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ۀ زلزله در منطقحاصل پذیری آسیبۀ نقش تهیۀ

 یک شهر تهران
، 2ابوالقاسم صادقی نیارکی 1،الناز علی اصل خیابانی

   3مصطفی قدوسی

مسننلو د نشنوننکور ناسی اهننس م   هننس   ۀ. نویسنن  1

 نصنررشد ی    نشنوگاه ص عتس خوشجه ،برنشسر نقوه -عمرشن

 ت رشن، شیرشن.طوهس،  
Email:elnaz.khiabani073@gmail.com 

 

نشنوننگاه  ،بننرنشسرم   هننس نقوننه ۀ. شهننتانیاس نشنونن  2

 ت رشن، شیرشن. ،طوهس نصررشد ی  ص عتس خوشجه

نشنونگاه   ،. نشنوکور ننترر هرستم شطالعنا  م نانس  3

 ،ت رشن، شیرشن.طوهس نصررشد ی  ص عتس خوشجه

 18/11/96پذیرشد      13/2/96نسیافتد 

 چکیده

 نامالیمنا   تنری  م م شز ی س ع وشن به زدزده: مقدمه

خسناسش    نوتناهس،  زمنان  نس همنوشسه  زمر ، طبرعس

بونرر   هنار گاه ه ونت ۀپر ر به سش جبرشنس رقابلرغ

هاعت شودره  24نه  تحقرقا  نوان مس .ن  وشسن مس

نس شین  هناعا     ننه  ج ت  یشزش ،زدزدهپس شز وقوع 

مان ن قربانرنان حانهنه وجنون    بروتری  شحتما  زن ه 

نین گان  فرصتس طالیس برشر نمن  بنه حانهنه    ،نشسن

هنار شمن شن و   گنروه ۀ ب ابرشی  تخصنر  ب ر ن   .شهت

پنذیرر برونترر   نکا  به م اطقس نه شز مرزشن آهرب

 .شهنت  ، نس نناه  تعن شن تاتنا  من هر    ن برخوسنشس

ۀ بننرشر نرننل بننه شینن  هنن ک  زق شهننت نننه نقونن  

مونخ    موسنمطادعنه ۀ پذیرر مربوط به م طق آهرب

یون تا نرروهنار شمن شن نس صنوس  بنروز زدزدنه بنا       

تنری   نس هنری  پذیرر م ناط،،  آگاهس قباس شز آهرب

 .شعزشق یون  موسننظر ۀزمان مم   به م طق

گرنرر ن ن معراسه   شی  مقاده سهرافت تصنمرم : روش

ی اهایس  ه ک با انس سش بر هرستم شطالعا  م مبت س

شز  حاصنل سهنان  آهربۀ تو ی ن   تری  عوشمل م م

 پنذیرر آهنرب ۀ نقون  ۀت رشن و ت ر 1ۀ زدزده نس م طق

گرنرر ن ن معراسه،   تصنمرم ناسنوب  .گررنمس ناس به

 پس .گررنسش نسبر مس هاخت شنسانعوشمل محرطس و 

 ینابس م نان  نس رگنذشس رتأه هنار یناخ   شنتخناب  شز

وسونر ننه بنر   ۀ هنار پاین  نقونه پنذیر،  م اط، آهرب

هار مختان   قسمتع ق آهرب پذیر یا شهاس آهرب

 .، ت ره گرنین  شن  آم ه نهت بهبای رر  صوس  بهم طقه 

سوش بنودر  و  نو هنا شز  بنرشر تاترن،  ینه    تینسن ا

 .پویانس یاخ  شهتتانه ی  هم

شز  نسصن   12 ح ون نه  نهنتایج نوان مس :هایافته

پنذیرر  آهنرب  گروهنس مطادعاتس ۀ مساحت نل م طق

م طقنه ننه   ۀ متوهط و بقرن  گروهس ن نسص  45زیان، 

نس  ،ینون شز مساحت سش ینامل منس  نسص   43ح ون 

همچ نر    .ن یوب  ر مسپذیرر نم طبقهآهرب ۀنهت

با توجه به شی  نه شین  تحقرن، نس نو سوش بنودر  و     

نتایج حاصنل شز  پویانس یاخ  صوس  گرفت، هم

نسب ن  و   ۀهر نو سوش نمایانگر شین  بنون ننه م طقن    

پنذیرتری   آهنرب  ع نوشن  بنه هنار شطنرشک آن   خرابان

ی ر ت رشن پس شز وقنوع زدزدنه    1ۀ هار م طققسمت

شهت نه نس شین  م طقنه    ج ت  یب ، و شی  بای  مس

هار نسنظرگرفتنه ین ه بنرشر تعرنر      تمامس یاخ 

ۀ بنا توجنه بنه نقون     .هسنت   پذیرر، نامطاوب آهرب

نراز بر شهاس عرض معابر،  آم ه نهت بهپذیرر آهرب

م طقنه و   هار مرننزر ها نس بخ به تعریض خرابان

ۀ هنار موشصنالتس نس ینما  م طقن    به ندرل نمبون سشه

هنار شهنتان شسن و بنا عنرض     ، شیکنان سشه موسنمطادعه

ی  ین ر ت نرشن   ۀ هار یمادس م طقنس بخ م اهب 

ۀ همچ ننر  بننا توجننه بننه نقونن .گننرننشحسنناس مننس
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پنذیر بنونن بخن     و آهنرب  ین ه  هرن ت ی اهس  زمر 

 باین  وهناز  شعظمس شز شی  م طقه، نس ه گناق هناخت  

هازر سعایت گرنن تنا  تمامس شهتان شسنهار هاختمان

 .ر یونشز بروز حانهه جاوگرر

توشن گتت، گررر ناس مسنس ی  نترکه: گیرینتیجه

هنار من یریتس بنرشر    برنامنه قبل شز وقوع زدزدنه   بای 

پنذیرر بنا    پذیرر نس م اط، با آهنرب ناه  آهرب

توشن به جانمنایس  شی  شق شما  مسۀ شزجما یون؛شنکاق 

مرشنز شم شنسهانس و نسمانس نسبت به ۀ نسهت و ب ر 

و همچ ننر  سعایننت  پننذیرمرشنننز بحننرشن و آهننرب 

وینن ه نس م نناط، هننازر بننهشهننتان شسنهار هنناختمان

بعن ، پنس شز   ۀ نس مرحا .شیاسه نرن هاگذسگاهمکاوس 

و بنا    هین ن برآهن ۀ شز م طق قباس شطالع باوقوع زدزده 

ه نرروهنار شمن شنر بن    بای پذیرر، آهربۀ نم  نقو

  . گرنن شعزشق رتریپذ برآه م اط،

، سابی م انپذیرر، زدزده، آهربۀ نقو :کلیدی کلمات

 پویانس یاخ ، سوش بودر سوش هم

 مقدمه

 مال هازمان گزشسش طب، نه نه سم نوان هاسبرسه

 ی   با هارزدزده تع شن نس رشنیش نووس، 2003 نس

 ونشسن  سش نخست ۀستب ج ان نس وترریس 5/5 با ر

 رریپذبرآه ۀ رزم نس هاستبه  یبا تر شز س ینشسشر 

 نس شهر ی ه نوته شفرشن تع شن و زدزده وقوع شز حاصل

 [1] .بای  مس هانحه  یش

 هرمادرنا  آدن   زرخ زدزده نمرب   نس شیرشن نه یسشزآنکا

 نس و جنوشن  هاربخ  شز ی س ع وشن به و نشسن، قرشس

نونوسهار   جنز   ،سونمنس  ینماس  بنه  زشینس نوه حا 

 نه شهت بزسگس هارزدزده یاه  و بای سم خرززدزده

آن سش ت نان   مختاتنس شز  ننوشحس  گناهس  ن ن   شز هنر 

 منادس  و جنانس  هنار خسناس  موجنب   و نهن    مس

 [2] .یونمس رریناپذ جبرشن

 زدزدنه  نس تاتا   یشفزش موجب آنچه گتت توشنسم

نس  مقناوق  ننم  این  مقناوق ررغ هنار هاختمانیون، مس

 ه گاق وقوع زدزدنه باعن   هست   نه م اط، مختا  

  هنشن نونان  تکربنه  .ینون  سمن  سعیفکا  رن  بروز

 حن ون  تنا  نن ، ررنسگ  هین پ   ین ش با نه یسنووسها

 ی رهار و نم نرنه سش هازدزده بیتخر عامل انریز

شن   ن انه ب ا سم   ه حرصح شصو  شهاس بر سش خون

 [3] .ن شسن  درزه  رزموقوع  شز شروشهمه چره و

 بنا   هنا نه  ننه  شهت ژشپ  نووسها  یش باسز ۀنمون

بنه ندرنل    ،ونتر یس هتنت  ۀ بنا ر  موسن زدزد  ین  

بسنراس  تعن شن  ین رر   م اهنب  هار رهاختیزوجون 

 بحرشنبر    و نناس  مس برآه شفرشن و هاهازهنمس شز 

 [4] .یون سنم ی رر هارستمره نس شختال  و

 نس ننه  شهت شی  هوشنح شی  موسن نس شهاهس وشقعرت

 نناس  ،وقنوع  ۀدحظن  نس هنوشنحس  ن نر   بنا  موشج ه

 رزیس برنامهبا  توشن شما مس نشن، شنکاق توشن سنمن  شنس 

 .ح شقل سهنان   به یا نرن خ ثس سش  آن اتأهررش   سقبا

[1] 

نکاق شز شگررر پر  شز وقوع زدزده، م یریت و تصمرم

شهنت؛ دنذش    تری  هرر شق شما  بع  شز وقنوع من هر  

توجه به فازهار پنر  شز وقنوع ین  بنالر طبرعنس      

 [5] .بای  مسبسراس حائز شهمرت 

تنوشن  سیزر قبانس منس  رشر ناه  خساسش  و برنامهب

پذیرر م طقه سش ت ره نرن تنا نس صنوس    آهربۀ نقو

بروز زدزده، شم شنسهانس به م اط، با خطر بنا  ننه شز   

 .بای  نس شودویت  شن  ی ه موخ قبل 



 پذیرر نایس شز زدزده نس م طقۀ ی  ی ر ت رشنت رۀ نقوۀ آهرب
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بنا   نونوس  ین رهار ننالن  شز ی نس  ع نوشن  بنه  ت رشن

ی رهایس  ۀزمر نسنتر،  ونرارمجمعرتس ح ون هوت 

 .باین   مس زدزده ی ی  خطر معرض نس قرشس نشسن نه

 ب شنرم نه یاب  مس بروترر شهمرت موضوع شی  زمانس

 هنار  وی گنس  ندرل به ت رشن خطر، بروز صوس  نس

 هناختمانس،  ین ی   تمرننز  مان   خون فرن م حصربه

 شهنتان شسنهار  سعاینت ن نرنن   باز، فضاهار نمبون

 خصنو   )به م اط، مختا  هار هازه شنثر نس  زق

 ن نرنن  سعاینت  زینان،  جمعرنت  مرننزر،،  بافنت 

 نوهناز  بافتتونا ، ۀ ، وجون مخروط شف  ها هرشنه

 بنا  ،... و زدزدنه  با مرتبط رها نامه  یرآ سعایت ب ون

 ین رها  به هنایر  نسبت متتاوتس و ع ی ه مو ال 

 هنار  محن ونه  ین اخت  ب نابرشی  . شهنت  موشجنه 

 سینزر  برنامنه  و ین ر  هطح نس مقاوق و پذیر آهرب

 خطر آهاس ناه  یا پروگررر برشر م اهب صحرح و

، آمانگس نس برشبر مخاطرش ، ناه  تاتا  و شحتمادس

 شز .شهت م م و حراتس بسراس خساسش  نایس شز زدزده

 یروه م هرتری  توشن  مس شر مطادعه ن ر  نیگر، هور

 یماس به ی رر هازر مقاوق شعتباسش  ۀب ر  تخصر 

 .آی 

 تنوشن نسخصنو   پذیر منس با ی اهایس م اط، آهرب

 همچننونسینزر و منن یریت بحنرشن شقن شماتس    برنامنه 

هایس ننه  هار پرخطر، تخریب هازه هازر هازهمقاوق

زمان وقنوع زدزدنه با هنت،     شحتما  تخریب آن ا نس

پذیر، هاخت نس م اط، آهرب جمعرتناه  تمرنز 

ن تا شز سش شنکاق نش ...هار شم شنر وبرماسهتان و پایگاه

ناپنذیرر  شنجبنر  خساسش  مادس و جانس نه پرام هار

 یون.بر جامعه و شفرشن خوشه  گذشیت جاوگررر 

ۀ نقوننۀ ت رننهنن ک شز شنکنناق شینن  تحقرنن،، ب ننابرشی  

برسهنس و   بنرشر  ی  ی ر ت رشنۀ پذیرر م طقآهرب

موجننون نس م طقننه،  پرخطننرهننار بخنن شسزیننابس 

ناپنذیر   هار جبنرشن  پروگررر شز بروز بحرشنهمچ ر  

 هنا زدزده و آمانگس مقاباه با شی  بحنرشن  قوعپس شز و

سهر ن بنه هن ک   خصو  برشر بای  نه نس شی  مس

 ینرب،  س،هاختمان مصادح نوعپاسشمترهار موسن نظر، 

مساحت قطعا ، ترشنم ، طبقا  زمر ، تع شن ناسبرر

فاصنناه شز گسننل، فاصنناه شز مرشنننز و     جمعرننت،  

تأهرسننا  خطننرزش، فاصنناه شز مرشنننز نسمننانس و     

هنار شصناس و   هنا و سشه فاصاه شز خرابانس، شم شنسهان

بنا توجنه بنه    عرض معابر موسن نظر قنرشس گرفنت و   

وینانس  پ هار موجون شز نو سوش بنودر  و هنم  سوش

سهنر ن   برشرشز سوش بودر   .یاخ  شهتتانه گرنی 

نسص  شطمر نان بنا تر و شز سوش    با به جوشب قطعس

 هننارگننروهنشیننت  بننرشر پویننانس ینناخ ، هننم

پنذیر و بن ون   آهنرب  نو گنروه بر  منا پذیرر  آهرب

  .آهرب شهتتانه ی 

پنذیرر ین ر   توجه به نی گاه هرستمس تعرر  آهنرب 

، با ه بای  رستبا شهتتانه شز ی  یاخ  گویا ن فقط

ه ک شین    .یون هار مختا  با هم مطادعه یاخ 

ۀ تونن ی ن   تننری  عوشمننل پنن وه  ی اهننایس م ننم

ت ننرشن،  1ۀ شز زدزدننه نس م طقنن سهننان حاصننلآهننرب

 نسن اینت شز آن نا و   هرنن شق مربوط بنه  ۀ تو رل  ی

پنذیرر   آهنرب ۀ هنا بنرشر ت رنه نقون    تاتر، شی   ینه 

 مصنادح  نوع پاسشمتر 10نس پ وه  حاضر  .بای  مس

مسناحت قطعنا ،    طبقنا ،  تع شن ، یرب،سهاختمان

فاصناه شز مرشننز و   ، فاصاه شز گسنل ، ترشنم جمعرت

فاصنناه شز مرشنننز نسمننانس و   ، خطننرزشتأهرسننا  
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هنار شصناس و   هنا و جنانه  فاصناه شز سشه ، شم شنسهانس

پنس شز مونخ     .شهنت  ی ه  گرفتهناسبرر نس نظر 

هار شطالعناتس آن نا   ها، به تو رل  یهی ن یاخ 

هنار  ها با سوششی   یه نسن ایتیون و پرنشخته مس

هنار  و شودوینت  تاترن، پویانس یناخ   بودر  و هم

 .ینون پنذیرر ت رنه منس   آهنرب ۀ شم شنسهانس و نقون 

هاختاس ناس تحقر، ب ی  گونه شهت ننه بخن  شو    

ۀ نوتاهس نس موسن ضروس  شنکاق تحقر،، نحوۀ مق م

ۀ بخن  نوق برسهنس پرونر     ؛هنازر آن شجرش و پرنانه 

 ؛ین ه  شنکناق نوتناهس بنه تحقرقنا     ۀ تحقر، و شیناس 

ر هنرما ه مطادعناتس و شسشئن  ۀ بخ  هوق معرفس م طق

بخنن  ن نناسق توننریح مبننانس نظننرر ؛ ناننس م طقننه

بخن    ؛هنازر پرنانه ۀ نحنو  پ کم شسشئه بخ  ؛تحقر،

هنار هتنتم و   بخن   و یوم نتایج حاصل شز تحقر،

گرننرر و هوننتم مقایسننه و شسزیننابس نتننایج و نترکننه 

 .یون سش یامل مسپرو  انش  

 تحقیقۀ پیشین

 برشبنر  نس ین رها  رریپذبرآه سابیشسز با شستباط نس

 سنشخا و سج ان هطح نس ن  ر هارپ وه  زدزده،

 شیناسه  ان ن آ شز سبعضن  بنه   کنا یش نس ننه شنکاق ی ه 

 .مرن  سم

 شسزیابس»ع وشن با مکر  شبرشهرمس و هم اسشن تحقرقس 

 بنا  زدزده برشبر نس بَرنَهْ   ی ر شردرزه پذیررآهرب

 «IHPW،1)وشسون مرشتبنس    هاسناه  من    شز شهتتانه

 شجزش رریپذ برآه زشنرم یسی اها شنکاق نشنن ؛ ه ک

 هنار سوش و هنا  من    شز شهتتانه با ی رر ع اصر و

 .بنون  زدزدنه  برشبر نس رریپذبرآه ناه  نس موجون

 -نادبن ر  یناخ   16 هن ک   ین ش به  نرسه برشر

                                                           
1
 Inversion Hierarchical Weight Process  

 سهطح ج ان نس ی رها رریپذبرآه بر م هر یسفضا

-برنامنه  هارم   قادب نس هپسنرنن ،  یسی اها سش

 وشسون، سمرشتب  هاساه لرتحا و فازر سقرتات و زریس

 با زدزده برشبر نس رر ی ریپذبرآه شز سم اهب برآوسن

 ع اصنر  شجنزش،  سترتوص و سم ان هارنشنه شز شهتتانه

 شز هرنن شق  ررتأه  ررتع و سهاختمان سفتاسر و سشصا

شسشئنه   رریپنذ برآهن  زشنرن م نس ناسسفتنه  بهاسهار رمع

 [6] .نشنن 

معراسهایس نون نوسر و نزنی نس شز  نس شی  پ وه  

گرفتنه نون ه    نظنر  نسسهنان و نسمنانس   مرشنز آهرب

شهت نه ما نس تحقر، حاضنر شین  نو پناسشمتر سش بنه     

 .هایمان شضافه نرنیمیاخ 

سهنان  حر سزشنه و هم اسشن به ه ک  عوشمل آهرب

نس  .ین  ت نرشن پرنشخت ن    ۀ شز زدزده نس م طق حاصل

منن هر نس  عوشمننل شینن  پنن وه  شبتنن ش بننه ی اهننایس

شز زدزده پرنشخته ی ، هنپس بنا    حاصلسهانس  آهرب

و بنا   ین ه  رآوس جمن  ها و شطالعا  نشنه رررناسگ به

شین    ،GIS) گرنرر شز هرسنتم شطالعنا  م نانس    ب ره

پننذیرتری   آهننرب تیننن ا نسهننا تحارننل و ینناخ 

 [7] .نوشحس نس شی  م طقه موخ  ی 

ینابس بنه   تحقر، مذنوس شز ی  سوش برشر نهنت نس 

شگر سوش تحارانس نیگنرر    .شهت ی ه  شهتتانهنتایج 

نتنایج  ۀ ی ، شم نان شسزینابس و مقایسن   نرز شهتتانه مس

 .وجون نشیت

 سابیننشسز بننهخننون ۀ سحمتننس و هم نناسشن نس مقادنن

 ین رر  مسان  رریپذبرآه بر رگذشسرتأه رهاررمتغ

 رهنار رمتغ گنرفت   نظنر  نس بنا  زدزدنه  برشبنر  نس

 ننوع  ب نا،  قن مت  ه،رشب  ترترن شزجماه رریپذ برآه

ل رن تحا به ب ا شیغا  هطح و ترجمع ترشنم مصادح،
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 هرنن شق  و رریپذ برآه  رب ونرسگره و سهمبستگ

 [8] .پرنشخت   مذنوس رهاررمتغ شز

نس شی  تحقرن،   ی ه گرفتههار نس نظر تع شن یاخ 

ننون مسناحت   بای ، شگر پاسشمترهار نیگرر نم مس

هنار شصناس نس   قطعا ، تع شن طبقا ، فاصناه شز سشه 

حاصل  رشعتمانتر قابلی  نتایج ب تر و نظر گرفته مس

 .ی مس

 TOPSISسوش رررناسگ بهبا  جما  شمر س و هم اسشن

FUZZY  نس ین رر  مسان  پذیرربآهرشسزیابس  به 

 تحقر، سوش .ت رشن پرنشخت   9ۀ نس م طق زدزده برشبر

 شطالعنا   شهناس  بنر نس شی  مقاده  لروتحا هیتکز و

 سوی نرن  بنر  مبت نس  شفزشسهنار و نرق ی ه رآوس جم 

نس شی  سوش مرزشن  .بای مس شطالعا  م انس هرستم

ۀ مطاوبرنت هنر یناخ  بنر شهناس فاصناه شز نقطن       

آ  بننر شهنناس شینن هۀ نننه شینن  نقطنن  شهننتآ   شینن ه

خوشهن    نهت به ی ه گرفتهنسنظر ۀ هار شودر یاخ 

 [9] .آم 

 رررنناسگ  بنه شح ن شن و هم اسشن هعس نرنن  تنا بنا   

برآوسن م اهبس شز  ،1AHP) مرشتبس سوش فرشی   هاساه

پنذیرر ین رها نس برشبنر زدزدنه بنا شهنتتانه شز       آهرب

هار م انس و توصرتس شجنزش و ع اصنر شصناس و     نشنه

شز معراسهار  هرن شقسفتاسر هاختمانس و تعرر  تأهرر 

 .پننذیرر شسشئننه نه نن آهننربننناس سفتننه نس مرننزشن  هبنن

هنار  همچ ر  به شسشئه هن اسیوهار زدزدنه نس ین     

ب ن ر آهنرب وشسنه   و سیزپ  نه  رهاز م  مختا  به 

ها، تاتا  شنسانس و خسناسش  شقتصنانر   به هاختمان

 [10] .ی ر زنکان پرنشخت  

                                                           
1
 Analytical Hierrchy Process 

عننالوه بننر سوش فننازر، شگننر شز سوش نیگننرر نرننز 

تا نتنایج هنر نو قسنمت بنا ی ن یگر       ی  سمشهتتانه 

 شعتمنانتر  قابنل حاصاه ۀ  ، نترکنمقایسه و شسزیابس یو

 .بون

ن شن و هم ناسشن بنا شهنتتانه شز سوش تحارنل      حاتمس

پذیرر ت رشن، مرزشن آهرب 10ۀ مرشتبس نس م طق هاساه

هار وشقن  نس آن  شز هازگاسر زمر  با ناسبرر حاصل

ب ی س شهت نه با نس  .نس برشبر زدزده سش برسهس نرنن 

نظننر گننرفت  ینن  پنناسشمتر بننرشر برسهننس مرننزشن    

نخنوشهرم سهنر ،    شعتمنان  قابنل پذیرر، به نتایج  آهرب

تنوشن معراسهنار من هر نیگنرر     برشر ب بون نتایج منس 

نون تعن شن طبقنا ، مصنادح هناختمانس، مسناحت      

سش نخرل  ...هار خطرناک وقطعا ، فاصاه شز ناسبرر

 [11] .نرن

هنار فضنایس   زشنگان و هم اسشن ناسبرن من   یری 

شر سش نس پننذیرر دننرزه شسزیننابس و تحارننل آهننرب  

بنا  و نرننن    سبرسهن سیزر و م یریت ین رر   برنامه

پذیرر نس ناه  آهربۀ تری  برنام ضروسرتوجه به 

 شزجمانه هنار ین رر   شی  مح ونه شصالح یناخ  

 محن ونه معابر و بافت ی رر نشخنل  ۀ وضعرت یب 

 [12] .شن نرنه شسزیابسسش 

ع نوشن   بنا  خنون  ننتنرر  ۀسهناد  نس 2بوترو فرنانن ز 

 زشنرن م رررن گشنن شزه  بنرشر یس ارن جغرشف شطالعنا  »

 نق  سابیشسز به «زدزده برشبر نس ی رها رریپذ برآه

 مربوط مطادعا  نس یسارهار جغرشفنشنه و شطالعا 

 زدزدنه  برشبنر  نس ی رها رریپذبرآه رررگشن شزه به

 سم ان هارنشنه رهاختاسیز به با توجه و نرنه  شیاسه

 نادب ر و سشجتماع رریپذبرآه زشنرم ب  رپ  ه به

                                                           
2 Verónica Botero Fernández 
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 شهنت  پرنشخته ارنامب نووس نس وشق   رایم  نس ی ر

[13] 

 رریپذبرآه سابیشسز» ع وشن با شرمقاده نس 1ماستر اس

 ی رهار برشر برآه وهاریه اس شسشئۀ و هاهاختمان

 سابین شسز هنار من    شز شهنتتانه  بنا  شبتن ش  ،«ارن تادیش

 زشنرننم Risk-UEمنن    جماننه شز رریپننذ برآهنن

 تینسن ا ونرنه  سابیشسز سش سهاختمان رریپذ برآه

 بنه  مختا  هاری   نس زدزده وهاریه اس شسشئه با

هنار  زدزدنه  شز سناین  خساسش  رهاز م   و  رتخم

 [14] .شهت پرنشخته سشحتماد

پذیرر شجتماعس و هم اسشن به برسهس آهرب 2شیبر 

نس شین    .شن ی رها نس برشبر مخاطرش  طبرعس پرنشخته

و هرسننتم  شزنوس هنن ک مطادعننه نننه بننا شهننتتانه شز 

، شهنتان شسنهایس بنرشر   گرفتنه  شنکناق شطالعا  م انس 

شنن  ننه شز آن   پذیرر ین رها شسشئنه نشنه  ناه  آهرب

همچ نر    .جماه تو رل وشح هار همسایگس شهنت 

هار ها معتق  به ترنرب سوشآن ا برشر ناه  آهرب

نس موشق   شزنوس ه ک هار نوی  مان   ه تس و سوش

 [15] .بحرشن هست  

مطادعننا  پروننر    س و بننا توجننه بننه  طننوسنا بننه

تنوشن پاسشمترهنار   گرفتنه نس شین  حنوزه منس     صوس 

 دنرنزیر بران  صوس  بهنس شی  حرطه سش  رگذشسرتأه

، ترن جمع ترشنم مصادح، نوع ب ا، ق متنرترت شب ره، 

 ناسبرر زمنر ،  نوع طبقا ، تع شن ب ا، شیغا  هطح

 نس هناختمان  رررن قرشسگ تروضع مساحت قطعا ،

ب، رین  خناک،  نوع قطعا ، سگیهمسا تع شن باوک،

 بناز  فضناهار  بنه  سزدزدنه، نهترهن   ینتاب  ح شنثر

 جن شسه، تنرشنم   شستتناع  به سشه عرض نسبت ی رر،

                                                           
1
 Martinelli 

2
 Ebert 

بنا  معابر، هازگاسر زمنر   ۀ ، وضعرت یب سهاختمان

 فضاهار شز هاگاه ه ونت ۀفاصا هار شطرشک،ناسبرر

 بنه  س ن ینزن و نوسرس، سنتاب یش هطح عم،، نادب  بس

 و مرشننز  شز فاصاهس، نسمان مرشنز به سگسل، نهتره

 ....سا  خطرزش ورتأه

شز سوش  ینن ه شنکنناقنس شنثننر مقننا   و تحقرقننا  

و  ی ه  شهتتانههار فازر سوش تحارل هاساه مرشتبس

ۀ نقون ۀ برشر نهترابس به ه ک ت رشر نس نمتر مطادعه

پویننانس هننار بننودر  و هننمسوش شزپننذیرر آهننرب

نس پ وه  حاضر هعس  .شهت ی ه  شهتتانهیاخ  

پوینانس  نو سوش بنودر  و هنم  ۀ بر آن ی ه تا با شسشئ

ۀ نقوننۀ ینناخ ، بننه نحننور متتنناو  بننه ت رنن    

پرنشختنه ینون و بنا توجنه بنه نتنایج        رریپنذ  برآه

 بنه هنار م اهنب و معقنودس    ، خروجنس آم ه نهت هب

ننرن ننه    خاطرنونان توشن شی  ن ته سش مس .آی  نهت

ی س شز ن یل متر  بونن شهتتانه شز سوش بودر  شین   

شهت نه جوشب حاصل شز شی  سوش جنوشبس قطعنس   

پذیرر نه پس شز شهتتانه شز شی  آهربۀ شهت و م طق

نسبت به نیگر م ناط،   قطعاً، یون مسسوش موخ  

شز   ین  چرهن شز طرفنس نس   .پذیرتر خوشه  بنون آهرب

، ترنرب تمنامس پاسشمترهنار نس   ی ه سبرسهمطادعا  

نس شی  تحقرن، نس ن ناس ی ن یگر بنه      ی ه گرفتهنظر 

خوسن؛ به همر  ندرل نس شی  تحقر، هنعس  نوم نمس

هنار مطادعنا  پرونر  برطنرک     بر آن ی  تا ناهتس

گررر نخرل و پاسشمترها نس تصمرمیون و شی  عوشمل 

 .آی  نهت بهر شعتمانتر قابلیون  و نتایج متر تر و 

 مطالعاتیۀ منطق

م طقۀ مطادعاتس نس شی  مقاده م طقۀ ی  ین ر ت نرشن   

و با وهعتس ح ون  شی  م طقه نس با  شر ت رشن شهت.
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هار آمناسر بنر  شز   بر شهاس نشنه اومترمرب رن 210

 نشنه  رجنا هزشس نتنر جمعرنت سش نس خنون     433500

 شهت.
 

 ی  ی ر ت رشنۀ م طق د1یماسۀ  لی 

 
 د موقعرت م طقۀ ی  نس ی ر ت رشن2ی ل یماسۀ 

، شز 2م طقۀ ین  ت نرشن شز هنمت غنرب بنا م طقنۀ       

 4و شز همت یرق با م طقۀ  3همت ج وب با م طقۀ 

شهت. شی  م طقه شز طرک یما  مح ون بنه   همکوشس

هار شدبرز، شز مترر نشم ۀ ج وبس نوه 1800شستتاعا  

نوسشهنس   فاصنل  ح ج وب به بزسگرشه ی ر  نمرشن 

ش.. صن س و شز غنرب    و پل آیت هتل آزشنر و م سس

به شسشضس سونخانۀ نسننه و شز ینرق نرنز بنه شنت نار      

ینما   بزسگرشه شست ، ناسخانۀ آهتادت و م ب  نتنت  

 ،2و 1 ی ل) [7]یون. مسیرق ت رشن مح ون 

 

 روش تحقیق

و   رشودن شز نو سوش من   م طن،    سو رپنس تحقر، 

هار ها برشر تاتر،  یهپویانس یاخ  نقوهم   هم

، ین ه  گرفتههار نس نظر شطالعاتس مربوط به یاخ 

شهت نه نس شنشمه به توریح شی  نو م    ی ه  شهتتانه

 .پرنشزیممس

هنا نس هنر   نهس به  یهوزنمدل منطق بولین: الف( 

شطالعاتس نس شی  م   بر شهناس م طن، صنتر و    ۀ  ی

نظر  هر وشح  شزۀ یع س نس هر نقوه پای .بای ی  مس

پذیر شهنت  شر شهت نه یا آهرب گونه پذیرر بهآهرب

ۀ یا ب ون آهرب و ح  وهطس وجون نن شسن، نس نقون  

پنذیر ینا   پر سل یا آهنرب یافته نرز هر  ن ایس و تاتر،

شی  من   نشسشر   .یونب ون آهرب توخر  نشنه مس

   .بای مس OR و NOT ،ANDشپرشتوسهار 

شینترشک و   ANDها، شپرشتوس مکموعهۀ بر شهاس نظری

 .ن ن   ها سش شهتخرشج منس شجتماع مکموعه ORشپرشتوس 

فقط پر سناس ننه نس تمنامس     ANDیع س نس شپرشتوس 

ن نایس شسزش   ۀی  نشسن نس نقوهار پایه شسزش نقوه

م اهننب قننرشس ۀ ینن  خوشهنن  نشیننت و جننز  م طقنن

 نظنر  شزپر ساس نه فقنط   ORشما نس شپرشتوس  .گررن مس

پایه م اهب و شسزش ین  نشینته باین  و    ۀ ی  نقو

هار شطالعناتس نشسشر شسزش صنتر   هایر  یه شزدحاظ

 سنیافته شسزش ین  نش  خروجس و تاتر،ۀ بای  نس نقو

 [16]. یونر  نشنه مسو م اهب توخ

شهنت   ین ه  شهتتانه ANDشز عماگر  نس شی  پ وه 

هنا شهنتخرشج   شینترشک ۀ نظرین ۀ مکموعن ۀ بنر پاین  نه 

 .ن   مس

 نس شین  من    : هاا پوشانی شاخص نقشهمدل هم ب(

شطالعاتس بنه  ۀ نهس به وشح ها نس هر  یعالوه بر وزن
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شطالعاتس )نقونه، بنر شهناس شسزش خنون نس     ۀ هر  ی

 نو حادت نشسند شی  م   .یونیابس وزن نشنه مسم ان

 بر شهاس شی  م   د1های باینریوزندهی نقشه ،شد 

هار حاصل شز م   بودر  بر شهاس شهمرتوان به نقوه

 .یونیابس وزن خاصس نشنه مسنس م ان

نس شین  من   عنالوه بنر      د2ی چندکالسههانقشهب،

موجون نس هار شطالعاتس، وشح هار نهس به  یه وزن

ن شطالعاتس نرز بنر شهناس پتانسنرل خنون وز     ۀهر  ی

 .خاصس خوشه  نشیت

نس شی  سوش مقانیر هر نقوه نس وزن فانتوس مربوطه 

هنار  بعن  مقنانیر نقونه   ۀ گرنن، نس مرحان ضرب مس

نهس ی ه بنا ی ن یگر جمن  و نس شنت نا مقنانیر      وزن

ها شهنتان شسن  مکموع وزن بر  مرتقسخروجس با  نقوۀ

 .گرننمس

پویننانس نس شینن  پنن وه  شز سوش شو  بننرشر هننم 

هنار   نه شز نقونه  صوس   یب  ؛ی ه  شهتتانهیاخ  

وزن  .وسونر شهتتانه گرنین ه شهنت   ع وشن بهبای رر 

ت مرنل   رها پرهو امهمربوط به هر معراس با توجه به 

 Expertشفنزشس  ننرق توهط ناسی اهان و شهتتانه شز ی ه 

Choice بنرشر   آمن ه  نهت بههپس وزن  .آم  نهت به

تمنامس   تینسن ا .مربوطه ضرب ی ۀ هر  یه، نس  ی

 نقونۀ و مقنانیر  هار شطالعاتس با ی  یگر جمن    یه

و شودویت  ی هتب یل 10تا  صتربر  به مقانیر ن ایس 

   .یونپذیرر م اط، موخ  مس آهرب

م  ، سفتاس ی  پ ی ه سش نس ننرار وشقعنس   سطوسنا به

هنر   معمنو ً  .ن ن  با شهتتانه شز ن  ی  عامل شسشئه مس

ی  م   شنتخناب ینون،   ۀ نه عوشمل بروترر نس شسشئ

نقت م   بنا تر خوشهن  بنون و شز طرفنس شفنزشی       

                                                           
1
 Binary Evidence Map 

2
 Multi Class Map 

و نه   مسم   سش شفزشی  ۀ شسشئۀ ها هزی عوشمل و نشنه

  م  ، م دس شهت نه ب تری .ن  تر مسم   سش پرچر ه

 .با نمتری  تع شن عامل، ب تری  نترکه سش شسشئنه نماین   

ننه هنر    شهنت مرحانه   3ینامل   رهناز  انهرپمرشحل 

 .ج شگانه معرفس خوشهرم نرن صوس  بهمرحاه سش 

رساا   آسای  ۀ تشادیدکنند شناسایی عوامال   -1

گرفتنه،   با توجه به مطادعا  صوس : از زلزلهحاصل 

نننه  سهننانآهننربۀ  ن   یتونن تننری  عوشمننل م ننم

 نوعیامل  شطالعا  موسن نراز آن ا نرز نس نهت بون

 زمنر ، تعن شن   نناسبرر  ینرب،  س،هناختمان  مصادح

فاصناه شز  مساحت قطعا ، ترشنم جمعرنت،  ، طبقا 

گسل، فاصاه شز مرشنز و تأهرسا  خطرزش، فاصناه شز  

هنا و  فاصناه شز خرابنان  ، سشم شنسهانمرشنز نسمانس و 

 .بای  مس عرض معابر و ج س زمر  ،هار شصاسسشه

موخ  با : معیارهابندی باینری طبقه ۀ نقشۀتهی -2

ی ن هر ین  شز عوشمنل من هر نس شین  حنوزه و نس      

ۀ تنوشن  ین   یناخ  مربوطنه منس    نقوۀنهت نشیت  

با توجنه بنه    .آوسن نهت بهشطالعاتس آن یاخ  سش 

هنار گذینته و   نه حاصل شز تحقر، 1یماسۀ  ج و 

 نقونۀ تنوشن  ، منس شهنت  ناسی اهان شین  حنوزه  نظر 

بننای رر یع ننس  صننوس  بننهسش  منن نظرهننار ینناخ 

شطالعاتس ۀ ب  ر و  یپذیر و ب ون آهرب طبقه آهرب

 .وسونر برشر مرشحل بع  سش ت ره نرن

 سهناختمان  مصنادح  ننوع : یسااخماان  مصالح نوع

 شز س ن ی سمسن ون  وشحن   هناخت  نس ناسسفتنه  بنه 

 محسنوب  مسن    ترن ترن ۀن    تعرر  هار یاخ 

 هارهاختمان نووسها، شنثر نس نه طوسر به .گرنن مس

 خوت مان   نوشقسب مصادح شز ی ههاختهس مس ون

 شیم  غرر سمس ون وشح هارۀ نس سن نوب و گل و
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 و ،رن نق ضنوشبط  منوسن   ین ش نس شدبتنه  .نشسنن   قنرشس 

و  ترن مرغوب ،سم ن یش رشین ز نن شسن؛  وجنون  شدمااس بر 

 طییرش به سبستگ سهاختمان مختا  مصادح ترقابا

 .[17]نشسن  م طقه هر وهوشر آب نوع و سمرشقا

 وهاز هاخت نس موسنشهتتانه غادب مصادحس شها بر

 مصنادح  شننوشع  شز گنروه  ن ناس  نووس، هطح نس شب ره

 شهن ات ( بانوشق مصادح یامل نه شهت ی اهایس قابل

 ننوب،  و آجنر  (نوشق متوهط ،)بت  شه ات و فازر

 و ه گ آه  و آجر باوک هرمانس، و نوب و ه گ

 (نوشق بنس  و) گنل  و خوت و نوب ( نوشق نم، )آه 

 [6] .بای مس )حصرر و نانس

شدمقن وس سور  حتس بای  هاختمانهار یادونه: شی 

نس صوس  شحن ش  ب نا    .ی  هطح شفقس هاخته یون

نس با ، پایر  و یا سور یرب، ظرفرت باسبرر، پنس و  

شمنا   ،پای شسر موضعس و ناس یرب بای  تأمر  گنرنن 

شحتمنا  تخرینب    ،بنا شفنزشی  ینرب   نس حادت ناس 

یابن ،  شفزشی  منس  بری نس ی ه هاختههار هاختمان

یننرب و مرننزشن تننوشن نترکننه گرفننت نننه مننسپننس 

 .مستقرم نشسن ۀ سشبط نوعس به پذیرر هاختمان آهرب

تنوشن   ننه  شزآنکنایس هنا  گسلۀ مطادع :فاصله از گسل

ی اهننایس  .زشیننس نشسننن ، نشسشر شهمرننت شهننتدننرزه

زشینس شین    هار گساس فعا  و برآوسن توشن دنرزه  زون

خسناسش  جنانس و منادس     ناه توشن  نس مس هاگسل

 هنازوناس نس طنو  ین  گسنل مقن شس و      .م م بای 

ی سان و همان   نرسنت و مم ن  شهنت    جایس،  هجاب

 نیگرصوس  نووس و بخوس بخوس شز ی  گسل به

شمنا بن ون ترنین      ،صوس  فواسر عمل ن  شز آن به

 وجون نشسن و همنر   نزنی سۀ بر  گسل و زدزده سشبط

نه هرنه فاصاه شز گسنل برونتر    شهت شی شمر برانگر 

پذیرر آن م طقنه نمتنر خوشهن     بای ، شحتما  آهرب

  .بون

 هناختمانس  طبقا  تع شن سفت  با  باد طبقات تعداد

 سیخنت  آوشس  ندرنل  بنه  معنابر  ین ن  بسنته  شحتمنا  

 شختال  موجب و سونبا  مس با  مرتبه هارهاختمان

ندرل جمعرنت   به همچ ر  .یونمس شم شنسهانس شمر نس

 بروز زمان نس ،ن  طبقههار نس هاختمان زیان هان 

 شنکناق  ن ن تر  وشحن ها  شین   نس هان انۀ تخار حانهه

بسنراس زینان،    آوشسبنرنشسر حکنم   عانت  به و یون مس

 مون ل  بسراس با   هارهاختمان هان ان جان نکا 

پنذیرر نس  آهنرب  شحتمنا  ب ابرشی  ، شهت نیوشستر و

 [6] .با تر شهت تر با  مرتبههار هازه

 نس جمعرتس باس تعرر  برشر یاخصس: تراکم جاعیت

 تنرشنم  ین ن  برونتر  بنا  نسنترکه و شهت زدزده موشق 

 شمن شن  و سهنانس  خ ما  ،گررر پ اه هرعت جمعرت،

 سششین  یناخ     [18] .ع سربن  و آین  منس  پنایر  

 نونوس،  جمعرتس ترشنم نظرر سقامروی نس هر توشن مس

 محانه  نس جمعرنت  تنرشنم  و ین رر  جمعرتس ترشنم

 نس یناخ   شین   طوسمعمو  به شما نرن؛ گرررشن شزه

 تنرشنم  نناق  بنه  و ین رر  نسون م اط، یا ی ر قامرو

 ننه تنرشنم   هنر  .نسو منس  نناس  به مس ونس ناخاد 

 .ینون  منس  نمتر نرز پذیررآهرب بای  نمتر جمعرت

[6] 

هرنه تع شن شفرشن هنان  نس ین  بانوک نسنبت بنه      

مسنناحت آن باننوک بروننتر باینن  شحتمننا  و خطننر  

نس شین    .پذیرر نس آن م طقه بروتر خوشه  بونآهرب

موسن ما نسبت جمعرت به مساحت سش برشر هر باوک 

ج شگانه محاهبه و بر شهناس شین  نسنبت     صوس  به

 .پذیرر سش موخ  نرنیممرزشن آهرب
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 نونن  تت ر  شسشضنس نس شبعنان   د مساحت قطعات

شز  عمنالً و  ینون  منس باع  خرنی ن فضناهار بناز   

و  گرنرر  پ ناه متر بونن فضاهار بناز بنرشر گرینز و    

با ناه  مساحت  ب ابرشی ، .ناه مسعمارا  شم شنر 

 [19] .یاب پذیرر شفزشی  مسقطعا  مرزشن آهرب

 تأهرسنا  : فاصله از مراکاز و تسسیساات خطارزا   

 نس ننه  یونمس گتته تأهرساتس شز گروه به آن خطرزش

شین  تأهرسنا     .نشسنن   قنرشس  کخطرنا موشن با شستباط

شر ننون شنتکناس و   خطرهار هانوینه باع   توشن  مس

 تأهرسا  گونه شی  شنتقا  ب ابرشی  .یون  هوزر آت 

برشر  م اهب حریم گرفت  نظر نس یا ی ر شز خاسج به

مرنزشن   نناه   بنرشر  م اهنبس  حنل  سشه توشنن  آن ا مس

 هنار پمن  هنایس مثنل   م نان  .محسوب یون آهرب

 گناز، مخنزن   پمن   گناز،  فواس تقارل شیستگاه ب زی ،

 ع نوشن  بنه  ... و ونقنل  حمل هارشیستگاه و سهانس آب

بن ی س شهنت    .ینون  محسوب مس خطرزش تأهرسا 

هرنننه فاصنناه شز شینن  تأهرسننا  شفننزشی  یابنن ،    

 [6] .پذیرر نمتر خوشه  بون آهرب

هنار  هرگاه نس تعرر  نناسبرر زمنر   : زمین کاربری

هنار  نناسبرر  ،هنا سعاینت گنرنن   ی رر، همکوشسر

نونون ، شم نان   ناهازگاس نس ن اس ی ن یگر قنرشس نشنه   

ها نس ی ر و ناسبرر ،گرننهری  شمان  فرشهم ۀ تخار

شر توزی  یون  نه هبب ع ق تمرننز گرننن ،   گونهبه

پنذیرر ین رها نس برشبنر    توشن شنتظاس نشیت آهربمس

 بنه ب ابرشی ، با توجه  .زدزده تا ح  زیانر ناه  یاب 

متتناو    ،م ناط،  پنذیرر آهرب شحتما  ناسبرر، نوع

به نظر ناسی اهان  توجه باندرل  همر  هب .بون خوشه 

ۀ نونهت به موسنمطادعهۀ مح ون هارناسبرر مربوطه،

  .ناسبرر خطرناک و ناسبرر ب ون خطر تقسرم ی ن 

نس پس وقوع : امدادرسانیفاصله از مراکز درمانی و 

حوشنهس نون زدزده، تع شن زیانر شز شفرشن مصن وق و  

خنن ما  و نسیافننت بننرشر گرنننن  و مکننروح مننس

جنور  و هار ب  شیتس و نسمنانس، بنه جسنت   مرشقبت

پس هرننه   ؛پرنشزن و مرشنز نسمانس مس هابرماسهتان

مرنزشن تاتنا  و   شز فاصاه تا شی  مرشنز نمتنر باین ،   

همچ ننر   .خسنناسش  جننانس ناهننته خوشهنن  ینن    

ۀ م نناطقس نننه نس محنن وننسصننوس  بننروز بحننرشن، 

شعنزشق   تنا  ،شطرشک آن ا مرشننز نسمنانس وجنون نن شسن    

نرروهار شم شنر به شین  م ناط، زمنان برونترر  زق     

شهت و نس شی  زمان مم   شهت تع شن تاتا  بروتر 

مرشننز نسمنانس و    بروتر تاۀ فاصا با پس م اط، ؛یون

نس شی  تحقر،  .پذیرر بروترر سش نشسن شم شنر آهرب

برماسهنتان و  ، شحمنر  هال فاصاه تا مرشنزر مثل ۀ  ی

  .آم  نهت به نوانس آت 

 هنار ینب ه د های اصالی ها و راهفاصله از خیابا 

 ننامالً  نقن   ین ر ۀ هازن  شه ات ع وشن به شستباطس

 سش هاشز بحرشنحاصل  پذیرر آهرب ناه  نس نار ر

 سش بنرشر   زق بسنتر  شین ،  بنر  عنالوه  .نشسن   ع  هبر

 .ن  ن   فنرشهم منس   بازهازر و نکا  مختا  عمارا 

ن زدزده و اجان مکروحونقل برشر نکا  حملۀ یب 

 .آن ا نق  شهاهس نشسنهری  خ ما  نسمانس به ۀ شسشئ

تنر  و آهنان  برونتر  هرنه مرزشن نهترهس بنه م طقنه  

نرروهار شم شنر نس نهترهس به شی  م اط، بنا  بای ، 

و بنه طبن  آن،    ینون   منس مو ال  نمتنرر موشجنه   

 بای . مسنمتر م طقه  رپذیرآهرب

 نس م منس  بسنراس  نقن   یناخ   شی  دعرض معابر

 نرشننه  نشسن؛ شم شنسهنانس  و هتخار پ اه، گریز، ه گاق

 شمن شنگرر  هارگروه یا بازمان گان شز بروترر حکم
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 نناسشیس  صنوس   نس همچ ر  .یون  م تقل توشن   مس

)حتنس   مسنررها  شز ین   هنر  ین ن  مسن ون  ینا  ننم 

مضناع    پنذیرر  آهنرب  مرنزشن  فرعنس،  مسنررهار 

عنانر   وضنعرت  بنه  بازگوت نشسن شحتما  و یون مس

ۀ هنار ین  ینب     ی س شز وی گس .نبای  مرسر ن  شن

ۀ ینب   نسوشقن   .، عنرض مسنرر شهنت   ناملشستباطس 

 برونترر  عنرض  ننه  شهت شر یب ه ،ناسآم  شستباطس

 ین رر ۀ ین   هاخته هطوح به نسبت آن هطح نشسن،

شهنت    شستباط نس ی ر شز خاسج هار یب ه با و بروتر

  .نشسن نمترر وخم پرچ آن معابر و

شر ین   نس تحارل و برسهس سفتاس دنرزه د زمین جنس

هازه، تحری س نه شز جانب زمنر  بنه هنازه شعمنا      

 بسنتر  هن گ یون برشر حادتس نه هازه بر زمنر  و  مس

هخت مت س بای ، همان تحری س شهت ننه قبنل شز   

پس وجون نشیته شهنت، شمنا   ۀ شح ش  هازه نس آن نقط

هازه بر خاک نرق مت س بای ، تغرررش   نه نسصوستس

بنه   .شر هنازه س  خوشهن  نشن   م مس نس وسونر درزه

گرفت  پاسشمتر ج س زمر  بنرشر   نظر نس، ندرلهمر  

با توجه بنه   .شهتپذیرر بسراس م هر آهرب ۀ نقوۀت ر

 ی اهنس  زمنر  ۀ نظر ناسی اهنان متخصن  نس زمر ن   

 دنوی مس ب  رزیر طبقهۀ ج س زمر  نس نو نهت

 ،نشسفسننرل آهنن  هنن گ، نودومرننت باادو  آساای :

 مناسن  و سیتنس  آهن   ، هن گ ه گ ماهه و هراتستون

 ژنرن  پاس ن گاومرشر، شرتونه آه  ه گ، نشسژیپس

 .نشسژیپس ماسن ، ماسن،متا پاسو  ه گماهه و قرمز

 هنار شف  نه  مخنروط  و ترشهنس  پنذیرد خخنایر  آهرب

 مخنروط  و ترشهس شستتاع، خخایر نم ج ی  شرنوهپایه

مرتتنن ، ژیننپس،   قنن یمس شر نوهپایننه هننارشف  ننه

 ،بننا یس پروتروزوئرنن  ۀنونن  تت رنن  هننار هنن گ

 هن گ  ماهنه  و مر نانشس  زینری ، هراتسنتون   نامبری 

 هایس  یه مران با توفس ، یرل،زشیگون هازن ) سیزنشنه

توک،  شز هایس یه مران با نشستوک ترره یرل توک، شز

 بنا  نشستنوک  ترنره  ینرل  هستو ژنر پاس ن گاومرشر

وسونر ننه  ۀ هنار پاین  نقونه  .توک شز هایس یه مران

ها ب  ر  یه طبقهۀ نحو. شن صوس  بای رر ت ره ی ه به

ۀ ین   ب  رشطالعاتس طبقهۀ  ی و 1 شاارۀنس ج و  

آوسنه ین ه   3 ینماسۀ  هر ی  شز پاسشمترها نس ین ل 

   .شهت
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 ونقل و ترشفر ،نگاسن گان و ناسی اهان هازمان حملمطادعا  )بندی آنها : معیارها و زیرمعیارها و طبقه1جدول شاارۀ 

 آهرب ب ون پذیرآهرب زیرمعراس معیار

فاصله از مراکز درمانی و 

 امدادرسانی

500-0  * 

  * 500بروتر شز 

 های اصلیفاصله از راه
500-0  * 

  * 500بروتر شز 

 نسبت جاعیت به مساحت
0-02/0  * 

02/0-2/0 *  

 مساحت
300-0 *  

 *  300بروتر شز 

فاصله از مراکز و تسسیسات 

 خطرزا

200-0 *  

   200بروتر شز 

 فاصله از گسل
1000-0 *  

 *  1000بروتر شز 

 نوع مصالح

 *  بت 

 *  شه ات فازر

  * آجر

  * آجر و ه گ

  * آجر و آه 

  * خوت و نوب

 تعداد طبقات
 *  طبقه 1-2

  * طبقه و بروتر 3

 شی 
 *  نسص  0-3

  * نسص  3بروتر شز 

 کاربری

 *  باغ

 *  باغ و مس ونس

 *  بایر

 *  فضار باز و تتریحس

 *  فضار هبز و پاسک

  * مس ونس

  * تکاسر

  * تأهرسا  و تک رزش 

  * شنشسر

  * خ ما  عمومس

  * ص عتس و ناسگاهس

 عرض خیابا 
  * متر 20نمتر شز 

 *  متر 20بروتر شز 
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 آمدهبدستهای اطالعاتی تلفیق الیه -3

نس قسنمت مبنانس    ین ه  شسشئنه هنار  با توجه به سوش

پویننانس نظننرر تحقرنن، نننه نو سوش بننودر  و هننم

 ین ه  رب   طبقههار شطالعاتس بای  ،  یهیاخ  مس

پذیرر آهرب نقوۀقبل با ی  یگر تاتر، و ۀ نس مرحا

 5 یماسۀ هارخوشه  آم  نه نس ی ل نهت بهن ایس 

 .آوسنه ی ه شهت 6و 

 ی ر ت رشن  1پذیرر م طقۀ نقوۀ آهرب د5یماسۀ  ی ل

 با شهتتانه شز سوش بودر 

ی ر ت رشن  1پذیرر م طقۀ نقوۀ آهرب د6یماسۀ  ی ل

 پویانس یاخ با شهتتانه شز سوش هم

 

 

 نتایج

نس منوسن نو   4با توجه به توضرحاتس ننه نس بخن    

پویننانس ینناخ  و بننودر  نشنه ینن ،    سوش هننم

بنا ی ن یگر تاترن،     ین ه  هرن ت وسونر ۀ هار پای نقوه

حاصل شز تاترن، بنا سوش بنودر  نس    ۀ نترکنه ی ن  

پویانس یاخ  نس ی ل و سوش هم 5 یماسۀ ی ل

   .شهت ی ه  نشنهنمای   6یماسۀ 

بعن  شز   رریپنذ برآه نقوۀ لربا توجه به ت ره و تحا

نتنایج زینر    ین  ین ر ت نرشن   ۀ وقوع زدزده نس م طقن 

 حاصل ی د

 3/2حاصل شز م ط، بنودر  حن ون   ۀ با توجه به نترک

 مترمربن   908139نسص  شز نل م طقه بنه مسناحت   

 35478073م طقننه نننه حنن ون ۀ پننذیر و بقرننآهننرب

شما با توجه  .خوشه  بونبای  ب ون آهرب مس مترمرب 

 4640924پویانس یاخ  ح ون سوش همۀ به نترک

پنذیرر زینانر   نسص ، آهنرب 12شز م طقه ) مترمرب 

 مترمربن   16199317،، 6و7و8و10هار نالسنشسن  )

 هننارنننالسپننذیرر متوهننط )نسصنن ، آهننرب45)

 15545971م طقه نه مساحتس برشبنر  ۀ ، و بقر3و4و5

پنذیرر  نشسشهت نشسشر آهنرب نسص ، سش 43مترمرب  )

م اط، غربس  ی ه شنکاقبا توجه به تحقر،  .هست  نم 

پنذیرر  ی ر ت رشن نشسشر آهربۀ ی  و ج وبس م طق

حاصل شز ۀ بای  ، همچ ر  با توجه به نترکبا یس مس

هار شطنرشک آن،  نسب   و خرابانۀ هر نو سوش، م طق

 .ن با تری  شحتما  آهرب سش نس حر  وقوع زدزده نشس

همچ ر  با توجه به نتایج حاصل شز نظر ناسی اهنان  

خروجس حاصل شز نو سوش پرانه ی ه، م اطقس نه  و

، مصننادح بننا شهننتح اق نمتننر و وننترربنشسشر یننرب 

پذیرر بونن ، شز مرزشن آهرب با  مرتبههار هاختمان
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 3با توجه بنه شهمرنت شین      .بروترر برخوسنشس بونن 

ها و هازر هازهشق شماتس نس ج ت مقاوق بای پاسشمتر، 

اخته ین ه نس ینرب   هار با  مرتبنه و هن  بروتر هازه

با توجنه بنه    .قرشس گررن سبط  موسن توجه مسلو ن خر

 5 ینننماسۀ پنننذیر ننننه نس یننن لم ننناط، آهنننرب

م ناط،   همنۀ تنوشن شین  م ناط، و    منس  ،ی ه موخ 

با توجه به شی  ه عنرض   .پذیر سش ی اهایس نرنآهرب

هننار شستبنناطس نقنن  و نهترهننس بننه یننب ه معننابر

بنا  و هزشیس نس شم شنسهانس و نناه  تاتنا  نشسن    هب

بنر شهناس    آمن ه  نهت بهپذیرر آهرب نقوۀتوجه به 

یننون نننه مرننزشن   عننرض معننابر، موننخ  مننس   

هننار مرنننزر م طقننه و  پننذیرر نس بخنن   آهننرب

بنر شین     ؛خوسنهار یمادس بروتر به نوم مس قسمت

 و ضیتعنننربنننرشر شقننن شما   زق  بایننن شهننناس 

شنکناق  هنار مرننزر   شهتان شسنهازر معابر نس بخن  

هننار شهننتان شسن نس بننا توجننه بننه نمبننون سشه یننون. 

هار یمادس م طقه، نراز بنه شحن ش  و شیکنان     قسمت

شحسنناس نرننز هننار موشصننالتس نس شینن  م نناط،  سشه

جن س زمنر  و    نقونۀ ن ر  با توجه به هم .گرنن مس

مسنناحت وهننرعس شز م طقننه، شزنظننر نظننر بننه شی  ننه 

نس  باین  پذیر قرشس نشسن ، آهربۀ ی اهس نس نهت زمر 

هننا، تمننامس شصننو  و   ه گنناق هنناخت هنناختمان  

 .هازر سعایت یونشهتان شسنهار هاختمان

گرفتنه نس شین     شز طرفس با توجه به مطادعا  صوس 

 ق مت ب نا، هنطح شینغا    حوزه، پاسشمترهایس شز قبرل 

سشه، ۀ شه بننه شستتنناع جنن شس  ب ننا، نسننبت عننرض س  

س م طقنه  ین اخت   رزمن سفودوژر و وخصوصرا  ژئوم

شما با توجه به شی  ه شطالعنا   ن ، نرز بسراس تأهررگذشس

تأهررگنذشس نس   عامنل  ع نوشن  بهنس نهت نبون،  انی هی

 .گرفته نو  نظر نسگررر تصمرم

 مقایسه و ارزیابی نمایج

نرز مونخ  شهنت؛    5یماسۀ نه نس ی ل  طوس همان

گررشنننه و بننا سوش شیننترشک بننودر  سویننس هننخت 

مم   شهت حتس پنس  پذیرر پایر  شهت نه شنعطاک

و ینا  شر ن شینته باین    ها، هرچ خروجسشز تاتر،  یه

نس شی   .ها یونشیترشک  یهۀ نون  نترکۀ ی  م طق

، یانس تا ح ر نام اهب بای  نه سوش وشح هایس 

همچ نر    .شز نهت خوشه   نشن سطوسنا بهشنتخاب سش 

پنذیر بنه    هنار آهنرب  شی  م   قانس به تت ر  م ان

نرسننت و فقننط نوننان  ...شو  و نوق و رهننا تیننشودو

 .آهنرب  پذیر هست   یا ب ونآهرب ،م اط، نه نه  سم

نسص  شطمر ان حاصل شز شی  سوش بسراس  وجون  یباش

نس سوش شینترشک   آم ه نهت بهۀ زیان شهت و مح ون

نس  .پذیرر شهت بودر  نشسشر ماهرتس قطعس نس آهرب

-آهنرب  نو نهته م اط، ص نسصن   صرفاًشی  سوش 

یون، پنس  حاصل مسپذیر و ص نسص  ب ون آهرب 

نه م اهب توخر  نشنه  م طقهت نسص ر شز مساح

ب ون سیس  خوشه  بون، شما وشقعرنت   حتماًیون، مس

 ص نسصن   طقنه  توشن گتت ین  م  شی  شهت نه نمس

وقنوع  ۀ بر   یا خرر و مم   شهت نس دحظآهرب مس

خبر هسنترم و  زدزده عاماس پر  برای  نه ما شز آن بس

پذیرر آن پاسشمتر سش نس نظنر  آهرب نقوۀیا نس تعرر  

-ع ق توشنایس شی  سوش نس تت ر  م نان  .شیمنگرفته

باع  ی  تنا شز سوش   ،شودویت برشهاسهار م اهب 

ینناخ  شهننتتانه گننرنن تننا شودویننت  پویننانس هننم

م ناط،   جنز  بنه پذیرر م اط، موخ  ینون و   آهرب

ب ن ر بنر  شین  نو    آهنرب، طبقنه   پذیر و ب ون آهرب
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پویننانس نس سوش هننم .سش هننم نشیننته بایننرم حادننت

-پذیرر به ترترب آهنرب هار آهرب یاخ  شودویت

یون یون  و باع  مسپذیرر نم تا زیان موخ  مس

گرنرر نشینته   ترر نس تصمرمها مواسنت برویاخ 

با نام اهب بنونن ین  م طقنه نس ین      فقط بای   و 

 یه، نل آن م طقه نام اهنب تاقنس نونون و تصنمرم     

  .پاسشمترها شتخاخ یون همۀن ایس برشهاس نخادت 

 گیرینتیجه

شر شهنت ننه شبزشسهنار    م یریت بحرشن زدزده حنوزه 

سینزر آن  هنا و برنامنه  شر برشر م یریت نشنهپرورفته

بنر   بای نس شی  زمر ه  رررگ مرتصمشهت و  ازرن موسن

شما مسائل  ،مب ار شطالعا  نسهت و نقر، شتخاخ یون

شمننروز، پرچرنن گس و نس نهننترس ۀ مت ننوع و گسننترن

تنری   گرنرر سش بنه م نم   نبونن آن ا، ینرشیط تصنمرم  

من یریت   ۀناسی اهان و م یرشن نس زمر  برشرناد  

برشر م یریت نسهت و  دذش .بحرشن تب یل نرنه شهت

، GIS)تننوشن شز هرسننتم شطالعننا  م ننانس ب ر ننه مننس

پنذیرر و خسناسش    ناه  مرزشن آهرب .شهتتانه نرن

هنار  شز زدزده ی س شز ضنروس   حاصل جانس و مادس

   .بای شی  تحقر، مس

 پنذیرر شسزیابس آهرب و تحارلبرشر هار زیانر م  

 و تحقرقنا   شهنت  ین ه   شسشئه زدزده برشبر نس ی رها

 خناسج نونوس   نس ننه  و نشخنل  نس نه نرز مختاتس

هنار  شز پ وه   ی چرهشهت، شما نس  گرفته صوس 

پویننانس شهننتتانه شز سوش بننودر  و هننم ینن ه شنکنناق

حاضر نو هن ک  ۀ نس مقاد .یونمواه ه نمس یاخ 

شودننر  هنن ک ی اهننایس عوشمننل  .عمنن ه ننبننا  ینن 

 ین  ین ر  ۀ شز زدزدنه نس م طقن   حاصنل سهنان   آهرب

پذیرر م طقه بنر  آهرب ۀ نقوۀه ک نوق ت ر ت رشن و

بنا نو سوش بنودر  و    ین ه  یسی اهنا شی  عوشمل ۀ پای

با شهتتانه شز نتایج حاصل شز  .پویانس یاخ  بونهم

هنار  توشن قبل شز وقنوع زدزدنه برنامنه   شی  تحقر، مس

پنذیرر نس م ناط، بنا    م یریتس بنرشر نناه  آهنرب   

بع ، پنس شز  ۀ نس مرحاپذیرر با  شنکاق نشن و آهرب

وقوع زدزده با شطالع قباس شز م طقه، نرروهار شمن شنر  

به برسهنس   شو ۀ مرحا نس .سش به شی  م اط، شعزشق نرن

هنا  پذیرر هناختمان نس آهرب رگذشسرتأههار یاخ 

مربوط به شی  معراسها  نقوۀبع  ۀ پرنشخته و نس مرحا

هنر ین     1 شاارۀ با توجه به ج و  هپس .ت ره ی 

پننذیر و بنن ون آهننرب هننا بننه م نناط، آهننربشز  یننه

هننار بعنن  شز شهننتخرشج نقوننه  .ب نن ر ینن ن  طبقننه

هنا، شز  ها )یناخ  ، برشر ترنرب  یهی ه رب   طبقه

پویانس یاخ  شهنتتانه  نو سوش م ط، بودر  و هم

پویننانس بننا شهننتتانه شز نو سوش بننودر  و هننم .ینن 

نس شین  تحقرن،    ین ه  شهنتتانه هنار  یاخ  نه م  

  نتایج حاصل ی دشی  بونن  

ینن ر ت ننرشن ینن   م نناط، غربننس و ج ننوبس م طقننه

ۀ ن ، همچ ر  با توجه به نترکنشسپذیرر با یس  آهرب

هنار  نسب ن  و خرابنان  ۀ حاصل شز هر نو سوش، م طق

شطرشک آن با تری  شحتما  آهرب سش نس حنر  وقنوع   

 .زدزده نشسن 

 پیشنهادات

 ننون ر هنار نیگنر  بنا سوش  شجرشر شین  تحقرن،   -

شدگنوسیتم   مان ن   شبت ناسر هنار  سوش فازر یا سوش

  ؛ژنتر 

مسرریابس ب ر نه شز م ناط، شم شنسهنانس بنه هنمت       -

 ؛پذیرم اط، آهرب
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 خصنو   بنه  م طقه نس هاهاختمان نرترت شفزشی  -

 ؛معابر ۀیب  مکاوس هارهاختمان

هنار تأهررگنذشس برونتر بنرشر     نخرل نرنن یاخ  -

 ؛به نتایج ب تر نهترابس

 نو پنناسشمتر قنن مت ینن ه شنکنناقهننار نس برسهننس -

هطح شینغا  ب نا   حاصل شز پذیرر هاختمان و آهرب

، شما با توجه بنه شی  نه   شن ی هشز جماه عوشق م هر یان

 ،شطالعا  مربوط به شی  نو یاخ  نس نهنت نبنون  

موسن ببرهنس  پذیرر نس شی  پ وه  نس تعرر  آهرب

تنوشن نس مطادعنا  آی ن ه شین  نو     منس  .قرشس نگرفت

تننرر پنناسشمتر سش نخرننل نننرن و بننه نتننایج مطاننوب  

 ؛یافت نهت

 هار مختا  نهی   نس زدزده ه اسیور شسزیابس -

 بنرشر  هنا هناختمان  بنه  وشسنه آهنرب  مرنزشن  آن نس

 ؛یون برسهس هاختمانسمتتاو   هار گروه

 نس پوتربان و جایگزی  نهترهس محوسهار تعبره -

 وقوع ندرل تخریب نامل ی  بافت نس ه گاق به ،ی ر

 ؛زدزده

 ؛شستباطس ناسآم ۀ طرشحس یب  -

 وهایل آم وی  تس رل برشر باسی  معابر تعریض -

 ؛و شم شنسهانس آمبو نس نوانس،آت  ۀنقار

 و ننوشحس  نس بناز  فضناهار  گسنترش  و توهنعه  -

 ؛ی رر م اط،

ۀ محن ون ننرنن توهنع   برشر ن تر  ناسبرن شسشضس  -

  ؛وشح هار مس ونس نس نوشحس پرخطر

هنا نس برشبنر   هار تقویت هاختمانگسترش ت  ر  -

 ؛زدزده

 ؛هار هاخت م اهبشهتتانه شز مصادح و ت  ر  -

 ؛ی ر نس م ان م اهبۀ شهتقرشس و توهع -

 ین ه  یسی اهنا پذیر جایس مرنق شز نقاط آهرب هجاب -

 ؛هار شم به م ان

 ؛جمعرتشح ش  مرشنز شه ان موقت  -

 ؛آموزش نس م شسس و شنکاق مانوسهار آموزیس -

 و ی رر ت رشن م اط، هایر پذیررآهرب برسهس -

 برشبنر زدزدنه،   نس نونوس  خرنز زدزدنه  م اط، هایر نرز

شی  م اط،  بونن پذیرآهرب به نسبت آگاهسم ظوس  به

  ؛پذیررآهرب ناه  ۀزمر  نس  زق شق شما  و شنکاق

 پنذیرر  آهرب ب  رپ  ه به مربوط مطادعا  شنکاق -

 همچنون  شنکناق شمنوسر   برشر ی رر هارهاختمان

 ؛متودس هارهازمان هور شز بحرشن م یریت

هار قط  هویم   حسناس بنه دنرزه    نصب هرستم -

نس م اط، شصاس توزی  گناز ین رر و تنأمر  شیم نس     

   ؛گاز ی ررۀ یب 

 محل شمان  پذیررآهرب مرزشن شز مرنق نرنن آگاه -

-مقناوق  بنرشر  شیکان شنگرنزه  م ظوس به ه ونت و ناس

 شعتباسر تس رال  شیکان طری، شز نوهازر یا هازر

 ؛نودتس بخ  توهط

 بنر  مبت نس  بحنرشن  جام  من یریت  هارطرحۀ ت ر -

 و هناختمانس  هنار نس وشح  ب  رپ  ه سیز مطادعا 

 هنطح  نس معنابر  هنار پذیرر یب هآهرب مطادعا 

 نقرن،  ۀمحاهنب  و هنار شستبناطس  یب ه و معابرۀ هم

 .معابرۀ یب  شنس شن و آوشس مرزشن
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Abstract 
Background: Earthquake is one of the most important natural disasters that can destroy 

human settlements in a very short time. According to the researches, the first 24 hours 

after earthquakes is the golden time to help the affected people because there is the 

greatest chance of the victims’ survival of the disasters. However, the dispatch of relief 

and rescue teams to the more vulnerable areas will reduce the number of casualties and 

injuries. For achieving these goals, it is necessary to identify the vulnerability map of the 

studied area in order to send the relief workers with prior knowledge to the area in 

earthquake occurrence as soon as possible.  

Method: This research is used the multi criteria decision-making (MCDM) approach 

based on spatial information system  with the aim of identifying the most important 

factors exacerbating the earthquake induced vulnerability in district 1 of Tehran and 

providing a vulnerability map. The framework of MCDM includes environmental and 

manmade factors. The input bases map were provided in binary form based on 

vulnerability or damage to the different areas. At the end, two methods of Boolean and 

Index Overlay were used in order to combine the layers. 

Findings: The results show that 12% of the total study area is classified in high 

vulnerability group; 45% in the middle group and the rest of the region (about 43%) in 

the low vulnerability group. In addition, the results showed that Darband area and its 

surrounding streets are considered as the most vulnerable parts of the first district of 

Tehran after earthquake regarding the research methods. This is because all vulnerability 

indicators in this area were undesirable. Depending on the vulnerability map, it is needed 

to extend the streets and passages in the central parts of the region due to the lack of 

transportation in the north of the study area and to establish standard roads in the northern 

parts of district 1of Tehran. Moreover, in order to prevent disasters all standards must be 

observed during construction due to the geological map prepared and the vulnerability of 

the major part of this region. 

Conclusion: According to the results, management plans must be made before the 

earthquake in order to reduce vulnerability in high vulnerability areas including providing 

the optimal relief and care centers than crisis and vulnerable centers also applying 

building standards especially in the adjacent areas of the passageways. After the 

earthquake, relief workers should be sent to the vulnerable areas with prior knowledge of 

the affected area and using vulnerability maps. 

 

Keywords: vulnerability map, earthquake, site selection, Index Overlay method, Boolean 

method 
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