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 ۱۵/۱۱/۸۹ :پذيرش مقاله                   ۲۰/۸/۸۹: وصول مقاله

 دهیچک

در کشـور نشـان از    يتيتحوالت جمع يبررس :مقدمه
اين رشد بـه احتمـال    ت دارد که يوسته جمعيش پيافزا

بـه عـالوه،   . زياد تا ربع قرن آينده ادامه خواهد داشـت 
پـذيري بـاال    در مناطق با آسـيب  سکونتگاههابسياري از
اسـتان چهارمحـال و   در ايـن پـژوهش،   . انـد  واقع شده

هـاي   دو عامل كليدي در سال ليتحل ه لحاظب ياريبخت
 اي لـرزه  يريپـذ  بيآس: گيرد قرار مياخير مورد بررسي 

  .يارتباط يها راهو  سکونتگاهها

ـ در ا :ها روش ـ ارز ين پـژوهش بـرا  ي ت يوضـع  يابي
 يدهـ  هـا ابتـدا بـا کمـک روش وزن     سکونتگاهها و راه

ــله  ــس فاص ــاز قابل ،عک ــا تي ــات  يس يه ــتم اطالع س
اسـتان بـه    يا لـرزه  يهـا  و با استفاده از داده ييايجغراف

پــس از آن، . شــد هخطــر زلزلــه پرداختــ يحــوزه بنــد
در ارتبـاط بـا    يت استقرار عوارض مـورد بررسـ  يوضع
جـاد شـده بـا اسـتفاده از توابـع      يا يها ها و حوزه گسل
حاکم بر پژوهش  يکلکرد يرو. ده شديسنج يگيهمسا

  .است يفيتوص -يليروش تحل

در نظـر   بـا پـژوهش نشـان داد کـه     يها افتهي :ها افتهی
، تعيـين  اسـتان هاي فعال در  گرفتن پتانسيل باالي گسل

هـا ضـروري بـه نظـر      حريم امـن در مجـاورت گسـل   
ايـن خطـوط راهنمـا در اجتنـاب از خطـرات      . رسد مي

ريـزي شـهري،    هـا در برنامـه   مستقيم گسـل گسيختگي 
بـر  . استبسيار كاربردي علوم زمين و  مديريت بحران،

 ٧ مجموعـاً  ،پذير در اطراف گسلها مبناي فاصله آسيب
مستقيم گسيختگي سـاختگاه   روستا با خطر ٥٨شهر و 

ــتند   ــه هس ــوع درو مواج ــدود مجم  ١٠٧٢٥٩٠ در ح
 اريبس يريپذ  بيآس ،موجود در استان يها لومتر از راهيک

  .دهند ميگسل نشان  يختگينسبت به گسرا  ييباال

 انگر آن است کـه يجه به دست آمده بينت :يریجه گینت
ــواح ــ يدر ن ــ و شــمال يغرب ــراکم ب يغرب ــا ت ــتر يب ش

مواجــه  يارتبــاط يهــا و راه ييروســتا يســکونتگاهها
بزرگتـر،   يشـرق  يکه سـکونتگاهها  يدر صورت؛ ميهست

توسـعه  . آنها کمتر است يفراوانشتر و يآنها ب يپراکندگ
بـر روي ايـن    يارتبـاط  يهـا  فزاينده سکونتگاهها و راه

اي اسـتان را بـه طـور     نواحي پتانسيل خطر خيزي لرزه
  .اي افزايش داده است فزاينده

 يريب پـذ ي، آسيانسان يسکونتگاهها :يدیکلمات کل
  .ياري، استان چهارمحال و بختيارتباط يها راه، اي هلرز

mailto:forooghi@yahoo.com
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 مقدمه

کـه بـه تعـداد     يعـ يطب مخاطرات ييايع جغرافيتوز
ـ يت هنگفـت و و ، خسـارا يقربـان  ياديز جوامـع   يران

در حـال توسـعه    ينواح يايانجامد بر جغراف يم يانسان
ـ  ياس جهـان يدر مق ،چ شکيه يب. باشد يمنطبق م ک ي

در حـال توسـعه خسـارات     يدر نـواح  يعـ يسانحه طب
ــتريب ــواح  يش ــه ن ــبت ب ــعه  ينس ــا يتوس ــه برج  يافت
هـاي خطرآفـرين، زمـين     پديـده  در ميـان  .)١(گذارد يم

مسئول بيشترين شمار كشتار انسـاني   ،هاي ويرانگر لرزه
تعـداد كشـته شـدگان    متاسفانه بوده اند و  و زيان مالي

تعداد  انساني در كشورهاي در حال توسعه چندين برابر
  .)۲( است افتهيتوسعه موجود در كشورهاي 

 يعـ يطب يکيزيط ژئوفيخطر زلزله، به مجموعه شرا
صرف كه  ،نيزم ، حرکت و لغزشييجا هکه در اثر جاب

 دارداشـاره   ،نـد يآ يت انسان بـه وجـود مـ   ينظر از فعال

تـوان تعـداد مـورد انتظـار از جـان       يسک زلزله را مير.
ـ باختگان، صـدمه د  و شـکاف   يخسـارات مـال  دگان، ي

 .)۳(دانسـت   يعـ يطب يهـا  دهيـ حاصـل از پد  ياقتصاد
ت يــتــوان بــه جمع يســک را مـ يعناصـر در معــرض ر 

خدمات  يها ي، کاربريها، آثار مهندس ، ساختمانيانسان
 يهـا  و ارزش) راه و جاده( ييربنايسات زي، تأسيعموم

 يعبـارت ه ب .)۴( كردم يه مورد نظر تقسيدر ناح يطيمح
 يجه عمل متقابل خطرات زلزله و برخينت زلزلهسک ير

  ). ٥(باشد  يم انسان مانند توسعه شهر يها تيفعال

خود  ي، انسان سکونتگاههايات عمليبراساس تجرب
ـ ، امنيم، توپـوگراف يچون اقلـ  يرا با توجه به عوامل ت، ي

تـالش   و انتخاب يعيطبعت و مخاطرات يسازش با طب
ـ . برخوردار باشدش و رفاه يتا از آسا كند مي ن گـام  ياول

دار سکونتگاههاست کـه  يتوسعه پا ،يزيدر هر برنامه ر
ت و نحوه ي، جمعيپراکندگ يشناخت جامع از چگونگ

  .طلبد يرا م) يارتباط يها هرا( ارتباط آنها باهم

و  يشــهر يزيــت بحــران برنامــه ريريمــد ةچرخــ
است يبه س يابيدست  يشهر برا يريب پذيشناخت آس

ـ منـابع و بهـره گ  عدم اتـالف    از حـداکثر تـوان و   يري
ن يران اولــيــدر ا. )٦( باشــد يمــ يهــا ضــرور ليپتانســ

 ةل دهـ يدر اوا يشهر يريب پذيدگاه آسيمطالعات از د
ـ    يالدينود م . )٧( تدر مورد شهر تهـران صـورت گرف

سـکونتگاهها  خطر  يابيو ارز يريب پذين آسيبرآورد ا
بـا   ياريدراستان چهارمحال و بخت ياتيح يها  انيو شر

 يمـورد بررسـ   ةفعال در حوز يها توجه به وجود گسل
 .است يضرور يدار و امن شهريم پاين حرييدر تع

اسـتان چهارمحـال و    ،يکشور يمات رسميدر تقس
درجه  ۳۱ن يلومتر مربع بيک ۱۶۵۳۲با مساحت  ياريبخت
ز يو ن يشمالقه عرض يدق ۴۸درجه و  ۳۲قه تا يدق ۹و 
قـه طـول   يدق ۲۵درجـه و   ۵۱قه تا يدق ۲۸درجه و  ۴۹

از شمال و ن استان يا. )۱شمارة  شکل( قرار دارد يشرق
شرق به استان اصفهان، از غرب به استان خوزستان، از 

غـرب بـه    ر احمد و از شماليه و بويلويکجنوب به که
ـ ا .استان لرستان محـدود اسـت   ک يـ  ين منطقـه دارا ي

رشـته کـوه   ران اسـت و در بسـتر   يـ درصد از وسعت ا
 کوه ةعلت جوان بودن دوره ب. زاگرس واقع شده است

ا و مخـاطرات  ين منطقه وجود باليااكثر نقاط ، در ييزا
ن مشاهده يرانش زم و زلزله ،ليچون س ياريبس يعيطب
  .)۸(شود يم

ــا يتــيتحــوالت جمع يبررســ نشــان از  اســتانن ي
ـ و کـاهش جمع شـهري  ت يـ وسـته جمع يش پيافزا  تي

از  ياز روستاها خـال  يکه برخ يطوره ب ؛دارد ييروستا
 يرشــد منفــ ۱۳۷۵-۱۳۸۵ ةانــد و در دهــ شــده ســکنه
ن ياساس آخربر . )۹( درصد را تجربه کرده اند ۰۵۷/۰
ـ ا يمات کشوريتقس  ١٧شهرسـتان،   ٦ ين اسـتان دارا ي

 باشـد  يسـکنه مـ   يدارا يآبـاد  ٨٣٩ هر وش ٢٦بخش، 
  .)١شمارة  جدول(

استان شامل تناوب منظمي از  مورفولوژي حاكم بر 
ـ       ه ارتفاعات شمال غربي ـ جنـوب شـرقي اسـت كـه ب

 فاصـله بـا همـان رونـد از يكـديگر      هايي وسيله دشت
 شناسي زير توان سه قلمرو زمين در اين روند مي. دارند



 نسيم حيدري نژادمحمد فروغي، 
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 :)١٠( را در استان شناسايي كرد

واقـع در   هاي گستره :ـ پهنه سنندج ـ سيرجان الف  
ژئومورفولوژيـك و   خواصشرق ـ شمال شرقي استان  

. دارد سـيرجان  -به پهنه سنندج هيشببه ويژه ساختاري 
هـاي موجـود در واحـدهاي زمـين      شناسايي دگرشكلي

مؤثر در آن، به ويژه آن دسـته   شناسي و ارزيابي عوامل
دهـد كـه    نشـان مـي   ،از عواملي كه امروزه نيز فعال اند

  .از جمله نواحي زلزله خيز استشرقي استان  بخش

هاي ليتولوژيـك و   ويژگي :زاگرس مرتفع پهنهب ـ 
شـهركرد،   ساختاري نواحي واقـع بـين   خواصبه ويژه 

شباهت كامل با بخـش شـمال    ،رود بازوفت فارسان و
يـا   زاگرس مرتفع و را خاوري پهنه زاگرس دارد كه آن

الگوي ساختاري نواحي مـورد   .نامند يمزون خرد شده 
هـاي   از نوع ساختمان) بازوفت ،فارسان، شهر كرد( نظر

 هاي هـم آغوشـي   دوپلكس بزرگ مقياس و يا راندگي

هـاي فانروزوئيـك بـه مقـدار      است كه در اثـر آن ورق 
بـاختري   متفاوتي از شمال خاوري بـه سـمت جنـوب   

ـ  . جا شده اند هجاب جـايي، بـه ويـژه در              هدر اثر ايـن جاب
شـدگي در خـور توجـه     مقدار خردها،  پيشاني راندگي

 .است

نـواحي واقـع در    :زاگرس چـين خـورده   ةپهنج ـ  
غرب رودخانه بازفت بخشـي از كمربنـد چـين     جنوب
 هاي واقـع در جنـوب   زاگرس است كه گستره ةخورد

سـيماي سـاختاري    .باختري استان را زير پوشـش دارد 
 هاي ها و ناوديس نوع تاقديس جنوب باختري استان از

 ؛روند عمومي شمال باختري است ش موازي باكم و بي
هاي بزرگ مقياس همچنان در ساختار اين  ولي راندگي

هـاي ايـران    زمـين لـرزه   .اثر درخور توجه دارنـد  ناحيه
مرکزي غالباً از نظر زمان و محـل رويـداد بـه صـورت     
ناپيوسته و ناگهاني با بزرگي زياد و ژرفاي کانوني کـم  

  .دهند اي روي مي کوهپايههاي معکوس  در امتداد گسل

با توجه به سابقة بروز زمين لرزه تاريخي در استان 
و از سوي ديگـر ثبـت بـيش از     ياريچهارمحال و بخت

ريشـتر در   ٥تـا   ٢چند صـد کهلـرزه بـا بزرگـي بـين      
هاي انجام شده توسط کارشناسـان امـور لـرزه     پژوهش

 تا ١٣٤٤هاي  خيزي سازمان انرژي اتمي ايران طي سال
هاي پايگاه لـرزه نگـاري    طي فعاليت همچنينو  ١٣٨٢
ـ لزوم توجه به وضعيت لرزه خيـزي ا  ،استان ن اسـتان  ي

نتايج بـه دسـت آمـده از مطالعـات      .گردد مشخص مي
اي، انجـام   هاي رقـومي مـاهواره   مربوط به پردازش داده

هـاي ثبـت     کارگيري کهلرزه هاي صحرايي و به برداشت
حکايت از وجود  ياريشده در استان چهارمحال و بخت

ن استان يچند گسل فعال مهم با راستاهاي مختلف در ا
منطقه  فعال و ياصل يها گسل ٢شمارة  در شکل. دارد

هـا و   يريگ ميتصم يمبنا يستيبا ياند که م مشخص شده
  .ها واقع شوند يزير برنامه

ن کشـور  يگاه علوم زمـ يموجود در پا يها طبق داده
 يشتر در اسـتان طـ  ير ٤ يباالزلزله با شدت  ٧٣تعداد 

 شـدت ن يثبت شده که کمتـر  ١٣٨٢تا  ١٣٤٤ يها سال
شـتر گـزارش شـده    ير ٤/٥آن ن شـدت  يو باالتر ٤آن 

براي  يورود ةتوان به عنوان داد يها م ن دادهياز ا. است
 .استان بهره جست يريپذ بيآس ةحوز ةنقش ةيته

ـ ا ياصـل ، اهـداف  با توجه به موضوع پـژوهش  ن ي
  :كردان ير بيتوان در سه نکته ز يمقاله را م

 ييو روسـتا  يشـهر  يل سکونتگاههاين و تحلييتب •
ـ ا يارتبـاط  يها انير و شريب پذيآس ن نقـاط در  ي

 .استان

اسـتان چهارمحـال و    يزيت لرزه خيوضع يبررس •
 .ياريبخت

خصوص ر در استان دريب پذيآس يها ن حوزهييتع •
 .اي همنطق يزياهداف برنامه ر

 ها روش

ـ يتحل يهـا  ن روشياز مهم تر يکي ـ کـه در ا  يل ن ي
 ياهـ  داده يو ارزش گذار يپژوهش به منظور وزن ده

 قـرار رخ داده در استان مـورد اسـتفاده    يا زلزله يا نقطه
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ـ ا .باشـد  يم ١ين آماريل زميروش تحل ،گرفته ن روش ي
ت يمختلف را با استفاده از قابل يها نقاط نمونه در مکان

وسـته بـه کـار    يک سـطح پ يـ جاد يبه منظور ا يابي انيم
 يه رسـتر يـ ک نقشه با پايسطح به وجود آمده . برد يم

ـ لانجام تحبه منظور است که  از جملـه   ،شـتر يب يهـا  لي
گـر  يد يکيبا استفاده از  ،خطر يحوزه بند ةجاد نقشيا

دسـته   ،٢ييل فضاينرم افزار با عنوان تحل يها تياز قابل
  .شود يم ٣مجدد يبند

ـ با اسـتفاده  مـورد  يهـا  گر روشياز د د بـه روش  ي
 كـرد اشاره   ٤فاصله تعريف شده به عنوان حريمن ييتع

در  ٥ن توابـع مجـاورت  ياز مهـم تـر   يکـ يکه به عنوان 
ـ ا يمبنـا . باشـد  يمـ  ٦ن پردازشيروش زم ن روش بـه  ي

ط ين از عارضـه مـورد نظـر در محـ    يمع يا ن فاصلهييتع
 ،ن ابزاريدر پژوهش حاضر با استفاده از ا. استوار است

مـورد  تا شـعاع  ) ها گسل( يم عوارض مورد بررسيحر
  . شده است يرينظر اندازه گ

 پـژوهش، ن يـ ن روش بـه کـاربرده شـده در ا   يسوم
مکـان بـا   نش يگـز  يباشد که بر مبنا يم ٧توابع انتخاب

ـ از قابل يکـ ي. ک شرط استوار هستنديف يتعر  يهـا  تي
 ٨يعارضه با استفاده از شـروط مکـان   ،ن تابع انتخابيا
بـا   استت داده يريمد ين تابع که از ابزارهايا .باشد يم

به عنوان مثـال فاصـله تـا    ( يک شرط مکانياستفاده از 
ــل ــ ) گس ــورد بررس ــوارض م ــال  ( يع ــوان مث ــه عن ب

ت بـه کـاربر   يـ ن قابليا .كند يانتخاب مرا ) سکونتگاهها
ـ ا دو اليـ ک يـ ک عارضـه را در  ينش يامکان گز ه بـر  ي

ـ ر پديآن بـا سـا   يت مکـان ياساس موقع هـا فـراهم    دهي
نـه انتخـاب   يگر از عملگرها در گزياز د يکي .سازد يم

 قـرار گرفتـه  ن پژوهش مـورد اسـتفاده   يکه در ا يمکان

                                                
1 -Geostatistical Analysis 
2 -Spatial Analyst 
3 -Reclassify 
4 -Buffering 
5 -Proximity 
6 -Geoprocessing 
7 -Selection Functions 
8 -Select by Location 

قطع شـده توسـط   ) جاده( يانتخاب عارضه خط ،است
ـ ) از گسـل  يمتر ٢٠٠شعاع ( عارضه هدف  . باشـد  يم

چنانچه توسط طـرح   يورود ةيموجود در ال يها دهيپد
  .گردند يانتخاب م ،عارضه قطع شوند يکل

 ها افتهي

ن آمار و بـا  يزم ليتحلروش  يريبراساس به کار گ
ــاســتفاده از قابل ــراي  ٩عکــس فاصــله يت وزن دهــي ب

ـ دار کردن  ارزش درصـد از   ۳/۱۹ اسـتان،  اي هنقاط زلزل
 ۲/۷۲بـاال،   يريب پـذ يآسـ  ةدر حـوز  اسـتان مساحت 

درصد در  ۵/۸متوسط و  يريب پذيآس ةدرصد در حوز
    شــکل( کــم واقـع شـده اسـت    يريب پـذ يآسـ  ةحـوز 
 .)۳  شمارة

فعـال   يهـا  گسـل  يکـ ين در نزديزمـ  ةکنترل توسع
تمــامي اي از گســل اســت کــه  فاصــلهمســتلزم تعيــين 

صــرف نظــر از ميــزان    ،هــاي بشــري در آن  ســازه
با خطر مستقيم گسـيختگي سـاختگاه    شان پذيري آسيب
بـا هـر    بر اين اسـاس هـر نـوع سـازه،    . رو هستند روبه
از مقاوم سـازي، تـوان مقابلـه بـا گسـيختگي       اي هدرج

امنيت سازه هـيچ   سطحي را نخواهد داشت و در جهت
 نـواحي  .غير از تغيير مکان سازه وجود نـدارد  اي هگزين

احتمال خطـر در   ةدرج ،منين قلمرو اييمورد نظر با تع
  .جوامع را به حداقل خواهند رساند

 ١٥٠تعريف شده به عنوان حريم، عمومـاً از   ةفاصل
کـه يـک    در صـورتي (در تغيير است  کيلومتر ٢متر تا 

هـاي   سـازه فاصـله بـراي    ،نظر باشـد  گسلي مد ةشاخ
کيلـومتر   ٢استراتژيک  هاي متر و نيروگاه ٢٠٠ يمعمول

نون حـريم گسـل، قانونمنـدکردن    هـدف قـا  ). باشد مي
بشري و زندگي شـهري در مجـاورت    هاي سازه ةتوسع
هاي فعال است که بدين ترتيب خطر گسـيختگي   گسل

 ةفاصـل . )٧( يابد ناشي از زمين لرزه کاهش مي مستقيم
از  متـر  ٢٠٠هاي مسکوني عـادي تـا    قانوني براي سازه

 ٦٠ييد شده و أوجود آن تهاي گسلي که احتمال  شاخه

                                                
9 -IDW 
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زايي است که به دقـت و   لرزه  هاي فعال متر براي گسل
بـه   ).١٠(است  موقعيت آن اثبات نشده با شواهد کافي

امـن بـه عنـوان خطـوط      يهـا  ميحـر  ،تر عبارت دقيق
احتمال خطـر در منطقـه مـورد    کاهش به منظور ،راهنما
مــن يقابــل ســکونت و جهــات ا يهــا حــوزه ،يبررســ

  ).۴شمارة  شکل( كنند ين مييگسترش شهرها را تع

 يجنوب يها در بخش يترانه ايم مدياقل بودن مساعد
و  يشـرق  يتـر در نـواح   م خشـک ياستان نسبت به اقل

ـ  شـمال  و يغرب يدر نواح يسرد کوهستاناقليم   ،يغرب
در جنـوب اسـتان    ييروستا يسکونتگاههاشتر يتراکم ب

 يکـه سـکونتگاهها   يدر صـورت  .شـده اسـت  را باعث 
آنها کمتر  يفراوان شتر ويآنها ب ي، پراکندگبزرگتر يشرق

  .)٨( است

ن پـژوهش  يـ ن عملگرهـا کـه در ا  ياز مهم تر يکي
 اي هنقطـ  انتخاب عارضه ،مورد استفاده واقع شده است

 نظـر از  مـورد در فاصله ) شهر و روستا( يا چند ضلعي
ـ ) از گسـل  يمتر ٢٠٠شعاع ( عارضه هدف  . باشـد  يم

ـ موجود در ال يها دهيپد در فاصـله  چنانچـه   يه ورودي
  .شوند يانتخاب م ،مورد نظر واقع گردند

شـود بـا    يده ميد ٤  شمارة گونه که در شکل همان
ــتعر ــاني ــرط مک ــرا يف ش ــهر يب ــه ش و  هادو عارض

خطـر  از گسـل و   يمتـر  ٢٠٠که در فاصله  ييروستاها
روستا  ٥٨شهر و  ٧ مجموعاً ،م قرار دارنديگسلش مستق

كه  هستندرو  هروب مستقيم گسيختگي ساختگاه  با خطر
 ٢مساحت و جمعيت شهرهاي استان در جدول شمارة 

 .ذكر شده است

بـه منظـور    مناسـب  يارتباط يبه محورها يدسترس
از مسـكوني  و  ي، اجتمـاع ياقتصاد يها ن محليتردد ب

ـ در شـکل گ  يجمله عوامل اصـل  ـ  يري ک سـکونتگاه  ي
بر استقرار  يطيمح يتوانها بودن هر چند مساعد. است

اما با توجه بـه   دارد، ياستان نقش اساس يسکونتگاهها
 ،اسـتان  ييايت جغرافيو موقع يارتباط يرهايوجود مس

 يهـا  ن محل استقرار و شبکهيب يکيتوان ارتباط نزد يم

  ).۵( مشاهده کرد يارتباط

بـه پـنج دسـته     اسـتان  يارتباط يها راه يکلطوره ب
راه دوبانده، آسـفالت   ):۵  شمارة شکل( شوند يم ميتقس

و مـالرو کـه بـه     يک، آسفالت درجه دو، خـاک يدرجه 
 يهـا  طول راهدرصد از کل  ۱۳، ۳۸، ۱۹، ۲۹، ۱ب يترت

  .استان را به خود اختصاص داده اند

ــکل  ــاس شــ ــمارة براســ ــوع در، ٦  شــ   مجمــ
موجـود در اسـتان    يهـا  لومتر از راهيک ٣٣٨/١٠٧٢٥٩٠

گسـل   يختگينسبت به گسـ  ييار بااليبس يريب پذيآس
 موجود در اسـتان  يها سه با کل راهيدر مقا يعني ؛دارند

هـا در   راهدرصد از انواع  ١٦) لومتريک ٣٢١/٦٦٩١١٢٢(
براسـاس  از آنجا کـه   .ار دارندرم قيب مستقيمعرض آس

پـنج   ياريـ چهارمحـال و بخت  در استان ،۵  شمارة شکل
ت عملگر يبا استفاده از قابل ،داردوجود  ينوع راه ارتباط

ر يسـا  ،دو بانـده اسـتان   يها هرا يبه استثنا ،الذکر  فوق
متفـاوت در معـرض    يهـا  با نسـبت  يارتباط يرهايمس

  ).۳  شمارة جدول( م قرار دارنديگسلش مستق

 يريگ جهينت

به پـردازش   مربوطنتايج به دست آمده از مطالعات 
ــاهوار  داده ــومي م ــاي رق ــتاي هه ــام برداش ــاي  ، انج ه

هاي ثبت شده در استان  صحرايي و به کارگيري کهلرزه
حکايـت از وجـود چنـد گسـل      ياريچهارمحال و بخت

ـ فعال مهم با راستاهاي مختلف در ا ن اسـتان دارد کـه   ي
هـا واقـع    يزير ها و برنامه يريگ ميتصم يمبنا يستيبا يم

  .شوند

ـ در ا يانسـان  يفاصله قانوني براي سکونتگاهها ن ي
هاي گسلي که احتمال وجود  از شاخه متر ٢٠٠پژوهش 

شرط  فيتعربا  .ييد شده در نظر گرفته شده استأآن ت
کـه در   ييو روسـتاها  هادو عارضـه شـهر   يبرا يمکان

م قرار ياز گسل و خطر گسلش مستق يمتر ٢٠٠فاصله 
مسـتقيم   روسـتا بـا خطـر    ٥٨شهر و  ٧ مجموعاً ،دارند

     گـر ياز طـرف د  .هسـتند گسيختگي سـاختگاه روبـرو   
م قرار يب مستقيها در معرض آس درصد از انواع راه ١٦
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  .دارند

ـ برنامـه ر  ،ت بحرانيريمد ةچرخ در از آنجاکه  يزي
به  يابيدست يبرا ،شهر يريب پذيو شناخت آس يشهر

 حـداکثر از  يريـ است عدم اتـالف منـابع و بهـره گ   يس
و  يريب پـذ ين آسـ يپس از برآورد ا است، ها الزم توان
دراستان  ياتيح يها انيخطر سکونتگاهها و شر يابيارز

مات مؤثر در کاهش ياتخاذ تصم ،ياريچهارمحال و بخت
بـه  . رسـد  يبه نظر م يزلزله ضرور يريب پذيخطر آس

ـ عبـارت دق  شـناخت کامـل از طيــف    آگـاهي و تـر   قي
اي از عوامل مربوط به زمين از جمله مخاطرات  گسترده

 انيو متصـد  ييو روسـتا  يشـهر  زانيربرنامه  ،اي لرزه
ـ گ ميتصـم در را  ت بحـران يريمد يها سازمان  يهـا  يري
مـديريت   و تقليـل اثـرات سـوء زلزلـه    بـراي   ياصـول 

 .رساند يم ياري ١٠سکير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

                                                
10 -Risk management 
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 ١٣٨٥سال  -يمات کشورين تقسيبراساس آخر يارياستان چهارمحال و بخت يت عموميوضع -١شمارة  جدول
 

تان
اس

تان  
 اس
رکز
م

  

حت
مسا

  
يک(

ربع
ر م
ومت
ل

تان  )
رس
 شه
داد
تع

  

داد 
تع

ش
بخ

شهر  
داد 

تع
  

 يها يآباد
 يدارا
کنه
س

آباد  
کل 

  ها ي

  ۹۱۳۱۰  ۶۳۹۰۴  ۱۰۱۲  ۸۸۹  ۳۳۶  ۱۶۲۸۵۵۴  **  کل کشور

چهارمحال 
  ياريو بخت

  ۱۰۴۴  ۸۳۹  ۲۶  ۱۷  ۶  ۱۶۳۳۲  شهرکرد

 .رانيمرکز آمار ا: مأخذ

 
 

 شهرهاي در معرض خطر گسلش مستقيم در استان چهارمحال وبختياري -٢شمارة  جدول
  

  چلکرد  گندمان  بلداجي  طاقانک  هفشجان  بن  سامان  نام
  ۵۸۰۸۸۴  ۲۷۱۵۴۶۱  ۹۴۱۹۲۱۹  ۲۹۱۱۸۳۶  ۶۸۶۸۶۹۹  ۳۱۱۷۰۲۱  ۴۱۸۴۸۹۴  مساحت
  ٣٣٣٦  ٥٨٤٧  ١٠٩٧٨  ٥٥٠٤  ٢٠٠٤٩  ١١٨٣٨  ١٤٨٠٠  جمعيت

 GISبا استفاده از نرم افزار  مطالعات نگارندگان: مأخذ

 
 
 
 

  گسلش مستقيمتحليل وضعيت راههاي استان در ارتباط با خطر  -۳ شمارة جدول
  درصد راه در معرض خطر گسلش مستقيم  ميزان راه در معرض خطر گسلش مستقيم  نوع راه ارتباطي
 ٥/٢١  ١/٢٣٠٩٦٨  آسفالت درجه يک

  
 ٩/١٨٥٦٦١  آسفالت درجه دو

  
٤/١٧ 

  
 ٧/٣٥٠٧٨٨  راه خاکي

  
٧/٣٢ 

  
 ٦/٣٠٥١٧١  راه مالرو

  
٤/٢٨ 

  
 ١٠٠  ٣/١٠٧٢٥٩٠  مجموع

  
  .نگارندگانمحاسبات : مأخذ
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  در کشور ياريت استان چهارمحال و بختيموقع -۱شمارة  شکل

  
  يو عسگر يزارع شاه آباد: مأخذ

  
  ياريفعال در استان چهارمحال و بخت يها ت گسليوضع -٢شمارة  شکل

  
  

 GISمات نگارندگان با استفاده از نرم افزار يترس: مأخذ
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  در استان يارتباط يخطر زلزله با سکونتگاهها و راهها ينقشه حوزه بند يهم پوشان -۳شمارة  شکل

 
 GISمات نگارندگان با استفاده از نرم افزار يترس: مأخذ

  م بافر اطراف گسليدر معرض خطر استان و حر يسکونتگاهها يپوشانهم  -٤شمارة  شکل

  
 GISمات نگارندگان با استفاده از نرم افزار يترس: مأخذ           
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  يارياستان چهارمحال و بخت يو سکونتگاهها يارتباط يراهها يهمپوشان -٥شمارة  شکل             
 

  
 GISمات نگارندگان با استفاده از نرم افزار يترس: مأخذ

 
 
  

 مياستان در ارتباط با خطر گسلش مستق يها ت راهيوضعنمودار  -٦ شمارة شکل

 
  .مات نگارندگانيترس: مأخذ

 
 

آسفالت درجه 1 آسفالت درجه 2 خاکی مالرو 



 نسيم حيدري نژادمحمد فروغي، 

 

31 
 

ره 
شما

م، 
 دو
ال
، س
ات
 نج
د و
مدا
ی ا
علم

مه 
صلنا
ف

4، 
13

89
 

 م گسلشيدر معرض خطر مستق يارتباط يها ش راهينما -٧ شمارة شکل

  
  GISمات نگارندگان با استفاده از نرم افزار يترس: مأخذ

 
References 

1. Lagorio, H.J., Botsai, E. "Urban 
design and earthquakes". Proc. of the 
2nd international conference on micro-
zonation for safer construction, research 
and application. 1978. 

2. Chardon, A. "A geographic 
approach of the global vulnerability in 
urban area: case of Manisales", 
Colombian Andes. 1999.  

3. Lavigne, Franck. Lahar," hazard 
micro-zonation and risk assessment in 
Yogyakarta city", Indonesia, Geo 
Journal, Netherlands. , 1999. 

4. Fellman, J., Arthur G. and Judy G. 
"Human Geography: Landscape of 
human activities", Dubuque: W m.C. 
Brown. 1992. 

5. French Steven P and Isaacson Mark 
S. Isaacson. "Applying earthquake risk 
analysis techniques to Land use 
planning", Planners notebook. 1984. 

6. Kerr, J. and Nathan, S. "Planning for 
development of land on or close to active faults"  
                                                                  

Wellington, New Zealand. 2004. 
7. Visseh, Y., Amini-Hosseini, K., 

Nateghi-A. "Urban planning for the 
mitigation of earthquake vulnerability in 
Tehran". No. 20 subdivisions. Proc. of 
the 11th European conference on 
earthquake engineering. 1998. 

8. Seidaii, E., Noruzi A. "An analysis 
on spatial patterns of rural settlements 
in Chaharmahal va Bakhtiyari 
Province". Scientific Journal of 
Geography and Development. 
2010.No.18.53-68[In Persian]. 

9. Zare shahabadi,A. and Asgari 
Savadjani, A. "Demographic Changes of 
Chaharmahal va Bakhtiyari Province", 
1967-2007. The 8th Conference on 
Perspectives of Islamic Republic of Iran 
in 2006. Islamic Azad University, 
Shahrekord center 2007. [In Persian]. 

10. Peuzzi, P. and Dao Hand Herold 
C. "Mapping disastrous natural hazards 
using global datasets". Natural hazard. 
No.35. 2005 



3 

Q
ua

rte
rly

 S
ci

en
tif

ic 
Jo

ur
na

l o
f R

es
cu

e &
 R

eli
ef

, V
ol

 2
, N

o 
4,

 2
01

1
 

 
 

 

 

 

 

Analysis of Settlements and Roads Relating with Active Faults in 
Chaharmahal & Bakhtiari Province 

 (The roads and settlements seismic conditions in Chaharmahal & Bakhtiari 
province) 

Foroughi M, Head of Red Crescent society of Chaharmahal & Bakhtiari, Iran 

Received:2010-11-11        Accepted:2011-02-04 

 

Abstract  
Background: The study of population change indicates that population growth is 
likely to continue the next quarter century. In addition, many settlements are located 
in high risk areas. In this study, the province of Chaharmahal & Bakhtiari was 
evaluated based on two key factors analyzing in recent years: the seismic 
vulnerability of settlements and roads. 

Methods: In this research, the earthquake risk zonation was performed by using IDW 
method (Inverse Distance Weighting), GIS and seismic data in order to evaluate 
settlements and roads in Chaharmahal & Bakhtiari province. In this analytical-
descriptive study, the fault condition was measured by using the neighborhood 
function. 

Findings: Considering the high potential of active faults, it is essential to define safe 
bounds next to the faults. These guidance lines are applicable in urban planning, 
disaster management, geo sciences in preventing the direct interruption of active 
faults.Total of 7 cities and 58 villages exposed to the direct risk of faults interruption; 
also about 1,072,590 km of roads have a very high vulnerability to the faults 
interruption in the province based on the vulnerable distance to the faults. 

Conclusion: The results indicate that there is high density of rural settlements and 
roads in western and northwestern areas; however, however eastern settlements are 
larger, dispersed and low in number. The progressive development of roads and 
settlements has significantly increased the potential seismic risk. 

Keywords: human settlements, seismic vulnerability, roads, Chaharmahal & 
Bakhtiari province 
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