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چکیده 

زلزله به عنوان مخرب ترین حادثه طبیعی، عامل تلفات بشری و خسارات اقتصادی قابل توجه در کشور تلقی 
متمایزو  بافت هاي فرسوده، ساختاري  به مراتب شدیدتر است. چراکه  بافت های فرسوده شهری  این مسأله در  میشود که 
منحصربه فرد دارند. مساحت محدوده بافت فرسوده شهر ایالم، 374 هکتار است که 19% سطح کل محدوده را که شامل 
پژوهش روش  این  براي  انتخاب شده  تحقیق  است. روش  گرفته  بر  در  می باشد،  مرکزی شهر  بافت  و  قدیمی  محالت 
توصیفي تحلیلي و میدانی است. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی مدیریت بحران زلزله در بافت فرسوده شهر ایالم است 
که شاخص هایی همچون نوع مصالح، قدمت ساختمان ها، تعداد طبقات، نوع کاربری، سطح اشغال، کیفیت ابنیه، تراکم جمعیت، 
عرض معابر و مساحت بررسی شده اند.نتایج حاصله نشان می دهدکه مصالح ساختمانی بیش ترین وزن را به خود اختصاص 
داده و بقیه عوامل تابعی از وضعیت مصالح بکار رفته در سازه بوده است.نقشه خروجی آسیب پذیری نشان داد که از کل 
مساحت محدوده به استثنای معابر، 8/9 درصد دارای آسیب پذیری خیلی زیاد،59 درصد دارای آسیب پذیری زیاد، 
23 درصد دارای آسیب پذیری متوسط، 3/6 درصد دارای آسیب پذیری کم و 5/5 درصد آسیب پذیری بسیار کم بوده 
است و در مجموع 67/9 درصد محدوده بافت فرسوده بر اساس شاخص های موجود آسیب پذیرمی باشند.پیشنهادات حاصل 

از پژوهش در سه حوزه آسیب پذیری زیاد آسیب پذیری متوسط و آسیب پذیری کم ارائه شده است.
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1- مقدمه
شهر ایالم با مساحت 9/7 کیلومترمربع، شمالی ترین شهر 
و مرکز استان ایالم با جمعیت 172213 هزار نفر می باشد. 
زاگرس  سازند  روی  بر  ایالم  شهر   )1390 ایران،  آمار  )مرکز 

چین خورده قرار داردکه به دلیل وجود گسل های اصلی در 
اگر  می گیرد.  قرار  باال  نسبی  خطر  با  باند  در  استان،  عمق 
تاریخ وقوع زلزله در منطقه معیاری برای زلزله خیزی باشد 
در این صورت تاریخ زلزله های گذشته را باید مرور کرد. 
.اولین زلزله حدود سال 250 هجری قمری با حدود بیست 
هزارنفرکشته، در منطقه ایالم کنونی رخ می دهد. هشتاد سال 
بعد، زلزله ای مهیب تر از گذشته اتفاق می افتد که کل شهر 
سیمره )دره شهر کنونی( را از بین می برد. از این تاریخ به 
بعد تا سال 1350 هجری شمسی گزارشی از زلزله در منطقه 
با قدرت حدود  داده نشده است. در سال 1351، زلزله ای 
شش ریشتر یکصد خانه از ایالم را با کل سکنه ی آن ها نابود 
می کند.در سال 1354، 1356 و 1357 چهار زلزله و در سال 
1368 دو زلزله، با شدت کمتر از پنج ریشتر در ایالم رخ 
داد )حیدری، 1388: 49( طی سال های اخیر نیز زلزله هایی در 
سطح شهر ایالم به وقوع پیوسته که بزرگی آن ها6/2ریشتر 
 (www.iiees.ac.ir ) بوده و خسارات این زلزله ها قابل توجه نبود
مساحت محدوده بافت فرسوده شهر ایالم،374 هکتار است 
که نسبت مساحت آن، 19% سطح کل محدوده می باشدکه 
محالت قدیمی و بافت مرکزی شهر را در بر گرفته است.
ازعمده ترین دالیل توجه به مدیریت بافت فرسوده و لزوم 
به موارد زیر  ایالم می توان  بافت در شهر  این  پژوهش در 

اشاره کرد: 
- وجود قلعه تاریخی والی درمحدود بافت فرسوده که در 
زمان حکومت محمدعلی  در  و  قمری  سال 1326 هجری 
دستور  به  پشتکوه،  محلی  والیان  حکمرانی  و  قاجار  شاه 

غالمرضا خان ابوقداره بنا شده است.
- وجود جمعیت زیاد این محدوده )بالغ بر 50 هزار نفر(.

- قرارگیری ایالم بر روی گستره زاگرس و وجود گسل های 
زیر تنگ و گوار در این منطقه.

طی  ایالم  در  متوسط  و  خفیف  زمین لرزه های  وقوع   -
است  نداشته  جانی  خسارت  خوشبختانه  اخیرکه  سال های 
از جمله آن ها؛ زمین لرزه5/7ریشتری در تاریخ 92/10/8 و 
زمین لرزه4 ریشتری در تاریخ 92/9/28 و نیز چندین مورد 
 (www.iiees.ac.ir ).دیگر که در فاصله زمانی نزدیک رخ داده اند
لزوم توجه به بررسی شهر ایالم و به ویژه بافت فرسوده را 

از نظر آسیب پذیری در برابر زلزله آشکار می سازد.
- اکثر واحدهای مسکونی این محدوده دارای قدمت باالیی 

بوده و از مصالح کم دوام ساخته شده اند.
هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان آسیب پذیری 
اعمال  و  زلزله  خطر  برابر  در  ایالم  شهر  فرسوده  بافت 
برنامه های مدیریتی جهت کاهش خطرپذیری این محدوده 

است.
از جمله تحقیقاتی که پیرامون آسیب پذیری و مدیریت 
بحران زلزله در بافت فرسوده انجام شده می توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
Rashed )2003( در پژوهشی با عنوان اندازه گیری آسیب 

پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با ترکیب شاخص های 
 AHP از روش  استفاده  با  و  اقتصادی-اجتماعی  و  کالبدی 
در  کالیفرنیا  شهر  پذیری  آسیب  تحلیل  به    GIS محیط  در 
برابر زلزله پرداخته است و روش AHP و فازی را به عنوان 
روش های قابل اطمینان برای بررسی آسیب پذیری شهرها 

در برابر زلزله پیشنهاد کرده است.
عنوان   با  خود  دکتری  رساله ی  در   )2009(Fernandez

اطالعات جغرافیایی برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری 
در برابر زلزله  به پهنه بندی آسیب پذیری اجتماعی وکالبدی 

درشهرمدلین واقع درکشورکلمبیاپرداخته است.
)2013( در تحقیقی به مروری اجمالی خطر   Wu et al

آمادگی،  مفهوم  با  چین  کشور  چندبعدی  مقیاس  در  لرزه 
پیشگیری و مدیریت سوانح زلزله پرداختند و به این نتیجه 
رسیدند که درک از زلزله و حوادث طبیعی در چین یا سایر 
کشورهای جهان وجود ندارد. از این رو مقابله با چالش ها 
در ابعاد متفاوت سلسله مراتبی علم و فناوری و تبدیل اعمال 
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مردم برای پیشگیری، آمادگی و مدیریت کاهش سوانح زلزله 
را ترویج دادند که هنوز نیاز به طراحی دقیق دارد.

Cheryl chui et al )2014( در پژوهشی با عنوان آمادگی 

بحران  مدیریت  تشکیل جهت گیری هادر حوزه  برای  کافی 
زمینه  در  جهت گیری ها  تغییر  بررسی  به  تایوان˝  در  زلزله 
مدیریت بحران پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد 
که ACF یک ابزار مؤثر در تغییرات جهت گیری ها در تایوان 

در برابر بالیای طبیعی است.
Mamoura Murata )2014( در مقاله ای با عنوان آموزش 

علوم برای پیشگیری و کاهش فاجعه زلزله در توکوشیمای 
از خطرات  پیشگیری  در  مناسب  اقدامات  بررسی  به  ژاپن 
زلزله پرداخته است. نتایج نشان می دهد که پیشگیری همانند 
دوباره سازی کدهای مناسب ساختمان نیاز به زمان و هزینه 

بسیار دارد.
مقاله خود تحت عنوان  رزاقی و همکاران )1390( در 
مدیریت بحران شهری در زلزله با استفاده از روش سلسله 
معیارها  طرح  و  بحران  بررسی  و  تعریف  به   ˝AHPمراتبی
بحران  مدیریت  سیستم  یک  برای  اساسی  شاخص های  و 
پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که 
اهمیت  دارای  بحران  از  بعد  و  قبل، حین  مرحله  تمام سه 
می باشند و تنها میزان اهمیت آنها با یکدیگر متفاوت هست. 
عنوان  تحت  خود  نامه  پایان  در  بهزاد)1391(،  مرادی، 
رویکرد  با  شهری  فرسوده  بافت های  بهسازی  ارزیابی 
مدیریت بحران زلزله )1388-1375(؛ بهسازی های صورت 
گرفته در بافت قدیم شهر زنجان، طی یک دوره 13 ساله با 
با استفاده از شاخص های )تراکم،  رویکرد مدیریت بحران 
سطح اشغال، دسترسی به فضاهای باز، نوع سقف، سازگاری 
انجام  ...( مورد ارزیابی قرار گرفته و بعد از تحلیل های  و 
گرفته AHP و به کمک روش GIS در محیط مشخص گردید 

که بهسازی صورت گرفته بافت قدیم مطلوب نمی باشد.
نام  با  درپژوهشی  همکارانش)1391(  و  فرد  پیشگاهی 
با  خطرپذیر  مناطق   AHP محیط  در   GIS جهت  مدلسازی 
موردی:  )مطالعه ی  شهری  بحران  مدیریت  استفادهازمدل 

منطقه ی 8 شهرداری تبریز( مؤلفه هایی چون فاصله از گسل، 
کیفیت ابنیه، تراکم جمعیت، مراکز درمانی و اماکن نظامی را 
مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار در آسیب پذیری نواحی شهر 
انتخاب کردند و براساس آن پهنه ی آسیب پذیری شهرتبریز 

را استخراج کردند.
فالح علی آبادی و همکاران )1392( در مقاله ای تحت 
برابر  تاریخی شهرها در  بافت  ارزیابی آسیب پذیری  عنوان 
زلزله با استفاده از روش AHP و GIS )مطالعه موردی:محله 
فهدان یزد( به این نتایج دست می یابد که: توزیع مناطق با 
آسیب پذیری باال، حدود 65 درصد از مساحت محله را در 
متوسط  پذیری  آسیب  دارای  آن  است.20درصداز  برگرفته 
وبقیه ی مساحت محله رافضاهای دارای آسیب پذیری کم 

به خود اختصاص داده است.
امینی ورکی و همکارانش )1393( در مقاله ای با عنوان 
در  شهرها  پذیری  آسیب  بر  حاکم  دیدگاه های  ˝شناسایی 

برابرمخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه های تأثیرگذار در 
زمینه ی  در  دیدگاه  سه  بیانگر  کیو˝  روش  از  بااستفاده  آن 
آسیب پذیری شهری در ایران است. دیدگاه نخست: نگرش 
متخصصان پدافند غیرعامل و مدیریت ؛ دیدگاه دوم نگرش 
نگرش  سوم  دیدگاه  و  جغرافیا-مخاطرات؛  متخصصان 
شهرسازی- جغرافیا و برنامه ریزی شهری است و در انتها 
نیز، با تجمیع دیدگاه های مختلف، مؤلفه های تأثیرگذار در 

آسیب پذیری شهرها  شناسایی و تعیین شد.
تخمین  عنوان  با  مقاله ای  در   )1394( همکاران  و  امیریان 
آسیب پذیری شهر گرگان در برابر زلزله با تأکید بر فاصله از 
تأسیسات شهری با روش منطق فازی به این نتایج دست می بابند 
که: پراکنش تأسیسات شهری در شهر گرگان به خوبی انجام 
نگرفته و برحسب فاصله از تأسیسات شهری، ساختمان های 
در  واقع  محله های  شامل  شهر  وشرق  جنوب  در  موجود 
بقیه ی  با  مقایسه  در  کاشانی  بلوار  و  ناهارخوران  محور 
که  دارند  بیشتری  آسیب پذیری  موردمطالعه  محدوده ی 
از  مناطق  این  در  شهری  امکانات  و  تجهیزات  استقرار  با 
میزان آسیب پذیری شهر در بحران زلزله کاسته خواهد شد. 
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مرکزی  محدوده ی  در  شهری  تأسیسات  مناسب  پراکنش 
شهر شامل محله های واقع در محورهای گلشهر،کمربندی 
و امام رضا نیز باعث شده این مناطق درصورت وقوع زلزله 

دچارآسیب پذیری کمتری شوند.
سؤاالت این پژوهش عبارتند از:

برابر  در  ایالم  شهر  فرسوده  بافت  پذیری  آسیب  1-میزان 
بحران زلزله تا چه اندازه است؟

2- راهکارهای مناسب جهت کاهش اثرات  بحران طبیعی 
زلزله در محدوده بافت فرسوده چه می باشد؟

روش  پژوهش  این  براي  شده  انتخاب  تحقیق  روش 
ابتدا  پژوهش  این  در  است.  میدانی  و  تحلیلي  توصیفي 
این  می گردند.  تعیین  آسیب پذیری  در  مؤثر  شاخص های 
تعداد  ساختمان ها،  قدمت  مصالح،  نوع   : شامل  شاخص ها 
مساحت  ابنیه،  کیفیت  اشغال،  سطح  کاربری،  نوع  طبقات، 
قطعات، عرض معابر و جمعیت می باشد. در مرحله دوم؛ پس 
از تعیین معیارها، اقدام به تهیه یکسری زیرمعیارها می گردد 
و  کارشناسی  نظریات  و  موجود  استانداردهای  اساس  بر  و 
متخصصان امر در این زمینه برای هر کدام از این زیرمعیارها 
بر اساس میزان آسیب پذیری آنها وزن هایی از 1 تا 9 داده 
می شود که بر اساس این وزن ها نقشه هر کدام از معیارها و 
مرحله  این  از  می گردد.بعد  تهیه  استفاده  مورد  شاخص های 
در محیط ArcView این نقشه ها به فرمت asc تبدیل و برای 
محیط  وارد  معیار  هر  به  مربوط  آسیب پذیری  نقشه  گرفتن 
IDRISI شد. در ماتریس مقایسه دوتایی وزن دهی شدند و 

وزن نهایی هر یک از شاخص ها به دست آمد و در نهایت 
محیط  در  آسیب پذیری  نهایی  نقشه  آوردن  دست  به  برای 
ترکیب  هم  با  الیه ها   Weighted Ovellay طریق  از   ArcGis

شده است ونیزاز تکنیکSWOT جهت شناسایی نقاط قوت 
ضعف فرصت ها و تهدیدات محدوده موردمطالعه استفاده 
شده و در نهایت از مدل تلفیقی AHPوSWOT جهت وزن 
دهی نهایی معیارها و اولویت بندی آنها بهره گرفته شده است.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  انجام  نخستین گام جهت 
این  برای  مؤثر در آسیب پذیری هست  تعیین شاخص های 

منظور با توجه به داده های در دسترس و همچنین داده های 
شد.  مشخص  شاخص   9 تعداد  امر،  این  برای  نیاز  مورد 
این شاخص ها شامل: نوع مصالح، قدمت ساختمان ها، تعداد 
مساحت  ابنیه،  کیفیت  اشغال،  سطح  کاربری،  نوع  طبقات، 

قطعات، عرض معابر و جمعیت است.
در مرحله دوم؛ پس از تعیین معیارها، اقدام به تهیه یکسری 
زیرمعیارهامی گردد و بر اساس استانداردهای موجود و نظریات 
کارشناسی و متخصصان امر در این زمینه برای هر کدام از این 
زیرمعیارها بر اساس میزان آسیب پذیری آن ها وزن هایی از 1 تا 
9 داده می شود که بر اساس این وزن ها نقشه هر کدام از معیارها 

و شاخص های مورد استفاده تهیه می گردد. 
محدوده مورد مطالعه بافت فرسوده شهر ایالم که 374 هکتار 
هست عمدتاً بخش مرکزی شهر را در برگرفته است. از شمال به 
بلوار شهید صدوقی، از غرب به بلوار مدرس، از جنوب به خیابان 
ابوذر غفاری، خیابان سلمان فارسی، خیابان امیرکبیرو شهید آیت 
اله حیدری و از شرق به بلوارجمهوری منتهی می گردد. بخش از 
این محدوده عمدتاً در منطقه یک، منطقه سه و میزان اندکی از آن 

نیز در منطقه دو واقع گردیده است.

نقشه 1: محدوده بافت فرسوده ی شهر ایالم

2- یافته های تحقیق
2-1- آسیب پذیری ناشی از مصالح

مصالح خشت و گل، خشت و چوب، آجر و چوب و 
تمام چوب کاماًل کم مقاومت می باشند و آسیب پذیری آن ها 
نیز باال هست؛و از طرفی ساختمان های فلزی و بتنی به دلیل 
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جدول1: معیارها و زیرمعیارها و کدبندی آن ها بر اساس میزان آسیب پذیری به روش دلفی

آسیب پذیری زیرمعیارهاعوامل و معیارهای اصلی
خیلی کم

آسیب پذیری 
کم

آسیب پذیری 
متوسط

آسیب پذیری 
زیاد

آسیب پذیری 
خیلی زیاد

23579

نوع مصالح

*اسکلت فلزی

*بتنی

*آجر و آهن

*آجر و چوب

*خشت و گل

قدمت

1-10*

11-30*

31-50*

51-100*

100-200*

کیفیت بنا

*نوساز

*قابل قبول

*مرمتی

*تخریبی

*مخروبه

کاربری اراضی

*مسکونی

*تجاری

مراکز فرهنگی-
*آموزشی

*گاراژ

مساحت قطعات تفکیکی

0-50*

50-100*

100-200*

200-500*

*500 و بیشتر

عرض معابر

*کمتر از 4 متر

*6-4 متر

6-8*

8-12*

12-25*
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مقاومت باالی مصالح کمترین درجه آسیب پذیری را دارند. 
بررسی های انجام شده نشان می دهد که از نظر نوع مصالح 
و  آجر  واحد   143 تعداد  و چوب،  واحد خشت   7 دارای 
چوب، تعداد 9412 واحد آجر و آهن و تعداد 1660 واحد 

فلزی و بتنی است. 

 AHP نگاره 1: پهنه بندی آسیب پذیری ساختمان ها به روش
برمبنای معیار نوع سازه و مصالح

است  شده  آورده   )1( شماره  نگاره  در  که  همان گونه 
دارای  فرسوده  بافت  محدوده  داده شده  وزن های  طبق  بر 
تعداد 150 واحد با آسیب پذیری زیاد بوده و تعداد 9412 
دارای   1660 تعداد  و  متوسط  آسیب پذیری  دارای  واحد 

آسیب پذیری کم بوده اند.

2-2-آسیب پذیری ناشی از قدمت بنا
به طور عمومی، هر چه قدمت بنا بیشتر باشد از کیفیت 
ایران 30 سال  در  بنا  مفید  میانگین عمر  بنا کاسته می شود 
است. بناهایی که دارای قدمتی بیش از 30 سال هست جزء 
ساختمان های فرسوده بوده و از نظر آسیب پذیری در درجه 
بررسی های  اساس  بر  می گیرد.  قرار  آسیب پذیری  باالی 
بر  به دست آمده  انجام شده و همچنین نقشه آسیب پذیری 
 0-10 قدمت  دارای  واحد   1936 تعداد  بنا،  قدمت  مبنای 
سال، تعداد 8068 دارای قدمت 30-10 سال و تعداد 1221 

تراکم جمعیتی

*کمتر از 4 نفر

4-8*

8-10*

11-18*

*18 و بیشتر

تعداد طبقات

و  مصالح  نظر  از  یکسان  شرایط  در 
کیفیت ابنیه هر چه تعداد طبقات بیشتر 
با  اما  است  بیشتر  آسیب پذیری  باشد 
کالبدی  بافت  ویژگی های  به  توجه 
واحدهای  اکثریت  فرسوده  محدوده 
یک طبقه و دوطبقه از نظر کیفیت ابنیه 
تخریبی و مخروبه بوده و واحدهای با 

طبقات باال نوساز می )باشند.(

*1 طبقه

*2 طبقه

*3 طبقه

*4 طبقه و بیشتر

سطح اشغال بنا

0-20*

20-40*

40-60*

60-80*

80-100*

منبع: یافته های پژوهش1395
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در  که  همان گونه  بوده اند.  سال   30 از  بیش  قدمتی  دارای 
1936واحد  تعداد  است  شده  گنجانده   ،)2( شماره  نگاره 
دارای آسیب پذیری کم، 8068دارای آسیب پذیری متوسط و 

تعداد 1221 واحد دارای آسیب پذیری زیاد هست.

 AHP نگاره 2: پهنه بندی آسیب پذیری ساختمان ها به روش
برمبنای معیار قدمت آن ها

2-3- آسیب پذیری ناشی از کیفیت ابنیه
آسیب پذیری  در  دیگر  مؤثر  عوامل  از  نیز  ابنیه  کیفیت 
باشد  نوساز  ساختمانی  واحدهای  ابنیه  کیفیت  اگر  است. 
آسیب پذیری آن ها کم هست و اگر کیفیت ابنیه واحدهای 
ساختمانی جزو تخریبی و مخروبه باشند آسیب پذیری آن ها 

زیاد خواهد بود. 

 AHP نگاره 3: پهنه بندی آسیب پذیری ساختمان ها به روش
برمبنای معیار کیفیت ابنیه

واحد   21 تعداد  دارای  فرسوده  بافت  محدوده 
واحد   2015 تعداد  تخریبی،  واحد   759 مخروبه،تعداد 
تعداد 1195 واحد  و  قابل قبول  تعداد 7236 واحد  مرمتی، 

نوساز هست. 
همان گونه که نگاره شماره )3( گنجانده شده است در 

دارای  واحد   1195 تعداد  فرسوده،  بافت  محدوده  سطح 
آسیب پذیری  دارای  واحد   7236 تعداد  کم،  آسیب پذیری 
متوسط و تعداد2015واحد دارای آسیب پذیری زیاد و تعداد 

780 قطعه دارای آسیب پذیری خیلی زیاداست.

 AHP نگاره 4: پهنه بندی آسیب پذیری ساختمان ها به روش
برمبنای معیار تراکم جمعیتی

2-4- آسیب پذیری ناشی از تراکم جمعیت
تراکم جمعیتی یکی از فاکتور های مؤثر در آسیب پذیری 
می باشد. هر چه تراکم جمعیتی بیشتر باشد، در هنگام رخداد 
ازدیاد  چون  می شود  محدودتر  امدادرسانی  امکان  زلزله، 
جمعیت باعث کندی تردد و ترافیک می شود. تراکم جمعیتی 
باال آسیب پذیری بیشتری را نسبت به تراکم جمعیتی پایین 
شرایط  در  گفت  می توان  بنابراین  داشت؛  خواهد  دنبال  به 
مساوی محدوده ای که تراکم باالتری از نظر جمعیتی دارد 
و  ازدحام  کرد.  خواهد  تجربه  را  باالتری  آسیب پذیری 
پناه  و  فرار  شرایط  و سخت تر شدن  مختل شدن  شلوغی، 
در  باالی جمعیت  تراکم  نتایج  از   ... و  امدادرسانی  گیری، 

شرایط وقوع زلزله است. 
دارای  واحد   1319 تعداد  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
جمعیتی کمتر از 4 نفر، تعداد 8474 واحد دارای جمعیتی 
4-8 نفر در هر واحد، تعداد 932 واحد دارای جمعیتی بیش 
از 8 نفر بوده اند.همان گونه که در نگاره شماره )4( ارائه شده 
است 12/3 درصد دارای آسیب پذیری کم،79 درصد دارای 
آسیب پذیری متوسط و تعداد 8/7 درصد دارای آسیب پذیری 

زیاد است.
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2-5- آسیب پذیری ناشی از تعداد طبقات
در شرایط یکسان از نظر مصالح و کیفیت ابنیه هر چه 
با  اما  است  بیشتر  آسیب پذیری  باشد  بیشتر  طبقات  تعداد 
توجه به ویژگی های بافت کالبدی محدوده فرسوده اکثریت 
واحدهای یک طبقه و دوطبقه از نظر کیفیت ابنیه تخریبی 
و مخروبه بوده و واحدهای با طبقات باال نوساز می باشند.
واحدها  درصد   62/9 به  نزدیک  مطالعه  مورد  محدوده  در 
درصد   29/5 و  زیاد  بسیار  آسیب پذیری  دارای  ساختمانی 
دارای آسیب پذیری زیاد 4/7 درصد آسیب پذیری متوسط و 
2/89 درصد دارای آسیب پذیری کم هستند که میزان بحران 
مدیریت  و  می برد  باال  زلزله  وقوع  زمان  در  را  و خسارت 
بحران بایستی جهت پیشگیری و کاهش خسارات احتمالی 

به بهسازی و نوسازی محدوده مورد نظر بپردازد.

 AHP نگاره5: پهنه بندی آسیب پذیری ساختمان ها به روش
برمبنای معیار تعداد طبقات

2-6- آسیب پذیری ناشی از عرض معابر
آسیب پذیری شبکه معابر به عنوان یکی از عناصر کلیدی 
سایر  عملکرد  بر  که  مستقیمی  تأثیر  دلیل  به  شهری،  کالبد 
عناصر شهری می گذارد، حائز اهمیت است. به عنوان مثال، 
چنانچه فضاهای باز در شهر به خوبی توزیع شده باشند اما 
را  فضاها  این  به  مطلوب  دسترسی  امکان  ارتباطی  شبکه 
فراهم نسازد، مطلوبیت عملکرد این فضاها به شدت کاهش 
معابر  بنابراین هر چه عرض  می یابد)عزیزی وهمافر،1391: 6(. 
کمتر باشد در مواقع بحران امکان امدادرسانی کاهش یافته و 
خسارات افزایش می یابد. در محدوده بافت فرسوده درصد 
معابر با عرض کمتر از 6 متر باال بوده و تهدیدی جهت این 

محدوده در برابر بحران زلزله احتمالی محسوب می گردد.

نگاره 6: آسیب پذیری ساختمان ها به روش AHP برمبنای 
معیار عرض معابر

2-7- مساحت قطعات
میزان  باشد،  کوچک تر  قطعات  مساحت  چه  هر 
مورد  محدوده  در  بنابراین  می رود.  باالتر  آسیب پذیری 
مطالعه 12/4 درصد قطعات دارای آسیب پذیری خیلی زیاد، 
7 درصد آسیب پذیری زیاد، 28درصد آسیب پذیری متوسط 
دارای  درصد   3/7 و  کم  آسیب پذیری  دارای  درصد  و44 

آسیب پذیری خیلی کم بوده اند.

 AHP نگاره 7: پهنه بندی آسیب پذیری ساختمان ها به روش
برمبنای معیار مساحت قطعات

2-8- آسیب پذیری ناشی از سطح اشغال بنا
هر چه سطح اشغال بنا کمتر، آسیب پذیری نیز کمتر خواهد 
بود بنابراین در محدوده بافت فرسوده میزان 6/91 درصد دارای 
آسیب پذیری خیلی کم، 7 درصد آسیب پذیری کم، 9 درصد 
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آسیب پذیری متوسط، 51/49 درصد دارای آسیب پذیری زیاد و 
24 درصد دارای آسیب پذیری خیلی زیاد بوده اند.

 AHP نگاره 8: پهنه بندی آسیب پذیری ساختمان ها به روش
برمبنای معیار سطح اشغال ابنیه

2-9- آسیب پذیری ناشی از نوع کاربری
کاربری های شهری از نظر نوع آسیب پذیری متفاوت اند 
بدین صورت که کاربری مسکونی دارای آسیب پذیری زیاد، 
کاربری تجاری دارای آسیب پذیری متوسط و سایر کاربری ها 
در  می باشند.  زیاد  تا  کم  از  آسیب پذیری  درجات  دارای 
درصدبیش ترین   47/6 با  مسکونی  کاربری  حاضر،  تحلیل 
از  باالیی  درجه  دارای  که  شده  شامل  را  کاربری ها  سطح 
درصد   6/54 با  تجاری  کاربری  نیز  و  است  آسیب پذیری 
دارای آسیب پذیری کم می باشند و سایر کاربری ها نیز دارای 

درجاتی از آسیب پذیری هستند.

 AHPنگاره 9: پهنه بندی آسیب پذیری ساختمان ها به روش
برمبنای معیار نوع کاربری

2-10- فرآیند انجام تحلیل سلسله مراتبی
ماتریس  تولید  الف-  اساسی  گام  سه  شامل  روش  این 
مقایسه ای ب- محاسبه وزن های معیار و ج- تخمین نسبت 
توافق است که در ادامه، این مراحل برای تعیین وزن معیارها 
و تهیه نقشه نهایی آسیب پذیری محدوده بافت فرسوده در 

برابر زلزله، دنبال می شود.

الف - ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی
این روش یک مقیاس اساسی را با مقادیر از 1 تا 9 برای 
تعیین میزان اولویت های نسبی دو معیار به کار می گیرد. در 
دو  دوبه  معیارها،  )وزن(  اهمیت  تعیین ضریب  برای  واقع 

آن ها را باهم مقایسه می کنیم. 
مقایسه های دو به دو در یک ماتریس n×n )در این حالت 
9×9( ثبت می شوند و این ماتریس، ماتریس مقایسه دودویی 

نامیده می شود.  ]معیارها[،( 
به  توجه  با  و  بوده  مثبت  همگی  ماتریس  این  عناصر 
اصل »شروط معکوس« در فرایند تحلیل سلسله مراتبی )اگر 
 i نسبت به j باشد اهمیت عنصر k برابر j نسبت به i اهمیت

خواهدبود(.  برابر
را   ,  aji عددی  مقدار  دو  دودویی،  مقایسه  هر  در 
)3( شماره  جدول  در   )3 داشت.)زبردست،1380:  خواهیم 
ماتریس مقایسه دودویی معیارها برای مسئله مورد نظر ارائه 

شده است. 
در  مؤثر  ساختمانی  معیارهای  و  عوامل  تعیین  برای 
این  اهمیت  میزان  و  زلزله  برابر  در  آسیب پذیری  امر 
معیارها نسبت به هم نیز از کتب، مطالعات و گزارش های 
و  مسئولین  نظرات  همچنین  و  زمینه  این  در  انجام گرفته 
متخصصین مربوطه استفاده گردیده که نتیجه آن استخراج 
 )1( شماره  جدول  در  که  هست  معیارهایی  یا  عوامل 
الیه  یک  عنوان  به  هرکدام   GIS محیط  در  و  است  آمده 
واردشده و در امر تحلیل آسیب پذیری کلی مورد استفاده 

واقع شده اند.
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جدول 2: مقیاس 9 کمیتی ساعتی برای مقایسه دودویی گزینه ها
میزان اهمیتتعریف

1اهمیت برابر

2اهمیت برابر تا متوسط

3اهمیت متوسط

4اهمیت متوسط تا قوی

5اهمیت قوی

6اهمیت قوی تا بسیار قوی

7اهمیت بسیار قوی

8اهمیت بسیار قوی تا فوق العاده قوی

9اهمیت فوق العاده قوی

مأخذ: زبردست، 1380: 17.

نحوه  و  مرحله  این  )جزئیات  معیار  وزن های  محاسبه  ب- 
محاسبه(:

این مرحله شامل مراحل زیر است:
ماتریس  ستون های  از  ردیف  هر  مقادیر  کردن  ضرب   -1

مقایسه دوتایی به همدیگر: که شرح آن در رابطه زیر آورده 
(thapalia,2006,p52) شده است

رابطه)1(
V=

 
2- محاسبه وزن های نرمال نشده که برای انجام این مورد 
باید مجموع حاصل ضرب هر ردیف از ستون ها به توان  

یعنی تعداد معیارها شود.
 رابطه)2(                                                                                                                                                                   
3- در نهایت وزن معیارها در این مطالعه، از تقسیم وزن های 
به  نشده  نرمال  به مجموع وزن های  ردیف  هر  نرمال شده 

دست می آید.
وزن  بیش ترین  ساختمانی  مصالح  باال،  رابطه  به  توجه  با 
را به خود اختصاص داده و بقیه عوامل تابعی از وضعیت 
مصالح بکار رفته در سازه بوده است. هر چقدر درساخت 

جدول 3: تعیین وزن نهایی معیارها

وزن نهایی 
معیارها

وزن های 
نرمال 
نشده

حاصل ضرب 
وزن ها

مساحت 
قطعات

کاربری 
اراضی

سطح 
اشغال

تعداد 
طبقات

تراکم 
جمعیتی

عرض 
معابر

قدمت 
بنا

کیفیت 
ابنیه

مصالح 
معیارهاساختمانی

مصالح 0/4876/91443046771999999991
ساختمانی

کیفیت ابنیه0/1391/977492/875442221

قدمت بنا0/1001/43326/45423221

عرض معابر0/0721/0311/32222231

تراکم 0/0560/8080/145222221
جمعیتی

تعداد طبقات0/0450/6430/018152221

سطح اشغال0/0400/5780/006875221

کاربری 0/0310/4480/000687521
اراضی

مساحت 0/0250/3610/000096251
قطعات

114/19343047291/691
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و سازهای شهری از مصالح ساختمانی بادوام و با رعایت 
آسیب پذیری  اندازه  همان  به  شود  استفاده  مهندسی  اصول 
سایر  بود.  خواهد  کمتر  زلزله  برابر  در  شده  ایجاد  بناهای 
دارای  ترتیب  به  پژوهش  این  در  بکارگرفته شده  معیارهای 

وزن های متوسط تا ضعیف بوده اند. 

3- ارزیابی آسیب پذیری کلی محدوده بافت فرسوده
پس  مطالعه،  مورد  محدوده  کلی  آسیب پذیری  ارزیابی 
از آنکه وزن معیارها بااستفاده از روش AHP مورد محاسبه 
قرار گرفت هر کدام از وزن ها با استفاده از سیستم اطالعات 
ترتیب  بدین  و  اعمال شده  مربوطه  الیه های  در  جغرافیایی 
نقشه آسیب پذیری کلی محدوده مورد مطالعه در برابر بحران 
احتمالی زلزله تهیه گردیده است. با توجه به نگاره شماره 
نوساز  و  احداث  تازه  واحدهای  که  گفت  می توان   ،)10(
و  ساخت وساز  در  مقاوم  مصالح  از  برخورداری  دلیل  به 
همچنین رعایت استانداردهای ساخت وساز به طور پراکنده 
در سطح محدوده، دارای آسیب پذیری کم هستند درحالی که 
از  استفاده  دلیل  به  مرکزی  بخش  در  واقع شده  واحدهای 
مصالح کم دوام در ساخت وساز،باالبودن عمرساختمان های 
موجود و دارا بودن معابر با عرض کم از درجه آسیب پذیری 

باالیی برخوردار می باشند. 

نگاره 10: آسیب پذیری کلی محدوده بافت فرسوده

نشان  مطالعه  مورد  محدوده  کلی  آسیب پذیری  نقشه 
معابر،8/9  استثنای  به  محدوده  مساحت  کل  از  که  می دهد 

دارای  درصد  زیاد،59  خیلی  آسیب پذیری  دارای  درصد 
آسیب پذیری زیاد، 23 درصد دارای آسیب پذیری متوسط، 
آسیب  درصد   5/5 و  کم  آسیب پذیری  دارای  درصد   3/6
پذیری خیلی کم هست. نتایج حاصله نشان می دهد که در 
مجموع 67/9 درصد محدوده براساس شاخص های مذکور 

آسیب پذیر هستند.

SWOT 4-تجزیه و تحلیل بافت فرسوده در قالب تکنیک
شهری  برنامه ریزی  فرایند  در  مهم  تکنیک های  از  یکی 
بکارگیری تکنیک SWOT است. بررسی کلی محیط درونی 
است.  راهبردی  طراحی  فرایند  از  مهمی  بخش  بیرونی  و 
در این مدل با تحلیل نقاط ضعف و قوت داخلی سازمان و 
اجتماعی  الزامات  بر  آن  خارجی  تهدیدهای  و  فرصت ها 

می توان دست یافت. )اسدیان و سیاحی، 1390: 145(

SWOTو AHP 5-تحلیل یافته های حاصل از تلفیق مدل
می توان گفت تجزیه و تحلیل SWOT به عنوان ابزاری 
مهم در فرایند برنامه ریزی استراتژیک گاهی نقص هایی نیز 
دارد. از جمله اینکه در زمان استفاده از SWOT انالیز فاقد 
بیشتر  ارزیابی جامع موقعیت تصمیم گیری است و  امکان 
در آن به تعیین فهرستی از عوامل در قالب نقاط قوت ضعف 

فرصت ها و تهدیدها اکتفا می شود. 
برای   که  است  هایی  روش  جمله  از   AHP بنابراین 
ارزیابی  امکان  فراهم کردن  SWOT و  کمی سازی عوامل 
موقعیت های تصمیم گیری با SWOT  شرایط الزم را فراهم 
نقاط  به  مربوط  شاخص های  ابتدا  مرحله  این  می آورد.در 
روش  از  استفاده  با  تهدیدات  و  فرصت ها  ضعف،  قوت، 
دلفی وزن دهی شده و در نهایت معیارها با توجه به وزن 
نهایی، اولویت بندی شده و نسبت به ارائه راهکار و راهبرد 
مورد نظر اقدام می گردد.که دراینجا به منظور جلوگیری از 
وزن  از  حاصل  نمودارهای  آوردن  به  صرفًا  مطلب  اطاله 
تهدیدات  و  ها  فرصت  ضعف،  قوت،  نقاط  نهایی  دهی 

اکتفا شده است.
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SWOT جدول 4: ارزیابی وضع موجود بافت فرسوده ایالم در قالب تکنیک
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S1 - وجود پارک کودک با کیفیت مناسب پوشش گیاهی در شمال 
غربی محدوده

S2 - وجود پوشش گیاهی خطی در اغلب معابر اصلی و فرعی در 
شمال و شمال غربی محدوده

S3 - تمایل به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی محله

S4 - باال بودن درصد مالکیت مسکونی در محدوده

S5 - وجود احساس تعلق خاطر به محل سکونت در بین ساکنان

S6 - باال بودن میزان تحصیالت در بین ساکنین

S7 - تمرکز فعالیت های خدماتی در محدوده

S8 - قرارگیری بازار مرکزی شهر ایالم در محدوده

S9 - رونق فعالیت های تجاری در محدوده مرکزی و ارزش باالی 
امالک

S10 - وجود قلعه والی در محدوده بافت فرسوده که منعکس کننده 
حس زمان و سابقه تاریخی محدوده است.

S11 - حضور مسجد جامع در محدوده

S12 - عبور شریان های اصلی شهر از محدوده بافت فرسوده
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O1 - امکان ایجاد فضای سبز در اراضی بایر 
موجود در محدوده

O2 - امکان استفاده از جمعیت جوان در 
پروژه های اجتماعی و عمرانی

O3 - قرارگیری بازار در محدوده بافت 
وپتانسیل آن برای جذب جمعیت

O4 - وجود زمین های بایر در دل بافت و 
قابلیت استفاده از آنها برای تأمین خدمات 

مورد نیاز

O5 - مقیاس متنوع فعالیت های موجود در 
محدوده

O6 - تاریخی بودن حوزه فراگیر و ارتقای 
فرهنگی

O7 - امکان اختصاص پیدا کردن برخی معابر 
به فضاهای پیاده مانند خیابان آیت اله طالقانی
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W1 - سیستم سنتی جمع آوری زباله که موجب ایجاد سیمای 
نامطلوب و بوی بد در محالت می شود.

W2 - عدم تکمیل سیستم فاضالب شهری و آلودگی آب های 
زیرزمینی به علت دفع فاضالب توسط چاههای جذبی

W3 - وجود مسائل اجتماعی مانند اعتیاد، درگیری خیابانی و ... در 
درون بافت.

W4 - کمبود امکانات فرهنگی تفریحی

W5 - درصد باالی بیکاری در بین جوانان

W6 - سهم پائین بخش خصوصی در محدوده

W7 - بنیه مالی ضعیف بسیاری از ساکنان

W8 - کمبود سرانه های خدماتی ورزشی، فضاهای سبز و گذران 
اوقات فراغت

W9 - وجود اراضی بایر، مخروبه و متروکه و رها شده

W10 - فقدان پارکینگ عمومی در بخش مرکزی شهر

W11 - وجود آلودگی های بصری فراوان و اغتشاش منظر شهری در 
محورها و کانون های تجاری

W12 - آلودگی صوتی باال به دلیل حجم باالی ترافیک

W13 - پائین بودن کیفیت ابنیه و فرسودگی اغلب مساکن بافت

W14 - مساحت کم قطعات ابنیه مسکونی

)T
hr

ea
t(
ها
ید
هد

ت

T1 - گسترش مسائل اجتماعی مانند اعتیاد، 
درگیری و سرقت

T2 - ادامه روند مهاجرت آرام ساکنین بومی و 
جایگزینی آنان با مهاجرین تهیدست

T3 - ادامه روند فرسودگی کالبدی بافت و 
عدم نوسازی و بهسازی

T4 - عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز برای 
تقاضای روزافزون داشتن اتومبیل شخصی

T5 - افزایش  آلودگی صوتی

T6 - عدم اطمینان سرمایه گذاران به بازگشت 
سرمایه در بافت

T7 - توان مالی محدود افراد ساکن در بافت 
برای شرکت در بهسازی بافت
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نتایج حاصل از ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
بافت فرسوده و ارزش گذاری آن  و تهدیدها در محدوده 
با استفاده از تکنیک AHP بیانگر آن است که S12  از میان 
بافت  محدوده  از  شهر  اصلی  شریان های  قوت)عبور  نقاط 
فرسوده (، W10 از بین نقاط ضعف )فقدان پارکینگ عمومی 
)قرارگیری  فرصت ها  بین  در   O3 مرکزی شهر(،  بخش  در 
بازار در محدوده بافت وپتانسیل آن برای جذب جمعیت( و 
T3 از میان مجموعه تهدیدها )ادامه روند فرسودگی کالبدی 

بافت و عدم نوسازی و بهسازی آن(، برتری داشته اند .

6- نتیجه گیری
شهر ایالم در پهنه بزرگ زلزله خیزی غرب ایران وبا خطر 
بافت فرسوده شهر  قرار دارد. مساحت محدوده  باال  نسبی 
ایالم،374 هکتار است که نسبت مساحت آن، 19% سطح 
کل محدوده می باشدکه محالت قدیمی و بافت مرکزی شهر 

را در برگرفته است. 
نشان  مطالعه  مورد  محدوده  کلی  آسیب پذیری  نقشه 
می دهد که از کل مساحت محدوده به استثنای معابر، 8/9 
دارای  درصد  زیاد،59  خیلی  آسیب پذیری  دارای  درصد 

آسیب پذیری زیاد، 23 درصد دارای آسیب پذیری متوسط، 
آسیب  درصد   5/5 و  کم   آسیب پذیری  دارای  درصد   3/6

پذیری خیلی کم است. 
نوع  پژوهش شامل:  این  در  استفاده  شاخص های مورد 
کاربری،  نوع  طبقات،  تعداد  ساختمان ها،  قدمت  مصالح، 
سطح اشغال، کیفیت ابنیه، مساحت قطعات، جمعیت، عرض 

معابر می باشند. 
نتایج حاصله نشان می دهد که در مجموع 67/9 درصد 
هستند. آسیب پذیر  مذکور  شاخص های  براساس  محدوده 
همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده 
از مدل تلفیقی AHPوSWOT نشان داد که که S12  از میان 
نقاط قوت، W10 از بین نقاط ضعف، O3 در بین فرصت ها 
و T3 از میان مجموعه تهدیدها، برتری داشته اند و بایستی 

راهبردهای متناسب باآنها ارائه داد.

7- پیشنهاد ات
با  متناسب  محدوده  سه  در  پژوهش  این  پیشنهادات 
میزان آسیب پذیری ارائه شده است که به شرح جدول ذیل 

می باشد.

SWOTوAHP نمودار)1(: وزن نهایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات در بافت فرسوده با استفاده از مدل تلفیقی
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با توجه به اینکه بیشتر محدوده مورد مطالعه دارای آسیب پذیری زیادی می باشد بنابراین مدیریت بحران بایستی با آگاهی 
و هوشیاری بیشتری عمل نماید تا در زمان بحران دچار خسارات غیر قابل جبران نشویم.از جمله اقدامات بسیار موثر در 

این مسیر می توان به مواردی اشاره داشت:
- شناسایی زمین های بایر و مالکیت آنها و جایگزینی آنها با کاربری فضای سبز و باز و نیز تأمین تأسیسات و تجهیزات 

شهری 
- انتقال انبارها و کارگاه ها به بیرون از منطقه و جایگزین کردن آنها با فضای سبز و عمومی.

- استقرار مرکز مدیریت بحران در محالت مورد نظر
- برگزاری مانورهای وقوع احتمالی زلزله در این محدوده

- نوسازی و بازسازی واحدهای مخروبه و تخریبی و استفاده از مصالح بادوام
- بهسازی قطعات مرمتی محدوده

- تعریض معابر با عرض کم
- ایجاد مراکز آتش نشانی در محدوده

- احداث بیمارستان و مراکز درمانی در بخش های شمال و غرب شهر
- جلوگیری از افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی محدوده به دلیل احتمال خطرپذیری باالی محدوده در زمان بحران

- آموزش مدیران بحران در جهت بروز رسانی  اطالعات و تجربیات آنها و بکارگیری مهندسان باتجربه در امر مدیریت 
بحران

- برگزاری کالس های آموزشی و مانورها در مدارس ابتدایی راهنمایی و متوسطه 
- آگاهی رساندن به مردم در مورد میزان خطر پذیری محدوده 

- تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت بحران متناسب با میزان آسیب پذیری مناطق
- افزایش میزان پژوهش های کاربردی در زمینه کاهش شدت بحران ها 

- با توجه به اینکه محدوده مورد مطالعه بیشتر در بخش مرکزی شهر و بافت قدیمی تمرکز دارد و این بخش از ازدحام 
باالیی برخوردار بوده و شاهد تراکم باالی جمعیتی و ساختمانی بوده و تمرکز کلیه فعالیت های تجاری،آموزشی،درمانی 
بهداشتی و ... در این محدوده باالست بنابراین پراکنده سازی فعالیت ها و مراکز در سطح شهر و توزیع متناسب آنها تا 

حدود زیادی خواهد توانست بحران را کاهش دهد.
- بسیاری از ساختمان ها قدیمی بوده و از استحکام الزم برخوردار نیستند که الزم است نسبت به بهسازی و بازسازی آنها 
اقدام گردد.از طریق ایجاد انگیزه در میان ساکنان برای جلب مشارکت آنان آسان سازی مراحل دریافت تسهیالت و آگاهی 

دادن متقاضیان جهت سیر مراحل قانونی طوالنی کردن زمان بازپرداخت تسهیالت اعطایی.
سط

متو
ی 

ذیر
ب پ

سی
آ

-جلوگیری از ساخت و سازهای جدید بر روی گسل های زیرتنگ و گوار واقع در محدوده مورد مطالعه
-رعایت و اعمال استانداردهای ساختمانی بر روی ساخت و سازهای جدید

-بهسازی قطعاتی که نیاز به مرمت دارند.
-آموزش ساکنین محدوده در مورد خطرات احتمالی و روش مقابله و کاهش خطرات و خسارات

-نظارت بیشتر بر ساخت و سازها و ترویج فرهنگ استفاده از مصالح مقاوم
- توانمندسازی ساکنان بافت های فرسوده 

- تقسیم بندی اراضی بر اساس خطر ناشی از زمین لرزه و مشخص کردن نوع کاربری مجاز
- اختصاص فضاهای رهاشده و بالاستفاده به کاربری فضاهای باز و سبز شهری

کم
ی 

خیل
 و 

کم
ی 

ذیر
ب پ

سی
آ

-نظارت هر چه بیشتر بر ساخت و سازها
-رعایت استانداردهای شهرسازی و ساختمانی در مورد ساخت و سازهای جدید

-استفاده از مصالح بادوام در ساخت و سازها
-تدوین اصول پدافند غیرعامل و رعایت آن در طرح های جدید

-بکارگیری مهندسان باتجربه در امر نظارت و ساخت و ساز
-نظارت بیشتر بر عملکرد سازمان نظام مهندسی 

-برگزاری کالس های آموزشی و مانورها برای مواقع بحران زلزله
-احداث مراکز درمانی برای بحران های احتمالی

-ایجاد مراکز آتش نشانی
-جلوگیری از ساخت و سازهای جدید بر روی گسل ها و مسیل های شهر
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