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Abstract  

The risk of earthquake always influences the human communities and inflicts irreparable damages to 

them. Therefore, preparation against this crisis through the identification and elimination of 

vulnerable parts is effective in reducing the damages of earthquakes. As Iran is located on one of the 

two major seismic belts of the world and has many faults, the occurrence of earthquake in the Iranian 

plateau is natural. Iran is among the top ten countries with the highest rates of earthquakes. Urmia 

city, which is located on the skirts of Zagros mountain range, is not an exception in this regard, and 

every year many earthquakes with different intensities occur in this city. Therefore, in order to 

confront the foregoing issue, we need precise studies regarding construction and safety. In this study, 

to evaluate the rate of vulnerability to earthquakes, the effective parameters were identified and then 

were weighted using fuzzy hierarchical analysis. The vulnerability map was prepared using index and 

fuzzy logic overlay method for Urmia statistical blocks and was presented in the spatial information 

system environment. The obtained results indicated the vulnerability of nearly 50 percent of the city 

area to earthquake (i.e., 151574 m2), with .005 percent having a very high vulnerability grade and .40 

percent (i.e., 11538359 m2) a high vulnerability grade to earthquake.  
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  زلزله برابر در شهری مناطق یپذیر آسیب بندی پهنه

 (ارومیه شهر :موردی ةمطالع)

 2فرهمند قاسم ،1یقادر رضا

 رانیا ،ارومیه نور، امیپ دانشگاه ،یشهر یریز برنامه  و ایجغراف گروه اریاستاد. 1

 رانیا تهران، یبهشت دیشه دانشگاه ،یشهر یوهواشناس آب یدکتر. 2

 (08/03/1401 پذیرش: تاریخ ـ 09/12/1400 دریافت: )تاریخ

 چکیده

 آمـادیی  بنـابراین   .آورد مـی  وارد جوامع این به ناپذیری نجبرا خسارات و دهد می قرار خود تأثیر تحت را بشری جوامع همواره زلزله خطر
 بـا  ت.اسـ  مـثثر  زلزله از ناشی های آسیب کاهش جهت در ها نآ کردن برطرف و پذیر بآسی نقاط شناسایی طریق از بحران این با مقابله
 طبیعـی  امـری  ایـران  فـتت  در زلزله وقوع فراوان  های یسل وجود و جهان خیز زلزله کمربند دو از یکی روی ایران شدن واقع به توجه
 قائـده  ایـن  از  زایـر   هـای  کـوه  رشـهه ة دامن در ییریقرار دلیل به  نیز ارومیه شهر  تبع به .ستدنیا خیز زلزله کشور دهء جز ایران است.
 در دقیق مطالعاتمشکل یادشده  به  با مقابله برایاز این رو   .است مهفاوت های شدت با لرزه زیاد تعداد شاهد ساله هر ویست ن مسهثنی
 ناسـایی ش مثثر  پارامهرهای زلزله  از یپذیر آسیب شدت ارزیابی منظور به  پژوهش این در .نیاز است بیشهر ایمنی و وساز ساخت  های حوزه
 بـرای  فـازی  منطـق  و شـاخ   همپوشانی روش به یپذیر آسیب ةنقش شدند. دهی وزن فازی مراتبی سلسله تحلیل فرایند  از اسهفاده با و

ـ ارا مکـانی  اطتعات سیسهم محیط در بصری صورت به و تهیه ارومیه شهر آماری های بلوک  از حـاکی  آمـده  دسـت  بـه  نهـای   .دندشـ  هئ
 دارای  درصـد  005/0 یعنی  مربع مهر 151574 حدود تر دقیق بیان بهاست.  زلزله با مقابله در شهر سطح از صددر 50 حدود یپذیر آسیب
 .است زیاد یپذیر آسیب یرید دارای زلزله مقابل در درصد  40/0 بر بالغمیزان  با  مربع مهر 11538359 و زیاد بسیار یپذیر آسیب یرید

 واژگانکلید

 .فازی منطق زلزله  بندی  نهپه  ارومیه  خطر ارزیابی
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 مقدمه
 را مردم زندگی شرایط ای مالحظه قابل طور به که هستند ما امروز جهان واقعیات طبیعی مخاطرات

 از قبال  بایاد  احتیااطی  ای پایه اقدامات نیستند، پیشگیری قابل که آنجا از دهند. می قرار تأثیر تحت

 مهم واقعاً تهدیدی هر برای آمادگی که است نقطه نای در گیرد. انجام مردم از محافظت برای وقوع

 در کناد.  مای  کوتاه را بازیابی مداخالت و دهد می کاهش جوامع برای را بالیا مخرب آثار که است

 بالیای مدیریت در بهتر یریز برنامه   در مهمی نقش جامعه پذیر آسیب افراد شناسایی آمادگی شرایط

 ناویی  باا  سوم جهان شهرهای اکثر در شهری یریز برنامه  (.Gungor 2003: 3) کند می بازی طبیعی

 نااگوار  طبیعی حوادث و بوده مواجه آینده حوادث با رویارویی برای آمادگی یدم همراه روزمرگی

ایان   وقاوع  اندیشایده شاود،   آنهاا  باا  مقابلاه  برای تدبیری آنکه از پیش اتفاق افتاده در این شهرها

 و شاده  شهری پیش از بیش تمدن امروزه (.199 :1382 )اسمیت دده جلوه می طبیعی را مخاطرات

 روز شاهری  هاای  سکونتگاه ابعاد است. آورده وارد شهرها ةپیکر بر ناگواری پیامدهای شهری رشد

 ةجامع منوال این بر است. شده تر نمایان شهرها بوم در امنیتی ناپایداری آن تبع به و تر پیچیده روز به

 مختلا   اناواع  معار   در گساترده  و دائام  طور به آن، مدرن و امروزی کالاش در ویژه هب شهری،

 شاهرها  شتابان ةتوسع این طرفی از (.5 :1393 همکاران و ورکی )امینی است گرفته قرار مخاطرات

 بیش را شهرها کنترل و مدیریت و یریز برنامه  اخیر های دهه در شهری جمعیت روزافزون ازدیاد و

 که زمانی ویژه به و طبیعی های بحران وقوع زمان در مشکل این است. کرده همواج مشکل با پیش از

 .(67 :1391 همکااران  و )حبیبای  دشو می تر پیچیده بسیار شود می همراه اجتمایی های ناهنجاری با

 را متعددی کشورهای کهاست  مهم مخاطرات از یکی زلزله طبیعی، های بحران و مخاطرات میان از

 چاه  ،بشری جوامع روی آن یوارضی تأثیر که است یاملی و دهد می قرار تأثیر تحت سال طول در

 اسات  باوده  توجاه  قابال  تااری   طاول  در همواره ،اقتصادی های جنبه از چه و جانی تلفات بعد از

 ،مالی لحاظ به چه و روانی لحاظ به چه ،زلزله .(28 :1396 هزاریان و مهدوی؛ 283 :1385 )زیاری

 قارار  طبیعی بالیای صدر در و رددا همراه به ویرانگری آثار تخریب، حجم قوعو و سریت دلیل به

 گونااگون  یوامال  از است تابعی تأثیرگذاری این شدت (.54 :1389 شیخی و پور )شمسیگیرد  می

 تحلیال  (.116 :1388 همکااران  و آباادی  )زنگای  شود می بحران وقوع و یپذیر آسیب ساز زمینه که
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 و شاهر  معناوی  و ماادی و  جاانی  های خسارت احتمال بینی پیش و زیابیار و شهری یپذیر آسیب

 کالبادی،  )طبیعای،   گونااگون  پاذیر  آسایب  یوامال  اسات.  احتمالی مخاطرات برابر در شهر ساکنان

 دهناد؛  می قرار تأثیر تحت را دیگر یک پیوسته ...( و ،مقررات و قوانین بنیادی، اقتصادی، اجتمایی،

 هاا  بحران از پذیر آسیب های گروه دیگر، سوی از جامع. سیستمی شکل به بلکه منفرد صورت به نه

 بار  (.Douglas 2001: 967) اند ارتباط در سواد ،فقر اقلیت، مذهب، سن، چون جمعیتی یوامل با نیز

 بار  نفار  میلیون سه از بیش ،گذشته سالبیست  طی ملل، سازمان سوی از منتشرشده آمارهای اساس

 ایان  تاأثیر  تحات  نفار  میلیارد یک از بیش زندگی و اند داده دست از را خود انج طبیعی بالیای اثر

 شناسای  زماین  و جغرافیاایی  موقعیت به توجه با ایران سرزمین (.UN 1991) است گرفته قرار بالیا

 سایل،  چاون  ساوانحی  باروز  اثار  بار  همواره و آید می شمار به جهان خیز سانحه کشور ده ازیکی 

 و )هاشامی  است آمده واردآن  به توجهی قابل مالی و جانی خسارات غیره و ،وفانط سالی، خشک

 طبیعای  بالیاای  از هدید آسیب  کشورهای از نیز ایران کشور اساس همین بر (.306 :1389 همکاران

 در گذشاته  ساال  یکصاد  در باال قدرت با زلزله 170 منتشرشده آمارهای اساس بر که طوریاست؛ 

 تارین  متناوع  و تارین  بازر   در قرارگیری است. بوده درصد 18 ایران سهم که است داده رخ جهان

 جهانی خسارت درصدی 37 آمدن وارد به منجر هیمالیا، ا آلپ نام به ،زمین ةکر ساخت زمین ةناحی

 باه  ایران جهان، کشورهای بین (.3ا   1 :1388 همکاران و )غفوری است شده ایران کشور به زلزله

 طبیعای  ةحادثا  چهال  از کاه  اسات  جهاان  بالخیاز  کشاور دَه  ءجاز  بهغیرمترق حوادث بروز لحاظ

 کاه  اسات  حاالی  در ایان  اسات.  داده رخ ایاران  در آن ماورد سای   از بیش جهان در شده شناسایی

 فقاط  اما دهد، می اختصاص خود به را جهان طبیعی بالیای تلفات درصد 6 ایران اسالمی جمهوری

 از بسایاری  وقاوع  در هاا  انساان  نقاش  هرچند ت.اس داده جای خود در را جهان جمعیت درصد 1

 تشادید  در بشر است مسلم آنچه است، مواجه زیادی های قطعیت یدم با غیرمترقبه طبیعی حوادث

 و گردوغباار  هاای  طوفان از ناشی پیامدهای تشدید مانند ، طبیعی بالیای برخی به بخشیدن شدت و

 ،غیرمساتقیم  یا مستقیم صورت به ،ای گلخانه گازهای ةروی بی انتشار از ناشی های سالی خشک بروز

 کشاورها،  اقتصااد  بار  هنگفتی مالی و جانی های هزینه انهیسال طبیعی رخدادهای این که دارد نقش

 شاهرهای  از نیاز  ارومیه شهر .ندنک می تحمیل ،یافته توسعه کمتر و توسعه حال در کشورهای یژهو به
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 سایل  جمله از طبیعی حوادث باالی پتانسیل اراید خود خاص شرایط وجود با کهاست  ایران مهم

 هسات  نیاز  ارومیاه  ةدریاچا  شامل و گرفته قرار آن داخل ارومیه شهرستان که فالتی .است زلزله و

 باه  کاه  اسات  کوهساتانی  ای منطقه پهنه این دریاست. سطح از متر 3000 تا 1300 ارتفاع با ای پهنه

 و هاا  کاوه  رشاته  ایان  شاود.  می کاسته ها آن تفاعار از شرق طرف  به غرب طرف از حرکت موازات 

 و مارزی  و جوان های کوه رشته وجود است. گرفته قرار ترکیه و ایران مرز روی بیشتر ها آن های قله

 با است. داده افزایش شهر این دررا  خیزی لرزه امکان ارومیه شهرستان اطراف در گسل باالی تعداد

ة جامعا  آوری تااب  میزان یپذیر آسیب افزایش از لوگیریج برای است ضروری آمد آنچه به وجهت

 وقاوع  هنگاام  هاا  مخااطره  برابار  در بازیابی و ایستادگی برای جامعه های ظرفیت و شناسایی محلی

 در زلزلاه  از ناشای  پذیر آسیب مناطق شناسایی حاضر ةمطالع هدف ،رو این از ه شود.سنجید بحران

 .است مشخص و دقیق صورت به ارومیه شهر مختل  مناطق

 پژوهش نظری مبانی

 نیروهاای  کاه  اناد  کارده  تعریا   مخاطراتی را طبیعی مخاطرات کیت و 1برتون :محیطی مخاطرات

 باا  ،عای یطب نوساانات  خااطر  باه  سایل،  حاضر حال درمثالً  کنند. می ایجاد را آن جامعه از خارج

 و زهکشای  نظیار  ،انساان  یهاا  فعالیات  باا  مرتبط بیشتر و شود می ایجاد اقلیم در کمتری فراوانی

 در که دارد را آن توانایی طبیعی مخاطرات (.Burton et al. 1999) است ،زدایی جنگل و سازی کانال

 (.111 :1397 امیریان و )کرمی شوند بدل هولناک سوانحی به مخاطرات تقلیل های سیستم نبود

 در بحاران  وقاوع  نگامه اانای،اناس و فیزیکی هاای سارماایاه پاذیاری آسایاب :جوامعپذیریآسیب

 قبیال  از ا مطالعااتی  هاای  بخاش  از بسایاری  در اماروزه  کاه  اسات  مسائلی ترین مهم از یکی ،روستاها

 پدافناد  ،محیطای  یالااوم  بااحاااران،  مادیاریاات  اجاتاماایاای،  شانااساای  اناسااان  شناسی، جامعه

 باسایاار چااارچااوب پاذیاری سایابآ مفهوم کلی طور  به اسات. گرفته قارار توجه ماورد ا غیریامل

 و ،بحاران  وقااوع  از ناشای  پیامادهای  و آثااار  بحرانای،  وقایع باحاران، ماهیت درک بااارای مناسبی

 .(47 :1393 همکااران  و )سابکبار  آورد مای  فراهم مختل  سطوح در بحران مقابل در واکنش همچنین

 وقاوع  اثار  بار  یاحتماال  خساارت  زانیم و وسعت دادن نشان جهت که است یاصطالح یپذیر بیآس

                                                                                                                                                       
1. Burton 
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 زانیا م ونسکو،ی  یتعر بر بنا رود. می کار به ییایجغراف مناطق و ها ساختمان و جوامع به یعیطب سوانح

 بر کند. یم نییتع را طیمح آن یریپذ بیآس یعیطب ةسانح کی شدت و وقوع مقابل در طیمح تیحساس

 طراتامخا ؛ دارند أمنش دو مخاطرات ةکلی ملل، مانساز بالیای کاهش المللی بین راهبردی ةبرنام اساس

 :Moe et al. 2006) اسات  انساان  دخالات  حاصال  که فناوری و ها فعالیت از ناشی مخاطرات و طبیعی

 در کاه  یداخلا  یهاا  تیوضاع  و طیشارا  از اسات  یبارت یریپذ بیآس از ما منظور یکل طور  به (.396

 ریساا  ایا را باال برده خطرها به نسبت یشکنندگ و یریرپذیتأث ت،یحساسدر معر   یریقرارگ صورت

 گار، ید یباارت  باه  (.ISDR 2004: 207) دهاد  یما  شیافازا  ماردم  باه  را وارده یفشاارها  و هاا  شاوک 

 یروهاا ین باه  نسابت  زا بحاران  بالفعال  ایا  بالقوه های دهیپد و یناصر از یناش خسارات به یپذیر بیآس

 یوامال  .(Keller 2007: 3) شاود  مای  گفتاه  صاد  تا صفر شدت ةباز در ساتیتأس و ،زاتیتجه ،یانسان

 و نیقاوان  ،یادیا بن ،یاقتصاد ،یاجتمای ،یکالبد ،یعیطب یوامل شامل که ندا گوناگون اریبس یپذیر بیآس

 به بلکه منفرد، صورت به نه ؛دهند می قرار ریتأث تحت را گریهمد یوامل نیا ند.شو می رهیغ و ،مقررات

 یریپااذ  بیآساا  اماروزه  (.Paton & Fohnston 2001: 270) هساتند  اطارتب در جامع ستمیس یک شکل

 از همه و همه ،غلط معماری با روساتاهایی  ،ناامن محالت ،بیدفاع فضاهای ،روساتایی  هاای  سکونتگاه

 کااانون هاار در یاساسااا یاختالالتاا دنااتوان یماا کااه (86 :1387 )بیاااتانااد  امنیت ةتهدیدکنند یوامل

 طرفای  از (.Quarol 2005: 8)کنند  مختل را هاا ساازمان گارید ییکاارا و دنآور وجود باه سکونتگاهی

 اسات  مهم قدر آن انسانی و طبیعی مخاطرات مقابل در ها آن متعلقات و ها انسان جان از حفاظت ةلئمس

 یاافتن  اسااس  ایان  بار (. Gibson 1997: 8) شاود  مای  محساوب  انریاز  برنامه اصلی اهداف از یکی که

 است. بوده ها آن جوامع و ها دولت برای اولویتی همواره یپذیر آسیب کاهش برای مفید راهکارهای

و  محیطای  یناصار  تلفیق از حاصل آسایش از ای پیوسته گیری اندازه یپذیر آسیب :1یپذیرآسیب

 طباق  د.شاو  مای   تعریا  باالقوه  باار  زیاان  های آشفتگی از دامنه یک معر  در سیاسی و اقتصادی

 ای دساته  یاا  معین ینصر یک زیان ةدرج از است یبارت یپذیر آسیب (1991) ملل سازمان تعری 

 روی شاده  بیاان  و معاین  بزرگاای  با طبیعی ةپدید یک وقوع جةنتی در ریسک معر  در یناصر از

 طرفای  از (.431 :1391 فر )کاملی کامل( یپذیر آسیب) یک تا ی(پذیر آسیب )بدون صفر از مقیاسی

                                                                                                                                                       
1. vulnerability 
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 باالقوه  ةپدیاد  یاک  از حاصال  آسایب  و زیاان  ةدرجا  مانناد  فاوتمت مبانی حسب بر یپذیر آسیب

 محیطی ا انسانی سیستم یک از ای خصیصه و ،اقتصادی ا اجتمایی موقعیت و وضعیت رسان، آسیب

 .(10 :1396 همکاران و )ملکی است شده تعری 

 راتمخااط  آثار با مقابله برای است شهری جوامع ظرفیتی تفاوت از میزانی :1شهرییپذیرآسیب

 آن اجتماایی  هاای  ویژگای  و شهر( فضایی ساختار) مادی جهان در ها آن موقعیت اساس بر طبیعی

 (.43 :1388 احدنژاد) ی(اجتمای ساختار) جوامع

 هر در آن مفهومی های ویژگی و شهری یپذیر آسیب ةنظری اساس بر :شهرییپذیرآسیبةنظری

 و یپاذیر  آسیب ةدامن و سطوح اما .دارد وجود یپذیر خطر از معینی مقدار مفرو ، شهری فضای

 دفااع،  بای  آلاوده،  ینوان با فضاهایی . زیرااست نشده توزیع یکنواخت طور به شهر سطح در ایمنی

 )محمادی  هساتند  محیطای  مخااطرات  حتای  و میجرا و ها خشونت انواع رخداد محل پذیر آسیب

 .(47 :1392 چشمه ده

 پژوهش ةپیشین
 واحدهای رفتارهای از تابعی ،لرزه زمین مانند ،طبیعی یرخدادها برابر در ها سکونتگاه پذیری آسیب

 مادیریت  اصاول  از یکای  .است ایستادگی یتوانای یا تأثیرپذیری ةدرج دهندة نشان که است انسانی

 طراحای  امکاناات  از هوشامندانه  ةاساتافااد و محیط یناصر جانمایی در دقاات لاازوم مخاطرات

 تااکنون  .(Burton et al. 1999) اسات  مخااطرات  و رخاداد  ایان  زا ناشای  صادمات  کااهش  برای

 باه  اداماه  در کاه  اسات  شده انجام جوامع بر زلزله ةمخاطرآثار  ارزیابیة حیط در مختلفی مطالعات

 .شود می اشاره مورد چند به خالصه صورت

 غیریامال  پدافناد  بار  ماثثر  یوامال  بررسی هدف با که ،پژوهشی در (2018) شهمکاران و 2ژو

 تر مهم تواند می پیشگیرانه اقدامات ندداد نشان ،شد انجام زلزله بروز از پس و پیش زمان در شهری

 اقادامات  از یکی اجتمایی مشارکت داد نشان همچنین مطالعه این باشد. سانحه از پس اقدامات از

 است. بحران مواقع در پذیری آسیب میزان کاهش بر مثثر

                                                                                                                                                       
1. town vulnerability 
2. Xu 
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 کشاور  ماندالی شهرستان در زلزله خطرپذیری بررسی به ای لهمقا در (2016) شهمکاران و نوی

 اطالیاات  هاای  الیاه  از استفاده با و پرداختند ،دارد قرار سگینگ فعال گسل نزدیکی در که ،میانمار

 طبقاه پان    باه  را شهرساتان  خطرپاذیری  AHP روش از اساتفاده  با و ،گسل شناسی، زمین ای، لرزه

 به نزدیک ماندالیکه شهرستان غربی قسمت در خطر بیشترینداد  نشان پژوهش نتای  .نددکر تقسیم

 دارد. قرار ماندالی ةتپ ةمحدود در خطر کمترین و سگینگ گسل

« معاابر  ةشابک  بارای  ای لارزه  ضاد  تقویات  راهبارد » ةمقالا  در (2012)همکاارانش   و 1ناگایی

 شاهری  معاابر  ةشبک و ونقل حمل امکانات برای ای لرزه ضد تقویت های راه یافتن برای چهارچوبی

 ةکوب شهر در را آن سناریوی روش، بودن منطقی و محاسبات کارایی آزمون برای ،ها آن دادند. ارائه

 .بردند کار به حومه و ژاپن

 باا  بارسالون  شاهر  یپاذیر  آسایب  ساازی  مدل ضمن تحقیقی در (2009) شهمکاران و 2التاندا

 ارزیاابی  باه  ،خساارت  تخماین  ةزمین در موجود های مدل کارگیری به با ،Risk_UE مدل از استفاده

 پرداختند. بارسلون شهر در اقتصادی و انسانی خسارت

 مخاااطرات اجتمااایی یپااذیر آساایب» ینااوان بااا ای مقالااه در (2003) شارانهمکاا و 3کاااتر

 و ارزیاابی  ماورد  امریکاا  ةمتحاد  ایاالت در را بالیا برابر در اجتمایی یپذیر آسیب« محیطی زیست

 دادند. رقرا تحلیل

 ارزیاابی » ینوان با 5خاورمیانه فنی دانشگاه ارشد کارشناسی ةنام پایان در (2003) 4هاکی گونگور

 ارزیاابی  به «استانبول پندیک ةمنطق جغرافیایی اطالیات سیستم از استفاده با اجتمایی یپذیر آسیب

 پرداخت. زلزله از ناشی یپذیر آسیب

 کالبادی  فیزیکای  یپاذیر  آسیب میزان» ینوان تحت ای مقاله در (1390) شهمکاران و پور خاک

 در خیازی  زلزلاه  نظار  از مشهد شهر که رسیدند نتیجه این به «خیزی زلزله دیدگاه از مشهد 9 ةمنطق

 بنادی  پهناه  هاای  نقشه هایی شاخص از هاستفاد با ،سپس است. گرفته قرار متوسط خطر با ای منطقه

                                                                                                                                                       
1. Nagae 

2. Latand 
3. Cutter 
4. Gungor Haki 
5. Middle East Technical University 
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 ةحاوز  در الزم راهکارهاای  اتخاا   امکاان  تاا  ناد ردک تهیاه  را زلزلاه  وقاوع  هنگاام  یپاذیر  آسیب

 .دشو میسر شهری مدیریت گذاری سیاست

 هاای  بافت دارییناپا بینی پیش مدل کی ةتهی» ینوان تحت ای مقاله در (1392)ش همکاران و حبیبی

 هاای  شااخص  «ییجغرافیاا  اطالیاات  ةسامان و وارون مراتبی سلسله منطق با زلزله برابر در شهری کهن

 .ندکرد بررسی ریزی برنامه های مدل قالب دررا  شهرها یپذیر آسیب بر مثثر فضایی ا دیکالب

 تهران شهر 1 ةمنطق بافت کالبدی یپذیر آسیب ارزیابی» ینوان تحت ای مقاله در (1395) لو ییسی

 صشاخپن   ازگیری  بهره با جغرافیایی اطالیات سیستم در IHWP روش از استفاده با «زلزله برابر در

 شناساایی  باه  جمعیتای(  تاراکم  ،اماداد  مراکاز  باه  دسترسای  ابنیه، یمر ابنیه، کیفیت اراضی، )کاربری

 .هستند ناایمن نواحی منطقه این 3 و 1 نواحی کهدادند  نشان وپرداختند  پذیر آسیب های محدوده

 یپاذیر  آسایب  بار  ماثثر   یوامل» ینوان تحت پژوهشی در (1395) شهمکاران و سبکبار فرجی

 ناواحی  شناساایی  به «طبیعی های بحران با همواجه در یپذیر آسیب بندی پهنه و تهران شهر 6 ةطقمن

 ,IDRISI, MATLAB افزارهاای  نارم  در میدانی های داده از استفاده با زلزله برابر در تهران 6 ةمنطق

ArcGIS لحاظ به منطقه شرقی جنوب ویژه هب و ،جنوبی مرکزی، های بخش دادند نشان و ندپرداخت 

 .ندا یپذیر آسیب باالی پتانسیل دارای ها ساختمان قدمت بودن باال

 یپاذیر  آسایب  کااهش  راهبردهای» ینوان تحت ای مقاله در (1397)ش کارانمه و آستانه دربان

 «AHP FUZZY روش از اساتفاده  باا  ،تهاران  شاهر  6 ةمنطق در زلزله خطر برابر در مسکونی بافت

 و کام  یپاذیر  آسایب  الله پارک و ،تهران دانشگاه قلعه، قزل نصرت، اد،امیرآب های محله ندداد نشان

 دارند. متوسط یپذیر آسیب گاندی و ،آباد بهجت سایی،ا  آرژانتین شریعتی، های محله

 و مختاااری ،(2012) 3آینااودین (،2010) 2بریاناات و آلاان ،1مایونگااا نظیاار افاارادی همچنااین

 زمیناه  این در (1397) شهمکاران و رحمانی (،1397)ش کارانمه و پوراحمد (،1396)ش همکاران

 اند. داشته مطالعاتی

                                                                                                                                                       
1. Mayunga 

2. Allan & Bryant 
3. Ainuddin 
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 ها روش و مواد
 مطالعه مورد ةمحدود

 قسامت  در کاه  اسات  غربای  آ ربایجاان  استان ةگان چهارده های شهرستان از یکی ارومیه شهرستان

 باه  جناوب  از سالماس،  شهرساتان  باه  شامال  از ارومیاه  شهرساتان  است. گرفته قرار استان میانی

 شود. می محدود ترکیه و ایران مرز به غرب از و ،ارومیه دریاچه به شرق از مهاباد، و نقده شهرستان

 کیلاومتری  18 ةفاصال  در کاه  اسات  غربی آ ربایجان استان مرکز نیز و شهرستان مرکز ارومیه شهر

 درجاه  37 و گریناوی   النهار نص  از شرقی طول ةدقیق 4 و درجه 45 مختصات در ارومیه، ةدریاچ

 30 یار   باه  و کیلاومتر  70 طاول  به ای جلگه داخل استوا خط مبدأ از شمالی یر  ةدقیق 33 و

 سرشاماری  آخارین  در شاهر  ایان  (.24 :1392 ارومیاه  شهر جامع طرح) است گرفته قرار کیلومتر

  نپا  در مجموع در کهاست  نفر 680000 بر بالغ جمعیتی دارای ایران آمار مرکز سوی از شده ارائه

 اند. شده گسترده شهر این مناطق مجمویه از منطقه

 
 (1399 نگارندگان مأخذ:) ایران کشور در ارومیه شهر سیاسی موقعیت .1 شکل
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 پژوهش روش

 تحلیلی ا توصیفی ها داده گردآوری ةشیو لحاظ از و کاربردی گذاری هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 و کالبادی  های داده تشکیل و تولید به تدااب پژوهش نهایی هدف به دستیابی و رسیدن جهت .است

 پاژوهش  این اجرای مراحل که شد پرداخته زلزله از ناشی یپذیر آسیب در تأثیرگذار طبیعی یوامل

 است. شده داده شرح 2 شکل در

 
 پژوهش مراحل نمای روند. 2 شکل

و  ای بخاناه کتا مطالعاات  از گیری بهره با ،اول گام در پژوهش نظر مد اهداف به دستیابی جهت

 میازان  بررسای  جهات  الزم های شاخص گذشته، مطالعات از حاصل نتای  ارزیابی و موجود اسناد

 پاژوهش  بعادی  ةمرحلا  در. دش استخراج و شناسایی زلزله برابر در شهری های بافت یپذیر آسیب

 شناساان کار نظریاات  و فازی مراتبی سلسله ةچندمعیار گیری تصمیم های تکنیک از گیری بهره با ،نیز

 کلای  طاور  باه  شادند.  مشاخص  یپذیر آسیب میزان بر مثثر های شاخص اهمیت و سطح منتخب،

 از اطالیات و ها داده .هستند )غیرفضایی( توصیفی های داده و )نقشه( مکانی های داده شامل ها داده

 ... و ،شهرسازی و مسکن سازمان شهرداری، جمله از مربوطه های سازمان و مراکز به هعمراج طریق

 ماورد  روش و شایوه  به بنایک  هر که شدند آماده و ویرایش نظر مورد های تحلیل منظور به و اخذ

 طارح  از هاا  ساختمان و کالبدی بخش به مربوط های داده که طوری ؛گرفتند قرار استفاده مورد نظر

 دشا  وکتوری یها الیه به تبدیل Arc Gis افزار نرم از استفاده با سپس و استخراج ارومیه شهر جامع

 فازی مراتبی سلسله مدل طریق از سپس و کسب نظرسنجی طریق از نیز نیاز مورد کیفی های داده و

 شد. داده اختصاص وزن تولیدشده های الیه به



 (1399 پژوهشهای  یافته مأخذ:) پژوهش متغیرهای و ها شاخص. 1 جدول

 

 شاد.  داده اختصااص  الیاه  هر طبقات و ها الیه به بندی رتبه های ارزش و ها وزن بعد ةمرحل در

 گرفات.  شاکل  Fuzzy Ahp روش از اساتفاده  باا  شده بندی رتبه های ارزش و وزن اختصاص فرایند 

FAHP باه  رسایدن  بارای  را زوجای  ةمقایسا  ةرویا  که است چندمعیاره گیری تصمیم رویکرد یک 

 نظر مورد های مکان متفاوت دیملکر با و گیرد می کار به متعدد های گزینه میان در نظر مورد اهداف

 پرداختاه  گیاری  تصامیم  روش دو ایان  خصاوص  در توضیحی ةارائ به ادامه در کند. می انتخاب را

 شود. می



554   1401 زمستانو  پاییز، 2، شمارة 14آمایش سرزمین، دورة 

 FAHP مراتبی سلسله تحلیل مدل
 دشا  پیشانهاد  2پدریکز و 1الرهورن های نامه ب هلندی محقق دو توسط 1983 سال در ابتدا مدل این

 مراحال  پیچیادگی  یلات  به ولی. بود شده نهاده بنا لگاریتمی راتمجذو حداقل روش مبنای بر که

 ناام  باه  چینای  محققی 1996 سال در اینکه تا .نگرفت قرار استقبال مورد شناسی روش و محاسباتی

 کارد  ارائه فازی مراتبی سلسله تحلیل مبنای بر ای توسعه تحلیل روش ینوان تحت را روشی چانگ

 ماورد  فاازی  ایداد .(64 :1389 )یطایی شد می استفاده مثلثی فازی ایداد از آن در محاسبه برای که

 کاه اسات   3مثلثی فازی ایداد صورت به حاضر پژوهش در مشخصطور  به و مدل این در استفاده

 محایط  در ای مجمویاه  چنین هندسی فضای .(87 :1392 منیث)م بود خواهد M=(m,α,β)شکل  به

 است. آمده 3 شکل در فازی

 
 فازی محیط در مثلثی اعداد عضویت تابع .3 شکل

 بود. خواهد 1رابطه  صورت به نیز مثلثی فازی ایداد یضویت تابع ریاضیاتی ساختار

(1) 

 
:است شرحبدین  مراحلی دارای فازی مراتبی سلسله تحلیل مدل چانگ، روش اساس بر ،بنابراین

 .شود یم ترسیم مراتبی سلسله نمودار مرحله این در :اولةمرحل

                                                                                                                                                       
1. Larhorn 

2. Pedricz 

3. triangular fuzzy number 
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 مبناای  بر .شوند یم تعری  زوجی یها سهیمقا منظور به فازی ایداد مرحلهاین  در :دومةرحلم

 ایان  در استفاده مورد فازی طی  چانگ، ةیتوص نیز و گرفته صورت خصوص این در که مطالعاتی

 .شود می ارائه 4 شکل قالب در پژوهش

 
 پژوهش ةاستفاد مورد زبانی متغیرهای. 4 شکل

 فازی ایداد کارگیری به با که شود می تشکیل زوجی ةمقایس ماتریساین مرحله در  :سومةمرحل

 (2)رابطه  رسید. انجام به حاضر پژوهش در مثلثی

(2) 

 
بود: خواهد 5الی  3 روابط طریق از  مقدار ةمحاسب:چهارمةمرحل

(3) 
 

(4) 
 

(5) 
 

 است ستون ةشمار j و سطر ةشمار i روابط این در
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 کاه  شود در این مرحله انجام می ها شاخصهمة  برای ها  بزرگی ةدرج ةمحاسب:پنجمةمرحل

 (7)رابطااة  صااورت بااه  و  فااازییاادد دو بزرگاای آن در

 شود: می تعری 

(6) 

 
 بدین بود. اهدخو زوجی ةمقایس ماتریس در ها شاخص وزن ةمحاسب مدل این در :ششمةمرحل

 است: شده استفاده زیر ةرابط از منظور

(7) 
 

 بود: خواهد زیر صورت به پژوهش های شاخص برای نشده نرمالیزه وزن بردار بنابراین،

(8) 
 

 بود: خواهد نهایی وزن بردار ةمحاسب مدل این در :نهاییةمرحل

(9) 
 

 بحث

 از )فاصاله  متغیار  13 به مربوط های نقشه رسیمت به دبای پژوهش اطالیات و داده تحلیل ةمرحل در

 فضاای  شاهری،  تأسیساات  درمانی، مراکز از فاصله اراضی، پوشش نوع زمین، جنس شیب، گسل،

 وضاعیت  و ،ابنیاه  مسااحت  و طبقاات  تعاداد  ،ابنیاه   کیفیات  نشانی آتش شهری، گاز ایستگاه سبز،

 ماورد  ةمحادود  شاهری  سایالب  ذارتأثیرگا  هاای  شاخص قالب در استفاده مورد ابنیه( به دسترسی

 تشاکیل  و مطالعاه  مورد ةمنطق از پایه ةنقش ةتهی به ابتداکار  این برایبنابراین،  شد. می اقدام مطالعه

 Arc افازار  نارم  قالاب  در گانه سیزده متغیرهای ازیک  هر به مربوط های الیه ترسیم و ها داده پایگاه

GIS شد. مایانن 5شکل  صورت  به آن ةنتیج که دش اقدام 
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 شهری گاز های ایستگاه سبز، فضای درمانی، مراکز نشانی، آتش های ایستگاه از فاصله ةنقش چپ( به راست )از. 5 شکل

 (1399 نگارندگان :)مأخذ

 
 :)مأخذ شهر شیب طبقات و ،زمین جنس گسل، از شهر ةفاصل اراضی، کاربری نوع ةنقش چپ( به راست )از .6 شکل

 (1399 نگارندگان
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 :)مأخذ ها ساختمان طبقات تعداد ،ابنیه به دسترسی ها، ساختمان کیفیت بلوک، مساحت ةنقش چپ( به راست )از .7 شکل

 (1399 نگارندگان

 
 (1399 نگارندگان :)مأخذ یپذیر سیبآ در تأثیرگذار شهری مهم تجهیزات و تأسیسات از فاصله. 8 شکل

 اساتفاده  فازی مراتبی سلسله مدل از نظر مورد ةنتیج به یابی دست برای ها نقشه ةتهی از پس ادامه در

 هاای  وزن با ها متغیر مثلثاتی فازی ایداد قالب در پژوهش های متغیر گذاری وزن از بعد مدل این در شد.

 کرد: مشاهده توان می 2 جدول در کهشدند  مشخص وزن حداکثر تا وزن حداقل از متفاوت
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 (1399 نگارندگان محاسبات مأخذ:) پذیر آسیب مناطق بندی پهنه برای ها الیه نهایی وزن  .2 جدول

 هاگزینه نشدهنرمالوزن شدهنرمالوزن

141/0  64/0  گسل از فاصله 

084/0  38/0  شیب 

060/0  27/0  زمین جنس 

053/0  24/0  اراضی کاربری نوع 

038/0  17/0  درمانی مراکز از فاصله 

046/0  21/0  سبز فضای از فاصله 

031/0  14/0  نشانی آتش های ایستگاه از فاصله 

040/0  18/0  شهری گاز های ایستگاه از فاصله 

042/0  19/0  شهری تأسیسات ةفاصل 

099/0  45/0  ها ساختمان طبقات تعداد 

075/0  34/0  ابینه مساحت 

221/0  ها ساختمان کیفیت 1 

071/0  32/0  ابنیه به دسترسی وضعیت 

 

 
 (1399 نگارندگان )مأخذ: Fuzzy AHP مدل از استفاده با ارومیه شهر در زلزله برابر در پذیر آسیب مناطق نهایی ةنقش. 9 شکل
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 4 تا 1 گریدهای در پذیر آسیب های محدوده مساحت چپ( به راست )از .10 شکل

 
 نگارندگان )مأخذ: Fuzzy AHP مدل از استفاده با ارومیه شهر در زلزله برابر در پذیر آسیب مناطق درصد نمودار. 11 شکل

1399) 



 561 زلزله ... برابر در شهری مناطق یپذیر آسیب بندی پهنه

 تار  دقیاق  بیاان  باه اسات.   پذیر آسیب بسیار زلزله برابر در ارومیه شهر شرق 10 شکل اساس بر

 شاامل  اغلاب  منااطق  ایان است.  پذیر آسیب بسیار زلزله مقابل در ارومیه شهر از درصد 42 حدود

 سااز و ساخت در کاررفته به مصالح و بافت نوع یلت به مناطق این است. ارومیه شهرداری 2 ةمنطق

 شهر مرکز کهاست  مربع متر 11689933 بر بالغ مساحتی مناطق این .است کمتری ایمنی دارای آن

 در شاهر  ساطح  از درصاد  58 حدود این، وجود با گیرد. می بر در را شهر شرقی جنوب و شرق تا

 متار  16505566 بار  باالغ  مسااحتی  محدوده ینا که گیرد می قرار کم و متوسط یپذیر آسیب گرید

 دارای سااز و سااخت  نظار  از محادوده  این است. گرفته قرار شهر شمال و غرب در کهاست  مربع

 .ستباال کیفیت و کم طبقات تعداد شامل اغلب و نوساز های ساختمان و مساکن

 نتیجه

 ها مکان که یا درجه هب نسبت ستمیس کی تیحساس و بودن معر  در زانیم از یتابع یریپذ بیآس

 هاای  سال در را بسیاری توجهات پذیری و مدیریت آن . موضوع آسیباست نندیب یم بیآس افراد و

 سالیان در افتاده اتفاق بالیای است شده جلب به خود ها ملت و ها دولت ریزان، برنامه میان در اخیر،

 و شاده  پاذیرتر  آسایب  ای دهفزاینا  صاورت  باه  افاراد  و جواماع  کاه  است موضوع این بیانگر اخیر

 وقاوع  از بعاد  تاا  اغلاب  پاذیری  آسیب و ریسک کاهش حال، این با اند. یافته افزایش نیز ها ریسک

 گذاری سرمایه تراکم و شهری فضاهای بر حاکم شرایط و ها ویژگی .شوند می انگاشته نادیده سوانح

 اناواع  برابار  در شاهرها  نیتمصاو در زمیناة   یریاز  برناماه   باه  توجه لزوم محیطی های بارگذاری و

 شاهرها  درونای  هایفرایناد   شادن  پیچیاده  و جواماع  در توسعه سیر با .دهد نشان می را مخاطرات

 و پیچیاده  بسیار ها آن در نیز طبیعی بالیای و حوادث آثار اقتصادی( ،اجتمایی ساختاری، )کالبدی،

 بار  طبیعای  ساوانح  آثاار  سای برر بناابراین  .است شده تر مشکل بسیار یپذیر آسیب کنترل و کاهش

 اسات.  شاهری  انریاز  برناماه   توجاه  ماورد  و مهام  مسائل از ،شهرها ویژه هب انسانی، های سکونتگاه

 از فراوانای  خساارات  شاده  سابب  بحاران  مدیریت اصول به توجه یدم کنون تا که است پرواضح

 نشاان  رییپیشاگ  نةدر زمی شده انجام مطالعات .دشو تحمیل سکونتگاهی جوامع بر متعدد های زلزله

 در شهرساازی  استانداردهای و اصول به توجه و شهرها بافت در کالبدی یپذیر آسیب بررسی داده

 وقاوع آثاار   کااهش  در تواناد  می زیادی حدّ تا اقدام نیازمند بافت نوسازی و سازی به و آن راستای
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 ارزیاابی  آنباا   مارتبط  هاای  نگرانای  و ارومیاه  شاهر  در زلزله احتمالی وقوع شود. واقع مثثر  زلزله

 ارومیاه  شهر خاص شرایط به توجه با تحقیق این در است. ساخته ضروری را کالبدی یپذیر آسیب

 وضعیت ساختمان، طبقات تعداد زمین، جنس گسل، از فاصله جمله از گوناگون شاخصسیزده  از

 اساتفاده  زلزلاه  ربرابا  در منطقه یپذیر آسیب بیان برای ... و ،دسترسی وضعیت ها، ساختمان کیفیت

 کیفیات  و طبقاات  تعاداد  مساکن، ساخت در کاررفته به مصالح نوع به توجه با داد نشان نتای  شد.

 کاه  ارومیاه  شاهر  مسااحت  از درصاد  42 حادود  آن باه  داده اختصااص  هاای  وزن و ،هاا  ساختمان

 اساسا  بار  .اسات  زلزلاه  برابار  در یپاذیر  آسایب  باالی پتانسیل دارایاست  مربع متر 11689933

 ةمنطقا  مرکز در که قرمز و نارنجی های لکه از زیادی مساحت که یابیم درمی آمده دست هب بندی طبقه

 ةدرجا  ورد دا فرساوده  هاای  بافات  باا  را همبساتگی  بیشترین است گرفته قرار ارومیه شهرداری 4

 (1399ش )همکااران  و محمودی که؛ موضویی است داده اختصاص خود به را باالیی پذیری آسیب

 بافات  این ساکنان که آنجا از .اند کرده تأکید آن بر تهران شهرداری 20 ةمنطق در خود ةمطالع در یزن

 دارای دسترسای  وضاعیت  لحااظ  از بافات  این محالت وهستند  درآمد کم و ضعی  اقشار معموالً

 بااالی  اولویات  دارای دارناد،  خطارزا  تأسیساات  باا  کمی ةفاصل چنینمه ونیست  مناسبی شرایط

 بودن نوساز یلت به ارومیه شهر غرب و شمالی مناطق دیگر طرفی از اند. شده معرفی یپذیر آسیب

 خیازی  زلزلاه  برابار  در کمتاری  پتانسایل  دارای سابز  فضای و اصلی های شریان به بهتر یسدستر و

 شاهر  2 ةمنطق مطالعه مورد ةمحدود خصوص در گرفته صورت ارزیابی به توجه با بنابراین .هستند

 منطقاه  ایان  در ابنیه به دسترسی کیفیت و دوش بهسازی یا نوسازی سازو ساخت نظر از دبای ارومیه

 د.وبر باال

 کالبادی  هاای  ویژگی و ساختمان نظیر شهری فضای کالبدی های مثلفه که آنجا از کلی، طور به

 زانمیا  و شادت  بر ای کننده تعیین نقش همگی فضاها و توده حجم ،ها کاربری فضایی توزیع ها، آن

 از حاصال  نتاای   دارناد  ساوانح  و هاا  بحران با مقابله در زیستی های مجتمع و شهرها پذیری آسیب

 کیفیات  باودن  پاایین  کاه  داد نشاان  زلزلاه  برابر در ارومیه شهر های ساختمان پذیری آسیب بررسی

 مصاالح  ناوع  بااالخص  ،4ة منطقا  محاالت  از زیادی های بخش شهرسازی های شاخصه و ساخت

 افزایش زلزله برابر در را مناطق این یپذیر آسیب ... و ،معابر یر  بودن کم ساخت، در هکاررفت هب
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 خااص  پاذیری  آسایب  معیاار  یک معلول توان نمی تنهایی به را ناپایداری و پذیری آسیب این و داده

 یناوان  به و هم کنار در که ستکمبودها و مشکالت از ای مجمویه برآیند معضل این بلکه ؛دانست

 مطالعاتی نتای  با نتای  این که است داده قرار تأثیر تحت را ها بافت این یریپذآسیب مجمویه یک

 شهمکااران  و نیاا  کااظمی ، (1397) شهمکااران  و مختاری گل، (2018ش )همکاران و مارسیو نظیر

 است. بوده سو هم (1396)
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 منابع
 شاهر  :موردی مطالعة زلزله، برابر در شهرها یپذیر آسیب سازی مدل» (.1388) محسن روشنی، احدنژاد

 تهران. دانشگاه جغرافیا دانشکدة شهری، یریز برنامه  و جغرافیا رشتة دکتری رسالة ،«زنجان

 سمت. گودرزی، شاپور و مقیمی ابراهیم مترجمان: ،محیطی مخاطرات (.1382) کیت اسمیت،

 الگاوی  ارائاة  و تدوین» (.1394) نسب قنبری یلی ؛شمسایی اهلل فتح ؛مدیری مهدی سعید؛ ورکی، امینی

 پدافناد  بار  تأکیاد  باا  حیااتی  های ساختزیر یپذیر خطر تحلیل و ،یپذیر آسیب تهدیدات، ارزیابی

 .85 ا 69 ص ،1394 زمستان و پاییز ،4 د ،بحران مدیریت ،«یاملغیر

 مقطاااع لاااةرسا ،«تهرانی شهروندان بین در امنیت احساس شناختی جامعه تبیین» (.1387) بهرام ،بیات

 .اصفهان دانشگاه ،شناسی جامعه گروه ،انسانی ادبیات و یلوم ةنشکددا ،دکتری

 آوری تااب  هاای  مثلفاه  فضاایی  تحلیال » (.1397) صادقی رضا یلی ؛زیاری اهلل کرامت احمد؛ احمد،پور

 ،«تهاران  شاهرداری  10 منطقاة  ماوردی:  نموناة  ،زلزلاه  برابار  در شهری فرسودة های بافت کالبدی

 .130 ا 111 ص ،1 ش ،8 س )جغرافیا(، فضایی یریز برنامه

 ساازی  پیااده » (.1391) صافدرنژاد  مصاطفی  ؛یوسافی  زاهاد  ؛اردکاانی  سرکارگر یلی کیومرث؛ حبیبی،

 مطالعة ،شهرها مرکزی هستة یاملهچند یپذیر سیبآ تعیین جهت فازی مراتبی سلسله های الگوریتم

 .76 ا 67 ص ،2 ش ،بحران مدیریت ،«تهران 6 منطقة موردی:

 بینای  پایش  مدل کی تهیة» (.1392) نظری سعید ؛مشکینی ابوالفضل ؛فربهزاد مصطفی کیومرث؛ حبیبی،

 ،زماین  یلاوم  ،«GIS و وارون مراتبی سلسله منطق با زلزله برابر در شهری کهن های بافت دارییناپا

 .92 ا 83 ص ،87 ش ،22 س

 بافات  یپذیر آسیب کاهش راهبردهای» (.1397) بازیگر سعید ؛زاده شی  محسن رضا؛ یلی آستانه، دربان

 د ،شهری یریز برنامه  و جغرافیا ،«تهران شهر 6 ةمنطق موردی: ةمطالع ،زلزله خطر برابر در مسکونی

 .288 ا 265 ص ،2 ش ،6

 ،«شاهری  مناطق یپذیر آسیب فضایی ارزیابی و تهران ةزلزل» (.1388) تبریزی نازنین یلی؛ آبادی، زنگی

 .130ا  115 ص ،55 ش جغرافیایی، های پژوهش

 یزد. دانشگاه انتشارات یزد، ،ای منطقه یریز برنامه  های روش و اصول (.1385) اهلل کرامت زیاری،

 ةناحی در محیطی یپذیر آسیب و حساس طقامن بندی پهنه» (.1389) شیخی محمد اکبر؛ یلی پور، شمسی
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 جغرافیاای  هاای  پاژوهش  ،«مراتبای  سلساله  تحلیال  فرایند  و فازی بندی طبقه روش با فارس غرب
 .68 ا 53 ص ،73 ش ،طبیعی

 شاهرود. صنعتی دانشگاه انتشارات، 2چ  ،فازی ةچندمعیار گیری تصمیم (.1389) محمد ی،ییطا

 شاهر  1 ةمنطقا  بافات  کالبادی  یپاذیر  آسیب ارزیابی» (.1395) لطیفی رضا غالم الدین؛ شهاب لو، ییسی

 اطالیاات  ،«جغرافیاایی  اطالیاات  سیساتم  در IHWP روش از فادهاسات  باا  زلزلاه  برابار  در تهران
 .87 ا 73 ص ،100 ش ،25 د ،سپهر جغرافیای

 پایدار ةتوسع لرزه؛ زمین» (.1388) حسینی امینی کامبد ؛قامیان قائم محمدرضا رضا؛ یلی زرندی، غفوری

 رازی نشاگاه دا روساتایی،  پایادار  ةتوساع  ملای  همایش نخستین ،«خطرپذیری مدیریت و روستایی

 .3ا  1 ص کرمانشاه،

 یپاذیر  آسیب بر مثثر  یوامل» (.1395) نریمیسا رضایی محمد ؛قادری بهزاد یلی؛ حسن سبکبار، فرجی

 مادیریت  مطالعاات  ،«طبیعای  های بحران با مواجه در یپذیر آسیب بندی پهنه و تهران شهر 6 ةمنطق
 .10ا  1 ص ،28 ش ،8 س ،شهری

 رویکارد  باا  زلزلاه  برابار  در شاهری  معاابر  ةشبک یپذیر آسیب ارزیابی» (.1391) محمدجواد فر، کاملی

 یلاوم  ةدانشاکد  ارشاد،  کارشناسای  ةناما  پایاان  ،«تبریز شهر 1 ةمنطق: موردی ةنمون ،بحران مدیریت

 .زنجان دانشگاه انسانی

 از فادهاسات  با زلزله از ناشی شهری یپذیر آسیب بندی پهنه. »(1397) امیریان سهراب ؛محمدرضا کرمی،

 )ساری  6 ش ،3 س ،کالبادی  ةتوساع  یریز برنامه  ،«تبریز شهر موردی: ةمطالع ،Fuzzy-AHP مدل

 .124ا  110 ص ،10 پیاپی ،جدید(

 ةمحادود  یپاذیر  آسایب  میازان  ارزیاابی » (.1397) بشکنی زهرا ؛بادی شکاری یلی لیال؛ مختاری، کلی

 ،16 ش ،7 د ،طبیعی محیط مخاطرات، «IHPW مدل از استفاده با زلزله خطر برابر در کاشان شهری

 .126 ا 105 ص ،1397 تابستان

 چماران  شهید دانشگاه انتشارات شهری، غیریامل پدافند و ایمنی (.1392) مصطفی چشمه، ده محمدی

 اهواز.

 ویاژه  های کاربری جواری هم مکانی سازی مدل» (.1394) نیا حیدری سعید مصطفی؛ چشمه، ده محمدی

 ا  212 ص ،2 ش ،19 د فضاا،  آمایش و ریزی برنامه ،«اهواز شهر کالن در غیریامل فندپدا دیدگاه از
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236. 

 وقاوع  یویسنار در یانسان تلفات سازی مدل» (.1395)دزکی  نظرپور رضا مصطفی؛ چشمه، ده محمدی

 ،20 ش ،یطا یمح مخااطرات  و ایا جغراف ،«یفاز کوبرن مدل ةپای بر اهواز شهر 1 ةمنطق ةشبان ةزلزل
 .38ا  21 ص

 مادل  کارگیری هب» (.1399) زاده استادتقی یباس ؛قورچی مرتضی ؛رضویان محمدتقی لقمان؛ محمودی،

 )ماورد  زلزله بر تأکید با شهری پذیری آسیب بندی پهنه در (MLP) چندالیه پرسپترون یصبی ةشبک

 .150ا  129 ص ،24 ش ،9 د ،طبیعی محیط مخاطرات ،«تهران( شهرداری 20 ةمنطق: مطالعه

 ارزیاابی » (.1396) مودت الیاس ؛پورموسوی نادر سید ؛پور صفایی مسعود ؛پور امان سعید سعید؛ ملکی،

 ماوردی:  ةنمونا  ،یریاز  برناماه   های مدل از استفاده با زلزله برابر در شهرها کالبدی آوری تاب طی 

 20-9ص  .5 پیاپی ،1 ش ،2 س ،کالبدی ةتوسع یریز برنامه  ،«ایالم شهر

 موردی: ةمطالع ،زلزله طبیعی ةمخاطر کاهش راستای در بهینه کاربری تعیین» .(1390) جعفر د،ون موسی

 تهران. خوارزمی دانشگاه ،جغرافیایی یلوم دانشگاه ارشد، کارشناسی ةنام پایان ،«تهران 1 ةمنطق

 روساتایی  یها سکونتگاه کالبدی یپذیر آسیب تحلیل و ارزیابی» (.1396) هزاریان الهام داوود؛ مهدوی،

 4 ش ،2 س ،کالبادی  ةتوسع یریز برنامه  ،«یزد شهرستان روستاهای موردی: ةمطالع ،زلزله برابر در

 .45ا  27 ص ،8 پیاپی جدید(، )سری

 .ارومیه شهر جامع طرح (.1392) آمایش و طرح مشاور مهندسان

 ن.تهرا دانشگاه انتشارات ،یملیات در تحقیق نوین مباحث (.1392) منصور مثمنی،

 کماک  باه  زلزلاه  یپذیر آسیب بندی پهنه» (.1389)ملک  محمدرضا ؛شی  آل اصغر یلی مهدی؛ هاشمی،

GIS، 93 ویژه ةشمار ،16 د زیست، محیط تکنولوژی و یلوم ،«تهران شهر موردی: ةمطالع. 
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