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 دهیچك

در طول تاریخ همواره وقوع زلزله در شهرهای کشور موجب فروپاشی 

 ی جانی و مالی زیادی شده است. به منظورها بیآسو در پی آن  ها ساختمان

مقاوم در برابر زلزله و  یها احداث ساختمان ی ناشی از آن ،ها بیکاهش آس

هدف مقاله حاضر با  .است یضرور موجود یها ساختمان یمقاوم ساز

شهر  این مناطق یو رتبه بند هیمساکن شهر اروم یریپذ بیآس لیتحل

روش با استفاده از مساکن در برابر زلزله  یریپذ بیآس زانیبراساس م

Topsis  .یفیتوص به صورت تحقیق مطالعه حاضر،روش انجام گرفته است 

نوع تحقیق، کاربردی و رویکرد آن، به دو صورت کمی و بوده و ی لیتحل -

ی و میدانی ا کتابخانهاز روش مطالعات  ها دادهکیفی است. جهت گردآوری 

نشان  Topsisی پژوهش بر اساس مدل ها افتهشده است. یبهره گرفته 

 484/0در شهر ارومیه میانگین آسیب پذیری مسکن در مناطق برابر  دهد یم

درصد، آسیب پذیرترین  828/0با میزان تاپسیس  4که منطقه  باشد یم

درصد، آسیب  998/0با میزان تاپسیس  4منطقه به شمار آمده، منطقه 

درصد، کمترین آسیب پذیری را  132/0با  2منطقه  پذیری در حد متوسط و

 در برابر زلزله را دارد.

 

پذیری، زلزله، مساکن شهری، ارومیه، مدل آسیب :های کلیدیواژه

Topsis. 
 

 

 

Abstract 

Earthquake has historically been considered as a cause 

for vast destruction of buildings, casualties, and 

financial damages in Iranian cities. To prevent such a 

disaster it is necessary to construct resistant buildings 

and retrofitting the existing ones. The main aim of the 

present study was analyzing the vulnerability of houses 

in Urmia against the earthquake and ranking the 

districts of the city using TOPSIS method. The applied 

method was descriptive-analytical and the type of 

research was applicable with a quantitative-qualitative 

approach. Documentary and field methods were 

applied to collect the required data. Based on TOPSIS 

method, the findings of the present study indicated that 

the average rate of vulnerability of houses for the 

whole city of Urmia was 0.485. The highest rate was 

belonged to district 4 with a TOPSIS score of 0.818 

and the lowest one to district 1 with a score of 0.296. 

The score of district 5 was 0.338 which is considered 

as a moderated range of vulnerability against the 

earthquake.  

 

Keywords: Vulnerability, Earthquake, Urban Housings, 

Urmia, Topsis Model. 
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 مقدمه

 دهد ینشان م یانسان یها سکونتگاه یریشکل گ خیتار یبررس
است  بودهی که بشر در انتخاب مکان سکونت، به دنبال مناطق

ها،  دامنة کوه ل،یدل نیهم داشته باشد و به یکه به آب دسترس
انتخاب کرده  سکونتی ها را برا ها و اطراف گسل کنار رودخانه

پایداری  (.Martinelli and Cifai, 2008:145) است
ی طبیعی همیشه فکر بشر را به خود ها دهیپدو ایمنی در مقابل 

(. زلزله یکی از 14:2988مشغول کرده است )حبیبی و همکاران،
متعددی را تحت  کشورهای که استی طبیعی ها دهیپداین 

جوامع بشری چه از بعد  روی که عوارض آن دهد یقرار م ریتأث
 خیاقتصادی همواره در طول تار یها و چه از جنبه یتلفات جان

 .(88-83 :2934)سرور و کاشانی اصل،  توجه بوده است قابل
دانش و  شیو افزا یکیتکنولوژ یها شرفتیپ امروزه با وجود

شهرها هنوز هم با  ،یعیطب مخاطرات انسان در کنترل ییتوانا
. اگرچه رندیپذ بیآس منظر نیخطر زلزله مواجه هستند و از ا

 دنیشیاما با اند است، ممکن ریغ یزلزله امر دهیاز پد یریجلوگ
ممکن  حداقل از آن را به یناش یها بیآس توان یم یریتداب
 .(24:2932)مهدوی نژاد و جوانرودی، درسان

زلزله در مسیر کمربند آن  موقعیت وایران وضعیت کشور 
ی ها یداریهیمالیا و برخورداری از اقلیم متغیر و ناپا -آلپ خیز 

در  ،خود شناختی زمین دلیل ویژگیهایو مقطعی به  موقت
تجربه  شهرهایش را در بیشتر طبیعی مخاطراتطول تاریخ، 

 کشورلرزه در  نیزم ینقشه پهنه بندی خطر نسب. کرده است
 شهری کشور در رینقاط شهری و غ شتریآن است که ب ازی حاک
)علوی و همکاران،  اند قرار گرفته ادیز یخطر نسب با ینواح

 نیزم تیموقع زلزله مانند ی وقوعها نهیوجود زم(. 290: 2934
و شهرها  ةیفراوان در بطن و حاش یها وجود گسل ،یشناس

 شیافزا ،یشهر تیجمع ریظمتعدد ن یانسان عوامل همگام با
نامتناسب با بحران زلزله،  یو شهرساز یمسکن کم دوام شهر

داده است؛  شیشهرها را افزا یریپذ لرزه تیقابلی همگ
درصد شهرهای  30همانطور که بررسی ها نشان می دهد 

 ریشتر هم آسیب پذیرند. 4/4کشور در برابر زلزله با بزرگی 
لرزه  تیبا توجه به وضع(. 94-94: 2934)محمدپور و همکاران، 

 امروزه شهرها در برابر زلزله، رییپذ بیبودن کشور و آس زیخ
شهری در برخورد  زانیمورد توجه برنامه ر کردهاییرو از یکی

شهرها و  سازی منیمسأله ابررسی آن از منظر  ده،یپد نیبا ا
 از یناش یها بیبه منظور کاهش آس رانهیشگیانجام اقدامات پ
غالب (. 208 :2983ی و همکاران، ائدرحمتزلزله است )ق

از زلزله  یآمده در مورد کاهش خسارات ناش به عمل قاتیتحق
جهت  یو ساز واحدهای ساختمان ساختی ها روش پیرامون

 یبخش تنها نیمقاومت بنا در برابر زلزله بوده است که ا شیافزا
ور و کاشانی )سر در مقابله با زلزله است یآمادگ یها از جنبه
 یانسان یها شهرها و سکونتگاه یساز منیا(. 83 :2934اصل، 

 یساز فراتر از مقاوم یدر سطوح دیبا زلزله را خطراتدر برابر 
است. فرم  ی، شهرسازعوامل نیاز ا یکیبناها، جستجو نمود و 

، ی(تیّجمع ،یمانخت)سا یشهری ها تراکم شهر، شهر، بافت
 و شهر یارتباط یها شبکه ،یشهر یها رساختیو ز تسایتأس

در  کننده نییاز جمله عوامل مؤثّر و تع یشهر نیزمی کاربر
 عوامل، نیا انینحوة رفتار شهر در برابر زلزله هستند. در م

 در یمهمّ شنق یشهر یها نیزم یکاربر نهیبه یزیر برنامه
)امینی و همکاران،  در برابر زلزله دارد یرذیپ یبآس اهشک

مهم  یها یاز کاربر یکیمسکن (. در همین رابطه 221، 2982
 نینشود. بد یبوقوع زلزله دچار آس هنگامنبایددر شهر است که 

 استفاده ت مسکنخسا یساده برا یها از طرح ستیبا یمنظور م
از  دیمسکن با آن که ژهیوه ب ،های همجواررعایت نمود و 

 ،ها نیبنز پمپ ،یصنعت یها کارگاه ریظن نیطرآفرخ یها یکاربر
 نژادی حاتم) به دور باشد یتخنفت و مواد سو یمخازن و انبارها

 ساختمانیاستفاده از مصالح (. همچنین 1-9: 2939و همکاران، 
 شدر کاه یمناطق مسکون عیسر هیامکان تخلی برقرار سبک و

 (.244 :2932)عبداللهی، مؤثّر است اریمناطق بس یرذیپ یبآس
با لرزه  یا هیو در ناح رانیدر شمال غرب ا شهر ارومیه

 زیان بار یها وقوع زلزله با این وجودمتوسط قرار دارد.  یزیخ
 نیو همچن هیاروم یلومتریک 10 واقع درگذشته در سلماس 

 نیابا  یکه فاصله کم زیدر شهر تبر زیان بار یها وقوع زلزله
 ز،یهمچون گسل تبر یفعال یها وجود گسل ودارد  شهر

فعال در کشور  یها سلماس و سد مهاباد و گسل -رانشهریپ
جهت  شهر نیاز زلزله در ا یناش یریپذ بیآس یبررس ،هیترک

ی جانی و مالی احتمالی ضروری به نظر ها بیآسجلوگیری از 
 زانیم . در همین راستا، پژوهش حاضر تالش می کندرسد یم

و  ارومیه شهر مناطق یمسکونی ها مجموعه رییپذ بیآس
مناطق در برابر زلزله بررسی و  نیا رییپذ بیآس بندی تیاولو

ی علمی و عملی ها استیسراهکارها و  براساس نتایج تحقیق
 الزم را در خصوص کاهش آسیب پذیری ارائه نماید.

 کرد که اظهار توان یم قیتحق اتیو ادب میمفاه یدر بررس
 عنصر معین در معرض آسیب پذیری میزانی از خسارت به یک

 که در اثر وقوع می باشد از چنین عناصر یا خطر یا مجموعه
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مقیاس از صفر )بدون  یک عامل خطر آفرین و غالباً بر روی
. آسیب پذیری شود یضرر( بیان م خسارت( تا یک )مجموع

 نیست بلکه به عنوان یک فرآیند پویا در نظر ایستا یا دهیپد
تغییر  که احتمال ضرر و زیان عوامل فوق را شود یگرفته م

 بیآس(. okay, 2005: 23) گذارد یو بر آنها اثر م دهد یم
است که در صورت بروز سانحه  یخسارات زانیشهری م رییپذ

ها  آن تیفیوک تیآن برحسب ماه عناصر شهر و اجزا و کیبه 
 و یابیارز ل،یشهری؛ تحل رییپذ بیآس لی. تحلشود یوارد م

مادی و معنوی شهر و  ،یجان یها احتمال خسارت ینیب شیپ
)احدنژاد روشتی  است یاحتمال مخاطرات ساکنان شهر در برابر

در زلزله، درجه  رییپذ بیدر واقع آس(. 88:2983و همکاران، 
از زلزله است که در اجتماعات گوناگون بر  و ضرر حاصل انیز

 دباش ریپذ رییجامعه، تغ شرفتیاساس سطح توسعه و پ
(Chardon, 1999: 197.) 

شهر در برابر زلزله، به عنوان  رییپذ بیضرورت کاهش آس
شهری  زییکالبدی، برنامه ر زییر برنامهی از اهداف اصل یکی

 و برنامه استگذارییس منظور بهبه شمار می آید. شهر  یو طراح
شهری در مقابل  یها ساختمان رییپذ بیکاهش آس زییر

 یابیارز ،از آن یزلزله و عواقب ناش یوقوع احتمال زلزله و
 ،اساس نیضروری است. بر ا شهری ریپذ بیآس یها پهنه

ی ها مختلف قبل از رخداد زلزله طیو شرا تیامروزه وضع
سازی و بر مبنای آن  هیمختلف شب یها در شدت یاحتمال
 هیشهری ته یها ساختمان رییپذ بیبندی آس پهنه یها نقشه

 .(39، 2934)سرور و کاشانی اصل،  ردیگ یقرار م یابیو مورد ارز
 نیانسان ساخت، از مهمتر دهیپد کیمسکن به عنوان 

 شکل نینمودهای تمدن و فرهنگ بشری بوده و کوچکتر
و بیانگر رابطه  دیآ یها به شمار م کالبدی سکونتگاه تجسم

است )عینالی، پیرامون خود  ییمتقابل انسان و محیط جغرافیا

 مسکن دارای مفهومی گسترده و پیچیده مقوله .(218 :2939
تعریف جامع و  توان ینم . از این رودارداست و ابعاد متنوعی 

طبق  .(31 :2988)ملکی و شیخی،  بیان کردآن  برای واحدی
مسکن سر  ،2332اجالس اسکان بشر در سال  تعریف دومین

پایداری  پناهی مناسب یعنی آسایش، فضا، امنیت و مالکیت،
روشنایی، تهویه و سیستم گرمایشی و سرمایشی، ای،  سازه

زیست محیطی، مکان قابل  اولیه، کیفیت یها رساختیز
)فقهی  دسترس از نظر کار و تسهیالت اولیه مناسب است

در  یهر انسان هیاول ازهاییمسکن از ن(. 219 :2981فرهمند، 
و  ی، روانیاجتماعکه ابعاد مختلف است جوامع مختلف 

تا مساکن  نیانسان غار نش سکونت دوران ز. اداقتصادی دار

 کیمسکن به عنوان  تیهمه نشان دهنده اهم امروزی مدرن
، 2983)قرخلو و همکاران،  باشد یسرپناه برای موجود انسان م

در  ها انسانامروزه با توجه به اینکه که بیشترین اوقات  .(88
 ها مکان، لذا بایستی این شود یمی مسکونی سپری ها ساختمان

ی ساخته، طراحی و مکانیابی شوند که در برابر انواع ا گونهبه 
مخاطرات انسان ساخت و طبیعی از جمله سیل، طوفان، زلزله و 
... آسیب ناپذیر باشند و آسایش و امنیت ساکنین را فراهم کنند، 
به طور مثال بایستی در ساخت و ساز مسکن از مصالح با 

ایر مخاطرات طبیعی استفاده کیفیت و مقاوم در برابر زلزله و س
شود و استانداردهایی از قبیل عدم تعرض و جلوآمدگی 
ساختمان به معبر، رعایت تراکم ساختمانی و جمعیتی، تعداد 

ی ها یکاربرطبقات مجاز و ... رعایت شود و یا در مکانیابی 
مسکونی بایستی به مواردی از قبیل دسترسی مناسب، فاصله از 

 و ... توجه شود. ها انهرودخگسل، فاصله از 
ی مسکونی در شهرها آزمایشگاهی است ها یکاربردر واقع 

ی ها تنشکه شرایط تمام عیار آزمایش را دارد و در فرایند 
شدید زمینی و آسیب پذیری محیط مصنوع شهری به دو شکل 

. این در حالی است که سایر ردیپذ یم ریتأثتلفات و تخریب 
ی شهری نظیر آموزشی، بهداشتی، مذهبی از آثار ها یکاربر

)بحرینی،  سازند یمبخش تخریب را منعکس  صرفاًدوگانه زلزله 
2914: 1.) 

داخلی و  توان به تحقیقات میپیشینه پژوهش  درخصوص
 :ذیل اشاره کرد خارجی
 یها شاخص لیبه تحل، (2931) انیلیو اسماع یآباد یزنگ

 مخاطراتدر برابر خطراصفهان  مساکن شهر یریپذ بیآس
حاکی از آن  اند، نتایج حاصل از این پژوهش پرداخته یعیطب

در برابر  اصفهان مساکن شهر یریپذ بیآس زانیماست که 
با  یدسترسی ها است و شاخص ادیز یعیطب مخاطراتخطر 

 نیشتریو قدمت بنا، ب ختمانبه طبقات سا یساختمان، دسترس
و  ییتقوا ر داشته است.مساکن شه یریپذ بیرا در آس ریتأث

 یمسکون یواحدها یریپذ بیآس زانیم یابیارز، (2939رنجبر )
ی با استفاده از روش کالبد یها بر اساس شاخص رازیشهر ش

 براساس( را بررسی کرده اند. AHPتحلیل سلسله مراتبی )
 یدر راستا رازیش یشهر یزیو برنامه ر یطراح ها، افتهی

 یریپذ بیآس نیکه باالتر یبه طور ،بودهن یکالبد یها شاخص
و  8باز به منطقه  یها و فضا راه یبر اساس شبکه دسترس

 .است یشهر 2و  2به مناطق مربوط   یریپذ بیآس نیکمتر
، در پژوهشی تحت عنوان (2939نژاد و همکاران ) یحاتم

در مواقع بروز  یمسکن شهر یریپذ بیآس زانیم لیتحل»
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 یقیتلف یها کیتکن از )زلزله( با استفاده یطیمخاطرات مح
MCDM+GIS به « شهر تهران( 2: منطقة ی)مطالعة مورد

در  یمناطق مسکون یریپذ بیآس زانیم که اند دهیرساین نتیجه 
 12باال،  اریبس یریپذ بیدرصد در حد آس 4تهران،  2منطقه 

 یریپذ بیدرصد در حد آس 91باال،  یریپذ بیدرصد در حد آس
درصد در حد  29کم و  یریپذ بیدرصد در حد آس 14 متوسط،

 یمسکون یها در کل بافت کم بوده است و اریبس یریپذ بیآس
 متوسط و کم قرار دارند. یریپذ بیمنطقه در دامنه با آس نیا

 بیآس یها شاخص، در پژوهشی (2934) محمدپور و همکاران
بحران  تیریمد کردیبا رو یفرسوده شهر یها در بافت یریپذ

: ی)مطالعه مورد AHP-FUZZYاستفاده از روش  بازلزله 
نتایج حاصل از این را تحلیل کرده اند،  تهران( روسیمحله س
نقاط با  یتیوسعت و پوشش جمع حاکی از آن است که پژوهش

است و در کل، محدوده با  شتریباال ب اریباال و بس یریپذ بیآس
 اریدر برابر زلزله بس ل،یمورد تحل یتوجه به همه عوامل کالبد

 یریپذ بیآس، (2934اصل ) یسرور و کاشان است. ریپذ بیآس
 جینتارا ارزیابی کرده اند.  شهر اهر در برابر بحران زلزله یکالبد
 تر شیب دهد یشهر اهر نشان م یفضاها یریپذ بیآس لیتحل

متوسط قرار  یریپذ بیساخته شده شهر در پهنه آس یها قسمت
باال و  یریپذ بیدر پهنه آس نینش هیدارند؛ محالت حاش

باال  اریبس یریپذ بیآس  در پهنه یخیو تار یمرکز یها بخش
کل  یریپذ بیآس یندحال در پهنه ب نیاند. با ا شده یطبقه بند

شهر در  و شود یم ریساخته شده و با یشهر که شامل فضاها
 کانسیسر .ردیگ یکم قرار م یلیخ یریپذ بیآس یطبقه بند

 یابیارز»ی تحت عنوان ا مقاله، در (1020) تراال و همکاران
 پوریداهم و اد یگانده یشهرها های ساختمان یریپذ بیآس

به این نتیجه  یمناطق شهر یریپذ بیآس یپهنه بند با« هند
 نییپا تیفیشهرها ک نیتلفات در ا یاصل لیدل که اند دهیرس

 ها بوده است. ساخت و ساز ساختمان
مبانی نظری تحقیق و  انجام شده یها پژوهشبا توجه به 

نتیجه گرفت که در کشورهای زلزله خیز مانند کشور  توان یم
-ایران، تحلیل و بررسی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله به

ی مسکونی که محل سکونت و آرامش ها بخشخصوص 
وقت خود را در این بخش از شهرها بوده و بیشتر  ها انسان

ی ناشی از ها بیآس، به منظور حذف و یا کاهش کنند یمسپری 
وقوع این پدیده طبیعی امری الزامی است. لذا در این پژوهش 
نیز به بررسی و تحلیل آسیب پذیری مساکن شهر ارومیه در 

 برابر زلزله پرداخته شده است.

 روش کار ها و داده
 کاربردی یها پژوهش حیطه در هدف نظر از حاضر پژوهش

تحلیلی و رویکرد  -نوع توصیفی از روش تحقیق، نظر از و
 جمع آوری منظور آن، به دو صورت کمی و کیفی است. به

 میدانی و یا کتابخانهمطالعات  روش از تحقیق این در ها داده

در این پژوهش  یا کتابخانهمطالعات  است. شده استفاده
ها و  ، طرحیمتعدد مجالت تخصصشامل: کتب، مقاالت 

 یلیجامع و تفص یها انجام شده )بخصوص طرح یها پروژه
)شامل  ها آمارنامه ،یو دولت یرسم اتی(، نشرهیشهر اروم

ی عمومی نفوس و مسکن( ها یسرشماری آماری و ها سالنامه
ی، و مطالعات میدانی نیز شامل مشاهده اطالعات یها تیو سا

وضعیت موجود مساکن مناطق شهر ارومیه و توزیع پرسشنامه 
و مصاحبه با کارشناسان و متخصصان مدیریت شهری شهر 

ی ارزیابی میزان آسیب پذیری مساکن برایادشده بوده است. 
مؤثر بر  یها شاخص نیتر مهمشهر ارومیه در برابر زلزله ابتدا 

(، سپس بر 2ی استخراج )شکل مساکن شهر یریپذ بیآس
ی استخراج شده و بکارگیری مدل تصمیم ها شاخصاساس 

به رتبه بندی مناطق شهر بر  Topsis گیری چند شاخصه
اساس آسیب پذیری مساکن در برابر زلزله پرداخته شده است. 
انجام مدل یادشده در تحقیق حاضر مستلزم طی کردن چند 

اولین و مهمترین گام پس از مشخص  (؛1)شکل  باشد یمگام 
شدن شاخص ها و متغیرها، تشکیل ماتریس تصمیم گیری 

و مناطق است. در این مرحله در واقع بایستی  ها شاخصبین 
وضعیت هر شاخص در هر منطقه تعیین و مشخص شود. 
جهت انجام این کار ابتدا بر اساس اطالعات جمع آوری شده 

ی میدانی به هر یک از ها برداشتی فرادست و ها طرحاز 
داده شده  3تا  2در هر منطقه یک امتیاز عددی از  ها شاخص

در هر منطقه بوده و  ها شاخصاست. اعداد بیانگر وضعیت 
بیانگر وضعیت  3که به ترتیب عدد  باشد یمشامل پنج طیف 

بیانگر وضعیت  4بیانگر وضعیت خوب،  1بسیار خوب، عدد 
نگر وضعیت ضعیف و بسیار به ترتیب بیا 2و  9متوسط و 

ضعیف است. عالوه بر امتیازدهی فوق به منظور اطمینان 
در هر  ها شاخصبیشتر و مشخص شدن وضعیت دقیق 

نفر از کارشناسان و متخصصان مدیریت  10منطقه، از نظرات 
شهری در شهر ارومیه بهره گرفته شده است و چند نیز 

. اند دادهمنطقه  در هر ها شاخصرا به  3تا  2امتیازاتی بین 
پس از آن از امتیازات داده شده توسط نگارندگان پژوهش و 
کارشناسان و متخصصان مدیریت شهری، میانگین محاسبه 
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بدست آمده است. با  ها شاخصشده و امتیازات نهایی 
در هر منطقه سایر مراحل  ها شاخص مشخص شدن وضعیت

ده که انجام مدل تاپسیس جهت رتبه بندی مناطق انجام ش
 به طور کامل تشریح شده است. ها دادهدر بخش تحلیل 

 
 

 

 

 

 

 

 ی پژوهشها شاخص .2شکل 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهر ارومیه  یعنیحاضر  قیخصوص قلمرو تحق اما در
 رانیاز شهرهای بزرگ ا یکیاد شده ی شهرکرد که بیان  دیبا

)جوان و ( 9است )شکل  یغرب جانیو مرکز استان آذربا
 44 ییایجغراف تیموقع (. این شهر در82 :2931مالزاده، 
عرض  قهیدق 91درجه و  91و  یطول شرق قهیدق 4درجه و 

(. 93: 2931)نظریان و همپانژاد، گرفته است قراری شمال
کیلومتری  10با داشتن موقعیت ممتاز جغرافیایی در ارومیه 

ی ها آبمتر از  2991 دریاچه ارومیه قرار دارد. ارتفاع ارومیه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ده است که ارتفاعاتی چون ـع شـت واقـت و در دشـآزاد اس
دان، ـکوه سیر، کوه قیز قلعه، کوه جهودها، کوه چهل مرشهی

کوه علی ایمان آن را ماه، کوه علی پنجه سی و وه ـک
(. 44: 2934رود و همکاران، ـدربرگرفته است )اصغری سراسکان
نفر  221433با  2930ال ـشهر ارومیه طبق سرشماری س

 ران و دومین شهر پرـجمعیت، دهمین شهر پرجمعیت ای
)مرکز آمار  دیآ یمجمعیت منطقه شمال غرب ایران به شمار 

 (.2930ایران، 
 

 پذیری مساکن شهری در برابر زلزلهبر آسیب مؤثری هاشاخص

سطح اشغال 
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 نتایج شرح و تفسیر
بر اساس یافته های توصیفی سرانه کاربری مسکونی در شهر 

 14404441متر مربع است که مساحتی برابر با  49.19ارومیه 
. ردیگ یمدرصد از کل مساحت شهر را در بر  13.19متر مربع و 

ی انجام شده و نتایج سرشماری عمومی نفوس ها یبررسطبق 
 240بر  ی مسکونی در این شهر بالغواحدهاو مسکن تعداد 

ی زیر در هر یک از ها مشخصههزار واحد است که دارای 
ی آسیب ها شاخصی مورد بررسی در این تحقیق )ها شاخص

 .باشند یمپذیری مسکن در برابر زلزله( 
یکی از عوامل در کاهش یا « تراکم نفر در ساختمان»

افزایش آسیب پذیری ناشی از بروز زلزله است که با یکدیگر 
مستقیمی دارند به طوری که با افزایش جمعیت در سطح،  رابطه

آسیب پذیری افزایش و با کاهش آن آسیب پذیری کاهش 
خواهد یافت. تراکم جمعیتی در قسمت شمال شرق و قسمتی از 
شرق شهر ارومیه )مناطق چهار و دو( بسیـار بـاال است اما بقیه 

جه به ی شهر تراکم کم و متوسط دارد. بنابراین توها قسمت
ی پرتراکم شهر که بدان ذکر شد امری الزامی ها قسمت

 .باشد یم
 بسیار مهم  یها شاخصیکی از « مصالح ابنیه»شاخص 

 
 
 
 
 
 

 مهمی تأثیر رای، زآسیب پذیری مسکن در برابر مخاطرات است
 یها اسکلت دارد.ها بر عهده  پایداری ساختمان در چگونگی

پذیری کمتری  آسیب فلزی و بتن مسلح نسبت به سایر مصالح
سوزی ایجاد شده در  آتش داشته و حتی در صورت تخریب،

تر درصد آسیب پذیری  مقاوم ها کمتر است. با وجود مصالح آن
به کارگیری مصالح بایستی سعی  کمتر خواهد شد و البته در

دد تا در صورت خراب شدن استفاده گر تر گردد از مصالح سبک
از کل واحدهای مسکونی شهر ارومیه رخ دهد.  آسیب کمتری

درصد  1/2ی اسکلت فلزی، ها ساختماندرصد در  8/14حدود 
ی آجر ها ساختماندرصد در  3/41ی بتون آرمه، ها ساختماندر 
ی با ها ساختماندرصد در سایر  1/3ی با دیوار باربر و آهنو 

ند، ضمن آن که نوع اسکلت و مصالح دیوار باربر قرار دار
ی مسکونی واحدهادرصد از  4/2ی حدود ها ساختمان

گفت از نظر وضعیت دوام،  توان یمنامشخص است. از اینرو 
 .باشند یممساکن شهر در وضعیت مناسبی 

آسیب  نیز تأثیر مهمی بر میزان« کیفیت ابنیه»شاخص 
بر  معموالًرا  ها ساختماندر شهرها،  پذیری ساختمان دارد.
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 (2932) هیشهر اروم ییایجغراف تیموقع .1شکل 
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اساس کیفیتشان به چهار گروه در حال ساخت، نوساز، قابل 
بدیهی است . کنند یممرمت و نگهداری و تخریبی دسته بندی 

نسبت به  (نوساز) با کیفیت باال یها احتمال مقاومت ساختمان
ی صورت ها یبررساست. طبق  تخریبی بیشتر یها ساختمان

 1/14یه، بیش از ی مسکونی شهر ارومواحدهاگرفته از کل 
که بیشتر  باشند یمدرصد غیر قابل مرمت و نگهداری )تخریبی( 

. این منطقه بافت قدیمی و هسته اند شده، واقع 4در منطقه 
که بخش عمده بافت فرسوده شهر در آن  باشد یماولیه شهر 

 قرار دارد.
 رایاست، ز« مساحت قطعات» ،شاخص مهمیکی دیگر از 

علت خرد شدن فضای باز  به پذیری در قطعات کوچکتر آسیب
امن برای کمک رسانی نسبت به  و و کاسته شدن فضای مفید

. بنابراین هر چه مساحت قطعات است قطعات بزرگ بیشتر
آسیب پذیری نیز بیشتر خواهد بود. به  آن باشد به تبع تر نییپا

متراژ فرسوده شهری که  یها بافت گفت عنوان نمونه باید
مترمربع است، آسیب بیشتری  100 از قطعات عموماً کمتر

ی مسکونی واحدهادرصد  3/1. در شهر ارومیه خواهند دید
تا  40دارای زیربنای بین  8/21متر مربع،  40زیربنای کمتر از 

متر  240تا  200درصد دارای زیربنای  2/12متر مربع،  14
مربع متر 100تا  240درصد دارای زیربنای  2/29مربع و 

 .باشند یم
 
با  ارومیه مساکن مناطق شهر یریپذ بیآس یبررس

 Topsisمدل  استفاده از

راه  تواند یاست که م یریگ میتصم یها از جمله مدل سیتاپس
و برنامه  رانیمد یبرا یریگ میاز مسائل تصم یاریبس یگشا

توسط  2382بار در سال  نیاول یمدل برا نیباشد. ا زانیر
 یو کم کم با گذشت زمان اصالحات دیارائه گرد ونیهوانگ و 

از  یکی نخود را به عنوا یآن صورت داده شد و جا یبر رو

چند شاخصه در  یریگ میتصم یها روش نیتر قیو دق نیبهتر
 :2930و همکاران،  یباز کرد )نعمت زانیو برنامه ر رانیمد انیم

 لهیبه وس نهیگز mگسسته،  ارهیمع لیروش تحل نی(. در ا221
n براساس شباهت  ها نهیقرار گرفته و گز یابیشاخص مورد ارز

بر  کیتکن نی. اساس اشوند یم یبندآل رتبه دهیبه راه حل ا
فاصله را  نیکمتر دیبا یانتخاب نهیمفهوم استوار است که گز نیا

 نیشتریحالت ممکن( و ب نیآل مثبت )بهتر دهیبا راه حل ا
حالت ممکن( داشته باشد  نی)بدتر یفاصله را با راه حل منف

 (.19 :2934و همکاران،  یخی)ش
مساکن مناطق مختلف  یریپذ بیآس یجهت بررس حال

 :باشد یم ریکردن مراحل ز یشهر، مستلزم ط
 

 ها شاخص: امتیاز دهی به 2مرحله 

در  ها شاخصدر این مرحله به منظور مشخص شدن وضعیت 
ی ها طرحهر منطقه، بر اساس اطالعات جمع آوری شده از 

برای  ها شاخصی میدانی به امتیاز دهی ها برداشتفرادست و 
هر یک از مناطق پنج گانه شهر ارومیه پرداخته شده است. 
بدین منظور جهت امتیاز دهی پنج درجه بسیار خوب، خوب، 

ه ترتیب متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف در نظر گرفته شده و ب
ی که عدد ا گونهبه  اند شده، کد گذاری 2و  9، 4، 1، 3با اعداد 

نشان دهنده  2نشان دهنده وضعیت بسیار خوب و عدد  3
، 8ی ها ارزشوضعیت بسیار ضعیف است. باید توجه داشت که 

ی واسط بین دو ارزش دیگر هستند )شکل ها ارزش 1و  4، 2
شخص شدن وضعیت (. همچنین به منظور اطمینان بیشتر و م4

در هر منطقه، عالوه بر امتیازدهی فوق از  ها شاخصدقیق 
مختلف مربوط به  یها حوزهنظرات کارشناسان و متخصصان 

 ،اند شناخت داشته ارومیهموضوع که از وضع موجود شهر 
را به  3تا  2استفاده شده است و آنها نیز امتیازاتی بین 

 .اند دادهدر هر منطقه  ها شاخص
 

 

 
  برای هریک از مناطق ها شاخصکدگذاری جهت امتیازدهی به  .1شکل 

 بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب

9 7 5 3 1 

1 2 4 8 
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گیری از امتیازات داده شده توسط با میانگین تیدر نها
شامل  یریگ میتصم سیماترنگارندگان پژوهش و کارشناسان، 

که بیانگر وضعیت آنها در هر منطقه  ها شاخصامتیازات نهایی 
)به طور مثال: امتیاز شاخص قدمت بنا در منطقه یک  باشد یم

که بیانگر وضعیت بسیار ضعیف این  باشد یم 2برابر با عدد 
شاخص در منطقه یک است یا به عبارتی مساکن موجود در 
منطقه یک به طور میانگین دارای قدمتی باال بوده و در برابر 

 زلزله آسیب پذیر هستند(، تهیه شده است:
 

 یریگ میتصم سیماتر .2جدول 

سطح اشغال 

 بنا

تراکم 

 جمعیت
 شاخص/منطقه قدمت بنا کیفیت بنا نوع مصالح تعداد طبقات

2 1 3 5 7 1 1 

6 2 5 6 2 7 2 

3 4 1 9 4 3 3 

9 3 7 3 4 7 4 

1 4 1 3 7 5 5 

 
گیری بی  ماتریس تصمیم( 2رابطه ) قیسپس از طر

(. مطابق با این رابطه هر کدام 1مقیاس تهیه شده است )جدول 

را بر مجذور مجموع  (Niاز عناصر ماتریس تصمیم گیری )

)مقدار بی  Nijمربعات عناصر هر ستون تقسیم شده است تا 

 

 دست آید.ه ( بj) از نظر شاخص iگزینه شدهمقیاس 
 

 

1
0.0867109

2 2 2 2 21 7 3 7 5

Nij  

    
  

 (2)شاخص قدمت بنا در منطقه  مثال :

 مقیاسماتریس تصمیم گیری بی  .1جدول 

سطح اشغال 

 بنا

تراکم 

 جمعیت

تعداد 

 طبقات
 شاخص/منطقه قدمت بنا کیفیت بنا نوع مصالح

0/1747408 0/1474419 0/3253956 0/3952847 0/6047078 0/0867109 1 

0/5242224 0/2948839 0/5423261 0/4743416 0/1727736 0/6069769 2 

0/2621112 0/5897678 0/1084652 0/7115124 0/3455473 0/2601329 3 

0/7863336 0/4423258 0/7592566 0/2371708 0/3455473 0/6069769 4 

0/0873704 0/5897678 0/1084652 0/2371708 0/6047078 0/4335549 5 
 

 (2: رابطه )
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 از کی وزن هربه منظور محاسبه مرحله  نی: در ا1مرحله 
 (1طبق رابطه ) ، ابتداشانون یها با استفاده از آنتروپ خصش

محاسبه در هر منطقه  ها شاخصبرای هر یک از  Pijمقدار
گیری  یک از عناصر ماتریس تصمیم. در این رابطه هرشده است

( بر مجموع عناصر هر ستون تقسیم شده؛ برای مثال 2)جدول 
به صورت زیر  2برای شاخص قدمت بنا در منطقه  Pijمقدار

 :دیآ یمدست هب

(1:رابطه )  Ni
Pij

Ni





  

0.0434782 =1

1 7 3 7 5   
 =Pij: (2)شاخص قدمت بنا در منطقه  مثال 

 

 در مناطق ها شاخص Pijمقدار .1جدول 

 شاخص/منطقه قدمت بنا کیفیت بنا نوع مصالح تعداد طبقات تراکم جمعیت سطح اشغال بنا

0/0952380 0/0714285 0/1764705 0/1923076 0/2916666 0/0434782 1 

0/2857142 0/1428571 0/2941176 0/2307692 0/0833333 0/3043478 2 

0/1428571 0/2857142 0/0588235 0/3461538 0/1666666 0/1304347 3 

0/4285714 0/2142857 0/4117647 0/1153846 0/1666666 0/3043478 4 

0/0476190 0/2857142 0/0588235 0/1153846 0/2916666 0/2173913 5 

 

در مناطق  ها شاخص Pijبا بدست آمدن مقدار: 9مرحله 
 اـه صـشاخی ـروپـدر مرحله قبل، در این مرحله ابتدا مقدار آنت

(Ej( طبق رابطه )( و انحراف معیار )9Djطبق ر )( 4ابطه )

( طبق Wj) ها شاخصمحاسبه شده است و در نهایت وزن 
( بدست آمده است. به منظور روشن شدن روابط یک 4رابطه )

 مثال )شاخص قدمت بنا( برای هر کدام محاسبه شده است.

1
0.625

ln5
k         * ( )Ej K Pij Ln Pij  : (3) رابطه 

0.043* (0.043) 0.304* (0.304) 0.130* (0.130)
0.7388

0.304* (0.304) 0.217* (0.217)

Ln Ln Ln

Ln Ln

   
 

 
0.625- =Ej: شاخص قدمت بنا( مثال( 
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1Dj Ej : (4) رابطه 

1 0.738 0.2612  =Dj: شاخص قدمت بنا( مثال( 

 (4) رابطه :
Dj

Wj

Dj




 

0.261
0.0825

0.261 0.828 0.615 0.676 0.312 0.469


    
 =Wj: شاخص قدمت بنا( مثال( 

 ی پژوهشها شاخصوزن  مقدار آنتروپی، انحراف معیار و .1جدول 

سطح اشغال 

 بنا
 شاخص قدمت بنا کیفیت بنا نوع مصالح تعداد طبقات تراکم جمعیت

0/5306335 0/6874567 0/3239114 0/3842540 0/1713037 0/7388224 Ej 

0/4693664 0/3125432 0/6760885 0/6157459 0/8286962 0/2611775 Dj 

0/1483638 0/0987929 0/2137074 0/1946334 0/2619457 0/0825566 Wj 

 

شده موزون  اسیمق یب سیمرحله ماتر نی: در ا4مرحله 
هر یک از عناصر ماتریس ضرب  قی)نرمال شده( از طر

های محاسبه  Wj) ها شاخص( در وزن 2گیری )جدول تصمیم
 .آمده استبدست ( 4شده در جدول 

 شده( ینرمال ساز سیشده موزون )ماتر اسیمق یب سیماتر .1جدول 

سطح اشغال 

 بنا
 شاخص/منطقه قدمت بنا کیفیت بنا نوع مصالح تعداد طبقات تراکم جمعیت

0/0259252 0/0145662 0/0695394 0/0769356 0/1584006 0/0071585 1 

0/0777756 0/0291324 0/1158991 0/0923227 0/0452573 0/0501099 2 

0/0388878 0/0582649 0/0231798 0/1384841 0/0905146 0/0214756 3 

0/1166634 0/0436986 0/1622587 0/0461613 0/0905146 0/0501099 4 

0/0129626 0/0582649 0/0231798 0/0461613 0/1584006 0/0357928 5 
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آل مثبت و راه حل  مشخص کردن راه حل ایده: 4مرحله 
 آل منفی؛ایده

Vjاـت را بـآل مثبدهـای  ستی ـو بای دـدهن یمان ـنش
اطق ـدار در منـرین مقـبت بزرگتـی مثاـه صـشاخرای ـب

دار در ـرین مقـی کوچکتـی منفاـه صـشاخرای ـلف و بـمخت

Vjآل منفی نیز با اب شود. ایدهـلف انتخـق مختـمناط  

آل مثبت برای ی برعکس ایدهـو بایست دهند یمنشان 
ی ها شاخصمقدار و برای  نیرـکتـکوچی مثبت، ها شاخص

اطق مختلف انتخاب شود. لذا، ـدار در منـرین مقـی بزرگتـمنف
ده ـش اسـیمق یـب سیرـماتدر این مرحله از بین عناصر 

 اند شدهی مثبت و منفی انتخاب ها آل( ایده4دول ـ)ج وزونـم
 (.2)جدول 

 یآل مثبت و منفدهیراه حل آ سیماتر .1جدول 

 شاخص قدمت بنا کیفیت بنا نوع مصالح تعداد طبقات تراکم جمعیت سطح اشغال بنا

 ایده آل مثبت 0/0501099 0/0452573 0/0461613 0/1622587 0/0582649 0/1166634

 ایده آل منفی 0/0071585 0/1584006 0/1384841 0/0231798 0/0145662 0/0129626

 
ایده آل مثبت و  دهیاز ا نهیفاصله هر گزمحاسبه : 4مرحله 

 ی؛منفآل 

 مثبتی مختلف از ایده آل ها نهیگزت محاسبه فاصله ـجه

(Dj 

Djی مختلف از ایده آل منفی )ها نهیگزو فاصله  ( 

( از 

( استفاده شده است. الزم به ذکر است که در 1( و )2) رابطهدو 

Vjاین روابط 

Vjو  

ی مثبت و منفی هستند که ها آلایده  

نیز عناصر  Vij( و2)جدول  اند آمدهر مرحله قبل بدست د
 ( است.4)جدول  شده موزون اسیمق یب سیماتر

2

( )Dj Vij Vj  : (2) رابطه 

2 2 2 2 2 2(0.00715 0.05010) (0.01280) (0.00094) (0.00859) (0.00190) (0.00823) 0.1852920Dj         : 

 (2)منطقه  مثال

2

( )Dj Vij Vj  : (1) رابطه 

2 2 2 2 2 2(0.00715 0.00715) (0) (0.00378) (0.00214) (0) (0.00016) 0.078137Dj         : (2)منطقه  مثال 

 یمثبت و منف یها آل دهیفاصله هر منطقه از ا سیماتر .1جدول 

-دهیفاصله از ا

و آل مثبت 

 یمنف

سطح 

 اشغال بنا

تراکم 

 جمعیت

تعداد 

 طبقات
 شاخص/منطقه قدمت بنا کیفیت بنا نوع مصالح

0/1852920 0/0082334 0/0019095 0/0085968 0/0009470 0/0128014 0/0018448 
2

( )Vij Vj  

1 
0/0781374 0/0001680 0 0/0021492 0/0037882 0 0 

2

( )Vij Vj  
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0/0877179 0/0015122 0/0008487 0/0021492 0/0021308 0/0010533 0 
2

( )Vij Vj  
2 

0/1745080 0/0042007 0/0002121 0/0085968 0/0021308 0/0128014 0/0025110 
2

( )Vij Vj  

0/1917906 0/0060490 0 0/019342 0/0085234 0/0020482 0/0008199 
2

( )Vij Vj  
3 

0/0859952 0/0006721 0/0019095 0 0 0/0046085 0/0002049 
2

( )Vij Vj  

0/0475436 0 0/0002121 0 0 0/0020482 0 
2

( )Vij Vj  
4 

0/2142949 0/0107538 0/0008487 0/019342 0/0085234 0/0046085 0/0018448 
2

( )Vij Vj  

0/2076131 0/0107538 0 0/019342 0 0/0128014 0/0002049 
2

( )Vij Vj  
5 

0/1060801 0 0/0019095 0 0/0085234 0 0/0008199 
2

( )Vij Vj  

 
 آلدهیبه راه حل ا مناطق ینسب یکی: محاسبه نزد2مرحله 

 و رتبه بندی مناطق؛
کی نسبی هر منطقه به دست آوردن میزان نزدیـرای بـب

( استفاده شده است. مقدار8) رابطه( از CLآل )راه حل ایـده
CLده بایستی بین صفر و یک باشد و هرچه ـدست آمـ، ب

آل  باشد، راهکار به جواب ایده تر کینزدک ـاین مقدار به ی
ذا در این ـواهد بود. لـری خـار بهتـت و راهکـاس تر کینزد

 CLات انجام شده و مقدارـاسبـه محـه بـا توجـه بـمرحل
با  همچنین(، 8اند )جدول  شده یدـبنمناطق رتبهبدست آمده 

)دامنه اعداد(  CLمقدار نیرـت زرگـو ب نیتر توجه به کوچک
 یدـبنمیتقس ذیریـپبـآسی فیط 4اساس  شهر بر مناطق

یزان ـدی مـبنه پهنهـت نقشـ( و در نهای3دول ـ)جده ـش
است ن مناطق مختلف شهر رسم شده ـپذیری مساکـبآسی

 .(4)شکل 

Dj
CL

Dj Dj



 



(8) رابطه :

0781374

0781374 1852920

0.
0.296616

0. 0.
CL  


 (2)منطقه  مثال :

 

  هیمناطق شهر اروم یریپذبیآس .1جدول                                            و رتبه مناطق سیتاپس زانیم .1جدول               

 پذیریمیزان آسیب مناطق

 خیلی کم 1

 کم 3

 متوسط 5

 زیاد 2

4 
 خیلی زیاد

 

 مناطق میزان تاپسیس رتبه

5 0/296616 1 

2 0/665487 2 

4 0/309573 3 

1 0/818423 4 

3 0/338165 5 
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 (2932ارومیه در برابر زلزله ) مساکن شهر رییپذ بینقشه پهنه بندی آس .1شکل 

 
 توان یم 4و شکل  3، 8با توجه به نتایج بدست آمده از جداول 

و  4منطقه مساکن مربوط به  یریپذ بیآسگفت که بیشترین 
 4، 1. مناطق باشد یم 2مربوط به منطقه  یریپذ بیآس نیکمتر

 .اند گرفتهی زیاد، متوسط و کم قرار ها فیطبه ترتیب در  9و 
 

 یریگ جهیبحث و نت
ها و  که همواره جان انسان است یعیطب مخاطراتاز  یکیزلزله 

 تواند یم یمدت کوتاه کرده و در دیرا تهد یبشر یها سکونتگاه
 این مخاطره طبیعیگذارد.  یرا برجا یادیز یها خسارت

وجود  خیدر طول تار ریتکرار پذ یا دهیبه عنوان پد شهیهم
 یا حادثه نیوجود خواهد داشت. وقوع چن زین ندهیداشته و در آ

 یانسان یها بر سکونتگاه یا کننده رانیو راتیموارد تاث شتریدر ب
کرده  لیبر ساکنان آنان تحم ینیگذاشته و تلفات سنگ یجا بر

هستند که  ییها مکان یمسکون یها است. امروزه ساختمان
جهت در  نیبد گذرانند، یرا در آن م خوداوقات  نیشتریانسانها ب

و  یتلفات جان نیشتریب وسته،یکه تاکنون به وقوع پ ییها زلزله
بوده است لذا  یمسکون یها ساختمان ختنیاز فرو ر یناش ،یمال

 بیآس زانیم یابیو ارز یتلفات، بررس نیاز ا یریبه منظور جلوگ
رسد تا  یبه نظر م یضرور یمساکن در مقابل زلزله امر یریپذ

اصالحات الزم و و کمبود، با اعمال  ییدر صورت وجود نارسا
به مساکن مقاوم در برابر زلزله، از  دنیرس یبرا یمقاوم ساز

 ی. به عبارتدیبه عمل آ یریجلوگ یآت ادیز یها تلفات و خسارت
 ینواح یمسکون یها مجموعه یریپذ بیآس زانیم ییشناسا
 ،ینواح نیا یریپذ بیسآ یبند تیو اولو یو پهنه بند یشهر

 یسازمقاوم یبرا ییها استیس یو آماده ساز یریشگیپ
 است. یمسکون یها مجموعه

با توجه به نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته 
مرکز استان آذربایجان غربی به در  هیشهر اروممشخص شد که 

 -رانشهریپ ز،یهمچون گسل تبری فعالی ها گسلدلیل وجود 
، در هیفعال در کشور ترک یها سلماس و سد مهاباد و گسل
ی مخرب در شهرهایی ها زلزلهاطراف آن و همچنین وقوع 

چون تبریز و سلماس که فاصله کمی با این شهر دارند، در 
 یریپذ بیآسمعرض خطر وقوع زلزله قرار دارد. بنابراین بررسی 

و  یجان یها بیساز آ یریشهر جهت جلوگ نیاز زلزله در ا یناش
 نیمنظور در ا نی. بدرسد یبه نظر م یضرور یاحتمال یمال

و رتبه  هیمساکن شهر اروم یریپذ بیآس لیپژوهش به تحل
 نیمناطق شهر در برابر زلزله پرداخته شده است. در ا یبند

مساکن  یریپذبیمؤثر بر آس یرهایمتغ نیراستا از مهمتر
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بنا، قدمت بنا، تعداد طبقات، نوع  تیفیاز جمله؛ ک یشهر
 و سطح اشغال استفاده شده است. تیمصالح، تراکم جمع

بر اساس مدل انجام گرفته  یها لیو تحل ها یبررس
Topsis  یریپذ بیآس نیانگیم در شهر ارومیه دهد یمنشان 

باالترین با  4که منطقه  باشد یم 484/0مساکن در مناطق برابر 

در منطقه  نیتر ریپذ بیآس(، CL= 828/0) سیتاپس زانیم
= 998/0 سیتاپس زانیبا م 4به شمار آمده، منطقه برابر زلزله 

CL، میزان  با 2در حد متوسط و منطقه  یریپذ بیآس

را در برابر  یریپذ بیآس نی، کمترCL= 132/0 تاپسیس
 داراست. هیزلزله در مناطق شهر اروم

به طور کلی بر اساس نتایج حاصله از تحقیق، مساکن  
مناطق مختلف شهر ارومیه به لحاظ میزان آسیب پذیری در 

مساکن  بیبه ترت، که اند گرفتهبرابر زلزله در پنج طیف قرار 
 بیمنطقه سه آسمساکن  ،یریپذ بیآس نیکمتر کیمنطقه 

مساکن متوسط،  یریپذ بیمنطقه پنج آسمساکن کم،  یریپذ
 نیشتریمنطقه چهار از بمساکن و  ادیز یریپذ بیقه دو آسمنط

 .ندبرخوردار یریپذ بیآس زانیم
نژاد و  یحاتمنتایج پژوهش حاضر تا حدودی با تحقیق 

 زانیمسازگاری دارد؛ چرا که در پژوهش آنها  (2939همکاران )
 یطیدر مواقع بروز مخاطرات مح یمسکن شهر یریپذ بیآس

بررسی و تحلیل  شهر تهران( 2منطقة  :ی)زلزله( )مطالعة مورد
 2 منطقه یمسکون یها بافتکه  اند دهیرسشده و به این نتیجه 

 متوسط و کم قرار دارند. یریپذ بیدر دامنه با آس
 لیبه تحل (2931) انیلیو اسماع یآباد یزنگدر تحقیق  

اصفهان در برابر خطر  مساکن شهر یریپذ بیآس یها شاخص
 زانیمکه  اند دهیرسو به این نتیجه اند،  پرداخته یعیطب یایبال
 یعیطب یایدر برابر خطر بال اصفهان مساکن شهر یریپذ بیآس
به  یبا ساختمان، دسترس یدسترسی ها و شاخص است ادیز

 یریپذ بیرا در آس ریتأث نیشتریو قدمت بنا، ب ختمانطبقات سا
در حالی که در این پژوهش به  مساکن شهر داشته است.

به آسیب پذیری مساکن شهر ارومیه در برابر  تر یجزئصورت 
مخاطره طبیعی زلزله پرداخته شده و موضوع در سطح مناطق 
شهر ارومیه بررسی و تحلیل شده و مناطق مختلف بر اساس 

 .اند شدهمیزان آسیب پذیری مساکن در برابر زلزله رتبه بندی 
 زانیم یابیارزبه  (2939و رنجبر ) ییتقوادر تحقیقی دیگر 

بر اساس  رازیشهر ش یمسکون یواحدها یریپذ بیآس
و وضعیت هر یک از  اند پرداختهی کالبد یها شاخص

ی کالبدی را در مناطق مختلف شهر شیراز مورد ها شاخص
. اما در پژوهش حاضر آسیب پذیری مساکن اند دادهبررسی قرار 

بر آسیب  مؤثری مختلف ها شاخصشهر ارومیه بر اساس 
پذیری در برابر زلزله بررسی شده و مناطق شهر بر اساس این 

 .اند شدهرتبه بندی  ها شاخص
در پژوهشی به  1020در سال تراال و همکاران  کانسیسر

داهم و  یگانده یشهرها های ساختمان یریپذ بیآس یابیارز
مناطق  یریپذ بیآس یپهنه بند باو  اند پرداخته هند پوریاد

 نیتلفات در ا یاصل لیدل که اند دهیرسبه این نتیجه  یشهر
 ها بوده است. ساخت و ساز ساختمان نییپا تیفیشهرها ک

پژوهش حاضر نیز از این لحاظ که مناطق مختلف شهر ارومیه 
بر اساس میزان آسیب پذیری مساکن در برابر زلزله رتبه بندی 

 .باشد یمهمسو  تراال و همکاران کانسیسر ، با تحقیقاند شده
براساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر و با تکیه بر 
راهکارهای برنامه ریزی شهری، پیشنهادها و راهبردهای زیر 

 :شود یمارائه 
پذیری مساکن شهری  بر آسیب مؤثری ها شاخصیکی از 

. این شاخص با افزایش باشد یمدر برابر زلزله، تراکم جمعیتی 
امکانات و تسهیالت، افزایش و با کاهش امکانات و تسهیالت 

به منظور  گردد یم، لذا پیشنهاد ابدی یمدر یک منطقه کاهش 
جلوگیری از افزایش تراکم جمعیت در یک منطقه و کاهش 

ی دیگر، امکانات و تسهیالت به ا منطقهتراکم جمعیت در 
ارومیه توزیع شود تا باعث صورت متوازن در سرتاسر شهر 

 افزایش یا کاهش تراکم جمعیتی در مناطق نشود.

مساکن مرمتی در مناطق مختلف شهر به  گردد یمپیشنهاد 
 مشخص و مقاوم سازی و مرمت شوند. 4خصوص منطقه 

تخریب و بازسازی بناهای مسکونی تخریبی و فاقد ارزش 
 .باشد یمکه تعداد آنها زیاد  4به خصوص در منطقه شماره 

تهیه نقشه ناحیه بندی ریزتر در مناطق با میزان وقوع خطر 
، به این صورت که این مناطق به نقاط 1و  4باالتر مانند منطقه 

مختلف تقسیم شوند و شدت و ضعف وقوع حادثه در آن نقاط 
 مورد بحث قرار گیرد.

آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله با شاخص 
تراکم ساختمانی رابطه مستقیم دارد بدین معنا که با افزایش 

و برعکس.  دیبا یمتراکم ساختمانی آسیب پذیری افزایش 
از افزایش تراکم ساختمانی در مناطق  گردد یمبنابراین پیشنهاد 

 شود. ( جلوگیری1و  4مانند منطقه با آسیب پذیری باال )

آموزش نحوه برخورد با سوانح طبیعی به ویژه زلزله به 
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ی ها توانشهروندان و ساماندهی آنان در جهت بهره گیری از 
 مشارکتی شهروندان در هنگام وقوع بحران.

ی سریع و مناسب به داخل ها یدسترسایجاد فضاهای باز و 
ی متراکم مسکونی به خصوص بافت مسکونی منطقه ها بافت

این منطقه به این دلیل که هسته اولیه و قدیمی شهر ، زیرا 4
 .باشد ینم، دارای فضاهای باز و دستری های مناسب باشد یم

ی مناطق مختلف شهر ها یشهرداراتخاذ تمهیداتی در 
ارومیه به منظور نظارت مستمر و کارشناسانه بر امر ساخت و 

ابر ساز و جلوگیری از احداث مساکن غیراصولی و نامقاوم در بر
 زلزله.

تجمیع قطعات با مساحت پایین )دویست متر مربع و کمتر( 
( که 4به خصوص در بافت فرسوده شهر ارومیه )واقع در منطقه 

، به منظور کاهش آسیب پذیری در برابر باشد یمتعدادشان زیاد 
 کمترد آسیب پذیری نباش بزرگترهر چه قطعات  زلزله زیرا
 .و بر عکس خواهد بود
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