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 چكیده
بندی خطر رویکرد مهمی از فرایند مدیریت پیش از بحران است که  پهنه

پذیری  ی و کاهش آسیبساز آمادهریزان و مدیران شهری در  به برنامه
پذیری و  آسیبکند. مسلله اساسی انتخاب معیارهای  کمک فراوانی می

عالوه انتخاب مدلی مناسب است که  نحوه ترکیب این معیارهاست و به
پذیری باشد. شهر تبریز  بتواند به بهترین شیوه نمایانگر میزان آسیب

، شرای  وسعت نظر از شمال غرب کشور مادر شهر نیتر بزر  عنوان به
ه دلیل صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت فراوان دارد، اما ب

مقاله با این ی با گسلی بزر  و فعال، شرایطی نامساعد دارد. در جوار هم
معیار و  02و انتخاب  ARCGISو  IDRISIی افزارها نرماستفاده از 
های  ی منطقهریپذ بیآسمیزان  AHPو  Fuzzyهای منطق  ترکیب مدل

است. نتایج  شده استخراجنیز تحلیل و  ها آنشهری و جمعیت ساکن در 
به ترتیب دارای بدترین شرای  ممکن  0و  01دهد که مناطق  ان مینش

با وضع موجود، حاکی از دقت باالی  آمده دست بهتطبیق نتایج  هستند و
 بندی خطر زلزله است. موضوع پهنه رد شده انتخابمدل 

 

، (Fuzzy logic) منطق فازیارزیابی خطر، زلزله،  :کلیدیهای  واژه

 .شهر تبر ی،ساز مدل(، AHPتحلیل سلسله مراتبی )

 

Abstract: 

Risk zoning is an important approach to the pre-crisis 

management process, which assists planners and 

managers to be prepared for reducing vulnerability. The 

key issue is the selection of vulnerability criteria and 

how these criteria are combined.  It is also important to 

select the suitable model that can best illustrate the 

vulnerability. The city of Tabriz, from the viewpoint of 

size, industrial, economic, social and cultural 

conditions, is considered as the metropolis of northwest 

of the country, however, its proximity to a large and 

active fault has created an unfavorable condition for the 

city. In the present paper, using IDRISI and ArcGIS 

software, 15 selected criteria have been analyzed. Also, 

a combination of Fuzzy and AHP logic models were 

applied to analysis of vulnerability of urban areas and 

their population. The results showed that regions 10 and 

1 of city municipality have the worst possible conditions 

respectively. Conformation of the results to the existing 

situation indicates the high accuracy of the chosen 

model for zoning the earthquake hazard. 
 

Keywords:. risk assessment, earthquake, Fuzzy Logic, 

Analytic Hierarchy Process (AHP), modeling, Tabriz. 
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 مقدمه
مسياحت   درصد از 5شهرها در آغاز قرن بیست و یکم، تقریباً 

زمین را اشیال کرده و حدود نیمی از جمعیت جهان را در   کره
میلیون نفير   22. جمعیت شهری دنیا هرسال اند داده یخود جا

شيود   ميی  ینیب شی( و پ51: 0913یابد )ارجمندنیا،  افزایش می
درصد مردم دنیا در شهرها زنيدگی   62بیش از  5152در سال 
 ،در ایيين میييان (Fengli & others, 2005: 1).کننييد

شهرهای آفریقا، آسیا و آمریکای التین از رشد بسيیار بياالی   
روند  (Cozen, 2002: 4).جمعیت شهری برخوردار هستند

 ندهی( و رشد فزا013 :0980نمک،  )خوش هیرو یوساز ب ساخت
های اخیر و افزایش میل به مهاجرت از  جمعیت ایران، در دهه

عيي  رشييد سييریع و رها در همييین دوره باه شييهروسييتاها بيي
اسيت. در چنيین شيرایطی توسيعه      شدهشهرها  ختهیگس لجام

)کیيال و عقیليی،    دیي نما یمي  نياممکن پایدار شهرهای کشور 
آن را دارند کيه در نبيود    ییتوانا یعیمخاطرات طب (.5: 0988
 هولنيياك بييدل یمخيياطرات بييه سييوانح لیييتقل یسييتمهایس

یکيی از   از طرفی دیگر، (03: 0936و  همکاران،  ی)ملکشوند
هایی کيه بیشيتر شيهرهای جهيان بيا آن دسيت بيه         موضوع
 :Alexander, 2002)طبیعيی اسيت    حيوادث ، انيد  بانیگر

مخاطرات  نیاز ا یریشگیمقابله و پ یبرا یزیبرنامه ر و .(38
بيه   یبارآنها در زمره اهداف بلندمدت هر جامعيه ا  انیو آثار ز
 52در و ا (.در دنی58: 0936 ان،یهزار ،ی)مهدودیآ یحساب م

و در  داشيته سال اخیر حوادث طبیعی سه میلیون نفير تلفيات   
میلیارد دالر خسارت وارد ساخته است. در این میان  59حدود 

زلزله یکی از حوادث شایع در سراسير دنیيا اسيت و در سيال     
شيده اسيت.    عنوان مرگبارترین حادثه جهان گزارش  به 5110
نیيا اسيت و زلزليه    خیيز د  بحرانکشور  01در ردیف هم ایران 

 31است. کمربند زلزليه  بوده سبب بیشترین تلفات انسانی آن 
: 0982درصد خاك کشور ما را در برگرفتيه )آوازه و جعفيری،   

نفيير در اثيير  021111بييیش از  0911تييا  0996و از سييال  (5
: 0982اند )عرب و دیگران،  داده جان خود را ازدست لرزه نیزم
ی و افيزایش تيراکم شيهرهای    (. با توجه به گسترش کالبد5

ایجياد  بزر ، در صيورت وقيوع بحيران وضيعیت خطرنياکی      
 ،ارتبياطی  یهيا  مراتب شبکه سلسلهعدم رعایت ، زیرا شود می

از مراکز خدماتی و درمانی در مناطق و دوری ها  راه عرض کم
: 0988)ترابی،  شود ساز می در زمان حوادث مشکل زیخ بحران
 شیاز افييزا یریجلييوگ یااسييت بيير یضييروربنييابراین (. 5
را شناخت  یجامعه محل یآور تاب زانیم بایستی یریپذ بیآس

در برابير   یابیي و باز یستادگیا یجامعه برا یها تیو توان ظرف

چهياربرج،   ی)عشيق  را سينجید ها هنگام وقوع بحران  مخاطره
ی از شهرها در برخویژه این که  به( 05: 0936 ،یفر، غفار نظم

هماننيد شيهر تبریيز(    گسيل ) ی خي   مجاورت و حتی بير رو 
 نیشتریها ب لرزه نیزمطور کلی  . بهاند افتهی توسعهو  شده ساخته

 یکننيد کيه بيه لحياظ کالبيد      یمي  جادیا یتلفات را در مناطق
را  ریپيذ  بیآسي  یها تراکم ساختمان نیشتریهستند و ب فیضع

هييا  سيياختمان نیرتریپييذ بیاز مييوارد، آسيي یاریدارنييد. در بسيي
هيا،   حادثه نیاند . ا د که با استقامت کم بنا شدههستن ییها آن

گسيترده،   یو تلفيات جيان   یبار ميال  انیز یامدهایافزون بر پ
 یبير جيا   یقي یعم یشيناخت  روان یاميدها یو پ یعواقب رواني 

مخياطرات   نیي هيا بازمانيدگان ا   تيا سيال   یگذارد که گاه یم
 بی(. آسي 58: 0936 ان،یي هزار ،یدهد)مهدو یرا رنج م یعیطب
و سياختمانها تيا    رسياختها یشيهرها در هميه جيا، از ز    یریپذ
انسان محسو  اسيت.   یدر زندگ یو خدمات شهر ساتیتأس

 یالگوهيا  لهیبيه وسي   ،یداریي بيه پا  لیي ن یهيا  وهیشناخت ش
 تیریو ميد  یزیي در برناميه ر  ،یریپيذ  بیمختلف کاهش آس

از طرفی (. 58: 0936سوانح وارد شده است)شکری فیروزجاه، 
و  انیي ماننيد درجيه ز   یمتفياوت  یمبيان  برحسب یریپذ بیآس
و  تیرسيان، وضيع   بیبيالقوه آسي   دهیپد کیحاصل از  بیآس
 سيتم یس کیي از  یا صيه یو خص یاقتصاد -یاجتماع تیموقع
و  همکيياران،  یشييده اسييت)ملک فیييتعر یطييیمح -یانسييان
در  ليرزه  نیزمي وقيوع  احتميال   مطالعات مربوط به. (01: 0936

کل کشور ، در ایران لرزه نیزمآینده با استفاده از نقشه ریسک 
متفياوت تقسيیم    یزیخ لرزهمیزان را به چهار ناحیه مختلف با 

شهر تبریز در منطقه خسارت نسبتاً باال  کالنکه در آن ، کرده
درجيه   6بيا شيدت    ییهيا  ليرزه  نیاحتمال وقوع زم و قرار دارد

(. 01: 0985ریشتر وجود دارد )گزارش طر  جامع شهر تبریز، 
قرارگرفته اسيت کيه دارای    یزیخ ر معبر نوار زلزلهاین شهر د
با توجه  .گذشته است در ویرانگر فراوان یها لرزه نیزم پیشینه

بييودن ایيين شييهر و در نظيير گييرفتن کیفیييت  زیييخ بييه زلزلييه
و سيایر پارامترهيا از    فرسوده یها در بافت ویژه بهها  ساختمان

ر  در ها، وقوع یک زلزلۀ بز قبیل شبکۀ دسترسی و ساختمان
خواهد بود. عيالوه بير ایين     بار بتیشهر تبریز بسیار مص کالن

عوامل متعدد دیگری باع  افزایش احتمال بحيران درکيالن   
بياال   ماننيد  یریپيذ  بیمتییرهای آس شوند مانند میشهر تبریز 
 هيا  سياختمان ساختمانی و جمعیتی، کیفیت پایین   بودن تراکم
ونی خودرو و بسیار ارتباطی و مناطق مسک یها در بدنه شبکه

امکانيات و خيدمات در بعضيی     نياموزون ، توزیيع  ریپيذ  بیآس
کالبدی،  یها یفرسوده، نابسامان یها بافت وجودمناطق شهر، 
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شهری، عدم رعایت قيوانین و   قاعده یتراکم ترافیک، توسعه ب
اسييتفاده از مصييالح ناسييازگار در    ی،سيياز مقييررات مقيياوم 

اصيولی   یهيا  اشتن برنامهوسازها، ناپایداری زمین و ند ساخت
دیگير کيه    هيای  آتی و مشيکل  یها برای رویارویی با بحران

. بخشيی  شود مشاهده میوضو   شهر تبریز به اکنون در کالن
ناشی از نبود نگرش علميی و سیسيتمی بيه     ها از این مشکل

با محيی  شيهر    ها استیها و س نیازهای مردم و انطباق برنامه
کيور و   یهيا  آینده، بيه گيره  است که در صورت تداوم آن در 

و در صورت بروز چنيین شيرایطی، حتيی     انجامد میالینحلی 
 توانيد  یریزان نیز نمي  سنگین و تالش برنامه یها نهیصرف هز
بنيابراین شيناخت میيزان    را بهبود بخشيد؛   آمده شیوضعیت پ

خطر ناشی از این پدیده و برآورد تقریبی خسيارات کالبيدی و   
( بسيیار ضيروری و   اسيت مقاليه   که هدف غایی ایين ) یانسان

 حیاتی است.

 كار روش ها و داده
این پژوهش از بعد ماهیت، کاربردی و از منظر شیوه تحقیيق  
ترکیبی از روش های اسنادی، توصیفی و مبتنی بر مدل های 
کمّی است. در اینجا از ترکیب دو مدل ریاضی بسيیار مهيم و   

ه مراتبيی  پرکاربرد یعنی منطق فازی و فراینيد تحلیيل سلسيل   
 یيک  AHP است. شده استفادهی خطر زلزله بند پهنه منظور به

 انتخياب  و گیيری  تصيمیم  هيای  گزینيه  ارزیيابی  برای روش
 دارای گیرنيده  تصيمیم  کيه  برای زمانی اسيت  بهترین گزینه

 ,Özdağoğlu & Özdağoğlu) اسيت  متعدد های معیار

2007,P:66شيیوه  یيک  و ریاضيی  سينتز  یيک  (. این مدل 
 بيا  روش در ایين . اسيت  نسبی مقیا  با گیری متصمی جبری
 و مختليف  هيای  شياخص  سیسيتمی،  شيبکه  یيک  از استفاده
 سيطحی  چنيد  سياختارهای  بيا  چندگانيه  معیارهيای  و ضواب 
 مختلف، های گزینه اهمیت تعیین یا بندی رتبه برای دار اولویت
. گیيرد  ميی  قراراستفاده  مورد پیچیده یریگ میتصم فرآیند یک
 معیارهيای  بيا  هميراه  کیفيی  معیارهيای  یبترک  AHP مدل
 بيه  امير  ایين . سيازد  ميی  پيذیر  امکانزمان  طور هم به را کمی
 و نفور هرگونه از فارغ که دهد می را امکان این گیرنده تصمیم
 تمرکيز  گزینيه  یا معیار دو مقایسه روی تنها خارجی مزاحمت
 ،AHP (. در10-11: 0989زاده،  تييراب ،زاده )معصييوم کنييد
 زوجيی  مقایسيه  ساختارهای وسیله به ها جایگزین ینب ترجیح
 دو گیرنيده  تصمیم جانبه، دو مقایسه یک در. شوند می تعیین
 نشيان  را اولویيت  یک و معیار یک گرفتن نظر در با را  گزینه
 .(Özdağoğlu & Özdağoğlu, 2007,P:66) دهد می

روشی است منعطف، قوی و ساده که برای  AHPی طورکل به
گیری متضياد،   یمتصمدر شرایطی که معیارهای  گیری یمتصم

د شيو  یم استفادهسازد  یمها را با مشکل مواجه  ینهگزانتخاب 
 گیيری  تصيمیم  ابيزار  یک (. در عین حال53: 0989نوچیان، )

 مسائل پیچیيده  حل برای پذیر انعطاف و قدرتمند منظوره چند
 شود می گرفته نظر در کمی و کیفی های جنبه آن در که است

(Özdağoğlu & Özdağoğlu, 2007,P:67.) نیييا  
 منظييور  بييهاسييت کييه  MADMهييای  ی از روشکييروش ی
های متعدد با  گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه تصمیم

شود  تعیین می رندهیگ میتصمهایی که توس   توجه به شاخص
 ندیفرای طورکل به(. 19: 0981موسوی، )شود  به کار گرفته می

AHP از الف:  اند عبارتار مرحله است. این مراحل ی چهدارا
ج: ا هيي یگزینجيياب: وزن دادن بييه هييا  سيينجهوزن دادن بييه 

 و د: آزمييایش سييازگاریب ی مرکييهييا وزنآوردن  دسييت بييه
هيای   یداور(. برای ارزیابی سيازگاری  33: 0985 ،زاده )محمد
محاسييبه شييود.   «شيياخص سييازگاری »گيير، بایييد   یييلتحل

توان حاصيل   یمکمتر باشد  0/1عدد شاخص از  که یدرصورت
(. بير  015دانست )همان:  اعتماد قابلرا  ها وزنکار را خوب و 

اسييا  منطييق ر همييین اسييا  مفهييوم ارزیييابی اراضييی بيي 
پایييه  بيير  نیزمييگیييری در انتخيياب اسييتفاده از    یمتصييم
رواب  بین استفاده از سرزمین بيوده و طيی آن    لیوتحل هیتجز

 شده ینیب شیپی ها ستادهو  ازین موردی ها نهادهبرآوردهایی از 
وش مقایسيه  ر(. 9: 0982ایوبی و جاللیيان،  د )آی یمبه دست 

ی یييک سيياختار  سيياز فييراهمدوگانييه فوایييد بیشييتری در   
بيه گيروه    دارد وگير   دهی شده بيرای گيروه مشياهده    سازمان
که بر روی مناطق موافق و غیير   کند یمگیرنده کمک  تصمیم

 ,Eastman) باشييندیييق موافييق در وزن دهييی معیارهييا دق

2006, P: 131.)  هييای فييازی،  از سييوی دیگيير، مجموعيه
مجموعه یا طبقاتی بدون مرزهای دقیق هستند که تیییر بین 
اعضييای مجموعييه و اعضييای نيياقص یييک پدیييده در ایيين   

های فازی  مجموعه، تدریجی است. تصور و انگاشت مجموعه
شروعی سهل و آسان برای ساخت یک چارچوب مفهومی که 

هيای بکيار بيرده شيده در      در بسیاری جهات مشابه چيارچوب 
بيالقوه   طيور  بيه کند. وليی   های معمولی را فراهم می مجموعه

تيری را شيامل شيود،     ممکن است فهم و گستره خیلی وسيیع 
بنيدی و پروسيه اطالعيات     الگوهای طبقيه  نهیزم درخصوصاً 

(Zadeh, 1965: 338-339.)  تفکيير فييازی از دیييدگاهی
 اندازه فلسيفه سيابقه چنيد هيزار     که به گیرد یمت افلسفی نش

ساله دارد. تفکر فيازی بيا الهيام از فلسيفه شيرقی، جهيان را       
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. در فلسفه ارسطویی کيه  کند یمعرفی م هست که گونه همان
دسييته  بييه دو زیييچ در مقابييل فلسييفه شييرق قييرار دارد، همييه

فازی بودن  که ی. درحالشود یآری و نه تقسیم م و دیوسف اهیس
نای چند ارزشی بودن است، بدین معنی که سه یا تعيداد  به مع

، پيور  یبیشتری انتخاب در پاس  به هر سؤال وجيود دارد )تقي  
 1سال قبل از میالد، منطق بيولین )  911ارسطو  (.99: 0988
( را ارائه کيرد کيه بنیيان و اسيا  ریاضيیات را تشيکیل       0و 
ون دهد. این منطق به این موضوع اشاره دارد که یک قيان  می

یا درست است یا درست نیست. ليیکن ایين منطيق همیشيه     
. (018: 0985انصيياری، ) کييارایی و کيياربرد مناسييب را نييدارد

انگلیسيی   دان ریاضيی  از را خيود  نام یدووجه یا بولین منطق
 مربوطيه  معیارهای ابتدا این روش در است. گرفته بول جورج
 ایواحيده  بيه  معیارها آن اسا  بر منطقه کل وشده  انتخاب

( یيا نامناسيب )ارزش صيفر یيا     Trueمناسب )ارزش یک یا 
Falseشود. در مرحليه بعيد بيا اسيتفاده از توابيع       ( تقسیم می

ترکیيب   بياهم هيا   الیيه  NOTو  AND ،ORمنطقی مانند 
(. نظریه فيازی مبتنيی   63-15: 0989نظری،  اسدی) شوند می

گونيه کيه از    بر توسعه نظریه مجموعيه بيولین اسيت. هميان    
بير انيواع مختليف     «ميبهم »این واژه مشخص اسيت  تعریف 

 ابهامات مربوط به بیيان و  خصوص بهابهامات و عدم قطعیت 
 شيده  مطير  تفکر بشر اشاره دارد .این مطلب با عدم اطمینان 

در نظریه احتمال متفاوت است. در نظریيه احتميال، احتميال    
شيود و میيزان عيدم     وقوع یک حادثه یا واقعيه سينجیده ميی   

واقعيی و   طيور  بهتوان  در این نظریه را می شده طر ماطمینان 
ی بررسي هيای تکرارپيذیر    با تکرار آزمون در خصوص موضوع

کرد. لیکن منطق فازی به بررسی ابهاميات ناشيی از تعياریف    
پيردازد.   ی یک عنصر یا پدیده به مجموعيه ميی  ریپذ تیعضو

و قصيد دارد بيا    دارد دیتأکمنطق فازی روی متییرهای زبانی 
هيای نيادقیق بيرای اسيتدالل تقریبيی، مبنيای        گيزاره کمک 

 (. 009-009: 0989گلی، ) استداللی فراهم آورد
در تفکر فازی تعیيین ميرزی مشيخص مشيکل و تعليق      
عناصر مختلف به مفاهیم و موضوعات گوناگون نسبی اسيت.  

بسيیار   انسيان چنین تفکری بيا طبیعيت و محيی  پیراميونی     
تواند طیفی از اعداد  یمت . در نظریه فازی عضویاستسازگار 

صفر تا یک را بيه خيود اختصياص دهيد. تيابعی کيه درجيه        
تيابع   اصيطالحاً کنيد،   یمي عضویت به یک مجموعه را بیيان  

ین خصوصيیت  تير  مهيم این تيابع  ر شود. د یمعضویت نامیده 
مقيدار صيفر را اختیيار     نیتير  تیي اهم کيم ی یک و عددمقدار 
در منطيق فيازی   (. 588: 0982ایيوبی و جاللیيان،   د )کني  یم

ای از قیود فازی، قیود  مجموعه صورت بهاطالعات و معلومات 
 شود ای از متییرها بیان می معادل یا قابل انعطاف در مجموعه

یک منطيق فيازی    عنوان بهتوان منطق بولین را  بنابراین می)
قیيود قابيل    0ای از انتشيار  مرحليه  عنوان بهبیان کرد(. استنتاج 
. سيه نيوع   (013-018: 0985انصاری، ) شود انعطاف بیان می

در ارزیيابی شيامل توابيع     استفاده قابلاصلی از توابع عضویت 
 .اسيت  شيکل  و مثلثيی شيکل  ی ا روزنقيه ی شيکل،  ا زنگوله

انتخاب مدل فازی مناسب برای ارزیيابی بسيتگی بيه درجيه     
ی در ناحیه انتقيالی و  بررس موردتیییرات خصوصیت یا کیفیت 

د از انتخاب نيوع ميدل، تعیيین عيرض     دارد. بع ها کال مرز 
گیيری در   یمتصيم ین مراحيل  تير  مهيم ناحیه انتقالی یکيی از  

گیيری   یمتصيم ی فازی است و دقت نتيایج بيه ایين    ساز مدل
باید توجيه  (.535-588: 0982بستگی دارد )ایوبی و جاللیان، 

گیيری در   های فيازی در مسيائل تصيمیم    مجموعه کهداشت 
ی عدم قطعیت الگوها ها آنتند. بسیار رایج هس GISبا مواجه 
، اما ارزیابی عدم قطعیيت نیسيتند. شياخص    دهند یمرا نشان 
ی چنيد معیياره، تيابع عضيویت     ریي گ میتصيم  وستهیپ همهای 

بيولین   های فازی  پیوسته هم که یدرحالمجموعه فازی هستند 
ی هيا  عبيارت تابع عضویت ترد هستند. لیکن باید دانست کيه  

ز توابع عضيویت تيرد یيا فيازی     بیشتر ا شاخص و محدودیت
از طرفيی   .(Eastman, 2006, P: 128)رونيد   یمي کيار   به

 اند،چندان موفق نبوده یکم هایینبیشیانسان ها در پ دیگر
کارآميد   یفي یک هيای یني بیشیدر پي  به طور نسيبی  کهحالی در
موجب  یحیترج یدر قضاوت ها نانی.اساسا عدم اطم اند بوده

مشيکل   نیها و همچني  نیگزیجا یدر رتبه بند نانیعدم اطم
 کیي شيود. تکن  یمي  ميات یتنظ هاتیارجح یسازگار نییدر تع

Fuzzy-AHP یلييیروش تحل کیييتوانييد بييه عنييوان  یميي 
باشد.  یسنت AHPدر نظر گرفته شود که برگرفته از  شرفتهیپ

و  یکم یارهایمع یهر دو تیریدر مد AHP یبا وجود راحت
 هایبر قضاوت یمبتن  ارهیچندمع یرگیمیمسائل تصم ،یفیک

از مشکالت  یاریابهام موجود در بس رندگان،گیمیتصم یارزش
نامشيخص از   هيای ممکين اسيت بيه قضياوت     یرگیمیتصم

 AHPمعميييول در  یدر روش هيييا رنيييدگانگیمیتصيييم
بيه  (. Özdağoğlu & Özdağoğlu, 2007,P:69گردد)

همین دلیل در حيال حاضير بسيیاری از محققيین از رویکيرد      
گیری و حل مسائل  به منظور تصمیم Fuzzy-AHPترکیبی 

با در نظر گرفتن موارد فوق و نیز کنند.  چند معیاره استفاده می

                                                      
1. Propagation 
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الیه )نقشه( مختلف که هير   02روش تحقیق در این پژوهش 
ی کالبدی، طبیعی، اقتصادی و اجتمياعی  ها یژگیوکدام مبین 

نیيز تعریيف    هرکيدام است در نظر گرفته شد و تابع عضویت 
و همچنین آسيتانه فيازی     AHPبه منظور تعیین اوزان  شد.

هر کدام از الیه ها با رجوع به منابع و مقاالت علمی )فارسی 
پذیری ناشی از زلزله به صورت  که از منظر آسیب و انگلیسی(

کمی و یا کیفی بدان ها اشاره شيده اسيتفاده شيد. همچنيین     

از فيازی سيازی هير یيک      و نیز AHPاوزان نهایی در مدل 
که دارای کارایی بیشتری نسبت به  terrset افزار نرمالیه در 

ArcGIS      در  هيا  هیي الاست انجيام شيد، ليیکن همپوشيانی
ArcGIS 10.4   انجام شده است. در نهایت از ضيرب اوزان

در الیه های فازی شيده   AHPنهایی به دست آمده از مدل 
نقشه  Raster Calculatorدر بخش  ArcGISدر محی  
 (به دست آمد.9)شکل نهایی 

 

 

  پذیری در رابطه با آسیب Fuzzyفرایند کلی اجرای مدل منطق  :1 شکل 

 

شهر تبریز، مرکز اسيتان آرربایجيان شيرقی در موقعیيت     
 98، 0َْ و 98، 3ْطيول شيرقی و َ   96، 00َْ و 96، 59ْجیرافیایی َ

ی جلگه تبریز در پای کوه عيون  شرق جنوبدر عرض شمالی 
ی شيهر را کيوه   شيمال  حيد است.  گرفته قرارسهند بن علی و 

ی شمالی توده آتشفشانی سيهند  ها دامنهاینالی و جنوب آن را 
و در غيرب آن   دهيد  یمی اینالی تشکیل ها کوه آن راو شرق 

ی هموار جلگه تبریز گسيترده اسيت. مکيان طبیعيی     ها نیزم
شهر چاله بزرگی است کيه از سيه طيرف توسي  کوهسيتان      

ی هميوار کيه   هيا  نیزمي نها از قسيمت غيرب،   و ت شده  احاطه

چای باز است.  آجی افکنه مخروطهی ناشی از زارها شوره عمدتاً
متير از سيطح دریاسيت و     0221تيا   0921ارتفاع شهر تبریيز  
 استسوی مرکز شهر و غرب  بهی آن ها نیزمشیب عمومی 

 01مناطق شهرداری ایين شيهر بيه     ازنظر(. 0912زیزپور، )ع
، 0912ی هيا  سيال جمعیتيی در   ازنظير و  هشيد   میتقسمنطقه 
 0299211و  0933096، 0099060به ترتیب  0930و  0982

 82/0نفر جمعیت داشت که نير  رشيد جمعیتيی آن معيادل     
 درصد در سال بوده است.

 
 موقعیت شهر تبریز در کشور و استان :1شکل 

بوده اسيت. عيالوه    یگسترش شهر به سمت گسل شمال
)شيهرك   شيده  یطراحي  شیاز پي  هایو محله هایبر شهرك

از  یمي یشهرك ارم و ...(، حجم عظ عصر،یول ه،یرشد شه،یباغم

در مجياورت و   زین یررسمیو اسکان غ ننشیهیحاش هایپهنه
 گسل قرار دارند. کینزد

سازی و ویرایش الیه آماده

 های برداری و رستری

 ENVIها به فرمت تبدیل الیه

سازی الیه ها_آماده 

کاهشی یا افزایشی تعیین 

 Fuzzy تابع بودن

تعیین نوع تابع عضویت 

تبدیل فرمت البه ها 

 ترکیب نقشه ها براسا  وزنAHP 

پذیریاستخراج نقشه آسیب 

 توابع همپوشانی اعمالFuzzy بندی مجددطبقه 
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             مربوط در توابع  a, b, c, dی معیار و مقادیر ها نقشهی ساز یفازقواعد : 1جدول 

 نوع تابع فازی نام تابع فازی AHPوزن اولیه در  AHP در ییوزن نها
 حد آستانه

 پذیری ابعاد آسیب الیۀ نقشه
C یا a d یا b 

1,1950 3 Linear فاصله از گسل 2111 211 یشیافزا 
 طبیعی

1,1219 6 Sigmodial یبش 01 2 یکاهش 

1,1658 6 Sigmodial تراکم تعداد طبقات 051 61 یکاهش 

 کالبدی

1,1392 9 Sigmodial یهابن یفیتتراکم ک 511 011 یکاهش 

1,1295 1 Sigmodial تراکم نوع مصالح 511 011 یکاهش 

1,1651 6 Sigmodial یبند دانه 81 91 یکاهش 

1,1298 1 Sigmodial یتراکم مسکون 81 91 یکاهش 

1,1656 6 Sigmodial یتراکم ساختمان 81 91 یکاهش 

1,1399 9 Sigmodial یتراکم تجار 811 911 یکاهش 

1,1656 6 Linear فاصله از مراکز امداد و نجات 5111 0111 یکاهش 

 فاصله
1,1161 2 Linear باز یفاصله از فضا 511 011 یکاهش 

1,1291 1 Linear فاصله از شبکه معابر 511 011 یکاهش 

1,1915 8 Linear فاصله از مراکز خطرزا 811 911 یشیافزا 

1,1221 1 Sigmodial 82 یتتراکم جمع 911 511 یکاهش 
 اجتماعی

1,0508 2 Sigmodial تراکم تعداد خانوار 051 61 یکاهش 
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 در شهر تبریز استفاده موردهای  الیه :2شکل 

 

و  آميده  دسيت  بههای  بررسی شکل ها و جدولی طورکل به
هر منياطق شي   یيت جمعپذیری با  نیز نتیجه تحلیل نقشه آسیب

پذیری اشکال  دهد که در مناطق مختلف آسیب تبریز نشان می
به ترتیب بیشترین  0و  01مناطق  گرید یعبارت بهمتفاوتی دارد. 
دهند. الزم به یيادآوری اسيت    پذیری را نشان می میزان آسیب

پيذیری   که روش استخراج میزان جمعیت در معرض نوع آسیب
ت. بيرای ایين   ها به یک شيکل انجيام شيده اسي     در کلیه مدل

منظييور پييس از تهیييه نقشييه نهييایی هيير مييدل بييا اسييتفاده از 
پذیری  خصوصیات هر پهنه آسیب GISهای مکانی در  تحلیل
 انتقيال  0982جمعیت سيال    پذیری( به نقشه نوع آسیب ازنظر)

در محيی     بيا اسيتفاده از روش تلخيیص    تینها درداده شد و 
اسيتخراج   پيذیر  میزان جمعیت آسيیب  ARCGIS یافزار نرم

 صيورت  بيه های سرشماری جمعیيت کيه    شد. باید نقشه بلوك
 (.  5شکل شوند )باشند از قبل به نقطه تبدیل  سطح می

هيا بيه ميدل     هيا و انتقيال آن   پس از استانداردسازی داده
AHP   عالوه بر نقشه خروجی، وزن نهایی معیارها به دسيت
 است 1552/1برابر با  آمده دست به CR. نسبت (0جدول آمد )
هيا   . بنابراین انتخياب اوزان اولیيه الیيه   است 0/1کمتر از که 

 است. قبول قابلمنطقی و 

 
 ARCGIS ی در مح ModelBuilder لهیوس از زلزله به یناش پذیری یببر اسا  نوع آس یتیاستخراج جداول جمع یندفرا :3شکل 

 

 جینتا ریشرح و تفس
متفياوت   هيای  هيای مختليف بيا ميدل     هيا از راه  ترکیب الیيه 

در این رابطه مهم است انطبياق ميدل    آنچهپذیر است.  امکان
 با اهيداف محقيق اسيت. در مقاليه حاضير از ميدل        نظر مورد

 

Fuzzy-AHP که از نام آن  گونه استفاده شده است و همان
پیداست ترکیبی از دو مدل منطق فازی و مدل تحلیل سلسله 

که  نظر مورد( های های )نقشه مراتبی است. در این مدل الیه
هيای   وزن بير اسيا   انيد   بر اسا  منطق فازی آمياده شيده  

 ArcGISمحی  نرم افزار 

 جمعیتی هایبلوك

 _ Fuzzyنقشه نهایی 

AHP 

تلفیق جمعیت با نقشه ) ییفضااتصال 
 (Spatial Join یریپذآسیب

ادغام خصوصیات جمعیت با نوع 
 (Dissolveپذیری )آسیب

پذیر تعداد جمعیت آسیب
 برحسب مناطق شهرداری
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ترکیيب   بياهم از ميدل تحلیيل سلسيله مراتبيی      آمده دست به
 . است( 0شوند، نتیجه ترکیب این دو مدل، نقشه ) می

بیشترین مسياحت   آمده دست بهبا توجه به خروجی نهایی 
 واقيع  0و  01پذیری بسیار بياال در منياطق    های با آسیب پهنه
پذیری بسیار بياال   های با آسیب پهنه 3و  8، 1. مناطق اند شده 

ندارند و از این لحاظ شرای  بهتری دارند. از سوی دیگر ایين  
مناطق جيزو منياطق بيا تيراکم مسيکونی و جمعیتيی پيایین        

درصيد از کيل    81ی بيیش از  طيورکل  بيه شيوند.   محسوب می

وس  و پایین پذیری مت های آسیب مساحت شهر تبریز در پهنه
درصيد از ایين مسياحت در پهنيه      51قرار دارند و فق  حدود 

درصيد از   03/5پذیری متوس  به بياال قيرار دارد. تنهيا     آسیب
بييرد.  مسيياحت شييهر شييرای  بسييیار بحرانييی بييه سيير مييی  

 09919درصييد و مسيياحت 55/25پييذیری متوسيي  بييا  آسيیب 
درصيد و مسياحتی    5,03پذیری بسیار بياال بيا    هکتار و آسیب

ترین درصد مساحت  یب بیشترین و کمبه ترت 228,01برابر با 
 اند. از محدوده شهر را به خود اختصاص داده

 

 
 Fuzzy-AHP ی شهر تبریز ناشی از زلزله با استفاده از مدل ریپذ بیآس :3شکل 

 Fuzzy-AHP با استفاده از مدل یمناطق شهردار یکاز زلزله به تفک یزشهر تبر پذیری یبآس یزانم :2 جدول

نام 

 منطقه
 دامنه

مساحت 

 به هکتار
 درصد

جمعیت 

 91سال 

نام 

 منطقه
 دامنه

مساحت به 

 هکتار
 درصد

 تیجمع

 91سال 

 0منطقه 

 3/0 6/90 بسیار خطرناك

031639
 5منطقه  

 0/1 3/0 خطر متوس 

098665
 

 2/1 9/028 خطر کم 3/5 5/91 خطرناك

 9/35 5/0399 خطر کمبسیار  9/5 2/91 خطر متوس 

 1/011 9/5019 جمع کل 6/09 3/559 خطر کم

 9/13 5/0900 خطر بسیار کم

 9منطقه 

 1/1 9/1 بسیار خطرناك

916113 

 3/0 9/91 خطرناك 1/011 2/0620 جمع کل

 9منطقه 

 0/1 6/0 بسیار خطرناك

599161 

 9/9 8/018 خطر متوس 

 1/09 0/991 خطر کم 9/0 8/91 خطرناك

 5/81 1/5193 خطر بسیار کم 1/9 2/82 خطر متوس 
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نام 

 منطقه
 دامنه

مساحت 

 به هکتار
 درصد

جمعیت 

 91سال 

نام 

 منطقه
 دامنه

مساحت به 

 هکتار
 درصد

 تیجمع

 91سال 

 1/011 2/5295 جمع کل 1/56 1/191 خطر کم

 6/63 5/0389 خطر بسیار کم

 6منطقه 

 1/8 2/621 خطر کم

 9/30 6/6821 خطر بسیار کم 1/011 8/5825 جمع کل 31161

 2منطقه 

 1/93 3/0968 خطر کم

62188 

 1/011 0/1218 جمع کل

 9/61 6/5551 خطر بسیار کم

 8منطقه 

 5/8 8/90 خطر کم

 8/30 3/929 خطر بسیار کم 1/011 2/9636 جمع کل 91101

 1منطقه 

 15/1 68/1 خطرناك

52986 

 1/011 8/986 جمع کل

 92/1 58/09 خطر متوس 

 3منطقه 

 6/09 1/059 خطر کم

 9/82 0/159 خطر بسیار کم 99/09 65/936 خطر کم -

 1/011 3/896 جمع کل 03/86 60/5260 خطر بسیار کم

 11/011 03/5315 جمع کل

منطقه  

01 

 3/9 8/95 بسیار خطرناك

032119 

 1/05 1/090 خطرناك

 1/3 9/016 خطر متوس 

 5/06 1/011 خطر کم

 5/28 9/691 خطر بسیار کم

 1/011 9/0132 جمع کل

  .Fuzzy-AHPپذیری شهر تبریز ناشی از زلزله با استفاده از مدل  آسیب میزان: 3جدول 

 درصد مساحت به هکتار مساحت به مترمربع Fuzzy-AHPمدل  پذیری آسیب یزانم

 9/1 9/16 2/165338 بسیار خطرناك

 1/0 1/561 3/5616655 خطرناك

 9/0 9/929 9/9299191 خطر متوس 

 8/06 5/9903 2/990303062 خطر کم

 9/81 1/51695 1/516951901 خطر بسیار کم

 

پذیری مناطق مختلف، وضعیت متفياوتی را   مقایسه آسیب
کل شهر  5,1دهد. از کل مساحت شهر در مجموع  نمایش می
درصد کل جمعیت در معرض خطر متوس  به  03,3با داشتن 

درصيد کيل    22,6بيا   01منطقه  باال قرار دارند. از این منظر،
نفر جمعیت بيا مسياحت تقریبيی     018231ارتی جمعیت به عب

دارای بیشيترین میيزان    01درصد کل مسياحت منطقيه   52,6
پيذیری   پذیری متوس  به باال قرار دارد. از نظير آسيیب   آسیب

خييانوار در معييرض  11103نفيير بييا  513021جمعیييت تعييداد 
درصيد   51پذیری متوس  به باال قرار دارند یعنی حدود  آسیب

پيذیری متوسي     یز کيه در پهنيه آسيیب   کل جمعیت شهر تبر

دهنيد.   هستند که باالترین درصد را بيه خيود اختصياص ميی    
هکتيار از مسياحت    631,9درصد یا بيه عبيارتی    5,1 عالوه به

پذیری متوس  به باال قرار دارد.  بيا   شهر نیز در شرای  آسیب
باید توجه داشيت کيه   پذیری  گرفتن درصد پهنه آسیب در نظر

پييذیری، دارای تييراکم جمعیتييی و  سييیبمنيياطق در معييرض آ
وسيازهای   ساختمانی باالیی هستند. با توجه به رونيد سياخت  

سازی در بخش شرقی شهرك باغمیشيه )در   رویه آپارتمان بی
منطقييه ده  ناکارآمييدهييای فرسييوده و  منطقييه یييک( و بافييت

 توان شرای  ناگوارتری را انتظار داشت. می
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  Fuzzy-AHPمدل  بر اسا  یزبرشهر ت یتجمع پذیری یبآس :4 جدول

 درصد خانوار درصد جمعیت تعداد خانوار جمعیت پذیری دامنه آسیب
 5/5 9/5 8952 99099 بسیار خطرناك

 9/1 1/8 58069 005902 خطرناك

 1/3 2/3 99091 095113 خطر متوس 

 5/03 9/03 15191 510918 خطر کم

 0/65 6/61 592110 891952 خطر بسیار کم

 011 011 918961 0938161 لک جمع

 

 به نفر Fuzzy-AHPمدل  بر اسا  یزشهر تبر یتجمع پذیری یبآس: 4شکل 

 AHP Fuzzy-پذیری مناطق شهر تبریز از زلزله با استفاده از مدل  میزان آسیب :5 جدول

 

 مردان زنان خانوار درصد کل جمعیت پذیری آسیب منطقه
 1600 1586 9610 2/1 09831 بسیار خطرناك 0

 69910 60299 99006 1/69 052319 خطر بسیار کم 0

 1210 1128 9108 9/1 09223 خطر متوس  0

 01501 3281 9355 1/01 03131 خطرناك 0

 00281 01321 2880 9/00 55291 خطر کم 0

 010519 36950 25598 1/011 031639 جمع کل

 15562 61180 98305 39 091196 خطر بسیار کم 5

 001 919 23 1 289 توس خطر م 5

 9515 9160 0115 2 8199 خطر کم 5

 12691 19102 91199 011 098665 جمع کل

 959 913 061 9/1 699 بسیار خطرناك 9

 61599 29190 95186 8/96 009512 خطر بسیار کم 9

 01929 06162 3112 1/09 99508 خطر متوس  9

 00150 01082 2932 1/8 50516 خطرناك 9

 91950 96909 51619 5/91 19192 خطر کم 9

 056929 001109 61903 011 599161 جمع کل

 056 099 60 0/1 523 بسیار خطرناك 9

 81990 12638 99538 1/20 026153 خطر بسیار کم 9

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

بسیار  

 خطرناک

بسیار كم  كم خطر خطر متوسط خطرناک

 خطر
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 مردان زنان خانوار درصد کل جمعیت پذیری آسیب منطقه
 03808 03959 01511 8/05 93/595 خطر متوس  9

 3193 3565 9322 5/6 03110 خطرناك 9

 92918 96011 59966 3/53 30918 خطر کم 9

 022935 021601 89351 011 916113 جمع کل

 56120 52599 09931 8/18 20539 خطر بسیار کم 2

 1008 6616 9399 5/50 09139 خطر کم 2

 99063 90303 08999 1/011 62188 جمع کل

 90918 90819 50896 6/30 89080 خطر بسیار کم 6

 9102 5810 5155 9/8 1286 خطر کم 6

 96139 99619 59828 1/011 31161 کل جمع

 96621 95961 59829 5/580 83159 خطر بسیار کم 1

 5850 5281 0966 0/01 2918 خطر متوس  1

 932 963 502 9/5 169 خطرناك 1

 09111 05986 6626 2/81 52986 خطر کم 1

 06506 02995 8591 1/011 90628 جمع کل

 09283 09212 8250 6/39 58139 خطر بسیار کم 8

 396 381 219 9/6 0359 خطر کم 8

 09252 02935 3139 1/011 91101 جمع کل

 3998 8836 9619 9/3 08999 بسیار خطرناك 01

 91303 58623 02383 2/91 23218 خطر بسیار کم 01

 03161 08393 3692 8/03 98633 خطر متوس  01

 56090 52916 05611 9/56 20291 خطرناك 01

 09209 09935 6329 8/09 56316 خطر کم 01

 33185 32535 93821 1/011 032119 جمع کل

 

 ی  ریگ جهینتبحث و 
پذیری ناشی از زلزله  در ایران تحقیقات اندکی در زمینه آسیب

بر اصول و معیارهای شهرسازی صورت گرفته است.  دیتأکبا 
 صورت بهی خطر زلزله که بند پهنه یزر های به جزء معدود طر 

و سيایر منيابع    شيده  فیتعرقراردادی با شر  خدمات از پیش 

با ایين وصيف بخيش    . گذرا در قالب مقاالت بودند صورت به

 تيأثیر  تحيت  ها سکونتگاهی از مساحت کشور، شهرها و ا عمده
 واسيطه  بهمخاطرات طبیعی قرار دارند. از این میان شهر تبریز 
روند  ار دارد.گسلی فعال و بزر  در شرای  بسیار نامناسبی قر

سازی در غرب باغمیشيه، و   رویه و بسیار نابهنجار آپارتمان بی
عالوه  گرید یعبارت بهتر کرده است؛  رشدیه نیز اوضاع را وخیم

حتييی در قالييب  وسييازها سيياخت بييرهييای دولتييی  بيير مشييوق
سازهای مبتنی بر اسيکان   و ساخت بری ، عدم نظارت ساز انبوه

شهر، نشان دهنيده   ناکارآمد های فرسوده و ی و بافتررسمیغ
کمترین اهمیت و توجه به خطر گسل و عواقيب ناشيی از آن   

هيای جمعیتيی دوره سرشيماری     ، بررسی نقشهعالوه بهاست. 
حيياکی از گسييترش  0982  عمييومی نفييو  و مسييکن سييال

های انبوه جمعیتی به سمت گسل است. بنيابراین یکيی    تراکم
ل اسيت. از  از بهترین راهکارهيای ممکين حفيظ حيریم گسي     

در حریم گسيل سیاسيت    وساز ساختطرفی دیگر، در صورت 
 حدنصابها، افزایش  پراکنش افقی و کاهش تراکم به حداقل

 یالزاممهندسی  دوشرطیق یبتفکیکی قطعات، نظارت شدید و 
سيازی،   مقياوم  منظيور  بيه ی دولتيی  هيا  تیحما عالوه به. ستا

ی که در ترمیم، مرمت، احیا و نوسازی محالت و مناطق شهر
رسيد.   ميی  نظير  پيذیری بياال ضيروری بيه     های با آسيیب  پهنه
هيای   ، اصال  قوانین و ضيواب  شهرسيازی و طير    تیدرنها

پيذیری ناشيی از    توسعه شهری با رویکرد و محوریيت آسيیب  
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تواند در کاهش مخاطرات طبیعيی   زلزله در چنین مناطقی می
 بسیار مفید باشد.

طالعيات جیرافیيایی و    های ا این، توانایی سیستم بر عالوه
ریاضی و آمياری   دهیچیپ بعضاًهای پیشرفته و  استفاده از مدل
انيداز روشين و    ها با اطالعات فضایی، چشيم  و نیز ترکیب آن

دهد. در این  دقیقی از شرای  مکانی حاکم را نمایش می نسبتاً
 نسبتاًی  و با دقت خوب به  Fuzzy-AHPمیان مدل ترکیبی 
دهيد.   ميی  ارائيه پيذیری شيهر را     آسيیب  ای از باالیی، نقشيه 

بیشترین مناطق با خطر بياال از نظير کالبيدی دارای شيرای      
نابسييامانی همچييون ریزدانگييی، فرسييودگی کالبييدی، تييراکم 
ساختمانی بياال، معضيل حاشيیه نشيینی و همچنيین از نظير       
جمعیتی از پرتراکم ترین مناطق شهر تبریز می باشد که ایين  

رایه شرای  واقعيی حياکم بير جامعيه     مبین موفقیت مدل در ا
شهری تبریز است. بنابراین با توجه به توانمندی این شیوه به 

هيای ترکیبيی دیگير همچيون      رسد بکيارگیری روش  نظر می
هيای عصيبی و ... و مقایسيه و     شبکه-تاپسیس، فازی-فازی

هيای فيوق در    سنجی هر یک از مدل راستی آزمایی و  صحت
موفيق در کنيار سيایر     جهت حصيول بيه یيک ميدل کيامال     

ای نسبتا نو ارایيه شيود. در    تواند به عنوان ایده پیشنهادها ،می
-Fuzzyو  AHP, Fuzzyل )این پژوهش نیيز هير سيه ميد    

AHP     آزمون شد که به دلیل افزایش حجيم مطاليب بيدان )
آميده نشيان داد کيه ميدل      اشاره نشد. لیکن نتایج بيه دسيت  

از دقيت   نظير  دنسبت به دو مدل مور Fuzzy-AHPترکیبی 
های موجود شيرای    باالتری دارد.  اگرچه خروجی غالب مدل

کيه ایين    دهنيد  یمرا  نشان  مطالعه موردایستایی از محدوده 
ایيرادی   تواند یمامر با توجه به پویایی شهر و جمعیت شهری 

 اساسی محسوب شود.

 منابع 

هيا و   یتوانمنيد  یبررسي (، 0982آوازه، آرر و نسرین جعفری )
دانشيگاه عليوم    یآموزشي  یها مارستانیب یها تیدمحدو
ای  ریزی، سيازه  )برنامه بحران تیریزنجان در مد یپزشک

ارتقيياء  یراهکارهييا یسراسيير شیهميياای(،  و غیرسييازه
 .رمترقبهیبحران در حوادث و سوانح غ تیریمد
(، مشييارکت 0981) رالسيياداتیمن ،یحسيين و شييهاب ،یاحمييد

فرسييوده  یهييا بافييت یداریي پا یضييامن بهسيياز ،یمحلي 
 نیتهيران(، اولي   رو یمحليه سي   یتجربه بهساز ی)بررس
انيداز توسيعه    چشيم  ،یفرسيوده شيهر   یها بافت شیهما
 ها. ها و چالش ارزش دار،یپا
بحيران و   تیریميد  یقیتطب ی(، بررس0981آراسب ) ان،یاحمد
 یو مهندسي  یشناس پژوهشنامه زلزله لرزه، نیزم ینیب شیپ

 .90-95. زلزله، سال چهارم، شماره اول
(، بوم شيهر، تبليور پایيداری شيهری،     0913) اصیر ا،یارجمندن

 .9, شماره 0, دوره 0913مدیریت شهری: زمستان 
 یابیي  و مکيان  زیریي  (، برناميه 0989نظری، مهرنيوش )  اسدی

اندگان زلزله، نمونه ميوردی:  بازم موقت اسکان های اردوگاه
ارشيد   یکارشناس نامه انی( شهر تهران، پا6 هی)ناح 0منطقه 

شييهری و  زیریيي )برنامييه یشهرسييازی گييروه شهرسيياز 
 مدر . تتربی دانشگاه هنر، دانشکده ،(ای منطقه
بيراهیم  ا، ترجميه:  (، مخاطرات محیطيی 0985کیت ) اسمیت،

 ، چاپ اول.انتشارات سمت ،نژاد شاپور گودرزی و مقیمی
 یابیييو باز ایيينييو در اح یکييردی(، رو0918آزاده ) ،یاکبيير

فرسيوده   یهيا  بافت شیرسوده، هماف یمسکون یها بافت
هيا.   هيا و چيالش   ارزش دار،یي انداز توسعه پا چشم ،یشهر
89-85. 
شيمال غيرب    یزیخ نو به زلزله ی(، نگرش0989) یعل ،یانزاب
 یایي بال ن،یمخياطرات زمي   یالمللي  نیکنفرانس بي  ران،یا
 .019. زیها، دانشگاه تبر مقابله با آن یو راهکارها یعیطب
بيا   یخشکسيال  یبنيد  و پهنيه  شی(، پا0985) نیحس ،یانصار

 ،ییایي اطالعيات جیراف  سيتم یو س یاستفاده از منطق فاز
 یاریي آب یاسيتان خراسيان، رسياله دکتير     یمطالعه مورد

دانشيگاه   ،یدانشکده کشياورز  ،یو زهکش یاریآب شیگرا
 مدر .  تیترب

 ریزی اراضيی  (، برنامه0982) اهلل، جاللیان، احمد ایوبی، شمس
زی و منابع طبیعيی(، انتشيارات دانشيگاه    )کاربری کشاور

 صنعتی اصفهان، چاپ اول.
کاربری  یزیر (، برنامه0912سید حسین و همکاران ) بحرینی،

نمونه شهرهای منجیل، لوشان،  زیخ زمین در مناطق زلزله
رودبار، انتشارات بنیاد مسکن انقيالب اسيالمی، چياپ و    

 .01-59نشر لیلی. 
(، 0983)و شيیعه، اسيماعیل    کیيومرث  ،حبیبيی  ،کمال ،ترابی

شيهرها در مقابيل    یشيبکه ارتبياط   یریپذ بیآس یبررس
مطالعييه  GISو  IHWPزلزلييه بييا اسييتفاده از روش  

، 09تهران، باغ نظير، شيماره    یشهردار 6منطقه  یمورد
 .92-98سال هفتم، صفحات 

شيهر   ییسيازمان فضيا   یابیي (، ارز0988) کبير  یعلي  پور، یتق
 ،یآموزشي  های نیزم یکاربر یهابر الگو دیکأشاهرود با ت

https://www.gisoom.com/search/book/author-317013/پدیدآورنده-ابراهیم-مقیمی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-317013/پدیدآورنده-ابراهیم-مقیمی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-282816/پدیدآورنده-شاپور-گودرزی-نژاد/
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نامه جهت اخيذ درجيه کارشناسيی ارشيد در رشيته       انیپا
و  یدانشيکده عليوم انسيان    ،یشهر یزیر و برنامه ایجیراف
 .زیدانشگاه تبر ،یاجتماع
گيزارش اوليین هميایش علميی     »(، 0988نمک، زهره ) خوش

، مجليۀ  «تخصصی فضای سبز، شيهرهای گيرم خشيک   
 .98 ةر، شما9ها، سال  شهرداری

 یهيا  شيهر تهيران و سيکونتگاه    (، کالن0989زهره ) داودپور،
 قيات یچاپ اول، انتشارات مرکز مطالعات و تحق ،یخودرو
 .21-92 ،یو معمار یشهرساز

 میوسياز در حير   و سياخت  لرزه نی(، خطر زم0981) یمهد زارع،
 یا ليرزه  نیزم یها گسلش گسل میو حر زیگسل شمال تبر

زلزليه، سيال    یو مهندسي  یناسي ش زلزليه پژوهشنامه  ران،یا
 .98. زییچهارم، شماره دوم و سوم، تابستان و پا

میزان تاب آوری  یی(،تحلیل فضا0936فیروزجاه، پری ) شکری
 یعلم هینشر ،یمناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیط

سال دوم، شيماره   ،یتوسعه کالبد یزیبرنامه ر پژوهشی –
 (.51-99) 36تابستان  55، 6یاپی( پ دیجد ی)سر 5
 یهيا  پل یریپذ بیاثرات آس ی(، بررس0989ارژنگ ) ،یصادق

 یالملليي نیدر هنگييام زلزلييه، کنفييرانس بيي زیييتبر یشييهر
مقابليه بيا    یو راهکارهيا  یعیطب یایبال ن،یمخاطرات زم

 .359. زیها، دانشگاه تبر آن
 یپراکنش فضا یساز و مدل یابی (، مکان0982خالد ) ،یعبد

: یمحليه، مطالعيه ميورد    ا یي قپارك در م ،یسبز شهر
و  ایگروه جیراف ز،یسنندج، دانشگاه تبر یشهر کیمنطقه 
 .83-11. یشهر یزیر برنامه

اليه و   عرب، محمد، زراعتی، حجيت، اکبيری حقیقيی، فيیض    
رایيی و  جروانگر رامین، میزان آگاهی و عملکرد ميدیران ا 

هيای دولتيی دانشيگاه     آمادگی در مقابل زلزله )بیمارستان
زشکی تهران(، فصلنامه علمی پژوهشيی ميدیریت   علوم پ

 .99سالمت، شماره 
و توسيعه   یعي یطب  یمح ی(، توان سنج0912ملکه ) زپور،یعز
مناسيب توسيعه    یالگيو  یشهر، پژوهش ميورد  یکیزیف

دانشگاه  ،یانسان یایجیراف یرساله دوره دکتر ز،یشهر تبر
 .28-23. یمدر ، دانشکده علوم انسان تیترب
(، 0936) عطيا  ،ی، غفيار نی، نظم فر، حسیعل چهاربرج، یعشق
 ؛یاحتميال  یها شهر در برابر زلزله یکالبد یآور تاب یابیارز
 یعلمي  هیتهران، نشير  یشهردار کی: منطقه یمورد نمونه
سيال دوم، شيماره    ،یتوسعه کالبد یزیر برنامه پژوهشی –
 (.00-56)0936(، زمستان 8 یاپی)پ دیجد ی، سر9

(، نقش گسيل درونيه در اسيتقرار    0989) اکبر یعل ،یعنابستان
آن،  یاميدها یمنطقيه کاشيمر و پ   یانسيان  یها سکونتگاه
و  یعي یطب یایي بال ن،یمخاطرات زمي  یالملل نیکنفرانس ب
 .0112. زیها، دانشگاه تبر مقابله با آن یراهکارها

بحيران زلزليه در    تیری(، ميد 0982) مینس ،ییآقا حاجی میفخ
قييوع بييا اسييتفاده از در مرحلييه قبييل از و یشييهر ینييواح

SDSSتهيران،   یشيهردار  01منطقيه   ی، مطالعه مورد
و  یشييهر یزیيير ارشييد برنامييه یکارشناسيي نامييه انیييپا

 .08. یبهشت دیدانشگاه شه ،یا منطقه
مناسيب   یطراح ات(، تأثیر0989) میکر ،یرسول و باقر ،یقربان

بير نمونيه بيم،     دیي در کاهش تلفات زلزله با تاک یشهرساز
و  یعي یطب یایي بال ن،یمخياطرات زمي   یالملل نیکنفرانس ب
 .0512. زیها، دانشگاه تبر مقابله با آن یراهکارها

(، 0989آرميان )  ،ینینيائ  یعسيکر  یو قاضي  رو یس ،یقنبر
از  یناشي  یاميدها یمقابله با پ تیریمد یها وهیاصول و ش

 یالمللي  نیکنفيرانس بي   ران،یي بير ا  دیي وقوع زلزليه بيا تأک  
مقابليه بيا    یو راهکارهيا  یعیطب یایبال ن،یمخاطرات زم

 .0523. زیها، دانشگاه تبر آن
در مناطق  یچوب یها (، استفاده از ساختمان0989هوشنگ ) ،یکاتب

 یعیطب یایبال ن،یمخاطرات زم یالملل نیکنفرانس ب ز،یخ زلزله
 .0918. زیها، دانشگاه تبر مقابله با آن یو راهکارها

 دانشيگاه  یشيهر  ی(، طراحي 0988) هیي مهد یلي یعقو  ریام ،یالیک
: شيهر  ی)نمونيه ميورد   داریي توسيعه پا  یشهر بر مبنا یطراح

 دار،یي پا یمعمار شیهما نی(، اولیمصدر در امارات متحده عرب
 .NCSUSTAINARCH01_044مقاله.  COIکد 

گيذار از روسيتا بيه شيهر و      ندیفرا لی(، تحل0989) یعل ،یگل
در حيال گيذار    یروسيتاها  ییشناسيا  یبرا یمدل یطراح
 ،ییروستا یزیر و برنامه ایجیراف یرساله دوره دکتر ن،رایا

 مدر . تیدانشگاه ترب ،یدانشکده علوم انسان

و  ییایي (، سامانه اطالعيات جیراف 0982) اچکی ،یمالچوفسک
و عطيا   زکاریترجمه اکبر پره ،یاریچند مع میتصم لیتحل
 .909 – 902انتشارات سمت.  النده،یگ یغفار
در  یشيهر  یزیي ر نقيش برناميه  (، 0989رحميت )  ،محمدزاده

 یالملليي نیاز زلزلييه، کنفييرانس بيي یکيياهش اثييرات ناشيي
مقابليه بيا    یو راهکارهيا  یعیطب یایبال ن،یمخاطرات زم

 .0919. زیها، دانشگاه تبر آن
بندی  (، رتبه0989زاده، سیدمحسن، تراب زاده، اقد  ) معصوم

تولیدات صنعتی کشيور، فصيلنامه پژوهشينامه بازرگيانی،     
 .89، بهار 91شماره 
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پور، مسيعود، پورموسيوی،    سعید، امانپور، سعید، صفایی ملکی،
(، ارزیابی طیف تياب آوری  0936سیدنادر، مودت، الیا  )

هيای   کالبدی شهرها در برابر زلزليه بيا اسيتفاده از ميدل    
 – یعلمي  هینشير  )نمونۀ موردی شهر ایالم(، ریزی برنامه

 م، شيماره سيال دو  ،یتوسعه کالبد یزیبرنامه ر پژوهشی
 .0936، بهار 2 یاپی(، پدیجد یسر0)
و انتخاب مکان مناسيب   بندی تی(، اولو0981ناصر ) ،یموسو
و  هیتجز کیبا استفاده از تکن یشعب بانک کشاورز یبرا
 یکارشناسي  ناميه  انیي (، پاAHP) یسلسله مراتبي  لیتحل

 دانشگاه تهران. ت،یریدانشکده مد ت،یریارشد رشته مد
 لیيي( ارزیييابی و تحل0936ریييان، الهييام )داوود، هزا ،یمهييدو

روسيتایی در برابير    یسيکونتگاهها  یکالبد یپذیر بیآس
 هیشهرسيتان یيزد، نشير    ی: روستاهایزلزله مطالعه مورد

سال دوم،  ،یتوسعه کالبد یزیر برنامه پژوهشی – یعلم
 (.51-92)0936، زمستان 8 یاپی(، پدیجد ی)سر 9شماره 

(، 0989عسيکر )  زاده،یجيانعل  و رضيا یگل تبار روشن، عل رزایم
هييا در برابيير زلزلييه، کنفييرانس   سيياختمان یسيياز مقيياوم

 یو راهکارهيا  یعیطب یایبال ن،یمخاطرات زم یالملل نیب
 .0291. زیها، دانشگاه تبر مقابله با آن

 هيای  نهایپا یابی مناسب مکان ی(، ارائه الگو0989آرش ) ان،ینوچ
ارشيد رشيته    یسي کارشنا نامه انیپا ،یبرون شهر یمسافربر
 مدر . تیدانشکده هنر، دانشگاه ترب ،یشهرساز
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