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 چکیده

 مرکزی بخش سودةفر فضاهای و ها بافت ویژه در به زلزله، دربرابر تهران شهر پذیریآسیب

میزان  شهر، سنجش این مرکزی بخش جایگاه به توجه با و ناامن طبیعی بستر به عنایت با آن،

و ارائۀ راهکارهای کاهش  تهران شهر مرکزی قدیمی بخش های بافت پذیری آسیب

روشی  ۀبا ارائدر این پژوهش، است.  داده قرار اولویت در زلزله را ها دربرابر پذیری آن آسیب

ریزی  های برنامه های فرسوده، بر نقش مؤثر شاخص ای بافت پذیری لرزه ای تحلیل آسیببر

 ،منظوردینب. شودمی یدهای مقابله با زلزله تأک در برنامه ،ای های سازه شهری در کنار شاخص

ای، پذیری لرزههای ارزیابی آسیبشامل شناسایی و انتخاب شاخص ،به چندین موضوع خرد

ها و تعیین نواحی پرخطر و متراکم مسکونی فرسوده و ک از شاخصیهر یرتأثتحلیل میزان 

 پذیری محله آسیب یبند ریزپهنه ۀنقشتولید و  پذیری های مختلف آسیب طیف یازبندیامت

اکتشافی  -توان از حیث ماهیت و روش، تحلیلی حاضر را می پرداخته شده است. پژوهش

به تهران و سپس  12 ۀپذیری منطق وضعیت آسیب ۀابتدا به مطالع . در این نوشتار،دانست

 همۀ های ابتدا مقادیر و داده ،تحلیل ۀشود. در مرحل سیروس پرداخته می ۀشناخت محل

 Expert( وAHP) یمراتبروش تحلیل سلسلهبهشوند و سپس  ها استخراج می شاخص

choice، زار اف با استفاده از نرم . سپسدنشو دهی می وزن های مربوطه شاخصGIS ۀ، نقش 

دهد وسعت و  . نتایج نشان میدشو ارائه می FUZZYبا منطق  ،پذیری محله آسیب یبند ریزپهنه

پذیری باال و بسیار باال بیشتر است و در کل، محدوده با توجه به  پوشش جمعیتی نقاط با آسیب

 پذیر است. همۀ عوامل کالبدی مورد تحلیل، دربرابر زلزله بسیار آسیب

 
ریزی  های کالبدی و برنامه های فرسوده، شاخص ای، بافت پذیری لرزه ها: آسیبهکلیدواژ

 شهری، محلۀ سیروس، مدیریت بحران.
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 مقدمه

نفر جان  1،500،000بیش از  هازمین روی داد که در آن ةمخرب در نقاط مختلف کر ةزلزل 1100بیش از  ،در قرن بیستم

(. 2: 2008النتادا، ند )اشتبود که ایمنی کافی ند هاییساختمان ناشی از ریزش ،این تلفات درصد 90 .خود را از دست دادند

بیش از هفت ریشتر در نقاط مختلف آن به شدت کشور ژاپن است که ساالنه چندین مورد زلزله با  ،بارز این مناطق ةنمون

و با توجه  است ند، بسیار جزئی و اندکبین یها آسیب ماین زلزله در ها و افرادی که تعداد سازه حال،. بااینپیوندد وقوع می

 (.5: 2005)یامازاکی،  شوند های شهری نمیهای مناسب شهری، سبب ایجاد بحران و اختالل در سیستم به زیرساخت

دنبال مناطقی  به سکونت، مکاندهد که بشر در انتخاب های انسانی نشان می گیری سکونتگاه تاریخ شکلبررسی 

ها را برای  ها و اطراف گسلها، کنار رودخانه کوه ةدامن ،دلیلهمینو به باشد داشته راحت دسترسی به آب که بوده است

 دهد که مناطق وسیعی از کشورمان ها نشان می بررسی (.145: 2008مارتینللی و کیفای، سکونت انتخاب کرده است )

و افزایش  افراد شهرها مکان تجمع به اینکه . با توجهاست شده های جانی و مالی متحمل آسیب ،این حادثه دلیل به

شود. با توجه به  پذیری دربرابر زلزله مطرح می ضرورت کاهش آسیب ةهای محیطی و اقتصادی هستند، مسئل بارگذاری

 ةو توسع آوردبار میبه و تلفات سنگینی را هاخسارت ،زلزله مانند وقوع حوادث طبیعی ،رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی

ریزی  پذیری شهرها دربرابر این پدیده، یکی از اهداف اصلی برنامه. کاهش آسیبکندمیا و کشور را دچار وقفه شهره

پذیری اجزا و عناصر شهری و تحلیل و  شناسایی میزان آسیب ،اولین گام ،در این راستا .شود شهری و کالبدی محسوب می

ها پذیر شهری را با استفاده از مدل های آسیب بتوان مناطق و بافت تاهای موجود است  با استفاده از مدل هاارزیابی آن

 زلزله پرداخت. آثار کاهش زمینة راهکارهای علمی و عملی در ةبه ارائ ،این مناطق یبند و با ریزپهنه کرد شناسایی

د. برای این زسا زلزله را از ساختمان به مناطق شهری مطرح می ةلزوم تغییر مقیاس نگرش به مسئل یادشده، مسائل

کار گرفت و در هلرزه ب عنوان یکی از عوامل اصلی مقابله با آثار سوء زمین ریزی شهری را به توان برنامه تغییر نگرش می

در این  لرزه در شهرها پرداخت. راهکارهای عملی کاهش آثار زمین ةبه بررسی و ارائ ،ریزی شهری سطوح مختلف برنامه

های  مؤثر در تدوین برنامه هایتوان از اولین اقدام های فرسوده را می ای بافت پذیری لرزه ارزیابی و تحلیل آسیب میان،

 .(36: 1380)غفوری آشتیانی،   های مدیریت بحران دانست در قالب برنامه لرزه ینکاهش آثار زم

پذیری ررسی آسیب، به بریزی شهری و مدیریت بحران زلزله برنامهمیان پژوهش حاضر با شناسایی و تدوین روابط 

های  ، بر نقش مؤثر شاخصیشهر ةهای فرسود ای بافت پذیری لرزه تحلیل آسیب پردازد و بامحلة سیروس می

 .کندمی یدهای مقابله با زلزله تأک در برنامه ،ای های سازه ریزی شهری در کنار شاخص برنامه

د. کرای خالصه سازه سازی مقاومتوان در  لرزه را می ایران برای مقابله با آثار مخرب زمین در هاو برنامه هااقدام

یک شهر انکارناپذیر است، باید توجه داشت  هایویژگی جوانب و تمام در ،ها های ساختمانی و ساختمانهرچند نقش سازه

ار نامطلوب به مبارزه با آث ،بتوان صرفاً با تمهیدات ساختمانیدر آن ها نیست که  ای از ساختمان مجموعه ، تنهاکه شهر

. هرچند سیستم ضرورت داردسازی ساختمانی  گیری نگاهی فراتر از مسائل مقاوم شکل ،بنابراین ؛لرزه برخاست زمین

 ،در این زمینه بسیار مورد توجه است، مؤثربودن این سیستم در عمل 2800 ةنام یینبراساس آ ،سازی نظارت بر ساختمان

 در کارکنان مربوط، و نمسئوال بیانبه شود و ها اعمال نمی تمام ساختماناست. کنترل مؤثر و مطلوب در  محل تردید

کند )یاشی،  شده را کامالً ارضا نمین، ضوابط تدویناهای مهندس قابلیتکمبود نقص نیروی کار انسانی و  موارد اجرا نیز

1383: 254- 255.) 

 ةاساسی طرح و برنام رکن ع ضدبحران،سازی مناب ناشی از وقوع بحران و تشخیص و بهینه یریارزیابی خطرپذ

سانحه با استفاده از منابع  یرییند کاهش خطرپذامدیریت بحران، فر ،دهد. درواقع مدیریت بحران را تشکیل می
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لرزه در مناطق  شناخت صحیح ابعاد بحران ناشی از زمین ،بنابراین ؛(44: 1380 کارا و اثربخش است )احمدیان، ،ضدبحران

دن مدیریت کرییاجرا برای ها ترین دستورالعمل یند مدیریت بحران و یکی از اساسیااولین گام در فر توانرا می شهری

شهری،  هایهای شهرها در مقیاس مناطق و محل ارزیابی خطرپذیری لرزه ،عبارت دیگرد. بهکرلرزه محسوب  بحران زمین

گیری بهینه از منابع و امکانات  الزم برای بهره است که اطالعات لرزه ینیند مدیریت بحران زمااولین مرحله از فر

های مختلف در ابعاد  با وجود پژوهش ،در کشور ما سازد.میدردسترس را با هدف کاهش آثار و تبعات مخرب زلزله فراهم 

ن های آ شهری در کاهش آسیب ریزی به نقش برنامه ،های فنی، سازه و مدیریت امداد و نجات زلزله و عمدتاً در زمینه

اصول و  نکردنناشی از رعایت ،های زلزلهای از آسیباست. این در حالی است که بخش عمده کمتر پرداخته شده

پذیری در  ارزیابی درجات آسیب ،ریزی شهریتمهیدات برنامه یریکارگ که با به است ریزی شهریمعیارهای برنامه

 های زلزله انجام داد.در کاهش آسیب یپیشگیرانه و مؤثرتر یاهتوان اقدامسناریوهای زلزله می ةهای خرد و ارائ مقیاس

 گونه است: یناهای پژوهش ترتیب، پرسشبدین

 یند مدیریت بحراناهای فرسوده، چه نقشی در فر در بافت یژهو پذیری مناطق شهری به های آسیب تحلیل شاخص .1

 دارد؟ لرزه ینزم

ای در  های سازه شاخص ةانداز معابر، کاربری و... به ةبکتراکم، ش مانند ریزی شهری های برنامه آیا شاخص .2

 ها به یک اندازه است؟ این شاخص یرد و آیا تأثنپذیری محله مؤثر آسیب

های  پذیری و ارزیابی طیف های آسیب تحلیل شاخص ، درعنوان روشی مناسب توان به میرا  AHP آیا .3

 ؟کار گرفتبهپذیری،  آسیب

توان به  را می پژوهش ف اصلی ایناهدا ،این موضوع هایپرسش و طرح مسائل و هشپژوبا توجه به موضوع اصلی  

 :کردشکل زیر عنوان 

های کالبدی و  با استفاده از تحلیل شاخص 12 ةسیروس منطق ةمحل ةای بافت فرسود پذیری لرزه آسیب ةدرج یابیارز

منظور  به شده(،نقشة فازیذیری محله )پ آسیب یبند ریزپهنه ةنقش ة، تهیAHPروش به ریزی شهری محله برنامه

های  راهبردها و سیاست ةو ارائ لرزه ینهای کاهش آثار زم فرایند مدیریت بحران زلزله، هدایت صحیح برنامه کردنکارآمد

اکتشافی  -توان از حیث ماهیت و روش، تحلیلی حاضر را می پژوهش ه.محدود ةبافت فرسود ای پذیری لرزه کاهش آسیب

و  استاز نوع غیرتجربی  پژوهشامکان کنترل رفتار متغیرهای مؤثر در مسئله،  نبودها و  توجه به ماهیت داده با .دانست

های  لرزه و آسیب ای و بررسی متون مختلف با موضوع زمین اسنادی و کتابخانه ،اول ةآوری اطالعات در مرحل روش جمع

های اطالعات محله به شکل برداشت ،بعدی ةست. در مرحلهای فرسوده ا بافت یژهو به ،ناشی از آن در مناطق شهری

 یت،درنها مربوط،های  ن مشاور و سازماناها و اطالعات مهندس استفاده از آمارنامه سپس با و شودمی آوریمیدانی جمع

 12 ةمنطقبر  یدپذیری شهر تهران با تأک وضعیت آسیب ةکه ابتدا به مطالع صورت ین. بدشودمیتبدیل  اطالعات به نقشه

ابتدا مقادیر و  ،تحلیل ةشود. در مرحل پرداخته می پژوهش مطالعاتی این ةعنوان محدود سیروس به ةو سپس شناخت محل

به  ،Expert choice( و AHP) یمراتبشوند و سپس براساس روش تحلیل سلسله ها استخراج می شاخص همة های داده

پذیری محله با  آسیب یبند ریزپهنه ة، نقش GISافزار  استفاده از نرمشود و با  اخته میدهای مربوط پر دهی شاخص وزن

 .دشو ارائه می FUZZYمنطق 

 

 مبانی نظری

 با و... همگام شهرها حاشیة و بطن در فراوان های گسل وجود شناسی، موقعیت زمین از ناشی خیزی لرزه های زمینه وجود

 همگی بحران زلزله، با نامتناسب شهری و شهرسازی دوام کم مسکن افزایش جمعیت شهری، نظیر عوامل انسانی متعدد
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ریشتری  5/5شهرهای کشور، دربرابر یک زلزلة  درصد 90 کهتا جایی است؛ داده را افزایش پذیری شهرهالرزه قابلیت

 (.495: 1383عکاشه، ) اند شده پذیر آسیب

پذیری  ترین تعریف، آسیب در ساده .کند یروی میشمار و متفاوت پ بی یکسان، امااز یک مسیر  در تعریف، پذیریآسیب

شدن مفهوم برای روشن است، امامعنای ظرفیتی برای زیان در سیستم در واکنش به محرک، مورد توافق گسترده به

 شود: یف از دیدگاه متخصصان و محققان علوم مختلف پرداخته میرتعچند به  ،پذیری آسیب

کسب توانایی  برای یافته با سطوح اقتصادی و اجتماعی،ترکیب هایخطرگیری  اندازه معنایهب ،پذیری آسیب -

 (.23: 1966است )اسمیت،  آمدن بر پیامدهای حوادثفائق

ها در دنیای  موقعیت افراد و گروه هکه ب است خطر بابرای رویارویی  افرادظرفیت  نبود معنایبه ،پذیری آسیب -

 (.65: 1998ان، بستگی دارد )کالرک و دیگرفیزیکی و اجتماعی 

لیتل و دیگرران،  یک عامل است ) یلةوس به یرمادیپذیری، استعداد هرنوع صدمه، خواه طبیعی، معنوی یا غ آسیب  -

2000 :86.) 

پذیری شهرها دربرابر  ریزی کالبدی، کارآمدترین سطح برای کاستن از میزان آسیب در میان سطوح گوناگون برنامه

به وضعیت  یرمستقیم،غ طور مستقیم و ها به ریزی شهری است. بررسی میزان آسیب هزلزله، سطح میانی یا همان برنام

های نامناسب  وضعیت بد استقرار عناصر کالبدی و کاربری .شود ها مربوط می ریزی و طراحی شهری آن نامطلوب برنامه

زیربنایی شهر،  یساتتقرار تأسارتباطی ناکارآمد شهر، بافت شهری فشرده، تراکم باال، وضعیت اس ةهای شهری، شبک زمین

اساسی در افزایش میزان آسیب به شهرها  ینقش ،کمبود و توزیع نامناسب فضاهای باز شهری و مواردی از این قبیل

در بسیاری موارد، وضعیت نامناسب  ،کند زلزله را در شهرها به فاجعه تبدیل می ةآنچه پدید ،بنابراین ؛دربرابر زلزله دارند

های کارآمد  توان با اصالح وضعیت شهرسازی و اتخاذ روش می بنابراین، ؛(75: 1383عبداللهی، شهرسازی است )

ایمنی شهری  باید ،عبارت دیگربه .پذیری شهرها را دربرابر زلزله به میزان زیادی کاهش داد ریزی شهری، آسیب برنامه

 ری وارد ساخت.ریزی شه در فرایند برنامه ،عنوان یک هدف عمده دربرابر زلزله را به

در تحلیل  ،لرزه پذیر از زمین های زلزله و شناخت عناصر شهری آسیب آسیب مربوط بهریزی شهری  تبیین ابعاد برنامه

توان  چگونه می پردازیم کهاین مسئله میکند. اکنون به میرا ایفا  ینقش بسیار مؤثر ،ای مناطق شهری پذیری لرزه آسیب

 .پذیری شهر دربرابر زلزله شکل داد با هدف کاهش آسیبریزی شهری را  مفاهیم برنامه
 

 بافت شهر

 ،سازد. هر بافت بافت شهری را مشخص می ،شهر دهندة یلاجزای تشک ینتر شکل، اندازه و چگونگی ترکیب کوچک

. استبیشتر دربرابر زلزله  ،بافت نامنظم در مقایسه بامقاومت بافت منظم  ،مثالرای ب ؛مقاومت خاصی دربرابر زلزله دارد

  (.65: 1376 ایمنی بافت پیوسته است )احمدی، ةایمنی بافت گسسته دربرابر خطرهای زلزله، بیش از درج ةدرج چنینهم

 

 کاربری اراضی شهری

در تعیین کاربری  اگرپذیری دربرابر زلزله دارد.  نقش مهمی در کاهش آسیب ،های شهری کاربری زمین ةریزی بهین برنامه

سریع  ة، امکان تخلینگیرندهای ناسازگار در کنار یکدیگر قرار  ها رعایت شوند و کاربری همجواری ،های شهری زمین

پذیری  آسیب که توان انتظار داشت می ی متعدد،ها توزیع کاربریروش . از طرفی، با کاهش تمرکز بهدشو اماکن فراهم می

پذیری کاربری  کاهش آسیب برایریزی شهری  ریه در برنامهترین نظ بنیادی. شهرها دربرابر زلزله تا حد زیادی کاهش یابد

 .(24: 1384 )میدر، دوشن است که از توسعه و گسترش اراضی درمعرض خطر زلزله اجتناب آزمین 
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 پذیری آسیب ۀو درج ها ساختمانکیفیت 

های  از سیستمک یو مصالح دانست. هر فناوریتوان محصول کیفیت ساخت از نظر  شهری را می های ساختمانکیفیت 

براساس  ها را ساختمان پذیری آسیب ةدرج ،1 . جدولدهند یاز خود نشان م لرزه ینساخت، رفتارهای خاصی را درمقابل زم

کند. دیگر عامل بسیار  بیان می  ضوابط فنی( همة)درصورت اجرای صحیح و رعایت  یهای مختلف ساختمان سیستم

ها  پذیری آن آسیب ها،با افزایش عمر ساختمان ی،طورکل به گفت توان می ن است.آ، عمر ساختماندر کیفیت  یرگذارتأث

 .(1د )جدول یاب دربرابر زلزله افزایش می

 
 های مختلف ساختمانی دربرابر زلزله پذیری سیستم آسیب .1جدول 

 پذیری یبآس ۀدرج سیستم ساخت
 زیاد آجری
 متوسط فلزی
 کم بتنی
 کم چوبی
 بسیار زیاد خشتی

 68 -55: 1380: آشتیانی، منبع                                

 

 های شهری تراکم

پذیری شهر  طور متعادل در سطح شهر توزیع شده باشد، آسیب هرچه تراکم جمعیت در شهر کمتر باشد و این تراکم به

هنگام وقوع زلزله بیشتر به ایهمعنای تلفات و خسارتبه ،در شهر یتی باالعتراکم جم ،. برعکساستدربرابر زلزله کمتر 

 دیدگان است. معنای کمبود فضای خالی برای اسکان موقت آسیببه ،های باالی شهری است. همچنین تراکم

 

 ارتباطی شهر ۀشبک

که از  یابدمیها ارتباط  مراتب آنسلسله اارتباطی شهر و دسترسی در مقابله با زلزله ب ةشبک زمینةاولین موضوع در 

بنابراین، اولین موضوع و  ؛مالحظه است مسکونی قابل یتا دسترسی به واحدها ،سطح در مقیاس منطقه و شهرباالترین 

 (.67: 1383 است )عزیزی، مناسب به شهر و های متنوع ارتباطی، وجود دسترسی ةاصل در شبک

 

 ریزی شهریمدیریت بحران و برنامه

رگیری سکونتگاه و جغرافیای طبیعی آن و نیز مشخصات کالبدی تا حد زیادی تابع مکان قرا ،آمادگی درمقابل حوادث

تر از عملیات پس از وقوع سانحه درنظر آوریم، کاهش خطرها،  مدیریت بحران را با مفهومی گسترده اگر هاست.سکونتگاه

 بلندمدت رامدت یا  اعم از اضطراری و کوتاه ،های خاص پس از وقوع سانحه و رفع احتیاج یطور دائم آمادگی ویژه به

بالیای طبیعی  ینکهیابد. با توجه به ا تر می ارتباطی وسیعی شهر یریزی شهری و طراح لحاظ، با برنامهو بدین دربردارد

 آثارهای شهری ساکنان نیز  د، بلکه بر فعالیتگذار می یرکالبد شهر تأثبر تنها  د، نهده می رخ کوتاه یویژه زلزله در مدت به

 اند از: دارای پنج مرحله است که عبارت ،ریزی شهری در فرایند مدیریت بحران نقش برنامه و یرتأث ارد.دمشهود 

 ؛ثانیه تا حداکثر یک دقیقه است چندوقوع زلزله که مقیاس زمانی آن  ة: لحظاول ۀمرحل

 ؛: گریز و پناهدوم ۀمرحل

 ؛یابد ها ادامه می فتهو تا ه شودآغاز میهای اولیه  عملیات امداد و نجات که از ساعت سوم: ۀمرحل
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از  کهشود  های شهری مطرح می اسکان موقت و نیز استقرار کاربری ،در این گام ؛: استقرار موقتچهارم ۀمرحل

 ؛انجامد ها به طول می روزهای اولیه تا ماه

 (.54 :1376)احمدی،  : رفع آثار تخریب ناشی از زلزله و عملیات پاکسازی و بازسازیپنجم ۀمرحل

ریزی شهری و  با برنامه ،مدت و بلندمدت را دربردارد و درنتیجه طور دائمی عملیات اضطراری کوتاهبه ،حرانمدیریت ب

در هفت مقطع زمانی نقش دارد  ،ریزی شهری در فرایند مدیریت بحران د. برنامهیاب طراحی شهری و معماری ارتباط می

 .دهد ریزی در آن را نشان می نقش برنامهای از این مقاطع و  خالصه ،2که جدول  (76: 1385، )حبیبی

 
 ریزی شهری در فرایند مدیریت بحران در هفت مقطع زمانی نقش برنامه .2جدول 

 ریزی شهری در مدیریت بحران نقش برنامه  مرحله زمان ردیف

 ،دنبال آنبهپذیری و  صورت آسیبطور عمده بهبه ،عوامل ایجاد بحران و چگونگی آن اصلی ةلرز زمین یقهدق 5 -1 1
اختالل عملکردهای شهری و تلفات جانی است. مدیریت بحران در این مرحله نقشی 

 ندارد.
های  فضاهای باز باید به تعداد کافی و با فواصل زیاد و مناسب بافت مسکونی یا کاربری گریز و پناه ساعات اولیه 2

 ی کند.عمومی پرجمعیت قرار گیرد و تا حد زیادی از تلفات جانی جلوگیر

از ساعات اولیه  3
 ها تا هفته

کم شدن 
 ها لرزه پس

های مختلف توزیع  تقسیمات شهری و تفکیک شهر به بخش)شهر  درست ساختار
ها، وجود  راه ةمتناسب مراکز شهری و امدادی در هر بخش، پوشش کامل شبک

های مختلف شهر و مشخصات  بخش همتعدد و مداوم برای ارسال کمک ب های دسترسی
 کند.میتر  را ساده یسازماندهی عملیاتی امدادرسان (بیعی شهرط

 نخست روزهای 4
 ها ماه تا

بخشی از این مرحله است و در  ،سطح شهر های حساس و مهم در استقرار موقت کاربری استقرار موقت
اندازی  اهمیت بسزایی دارد. درصورت استقرار و راه ،بازگرداندن شرایط عادی زندگی

، حیات و یساتیبهداشت و درمان، آموزش، خدمات شهری و تأس مانندی های کاربری
 یابد. فعالیت شهر تداوم می

شهری از جمله  هاییرساختز ةشود. ترمیم اولی عملیات پاکسازی و بازسازی را شامل می رفع آثار تخریب  5
غرافیایی و موقعیت استقرار شهر از نظر ج .گیرد آب، برق و گاز صورت می یکش ها، لوله راه

ای از نظر  های منطقه سکونتگاه ةای، حتی شبک های ارتباطی منطقه ارتباط با شریان
 دهد. سرعت بازسازی را افزایش می ،پشتیبانی خدماتی

 79: 1385، حبیبیمنبع: 

 

 روش پژوهش

 پذیری آسیبوضعیت  ةکه ابتدا به مطالع صورت بدین است.اکتشافی  -حاضر از حیث ماهیت و روش، تحلیلی پژوهش

 تحلیل، مرحلة در. شود می پرداخته آن مطالعاتی محدودة عنوان به سیروس محلة شناخت به سپس و تهران 12 منطقة

 Expert و( AHP) مراتبیسلسله تحلیل روش براساس سپس شوند. می استخراج ها شاخص تمامی های داده و مقادیر ابتدا

choice، افزار نرم از استفاده با و شوند می دهی وزن مربوط های شاخص GIS ، با محله پذیری آسیب بندی ریزپهنه نقشة 

 .شود می ارائه FUZZY منطق

 

 ها بحث و یافته

 محدودة مورد مطالعه

شهر است: کل حصار اول )صفوی( و حدود دوسوم  ای از مرکز کالن ، هستة تاریخی شهر تهران و بخش عمده12 منطقة

، همراه با 1350ل و قدیمی تهران، در این منطقه سکونت داشتند، اما از اواخر دهة حصار دوم )قاجار(. ساکنان اصی
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های  رو شد. سهم کاربریگریزی روبه های شهری و افت کیفیت محیطی، منطقه با جمعیت شدن بافت و زیرساخت فرسوده

ای،  منطقهة خدمات درونهای غیرمسکونی منطقه، حدود دوسوم است؛ حال آنکه در زمین ای از کل کاربری فرامنطقه

شود. بازار تهران،  ای و امکانات تفریحی و ورزشی و آموزشی دیده می ویژه در زمینة فضای سبز محله کمبودهایی به

درصد واحدهای توزیع  76درصد از سطح منطقه، حدود  25/8ترین کانون فعالیتی منطقه است که با وجود پوشاندن  مهم

 پذیر است. شدت آسیب سوزی و سیل، به لرزه، آتش انند زمینرا دارد و دربرابر حوادثی م

هکتار مساحت دارد و  40است که حدود  12 در منطقة 17محلة سیروس در تقسیمات شهری تهران، محلة 

خرداد در شمال، ری در شرق، مولوی در جنوب و مصطفی خمینی در غرب، محدودة آن را مشخص  15های  خیابان

اند، اما با  های مهمی مانند میدان قیام، چهارراه مولوی و چهارراه سیروس قرار گرفته آن، تقاطعکنند. در سه گوشة  می

های  ایجاد پل هوایی روی خیابان ری و تعریض این محور، گوشة چهارم وضعیت نابسامانی دارد که با تخریب ساختمان

 مجاور خیابان، شکلی مخروبه یافته است.

متر طول و  710، خرداد 15ای نامنظم است که بلندترین ضلع آن در امتداد ذوزنقه شکلاین بلوک شهری بزرگ، به

 اند. امتداد یافته متر 700و  650 بیترتطول دارد و دو ضلع مجاور مولوی و سیروس، به متر 500ضلع در بر ری،  نیتر کوچک

 

 ساختار فضایی و جمعیتی محله

 های خدماتی که رو به خیابان -الً متمایز تقسیم کرد؛ الیة پیرامونی با کارکرد تجاریتوان به دو بخش کام ساختار کلی محله را می

 پوشاند. متر محله را محصور کرده است؛ بافت مسکونی که سطح درونی محله را می 50دارد و با عمق متوسط  اصلی

طور مداوم  به -1375تا  1359های  یعنی در فاصلة سال -ای که آمار آن دردسترس استمحلة سیروس طی دوره

 9097، به 1359نفر در سال  14،034سال، جمعیت این محله از  16عبارت دیگر، طی گریزی بوده است. به دچار جمعیت

براساس مراجعة پالک به پالک محله توسط گروه برداشت، جمعیت   1385کاهش یافته، اما در سال  1375نفر در سال 

 افته است.نفر افزایش ی 10،087محلة سیروس به 

 

 ریزی شهری و کالبدی بررسی بافت محله از منظر برنامه

 ها ویژگی کاربری

درصد( است و پس از آن، بخش  60) ها از لحاظ مساحت، مربوط به کاربری مسکونی بیشترین درصد کاربری

 (.1نمودار )درصد اختصاص دارد  8توجهی به کاربری تجاری با  شایان

 

 
 ها . کیفیت ساختمان1نمودار 

81% 
1915 

12% 
275 

5% 
119 

2% 
46 

0% 
0 0% 

 تخریبی 2

 حفاظتی

 قابل قبول

 مخروبه

 مرمتی

 با ارزش
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 تعداد طبقات

ای ندارد که به آن تنوع فضایی ببخشد،  توپوگرافی محیط طبیعی در محلة سیروس، تقریباً هموار است و ناهمواری عمده

های اطراف با ارتفاعی بلندتر،  ای است که ساختمان گونه ها به ولی توپوگرافی محیط مصنوع ناشی از ارتفاع ساختمان

اند. از  وجود آوردهاند و نوعی تحدب ارتفاعی را از حاشیه به مرکز به ن بافت را محصور کردهتر دروارتفاعهای کم ساختمان

طبقه و بقیة درصد سه 7درصد دوطبقه،  35طبقه، شده یکدرصد از قطعات برداشت 57های محله،  مجموع ساختمان

 (.3نمودار )چهارطبقه و بیشترند  قطعات

 
 ها قدمت ساختمان

 .(2نمودار ) سال دارند 30ها قدمتی بیش از اختماندرصد س 88حدود 

 

 بندی )اندازة قطعات( دانه

مترمربع دارند  200درصد قطعات آن، مساحتی کمتر از  79که  طوری محلة سیروس، بافتی بسیار ریزدانه و نامنظم دارد؛ به

گیری محله، ارزش زمین  زمان شکل ریزی شهری، بسیار کوچک است. با توجه به اینکه در که از لحاظ معیارهای برنامه

 (.5نمودار ) دهدچندان زیاد نبود، این ریزدانگی، سطح پایین درآمدی اقشار ساکن در محله را نشان می

 

 کیفیت ساختمانی و سازه

درصد  12ها تخریبی، دو درصد مخروبه، درصد آن 81توان گفت که حدود  شده میهای برداشتدرمورد کیفیت ساختمان

 (.4 نموداراند )قبول درصد قابل  5و تنها مرمتی 

 

 

 

 

 

57% 
35% 

7% 1% 

 تعداد طبقات ساختمان ها. 3نمودار

 یک طبقه

 دو طبقه

 سه طبقه

 چهار طبقه و بیشتر

5% 
111 

7% 
166 

88% 
2031 

هاقدمت ساختمان. 2نمودار 

 صفر تا ده سال

 ده تا سی سال

 سی سال و بیشتر
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 ها نوع مصالح ساختمان

های ناپایدار درصد ساختمان 59، بیانگر وجود 1387شدة محلة سیروس در سال های برداشتای ساختمان کیفیت سازه

درصد  8ها سازة آجر و آهن، ندرصد ساختما 32رود. ضمن اینکه شمار میاست که این موضوع تهدیدی برای محله به

 (.7و  6 سازة فلزی و تنها یک درصد بتنی دارند )نمودارهای

 یریکارگ با به پژوهش ریزی شهری، در این برنامهدر  پذیری شهرها دربرابر زلزله با توجه به اهمیت ارزیابی آسیب

های مکانی  دربرابر زلزله با استفاده از داده پذیری شهرها برآورد مناسبی از آسیب (AHPی )مراتبیند تحلیل سلسلهاروش فر

میزان  تعیین کاررفته در ک از معیارهای بهیو توصیفی اجزا و عناصر اصلی و رفتاری ساختمانی و تعیین تأثیر هر

و ارائة  (GISیایی )همچنین با استفاده از امکانات تحلیلی و نمایشی سیستم اطالعات جغراف .شودمیپذیری ارائه  آسیب

سیروس  ةتلفات انسانی در محل و ها ه به ساختمانشدآسیب وارد یبند ریزپهنه به ،های مختلف اریوهای زلزله در شدتسن

از مدل ارزیابی  های ارزیابی،، برای تعیین ضرایب اهمیت نسبی بین شاخصدر نوشتار حاضرشود. میاخته دپر

 یاییپذیری مختلف و سامانة اطالعات جغراف های آسیب سپس از روابط و مدل .استفاده شده است( AHP) یمراتب سلسله

(GISبهره گرفته شده است تا آسیب ) سیروس ارزیابی شود. ةای محل پذیری لرزه 

 

 مراتبیساختار سلسله

رود که کار میگیری در شرایطی به (، روشی است منعطف، قوی و ساده که برای تصمیمAHP) یمراتبفرایند تحلیل سلسله

همزمان و  طور بهیری معیارهای کیفی و کمی، کارگ بهسازند.  گیری متضاد، انتخاب را با مشکل مواجه می صمیممعیارهای ت

گانة  را برای تعیین ضریب اهمیت پارامترهای نه AHPهایی هستند که روش  ها، ویژگی نیز قابلیت سازگاری در قضاوت

دهند. اولین گام در فرایند تحلیل  کارآمد نشان می پذیری محله از رخداد زلزله، یبآسپژوهش برای تشخیص درجة 

ها و ارتباط بین  که در آن، اهداف، معیارها، گزینه استمراتبی از موضوع مورد بررسی مراتبی، ایجاد یک ساختار سلسله سلسله

81% 
1915 

12% 
275 

5% 
119 

2% 
46 

0% 
0 

0 

%2 

 کیفیت بناها. 4نمودار 

 تخریبی

 حفاظتی

 قابل قبول

 مخروبه

 مرمتی

79% 

7% 
11% 3% 

 (1387)گروه بندی اندازة قطعات . 5نمودار 

 200کمتر از 

 250تا  201بین 

 500تا  251بین 

 و بیشتر   500   

20% 

32% 
33% 

13% 0% 2% 
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رها و زیرمعیارها و ضریب اهمیت( معیاوزن )مراتبی، محاسبة شود. مراحل بعدی در فرایند تحلیل سلسله نشان داده می ها آن

 (.36 : 1381 زبردست، است ) پذیری( های آسیبطیفها ) ضریب اهمیت( گزینهوزن )محاسبة 

 
 مراتبی پژوهش. ساختار سلسله8نمودار 

 

 :استمورد نظر در این پژوهش، شامل چهار بخش به شرح زیر  مراتب سلسلهاساس، براین

 ل زلزلهپذیری محلة سیروس درمقاب : ارزیابی آسیبهدف

 ،رسان های آسیب های در حریم کاربری ساختمانشامل تراکم جمعیتی، کاربری زمین ) ها یرشاخصز ها و شاخص

(، مساحت قطعات رسان های آسیب های دور از حریم کاربری رسان، ساختمان های آسیب های همجوار با کاربری ساختمان

 یدسترسو بیشتر(، شبکة معابر و  متر 500متر،  500تا  251 ینب، متر 250تا  201 ینبمتر،  200بندی( )کمتر از  دانه) یکیتفک

سال،  10تا  0ها ) ساختمانو بیشتر(، قدمت  متر 6های  متر، دسترسی 6تا  4های بین  ، دسترسیمتر 4های کمتر از  دسترسی)

آجر ها ) (، نوع مصالح و سازهباارزشی، ، مرمتقبول قابلتخریبی، حفاظتی، ها ) سال و بیشتر(، کیفیت ساختمان 30سال،  30تا  10

 (.8طبقه، چهارطبقه و بیشتر( )نمودار طبقه، دوطبقه، سهیکطبقات )و آهن، بتنی، ناپایدار(، تعداد 

 D.پذیری باال و  آسیب C.پذیری متوسط،  آسیب B.پذیری اندک،  آسیب A.پذیری(:  های آسیب طیفها ) گزینه

 پذیری بسیار باال یبآس

 

 ها یرشاخصزها و  محاسبۀ ضرایب اهمیت شاخص

همگی  ،این ماتریس رشود. عناص ها ثبت می عنوان ماتریس دودویی شاخص با n×mدر یک ماتریس  ییدودو ةمقایس

برابر  jنسبت به  j یتمراتبی )اگر اهمو با توجه به اصل شروط معکوس در فرایند تحلیل سلسله اندمثبت
k

باشد، اهمیت  1
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و ijaدو مقدار عددی ،خواهد بود( kبرابر  iنسبت به  jعنصر 
ija

. در اینجا برای مقایسة دودویی معیارها و دردا 1

ها و  ، به محاسبة ضرایب اهمیت شاخصExpert Choice افزار نرمبا استفاده از  و سپس زیرمعیارها، ابتدا به روش دستی

 شود.ها پرداخته می یرشاخصز

 

 شدهپذیری محله براساس معیارها و زیرمعیارهای وزن داده تحلیل آسیب

 پذیری ناشی از شاخص تراکم جمعیت آسیب

نفر  79/261و  77/236 یبترت، به1385 و 1375ال تراکم جمعیتی محله براساس آمار و سرشماری نفوس و مسکن در س

پذیری زیاد دارد،  درصد محدوده، آسیب 82دهد که براساس شاخص تراکم جمعیتی، حدود  نتایج نشان می. استدر هکتار 

نفر در هکتار   100تا   0 تراکم بین  پذیری کمتر است. درصد دارای آسیب 8پذیری متوسط و  درصد دارای آسیب 10حدود 

پذیری  نقاط دارای آسیب عنوان بهنفر در هکتار  200تا  100پذیری کم، تراکم بین  نقاط دارای آسیب عنوان بهمحله 

اند و  پذیری باال و بسیار باال درنظر گرفته شده نقاط دارای آسیب عنوان بهنفر در هکتار را  300تا  200متوسط و تراکم بین 

و  Expert Choiceافزار نرممراتبی و راکم جمعیت و با استفاده از مدل تحلیل سلسلهپذیری با معیار ت یت، نقشة آسیبدرنها

 (.2 ةنقشتهیه شده است ) GISیت، با تحلیل در محیط درنها

 

 رسان های آسیب ی با کاربریهمجوارپذیری ناشی از  آسیب

از  درصد 06/2ی یعنی در حدود و مالک واحد 30دهد که حدود  های محدودة مورد مطالعه نشان می نتایج بررسی کاربری

( درصد 85/0)واحد  4( متعلق به انبار، درصد 42/4واحد ) 69های محله، مربوط به کاربری کارگاهی و صنعتی،  کاربری

های  یسات و تجهیزات شهری هستند که جزء کاربریتأس( متعلق به درصد 04/0واحد ) 7و  ونقل حملمربوط به کاربری 

هایی که در  روند. در این پژوهش، ساختمانشمار مییژه کاربری مسکونی بهو بههای محله،  اربریرسان به سایر ک آسیب

پذیری زیاد و  پذیر محله با درجة آسیب های آسیب کاربری عنوان بهرسان مذکور قرار دارند،  های آسیب حریم کاربری

اند.  توسط دربرابر زلزله درنظر گرفته شدهپذیری م رسان، دارای آسیب های آسیب ی همجوار با کاربریوسازها ساخت

ی با وسازها ساختدر زمان زلزله هستند، در ردیف  خطرسازهای  از این نوع کاربری دوربهها که  همچنین بقیة ساختمان

ش، افزارهای مورد استفاده در این پژوه ها و نرم های حاصل از مدل یت، با اعمال وزندرنهاگیرند.  پذیری کم قرار می آسیب

 (.3نقشة )پرداخته شده است  یکاربرپذیری براساس شاخص سازگاری  به ارائة نقشة آسیب

 

 پذیری ناشی از مساحت قطعات آسیب

مترمربع  200 درصد قطعات محله، مساحتی کمتر از  79 دهد که حدود نتایج بررسی مساحت قطعات ساختمانی نشان می

دهد. همچنین  پذیری بسیار باالیی را نشان می و آسیب بسیار کوچک است ریزی شهری دارند که از لحاظ معیارهای برنامه

 3و  مترمربع 500تا  251بین  درصد 11، مترمربع 250تا  201درصد قطعات بین  7دهد که حدود  مطالعة محله نشان می

 متر و بیشتر مساحت دارند. 500نیز  درصد

وضعیت محله، قطعات با توجه به مساحت به سه دسته تقسیم در مدل پیشنهادی، برای تحلیل این عوامل با توجه به 

 شوند: یم

 پذیری زیاد = آسیب متر 200 قطعات دارای مساحت کمتر یا مساوی  -

 پذیری متوسط متر = آسیب 500تا  201قطعات دارای مساحت بین  -
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 پذیری کم متر = آسیب 500قطعات دارای مساحت باالی  -

دهی شاخص اندازة قطعات،  درصد محدودة محله براساس وزن 90ود، حدود ش مشاهده می 4 ةنقشکه در طور همان

 پذیری باالیی دارند. آسیب

 

 پذیری ناشی از شبکۀ دسترسی و معابر آسیب

های  مترمربع( را سطح پالک 351،446درصد ) 89مترمربع مساحت محله، بیش از  394،819از دهد که  نتایج نشان می

اند. دسترسی  مترمربع( را فضاهای عمومی معابر و شبکة دسترسی اشغال کرده 43،373)درصد  11ملکی و فقط کمتر از 

یابد.  ای نیز نمی خورد و حالت شبکه ها پیوند نمی کند، اما به همة بلوک سواره تا عمق معینی به داخل محله نفوذ می

وآمد را  ها، رفت م و طول زیاد کوچهای نیست و عرض ک های متعدد، کامل و شبکه رغم وجود کوچه دسترسی پیاده نیز به

 .پذیری محله با توجه به این معیار است دهندة میزان باالی آسیب سازد. این وضعیت، نشان مشکل می

متر که درصد بسیار باالیی از معابر محله را دارند،  4های کمتر از  در این پژوهش، با توجه به مطالب مذکور، دسترسی

پذیری متوسط  های با آسیب محدوده عنوان بهمتر  6تا  4های بین  پذیری باال، دسترسی ی آسیبهای دارا محدوده عنوان به

دهی  یت، با وزندرنهاپذیری کم درنظر گرفته شدند.  های دارای آسیب محدوده عنوان به متر 6های بیش از  و دسترسی

با  GIS، در محیط 5، نقشة Expert Choice افزار رمنمراتبی و یرمعیارهای این معیار، با استفاده از تحلیل سلسلهزاز  کیهر

 شود.پذیر، براساس شاخص شبکة معابر و دسترسی ارائه می های آسیب برای تعیین محدوده Bufferاستفاده از آنالیز 

 

 ای های سازه تحلیل شاخص

 ها پذیری ناشی از قدمت ساختمان آسیب

واحد  166سال قدمت دارند و حدود  10تا  0های محله،  تماندرصد از ساخ 5ملکی یعنی  واحد 111براساس نتایج، 

 30، ها ساختماندرصد از  88ساختمان یعنی  2031و  سال 30تا  10های محله، بین درصد از ساختمان 7ملکی، یعنی 

ت که این توان گفها از لحاظ قدمت دربرابر زلزله می پذیری ساختمان سال و بیشتر قدمت دارند. با توجه به میزان آسیب

 پذیری را خواهد داشت. که درصورت بروز حادثه، بیشترین آسیب استمحله جزء مناطقی 

پذیری محله نسبت به این  ها و تحلیل میزان آسیبدهی شاخص قدمت ساختمان های فوق، برای وزن براساس بررسی

 (:6نقشة د )ان پذیری، به سه دسته تقسیم شده های محله، براساس سه طیف آسیب شاخص، ساختمان

 پذیری اندک ساخت = آسیب سال 5از  عمر کمترهای با  ساختمان

 پذیری متوسط ساخت = آسیب سال 20تا  5های با عمر  ساختمان

 پذیری زیاد ساخت = آسیب سال 20های با عمر بیش از  ساختمان

 

 هاپذیری ناشی از کیفیت ساختمان آسیب

دهی و  نیز وزن کیهرپذیری  بندی شدند و آسیب ه سه دستة کلی طبقهها با توجه کیفیت ب ، ساختمانپژوهشدر این 

ی افزارها نرمها و تحلیل  های محله نسبت به این شاخص، براساس مدل پذیری ساختمان مشخص شد. میزان آسیب

 از: اند عبارت دسته ارائه شده است. این سه 7مذکور در نقشة 

 پذیری اندک( ( )آسیبقبول مناسب )قابلو  استفاده لقابی نوساز یا غیرنوساز ها ساختمانگروه یک: 

 پذیری متوسط( آسیب)مرمتی( ) یریتعمهای  گروه دو: ساختمان
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بسیار  و پذیری باال آسیب)های کلنگی، حفاظتی، باارزش(  ساختمان اصطالحیا به) یبیتخرهای  گروه سه: ساختمان

 باال(

 

 هاپذیری ناشی از نوع مصالح و سازه آسیب

درصد ساختمان ناپایدار است که این موضوع تهدیدی برای  59وجود  های محله، بیانگر بررسی نوع مصالح ساختمان نتایج

درصد فلزی و تنها یک درصد بتنی است؛  8ها آجر و آهن، درصد ساختمان 32رود. ضمن اینکه سازة شمار میمحله به

های محله بندی زیر از مصالح ساختمان این شاخص، طبقهپذیری محله براساس های آسیب بنابراین، برای تحلیل طیف

 شود: ارائه می

 پذیری کم یبآسسازة اسکلتی و بتنی= 

 پذیری متوسط یبآسبا مصالح آجر و آهن= 

 پذیری باال و بسیار باال یبآسو خشتی و چوبی=  دوام کمبا مصالح 

های بافت  شود، بیشتر بخش استنباط می 8شة که از نق گونه همانی محله و ها ساختمانبا توجه به وضعیت مصالح 

 پذیری باال و بسیار باال دارد. محله، آسیب

 

 پذیری ناشی از تعداد طبقات ساختمانی آسیب

شود که از مجموع ها مشاهده میها و نقشههای محله و استخراج اطالعات از روی جدول با توجه به بررسی ساختمان

طبقه و بقیة قطعات چهارطبقه و درصد سه 7درصد دوطبقه،  35طبقه، عات یکدرصد از قط 57های محله، ساختمان

 بیشترند.

پذیری کم درنظر گرفته شدند. پس از آن،  طبقه، با میزان آسیب 2کمتر از های با ارتفاع  در این پژوهش، ساختمان

پذیری  طبقه با درجة آسیب 5بیشتر از  پذیری متوسط و طبقه، با میزان آسیب 5تا  3بین  های با ارتفاع ساختمانترتیب،  به

یعنی بیشتر  ها ساختمان درصد 60آمده است. حدود  9 ةنقشدر  افزار نرمزیاد درنظر گرفته شدند. تحلیل نهایی، از طریق 

 10پذیری متوسط و حدود  دارای آسیب درصد 30پذیری کم،  های محله، براساس این شاخص، دارای آسیب ساختمان

شود که محدوده، تنها براساس معیار تعداد  یمترتیب، مالحظه پذیری باال و بسیار باال هستند. بدین بدارای آسی درصد

 .استیک یا دوطبقه  غالباًی ها ساختمانیل وجود دلبهپذیری پایین قرار گرفته است و این امر  طبقات، در طیف آسیب

شود. برای انجام این کار، اصل ها تعیین می گزینه در این مرحله، از تلفیق ضرایب اهمیت، امتیاز نهایی هریک از

مراتبی ها در تمامی سطوح سلسله که به یک بردار اولویت با درنظرگرفتن همة قضاوت رودکار میمراتبی بهترکیب سلسله

 شود. یممنجر 
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H k i ij

k i
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1 1

 

j امتیاز نهایی گزینه  : 𝑉H  

𝐾 ضریب اهمیت معیار ∶ 𝑊𝑘 

 𝑖ضریب اهمیت زیر معیار ∶ Wi 

   𝑖در ارتباط با زیرمعیار 𝑖امتیاز گزینه ∶ gij 

که طور همانارائه شده است.  9ها درمورد هریک از زیرمعیارها، در نمودار  ینهگزضرایب اهمیت معیارها، زیرمعیارها و امتیاز 

اند و وزن دودویی با یکدیگر مقایسه شده صورت بهدا معیارها شود، ابت ای محله مشاهده می پذیری لرزه در نمودار تحلیل آسیب
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 شاخص  گذاری حله براساس وزنپذیری م آسیب: 4 نقشه

 ها یکاربرسازگاری 

دهد این می  ( که نشان299/0) ها، باالترین مقدار را دارد محاسبه شده است. براساس نتایج، معیار کیفیت ساختمان کیهرنهایی 

پذیری بسیار ها و آسیبختماندهندة فرسودگی بیش از حد سا پذیری محله اهمیت بسیار دارد. این امر نشان معیار، در آسیب

و  259/0ترتیب با کسب امتیازهای ها نیز به ها و نوع مصالح و سازه. معیارهای قدمت ساختماناستهای محله  باالی ساختمان

پذیری  ها، در آسیب شود که معیارهای کالبدی ساختمان ترتیب، مشاهده میگیرند. بدین های بعدی قرار می در اولویت 209/0

ریزی شهری مانند شبکة معابر، تراکم جمعیتی و کاربری  یر را دارند. معیارهای برنامهتأثدة مورد مطالعه، همچنان بیشترین محدو

پذیری محله قرار دارند.  یرگذار در تحلیل آسیبتأثهای بعدی  در اولویت 032/0و  038/0، 069/0 ترتیب با امتیازهایزمین نیز به

 .استپذیری محله  ای در آسیب یرسازهغیر عوامل ثتأة دهند نشاناین امر خود 

 

    
 

 

    
 

 
 

      
 

 گذاری شاخص پذیری محله براساس وزن آسیب: 1 نقشه
 اندازه قطعات

 شاخص قدمت ابنیه گذاری پذیری محله براساس وزن آسیب: 2 نقشه

 شاخص گذاری پذیری محله براساس وزن آسیب: 3 نقشه

 تراکم جمعیت 

 شاخص معابر گذاری پذیری محله براساس وزن آسیب: 5 نقشه

 Buffer با آنالیز 

 شاخص گذاری پذیری محله براساس وزن آسیب: 6نقشه 

 کیفیت ابنیه 
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مشخص شد که در  هاآناز  کیهرترتیب مقایسة زوجی شدند و وزن در مرحلة بعد، زیرمعیارهای هریک از معیارها به

 صورت بهسبت به همة معیارها و زیرمعیارهای تحقیق ینه نگز یت، هر چهاردرنهادرختی آمده است.  صورت بهنمودار مزبور 

یت، ضرایب اهمیت معیارها، زیرمعیارها و درنهامشخص شد.  ها آندودویی با یکدیگر مقایسه شدند و امتیاز نهایی 

ده از مراتبی و با استفاها، براساس اصل ترکیب سلسلهمراتبی، نحوة تعیین امتیاز نهایی گزینهها در ساختار سلسله گزینه

 است: آمده دست به Wk Wi (gij)ها، از محاسبة ارائه شده و امتیاز نهایی گزینه 9نمودار ضرایب اهمیت در 

ایسه با باالترین امتیاز را در مق ،6364/0با کسب امتیاز  Aدهد که گزینة  ها نشان می امتیازهای نهایی گزینه

سومین اولویت و  1778/0با امتیاز  C، دومین اولویت، گزینة 2173/0با امتیاز  Bترتیب، گزینة های بعدی دارد و به گزینه

های تحقیق با استفاده از تحلیل  یرشاخصزها و  آخرین اولویت را دارد. با تحلیل همة شاخص 0324/0با امتیاز  Dگزینة 

شود که محله،  های بعدی مشخص می و تفاوت فاحش با گزینه Aامتیاز باالی گزینة  مراتبی و با درنظرگرفتنسلسله

 (.9نمودار دارد )پذیری بسیار باالیی  آسیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ای محله پذیری لرزه . تحلیل آسیب9 نمودار

 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 
 0.065 0.199 0.736 0.672 0.265 0.063 0.728 0.217 0.054 0.053 0.253 0.694 0.528 0.128 0.037 0.149 0.158 0.045 0.079 0.234 0.641 0.173 
0.055 0.772 

M8 

069
M1 

0.019 

M2 

0.032 

 ای محلهپذیری لرزهتحلیل آسیب

 شاخص تراکم جمعیت گذاری وزن براساسپذیری محله  آسیب :3 نقشه

 قدمت ابنیهشاخص  گذاری وزن براساسپذیری محله  آسیب :2 نقشه شاخص اندازه قطعات گذاری وزن براساسپذیری محله  آسیب :1 نقشه

 شاخص تعداد طبقات گذاری براساس وزن پذیری محله آسیب: 8 نقشه شاخص نوع مصالح گذاری پذیری محله براساس وزن آسیب: 7 نقشه
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 کلی پذیری آسیب نقشۀ سازیفازی پذیری وتحلیل آسیب

از  کیهره شد، محاسب AHPروش  پذیری کلی در این پژوهش، پس از آنکه وزن معیارها با استفاده از برای ارزیابی آسیب

پذیری کلی  یبآسترتیب، نقشة های مربوط اعمال شدند و بدین یهالها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، در وزن

 (.9نقشة )محلة سیروس تهیه شد 

 به نیاز مشترک، مقیاس یک به برای تبدیل شوند، می گیری اندازه مختلف هایمقیاس با ارزیابی، معیارهای آنجاکه از

 مقدار تابع» ،«مقیاس خطی انتقال تابع» جمله از روش چندین توان ازنظریة فازی می برعالوه دارند. استانداردسازی

 به توجه استفاده کرد. با مراتبیسلسله تحلیل فرایند نتایج استانداردسازی برای «تجدیدنظرشونده احتماالت» و «)ارزش(

 با مدل این دهد، می ارائه استانداردسازی هایسایر روش با مقایسه در را عضویت تابع از وسیعی دامنة فازی، منطق اینکه

 اطالعات و ها داده از استفاده در های انسانی برهان شباهت درمورد قوی بسیار روشی غیرعددی، هایتوصیف کارگیری به

 نوع و به ماهیت توجه با فازی، های عهمجمو. در (76: 1388احدنژاد، ) کندمیگیری ارائه  برای تصمیم و غیرقطعی تقریبی

 به توجه با پژوهش، این شود. در می استفاده شکل S شکل و Jسیگمونیدال،  خطی، آستانة تابع مانند تابع انواع از کاربرد،

 (.9)نقشة  است شده خطی استفاده آستانة تابع از معیارها، و ها الیه ماهیت

 

 
 های کلی، براساس تحلیل کل شاخصپذیر یبآستوزیع فضایی میزان  .9 ۀنقش

 FUZZYمراتبی و منطق براساس روش تحلیل سلسله

 

 گیری یجهنت

ریزی  های مختلف، از جمله برنامه نگر نیاز دارد و در آن، از تخصص تخمین و برآورد ریسک و بحران، به رهیافتی جامع

ها و  پذیری شهرها و تهیة برنامه ش آسیبابزاری در کاه عنوان بهشود. برقراری این ارتباط، شهری استفاده می
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گرا و از طریق استفاده از معیارهای  کند. در چنین حالتی و براساس رهیافتی عقل ها عمل میهای تقلیل خسارت سیاست

شود تا متغیرهای پیچیده، چندبعدی و معیارهای کمی و کیفی،  های کالن و خرد، این امکان فراهم می مختلف در مقیاس

پذیری شهری، جانبة تمامی عوامل آسیب از آنجاکه بررسی همهای منطقی حاصل شود.  گر ترکیب شوند و نتیجهبا یکدی

مراتبی، عوامل کالبدی دارای پذیر نیست، در این پژوهش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسلهجا امکانطور یک به

 دهی شدند.مراتبی و غیرقطعی وزنساختار سلسله

با فرایند  ها آنتک  جداگانه بررسی شدند و رابطة تک طور بهیرمعیارها، زهریک از معیارها و  طالعه،در این م

ها، تعداد طبقات و... ،  مشخص بیان شد. افزایش مقدار متغیرهایی مانند تراکم جمعیت، عمر ساختمان طور بهپذیری،  آسیب

. درمقابل، افزایش مقدار متغیرهایی مانند استپذیری  پذیری و کاهش آن سبب کاهش آسیب موجب افزایش میزان آسیب

ی و کیفیت همجواراز گسل، مساحت قطعات، دسترسی براساس عرض معابر، سازگاری کاربری از نظر  فاصله

ند، اما مؤثرپذیری  یرهای فوق، بر میزان آسیبمتغشود و برعکس. هریک از  پذیری می ها، سبب کاهش آسیب ساختمان

محاسبه شد. بررسی  Expert Choiceو تحلیل  AHPک در مقایسه با سایر عوامل، با استفاده از روش ضرایب اهمیت هری

گیری براساس یک عامل، همیشه صحیح نیست و درنظرگرفتن مجموعة عوامل با توجه به اهمیت هریک از  و تصمیم

میزان ین راستاست. این تحلیل بهشود؛ بنابراین، تحلیل مجموعة عوامل در ا گیری بهتر منجر می، به تصمیمها آن

گیری، ارائة  یمتصمدهد و در پذیری محدوده را دربرابر خطر زلزله با توجه به همة عوامل نشان می یبآسقبولی،  قابل

یت، درنهاکند. ریزان می های کاهش خطر، بیشترین کمک را به برنامه بندی طرح و برنامه و همچنین اولویت حل راه

ی مرکزی و هسته ها بخشدر باال )پذیری باال و بسیار  وسعت و پوشش جمعیتی نقاط دارای آسیبتوان گفت که  می

 دهد.پذیری باالی محدوده دربرابر زلزله را نشان می بافت( بیشتر است و در کل، آسیب

احت از مس درصد 90 بودن یرساختزهای کوچک و خردشدن قطعات،  ها، وجود قطعات در اندازهنشدن حریمرعایت

 30های بسیار قدیمی با عمر باالی های زیاد در محله، وجود ساختمان بست و بن عرض کممحدوده، وجود معابر بسیار 

آورده است و نگرش  وجودبهدوام مانند چوب و آجر، شرایط نامناسبی را برای محلة سیروس  و با مصالح کم سال

های فرسوده،  ی، بهسازی و بازسازی ساختماننوسازها و ریمطور قطع، رعایت حبینانه به آن ضرورت دارد. به واقع

ها برای حفظ عملکرد معابر در زمان بحران، سبب کاهش میزان کردن جدارهها و مقاومساماندهی فضاهای باز و کاربری

 انجام داد. های الزم راشود؛ بنابراین، با توجه به مجموعة عوامل و شرایط باید در این زمینه اقدام پذیری می آسیب

 

 ها در مقیاس کالن یشنهادپ

 پذیری مساکن شهری، برای انجام اموری مانند مدیریت بحران؛ بندی آسیب بررسی پهنه -

های اطالعات جغرافیایی از  های اطالعاتی جامع و مدون از تمام جزئیات و عناصر شهری، برپایة سیستم ایجاد بانک -

هایی، برای اهداف گوناگون  توان از چنین بانکای و کشوری؛ می سوی سازمان متولی در سطح ملی، منطقه

 پذیری آن شهرها دربرابر زلزله استفاده کرد. مدیریت شهری و از جمله تحلیل آسیب

 

 محله خرد مقیاس در ها یشنهادپ

ت ارتقای جایگاه و کیفیت محیط محله در همجواری با محلة بازار در مقیاس تهران مرکزی، از طریق هدای -

 های شهری( و سطح درونی )ساختار مسکونی(؛ ها در دو سطح بیرونی )لبه مداخله

های اطراف )بازار، امامزاده یحیی، ری و  برقراری پیوند کالبدی و فضایی و ارتباطی میان بلوک محلة سیروس و بلوک -

 سانی کاراتر هنگام وقوع بحران؛ها برای امدادر ای در آن بخشیدن محورهای اصلی محلهاز طریق تداوم( السلطانامین
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های اصلی اطراف به درون محلة ساماندهی محیطی  های شاخص سواره و پیاده از خیابان ها و دروازه ایجاد ورودی -

 پیوندی با فضاهای عمومی، برای افزایش نفوذپذیری بافت مسکونی؛گذرهای فرعی محله در هم

های مسکونی مشارکتی و ارائة  لکی فرسوده برای ساخت مجموعههای مناسب برای تجمیع قطعات م تعیین گستره -

گذاری و  الگوی مطلوب سکونت، از طریق مشارکت بخش عمومی )ارائة تسهیالت(، بخش خصوصی )سرمایه

 .(احداث( و جامعة محله )با آوردة امالک شخصی

 

 سپاسگزاری

 شود. پژوهش حاضر سپاسگزاری میتهران در انجام  12وسیله از همکاری مجموعة شهرداری منطقة  بدین
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