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 ده:یچك
های فراوان ناشی از زلزله به محیط و کالبد شهرها های اخیر خسارتدر دهه

آوری برای کاهش آثار زیانباار زلزلاه بیراتر    موجب شده است تا مفهوم تاب
آوری هدف ارزیابی تابمورد توجه قرار گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با 

هاای احتماالی راورت گرفتاه     کالبدی منطقه یک شهر تهران در برابر زلزله
جهات  . اسات  کااربردی  ناو   از تحلیلی -توریفی است. روش این پژوهش

سازی براساس نتایج حارل اقدام به مدل GISها؛ ابتدا در محیطتحلیل داده
آوری های ماثثر در تااب  ( شد با تلفیق الیهANPی)شبکه تحلیل از فرایند

در مرحله بعد  .شد استخراج آوری کلی منطقهتاب محدوده موردمطالعه، نقره
هاای مختلا    آوری کلی، سناریوهای زلزله در شدتسازی نقره تاببا فازی

آوری کلی منطقه اعماال شاد. نتاایج حارال از     طراحی و بر روی نقره تاب
درراد از   69/66ریراتر،   1 ای باا شادت  دهد که در زلزلهپژوهش نران می

گیرند که باه  کم قرار میآوری کم و خیلیهای منطقه یک در دامنه تابسازه
پاییری  هاای منطقاه باا آسایب    جزء محالت کامرانیه و دزاشیب بقیه قسمت

هاای در  دررد سازه 93ریرتر،  7ای با شدت شود. در زلزلهجدی مواجه نمی
هاا در  گیرناد کاه بیراتر ایان ساازه     یکم قرار ما آوری کم و خیلیدامنه تاب

ای باشند. در زلزلاه محالت دربند، کامرانیه، کاشانک، دزاشیب و سوهانک می
شوند در این ها با خطر جدی مواجه میدررد سازه 63/26ریرتر،  8با شدت 

های روستایی از جمله ده دربند، ده امامزاده شدت از زلزله تقریباً تمامی بافت
د، ده جماران، ده دزاشیب، ده سوهانک، ده چییر، ده ازگال، ده  قاسم، ده درآبا

ای باا  گیرد. در زلزلهآوری خیلی کم قرار میاوین و ده تجریش در دامنه تاب
دررد سازه منطقه  42/17 کمآوری کم و خیلیریرتر، دو دامنه تاب 3شدت 

و  2، 4 ،9، 6ها در نواحی دهند که بیرترین این سازهرا به خود اختصاص می
 .منطقه قرار دارند 8
 

، منطقه یک FuzzyANPآوری، شهر، زلزله، تاب :یدیكل یهاواژه
 .شهرداری تهران

 

Abstract: 

The vast environmental damages of earthquakes have 

recently attracted more attentions to the concept of 

resilience to minimize the pernicious effects of such 

disaster. The present study evaluates the physical 

resilience in municipality region one of Tehran against the 

possible earthquakes. Using a descriptive-analytic method 

and GIS modeling, data were analyzed based on results 

obtained by network analysis process. The general 

resilience map of the region was drawn. Then a fuzzy 

technique was applied to the map to create different 

scenarios of earthquake magnitudes. The results indicated 

that in a probable earthquake of 6 Richter’s magnitude 

scale, 11.13 percent of constructions would locate at the 

low and very low resilience range. In such a scenario 

except two, other neighborhoods of the region would not 

be facing a serious vulnerability. With a probable 7 

Richter’s scenario, the previous percentage would 

increase to 39. In a probable 8 Richter’s scenario, 52.29 

percent of constructions would be faced with serious 

danger by which almost all rural textures fall in the very 

low range of resilience scale. Finally, in a probable 9 

Richter’s scenario, 67.45 percent of constructions would 

fall at low and very low range of resilience scale. Most of 

them locate at areas of 1, 3, 4, 5 and 8 of the region. 
 

Keywords: resilience, city, earthquake, Fuzzy ANP, 
region one of Tehran. 
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 مقدمه 

 شاهری  حاال  در ایفزایناده  طوربه کرورها جهان، سرتاسر در

گازارش ساازمان    با مطابق (.Dutta‚ 2012:2) هستند شدن
دررد جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی  24ملل، بیش از 

( United Nation Habitat Program, 2014) کنناد می
 رودمی احتمال ملل رورت گرفته از سوی سازمان بینیپیش با

 زندگی شهرها در جهان جمعیت دررد 82 حدود 6222 سال تا

 اسات  معنا این به مسئله . این(jha et al‚ 2012: vii) کنند

 احتمالی مخاطرات از بسیاری ارلی مکان به شهری مناطق که

(. León and March‚ 2014:251) شاد  خواهناد  بادل 
افزایش سریع جمعیات، کمباود مناابع و مادیریت نادرسات آن      

عناوان  سبب شده است که مخاطرات طبیعی بیش از بایش باه  
 ,COP) یک عامل مهم تهدید کنند جوامع انسانی به شمار آید

گزارش ساالیانه رالیب ساره جهاانی در ساال       (.21 :2015
دهد که بیش از نیمی از جمعیت جهان میالدی نران می 6262

 کنناد در شهرها باا ریساک بااالیی از مخااطرات زنادگی مای      
(IFRC, 2010: 11.)  ،عناوان یکای از   زلزله باه در این میان

؛ باویژه در  مخااطرات طبیعای  انوا   ترینو مخرب بارترینفاجعه
 &Dong) توسعه از دیرباز مطرح بوده اسات درحالکرورهای 

Shan, 2013: 85هاای  ها و زیرساخت(که با خرابی ساختمان
هاا در ناواحی   های بسیاری را به اموال و داراییشهری، خسارت

در  (.Min et al, 2010) کناد شاهری و اطاراف آن وارد مای   
مقیاس جهانی، در مواجهه با چناین وضاعیتی در سراسار دنیاا،     

( UNISDR) المللی راهبرد کااهش خطار ساوان    اتحادیه بین
هاا و جواماع در   آوری ملات تقویات تااب  »ای را با عنوان برنامه

تاا   6222در چارچوب طرح هیوگو، بارای ساال   « مقابل سوان 
پییری در پیش گرفت این برنامه، عالوه بر کاهش آسیب 6262

سامت افازایش و بهباود     هاا، باه  جوامع در هنگام وقو  بحران
 در(. Mayunga,2007:3) آوری جوامع گرایش پیدا کردتاب

 کااهش  زمیناه  در فعاال  هاای آژانس و نهادها اخیر، هایسال

 آورتااب  جامعه به دستیابی بر را خود هایفعالیت بیرتر سوان ،

 دلیال  باه  میاان،  ایان  در که اندساخته متمرکز سوان  در برابر

اجتمااعی،   گساترده  هاای هنجااری بای  و وسایع  هاای خسارت
 تقویت برای باالتری اولویت حوادث، سایر به نسبت هالرزهزمین

هاای  ساال  در دارناد.  طبیعای  ساوان   در برابر جوامع آوریتاب
نراده   بینای پایش  هاای مخاطره از بعضی شاهد جهان گیشته،
سایووان   لرزهزمین و کاترینا گردباد آسیا، سونامی مانند طبیعی
 کااهش  در کننده بینیپیش ابزارهای از بعضی اگرچه بود. چین

تاوان بار   نمای  کاه  اسات  این واقعیت است، مثثر هابحران آثار

 بناابراین،  کارد؛  بینای پیش را آتی هایمخاطره شواهد، اساس

 ها، میزانپییریآسیب افزایش از جلوگیری برای است ضروری

 ظرفیتای  تاوان  که بدانیم و برناسیم را محلی جامعه آوریتاب

 در هنگاام  هاا مخاطره در برابر بازیابی و ایستادگی برای جامعه

: 6934)رضاایی و همکااران،    اسات  حادی  چاه  تا بحران وقو 
162.) 

های زلزله پژوهش در برابرآوری شهر در زمینه ارزیابی تاب
هاا  مختلفی رورت گرفته است که به برخای از جدیادترین آن  

( پژوهرای باا   6936و همکااران)  فرزادبهتااش گاردد؛  اشاره می
شهر آوری کالنهای تاببعاد و مثلفهارزیابی و تحلیل ا»عنوان 
های مورد استفاده در پاژوهش شاامل   مثلفه انجام دادند.« تبریز

کالبادی، اقتصاادی،   -سااختاری  کاهش مخاطرات، زیرسااختی، 
نتاایج   بوده اسات.  فرهنگی و مدیریتی -زیستی، اجتماعیمحیط

. اسات  6/69آوری شاهر تبریاز برابار    میاانگین تااب   نران داد
آوری در تبریاز از لحاات تااب    معتقدناد کاه  برگان درمجمو  خ

فرهنگی -حال بعد اجتماعیوضعیت کامالً مطلوبی نیست. بااین
سالمانی  . شاهر تبریاز دارد  آوری کاالن باالترین رتبه را در تاب

بررسای نقاش   »( پژوهرای باا عناوان    6939و همکاران)مقدم 
جواماع  ای آوری لارزه ریزی کاربری اراضی در بهبود تااب برنامه
 گاناه سیزده نواحی بین در داد نران انجام دادند. نتایج «شهری
 چاوبی  و خرتی بناهای از دررد 69/96 با 9 ناحیه سبزوار شهر
 26/92 و متار  1 از کمتار  عار   باا  معابر دررد 27/21 شهر،
 76/66 تنهاا  دسترسای  و ساال  چهال  بااالی  بناهای از دررد
 از باز فضای متری 22 از کمتر حریم به ناحیه مساحت از دررد
پاور  داداشاست.  برخوردار لرزهزمین مقابل در کمتری آوریتاب

-های تابسنجش ظرفیت»( پژوهری با عنوان 6934و عادلی )

هاا  نتایج یافتهانجام دادند. « قزوین ی شهریآوری در مجموعه
ی آوری، مجموعهحاکی از آن است که در بین ابعاد مختل  تاب

دررد فاراله از حاد    48لحات ابعاد نهادی )با شهری قزوین به
درراد فاراله از    42فضایی )باا   -و سپس ابعاد کالبدی ( بهینه

رضاااایی و تاااری دارد. حاااد بهیناااه( وضاااعیت نامناساااب  
تبیاین و تحلیال مفهاوم    » ( پژوهری با عناوان 6932همکاران)

« های آن در سوان  طبیعیها و چارچوبو شاخص« آوریتاب»
-ین مطالعه با عنایت به ابعاد متفاوت تعاری  تااب انجام دادند. ا

آوری در حااوزه سااوان  طبیعاای، تعریاا  کااارپنتر و همکاااران  
عنوان یاک تعریا    به ( که در بسیاری از مطالعات آن را6226)

تار  و کااربردی  ترمناسبعنوان تعری  اند، را بهجامع قبول کرده
پژوهری با ( در 6932احدنژاد) محمدی سرین دیزج وپییرد. می

ی شااهری در براباار دآوری کالبااان تااابزارزیااابی میاا»عنااوان 
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را موردمطالعاه  « شاهر زنجاان  ی موردرورت به لهزمخاطره زل
کاه باا توجاه باه      دادنتایج حارل از مطالعه نراان  قرار دادند. 

ناحیه شهری زنجان،  62آوری کالبدی در معیارهای ارزیابی تاب
آوری شامال شارقی از تااب   های شمالی، شارقی و  غالباً قسمت

( در پژوهرای  6931شکری فیروزجاه ) باالیی برخوردار هستند.
آوری مناطق شهر بابال در  تحلیل فضایی میزان تاب»با عنوان 

ی و باا اساتفاده از روش پرسرانامه   « برابر مخاطرات محیطای 
باه ایان نتاایج دسات      SPSSی آمااری  هاآزمونتحلیل آن با 

گانه  66آوری شهری مناطق تل  تابیافت که در بین ابعاد مخ
( و سپس اجتمااعی )  24/9شهر بابل، ابعاد کالبدی )با میانگین 

ی طاورکل باه ی دارناد ولای   ترمناسب( وضعیت 64/9با میانگین 
دررد مناطق مورد بررسی در شهر بابال دارای عادم    22حدود 
دررد از مناطق  62باشند و تنها آوری پایین میآوری و تابتاب
و همکااران   ملکای  آور هساتند. ها کاامالً تااب  لحات شاخصاز 
آوری کالبادی  ارزیاابی طیا  تااب   »( پژوهری با عنوان 6931)

ریزی، نموناه  های برنامهشهرها در برابر زلزله با استفاده از مدل
 GISو  COPRASباا اساتفاده از مادل    « موردی شهر ایالم

آوری منااطق  بنتایج تحقیق نران داد میانگین تاا  ،انجام دادند
دررد است همونین با توجاه باه نتاایج     12شهر ایالم برابر با 

درراد از ناواحی    67/24های آمار فضایی در شاهر ایاالم   مدل
آور ها تابشهر با حفظ وضع موجود در مقابل خطرات و ناآرامی

 است.
کااهش مخااطرات   »( پژوهری با عناوان  6229)6قودچالک

جاام داد. در ایان پاژوهش    ان« آوری شاهری شهری: ایجاد تاب
آوری شهری ابتکااری معرفای شاده کاه شاامل گساترش       تاب

وپارورش و افازایش   سیستم شاهری پاژوهش محاور، آماوزش    
ای درگیر در ساخت شهری و های حرفهمیان گروه همکاری در

( پژوهرای باا   6262و همکااران) 6کاهش مخاطرات است. کاتر
 از قبال  شارایط  بارای محاک   فاجعه آوریتاب شاخص»عنوان
انجام دادند. نتایج تحقیق در کرورهای جنوب شارقی  « مداخله
 پاییری انعطااف  در مکاانی  تغییارات  متحده نران داد کهایاالت

دارد و خصورااً در تقسایمات شاهری و روساتایی      فاجعه وجود
آوری باشند؛ مناطق متروپلتین سط  باالتری از تااب مرهود می

( پژوهرای  6266)9ساندرهای روستایی دارد. الکنسبت به بخش
انجاام داد. ایان پاژوهش    « آوری در برابر زلزلاه تاب»با عنوان 

 عملی پیرنهادات رورت مروری انجام شده و درنهایت برخیبه

                                                      
1. Godschalk (2003) 

2. Cutter et al. (2010) 

3. Alexander (2011) 

مدیران داده اسات. پیرانهادات ارا اه شاده      و ریزانبرای برنامه
شامل ایجاد یک سیاست پس از زلزله و استراتژی قبل از وقو  

آوری در برابار زلزلاه،   ایجااد یاک فرهناا تااب    زلزله بعادی،  
ریازی  های پایدار، ایجاد شابکه، برناماه  اطمینان از وجود برنامه

باشد. ای و ...میای و غیرسازهپییر، کاهش خطرات سازهانعطاف
( در پژوهراای بااا عنااوان 6266و همکاااران) 4برکااه و اساامیت

کاهش خطر ریزی آوری با رویکرد برنامهریزی برای تاببرنامه»
ای در مطالعات مارتبط باا   رویه« و اتخاذ قانون مقابله با حوادث

ریازان جهات ارتقاای    دهد که برناماه آوری شهری ارا ه میتاب
راورت قاانونی در شاهر رفتاار     آوری موجود، بههای تابمثلفه
پاژوهش ماروری باا عناوان     ( 6261و همکااران)  2مارو نمایند. 

دند. این پژوهش با بررسای  انجام دا« آوری شهریتعری  تاب»
آوری شهری به ایان نتیجاه دسات یافتاه     ادبیات پژوهری تاب
یاک   خاوبی تعریا  نراده و   آوری شهری بهاست که واژه تاب
اناد. درنهایات شاش    آوری شاهری پیرانهاد داده  تعری  از تاب

اناد کاه   آوری شهری مطرح کردهتاب سثال اساسی در ارتباط با
ای چه کسی، چاه چیازی، چاه موقاع،     آوری براند از تابعبارت

( پژوهری باا عناوان   6261کجا و چرا؟ بسطامی نیا و همکاران)
انجاام دادناد. نتاایج    « آوری شهری در برابر زلزلهارزیابی تاب»

تحقیااق در شااهر دهدشاات نرااان داد کااه باااالترین رتبااه در  
آوری اجتماعی مربوط به زیرشاخص سارمایه اجتمااعی، در   تاب
دی مربوط به زیرشااخص بهباود ظرفیات و در    آوری اقتصاتاب
آوری نهادی مربوط باه زیرشااخص دسترسای ساازمانی و     تاب

باشاد. باه عاالوه طباق     آوری تکنولوژیکی میدسترسی در تاب
آوری پس از زلزله در مقایسه باا بعاد   بندی کارشناسان تابرتبه

 زلزله اهمیت کمتری دارد.
ایاران طباق    تارین کالنراهر  عناوان بازر   شهر تهران به
-ای با خطر لرزهبندی خطر نسبی زلزله در منطقهتقسیمات پهنه

 ؛613: 6936ای بسیار زیاد قرار دارد)قا درحمتی و قانعی بافقی، 
گانه تهران، منطقاه   66(. در بین مناطق 6984، 6822 نامهآ ین

منطقاه مساتعدی بارای وقاو  زلزلاه      یک شاهرداری تهاران،   
ای مانند گسل مراء، گسال شامال   هباشد. نزدیکی به گسلمی

پیراماون منطقاه    هایی در داخل وتهران و همونین تأثیر گسل
هموون گسل نیاوران، گسل محمودیه و گسال دارآباد)بنامیاه(   

کند. عاالوه بار   لرزه را در این منطقه تردید میبروز خطر زمین
ایمنای   اراول  نکردن رعایت ؛این مسئله، عوامل متعدد ازجمله

 مساتعد  منااطق  و هاا گسال  حاریم  در وسااز تسااخ  مانناد 

                                                      
4. Berke & Smith (2012) 

5. Meerow et al. (2016) 
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های محلاه باه   فرسوده بودن بافت شناختی،زمین هایناپایداری
پاییری  های آسایب دوام، وجود بافتدلیل استفاده از مصال  کم

 برنامه با تراکم باالی جمعیتی، وجود معابر تنا و باریک و نبود
مرحلاه   در ساوان   مدیریت برای الزم عملیاتی هایتوانمندی و

آوری سانحه و... باعث کاهش تاب وقو  تبعات با مقابله و پاسخ
های ناشی از زلزله شد کاه لازوم ارزیاابی    منطقه در برابر آسیب

ریزی جهت کاستن آوری منطقه در برابر خطر زلزله و برنامهتاب
-از خطرات ناشی از زلزله در این محدوده را ضروری جلوه مای 

آوری وهش حاضار ارزیاابی تااب   دهد. براین اسااس هادف پاژ   
های احتمالی کالبدی منطقه یک شهرداری تهران در برابر زلزله

است. برای دساتیابی باه ایان هادف، پاژوهش حاضار در پای        
 باشد:زیر می سثالپاسخگویی به 

آوری کالبدی منطقه یک شهرداری تهاران در  میزان تاب -
 های مختل  زلزله چقدر است؟برابر شدت

 کاار  باه  «بازگرت به گیشاته » مفهوم به اغلبی آورواژه تاب

 «پرش به گیشته» به معنا Resilio التین ریرۀ از که رودمی
اولاین کااربرد جادی    (. Klein, 2003: 39)اسات  شدهگرفته

آوری، در فنون مهندسی باود کاه در ساال    استفاده از کلمه تاب
 -76توسط مهندس اسکاتلندی باه ناام ویلیاام رنکاین)     6828
برای توری  قدرت و نرمی محورهاای فاوالدی ماورد     (6862

آوری به معنای مقاومت استفاده قرار گرفت. همونین کلمه تاب
ها هنگام بازساازی  در برابر تأثیرات زلزله با مراهدات آمریکایی

شهر شیمودا در جنوب غربی توکیو پس از دو فاجعه ارلی زلزله 
آوری، هاوم تااب  روزرساانی مف بکار برده شد. باه  6824در سال 

منظاور تحلیال پایاایی    هاا باه  توسط هولینا به تئوری سیستم
 گاارددبرماای 6379شناساای بااه سااال  هااای بااوم مجموعااه

(Alexander,2013: 2710 .)سااال مفهااوم در ایاان 

 یااد  آوریتااب  پادر  عناوان به وی از هالینا )که توسط6379

 معرفای  اکولاوژی  توریفی در ارطالح یک عنوانشود( بهمی

( 6386(. تاایمرمن ) Kärrholm et al‚2014:121) یاد گرد
و  بالیاا  حاوزه  در را آوریتااب  مفهاوم  کاه  باود  فاردی  یناولا 

کناد  گونه تعری  مای آوری را اینکرد وی تاب مطرح مخاطرات
منظاور  توانایی سیستم، جامعه و یا اجتما  در معر  خطر باه »

ک استقامت، تحمل ضربات، سازگاری و بازسازی تأثیرات ریسا 
موقع و مثثر که شاامل حفاظ و تارمیم سااختارها و     با روشی به

 (. ایان Mayunga‚ 2007:3) وظاای  پایاه حیااتی هسات    

دوره  بارای  هیوگاو  کااری  چهاارچوب  پاییرش  از پاس  مفهوم
 اسات  شاده کارگرفته به وسیعی طوربه 6222 - 6262سالهای 

(Usamah et al‚ 2014: 179   در ارتباط باا در  مفهاوم .)

آوری محققان مختل  تعااری  متفااوتی ارا اه کردناد کاه      تاب
 ( آورده شده است:6برخی از این تعاری  در جدول)

  آوریتعاری  تاب. 1جدول
 محقق سال آوریتعارف تاب

 از بخری یا سیستم یک ظرفیت آوریتاب

 وقاو   از پاس  بازیاابی  و جایب  بارای  آن

 است مخاطره انگیز ایحادثه
6386 Timmerman, 

 به قادر جامعه که معناست این به آوریتاب

 آنکه بدون است شدید طبیعی سوان  تحمل

 در توقا   هاا، خسارات عماده، آسایب   دچار

 و شاود  زنادگی  کیفیات  کااهش  یا و تولید
 .جامعه بیرون از زیاد کمک دریافت بدون

6333 Mileti 

 و هااا،آژانااس جوامااع، مااردم، کیفیاات

 پاییر آسایب  کاهش موجب که هازیرساخت

 پاییری بلکاه  فقدان آسایب  تنهانه شود.می

 و خساارات  کااهش  و جلاوگیری  ظرفیات 
 باروز  در راورت  بعادی،  وهلاه  در ساپس، 

 در آل -ایاده  شارایط  هاا، نگهاداری  آسیب

 سوم وهله در سپس و ممکن، حد تا جامعه

 تأثیرات از بازیابی

6222 Buckle et al 

 یاا  مقابله برای اجتماعی عامل یک توانایی

 آمیزمخاطره هایتنش با انطباق
6229 Pelling 

 در جواماع  و افراد ذاتی سازگاری و واکنش

 به را قادر هاآن کهطوریبه مخاطرات برابر

 از ناشای  باالقوه  هایخسارات زیان کاهش

 .سازد مخاطرات

6224 Rose 

 بینای، برای پایش  جامعه توانایی یا ظرفیت

 اثارات  از ساریع  بازیاابی  و پاساخ،  آمادگی،

 سوان  است.
6227 Mayunga 

 67: 6983رضایی، منبع: 

 مطالعات تعداد افزایش شاهد های اخیرباوجوداینکه در دهه

 عناوان باه  آوریتااب  مفهاوم  باا  ارتبااط  در علمای  کارهاای  و

 حاال با ایان  هستیم. بالیا و بحران مدیریت در جدید رویکردی

 اعظام  بخاش  نوپاسات  و کلای  مفهاومی  آوریتااب  ازآنجاکه

 و ابعااد  تعیین و مفهوم این شرح و توری  به موجود مطالعات
 تحقیقاات  کاه طاوری باه  اند.پرداخته آن مختل  هایمرخصه

 و گیاری انادازه  بارای  ابزارهاایی  ایجااد  زمینه در اندکی نسبتاً
 Sharifi and) اسات  شاده  ارا اه  شاهری  آوریتااب  ارزیابی

Yamagata‚ 2014: 1492     با توجاه باه اهمیات ارزیاابی .)
آوری شاهری در کااهش خطارات ناشای از زلزلاه،      میزان تااب 
باشد که در زیر به برخی های نظری مختلفی مطرح میچارچوب
 گردد: ها اشاره میترین آناز مهم

آوری این اولین دیدگاه در زمیناه ارزیاابی تااب    چارچوب توبین:



 62                      6931 زمستان، 8)سری جدید(، پیاپی  4ریزی توسعه کالبدی، سال دوم، شماره پژوهری برنامه –نرریه علمی 

ران دادن نحاو پایاداری   آوری و ناست. توبین برای تحلیل تاب
جوامع واقع در مناطق پر مخاطره از سه مدل سازگاری الگاوی  

جمعیتی استفاده  -تقلیل خطر، الگوی بازیابی و الگوی ساختاری
 کند.می

 پایدار رویکردی معیرت چارچوب چارچوب معیرت پایدار: -6

 از بعاد  فقار  کااهش  بارای  المللای بین راهبرد توسط که است

 چاارچوبی  بعناوان  و اتخااذ  طبیعای  وان سا  مثال  هاییبحران

 آن، بارای  هاایی حال راه و فقر متعدد منابع برای فهم یکپارچه

 گرفته است. شکل

مطرح  6227در سال  توسط مایانگا چارچوب سرمایه محور: -6
 عناراری  شامل شد طرفداران این دیدگاه معتقدند که سرمایه

 چاه  هار  و اسات  جامعاه الزم  اقتصاادی  توسعه برای که است
 جامعاه  باالقوه  توانایی باشد، بیرتر جامعه اقتصادی هایفررت

 ایان  با نهایت که در شود،می بیرتر سوان  اثرات کاهش برای

 آورد.می دست به را بیرتری آوریتاب جامعه شرایط

 بارای  کارتر مدل مکان محور را فضایی: -مکانی چارچوب -9

آوری در این دیدگاه تاب مخاطرات ارا ه کرد. آوریتاب سنجش
پییری فضاای جغرافیاایی را در برابار    مقیاسی است که انعطاف
های مختل  باا توجاه باه    کند و مکانمخاطرات بالقوه بیان می

آوری متفاوتی در برابار بالیاا   موقعیت قرارگیری خود دارای تاب
آوری در باشند که مدل مکان محور باودن بارای در  تااب   می

نان بساایار حااا ز اهمیاات اساات. در ایاان ماادل میااان جغرافیاادا
گیرد و آوری ذاتی مکان موردمطالعه قرار میپییری و تابآسیب

آوری را مطارح  پییری و تااب وجوه مرتر  تأثیرگیار در آسیب

های (. براساس این نگرش، برنامه6936رمضان زاده، ) نمایدمی
 هاای کاهش مخاطرات باید به دنباال ایجااد و تقویات ویژگای    

آور باشند و در زنجیاره مادیریت ساوان  باه مفهاوم      جوامع تاب
(. درواقاع  Cutter et al, 2008: 3) آوری نیز توجه کنندتاب
آوری به دلیل پویا بودن واکنش جامعه در برابر مخااطرات،  تاب

هاای سیاساتی   نگری است و به گساترش گازینش  نوعی آینده
کند. در این می برای رویارویی با عدم قطعیت و تغییر هم کمک

تواناد باا ایجااد    آوری در برابر ساوان  مای  رورت، افزایش تاب
 افزایش ظرفیت سازگاری و معیرت پایادار جامعاه منجار شاود    

(Godschalk, 2003: 5; Tompkins & Adger, 

2004: 10; Berkes, 2007: 282; Manyena, 2006: 

شاامل   معیارهاا  از کلیادی  چهار مجموعاه  کارتر نظر به(. 436
 شاده،  سااخته  محایط  و هاا زیرسااخت  اجتماعی، پییریآسیب

 و مخاطرات خطر تقلیل و خطر معر  در و های طبیعیسیستم
 آوریتاب چارچوب ساخت یک برای که دارند وجود ریزیبرنامه

 در توانناد مای  جازء  4 این از باشند. هرکداممی الزم جامعه در

GISشاوند و بعناوان    هارا اطالعاتی متفاوت هایالیه بعنوان 

 مکاانی  مادل  از مخااطرات  اساتفاده  با اطالعاتی متفاوت الیه

 جامعاه  آوریتااب  پایاه  خاط  گیاری انادازه  مادل  پییریآسیب

 ارزیاابی  بارای  حادثه از قبل پییریاز آسیب شاخصی عنوانبه

و  پیرانهاد  طبیعی آمیزمخاطره حوادث مقابل در قبلی آوریتاب
توان این می ،GISتحلیلی هایروش طریق از که شود، ارزیابی
 یاا  محلاه  کال  مرکب ها را برای به تصویر کریدن الگویالیه

 (.79 -76: 6983نمود)رضایی،  ترکیب شهر 

 

 
 مکانی آوریتاب گیریاندازه مدل. 1شکل

 Cutter et al,2007مأخذ: 
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آوری پژوهش ارزیاابی و سانجش تااب   با توجه به اینکه هدف 
کالبدی منطقه یک شهر تهران در برابر زلزلاه اسات چاارچوب    

 باشد.منتخب جهت انجام پژوهش چارچوب مکانی کارتر می
 

 ها و روش كارداده 
. اسات  کاربردی نو  از تحلیلی - توریفی حاضر روش پژوهش

ماورد اساتفاده در پاژوهش، از     GISهای پایه های و نقرهداده
اطالعات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران 

( بر گفته شاده اسات. در   6932و شهرداری منطقه یک تهران )
آوری منظاور سانجش و ارزیاابی میازان تااب     این پاژوهش باه  

 ماثثر  عوامل و هاشاخص کالبدی منطقه یک شهر تهران، ابتدا

 باا  حدوده موردمطالعه شناسایی شد سپسآوری متاب میزان بر

 هاای شااخص  منطقاه،  ساط   از موردنیاز اطالعات آوریجمع

متخصصاان خباره در    و کارشناساان  کالبادی توساط   آوریتاب
 تحلیال  فرایناد  از اساتفاده  باا  دهای و پرسرنامه وزن 22قالب 

هاا  ، مورد تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل داده(ANPی)شبکه
 (ANP) از استفاده با سازیمدل ی شد، برایسازاقدام به مدل
-وزن ارلی معیار هر معیارهای زیر تمامی ابتدا ؛GISدر محیط

هاای  با تلفیق الیاه . گردید تهیه ایالیه GISمحیط در و دهی
 اساتخراج  آوری کلی منطقهتاب آوری منطقه، نقرهمثثر در تاب

منطقه آوری تر از وضعیت تاببرای اینکه سنجری واقعیت .شد
های شهری که با استفاده از نظرات کارشناساان  ارا ه شود سازه

 GIS( در محاایط ANPی)خبااره بااه کمااک تحلیاال شاابکه 
سااازی شااده بااود، جهاات اعمااال سااناریوهای زلزلااه در  ماادل
هاا از  بعاد از اینکاه داده  های مختل  فاازی ساازی شاد.    شدت

سازی به مقیاس مرتر  تبادیل و استانداردساازی   طریق فازی
با استفاده از  آوریتاب دقیق ارزیابی شدند در مرحله بعدی برای

 هاای شادت  در زلزلاه  ساناریوهای  طراحی ( به6رابطه شماره )
 ارزیاابی  حاراله،  هاای تحلیل به توجه با تا شد پرداخته مختل 
آوری کالبدی منطقه یک شهرداری تهاران  تاب میزان از دقیقی

 ارا ه شود.

μD = 2.5 [1 + tanh(
I+6.25V̅I−13.1

2.3
)]  

 (6رابطه )
Milutinovic and Trendafiloski, 2003:36]                  

 𝐼شدهاصالحمرکالیواحداساسبرزلزلهشدتنشانگر

 نرانگر شدت زلزله براساس واحد ارالح شده مرکالی                       

 𝜇𝐷،آسیب درجات متوسط نرانگر 

�̅�𝑖سلساله  تحلیل روش اعمال از حارله پییریآسیب مقدار 

 معیاره چند و مراتبی
از  هرکادام بعد از آنکه شاخص متوسط درجاه آسایب را بارای    

های مختل  زلزله محاسبه شاد،  ی شهری در شدتهاساختمان
-مای بندی قرار گروه عمده مورد طبقه 2میزان آسیب وارده در 

پاییری و  بنادی درجاه آسایب   گیرد، در پاژوهش حاضار طبقاه   
 باشد.رورت جدول زیر میآوری بهتاب

در  هاساختمانپذیری بندی درجه آسیبطبقه .2 جدول

 برابر زلزله
درجه 
 آسیب

محدوده 
 )دامنه(

 آوریمیزان تاب پییریمیزان آسیب

D1 2.6 - 2 آوری خیلی زیادتاب کمخیلی پییریآسیب 

D2 2.4 - 2.6 آوری زیادتاب پییری کمآسیب 

D3 2.1- 2.4 آوری متوسطتاب پییری متوسطآسیب 

D4 2.8- 2.1 آوری کمتاب پییری زیادآسیب 

D5 6 – 2.8 آوری خیلی کمتاب نابودی کامل 

  669: 6932عرقی، منبع: 

شهر تهران سابب   ی مسکونی درالرشد جمعیت و تراکم با
هاای بادون   فضایی آن در بخری از جنبه-کالبدیشده تا تبلور 

رو استانداردهای شهرسازی ایجاد شود. ازایان  تبعیت از ارول و
پییری مناطق شهر تهران در جهت کاهش اثارات  مطالعه آسیب

سوء وقو  زلزله بخصوص از بعد کالبدی امری الزامای اسات و   
ین این تریکی از مهمدار آغاز گردد. بایست از مناطق اولویتمی

موقعیت جغرافیایی  که به دلیل است منطقه یک تهران مناطق،
ای هاای فاراوان احتماال وقاو  زلزلاه     پایکوهی و وجود گسال 

ای سهمگین دور از ذهن نیست و در رورت وقو  چنین حادثاه 
خسارات مالی، جانی اقتصادی آن به حدی خواهد بود که تبعات 

هاای  اساایی پهناه  شن آن تا مقیاس ملی نیاز وارد خواهاد شاد.   
ساازی و تجهیاز ایان    منظور مقااوم ریزی بهپییر و برنامهآسیب
بایست باه آن  هایی است که در وهله اول میها از اولویتمحل

منطقاه یاک    (.72: 6932لاو و همکااران،   )عیسای پرداخته شود
 14، در بلناادای تهاران و بااا وسااعتی حاادود  تهااران شاهرداری 
مرز  است. قرارگرفتهر تهران در قسمت شمالی شه کیلومترمربع

متاری(   6822شمالی آن بر مرز شمال تهران)خطاوط ارتفااعی   
دره درکاه باا    -منطبق است. این منطقاه از غارب توساط رود   

های چمران، مدرس، ردر باا  ، از جنوب توسط بزرگراه6منطقه 
 4و از جنوب شرقی توسط بزرگاراه ازگال باا منطقاه      9منطقه 

: 6984، 6ست)الگوی توساعه منطقاه   مرز اشهرداری تهران هم
محلاه شاهری    61 وشهرداری منطقه یک دارای ده ناحیاه  (. 6
 کیلومترمرباع  14 باشد، مساحت منطقه بدون احتساب حریممی
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 و اساات لومترمربااعیک662حاادود منطقااه حااریم احتساااب بااا و
)ساایت شاهرداری    باشاد مای  نفار  هازار 442 حدود آن جمعیت
 (.6(. )شکلhttp://region1.tehran.ir؛ 6932تهران، 

 Super Decisions با هامثلفه وزن نییتع
آوری کالبادی منطقاه   ارزیابی میزان تااب در این پژوهش برای 

 مصااال )یاک شاهرداری تهااران در برابار زلزلااه از ده شااخص    
 سااختمانی،  تطبقاا  بناا، کیفیات بناا، تعاداد     قدمت ساختمانی،
معابر،  عر  ها،کاربری ها، سازگاریساختمان همک  مساحت

جانس ساازندهای    فارله از اراضی ناپایدار به لحات شهرسازی،
با توجه به اینکه استفاده گردید.  (گسل از و فارله شناسیزمین
 معیارهاا  دیگار  باه  نسابت  زیاادی  اهمیات  از معیارهاا  از برخی

شاهر   آوری کالبادی تااب  در ایکننده تعیین نقش و برخوردارند
ای جهت تعیاین اهمیات نسابی هار یاک از      داشتند، پرسرنامه

نفر از کارشناسان خبره توزیع  22ها تنظیم گردید و بین شاخص
برای تحلیل وزن معیارها و زیرمعیارها در مدل گردید. و تکمیل 

ANP      که توسط کارشناسان خباره وزن دهای شاده بودناد از
 (9)استفاده شد. شاکل شاماره   Super Decisionsافزار نرم
آوری تااب  در مثثر معیارها زیر و ارلی معیارها ایخوشه نمودار

 Superافازار  که در محایط نارم   منطقه یک شهرداری تهران

Decisions ،دهد.را نران می ترسیم شده 
با توجه باا   معیارها از یک هراهمیت نسبی  9شکل  ماتریس در

 میازان وزنهای داده شده توساط کارشناساان خبار، نسابت باه      
در محاایط در براباار زلزلااه  آوری معیارهااای مااوردپژوهشتاااب

Super Decisions ( وزن 9جادول شاماره)   .گردید مرخص
 دهد.هر یک از معیارهای موردپژوهش را نران می

 

 
 موردمطالعه  محدوده .2شکل

 
  Super Decisionsآوری در محیطتاب در مثثر معیارها زیر و ارلی معیارها ایخوشه نمودار .3شکل

http://region1.tehran.ir/
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   Super Decisionsافزار محاسبه وزن معیارهای مثثر با استفاده از نرم. 3جدول

 

 شرح و تفسیر نتایج 
آوری کالبدی منطقه جهت ارزیابی میزان تاب حاضر پژوهش در

 هاای مختلا  زلزلاه از ده   یک شهرداری تهران در برابر شادت 
زیرمعیار استفاده شده اسات. بعاد از اینکاه     47ارلی و  شاخص

( ANPی)شبکهوزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها در تحلیل 
 GIS محیط(، بر روی الیه ارلی خود در 9مرخص شد)جدول

های ارلی ماوردپژوهش باا اساتفاده از    اعمال شدند سپس الیه
( باود تهیاه گردیاد    ANPاوازن زیرمعیارها که حارل تحلیل )

و  ANP از حارال  وزنهای اعمال مرحله بعدی با (. در4شکل)
منطقاه   کلای  آوریتااب  نقره های معیارهای ارلیتلفیق الیه

 .(2)شکل گردد یک شهرداری تهران استخراج
  

 وزن
 آوریتاب

 زیر معیارها
عوامل و 
 معیارهای ارلی

 
 
 

 وزن

 آوریتاب
 زیر معیارها

عوامل و 
 معیارهای ارلی

 گل خرت و 29116/2

 نو  مصال 

 متر 2فارله کمتر از  24663/2
فارله از 
اراضی ناپایدار به 
 لحات شهرسازی

 

 متری 62 تا 2 21744/2 سیمان آجر و 27263/2

 متری 62 تا 62 64311/2 آجر و آهن 64668/2

 بتنی 68288/2
 متری 42تا  62 64267/2

 متر 42بیرتر از  22224/2

 اسکلت فلزی 42764/2
 متر 622کمتر از  24177/2

فارله از 
 گسل

24228/2 
 قبل از سال
6922 

 

 قدمت بنا

 متر 922تا  622 69622/2
 12تا  22بین  28628/2

 72تا  12بین  66316/2
 متر 222 تا 922 67994/2

 82تا  72بین  68719/2

41623/2 
بعد از سال 

 222بیرتر از  24784/2 6982

 Rسنا بستر 47219/2

سازند 
 شناسیزمین

 متر 82کمتر از  29317/2

مساحت 
 همک  ساختمان

61764/2 
سازند هزار دره 

A 
 Cسازند  64622/2 متری 622تا 82بین  28266/2

 Bnسازند  27264/2

 D2سازند  24917/2
 متری422تا  622بین  69189/2

 طبقه 6 22917/2

 

 تعداد
 طبقات

 

 طبقه9و  6 64619/2
 122تا  422بین  64636/2

 طبقه 2و  4 69732/2

 طبقه 62تا  1 24611/2
 متر 122بیش از  22691/2

 62بیرتر از  27962/2

 کامالً سازگار 22212/2

سازگاری 
 هاکاربری

 تخریبی 27262/2

 قابل نگهداری 66679/2 نسبتاً سازگار 69196/2 کیفیت بنا

 نوساز 72766/2 بی تفاوت 69328/2

 متر 4کمتر از  24266/2 نسبتاً ناسازگار 27939/2

دسترسی 
 معابر

 متر 4 -8 21996/2 کامالً ناسازگار 24423/2

  

 متر 8 -66 62848/2

 متر 62-66 69236/2

 متر 62بیرتر از  22668/2
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 (ANPآوری براساس نتایج مدل )های مثثر در تابالیه. 4شکل

 

 

  
    
 
 
 
 
 

 

 
 منطقه آوری کلیتاب نقره .5شکل

هاا  آوری کلی منطقه حارل از تلفیق الیاه تابنتایج نقره 
دهاد کاه   ( نران میANPی)مثثر براساس نتایج تحلیل شبکه

درراد از   17/23آوری خیلی زیاد، زیاد و متوساط  در دامنه تاب

هاای بعادی   های منطقه یک تهران قرار دارناد، در دامناه  سازه
 99/42آوری کام و خیلای کام    آوری، دو دامنه تااب میزان تاب

اناد کاه   های منطقاه را باه خاود اختصااص داده    ررد از سازهد
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ها در ناحیاه یاک محلاه ساامیان، ناحیاه دو      بیرترین این سازه
محله زعفرانیه، ناحیه سه محله نخجاوان، ناحیاه چهاار محلاه     

کاشانک، ناحیه هرت محله دزاشیب و ناحیاه ده مرکاز محلاه    
 (.4و جدول 2یعنی ده سوهانک قرار دارند)شکل 

 

 (ANPی)تحلیل شبکهها براساس نتایج با استفاده از تلفیق الیه های منطقه یک تهرانآوری سازهتاب آماری توزیع .4جدول 

آوری کلی تاب
 منطقه

 کل منطقه یک آوری خیلی کمتاب آوری کمتاب آوری متوسطتاب آوری زیادتاب آوری خیلی زیادتاب

تعداد 
 سازه

 دررد
تعداد 
 سازه

 دررد تعداد سازه دررد
تعداد 
 سازه

 دررد
تعداد 
 سازه

 دررد
تعداد 
 سازه

 دررد

8618 13/66 4922 46/66 62661 27/61 66663 68/63 4646 96/66 98624 622 

 
 زلزله سناریوهای طراحی مبنای
 اندعبارت آن اطراف و تهران در خیززلزله و خطرنا  هایگسل
: طول) تهران شمال گسل ،(کیلومتر 622: طول) مراء گسل: از
. باشاد مای ( کیلومتر 62: طول) ری جنوب گسل و( کیلومتر 32

 تهران شهرداری 6 منطقه به تهران خیززلزله گسل تریننزدیک
 تهاران  شاهر  شامالی  بخش در که باشدمی تهران شمال گسل
 باختری بخش دارد امتداد کیلومتر 32 گسل این طول دارد قرار
 محادوده  در آن خااوری  بخاش  اما است تهران شهر از دور آن

 زلزلاه  کاانون  عناوان به که است گرفته قرار تهران منطقه یک
 زیار  رواباط  از زلزله بزرگی محاسبه برای. است گردیده انتخاب
 :است شده استفاده
  M=log L/2+504 (Mohajer Ashjai,1987)( 6رابط )
 گسال  طاول  (L) ریراتر،  برحسب( M) زلزله بزرگی محاسبه

 است Kmبرحسب 
a= 1320exp(.58M)/(R+25)^1.25  ( 9) کمبل رابطه
(Campbell,1981( 

 بار  متار ساانتی  برحساب  زماین  حداکثر شتاب( a)باال روابط در
 زلزله کانون یا گسل از نظر مورد محل فارله( R) ثانیه، مجیور
 نتاایج  .ریراتر  برحسب لرزهزمین بزرگی( M) کیلومتر، برحسب
)با محاسابه   احتمالی یهازلزله شدت که دهدمی نران محاسبه
های ارلی تهران هموون گسال مرااء،   خیزی گسلشدت لرزه

 طاور باه  شمال تهران و جنوب ری( برای محدوده شهر تهاران 
وناد،  موسای پاور و  )ساساان  باشاد مای  ریرتر 8 با برابر متوسط
تهران نیاز بخرای از ایان پهناه      شهر 6 ( که منطقه46: 6983

براین اساس در پژوهش حاضر سناریوهای زلزلاه   شهری است.
 یراتر ر 8و  ،7، 1رنج برای منطقه یک شهرداری تهران در سه 

، عاالوه  شاد  یطراحا تهاران   هاگسلی زیخلرزهبرمبنای شدت 
ی جدیااد )سااما ی و هاااافتااهباارای ایاان سااناریوها، بااا توجااه ی

ی گسال نیااوران باا    زیا خلرزه( مبنی بر 646: 6931همکاران، 
درجه در مقیاس مرکالی، که در داخل منطقه یک شهر  3شدت 

ریراتر   3ی با شدت ازلزله، بدترین سناریو یعنی باشدیمتهران 
باا   ییهاوقو  زلزلهاز آنجایی که » .نیز برای منطقه طراحی شد

در  یها خطرساختمان یبرا رتریر اسیمقدر  2کمتر از  یبزرگ
 نظار  نیا هم از ا ییسست روستا یهاساختمان یبر ندارد و حت

 یان در ا(«. 39: 6931شوند)ساادین،  مای  آسایب  دچاار  کمتار 
 ینآخر قرارگرفته است. یوسنار یطراح یمبنا ریرتر 1پژوهش 
شاادت  یااتکااه نها باشاادیمااریرااتر  3 شاادهیطراحاا یوساانار
 .باشدیمنطقه موردمطالعه مهای گسل یزیخلرزه

 برابر آوری درمیزان تاب ارزیابی برای زلزله سناریوهای طراحی
 زلزله مختل  هایشدت
 الزم آوری کالبادی منطقاه  تااب  میازان  تار دقیق ارزیابی برای 

 تخماین  روشازجملاه   موجاود  هاای روش از استفاده با تا است

 زلزله سناریوهای طراحی به𝜇𝐷) )آسیب درجه متوسط شاخص
آوری تااب  میازان  طریق این از پرداخت تا مختل  هایشدت با

های مختل  در برابر شدت های شهریسازه از یک کالبدی هر
آوری تااب  میزان ارزیابی منظوربه. گیرد قرار ارزیابی زلزله مورد

های مختل  کالبدی منطقه یک شهرداری تهران در برابر شدت
 است. شده استفاده زیر رابطه زلزله از
  ( 6رابطه )

μD = 2.5 [1 + tanh(
I + 6.25V̅I − 13.1

2.3
)] 

 

[Milutinovic and Trendafiloski, 2003:36]  
های منطقه یک شاهرداری  آوری سازهتاب میزان سنجش برای

 ساناریوهای  طراحی به مختل  زلزله، هایتهران در برابر شدت
)شاکل  است شده پرداختهریرتر  3و  8، 7، 1 هایشدت با زلزله
1.) 

های مختلا  بار روی نقراه    اعمال سناریوهای زلزله در شدت
شهرداری تهران حاکی از نتایج جادول   6آوری کلی منطقه تاب
 باشد( می2شمار)
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 ریرتر 3و  8، 7، 1 هایشدتبا  یزلزله در تهران شهرداری6های منطقهآوری سازهنقره تاب .6شکل

 

ریرتر 3و  8، 7، 1 هایبا شدت یزلزله در های منطقه یک تهرانآوری سازهتاب آماری توزیع .5 جدول  
 میزان
 آوریتاب

 ریرتری 3زلزله  ریرتری 8زلزله  ریرتری 7زلزله  ریرتری 1زلزله 

 دررد تعداد سازه دررد تعداد سازه دررد تعداد سازه دررد تعداد سازه

 23/2 98 13/66 8618 27/99 66126 11/47 68616 آوری خیلی زیادتاب

 73/62 7362 97/66 4999 23/64 2212 38/66 4211 آوری زیادتاب

 14/66 4491 99/64 2416 69/66 4119 66/63 66692 آوری متوسطتاب

 97/62 2823 43/66 4716 37/68 66293 39/62 4612 آوری کمتاب

 28/26 63841 62/42 62682 69/66 4646 62/2 77 خیلی کمآوری تاب

 622 98624 622 98624 622 98624 622 98624 جمع

 
دهد که با اعمال سناریو ( نران می4نتایج حارل از جدول)

آوری خیلی زیاد های شهری با تابدررد سازه 11/47ریرتر،  1
دررد و  38/66آوری زیاد با دامنه بعدی، تاب روبررو هستند، در

های شهری را شاامل  دررد از سازه 66/63آوری متوسط با تاب
کام قارار   آوری کم و خیلای هایی که در دامنه تاباند، سازهشده

 باشاند کاه بیراتر در   دررد مای  62/2و 39/62دارند به ترتیب 
قسمت جنوبی ناحیه چهار در محله کامرانیه و در قسمت شمالی 

ناحیه هرت در محله دزاشیب قرار دارند. با توجه باه اینکاه در   
هاای منطقاه یاک در    دررد از سازه 66ریرتری حدود  1زلزله 

گیرند به جازء محاالت   آوری کم و خیلی کم قرار میدامنه تاب
پاییری  باا آسایب   هاای منطقاه  کامرانیه و دزاشیب بقیه قسمت

ریرتر، به ترتیب  7ای با شدت شوند. در زلزلهرو نمیجدی روبه
و  23/64، 27/99آوری خیلی زیاد، زیاد و متوساط  در دامنه تاب

آوری کام  های شهری قرار دارند، دامنه تابدررد سازه 69/66
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دررد ساازه شاهر را در    69/66و  37/67و خیلی کم به ترتیب 
تر در قسمت شمال ناحیه سه در محله دربند، گیرند که بیربرمی

قسمت شامالی   2جنوب ناحیه چهار محله کامرانیه، مرکز ناحیه 
محله کاشانک و شمال ناحیه هرت محله دزاشیب قارار دارناد.   

آوری هایی که در دامناه تااب  ریرتر سازه 8ای با شدت در زلزله
 99/64و  97/66، 13/66خیلی زیاد، زیاد و متوسط باه ترتیاب   

 63/26آوری کم و خیلای کام   باشند، در دو دامنه تابدررد می
شوند کاه بیراتر از نصا     دررد سازه با خطر جدی مواجه می

شود. در این های منطقه یک شهرداری تهران را شامل میسازه
هاای روساتایی از جملاه ده    شدت از زلزله تقریباً تماامی بافات  
ده جمااران، ده دزاشایب، ده   دربند، ده امامزاده قاسم، ده درآباد، 

سوهانک، ده چییر، ده ازگل، ده اویان و ده تجاریش در دامناه    
ریرتر،  3ای با شدت گیرد. در زلزلهآوری خیلی کم قرار میتاب
آوری خیلی زیاد، زیاد و متوسط قرار هایی که در دامنه تابسازه
باشند در مقابل دو های منطقه یک میدررد سازه 26/96دارند 
دررد سازه منطقه را به  42/17آوری کم و خیلی کم منه تابدا

، 6هاا در ناواحی   دهند که بیرترین این سازهخود اختصاص می
ای با شدت منطقه قرار دارند. در رورت وقو  زلزله 8و  2، 4، 9
آوری کام و  هاای منطقاه باا تااب    ریرتر تقریباً دوسوم ساازه  3

آوری ( میازان تااب  7شوند. شکل)پییری جدی مواجه میآسیب
های شهری منطقه یک شهرداری تهران را در سناریوهای سازه

 دهد.رورت نمودار نران میمختل  زلزله به
 

 
 ریرتر3و  8، 7، 1 هایبا شدت یزلزله در تهران 6های منطقهآوری سازهمیزان تاب. 7شکل

 

 گیریبحث و نتیجه 
 در هیمالیاا  - آلا   خیزلرزه کمربند در قرارگیری با ایران کرور

. در این میان باشدمی شدید و بزر  هایلرزهزمین خطر معر 
واسطه موقعیات  ویژه منطقه یک شهر تهران بهشهر تهران و به

فعاال متعادد، اساتفاده از    های جغرافیایی و زمین ساختی، گسل
دوام، عر  معاابر کام و رشاد غیراراولی شاهر در      مصال  کم
آوری کمی در برابر بحران ها و اراضی ناپایدار از تابحریم گسل

 مخاطر این با مقابله برای ریزیبرنامه لیا زلزله برخوردار است،

 و . باا توجاه باا اینکاه تحلیال     شاود می محسوب حیاتی امری
 در برابر ساوان  طبیعای   در های شهریسازه وریآتاب افزایش

 برخاوردار  ایویاژه  اهمیات  از پایدار توسعه آرمان به نیل مسیر

آوری کالبادی  است، پژوهش حاضر درردد است تا میزان تااب 
هاای مختلا  زلزلاه    منطقه یک شهر تهران را در برابار شادت  

ابله ریزی برای مقسنجش و ارزیابی نماید و به اولین گام برنامه
آوری جاامع شاهری   با بحران زلزله یعنی شناسایی میازان تااب  

شااخص ارالی باه     62دست یابد. برای رسیدن به این هدف، 
آوری منطقه یک شاهر تهاران   زیر معیار مثثر در تاب 47همراه 

ریاازی و تلفیقاای هااای برنامااهدر براباار زلزلااه در قالااب ماادل
 GISمحایط   های انتخابی دردهی شدند. الیهوزن ANPچون

آوری کلی منطقه پیش از زلزله تهیاه  ترکیب و نهایتاً نقره تاب
ها آوری کلی منطقه حارل از تلفیق الیهگردید. نتایج نقره تاب

دهاد کاه   ( نران میANPی)مثثر براساس نتایج تحلیل شبکه
آوری خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کام و خیلای کام باه     دامنه تاب
درراااد از  96/66و  68/63، 27/61، 46/66، 13/66ترتیاااب 
آوری کلی های منطقه قرار دارند. نتایج حارل از نقره تابسازه

آوری براساااس نظاارات منطقااه راارفاً ساانجش میاازان تاااب 
( ماورد  ANPباشد که با استفاده از مادل ) کارشناسان خبره می

تحلیل قرار گرفته است. بارای اینکاه سنجرای واقعیات تار از      
آوری در تاب مثثرارا ه شود معیارهای  آوری منطقهوضعیت تاب

محدوده مورد مطالعه که با استفاده از نظرات کارشناسان خباره  
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ساازی  مادل  GIS( در محیط ANPی)به کمک تحلیل شبکه
هاای مختلا    شده بود جهت اعمال سناریوهای زلزله در شدت

ها مختلا   سازی شد. در نهایت سناریوهای زلزله در شدتفازی
 1اعمال گردید. نتاایج حارال از اعماال ساناریوی     بر روی آن 

هاایی کاه در منطقاه    دهد که بیرترین سازهریرتری نران می
آوری کمی برخوردارناد باه ترتیاب    یک شهرداری تهران از تاب

باشند. بیرترین ایان  می 1و  6، 7، 62، 2، 3، 9، 6، 8، 4نواحی 
و در  جنوبی ناحیاه چهاار در محلاه کامرانیاه     ها در قسمتسازه

قسمت شمالی ناحیه هرت در محله دزاشیب قرار دارند. طراحی 
هاا باا   دهاد کاه بیراتر ساازه    ریرتری نراان مای   7سناریوی 

و  3، 1، 6، 7، 2، 6، 8، 4، 9آوری کم به ترتیب در ناواحی  تاب
بیراترین ایان   اناد،  منطقه یک شهرداری تهران قرار گرفته 62
له دربند، جنوب ناحیه در قسمت شمال ناحیه سه در مح هاسازه

قسامت شامالی محلاه     2چهار محلاه کامرانیاه، مرکاز ناحیاه     
کاشانک و شمال ناحیه هرت محله دزاشیب قرار دارند. اعماال  

هاا باا   ریرتر حاکی از آن دارد کاه بیراترین ساازه    8سناریوی 
 3، 6، 7، 1، 2، 9، 6، 8، 4آوری کم باه ترتیاب در ناواحی    تاب
بیراترین ایان   باشاند.  هاران مای  منطقه یک شاهرداری ت  62و

های روساتایی از جملاه ده دربناد، ده اماامزاده     در بافتها سازه
قاسم، ده درآباد، ده جماران، ده دزاشیب، ده سوهانک، ده چییر، 

ای باا  اناد. در زلزلاه  ده ازگل، ده اوین و ده تجریش قرار گرفتاه 
دررد سازهای شهری منطقه یک تهران باا   17ریرتر  3شدت 
رو خواهند شد که پییری جدی روبهآوری خیلی کم و آسیبتاب

، 3، 6، 8، 2، 4، 9، 6ها به ترتیاب در ناواحی   بیرترین این سازه
منطقه قرار دارند. با توجه به قابلیات اجرایای نتاایج     62و  1، 7

 متاولی  هاای ساازمان آور نماودن منطقاه،   این پژوهش در تاب
ریازی  برناماه  ارولی هایروش از استفاده با و آگاهانه رورتبه
 هاای خساارت  از زیادی حد تا آور نمودن منطقهتوانند با تابمی
در راستای  .بکاهند زلزله از ناشی هاآسیب برابر در مالی و جانی
تواناد در افازایش   ها زیر مای های پژوهش، اجرای پیرنهادیافته
 آوری منطقه یک شهردار تهران مثثر واقع شوند:تاب
 و فرسوده هایساختمان سازیمقاوم جهت در قوانین اعمال -

ویاژه در  جدیاد باه   وساازهای سااخت  در ایمنای  ضریب افزایش
 های فرسوده ولنجک، کاشانک، قیطریه و سوهانک؛ بافت
 منظاور عملیاتی کردن طرح تجمیع قطعاات سااختمانی باه    -

 ها و کاهش تراکم ساختمانی؛افزایش مساحت ساختمان
 در هاای شاهری  آوری ساازه تااب  زانمی بررسی و مطالعه -

پاییری در راساتای   های آسایب نقره تهیه زلزله و وقو  هنگام
 ریزی جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله.شناسایی و برنامه

 فرهناا  ایجااد  بارای  آموزش و نوآوری دانش، از استفاده -

 .شهری یمجموعه یمحدوده در آوریتاب امنیت و

ده دربناد، ده اماامزاده   های روساتایی  تعریض معابر دربافت -
قاسم، ده درآباد، ده جماران، ده دزاشیب، ده سوهانک، ده چییر، 

منظور حل مرکل دسترسای  به ده ازگل، ده اوین و ده تجریش
  .بحران در مواقع بروز

 

 منابع

 -ها در برابار زلزلاه  طراحی ساختمان"(. 6984) 6822نامه آ ین
 .موسسه استاندارد و تحقیقات رنعتی ایران. "آ ین کار

های سنجش ظرفیت"(. 6934پور، هاشم؛ عادلی، زینب )داداش
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