
 

 

 3131زمستان  ،31 شمارة جغرافيا و پايداري محيط،

 3-33 صص.

 )زلزله( در مواقع بروز مخاطرات محیطی پذیری مسکن شهریتحلیل میزان آسیب

 شهر تهران( 6منطقة  موردی: )مطالعة MCDM+GIS های تلفیقیبا استفاده تکنیک

 ، تهران، دانشگاه تهرانریزی شهریو برنامه جغرافیادانشیار  - نژادحسین حاتمی

 ، تهرانشهری، دانشگاه تربیت مدرس ریزیبرنامه ودانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا  - شهرام بزرافکن

 ، تهرانشهری، دانشگاه تربیت مدرس یزیربرنامه ودانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا  -ابراهیمی  محمد

 ، تهراندانشگاه تهران ،شهری ریزیبرنامهدانشجوی دکتری جغرافیا و  - *آروین محمود
 

 31/6/3131 پذيرش:  22/2/3131 وصول:

 چکيده
، بروز مخاطرات توسعهدرحالدر کشورهاي  ويژههشهرنشينی ب نرخ به افزايش توجّهامروزه با 

تجربه نشان داده با شناساايی و  امّا ،ناپذير بودهزلزله در شهرها امري اجتناب از جملهطبيعی 

ی در عمليّاتو تدابير  شدهینيبشيپهاي از قبل ريزيپذير و همچنين برنامهارزيابی مناطق آسيب

خسارات و تلفات ناشای از آن را باه  يامالحظه قابل به طورتواند اتی میاتّفاقمقابله با چنين 

 ويژهبهجديد  يهاکيتکنها و استفاده از مدل ،يبه پيچيدگی مسائل شهر توجّهحداقل رساند. با 

 از ،(GISات جغرافياايی  اطّالعسيستم  با آنهاتلفيق گيري چندمعياره و نيز تصميمهاي مدل

آيند لذا در اين شهري به شمار می بحران زيخحادثهابزارهاي کارآمد در جهت شناسايی نقاط 

جهت  SAWو از مدل  دهیوزن به منظور AHPگيري چندمعياره از تکنيک تصميم ،پژوهش

 بر اساساست.  شده استفادهتهران  6 ةپذيري مسکن در منطقدر آسيب مؤثّرهاي تلفيق اليه

منطقة مورد کاربري مسکونی در  درصد 13پذيري، بندي ميزان آسيبنتايج تحقيق، پس از طبقه

که عمدتاً در قسمت مرکزي و شارقی  شدهی ابيارز توسّطپذيري مدرجة آسيب داراي مطالعه

درصد از  66کم و پذيري کم و بسيار صد نيز از آسيبدر 13. اندشده واقع منطقة مورد مطالعه

جهت کاهش  ،خطر بنديپهنهنقشة پذيري باال و بسيار بااليی برخوردار بودند. استفاده از آسيب

مديران و  ةمورد استفادپايه  ةنقش به عنوانتواند خسارات و تلفات ناشی از مخاطرات طبيعی می

 ريزان شهري قرار گيرد.برنامه

 .AHP ،SAWمسکن شهري، مخاطرات محيطی،  يريپذبيآسواژگان کليدي: 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: arvinmahmood@yahoo.com               13360316393مسئول: . نویسندة *



 3131 زمستان، 31، سال چهارم، شمارة جغرافيا و پايداري محيط 2
 

 

 مهمقدّ
 یههایژگهیو بهه دنبهال سواههد داشهت. یریناپه جبرانبهه آن سسهارا   یتوجّهیباست طبیعی که  یادهیپدزلزله 

ههای یبررسه عوامل انهدام حیا  انسانی مطرح نموده است. نیترمخربیکی از  به عنوانکشور، زلزله را  ساستنیزم

مهالی  ههای جهانی وطبیعی محتمهل آسهی  ةاین حادث توسّطکه مناطق وسیعی از کشورمان  دهدیمتاریخی نشان 

ایهران در بهین کشهورهای جههان رتبهه  کشهور ،یالدیم 2111گزارش سازمان ملل، در سال  بر اساس گردیده است.

از زلزلهه و  یریپ  یآسه ةنیزم درها را و یکی از باالترین رتبه شتریر 0/0 یباال شدّ های با نخست را در تعداد زلزله

 درکشور ایران زلزله وجهه االه  را  در همین گزارش، بر اساس است. داشته در اثر این سانحه، شدهکشتهتعداد افراد 

 را زلزلهه برابر سطهرا  در انسانی یهاگاهسکونت و شهرها یسازمنیا. (2: 3133 امینی،) ستسوانح طبیعی دارا نیب

 شههر، بافهت فهرم. اسهت شهرسهازی سهطوح، این از یکی و نمود جستجو بناها، یسازمقاوم از فراتر سطوحی در باید

کهاربری  شههر، ارتباطی یهاشبکه شهری، یهارساستیز و سا یتأس ،(یجمعیّت ساستمانی،) شهری یهاتراکم شهر،

 عوامهل، ایهن میهان در. ندهسهت زلزلهه برابهر در رفتار شههر نحوة در کنندهنییتع و مؤثّر عوامل از جمله شهری زمین

 وامینهی ) دارد زلزلهه برابهر در یریپ  یآسهکهاه   در مهمّهی نقه  شههری یههانیزم کاربری بهینه یزیربرنامه

در  ناسهازگار یههایکهاربر و گهردد رعایت هایهمجوار شهری یهانیزم کاربری تعیین در (. هرگاه3133 ،همکاران

 کهه شهوند توزیهع یاگونه به شهر در هایکاربر و گردد فراهم اماکن سریع تخلیه امکان نشوند، داده قرار یکدیگر کنار

 موسهوی) یابد کاه  زیادی حدّ تا زلزله برابر در شهرها یریپ  یآس داشت انتظار توانیم گردند، تمرکز عدم سب 

 یهاهمؤلّفه نیتردهیهچیپ و نیتهریاساسه از شههری یهایکاربر ناسازگاری یا و سازگاری تعیین .(3131 ،همکاران و

 نظهری و حبیبهی) گهرددیمه منتج همسایگی نام به مفهومی از که است شهری مداسله یهافرصت و امکانا  تعیین

 ههر مختله  نیازههای و ا مشخّصه باید کاربری دو بین ،یناسازگار و سازگاری میزان تعیین برای( 2: 3136 عدلی،

 را توافهق عهدم و توافهق مهوارد ا ،مشخّصه ایهن مقایسهه با سپس و تعیین آن یعادّ فعالیت دادن انجام برای را یك

. دارنهد یکهدیگر روی بهر سارجی اثرا  شهری، همجوار اراضی یهایکاربر(. 331: 3133 پورمحمدی،) کرد مشخّص

 یههایکهاربر کهه شهودیم میزانی به ییآ کار افزای  به منجر مثبت اثرا . باشد منفی یا مثبت تواندیم تأثیرا  این

 منجهر ییآکهار کاه  به منفی اثرا  حالی کهدر  ،شودیم منجر زندگی بهتر شیوه و توسعة پایدار به همجوار اراضی

 مختله  یههایکهاربر میهان ناسهازگاری ایجهاد بهه کهه داشت سواهد دنبال به را اراضی کاربری ارزش کاه  شده،

 (.3133 ،و همکاران افاری) .انجامید سواهد

های توسعه در یك جامعه دانسهت، ایهن بخه  بها ابعهاد وسهیع بخ  نیترمهمتوان یکی از بخ  مسکن را می 

ها و سهیمای جامعهه بهه ای بر ارائه ویژگیو کالبدی سود اثرا  گسترده یطیمحستیزاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 

ا  عمومی قهرار داده اسهت توجّهاقتصادی و اجتماعی مسکن، این بخ  را کانون  اهمّیّت، سوكیمفهوم عام دارد. از 

ابهزار  بهه عنهوانهای دیگر اقتصهادی، این بخ  و ارتباط آن با بسیاری از بخ  ییزااشتغالو از سوی دیگر، به دلیل 

مسکن محیطی اساسی بهرای زنهدگی  (.3131 عزیزی،) شودمی های اقتصادی، تلقیتحقق سیاستمناس  در جهت 

ی سهمبلیك، بهه هاارزشسانوادگی، مکان استراحت از جریانا  کار، مدرسه و فضایی سصوصی است. مسکن مملو از 

  و دسترسهی بهه مهوقعیّتمنزلت و ترجمان سبك زنهدگی اسهت. همچنهین ارزش مسهکن منهوط بهه  ةعنوان نشان

کهه بایهد سهعی شهود  استی مهم در شهر هایکاربرمسکن یکی از  .استو مراکز سرید  ونقلحمل ها،مدارس، پارک

ی سهاده بهرای سهاست مسهکن ههاطرحاز  سهتیبایمههنگام وقوع زلزله این بخ  دچار آسی  نشود. بدین منظهور 

 ههای صهنعتی،ی سطرآفرین نظیهر کارگهاههایکاربرمسکن باید از  ویژهبه را رعایت کرد، هایهمجواراستفاده نمود و 
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از مصهالح سهاستمانی سهبك و برقهراری  استفاده و مخازن و انبارهای نفت و مواد سوستی به دور باشد. هانیبنزپمپ

 (.309: 3133عبهدالهی، ) اسهت مهؤثّری بین مناطق بسیار ریپ  یآسامکان تخلیه سریع مناطق مسکونی در کاه  

 آزمهای  را دارد و در فراینهد  اریهعتمامط ههای مسهکونی در شههرها آزمایشهگاهی اسهت کهه شهرایکهاربری در واقع

در  نیها .ردیپه یمه ریتهأثی محیط مصنوع شهری به دو شکل تلفا  و تخریه  ریپ  یآسهای شدید زمینی و تن 

بخه   صهرفاًهای شهری نظیر آموزشی، بهداشتی، م هبی و ایره از آثهار دوگانهه زلزلهه حالی است که سایر کاربری

کهه بایهد  اسهتمههم در شههر  یهایکاربرمسکن یکی از  در واقع (.6: 3160بحرینی، ) سازندیمتخری  را منعکس 

شههر  ةگانه 22 منهاطقشهرداری تهران یکهی از  6 منطقة سعی شود هنگام وقوع زلزله این بخ  دچار آسی  نشود.

منهاطق شههر تههران  نیترمهماز  یکی مساحت، لومترمربعیک 21و حدود  جمعیّتهزار نفر  226339 حدودتهران با 

 کهلکه از مساحت  دهدیمدر این منطقه نشان  هایکاربراز  هریكبه  افتهیاستصاصسطوح  یبررس .دیآیم به شمار

درصهد سهطح منطقهه را بهه سهود استصهاص داده  9/19 حدودهکتار  19/613مسکونی با  یکاربر هکتار، 19/2399

زلزله در این کاربری عهالوه بهر تخریه   ریتأثکاربری مسکونی در شهرها به این دلیل است که  اهمّیّت در واقع است.

از آثهار  رهیها و یمه هب شهری نظیهر آموزشهی، یهایکاربراین در حالی است که سایر  استشامل تلفا  جانی هم 

ایهن پهژوه  سهنج  میهزان  اساسهیههد   نیبنهابرا ؛سهازندیمهبخه  تخریه  را مهنعکس  صرفاًدوگانه زلزله 

 .استتهران در صور  وقوع زلزله  شهر 6 منطقة در شهری مسکن یریپ  یآس

 صهور  گرفتهه کهه  یطهیمح مخهاطرا  برابهر در یشههر مسهکن پ یریآسی  ةزمینی در تعدّدهای مپژوه  

ی ریپ  یآسه( بها اسهتفاده از روش تحلیلهی ارزیهابی 3133نژاد و همکهاران )زیر اشاره کرد. حاتمی دتوان به موارمی

شههر تههران را بررسهی نمهوده و بهرای ایهن کهار از  31 منطقهةی ریپ  یآس، GISو  AHP ازی ریگبهرهی و با الرزه

زاده فهر ی و شبکه ارتباطی استفاده نموده است. در پژوهشی دیگر جمعیّتسازه، تراکم  عمر مصالح، نوع ی:هاشاسص

شههرداری تههران  3 ةی مسهاکن شههری در برابهر زلزلهه در منطقهریپ  یآسهبهه تحلیهل  (3131اصل و همکاران )

و  بههره بردنهد TOPSIS- FUZZYو  RISK-UE مهدلبهودن مسهکن از دو  ریپ  یآسهپرداستند که جهت ارزیابی 

هها شهرداری در برابر زلزله بهوده و در ارزیهابی مهدل 3 منطقةبودن مساکن شهری  ریپ  یآساکی از نتایج حاصله ح

ی و اسهماعیلیان آبهادیزنگ دارد. TOPSIS-FUZZYکارایی بهتری نسبت به مدل  RISK-UEشد که مدل  مشخّص

ی مساکن شهری در برابر سطر بالیای طبیعی شهر اصفهان پرداستنهد ریپ  یآسی هاشاسصبه تحلیل  نیز (3133)

ی مسهاکن شههر در برابهر سطهر بالیهای طبیعهی زیهاد اسهت و ریپ  یآسکه نتایج این پژوه  نشان داد که میزان 

ی ریپ  یآسهرا در  ریتهأث نیشهتریب ی به طبقا  سهاستمان و قهدمت بنها،دسترس ی دسترسی با ساستمان،رهاییتغ

و استفاده از یازده شاسص بهه ارزیهابی  MCDMبا استفاده از روش ترکیبی  (2132) 3شهر داشته است. پنگمساکن 

در  MCDMی ریکارگبهه دادیمهنشهان  بهه دسهت آمهدهمنطقه در کشور چین پرداست که نتایج  13ی ریپ  یآس

ی در منطقهه ریپ  یآسهجهامعی از تواند ارزیابی ی متناقض میارهایمعی سازکپارچهی به دلیل یریپ  یآسارزیابی 

 به دست دهد.

 مورد بررسی معرّفی منطقة

این منطقهه  .(3)شکل  آید که در مرکز شهر قرار داردمی حساببهیکی از مناطق نسبتاً قدیمی شهر تهران  6 منطقة

 بهر اسهاساین منطقه  جمعیّت .شوددرصد از سطح شهر را شامل می 1/1حدود  هکتار 90/2313با مساحتی معادل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جغرافیهایی در  موقعیّهتمنطقه بهه لحها   نیا .استنفر  226339(، 3133سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال )

 ،31، از جنهوب بهه منهاطق 6 منطقهة، از شرق به 1 منطقةکه از سمت شمال به  شده واقعحوزه مرکزی شهر تهران 

ترین ویژگهی کالبهدی عمهده از .اسهتمحلهه  33ناحیه و  6شامل  که ؛شودمحدود می 2 منطقةو از ارب به  32 ،33

تهرین و از سهوی دیگهر اسهتقرار مهم سهوكیقرارگیهری آن در مرکهز شههر تههران از  موقعیّهتتوان به می 6 منطقة

بررسهی  .، شههری و حتهی ملهی در آن اشهاره کهردیامنطقهه فهراسدماتی با مقیاس عملکردی  -های اداری کاربری

 هکتهار، 19/2399 کهلکهه از مسهاحت  دههدیمهدر این منطقه نشهان  هایکاربراز  هریكبه  افتهیاستصاصسطوح 

مسهکونی  تهراکم درصد سطح منطقه را به سود استصاص داده است. 9/19 حدودهکتار  19/613ی مسکونی با کاربر

ل حاضهر بیشهترین تعهداد در حها و درصهد بهوده کهه بهاالتر از میهانگین تهراکم شههر تههران اسهت 60 ،این منطقه

 طبقه شهر در این منطقه قرار دارند.  31تا  6های ساستمان

 
 مورد مطالعه ةمحدود نقشة .3شکل 

 هاروشمواد و 

نهوع  ازآن پهژوه  استوار بوده که روش شهری پ یری این تحقیق مبتنی بر مطالعا  آماری و بر ابعاد فضایی آسی 

اسهتفاده مسهکن شههری  یپ یرارزیابی میزان آسی جهت شهری های کاربری اراضی شاسص ازتحلیلی و -توصیفی

ای و مطالعها  میهدانی های اسهنادی و کتابخانههبا بررسی مورد نیازا  اطاّلعها و داده در بخ  توصیفیاست.  شده

و  AHP) ارهیچنهدمعگیهری ههای تصهمیممهدل یتلفیقهای تکنیك استفاده از و در بخ  تحلیلی با شدهیآورجمع

SAW )محیط  درArcGIS ،په یری مسهکن شههری در محهدوده و میزان آسی  جهت شناساییفضایی  یهالیتحل

 است. شدهانجام مورد مطالعه

 معیارههای حضهور در یریگمیتصهم فرآینهد بهه کهه اسهت مبحثی :(MCDM) چندگانه معيارهاي با يريگميتصم

 بهینگهی، سهنج  معیهار یك از استفاده یجابه هایریگمیتصم این در پردازدیم یکدیگر با متناقض و بعضاً متفاو 

 (.3133محمد مرادی و استر کاوان، ) گرددیم استفاده ممکن سنج  معیار چندین از



 5 ...هاي تلفيقیمواقع بروز مخاطرات محيطی )زلزله( با استفاده تکنيکپذيري مسکن شهري در سيبتحليل ميزان آ
 

 

 يريپذبيآسات جغرافيايی در ارزيابی اطّالعکاربرد سيستم 

، یزیربرنامههزلزله یك مفهوم پایهه در تحقیقها  مخهاطرا  و یهك نهام بنیهادی در  ریپ  یآسارزیابی مناطق 

نمهای  قابلیهت  در زمینهة اسهتفاده مهورد یههایفناور از (2: 2132)پنگ،  استو کاه  سسارا   یریگشیپ

ا  اطّالعه. سیسهتم اسهتا  جغرافیهایی اطّالعهسیستم  یهاییتوانااز  یریگبهرهمناطق مختل   یریپ  یآس

 (.2132، 3سهان) اسهت شهده شهناستهکهاربردی  یهارشهتهابزاری قدرتمند در تعدادی از  به عنوانجغرافیایی 

و همچنین توزیع و چگهونگی  توانایی این سیستم در شناسایی مناطقی که در معرض بالهای طبیعی قرار دارند

در معرض سطر به اثبا  رسهیده اسهت. در کهل  جمعیّتهای فیزیکی و سصوصیا  اجتماعی اقتصادی ساستار

ممکهن  ییههالیتحل نیچننیارا تسهیل ببخشد.  مدّ یطوالنروند بهبود  تواندیما  جغرافیایی اطّالعسیستم 

 انفهرادی گهاهسهکونتیهك  بلهوک یهاهای متفاوتی صور  بگیرد از سطح یك محله گرفته تها است در مقیاس

 (3: 3333، 2ها)جا

ا  و همچنهین اطّالعهبروز رسانی راحهت  در زمینةا  جغرافیایی به دلیل داشتن ویژگی پویا اطّالعسیستم  

جدید در مقدار زمان کوتاه یك ابزار کلیدی در مراحل اضهطراری در  شدهپردازشا  اطّالعتوانایی آن در تولید 

زمان برای واکهن  امهری  و دادهرخ لرزهنیزمحوادث طبیعی مانند  کهیهنگام ویژهبهشود. حادثه محسوب می

پاسخی برای سؤاال  حیاتی از قبیل اینکه کهدام منهاطق بیشهتر تحهت تهأثیر  تواندیم GISحیاتی است، ابزار 

   (.2113و همکاران،  1)بارتولومی کندو چگونگی نحوه رسیدن به مناطق فراهم  اندقرارگرفتهحادثه 

 :است شده انتخاب 3جدول در پژوه  حاضر به شرح  مورد استفادهمعیارهای 

 پذيري مسکن شهريسنجش آسيب يارهايمع .3جدول 

 فاصله از کاربري صنعتی فاصله از فضاي سبز جمعيّتميزان 
فاصله از جايگاه 

 سوخت

فاصله از پست برق و 

 گاز

 فاصله از گسل
های دسترسی به جاده

 ارتباطی

 دسترسی به ایستگاه 

 نشانیآت 

واحد  ةقطع اندازة

 مسکونی
 

 4روش مجموع ساده وزنی
 چنهدگیهری ههای تصهمیمدر روش شهدهگرفتههای به کهار ترین روشروش مجموع ساده وزنی یکی از قدیمی

تهرین گزینهه ها( برای آن، متناسه شاسص اهمّیّت)اوزان  W با مفروض بودن بردار کهی به طوراست.  شاسصه

(A)  شود و چنانچه محاسبه می (3) تابع شمارة به صور∑ 𝑊 = 1𝐽  داریم. (2)باشد طبق تابع 

𝐴(3تابع ) = {𝐴𝑖|𝑚𝑎𝑥
∑ 𝑤.𝑟𝑖𝑗𝑗

∑ 𝑤𝑗𝑗
}                                                                                   

𝐴(2تابع ) = {𝐴𝑖|𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑤. 𝑟𝑖𝑗𝑗 }                                                                                

گیرنده تابع مطلوبیت تصمیم به بیان دیگر است گرفتهشکلمرکزی در علم آمار پارامترهای  یمبنا براین تکنیك 

 (.313: 3133 ،یپورطاهر) است شدهنیتضم هاشاسص یریپ جمعاست و قابلیت  سطّیاین تکنیك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Sun 

2- Juha 

3- Bartolomei 

4- Simple Additive Weighting method (SAW) 
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 و بحث نتايج

 (SAW  یوزنمراحل اجراي مدل مجموع ساده 

 گيريماتريس تصميم کردن یکم: اوّلگام 

دارای  ،و هر سلول یا منطقه بودهسصوصیت  nگزینه و  mاز که  بودهین مرحله تشکیل ماتریس تصمیم مکانی اوّل

ای ، از مجموعهGISماتریس مکانی در محیط  در واقع. داده استماتریس را تشکیل  مجموع درارزشی است که 

 یهاهیهالپهس از فراسهوانی  ،در ایهن مرحلهه .که بستر جغرافیایی را در برگرفته تشکل شده است Yو  Xنقاط 

ماتریس ساسته  هاهیالاز  هریكبرای  Euclidean Distanceبا استفاده از دستور  GIS طیمحدر  شدهیآورجمع

از گسهل و  فاصهله؛ فاصله از گسل، فاصله از مراکز صنعتی، گیری چهار شاسصماتریس تصمیم 2در شکل  .شد

 .است داده شدهها و فضای سبز نشان فاصله از پارک

 گيريتشکيل ماتريس تصميم .6شکل 

 گيريمقادير ماتريس تصميم خطّی يسازاسيمقیب: دوّمگام 

له ا بهرای امکهان  استفاده شدههای متفاو  گیری چند شاسصه االباً از شاسصمیدر ماتریس تصم کهییازآنجا

بهنجارسازی، قابلیت مقایسه با یکهدیگر را  یهاروشق یها از طرها با یکدیگر الزم است مقیاسمقایسه شاسص

 اسهت« سطّهی یسهازاسیهمقیبه»، شاسصهه چنهدگیهری این روش تصمیم یساز اسیمق یبنوع  .نمایندپیدا 

منفی داشته  ةو اگر جنب (1)داشته باشند با استفاده از تابع  جنبة مثبتها شاسص اگر .(233: 3131 ،نوجوان)

 .(12: 3133 ی،پورطاهر) شوداستفاده می( 9) باشند از تابع

𝑛𝑖𝑗(1تابع ) =
𝑎𝑖𝑗

max 𝑎𝑖𝑗
                                                                                                

𝑛𝑖𝑗(9تابع ) = 1 −
𝑎𝑖𝑗

max 𝑎𝑖𝑗
                                                                                        

 ماتريس مکانی فاصله از پارک گسل ماتريس مکانی فاصله از مراکز

 ینشانآتشماتريس مکانی فاصله از مراکز  صنعتی ماتريس مکانی فاصله از مراکز
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باشهند، میهزان  تركیهنزدبهه کهاربری مسهکونی  هرچههایی هستند که های منفی پژوه  شاسصشاسص 

ههایی هسهتند دهند مانند گسل و مراکز صنعتی و منظور از شاسص مثبت، شاسصپ یری را افزای  میآسی 

 نشانی.های آت ها و ایستگاهشوند مانند پارکبه کاربری مسکونی، سب  پایداری مسکن می آنهاکه نزدیکی 

 بهر اسهاسگیرند کهه یك به سود می صفرتاارزشی بین  آنهاها، تمامی بر روی الیهسازی پس از انجام نرمال 

افزای  و چه ارزش پیکسل به سمت صهفر میهل  یریپ  یآسشویم میزان تر میبه مقدار یك نزدیك هرچهآن 

 شود.پ یری کاسته میکند از میزان آسی 

 است. داده شدهنرمال شده نشان  رقومی هایالیه 1در شکل 

 ي رقومیهااليه يسازنرمال .1شکل 

 (AHPاز مدل  دست آمده به اوزان  هاشده در اوزان شاخص اسيمق یب: ضريب ماتريس سوّمگام 

 محاسهبه شهده EXPERT CHICE افزارنرمکه با استفاده از  AHPبه  از معیارها که هریكوزن  ،در این مرحله

از معیارها نمهای  داده اسهت.  هرکداموزن  2در جدول  شده است.نرمال شده ضرب  یهاهیال تكتكدر است 

 کمتر بوده و مناس  است. AHP در 3/1 قابل قبول است که از حدّ 10/1ضری  سازگاری مقایسه معیارها نیز 

 AHPپذيري مسکن با استفاده از روش به معيارها جهت سنجش آسيب دهیوزن .6جدول 

 فاصله از پست برق و گاز از جايگاه سوختفاصله  فاصله از کاربري صنعتی فاصله از فضاي سبز جمعيّتميزان 

236/1 123/1 212/1 131/1 1312/1 

 های ارتباطیدسترسی به جاده فاصله از گسل
 دسترسی به ایستگاه 

 نشانیآت 
  اندازه قطعه واحد مسکونی

166/1 1316/1 161/1 103/1  

 پارک ماتريس نرمال شده فاصله از ماتريس نرمال شده فاصله از مراکز گسل

 ینشانآتشماتريس نرمال شده فاصله از مراکز  ماتريس نرمال شده فاصله از مراکز صنعتی
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 رگذاريتأثي معيارها یدهوزن .4شکل 

تیهزه نمهای   بارنهگکهه  افتهی  یافزاپ یری نیز ارزش پیکسل بیشتر باشد میزان آسی  هرچه 9شکل طبق 

 روشهن رنهگ بهاو  افتهی کاه پ یری نیز آسی چه از ارزش پیکسل کمتر باشد میزان و بالعکس هر شده داده

 است. شده دادهنمای  

 (A  انتخاب بهترين گزينهگام نهايی: 

ی هها، الیههتههران 6 منطقهة مسهکن شههری پ یرآسی  مکانی یهامحدودهشناسایی  به منظوردر این مرحله 

 شهده دادهنشهان  0شهکل به دست آمهد کهه در  شهری پ یری مسکننقشه رقومی آسی تلفیق و  باهم رقومی

 است.

 
 مسکن شهري يريپذبيآس مستعد مکانی يهامحدودهشناسايی  ةنقش .5شکل 

 ماتريس وزنی فاصله از پارک ماتريس وزنی فاصله از مراکز گسل

 ینشانآتشماتريس وزنی فاصله از مراکز  ماتريس وزنی فاصله از مراکز صنعتی
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 بهه دسهت آمهدهشههر تههران، الیهه رقهومی  6 منطقهةپ یری کهاربری مسهکونی پس از سنج  میزان آسی 

 .(6)شکل  است شده مشخّصپ یری در هر طبقه و میزان آسی  شدهی بندطبقه

 
 شهر تهران 6 منطقةپذيري کاربري مسکونی بندي آماري ميزان آسيبطبقه .6شکل 

مسهاکن  درصد 29شهر تهران،  6 منطقةمسکن شهری در  یریپ  یآسمیزان  گرفتهانجام یهالیتحل بر اساس

پ یری بسیار کم بوده اسهت. عمهده مسهاکن دارای آسی  درصد 31کم و  یریپ  یآس ةدامنشهری منطقه در 

 بهرمسهاکن منطقهه را در درصهد 16قرار داشته که  توسّطپ یری مدر طبقه آسی  منطقة مورد مطالعهواقع در 

په یری بهاال و دارای آسی  درصد 23نهایتاً  و اندشده واقعو عمدتاً در قسمت مرکزی و شرقی منطقه  ردیگیم

 دهند که در سطح منطقه پراکنده هستند.پ یری بسیار باالیی را نشان میآسی درصد مابقی نیز احتمال  0

په یری قابهل توجیهه در آسهی  مؤثّرهای پ یری بخ  مسکن در این تحقیق با توزیع شاسصتوزیع آسی  

و  با کاربری صنعتی، پسهت بهرق یهمجوار نظر ازپ یری که مناطق دارای حداکثر میزان آسی  یاگونهبهاست 

باال و انهدازه کوچهك قطعها  نیهز  جمعیّتنامناسبی داشته و همچنین از تراکم  وضعیّتهای تحقیق سایر الیه

په یری های مسکونی با حداقل میهزان آسهی پ یر نام برد و در مقابل پهنهتوان از عوامل این افزای  آسی می

ههای ارتبهاطی، دارای نشهانی و راههای آت با کاربری فضای سبز، فاصله مناس  با ایستگاه یهمجوارعالوه بر 

 های منطقه بوده است.تری نسبت به سایر قسمتتر و همچنین اندازه قطعا  بزرگی پایینجمعیّتتراکم 

 يريگجهينت
های انسان است، در برابر عوامهل سطرآفهرین آسهی  و و دارایی جمعیّتتمرکز و تراکم  شهرها محلّ که آنجا از

کههاه   جهههت گونههاگونو ابههزار  هادگاهیههداز  یکههی اسههت. نشههان دادهای را گسههتردهچشههمگیر و  سسههارا 

کاربری اراضهی  یزیربرنامهاست  شدهارائهمتخصصین امور شهری  توسّطشهرها در مواقع بحرانی  یریپ  یآس

دث پ یری در برابهر حهوادر کاه  آسی  مهمّیهای شهری نق  ریزی بهینه کاربری زمینشهری است، برنامه

 بسهتن کهاره به، هد  شناسایی مخهاطرا  و سهپس یزیربرنامه. در این نوع داشته استمختل  سصوصاً زلزله 

بهه شهرایط و  توجّههها و کارکردهای مناطق مختل  شههر بها فعّالیّتا  استفاده از زمین شهری، مقرّرضوابط و 

. در اسهتو تخصیص بهینه کاربری اراضی در سطح شهر برای به حداقل رسهاندن سسهارا   یریپ  یآسنحوه 

زلزله اسهت.  پدیدة، دادهمخاطرا  محیطی که شهرهای ما را مورد تهدید قرار  نیترمهمکشور ما ایران، یکی از 

در بهین  تفکّهرایهن  گهاهچیهو تحمیهل سسهارا  جهانی و مهالی فهراوان بهه جامعهه،  تعدّدهای مزلزله وجود با

 ها اعمهال نماینهدکاه  این آسی  جهت هاییامور شهری ایران شکل نگرفته است که سیاست گ اراناستیس

داشهت کهه در  توجّهه یسهتیبا نهد.اهتنها به اتخاذ استانداردها و معیارهای ساستمانی در این مورد اکتفا نمود و

 یریکهارگ بهبنابراین  ؛دیآیم باوجود آنهابناها و مستحدثا  مجاور  توسّط زمان زلزله بیشترین آسی  به بناها،

37%

24%

21%

13%

5%
آسیب پذیری متوسط

آسیب پذیری کم

آسیب پذیری باال

مآسیب پذیری خیلی ک

االآسیب پذیری بسیار ب
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است اکثهر منهاطق شههری  مسلّم. آنچه نمودکفایت نخواهد  گاهچیهساستمان در این مورد  فنّیاستانداردهای 

شههر اسهت کهه در  ایهن ةگان 22 مناطقتهران یکی از  شهر 6 منطقة در ایران در معرض سطر زلزله قرار دارند.

 شههر 6 منطقهةشههری بافت مسهکونی  یریپ  یآستحلیل میزان به معرض سطر زلزله است. در این پژوه  

. امهروزه رودیمهبهه شهمار قو  این پهژوه   نقاط ازکه  است شدهانجامها کاربری یهمجواربه  توجّهتهران با 

هها در نجام بسیاری از تحلیلدان  نوین، زمینه را جهت ا یریکارگ بهو  یزیربرنامههای جدید استفاده از مدل

تلفیهق آن بها چنهدمعیاره و  یریگمیتصهمههای مدل . استفاده از قابلیتاست نموده بازمطالعا  شهری  زمینة

بهر  رود.در این زمینه به شمار می نو ا  جغرافیایی در تحقیق حاضر نیز گامیاطّالعهای فضایی سیستم تحلیل

بها  ةدامنهشههر تههران در  6 منطقهةشههری  های مسکونیبافت یریپ  یآسمیزان  گرفته انجامتحلیل  اساس

به نتهایج  توجّه. با داده استسطح منطقه را تشکیل  درصد 63حدود  که ؛و کم قرار دارند توسّطم یریپ  یآس

 یریپ  یآسهدر حهد  درصهد 0 ،6 منطقةشهری در سطح  مناطق مسکونی یریپ  یآسمیزان  پژوه  حاضر

درصهد در حهد  29 ،توسّهطم یریپ  یآسهدر حهد  درصهد 16 باال، یریپ  یآسدر حد  درصد 23 بسیار باال،

 دسهت بههپایان با توجهه بهه نتهایج  در است. بودهبسیار کم  یریپ  یآسدرصد در حد  31 وکم  یریپ  یآس

 ارائه کرد:  توانیمزیر را  یشنهادهایپاز تحقیق  آمده

 .هاحوزهناسازگار در این  یهایکاربراز استقرار  یریجلوگسکونتی و  یهاحوزهایجاد پایداری در  -

 در منطقه. ینشانآت و مراکز  هاستگاهیاتوزیع مناس   -

 .دارنهد عههدهدر زمان بحران در فرایند مدیریت بحران بهه  مهمّیدولتی و عمومی نق  بسیار  یهاساستمان -

استقامت بنا و  ةکنندنیتضم تواندیمضمن اینکه  گونهنیادر  یراصولیاو اصالح ساستارهای  یسازمقاوم - ل ا

امکان استفاده از آن در زمان بحران داشته باشد، قادر است محرک بسیار سوبی برای شهروندان جهت اقدام به 

 بنای مسکونی سود باشد. یسازمقاوم

 در برابر زلزله. نامقاومایر اصول و  یهاساستمانجلوگیری از احداث  -

 ایجهاد طریهق از شههری فرسهوده یههابافت نوسهازی امهر در مشارکت و امالک تجمیع به شهروندان تشویق -

 .مالیاتی و مالی یهازهیانگ

بهودن ایهن  ریپ  یآسهسایر مناطق شهری تهران در برابر زلزله تا با آگهاهی نسهبت بهه  یریپ  یآسبررسی  -

 این مناطق انجام داد. یریپ  یآسکاه   در زمینةمناطق اقداما  الزم را 
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