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چکیده
پژوهش در زمینه مخاطرات طبیعی دارای سابقهای غنی در علم جغرافیا است .در میان تمام مخاطرات طبیعی ،زلزله یکی از
جدیترین آنها است که زیانهای عظیم اقتصادی و مرگومیر مردم را به بار میآورد .کشور ایران بر روی کمربند زلزله خیز
آلپ ـ هیمالیا واقع شده که یک منطقه مستعد زلزله است .از این رو زمین لرزه های مخرب عظیمی در گذشته در کشور
ایران روی داده است .هدف اصلی از انجام این پژوهش تحلیل فضایی میزان خطر زلزله در سکونتگاههای شهری و روستایی
استان گیالن است .در این راستا از تحلیلهای فضایی در نرمافزار  ArcGISو تحلیل فاصله اقلیدسی استفاده شد .احتمال
وقوع خطر زلزله در استان گیالن بر اساس فاصله از خطوط گسلهای فعال و غیر فعّال تحلیل شد .نتایج نشان داد که40/72
درصد از مساحت استان گیالن در فاصله صفر تا  15کیلومتری گسل های فعّال قرار دارد و همچنین  64/45درصد از
مساحت این استان در فاصله ای کمتر از هشت کیلومتر تا گسل های غیر فعال قرار دارند .تحلیل خطر زلزله در نقاط شهری
استان گیالن براساس خطوط گسل فعّال حاکی از آن است که  18نقطه شهری در پهنه با خطر بسیار باالی زلزله و  14شهر در
پهنه با خطر باالی زلزله قرار دارند .براساس مطالعات انجام شده  20/57درصد از جمعیت نقاط شهری در پهنه با خطر باالی
بسیار باالی زلزله ( 80تا  100درصد) ساکن هستند  .تحلیل خطر وقوع زلزله در نقاط شهری استان گیالن براساس گسل های
غیر فعّال حاکی از آن است که 20 ،نقطه شهری با جمعیت نسبی  25/44درصد در پهنه با خطر بسیار باالی زلزله ساکن
هستند .مطالعات انجام شده در زمینه نقاط روستایی استان گیالن براساس گسل های فعّال نشان داد که از مجموع 2925
سکونتگاه روستایی 1350 ،روستا با جمعیت نسبی  24/90درصد در پهنه با خطر بسیار باالی زلزله ساکن هستند .تحلیل
خطر زلزله در نقاط روستایی استان گیالن براساس فاصله از گسل های غیرفعّال نشان داد که  1679روستا در پهنه با خطر
بسیار باالی زلزله قرار دارند .در پایان پژوهش پیشنهادهایی در راستای مقابله با خطر وقوع زلزله ارائه شد.
واژگان کلیدی :تحلیل فضایی ،سکونتگاه های شهری و روستایی ،مخاطرات طبیعی ،خطر زلزله ،گیالن.
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مقدمه
دنیاي امروز به موازات پیشرفت و توسعه شگفتآور در همه عرصهها ،حوادث و بحرانهایی را پ یش رو دارد ک ه ب ه ا واهی
آمار مؤسسات و سازمانهاي بینالمللی ،در حال افزایش کمی و تأثیراذاري عمیق بر جوامع بش ري و س اارارهاي م ادي و
معنوي میباشند .اار مخاطرات بهطور صحیح پیشگیري یا مدیریت نشوند ،به بحران و بالیا تبدیل میشوند و عدم م دیریت
طبیعی بدون اثر مسرقیم انسان رخ میدهند و زندای اجرماعی وي را به مخاطره میاندازد .ح وادثی ک ه ب هط ور مروس
سالیانه جان  150.000انسان را به اطر میاندازد و بیش از  140میلیارد دالر اسارات مالی را بر کشورها بهویاه کشورهاي
درحالتوسعه به بار میآورد (.)Zali & Azadeh, 2014در میان تمام مخاطرات طبیعی ،زلزله یکی از جديترین آنها اس ت
که زیانهاي عظیم اقرصادي و مرگومیر مردم را به بار میآورد (.)Li et al, 2009
در واقع در سال هاي اذشره بالیاي طبیعی مرعددي در اغلب کشورهاي جهان اتفاق افراده و اسارت هاي اجرم اعی و
اقرصادي زیادي به بارآورده و اغلب موجب کشره شدن و آواره شدن هزاران نفر شده است (عباس ی و همک اران .)1396 ،در
این چارچوب ،مطابق آمار جهانی ،ایران یکی از ده کشور پرمخاطره در دنیا است .با مراجعه به نقشة پهنه بندي اطر نس بی
زمین لرزه ایران مش اهده م ی ش ود ک ه ب یش از %90از مس احت کش ور ب ر روي ن وار زلزل ه ق رار دارد (کریم ی.)1389 ،
زمینلرزههایی که در ایران رخداده اغلب فاجعهبار بوده و موجب بروز اسارات زیادي ش ده اس ت .توزی ع فی ایی و بزرا ی
اطرات زلزله در مناطق مخرلف ایران یکسان نیست ( .)Yazdani & Kowsari, 2011در طی  90سال اایر  120هزار نف ر
از جمعیت کشور بر اثر آن جان اود را از دست دادهاند و در این بین بیشررین تلف ات انس انی ناش ی از زلزل ه ب وده اس ت
(پورمحمدي و مصیبزاده .)1387 ،مخاطره اجرنابپذیر زلزله ،هر انسانی را که بر روي این کره ااکی زندای میکند در بر
اواهد ارفت .بااینکه زلزله بهاوبی شنااره شده است ،اما هیچکس نمیداند که زمان و شدت وقوع زلزل ه ،چگون ه اواه د
بود .اطرات و زیانهاي فاجعهبار زمینلرزههاي اایر که در برای از کشورهاي درحالتوسعه رخداده است ،نی از ب ه ت دوین
سیاستها و اسرراتايهایی براي مقابله با زلزله و به حداقل رساندن اط رات و زی انه اي م ورد انرظ ار آن ،را تأکی د ک رد
( .)Amiri & Tabatabaei, 2008بر این اساس مشخص شد که حدود  %20جمعیت جه ان در من اطق زلزل های ز زن دای
میکنند.
مخاطرات بر اثر فرایند رابطه انسان با محی تعریف می شود .در غیر این صورت پدیده هایی که اطر می نامیم ج زو
رفرار معمولی و رایج طبیعت است (علیخانی )2 :1393 ،بر این اساس مخاطرات طبیعی ،پدیدهاي طبیع ی هس رند ک ه در
محدوده سکونت بشر اتفاق افراده ،زندای او را مورد تهدید قرار میدهند و ممکن است باعث وق وع بالی ایی اردن د (آزاده و
زارع .) 1395 ،هر اتفاق غیرمررقبه نااهانی که موجبات تیعیف و از بین رفرن توانمنديهاي اقرصادي ،اجرماعی و فیزیک ی
مانند اسارات جانی و مالی ،تخریب تأسیسات زیربنایی و کاهش زمین هه اي اش رلال در جامع ه را ف راهم آورد ،ب هعن وان
مخاطرات طبیعی شنااره میشود .ازجمله مخاطات طبیعی میتوان به زلزله ،سیل ،اشکسالی ،آفات طبیعی ،آتشفشان و
آتشسوزي جنگلها و پدیدههاي جوي اشاره کرد (امر و راشانی .)1394 ،همچنین مطابق با فرهنگ آکسفورد  ،مخ اطره
طبیعی ،واقعه یا اتفاق غیرقابلپیشبینی است که موجب تلفات انسانی و اسارات مالی میش ود (ری احی و زم انی.)1392 ،
یکی از این مخاطرات طبیعی که موضوع اصلی پاوهش حاضر است ،زلزله می باشد.
بیشرر زلزلهها در سطح زمین تجربه میشوند زمینلرزه ،همواره بهعنوان یکی از مخربت رین عوام ل آس یبرس ان ب ه
جوامع و اصوصاً شهرها ،بهحساب میآیند ( .)Bommer, et al, 2004زمینلرزه بهاودياود ،قابلیت ایجاد اط ر را ن دارد.
این پدیده در جوامعی که آمادای مقابله با بال یا زلزله و کاهش اثرات آن را ندارند ،به بحران تبدیل میاردد (کاظمیت اري،
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 .)1388بااینحال زلزله ،پدیدهاي است که با وجود پیشرفتهاي فناوري در دهههاي اذشره ،هنوز هم آسیبهاي جدي ب ه
جوامع وارد میکند (سعدآبادي و عظیمی .)1393 ،با آزاد شدن نااهانی انرژي ذایرهشده در پوسره زم ین ،زم ینل رزه رخ
میدهد .زلزله آسیبهاي مسرقیم کوچکی به انسان وارد میکند .آسیب واردشده به ساارمانها و یا فروپاشی آنها ناشی از
لرزش زمین و یا پارای زمین ،امنیت زندای انسان را تهدید میکند ،که این پیامدها در اغلب اوقات م یتوان د مخ ربت ر از
اود زلزله باشد .زمینلرزه میتواند به سیسرمهاي سااراري و غیر سااراري ساارمان و لوازم جانبی آنها آسیب ش دیدي
شمار می روند .توجه به این نکره ضروري است که از بروز زمین لرزه نمی توان جلوایري ک رد ،ل یکن م ی ت وان تلف ات و
اسارات ناشی از وقوع آن را کاهش داد (محمدي و جاوید ملوان .)1395 ،یکی از اقداماتی که می توان در راسراي ک اهش
اطر زلزله انجام داد تحلیل فیایی آسیب پذیري سکونرگاه هاي انسانی است .در این زمینه واژه آسیب پذیري به پرانس یل
درجه تخریب ،همراه با در نظر ارفرن اطري مشخص مانند زلزله اش اره دارد (نخع ی و ودیعر ی .)1393 ،از س وي دیگ ر
آسیب پذیري به عنوان احرمال بروز پیامدهاي هر رویداد منفی و نامطلوب در جامعه ناظر بر اصوصیت ه ا و ویاا ی ه اي
یک فرد یا یک جامعه از لحاظ ضعف تواناي هاي آنها براي پیش بینی ،مقابله و مقاومت در مقابل مخ اطرات طبیع ی اس ت
(شریفی و نوري پور .)1396 ،علیرغم تفاسیر مخرلف ،آسیب پذیري هر سیسرم ناش ی از س ه عام ل :مواجه ه ب ا مخ اطره،
حساسیت به آن مخاطره و ظرفیت سیسرم براي مقابله ،پذیرش یا بهبود اثرات آن است .بنابراین براي مقابله ب ا مخ اطرات
طبیعی همچون زلزله باید به تحلیل هايفیایی پرداات .تحلیل فیایی نگرشی است که به چگونگی پراکندای ه ا و ریش ه
یابی عوامل موثر در شکل ایري تفاوت ها و تشابه هاي مکانی در چارچوب دی دااه ه اي جلرافی ایی م ی پ ردازد .تحلی ل
فیایی می تواند از طریق بررسی نحوه تلییر و تحول پدیده ها به کشف نظم مک انی پدی ده ه ا در چ ارچوب ت وري ه اي
موجود به ت وري جدید منجر شود (شماعی و همکاران .)1396 ،تحلیل فی ایی ش امل دو مرحل ه اس ت :یک ی مطالع ه ي
چگونگی پراکندای ها و دیگري تبیین چرایی پراکن دای ه ا اس ت .مولف ه ه اي اص لی تحلی ل فی ایی ش امل شناس ایی
پراکندای هاي فیایی ،بررسی تلییرات فیایی ،شناسایی الگوهاي فیایی و شناسایی رواب فی ایی ب ین پدی ده ه ا اس ت
(علیخانی .)1393 ،اودچایلد و ژانل ویاای هاي مهم تحلیل فیایی را به شرح زیر بیان می کنند:
 -1در رویکرد فیایی داده ها از همه منابع با همدیگر یکپارچه می شوند ،زیرا فیا تنها ظرفی است می توان همه
داده ها را در آن قرار داد.
 -2الگوهاي فیایی ما را به عوامل و فرایندهاي کنررل کننده آن ها هدایت می کند.
 -3نظریه هاي فیایی براساس عناصر اولیه اي مانند فاصله ،مکان و جهت سااره می شوند.
 -4پیش بینی ،طراحی ،سیاست اذاري و سرانجام برنامه ریزي فیایی در رویکرد فیایی عملی تر و دقیق تر انجام
می شود (علیخانی.)1394 ،
از زمانهاي اذشره در ارتباط با مخاطرات طبیعی پاوهشهاي اسرردهاي توس جلرافیدانان جهان انجامش ده اس ت.
مطالعات اولیه انجامشده در اصوص ارتباط ابعاد فیزیکی و مکانی مخاطرات طبیعی بوده و ب ه توص یف توزی ع مک انی ای ن
مخاطرات اارصاص داشره است .ایلبرت وایرز ( )1945با انرشار اثر برجسره اود در ارتباط با سیل و توسعه انس انی نقط ه
عطفی است که ،به بررسی اثرات اجرماعی و حل مشکالت اجرماعی ناش ی از بالی اي طبیع ی پرداار ه اس ت (

& Montz

 .)Tobin, 2011البره امروزه توجه به اثرات اجرماعی ،روانی ،اقرصادي و کالبدي اطرات طبیعی اهمیت فروزنی یافره اس ت
و ایجاد ظرفیت براي مقابله با مخاطرات طبیعی براي جوامعی که بهطور فزاینده با بالی اي طبیع ی مواج ه هس رند ،مه م و
ضروري است ( .)Kuhlicke, et al, 2011از این جهت در سیاستهاي مخرلف تکرار شده است .در داال کشور نیز پ اوهش
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هایی انجام شده است .شریف زاداان و فرحی در سال  1387پاوهشی را ب ا عن وان طراح ی و ک اربرد م دل ه اي فی ایی
ارزیابی و تحلیل آسیب پذیري لرزه اي در برنامه ریزي و مدیریت شهري انجام داده اند .این مقاله چگونی اس رفاده ترکیب ی
از دو تکنیک دلفی و مدل تحلیلی سلسله مراتبی و یک سیسرم اطالعات مکانی را در یک مدل یکپارچه تلفیق ی ارای ه م ی
دهد و شیوه ارزیابی آسیب پذیري لرزه اي و سازه اي و انسانی را در یک سکونرگاه انسانی به ارزیابی و اجرا م ی ا ذارد .ب ا
بندي نواحی ب راي اجراي برنامه هاي پیشگیري و کاهش اطرپذیري مشخص می شود .همچنین این نرایج ،اهمیت توجه به
سنجه ها و شااص هاي برنامه ریزي در امر کاهش آسیب پذیري را ااطرنشان می کند (شریف زادا ان و فرح ی.)1387 ،
کاویانی راد در سال  1389به تحلیل فیایی مخاطرات محیطی و بحران هاي بوم شناسی در ایران پردااره است .نرایج ای ن
پاوهش نشان داد در ایران  ،روند تخریب محی زیست در طول چند دهه اایر افزایش بی سابقه اي یافره  ،به اونه اي ک ه
در بسیاري از موارد  ،کشورمان پیشگام دیگر کشورهاست .بیشرر این آمارها محصول برآیند موقعیت جلرافیایی و توپوارافی
سرزمین ایران ،کم توجهی به نقش جسرار پایداري محی در طراحی واجراي س ازه ه ا و فی اها ،ناآا اهی عم ومی و ک م
توجهی سازمان هاي دولری است  .به نظر می رسد تداوم این وضعیت ،دست کم در دو دهه آین ده ،کش ور را ب ا چالش هاي
امنیری محی محور پرهزینه و زمان بر رویارو اواهد کرد (کاویانی راد .)1389 ،شهابی و قلیزاده در س ال  ،1390ب ه پهن ه
بندي اطر زمین لرزه با روش تحلیل چندمعیاره فیایی در اسران کردسران پردااره اند .نرایج ای ن پ اوهش نش ان داد در
مجموع از تمام مساحت اسران  26/23درصد در پهنه با اطر باال 65 ،درصد در پهنه با اطر پ ایین ق رار م یای رد .نر ایج
نشان می دهد که نوار غربی در پهنه با اطر باال ،نوار مرکزي در پهنه با اطر مروس و نوار شرقی در پهنه با اطر کم واق ع
شده است .پارامررهاي مورد اسرفاده در این پهنهبندي شامل تعداد اسل ،فاصله از اطوط اسل ،جهت اس ل ،ک انونه اي
راداد زمینلرزه ،بررسی تمام ویاایهاي برداشت شده از یک نقطهي کانونی لرزهاي مانند بزرااي زمینلرزه ،عم ق را داد
زمینلرزه ،تراکم زمینلرزه در یک مح ی و وض عیت س اارار لیرول وژیکی م یباش د (ش هابی و قلی زاده .)1390 ،در ای ن
چارچوب فرجی سبکبار و همکارن در سال  1393به تحلیل فیایی اثرات مخاطرات طبیعی در نواحی روسرایی ب ا اس رفاده
از مدل مولفه هاي اصلی وزن جلرافیایی در حوضه الموت قزوین پردااره اند .نرایج این پاوهش نشان داد که اطر س یل و
سرمازدای در حوضه الموت بیشررین تأثیر را بر روسرائیان ناحیه الموت اذاشره است (فرجی سبکبار و همکارن.)1393 ،
تنوع آب و هوایی و اقلیمی ایالن باعث شده تا این اسران در معرض حوادث طبیعی مرفاوتی قرار ای رد .مهمر رین بالی اي
طبیعی دهه هاي اایر این اسران شمالی زلزله ،سیل ،اشکسالی ،آتش سوزي ،رانش زمین ،برف و طوفان بوده است .اسران
ایالن به لحاظ قرارایري در قلمرو چیناوردایهاي آلپی ،جزء قلمروهاي ناپایدار کره زمین محس وب م یش ود و پوس ره
جامد در حوضه این سیسرم هنوز ازنظر حرکات زمینساات به مرحل ه تع ادل قطع ی نرس یده اس ت و م یتوان د یک ی از
کانونهاي ناپایدار و آسیبپذیر بهحساب آید .بر اساس ازارشهاي مرکز پ اوهشه اي زم ینشناس ی و اکرش افی ا یالن،
پیشینه لرزه اي اسران ایالن بیانگر ثبت زمینلرزه هاي تاریخی و دسرگاهی فراوان و تأثیراذاري در پهنه این اس ران اس ت.
ثبت  400اردلرزه با بزرای  )MN( 1-3و نزدیک به  150زمینلرزه با بزرا ی مروس

 ،)MN( 3-5توس

دس رگاهه اي

لرزهنگاري از سال  1385تاکنون در اسران ایالن ،نشان از زمینساات جُنبا و لرزهایزي باالي این اسران دارد.
در این پاوهش سعی بر آن است تا بامطالعه و بررسی مباحث نظري مخاطرات محیطی و تحلیل هاي هاي فی ایی ب ه
شناات اسران ایالن در این زمینه پرداار ه ش ود و ض من معرف ی و شناس ایی من اطق و مح دودهه اي مس رعد زلزل ه،
پیشنهادها و راهکارهایی براي مقابله با این اطرات ارائه اردد .بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل فیایی اطر زلزل ه
در سکونرگاههاي شهري و روسرایی اسران ایالن میباشد .لذا اطر نسبی زلزله در اسران ایالن با اس رفاده از تحلی له اي
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فیایی در نرمافزار  ArcGISو تحلیل فاصله اقلیدسی در پنج پهنه (اطر بسیار ب اال ،ب اال ،مروس  ،پ ایین و بس یار پ ایین)
تحلیل میشوند.
داده ها و روش کار
آذربایجان ،که از طریق آسرارا با آن داراي مرز بینالمللی است ،از غرب به اسران اردبیل ،از جنوب به اسران زنجان و قزوین
و از شرق به اسران مازندران محدود میشود.
بر اساس آارین تقسیمات اداري در سال  ،1390این اسران داراي 2925 ،روسرا 109 ،دهسران 52،شهر 43 ،بخ ش و
 16شهرسران است .جمعیت اسران ایالن در سال  1345برابر با  1291159نفر ازارش شده است .این جمعیت طی س ال
هاي آتی افزایش یافره در سال  1390برابر با  2480874نفر بوده است .جمعیت شهري اسران ط ی س ال ه اي آم اري از
 303694نفر در سال  1345به  1497170نفر در سال  1390افزایش یافره است .در طرف مقابل جمعیت روسرایی اس ران
طی سال هاي  1345تا  1365افزایش یافره است اما از سال  1365تا  1390جمعیت روسرایی کاهش یافره اس ت .ج دول
شماره  ،1اطالعات جمعیری اسرا ایالن را نشان می دهد.
جدول  .1جمعیت کل ،جمعیت شهری و روستایی استان گیالن ()1345-90
شرح

1345

1355

1365

1375

1385

1390

جمعیت کل

1291159

1581872

2081037

2241896

2404861

2480874

جمعیت شهري

303694

461355

784173

1049980

1295751

1497170

جمعیت روسرایی

987465

1120517

1296864

1191916

1109110

983704

براساس سالنامه آماري اسران ایالن در سال  ،1390شهرسران رشت بیشررین جمعیت را به اود اارصاص داده اس ت .در
واقع توزیع جمعیت درشهرسران ها حکایت از عدم تعادل دارد  .شهرسران رشت که مرک ز اس ران اس ت ب ا  918445نف ر،
مانند دهه هاي اذشره همچنان پر جمعیت ترین شهرسران اسران است و به تنهایی  37درصد از جمعیت اسران را در اود
جاي داده است  .در رتبه دوم شهرسران تالش با جمعیت  189933نفر قرار دارد .جدول ش ماره  ،2تع داد جمعی ت در ه ر
یک از شهرسران ها را نشان می دهد.
جدول  .2جمعیت شهرستان های استان گیالن ()1390
نام شهرسران

املش

سیاهکل

ماسال

شفت

رضوانشهر

آسرارا

فومن

رودبار

جمعیت

44261

47096

52496

58543

66909

86757

93737

100943

نام شهرسران

آسرانه اشرفیه

صومعه سرا

لنگرود

بندر انزلی

رودسر

الهیجان

تالش

رشت

جمعیت

105526

127757

137272

138004

144366

168829

189933

918445

از نظر جلرافیایی و ویاایهاي طبیعی ،اسران ایالن را می توان به چهار قسمت مجزا و مشخص تقس یم نم ود .ابر دا
قسمت پست ساحلی است  .که در معرض امواج دریاي ازر است  .در اینجا اود را درمقابل پدیده اي قابل توج ه و م داوم
می بینیم  :حرکت امواج و شدت بادهاي شمالی و شمال غربی که بر سطح دریا مسل است .در قس مت دوم  .دامن ه ه اي
البرز به صورت دیواره اي وسیع و شیبی جنگلی به طرف دریا کشیده می شود  .در همین قسمرها است که مسیلها و تنگ ه
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هایی ایال انگیز وجود دارد .ر سومین قسمت یعنی زمین هاي اارج کوهسران ها است که شهرها و مراکز بزرگ جمعی ت
دیده می شود .این نقاط در میان انبوه دراران جنگلی پنهان شده است .باالاره در چهارمین قسمت ،پایین قسمت جنگلی
 .قله هاي بلند کوهها دیده می شود  .که پو شیده از چراااه هاي تنک است و مه زیادي آنها را می پوشاند .شکل ش ماره ،2
نقشه اسران ایالن ،نقاط شهري ،نقاط روسرایی و اطوط اسل را نشان میدهد.

با توجه ویاای هاي انسانی و طبیعی که در مورد اسران ایالن توضیح داده شد ،باید افت اسل هاي فراوانی در اسران
مورد مطالعه وجود دارند که همواره این اسران را با مخاطره زلزله تهدید م ی کنن د .یک ی از اس ل ه اي فعّ ال در اس ران
ایالن ،اسل آسرارا است .این اسل با طول  1400کیلومرر ،از ناحیه قفقاز تا آسرارا کشیده شده است .این اس ل ب ا رون د
شمالی -جنوبی در ااور آذربایجان و بخش باارري دریاچه ازر قرار دارد .عملکرد این اسل به صورت معکوس بوده و سبب
افت زیاد در ارتفاعات تالش و دریاي ازر اردیده است .فرو افرادای دریاي ازر در سمت ااور اسل آسرارا ،حاصل عملکرد
این اسل می باشد .این اسل توان لرزهاي دارد و در زمینلرزههاي  1978و  1953قفقاز ،س ازوکار فش اري داش ره اس ت.
یکی دیگر از اسل هاي فعّال ،اسل البرز یا ازر است .اسل البرز یا ازر در دامنه شمالی البرز ،از الهیجان تا جنوب انب د
کاووس به طول  550کیلومرر به موازات دریاي ازر کشیده شده و در حال حاضر به شدت فعّ ال اس ت .بس یاري از زم ین
لرزه هاي راداده در سواحل جنوبی ازر ،در نریجه فعّالیت این اسل اتفاق افراده است .در این چارچوب می توان به اس ل
هاي بنان ،رودبار و الهیجان نیز اشاره کرد .اسل فشارى بنان از جمله اسلهاى بنیادى اسرره قزوین است .اس ل بن ان در
بخش هاى شمال بااررى و میانى اود سنگهاى پرمین ،رسوبات سازند شمشک و سنگهاى آتشفشانى -آذر آوارى ائوسن را
بریده و در بخش پایانى جنوب ااورى اود سبب رانداى سنگهاى پال وزوئیک (از سوى جنوب ب ااررى) ب ر روى رس وبات
سازند شمشک و سنگهاى آذرین درونى ارانودیوریرى (در شمال ااورى) شده است.
هدف اصلی از این پاوهش ارزیابی اطر زلزله در هر یک از سکونرگاه هاي شهري و روسرایی اس ران ا یالن اس ت .در
این راسرا از روش همپوشانی الیه ها در محی نرم افزار  GISاسرفاده شده است.
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روش انجام کار بهاینترتیب است که در مرحله اول با اسرفاده از تحلیل فاصله اقلیدسی در نرماف زار  ،ArcGISفاص له نق اط
اسران (پیکسلهایی با ابعاد  86مرر) از اطوط اسل فعّال و غیر فعّال محاسبه شد.
Spatial Analyst Tools >> Distance >> Euclidean Distance

در ادامه با اسرفاده از دسرور  Raster Calculatorفاصلههاي بهدستآمده اسراندارد شد و پهنهبندي اط ر زلزل ه در اس ران
ایالن در پنج دسره (با توجه به اسل هاي فعّال و غیر فعّال) انجام شد .در واقع با این اسراندارد س ازي نقش ه ه اي ف ازي
محاسبه می شود.
Spatial Analyst Tools >>Map Algebra>>Raster Calculator

در اام بعدي با طبقهبندي مجدد نقشه پهنهبندي زلزله و تبدیل نقشه از نوع رسرر به برداري ،مساحت ه ر ی ک از طبق ات
اطر نسبی زلزله محاسبه شد .در نهایت با همپوشانی الیه نقاط شهري و روسرایی با نقشه پهنه بندي اط ر زلزل ه ،می زان
زلزلهایزي هر یک از شهرها و روسراهاي اسران ایالن تحلیل میشوند.
شرح و تفسیر نتایج
بخش اول از یافرههاي پاوهش به تحلیل فاصله و پهنهبندي اطر نسبی زلزله در اسران ایالن اارصاص دارد که با اسرفاده
از تحلیل فاصله اقلیدسی ( )Euclidean Distanceانجامشده است .الزم به ذکر اس ت پهن ه بن دي اط ر زل زه و همچن ین
محاسبه اطر نسبی زلزله در این اسران براي اسل هاي فعّال و غیر فعّال به ط ور جدااان ه انج ام ش ده اس ت .درواق ع در
ابرداي پاوهش فاصله هر نقطه از اسران تا اطوط اسل (فعّال و غیر فعّال) محاسبه شده و در ادامه ب ر اس اس ای ن فاص له
محاسبهشده ،احرمال نسبی اطر زلزل ه (فاص له نس بی ت ا ا

اس ل) در اس ران ا یالن ب ا اس رفاده از دس رور

Raster

 Calculatorتحلیلشده است.
 -پهنهبندی خطر زلزله با توجه به گسل های فعّال و غیرفعّال

در این بخش از پاوهش اطر پهنه بندي اطر زلزه در اسران ایالن با توجه به پ نج اس ل فعّ ال (ا زر ،الهیج ان ،بن ان،
رودبار و آسرارا) و همچنین اسل هاي غیر فعّال انجام شده است .شکل شماره  ،2نقشه پهن ه بن دي اط ر وق وع زلزل ه در
اسران ایالن را با توجه به اسل هاي فعّال نشان می دهد .نرایج در ای ن بخ ش نش ان داد ک ه  40/72درص د از مس احت
اسران ایالن در فاصله صفر تا  15کیلومرري اسل هاي فعّال ق رار دارد .همچن ین  21/51درص د از مس احت اس ران در
فاصله  15تا  30کیلومرري اسل هاي فعّال قرار دارد .در فاصله  30تا  45کیلومرري 16/66 ،درصد از مس احت اس ران ،در
فاصله  45تا  60کیلومرري  13/82درصد از مساحت اسران و نهایراً در فاص له  60ت ا  76کیل ومرري از کس ل ه اي فعّ ال،
 7/29درصد از مساحت اسران ایالن قرار ارفره است .جدول شماره  ،3نرایج این بخش را به تفصیل نشان می دهد.
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براساس گسل های فعّال (سمت چپ)

جدول  .3پهنهبندی خطر نسبی زلزله با توجه به گسل های فعّال
ردیف

احتمال خطر زلزله (درصد)

فاصله تا خط گسل (کیلومتر)

مساحت نسبی

1

0-20

60-76

7/29

2

20-40

45-60

13/82

3

40-60

30-45

16/66

4

60-80

15-30

21/51

5

80-100

0-15

40/72

جمع

-

-

100

پهنه بندي اطر وقوع زلزله در اسران ایالن براساس اسل هاي غیر فعّ ال نش ان داد ک ه  64/45درص د از مس احت ای ن
اسران در فاصله اي کمرر از هشت کیلومرر تا اسل هاي غیر فعال قرار دارند .پهنه دوم مربوط به فاصله  8تا  16کیل ومرري
از اسل هاي غیر فعّال می باشد که  22/04درصد از مساحت اسران در این پهنه قرار ارفره است .مطابق با جدول شماره 4
هر اندازه که احرمال اطر زلزله افزایش پیدا می کند ،مساحت اسران در هر پهنه نیز افزایش پیدا می کند (جدول .)4

شکل .3نقشه پهنه بندی خطر زلزله براساس فاصله از گسل های غیرفعّال (سمت راست) ،نقشه فازی خطر زلزله براساس گسل های غیرفعّال
(سمت چپ)
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جدول  .4پهنهبندی خطر نسبی زلزله با توجه به گسل های غیرفعّال
1

0-20

32-42

1/42

2

20-40

24-32

3/96

3

40-60

16-24

8/13

4

60-80

8-16

22/04

5

80-100

0-8

64/45

جمع

-

-

100

 -تحلیل خطر زلزله در سکونتگاههای شهری و روستایی

در ادامه این پاوهش احرمال اطر زلزله در نقاط شهري و روسرایی اسران ایالن براساس پهنه بندي اطر زلزل ه براس اس
فاصله از اسل هاي فعّال و غیرفعّال انجام شده است.
شکل شماره  ، 4موقعیت هر یک از نقاط شهري اسران ایالن در پهنه هاي اطر زلزله را با توجه بخ انواع اسل ها نشان می
دهد .در جدول شماره  ،5نرایج این مطالعات ارائه شده است .طبق نرایج ارائه شده ،براساس احرمال اطر زلزله با توج ه ب ه
اسل هاي فعال ،از مجموع  51نقطه شهري 18 ،شهر در اطر بسیار باالي زلزله و  14شهر در اطر باالي زلزله قرار دارن د.
بر این اساس  20/57درصد از جمعیت نقاط شهري اسران ایالن در پهنه با اطر بسیار باالي زلزله ( 80ت ا  100درص د) و
 18/24درصد از جمعیت نقاط شهري در پهنه با اطر باالي زلزله ( 60تا  80درصد) قرار دارند .ب ال ب ر نیم ی از جمعی ت
نقاط شهر نیز در پهنه اطر مروس زلزله قرار دارند .در پهنه بندي اطر وقوع زلزله براساس اسل هاي غی ر فع ال ،نر ایج
حاکی از آن است که  20شهر در اطر بسیار باالي زلزله و  18شهر نیز در اطر باالي زلزله قرار دارند .براساس ای ن دس ره
بندي 10/37 ،درصد از جمعیت نقاط شهري ،در پهنه با اطر باالي زلزله و  25/44درصد از جمعیت نق اط ش هري نی ز در
پهنه با اطر باالي زلزله قرار دارند 49/37 .درصد از جمعیت نقاط شهري نیز در پهنه با اطر مروس زلزله براساس اس ل
هاي غیر فعال قرار دارند (جدول .)5

شکل . 4نقشه موقعیت نقاط شهری در پهنه بندی خطر زلزله براساس فاصله از گسل های فعّال (سمت راست) ،نقشه موقعیت
نقاط شهری در پهنه بندی خطر زلزله براساس فاصله از گسل های غیرفعّال (سمت چپ)
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جدول  .5بررسی احتمال خطر زلزله در نقاط شهری استان گیالن
تعداد نقاط شهری
احتمال خطر زلزله

تعداد جمعیت ()1390

فراوانی نسبی جمعیت (درصد)

اسل هاي

اسل هاي

اسل هاي

اسل هاي

اسل هاي

فعّال

غیر فعّال

فعّال

غیر فعّال

فعّال

خطر بسیار پایین

0-20

3

1

135846

17106

1/14

9/07

خطر پایین

20-40

6

4

86133

144021

9/62

5/75

خطر متوسط

40-60

10

8

739095

754968

50/43

49/37

خطر باال

60-80

14

18

380908

273137

18/24

25/44

خطر بسیار باال

80-100

18

20

155188

307938

20/57

10/37

51

51

1497170

1497170

100

100

بررسی اطر زلزله در سکونرگاه هاي روسرایی اسران ایالن حاکی از آن است که از مجموع  2925نقط ه روس رایی1350 ،
روسرا در پهنه با اطر بسیار باالي زلزله با توجه به اسل هاي فعال قرار دارند .همچنین  553روسرا در پهنه با اطر ب االي
زلزله براساس اسل هاي فعال قرار دارند .در زمینه جمعیت نقاط روسرایی می توان افت 24/9 ،درصد از جمعیت روسرایی
و همچنین  24/95درصد از جمعیت نقاط روسرایی اسران ایالن در پهنه هاي با اطر بسیار باال و باالي اط ر زلزل ه ق رار
دارند .پهنه براساس اسل هاي غیر فعال نشان داد که 1679 ،نقطه روسرایی در پهنه با اطر بسیار باالي زلزله و همچن ین
 766روسرا در پهنه با اطر باالي زلزله قرار دارند .مرناظر با این تعداد 35/05 ،درصد از جمعیت روسرایی در پهنه با اط ر
بسیار باالي زلزله ساکن هسرند و همچنین  34/61درصد از جمعیت روسرایی در پهن ه ب ا اط ر ب االي زلزل ه ق رار دارن د
(جدول .)6

شکل . 5نقشه موقعیت نقاط روستایی در پهنه بندی خطر زلزله براساس فاصله از گسل های فعّال (سمت راست) ،نقشه موقعیت
نقاط روستایی در پهنه بندی خطر زلزله براساس فاصله از گسل های غیرفعّال (سمت چپ)
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جدول  .5بررسی احتمال خطر زلزله در نقاط روستایی استان گیالن
تعداد نقاط روستایی
احتمال خطر زلزله

تعداد جمعیت ()1390

فراوانی نسبی جمعیت (درصد)

اسل هاي

اسل هاي

اسل هاي

اسل هاي

اسل هاي

فعّال

غیر فعّال

فعّال

غیر فعّال

فعّال

خطر بسیار پایین

0-20

162

42

54240

30236

5/51

3/07

خطر پایین

20-40

379

147

183718

92018

18/68

9/35

خطر متوسط

40-60

481

291

255412

176183

25/96

17/91

خطر باال

60-80

553

766

245392

340448

24/95

34/61

خطر بسیار باال

80-100

1350

1679

244942

344819

24/90

35/05

100

نتیجهگیری
این پاوهش با هدف اصلی بررسی اطر زلزله در سکونرگاه هاي شهري و روسرایی اسران ایالن انجام شد .در این راسرا
ابردا اسل هاي فعال و غیر فعال شناسایی شد .سپس براساس این اسل ها پهنه بندي اطر وقوع زلزله انجام شد و در
نهایت براساس پهنه بندي هاي انجام شده و موقعیت هر یک از نقاط شهري و روسرایی در محی نرم افزار  ،GISاطر
وقوع زلزله در پهنه هاي مخرلف براي نقاط شهري و روسرایی تحلیل شد .نرایج حاکی از آن است که 40/72 ،درصد از
مساحت اسران ایالن در فاصله صفر تا  15کیلومرري اسل هاي فعّال قرار دارد و همچنین  64/45درصد از مساحت این
اسران در فاصله اي کمرر از هشت کیلومرر تا اسل هاي غیر فعال قرار دارند.
تحلیل اطر زلزله در نقاط شهري اسران ایالن براساس اطوط اسل فعّال حاکی از آن است که  18نقطه شهري در
پهنه با اطر بسیار باالي زلزله  14 ،شهر در پهنه با اطر باالي زلزله و همچنین  10شهر در پهنه با اطر مروس زلزله
قرار دارند .براساس مطالعات انجام شده  20/57درصد از جمعیت نقاط شهري ( 155188نفر) در پهنه با اطر باالي بسیار
باالي زلزله ( 80تا  100درصد) ساکن هسرند .تحلیل اطر وقوع زلزله در نقاط شهري اسران ایالن براساس اسل هاي
غیر فعّال حاکی از آن است که 20 ،نقطه شهري در پهنه با اطر بسیار باالي زلزله 18 ،شهر در پهنه با اطر باالي زلزله و
همچنین  8شهر در پهنه با اطر مروس

وقوع زلزله قرار دارند .براساس مطالعات انجام شده 10/37 ،درصد از جمعیت

نقاط شهري اسران مورد مطالعه در پهنه با اطر بسیار باالي زلزله ( 80تا  100درصد) ،و  25/44درصد از جمعیت شهري
اسران ایالن در پهنه با اطر باالي زلزله ( 60تا  80درصد) ساکن هسرند.
مطالعات انجام شده در زمینه نقاط روسرایی اسران ایالن براساس اسل هاي فعّال نشان داد که از مجموع 2925
سکونرگاه روسرایی 1350 ،روسرا در پهنه با اطر بسیار باالي زلزله 553 ،روسرا در پهنه با اطر باالي زلزله و  481روسرا
در پهنه با اطر مروس زلزله قرار دارند .براسا این مطالعات بال بر نیمی از جمعیت روسرایی اسران ایالن در پهنه با اطر
باال و بسیار باالي زلزله ساکن هسرند .تحلیل اطر زلزله در نقاط روسرایی اسران ایالن براساس فاصله از اسل هاي
غیرفعّال نشان داد که  1679روسرا در پهنه با اطر بسیار باالي زلزله 766 ،روسرا در پهنه با اطر باالي زلزله قرار دارند.
همچنین  35/05درصد از جمعیت روسرایی اسران ایالن در پهنه با اطر بسیار باالي زلزله 34/61 ،درصد از جمعیت
روسرانشین اسران مورد مطالعه در پهنه با اطر باالي زلزله ساکن هسرند.
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مطالعات انجامشده نشان میدهد که بسیاري از سکونرگاههاي شهري و روسرایی اسران ایالن در معرض اطر بسیار ب االي
زلزله هسرند .این موضوع ناشی از ویاایهاي ااص جلرافیایی و طبیعی این اسران است .اما ای ن ب ه آن معن ا نیس ت ک ه
عوامل انسانی نمیتوانند در این زمینه نقشی داشره باشند .درواقع با شیوه صحیح مدیریت در ش هرها و روس راها م یت وان
باعث کاهش اثرات مخاطرات طبیعی شد .در این راسرا پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود:
اتاقوَر ،اَسالِم ،حَویق و رودبار که کمررین فاصله را تا اسلهاي فعّال دارند.
 .2جلوایري از ساات شهرها و شهرک ها در مناطق جنوبی و شمالی اسران ایالن که با احرمال اطر بیشرري مواجه
هسرند.
 .3پیش بینی مکان هاي اسکان موقت در بخش هاي مرکزي اسران ایالن که با اطر زلزله کمرري مواجه هسرند.
 .4تجهیز سازمانها ،بیمارسرانها ،مدارس و سایر اراانها در شهرهاي بزرگ مانند رشت ،بندر انزلی ،فومن و الهیجان به
سایر امکانات موردنیاز در هنگام وقوع زلزله؛
 .5برازاري کالسهاي آموزشی در سطح شهرها و روسراهاي اسران در زمینه آمادای براي مقابله با زلزله و تخلیه
اضطراري؛
 .6اولویت قرار دادن نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده و تاریخی در کالنشهر رشت که سهم قابل توجهی از این شهر
داراي بافت تاریخی و فرسوده است که اطر زلزله این نواحی را بیشرر تهدید می کند.
منابع
آزاده ،سید رضا؛ و ملیحه زارع .1395 .تحلیل توانها و محدودیتهاي محیطی با تحلیلی ب ر ل رزهای زي و نح وه اس رقرار
مراکز جمعیری اسران زنجان ،مطالعات برنامهریزي سکونرگاههاي انسانی.141-131 :35 ،
پورمحمدي ،محمدرضا؛ و علی مصیب زاده .1387 .آسیب پذیري شهرهاي ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محل هاي در
امدادرسانی آنها ،جلرافیا و توسعه.144-117 :12 ،
تقوایی ،مسعود؛ و اردالن حسنینااد .1394 .ارزیابی آسیبپذیري کالبدي عملکردي سازمانه اي مر ولی م دیریت بح ران
شهر شیراز ،شهر پایدار.199-176 :1 ،
امر ،غالمعلی؛ و امیناهلل راشانی .1394 .نقش راهکارهایی م دیریت بح ران در جه ت ک اهش اس ارات ناش ی از زلزل ه؛
مطالعهي موردي :شهر ارمآباد ،جلرافیا و توسعه.160-147 :41 ،

ریاحی ،وحید؛ لقمان زمانی .1392 .مدیریت بحران زلزله در سکونرگاهه اي روس رایی شهرس ران س روآباد ،اقرص اد فی ا و
توسعه روسرایی.169-151 :1 ،
سعدآبادي ،علی اصلر؛ و محدثه عظیمی .1393 .شناسایی اقدامات اساسی در مراحل مدیریت بحران ب ه کم ک روش ف ازي
(موردمطالعه :شناسایی اقدامات اساسی در مراحل مدیریت بحران زلزله) ،مطالعات برنامهریزي شهري.54-31 :6 ،
شریف زاداان ،محمد حسین و حمید فرحی .1387 .طراحی و کاربرد مدل هاي فیایی ارزیابی و تحلیل آسیب پذیري لرزه
اي در برنامه ریزي و مدیریت شهري ،مجله صفه 17 ،و .124-109 :46

شهابی ،هیمن و محمدحسین قلیزاده .1390 .پهنه بندي اطر زمین لرزه با روش تحلیل چن د معی اره فی ایی ،جلرافی ا و
توسعه 9 ،و .80 – 65 :21
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شماعی ،علی؛ لقمان مصطفی پور و محسن یوسفی فشکی .1394 .تحلیل فیایی آسیب پذیري محله هاي شهري با رویکرد
پدافند غیر عامل در شهر پیرانشهر ،نشریه تحلیل فیایی مخاطرات محیطی 2 ،و .118-105 :3
شریفی ،زینب و مهدي نوري پور .1396 .تحلیل آسیب پذیري اانوارهاي روسرایی بخ ش مرک زي شهرس ران دن ا :ک اربرد
چارچوب معیشت پایدار ،نشریه تحلیل فیایی مخاطرات محیطی 4 ،و .36-19 :2
زیسری شهري در اسران لرسران ،نشریه تحلیل فیایی مخاطرات محیطی 4 ،و .125-107 :2
علیخانی ،بهلول .1393 .مبانی فلسفی مخاطرات محیطی ،نشریه تحلیل فیایی مخاطرات محیطی 1 ،و .15-1 :1
علیخانی ،بهلول .1393 .فرهنگ واژاان مخاطرات محیطی ،قطب علمی تحلیل فیایی مخاطرات محیطی ،انرش ارات جه اد
دانشگاهی ،دانشگاه اوارزمی تهران.
علیخانی ،بهلول .1394 .تحلیل فیایی ،نشریه تحلیل فیایی مخاطرات محیطی 2 ،و ..14-1 :3
فرجی سبکبار ،حسنعلی؛ سیدعلی بدري ،رضا عباسی ورکی و الهام عباسی ورکی .1393 .تحلیل فی ایی اث رات مخ اطرات
طبیعی در نواحی روسرایی با اسرفاده از مدل مولفه هاي اصلی وزن جلرافی ایی (مطالع ه م وردي :حوض ه الم وت ق زوین)،
جلرافیا و مخاطرات محیطی.110-91 :10 ،
کاظمی تاري ،تقی .1388 .مدیریت بحران زلزله در کالنشهر تهران ،جلرافیایی سرزمین.125-107 :22 ،
کریمی ،حمیدرضا .1389 .شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انسانی در مهار (پیشگیري ،کاهش اثرات ،مقابل ه) بح ران
زلزله در بیمارسران امام سجاد (ع) ناجا ،امداد و نجات.84-71 :1 ،
کاویانی راد ،مراد .1389 .تحلیل فیایی مخاطرات محیطی و بحران هاي بوم شناسی در ایران ،فصلنامه مطالعات راهب ردي،
.58-33 :48
محمدي ،علیرضا و بهمن جاوید ملوان . 1395 .سنجش میزان آسیب پذیري سکونرگاه هاي غیر رسمی در برابر اطر وق وع
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