اهرساختيز یو اقتصاد یعشهر، توسعه اجتما يیشهرها، تراکم، فرم فضا
از ظه ور   یآن دس ته از اخ تالالت ناش     ،یريپذ بیدر آس یطیاز فشار مح ی. عوامل ناشباشدیم تیاهم یدارا یاز مناطق شهر یکيزیف

 باش د یم   یعم وم  س المت و ح وادث م رتبط ب ا     یمبهداش ت عم و   یبرا یاضطرار تیتصادفات، وضع ،یعیطب یايحوادث، از جمله بال
(Chanliang et al,2011:56.) عوامل  ني( ایاجتماع ،یاقتصاد ،یکالبد ،یعیباشند )طب یگوناگون م اریبس یريپذ بیعوامل مؤثر در آس
 (.Paton and Johnson,2001:270) ج امع  س تم یس کي  دهند، نه به ص ورت منف رد، بلک ه ب ه ش کل       یقرار م ریرا تحت تاث گريکدي
ب ار ب ا    بتیهر عنصر در معرض خط رات مص    یشده برا ینیبشیحساب کرد به مقدار خسارت پ یاضينوع تابع ر کيرا اگر  یريپذبیآس

و  یب  یمناس بت ترک  ه ای هي  ال ت وان یمناس ب، م    یابي  حصول ارز ی(. برا66: 1317و همکاران؛  یآبادی.)زنگشودیگفته م نیشدت مع
 تيريم د  ندياز فرا یمهم کرديخطر رو یپهنه بند( Church  and T. Murray, 2009:110). مودن دیرا تول GISدر  ازیمورد ن هاینقشه
ت وان از   یکرده و م دایکاهش پ ازیمورد ن هایاطیخطر زلزله، احت لیپتانس یابي(. با ارز114:  1357 ان،يریو ام یاز بحران است )کرم شیپ
بن ابراين متخصص ان و دس ت ان درکاران     (. Khatsü, 2005:15) ديورز اجتناباز مردم  یاریان بسبزرگ و از دست دادن ج یتراژد کي

های آينده بشر را تا جايی که به حیط ه ک اری و تخصصش ان مرب وط     برنامه ريزی شهری مسئولیت برنامه ريزی و سامان دهی زيستگاه
 ( 94: 1350شود بايد به عهده گیرد )ملکی و همکاران، می

 منطقه مورد مطالعهمعرفی 

نفر در قالب  1592030هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر  29بر اساس آخرين تقسیمات سیاسی با وسعتی بالغ بر  کرمانشاه استان
 هایاستان به جنوب از کردستان، استان به شمال که از) 297 : 1041خانوار در غرب کشور قرار دارد ) حیدری فر و همکاران،  976161
( 90:  1357 ملکی،) است همسايه عراق کشور با مشترک مرز کیلومتر 02/363 با غرب از و همدان استان به شرق از و ايالم و لرستان
 6 و درجه 01 تا دقیقه 21 و درجه 09 و استوا خط از شمالی عرض دقیقه 24 و درجه 39 تا دقیقه 06 و درجه 33 جغرافیايی مدار مابین
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استان  کشوری تقسیمات لحاظ . از(10 :1351 همکاران، و پورمحمدی) است قرارگرفته گرينويچ النهارنصف از شرقی طول دقیقه
 و اکبری علی) است شدهتقسیم سکنه دارای روستايی نقطه 2622 و دهستان 11 و شهر 39 بخش، 30 شهرستان 10 کرمانشاه به
 دلیل به گوناگون های سده که در است کرمانشاه شهر کرمانشاه، استان مرکز( 52: 1044 ملکی،) از نقل به(( ب) 162: 1044 همکاران،
 و ايران غرب شهرهای مهمترين از کرمانشاه کالنشهر نیز امروزه و است بوده ای ويژه اهمیت دارای کرمانشاه شهر راهبردی ويژه جايگاه
 از شمالی عرض دقیقه 15 و درجه 30 موقعیت با انشاهکرم کالنشهر(. 623: 1351 همکاران، و زينتی) باشد می دارا را استان مرکزيت
 شهری مناطق مساحت( 34: 1311 شاعلی، و رستمی) استان شرق در گرينويچ النهار نصف از شرقی طول دقیقه 7 و درجه 07 و استوا
 جمعیت 1359 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری آخرين بنابر باشدکه می هکتار 13061.9611 بر بالغ کرمانشاه شهر کالن

 يک از بیش به شهر اين جمعیت روستا چند الحاق با 1356 سال در اما است بوده استان مرکز بعنوان نفر 506691 کرمانشاه کالنشهر
 مهمترين عنوان به کرمانشاه شهر میان اين در. گرديد اعالم کالنشهر بعنوان کشور وزارت طرف از 1357 سال در و رسید نفر میلیون
 يا کرماچان اصل در کرمانشاه شهر تسمیه وجه. شهرداری است منطقه 1 دارای که بوده استان کالبدی و سیاسی ی،جمعیت مرکز
است  فعال نیمه و فعال گسل چندين دارای کرمانشاه((.الف) 221: 1044 همکاران، و اکبری علی)است  بوده رعايا شهر يعنی کرماجان"
 ذيری باالی شهر موثر واقع شود. می تواند در شکل گیری زلزله و آسیب پکه 

 
 موقعیت جغرافیایی کالن شهر کرمانشاه  -(1شکل )

  روشها داده و

مرتبط  دیپژوهش را کارشناسان و اسات یاست. جامعه آمار یلیتحل -یفیاجرا توص وهیو از نظر ش یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد
به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است که در  یشخص نیاستفاده از روش تخم نفر با 34تعداد  نيا داده است که از لیبا موضوع تشک
وزن ها در  یها با استفاده از مدل همپوشانمولفه داريپا زانیو م هاهينمودن ال یها جهت اورلشاخص یازدهیو امت نشيانتخاب و گز

 ،یاسناد ،یمنظور منابع آمار نياستفاده شده است. بد GIS افزار نرم از هانقشه میجهت ترس تيو در نها ديمناطق هشتگانه اقدام گرد
 نيا یها لیدر تحل ريز ینقشه ها یاز سازمان های مرتبط صورت گرفت. بطور کل ازین مورد ینقشه ها یو جمع آور نترنتيمراجعه به ا

وضع  یاراض ی. کاربر3، 1359سال  یدوره سرشمار یپارسل ها ی. نقشه ها2 یتوپوگراف ی. نقشه ها1: ديمقاله مورد استفاده واقع گرد
، نواقص آن اصالح، که نقشه ها بصورت ناقص موجود بوددر مواردی  .همورد استفاد یها هيال گري. رودخانه و د9 یشناس نی. زم0موجود 

  گرفته شده است.  بکارکالنشهر کرمانشاه  یريپذ بیآس يیعنوان نقشه نها ی حاصل، بهخروجبه عبارتی  تهیه شد، ازیمورد ن ینقشه هاو 
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 ها  تجزیه و تحلیل داده

 گذاری فاصله و ها اليه تهیه بايد ابتدا زلزله برابر در سکونتگاهی مراکز و شهرها پذيری آسیب ارزيابی و سنجش در است مسلم آنچه
 و بود خواهند تاثیرگذار ها اليه اين انتخاب و گزينش در عواملی اهمیت، و اولويت ترتیب به که پذيرد انجام شده تعريف های شاخص
 -3 يکديگر از... و ها سازه ها، کاربری فاصله -2... و ها سازه ها، کاربری اين به ساکنان دسترسی -1است؛  ناپذير اجتناب آنها نقش تاثیر

 اينکه به توجه با لمثا عنوان به  گسل. خطوط از نیاز مورد و کافی فاصله -0 يکديگر با...  و فضاها و ها سازه ها، کاربری سنخیت
 يکديگر به ها کاربری اين فاصله که اندازه هر دارند عهده بر را نجات و امداد نقش زلزله وقوق زمان در انتظامی و نظامی های کاربری
و مولفه می باشند تهیه  0گانه که زير مجموعه  09بود. که در ادامه اليه ها و شاخص های  خواهد تر مطلوب وضعیت باشد نزديکتر

 ارزش گذاری شده اند. 

 
  شاخص های اثرگذار کالبدی: نگارندگان   -( 2)شکل

 
 نگارندگانالیه های کالبدی : -( 3)شکل
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 فاصله شهرداری نتايج زير حاصل گرديد: مناطق پذيری آسیب در موثر هایشاخص تبیین و ها شرح با توجه به نقشه حاصل از اليه
: مناطق شهرداری عموماً در  فرعی های ازخیابان فاصله ی عموماً در وضعیت بهینه ای قرار دارند.: مناطق شهردار اصلی های ازخیابان

 2و  7، 1، 0با فاصله بیشتری از مراکز نظامی قرار دارند و مناطق  6و  3، 9، 1نظامی: مناطق  مراکز از وضعیت بهینه ای قرار دارند. فاصله
صنعتی کارگاهی: همه  مراکز از دارای وضعیت مطلوبی می باشند. فاصله ود می باشندچون دارای کاربری نظامی در داخل منطقه خ

: مناطق  نقل و حمل مراکز از وضعیت مطلوب تری را دارا می باشد. فاصله 1و  0مناطق از وضعیت تقريباً نامطلوبی برخوردارند اما منطقه 
تقريباً  2و تا حدودی منطقه  1ن کاربری برخوردار نیستند اما منطقه به ترتیب از وضعیت مطلوب در دسترسی به اي 0و  1و  6و  9و 3

: کلیه مناطق شهری از وضعیت يکسانی برخوردارند فقط در منطقه يک شدت آسیب (اراضی سازگاری) اراضی مطلوب تر است کاربری
 پذيری را به واسطه کاربری شرکت نفت و پتروشیمی کرمانشاه داريم.

 تراکم :گرديد حاصل زير نتايج شهرداری مناطق پذيری آسیب در مؤثر های شاخص تبیین و شرح و فوق های هالي تحلیل به توجه با
)الهیه و دادگستری(،  6)نوبهار، گلستان و شش بهمن(،  1: مناطق دارای بیشترين تعداد و مساحت آپارتمان به ترتیب؛  آپارتمان واحدهای

)کسری، مساکن مهر ارتش در پرديس(،  و مناطق دارای کمترين تعداد و میزان مساحت   1د(، )فرهنگیان فاز دو و مسکن مهر دولت آبا 2
سازه  )نوسازی های بعمل آمده در اين محدوده(. تراکم  0، کارمندان و آبادنی مسکن( و 1)مساکن مهر، فرهنگیان فاز  9، 3، 7مناطق 
 بتن سازه های کمترين سازه ها را دارند. تراکم 9و  3، 7ا دارند و مناطق بیشترين سازه فلزی ر  6و  1، 0، 1فلزی: مناطق  اسکلت های

دارای وضعیت مساعدتری از استفاده از اين مصالح نسبت به ديگر مناطق می باشند معدود شهرک ها و محالتی  1و  1، 6آرمه؛ مناطق 
 3: مناطق  آهن و آجر سازه های بهرمند بوده اند. تراکماز چنین مصالحی در ساخت و سازها   3و  2و  9و  0که نوساز هستند در مناطق 

از چنین مصالحی در سازه های خود استفاده کرده اند آن هم به خاطر بافت حاشیه ای در برخی از شهرک ها و محالت اين  9و  7و  2و
گل: سازه هايی با اين مصالح در  و چوب خشت، سازه های تراکم از وضعیت مطلوبتری برخوردارند. 1و 6و  1و  0مناطق است و مناطق 

 سازه های ( موجود می باشد و ديگر مناطق از چنین مصالحی استفاده نکرده اند. تراکم2و 3،0،1محدوده بافت فرسوده و مرکزی شهر )
    شهرداری موجود هستند.  7سنگ: چنین سازه هايی عموما در بافت مرکزی و منطقه  و سیمان آجر،

 

 
 کالبدی: نگارندگانالیه های -(4)شکل
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 الیه های طبیعی و کالبدی: نگارندگان -(5)شکل

 :گرديد حاصل زير نتايج شهرداری مناطق پذيری آسیب در موثر های شاخص تبیین و شرح و فوق های اليه تحلیل به توجه با

در وضعیت نامطلوبتری قرار  7و  9، 3از وضعیت دسترسی بهتری برخوردارند و مناطق  2و  6، 0نشانی: مناطق  آتش ايستگاه از فاصله
بیمارستان: توزيع مکانی مراکز درمانی در سطح شهر کرمانشاه متعادل می باشد فقط در ضلع جنوبی  و درمانی مراکز از دارند. فاصله

دارند و ديگر  در وضعیت نامساعدی قرار 2و  3تر: مناطق پايین و مربع متر 144 مساحت تراکم وضعیت مساعدی وجود ندارد. 1منطقه 
به ترتیب دارای بیشترين میزان آسیب پذيری  3و  2، 7مربع: مناطق   متر 144-244 مساحت تراکم مناطق در دامنه متعادلی قرار دارند.

دارای کمترين میزان آسیب پذيری در اين رنج می باشند که دلیل اين امر بافت طبقاتی برخی از شهرک  0و  1، 6، 1می باشند و مناطق 
 244 مساحت ا و محالت اين مناطق و محدوده های ذکر شده می باشد که در واقع مناطق مرفه نشین اين مناطق هم هستند. تراکمه
به ترتیب در رديف های بعدی مطلوبتر و با  7و  9، 0، 1دارای وضعیت مناسبی نیستند و مناطق  2و  1، 3باالتر: مناطق  و مربع متر

 3)بافت های برنامه ريزی نشده و مسکونی حجیم با يک الی  2، 3، 9مناطق ؛  ...و سبز و باز رند. فضاهایکمترين آسیب پذيری قرار دا
)اراضی نظامی و پادگان های مربوط به ارتش تا حدودی در بوجود آمدن نقص در اين پهنه دخیل است( به  1و  0طبقه با متراژ پايین( و 

به ترتیب  7و  6، 1ساحت هستند که با کمبود و نبود فضای باز مواجه هستند و مناطق؛ ترتیب دارای بیشترين محدوده ها و میزان م
و وجود اراضی باير و باز و در  6و 1تری هستند که دلیل اين مهم وجود بافت برنامه ريزی شده شهری در مناطق  دارای وضعیت مطلوب

تا  1و 0شیب: مناطق شهرداری  می باشد. درصد 7منطقه  حال ساخت و به نوعی بافت غالب روستايی در محالت و شهرک هايی از
شناسی  زمیناز لحاظ  حدودی در وضعیت نامناسبی قرار دارند اما مناطق ديگر در وضعیت مناسب و مساعدی از نظر شیب قرار دارند.

در وضعیت مطلوب و  1 و 6، 3، 2گسل: مناطق  خط از از وضعیت بهتری نسبت به ديگر مناطق برخوردارند. فاصله 1و  0مناطق 
رودخانه: به واسطه وجود و گذر سراب ها و رودخانه های  از وضعیت مطلوبی ندارند. فاصله 9و  7، 0، 1مساعدتری قرار دارند اما مناطق 

 تجهیزات و تاسیسات از شمالی( همه مناطق درگیر موضوع هستند. فاصله-شرقی و جنوبی-متعدد در سطح شهر )به صورت غربی
 و شرح همچنین از وضعیت دسترسی خوبی برخوردارند اما مناطق ديگر به نسبت برخوردار نیستند. 3و تقريباً منطقه  1، 0مناطق شهری: 
جمعیت: کلیه مناطق از نظر تراکم جمعیتی در  تراکم :گرديد حاصل زير نتايج شهرداری مناطق پذيری آسیب در موثر های شاخص تبیین

شهرداری به واسطه ساخت آپارتمان و مجتمع های مسکونی تراکم در برخی شهرک ها و  2و  3اما مناطق وضعیت مساعدی قرار دارند، 
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خانوار: کلیه مناطق شهرداری از تراکم باالی خانوار برخوردارند غیر از محدوده هايی که دارای  محالت اين مناطق باال می باشد. تراکم
 نسبت نشگاه ها و پادگان ها که در محدوده منطقه مطلوبتر نمايش داده شده است. تراکمفضاهای باز و اراضی باير يا اماکنی مانند دا

دارای  1و  1، 6به ترتیب( دارای بیشترين میزان سالخوردگی و مناطق  2و  1، 0، 3و بافت مرکزی شهری ) 7و  9: مناطق  سالخوردگی
و بافت مرکزی شهر وضعیت  3و  7و  9جنسی: در مناطق  د. نسبتکمترين میزان سالخوردگی و به تبع آن کمترين آسیب پذيری می باش

وضعیت مطلوب تر است که بافت های حاشیه ای و سکونتگاه های غیر رسمی در اين امر بی تاثیر  6و  1و 1مساعدی ندارد اما در منطقه 
نیز از  6و 1جمعیت برخوردارند و مناطق  از وضعیت مطلوبی از نظر جوانی 2و تا حدودی منطقه  7، 3، 9جوانی: مناطق  نیستند. نسبت

شهر به دلیل سبک خاص زندگی  وضعیت نامساعدی برخوردارند بطور کلی جوانی جمعیت در محالت حاشیه نشین و بافت مرکزی
 مشهود است. 

 

 

 الیه های اجتماعی: نگارندگان-(6)شکل

 
 الیه های اجتماعی: نگارندگان -(7)شکل
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  : نگارندگان تصادیالیه های اق-(8)شکل    

 

 الیه های اقتصادی: نگارندگان -(9)شکل   

  تراکم :گرديد حاصل زير نتايج شهرداری مناطق پذيری آسیب در موثر های شاخص تبیین و شرح و فوق های اليه تحلیل به باتوجه
 -سطه سکونت پايگاه های اجتماعیدر وضعیت مساعد و مطلوب تری قرار دارند آن هم به وا  0و  1و   6و 1اشتغال: مناطق  نرخ

زن:  و مرد شاغلین تراکم يکدست می باشند.1بیکاری در همه مناطق بغیر از منطقه  نرخ اقتصادی خاص در اين مناطق است و تراکم
از  6 و 1و  1به واسطه طبقه اقتصادی و اجتماعی و حاشیه نشینی از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نیستند و مناطق  2و 3مناطق

آسیب پذيری ناشی از اين امر  1و بافت فرسوده منطقه  9و  2و  3زن: در مناطق  و مرد بیکاران وضعیت مناسب تری برخوردارند. تراکم
 وضعیت مطلوب تری دارد آن هم به واسطه پايگاه اقتصادی ساکنان اين مناطق می باشد. 0و  6و 1نمود بیشتری دارد و مناطق 
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 در وضعیت مناسبتری قرار دارند. تراکم 1و  0،  6، 1در وضعیت نامناسبی قراردارند و مناطق  7و  9و  3مناطق وابستگی:  بار تراکم
در وضعیت نامساعدی قرار دارند و آن هم به  7، 9، 3و به ترتیب از وضعیت مطلوبی برخوردارند و مناطق  1و  0، 1، 6تکفل: مناطق 

واقعی:  فعالیت ن مناطق است که عموما حاشیه نشین و بی بضاعت و بیکار هستند. تراکمواسطه وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان آ
 ديگر محدوده های بافت مرکزی در موقعیت مستعدی قرار ندارند. تراکم 7و  9، 3در وضعیت مطلوبی قرار دارند و مناطق  6و  0مناطق 
: مناطق  مالکیت تراکم دارای بیشترين میزان آسیب پذيری از نظر تراکم واحدهای استیجاری است. 3، 7، 9استیجاری: مناطق  های واحد
و بافت مرکزی شهر از وضعیت  7، 9، 3: مناطق  مسکن به خانوار نسبت به ترتیب در وضعیت مطلوبی قرار دارند. تراکم 1و  6، 7، 1

فعال: هر چند که با  غیر جمعیت به ترتیب دارای وضعیت مساعدتری برخوردارند. تراکم 0و  6، 1، 1نامساعدی برخوردارند و مناطق 
داللت دارد و  1و  7، 9، 6نگاهی به اليه حاضر سطح شهر وضعیت مطلوبی را نمايان نمی دارد اما کلیت امر بر وضعیت نامساعد مناطق 

 1و  3،2،0رسمی و سربرآورده از مکان اولیه شهر( نیز که بطور اشتراکی مناطق بافت مرکزی و قديمی شهر )محالت بافت فرسوده و غیر
فعال: اکثر مناطق از وضعیت نسبتا يکدستی  جمعیت را در برمی گیرد از اين قاعده کاستی و نامطلوبی بی بهره نبوده است. تراکم

و  1تری روبرو هستند از جمله منطقه دی باال با جمعیت فعالبرخوردارند اما در محدوده های با اصالت سکونت و پايگاه اجتماعی و اقتصا
 بیانگر 5 عدد و ارزش بیانگرکمترين 1 عدد گیرند،می ارزش 5 تا 1 شاخص ها بین از يک محدوده بافت مرکزی شهری. در نهايت هر

 ارائه مفصل شهرداری منطقه تفصیل به جنتاي که گرديد حاصل زير نقشه هم روی بر ها اليه نمودن اورلی با که. باشدمی ارزش بیشترين
 است. شده

 پذیری ناشی از زلزله کالنشهر کرمانشاه با همفکری صاحب نظران آسیبمولفه ها و شاخص های اثرگذار در   (.1ل)جدو

  ارزش و امتیاز شاخص یفرد مولفه ارزش و امتیاز شاخص ردیف مولفه

  7 یبدرصد ش 23 طبیعی 9 یتتراکم جمع 1 اجتماعی

  8 یشناس زمین 24 8 خانوار تراکم 2

  9 از خط  گسل فاصله 25 7 ینسبت سالخوردگ تراکم 3

  5 از رودخانه فاصله 26 5 یجنس نسبت 0

  7 یاصل یها یابانازخ فاصله 27 کالبدی 6 یجوان نسبت 9

  6 یفرع یها یابانازخ فاصله 28 7 سال14 يرز یتجمع تراکم 6

  6 آپارتمان یواحدها تراکم 29 7 سال 09 یال 14 یتجمع تراکم 7

  7 یآتش نشان يستگاهاز  ا فاصله 30 7 سال و باالتر 09 یتجمع تراکم 1

  5 یمارستانو ب یاز  مراکز  درمان فاصله 31 5 باسواد مرد یتتراکم جمع 5

  4 یاز  مراکز نظام فاصله 32 5 باسواد زن یتجمع تراکم 14

  5 یاز  مراکز  صنعت فاصله 33 7 تراکم  نرخ اشتغال 11 اقتصادی

  7 یشهر یزاتو تجه یساتاز  تاس فاصله 34 7 یکاریتراکم نرخ ب 12

  4 از  مراکز حمل و نقل فاصله 35 6 مرد و زن ینشاغل تراکم 13

  7 یاسکلت فلز  های¬سازه تراکم 36 6 مرد و زن یکارانب تراکم 10
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  8 بتن آرمه  های¬سازه تراکم 37 5 یوابستگ تراکم بار 19

  5 آجر و آهن  های¬سازه تراکم 38 6 تکفل تراکم 16

  3 خشت چوب و گل  های¬سازه تراکم 39 7 یواقع یتتراکم فعال 17

  4 و سنگ یمانآجر، س   های¬سازه تراکم 40 4 یجاریاست یواحد ها تراکم 11

  9 ی اراضی()سازگار یاراض ریکارب 41 7 یتمالک تراکم 15

  5 تريینمتر مربع و پا 144مساحت   تراکم 42 7 نسبت خانوار به مسکن تراکم 24

  5 متر مربع 144-244مساحت     تراکم 43 5 فعال یرغ یتتراکم جمع 21

  5 متر مربع و باالتر 244مساحت  تراکم 44 7 فعال یتجمع تراکم 22

  7 و سبز و... فضاهای باز 09

 (062: 0011)ملکی، 

 

 دامنه آسیب پذیری از زلزله کالنشهر کرمانشاه مستخرج از مدل (.2ل)جدو 

 درصد هکتار مربع به مترمساحت  درجه آسیب پذیری دامنه

 6.17 1568.68 689.7230687 6897230.687 خیلی زياد

 7.87 2986.01 879.1823533 8791823.533 زياد

 15.31 2986.55 1710.31805 17103180.5 متوسط

 37.08 2291.78 4143.951143 41439511.43 پايین

 33.57 1341.52 3751.36892 37513689.2 خیلی کم

 100 11174.54353 111745435 جمع

د سطح شهر را درص 6.17( حاصل از پهنه بندی خطر زلزله در شهر کرمانشاه دامنه آسیب پذيری خیلی زياد بیش از 2با توجه جدول )
درصد و  37.08در دامنه آسیب پذيری متوسط قرار دارند و دامنه پايین با  19.31درصد سطح شهر در دامنه زياد و  7.17در برمی گیرد 

درصد برآورد شده است. نتايج مدل توابع همپوشانی ، شدت آسیب پذيری به شرح ذيل می  33.97دامنه خیلی کم با کمترين مقدار يعنی 
 از مناطق با آسیب پذيری بیشتر می باشند. 1و  3،  9و  7از مناطق کمتر آسیب پذير و مناطق  2و  1و  0و 6مناطق  باشد:
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 دامنه آسیب پذیری از زلزله کالنشهر کرمانشاه حاصل از مدل همپوشانی وزن ها : نگارندگان -(11)شکل

 زلزله رخط پهنه بر کرمانشاه کالنشهر ادواری توسعه آسیب پذیری الگوی

به مانند اکثر شهرهای ايران موقعیت پدافندی کالنشهر کرمانشاه با همان  1304با نگاهی به نقشه توسعه ادواری، تا قبل از سال
 الگوی دفاعی کهن به رشد و توسعه دايره وار خود ادامه داده است و با شروع نظام برنامه ريزی شهری در ايران و به تبع آن کرمانشاه نیز

ادامه دار خواهد بود و از اين تاريخ  1394ی شهر از سراب طاق بستان در ضلع شمالی تا سراب قنبر در ضلع جنوبی تا سال رشد خط
تاکنون پراکنده رويی شهر و رشد فیزيکی شهر در امتداد اين کريدور امتداد دارد کما اينکه توسعه فیزيکی شهری همزمان در ضلع غربی 

های صنعتی و ايجاد محالت مسکونی با هدف برنامه های توسعه ای و کمک به آبادانی و عمران شهری و شرقی شهر با احداث شهرک 
 سمت به غرب محدوده در و ارتفاعات وجود به دلیل جنوب و سمت شمال از کرمانشاه پابرجا بوده است. قابل ذکر است که شهر

 به غرب محدوده شهر، افقی گسترش جهت مناسب اراضی و است روبرو محدوديت گسترش با کشاورزی اراضی وجود به دلیل شمالغربی
  می گردد. شامل را شهر شرقی و جنوب شرق اراضی و جنوبغربی سمت

 
 دامنه آسیب پذیری توسعه ادواری کالن شهر کرمانشاه : نگارندگان -(11)شکل
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( حاصل از تحلیل 1357تا  1161ر زلزله قبل از انقالب )دامنه آسیب پذیری الگوی توسعه ادواری کالنشهر کرمانشاه بر پهنه خط  (.3ل)جدو

 همپوشانی وزن ها

دامنه  دوره درصد مساحت به هکتار مساحت به متر مربع دامنه آسیب پذیری دوره

آسیب 

 پذیری

مساحت به متر 

 مربع

مساحت به 

 هکتار

 درصد

 8.6 5.6 55809.1 خیلی زياد 1200 8.3 3.4 34223.0 خیلی زياد 1164

 15.5 10.1 101058.7 زياد 18.2 7.5 74887.6 زياد

 1.7 1.1 10935.1 متوسط 14.8 6.1 60636.8 پايین

 21.4 13.9 139417.6 پايین 58.7 24.1 240767.2 خیلی کم

 52.9 34.5 345283.6 خیلی کم 100.0 41.1 410514.6 جمع

 100.0 65.3 652504.2 عمج    

دامنه  دوره درصد مساحت به هکتار احت به متر مربعمس دامنه آسیب پذیری دوره

آسیب 

 پذیری

مساحت به متر 

 مربع

مساحت به 

 هکتار

 درصد

 9.5 17.5 174736.8933 خیلی زياد 1300 11.5 11.3 112953.4 خیلی زياد 1240

 10.5 19.4 193503.6134 زياد 13.2 12.9 129470.2 زياد

 13.2 24.1 241496.0156 متوسط 4.6 4.5 44707.0 متوسط

 35.6 65.5 654598.4885 پايین 29.5 29.0 289536.9 پايین

 31.1 57.2 571945.7748 خیلی کم 41.2 40.4 404110.4 خیلی کم

 100.0 183.6 1836280.79 جمع 100.0 98.1 980777.8 جمع 

امنه د دوره درصد مساحت به هکتار مساحت به متر مربع دامنه آسیب پذیری دوره

آسیب 

 پذیری

مساحت به متر 

 مربع

مساحت به 

 هکتار

 درصد

 7.6 31.8 318284.6 خیلی زياد 1325 8.1 26.4 263737.2 خیلی زياد 1324

 7.8 32.9 329199.9 زياد 9.4 30.5 305433.5 زياد

 19.0 79.9 798893.3 متوسط 17.8 57.8 578252.1 متوسط

 38.8 163.4 1634064.3 ینپاي 38.8 126.0 1259907.0 پايین

 26.9 113.5 1135237.2 خیلی کم 25.8 83.7 836910.8 خیلی کم

 100.0 421.6 4215679.3 جمع 100.0 324.4 3244240.6 جمع
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دامنه  دوره درصد مساحت به هکتار مساحت به متر مربع دامنه آسیب پذیری دوره

آسیب 

 پذیری

مساحت به متر 

 مربع

مساحت به 

 هکتار

 درصد

دامنه  دوره درصد مساحت به هکتار مساحت به متر مربع دامنه آسیب پذیری دوره

آسیب 

 پذیری

مساحت به متر 

 مربع

مساحت به 

 هکتار

 صددر

 6.5 36.4 363818.9 خیلی زياد 1335 7.2 33.1 330643.0 خیلی زياد 1334

 7.2 40.2 401915.2 زياد 7.4 34.0 339521.4 زياد

 23.8 133.8 1338304.7 متوسط 19.9 91.0 909693.6 متوسط

 38.4 215.5 2154553.3 پايین 39.0 178.1 1780932.5 پايین

 24.1 135.5 1355273.0 خیلی کم 26.5 121.1 1210824.8 خیلی کم

 100.0 561.4 5613865.2 جمع 100.0 457.2 4571615.4 جمع

دامنه  دوره درصد مساحت به هکتار مساحت به متر مربع دامنه آسیب پذیری دوره

آسیب 

 پذیری

مساحت به متر 

 مربع

مساحت به 

 هکتار

 درصد

 9.4 291.0 2910384.4 زيادخیلی  1350 5.6 42.8 428186.4 خیلی زياد 1304

 9.6 295.1 2950513.8 زياد 5.7 44.1 440622.3 زياد

 17.1 527.2 5271642.5 متوسط 28.2 216.5 2164523.0 متوسط

 35.3 1090.5 10905443.2 پايین 37.7 289.2 2892116.0 پايین

 28.6 881.6 8815911.0 خیلی کم 22.7 174.5 1744777.6 خیلی کم

 100.0 3085.4 30853895.0 جمع 100.0 767.0 7670225.3 معج

( حاصل از تحلیل 1395تا بعد از  1357دامنه آسیب پذیری الگوی توسعه ادواری کالنشهر کرمانشاه بر پهنه خطر زلزله بعد از انقالب ) (.4ل)جدو

 همپوشانی وزن ها
دامنه آسیب  دوره

 پذیری

مساحت به متر 

 مربع

مساحت به 

 هکتار

دامنه آسیب  دوره درصد

 پذیری

مساحت به متر 

 مربع

مساحت 

 به هکتار

 درصد

 8.2 524.0 5240124.9 خیلی زياد 1365 9.4 342.7 3426676.9 خیلی زياد 1397

 10.1 643.2 6432229.9 زياد 11.0 403.4 4033771.0 زياد

 17.2 1096.2 10961781.3 متوسط 17.6 642.7 6426532.5 متوسط

 32.9 2106.0 21060047.6 پايین 33.4 1221.1 12211106.1 نپايی

 31.6 2022.2 20221853.9 خیلی کم 28.5 1041.0 10410381.4 خیلی کم

.100 6391.6 63916037.6 جمع 100.0 3650.8 36508467.9 جمع

0 

دامنه آسیب  دوره

 پذیری

مساحت به متر 

 مربع

مساحت به 

 هکتار

دامنه آسیب  دوره درصد

 پذیری

مساحت به متر 

 مربع

مساحت 

 به هکتار

 درصد

 7.1 628.1 6280814.6 خیلی زياد 1380 6.9 528.5 5285416.3 خیلی زياد 1374
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 8.7 775.2 7751798.8 زياد 9.2 703.6 7035681.9 زياد

 15.2 1354.3 13543204.8 متوسط 14.8 1137.3 11373483.5 متوسط

 35.3 3147.2 31471536.9 پايین 32.9 2523.4 25234467.0 پايین

 33.7 3000.5 30004784.2 خیلی کم 36.3 2787.6 27876241.9 خیلی کم

.100 8905.2 89052139.3 جع 100.0 7680.5 76805290.7 جع

0 

دامنه آسیب  دوره

 پذیری

مساحت به متر 

 مربع

مساحت به 

 هکتار

دامنه آسیب  دوره درصد

 پذیری

مساحت به متر 

 مربع

مساحت 

 به هکتار

 درصد

 6.2 689.7 6897230.7 خیلی زياد 1400 6.7 646.6 6466080.5 خیلی زياد 1354

 7.9 879.2 8791823.5 زياد 8.3 809.4 8094095.3 زياد

 15.3 1710.3 17103180.5 متوسط 15.2 1473.4 14734302.7 متوسط

 37.1 4144.0 41439511.4 پايین 36.3 3529.7 35297049.2 پايین

 33.6 3751.4 37513689.2 خیلی کم 33.5 3251.2 32512090.4 خیلی کم

.111745435 جمع 100.0 9710.4 97103618.1 جمع

3 

11174.

5 

100.

0 

با توجه به نتايج حاصل شده به نظر می رسد نوسازی ساختمان ها و استفاده از مصالح مرغوب، پیروی و تبعیت از اصول شهرسازی و  
هیه و اجرای طرح های شهری، نفوذپذيری شهری و افزايش سطح فضاهای سبز و باز شهری به همراه ديگر عوامل در گسیختگی و ت

تقلیل و در کل پايداری درصد دامنه آسیب پذيری و ثبات در دامنه خیلی کم و پايین و متوسط و... موثر و کارساز بوده است. با نگاهی 
يی توسعه شهری در پهنه های خطر زلزله شهر کرمانشاه می توان به اين نتیجه رسید که بافت اولیه و هسته فضا -گذرا به الگوی کالبدی

ابتدايی سکونتگاهی شهر کرمانشاه بافتی درست تشخیص داده شده است قطعا اين محدوده با همان میزان جمعیت اولیه خود در حدود 
ت و توسعه شهری و افزايش جمعیت و توسعه ساخت و سازهای شهری موجب سال پیش بهترين نقطه مکانی بوده اس 344الی  144

به بعد  1334گسترش فیزيکی شهر در جهات مختلف را فراهم کرده است. رشد شهر در حوزه شمالی، شمالغربی و شمالشرقی از سال 
دغام روستاهای اين محدوده با شهر را شدت گرفته است که همین امر توسعه ساخت و سازهای شهری و ايجاد بلوار و شبکه شريانی و ا

در پی داشته است و شهر را به صورت خطی منجر شده است که همین نگاه به رشد شهری، پراکنده رويی شهری و اتصال محور کوه 
بر گرفته است های پرآو )از سراب طاق بستان واقع در ضلع شمالی شهر( تا ضلع جنوبی شهر )و کوه سفید و سراب قنبر در جوار آن( را در 

که به واسطه نزديکی به گسل و رودخانه، کیفیت پايین ابنیه و جنس خاک سست تر محدوده و... در محدوده آسیب پذيری خیلی زياد و 
زياد  قرار دارد و اين مهم لزوم بهسازی و مقاوم سازی اين محدوده ها از شهر را همراه با تجمیع قطعات و گسترش فضاهای باز و سبز 

 را می طلبد.و... 

 گیرینتیجه

موقعیت ژئواستراتژيکی، مرکزيت ارتباطی غرب کشور، مهاجر پذيری و... در توسعه فیزيکی شهر کرمانشاه همواره دخیل بوده و 
موجبات رشد آنی کالنشهر کرمانشاه را در مقاطع زمانی مختلف سبب شده است. توسعه فیزيکی اين شهر قبل از اجرای طرح های توسعه 

متاثر از  عوامل طبیعی با رشد ارگانیک بوده است. اما به موازات تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری کالبد شهر شاهد جهش و  شهری
خزشی قهری است که اين امر منجر به ادغام و هضم تعدادی از روستاهای همجوار و حاشیه ای شده است. که در نتیجه آن، در شکل 

گردد. هر چند که رشد فیزيکی شهر در ادوار تاريخی الگوهای ديگری را نیز تجربه کرده است اما  شعاعی غالب می-شهر الگوی خطی
آنچه از اين پژوهش می توان در راستای الگوی توسعه فیزيکی شهر کرمانشاه نتیجه گیری کرد اين است که در شرايط فعلی و با سنجش 

 باشد. طی بهترين نوع توسعه شهری میشعاعی با نظم خ-شرايط مکانی و وضعیت موجود الگوی خطی

و بعد  قبل زلزله در خطر پهنه بر کرمانشاه کالنشهر ادواری توسعه الگوی پذيری آسیب نتايج کمی حاصل پژوهش در خصوص دامنه
ايین بوده و و پ کم خیلی پذيری آسیب با دامنه دارای مساحت محدوده، درصد 73.9در حدود  1164انقالب نشان می دهد که  در دوره  از

در ادوار مختلف با اختالف بسیار جزئی  1394تا  1244 دوره های قرار دارد. اين شرايط در خیلی زياد زياد و دامنه در درصد 26.9در حدود 
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ن به تکرار می شود. به عبارتی در میانه اين ادوار میزان آسیب پذيری با شیب خیلی کم در حال افزايش است. و تنها تغییرات آن می توا
شاهد تغییراتی در اين رويه  1397اضافه شدن مساحت های با آسیب پذيری متوسط اشاره کرد. اما در دوره بعد از انقالب يعنی بعد سال 

 در درصد 11 متوسط، دامنه در درصد 17.6 پايین، دامنه در درصد 33.0 کم، خیلی دامنه در درصد 21.9 حدود 1397 دوره هستیم. در
 دامنه در درصد 32.5 کم، خیلی دامنه در درصد 31.6 حدود مساحتی 1369 دوره دارد و در قرار درصد در دامنه خیلی زياد 5.0زياد و  دامنه
 1044بوده است که در مقايسه با دوره  زياد خیلی دامنه در درصد 1.2 زياد و دامنه در درصد 14.1 متوسط، دامنه در درصد 17.2 پايین،
 در درصد 6.2 و زياد دامنه در درصد 7.5 متوسط، دامنه در درصد 19.3 درصد، 37.1 پايین دامنه درصد، 33.6 کم خیلی دامنه مساحت
خیلی زياد، وضعیتی متفاوت را شاهد هستیم. با توجه به نتايج حاصل شده به نظر می رسد نوسازی ساختمان ها و استفاده از مصالح  دامنه

تهیه و اجرای طرح های شهری، نفوذپذيری شهری و افزايش سطح فضاهای سبز و باز مرغوب، پیروی و تبعیت از اصول شهرسازی و 
شهری به همراه ديگر عوامل در گسیختگی و تقلیل و در کل پايداری درصد دامنه آسیب پذيری و ثبات در دامنه خیلی کم و پايین و 

 متوسط و... موثر و کارساز بوده است.

ايی توسعه شهری در پهنه های خطر زلزله شهر کرمانشاه می توان به اين نتیجه رسید که بافت فض -با نگاهی گذرا به الگوی کالبدی
اولیه و هسته ابتدايی سکونتگاهی شهر کرمانشاه بافتی درست تشخیص داده شده است قطعا  اين محدوده با همان میزان جمعیت اولیه 

است و توسعه شهری و افزايش جمعیت و توسعه ساخت و سازهای سال پیش بهترين نقطه مکانی بوده  344الی  144خود در حدود 
شهری موجبات گسترش فیزيکی شهر در جهات مختلف را فراهم کرده است. رشد شهر در حوزه شمالی، شمالغربی و شمالشرقی از سال 

و ادغام روستاهای اين  به بعد شدت گرفته است که همین امر توسعه ساخت و سازهای شهری و ايجاد بلوار و شبکه شريانی 1334
محدوده با شهر را در پی داشته است و شهر را به صورت خطی منجر شده است که همین نگاه به رشد شهری، پراکنده رويی شهری و 
 اتصال محور کوه های پرآو )از سراب طاق بستان واقع در ضلع شمالی شهر( تا ضلع جنوبی شهر )و کوه سفید و سراب قنبر در جوار آن( را
در بر گرفته است که به واسطه نزديکی به گسل و رودخانه، کیفیت پايین ابنیه و جنس خاک سست تر محدوده و... در محدوده آسیب 
پذيری خیلی زياد و زياد  قرار دارد و اين مهم لزوم بهسازی و مقاوم سازی اين محدوده ها از شهر را همراه با  تجمیع قطعات و گسترش 

 و... را می طلبد.فضاهای باز و سبز 

 پیشنهادهای پژوهش متناسب با مالحظات پدافند غیرعامل به قرار زير است؛

پذيری زياد و دامنه آسیب بازنگری طرح جامع و تفصیلی با اولويت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری و مناطقی که در -1
 .خیلی زياد قرار دارد

استفاده از اراضی قهوه ای، توسعه و ايجاد کاربری های چند منظوره در دستور کار قرار گیرد. تغییر و انتقال کاربری های معارض،  -2
 و حتی االمکان دوری گزينی از گسل ها نیز مورد توجه قرار گیرد. 

خطی )الگوی فعلی( بهترين مدل برای توسعه شهری کالن شهر -فضايی شهر بصورت شعاعی-پذيرش اينکه الگوی کالبدی -3
 شطرنجی می باشد لذا در الگوی توسعه آتی مد نظر قرار گیرد.  -اه با نظم داخلیکرمانش

است که می  7و  9و  3و 1پذيری زياد و خیلی زياد قرار دارد که عمدتاً در مناطق درصد سطح شهر در دامنه آسیب 10بیش از  -0
 بايست در سريعترين زمان ممکن مورد توجه قرار گیرد.
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