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 چکیده

 شناختیبوم و طبیعی پارامترهای به توجه بدون نامساعد هایمکان در شهرها گسترش و رشد به منجر شهرنشینی روزافزون رشد و جمعیت ایشافز
 ریزیبرنامه و آگاهانه هدایت که است کرده تشدید را محیطی مخاطرات برابر در شهرها پذیریآسیب ،برنامه بدون فیزیکی توسعه روند .است شده
 ،GIS با تلفیقی رویکردی در ANP مدل از استفاده با تا است درصدد حاضر پژوهش رواین از طلبد.یم را محیطی پایداری ایجاد جهت در یاصول

 ،شناسیزمین سازندهای شیب، هایتجه شیب،) اصلی معیار 1 با ارتباط در را زلزله برابر در تهران شهر یک منطقه اکولوژی توان و آوریتاب میزان
 ارزیابی زیرمعیار 31 و (شهرسازی لحاظ به ناپایدار اراضی از فاصله و اراضی کاربری ،هاقنات مسیر از فاصله ،هارودخانه بستر از فاصله گسل، نوع

 33/143) منطقه سطح از درصد 21/22 که دهدمی نشان پژوهش نتایج است. کاربردی هدف با تحلیلی -توصیفی نوع از پژوهش این روش نماید.
 درصد 53/20 متوسط، آوریتاب از هکتار( 11/113) درصد 43/23 زیادی، آوریتاب از هکتار( 12/323) درصد 13/15 زیاد، خیلی آوریتاب از هکتار(

 گفت توانمی طورکلیبه .باشدمی برخوردار زلزله برابر در کم خیلی آوریتاب از هکتار( 55/433) درصد 34/13 و کم آوریتاب از هکتار( 35/131)
 برابر در کمتری اکولوژی توان و آوریتاب از منطقه نواحی دیگر به نسبت اندشده واقع تهران شهرداری یک منطقه غرب در که شهرداری نواحی
 .باشندمی برخوردار زلزله
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 سرآغاز

 تجربه را سریعی شهرنشینی فرآیند اخیر دهه 3 طی جهان
 کشورها جهان، سرتاسر در کهطوریبه .((UN, 2014 کندمی
 .((Dutta‚ 2012 ندهست شدن شهری حال در ایفزاینده طوربه

 2505 سال تا رودمی احتمال ملل سازمان بینیپیش با مطابق
 (Jha et کنند زندگی شهرها در جهان جمعیت درصد 15 حدود

al.‚ 2012). هب توسعه حال در کشورهای برای میزان این 
 (Population دهدمی نشان را بیشتری شتاب آسیا در خصوص

division, 2009). در یکشورها در شهری هایتگاهسکون رشد 
 Lopez et باشدمی یافته توسعه کشورهای برابر پنج توسعه حال

al., 2001)). ظهور سبب شهرها جمعیت سریع افزایش 
 شده شهرها عملکرد و ساختار در جدیدی شرایط و هاویژگی

 مسایلى از یکى میان این در .((Achmad et al., 2015 است
 هستند، گریبان به دست آن با جهان بزرگ شهرهای بیشتر که
 ( ,Gahramani & Godrtabadi است طبیعى حوادث لهامس

 مکان به شهری مناطق که است معنا این به لهامس این .(2013
 & León) شد خواهند بدل احتمالی بالیای از بسیاری اصلی

March‚ 2014). به سوم جهان شهری مراکز در خطر احتمال 
 آمیزمخاطره مناطق در شهر توسعه برنامه، بدون شهرنشینی دلیل

 و شهر در نارسا مدیریتی هایاقدام باال، خطر احتمال درجه با
 گیریچشم افزایش شهر، در نامناسب وسازساخت هایاقدام

 ( ,Lewis and Mioch, 2005; Quarantelli است داشته

 نبود در که دارند را ظرفیت این طبیعی مخاطرات (.;2003
 کنندهویران و هولناک سوانحی به خطر، کاهش هایسیستم

 .((Zhou et al., 2009 شوند تبدیل بشری اجتماعات برای
 انواع ترینمخرب و بارترینفاجعه از یکی عنوانبه زلزله

 باز دیر از توسعه حال در کشورهای در ویژهه ب ؛طبیعی مخاطرات
 خرابی با که ((Dong & Shan, 2013 است بوده مطرح

 به را بسیاری هایخسارت شهری، هایزیرساخت و هاساختمان
 است کرده وارد آن اطراف و شهری نواحی در هادارایی و اموال

Min et al., 2010)). پیامدهای با مقابله راستای در رواین از 
 ریزیبرنامه داشتن پایدار، توسعه به رسیدن برای و زلزله از ناشی

 است ضروری امری طبیعی محیط جانبههمه ارزیابی بر تکیه با
Josie & Hosseini, 2015)). 

 از پیشگیری برای شهرها مناسب استقرار و گزینیمکان
 از پایدار و شایسته استفاده همچنین و زیستمحیط هایبحران

 است برخوردار سزاییه ب اهمیت از منطقه یک امکانات
Jokersarhangi, 2014)). هایپروژه شدن آمیزموفقیت 

 از توانمی را اجرایی هایهزینه در جوییصرفه و عمرانی
 هایسال طی محیطی سنجیتوان به رویکرد دالیل ترینمهم
 بنابراین، .(Badri & Ghanbari, 2006) نمود عنوان اخیر

 با یزیستمحیط مطالعات هسته عنوانبه اکولوژیکی توان ارزیابی
 ریزیبرنامه برای را مناسبی بستر ود،موج هایبحران پیشگیری

 .(Azizian et al., 2013) آوردمی فراهم زیستیمحیط

 هیمالیا-آلپ زاییکوه کمربند از بخشی مثابه به ایران کشور
 کشور گوناگون هایبخش که ایگونههب دارد، زیادی خیزیلرزه
 ( ,Dehghani است شده تخریب ویرانگر هایلرزهزمین با بارها

 شهرکالن ترینبزرگ عنوانبه تهران شهر میان این در .(2013
 با ایمنطقه در زلزله نسبی خطر بندیپهنه تقسیمات طبق ایران
 (& Qaherahmatiدارد قرار زیاد بسیار ایلرزه خطر

Qaneibafaghi, 2012; Regulation 2800, 2006). بین در 
 دلیل به تهران رشه یک منطقه نیز تهران گانه 22 مناطق

 و تهران شمال و مشاء گسل مانند خیزلرزه هایگسل به نزدیکی
 تراکم همچون فردمنحصربه هایویژگی دلیل به همچنین

 توسعه ،وسازهاساخت در استانداردها رعایت عدم باال، ایسازه
 تریجدی خطر با .... و ناپایدار اراضی در نامناسب فیزیکی

 در منطقه اکولوژی توان و آوریتاب شناخت رواین از .روستروبه
 یا پیشگیریبرای  مناسب و صحیح ریزیبرنامه و زلزله برابر

 اساس براین است. مهم و حیاتی بسیار احتمالی خطر آثار کاهش
 با تلفیقی رویکردی در ANP مدل از استفاده با حاضر پژوهش

GIS، همنطق اکولوژی توان و آوریتاب میزان تا است درصدد 
 با تا دهد قرار ارزیابی مورد زلزله برابر در را تهران شهرداری یک

 اعتبارات تخصیص شیوه مؤثرترین ،پذیرآسیبی هاپهنه شناسایی
 آید. شمار به نوسازی و بهسازی هایطرح در منطقه سازیمقاوم

 

 پژوهش پیشینه
 هایپژوهش به زلزله برابر در شهری آوریتاب سنجش زمینه در

 ((Dadashpour & Adel, 2016 کرد؛ اشاره توانمی زیر

 یمجموعه در آوریتاب هایظرفیت سنجش» عنوان با پژوهشی
 که است آن از حاکی هایافته نتایج دادند. انجام «قزوین شهری

 لحاظ به قزوین شهری مجموعه ،آوریتاب مختلف ابعاد بین در
 ابعاد سپس و (بهینه حد از فاصله درصد 41 )با نهادی ابعاد



 19 ... های محیطی آوری و توان اکولوژی شهری در برابر زلزله با تاکید بر مولفهسنجش تاب

 وضعیت بهینه( حد از فاصله درصد 40 )با فضایی -کالبدی
 پژوهشی ((Moazami & Rahimi, 2016 .دارد ترینامناسب

 مقابل در آوریتاب راهبردهای تدوین و سنجش» عنوان با
 داد نشان تحقیق نتایج دادند انجام «شهری قدیم بافت در بحران

 دارد. قرار توسطیم وضعیت در و تدافعی محله موقعیت که
Mohammad & Ahmadinejad, 2016)) با پژوهشی در 

 مخاطره برابر در شهری یدکالب آوریتاب انزمی ارزیابی» عنوان
 دادند. قرار مطالعه مورد را «زنجان شهر یمورد صورتبه لهززل

 ارزیابی معیارهای به توجه با که داد نشان مطالعه از حاصل نتایج
 هایقسمت بیشتر زنجان، شهری ناحیه 20 در کالبدی آوریتاب

 برخوردار باالیی آوریتاب از شرقیشمال و شرقی شمالی،
 عنوان با پژوهشی در (.(Shukrifirouzah, 2017 .هستند

 برابر در بابل شهر مناطق آوریتاب میزان فضایی تحلیل»
 با آن تحلیل و پرسشنامه روش از استفاده با «محیطی مخاطرات

 بین در که یافت دست نتایج این به SPSS آماری یهاآزمون
 ابعاد بابل، شهر گانه 12 مناطق شهری آوریتاب مختلف ابعاد

 (14/3 میانگین )با اجتماعی سپس و (04/3 میانگین )با کالبدی
 مناطق درصد 05 حدود یطورکلبه ولی دارند یترمناسب وضعیت

 پایین آوریتاب و آوریتاب عدم دارای بابل شهر در بررسی مورد
 کامال هاشاخص لحاظ از مناطق از درصد 20 تنها و باشندمی
 با پژوهشی ((Zanganehshahri et al., 2017 هستند آورتاب

 شهر 12 منطقه کالبدی آوریتاب تحلیل و ارزیابی» عنوان
 انجام «ویکور و FAHP مدل از استفاده با زلزله برابر در تهران
 مورد کالبدی یهاشاخص بین در داد ننشا پژوهش نتایج دادند

 بیشترین اشتغال سطح و معابر شبکه نقش یهاشاخص بررسی،
 همچنین دارند. تهران 12 منطقه کالبدی آوریتاب بر را ثیرات

 گانهشش نواحی که دهدمی نشان ویکور مدل از حاصل نتایج
 سطوح در کالبدی آوریتاب میزان لحاظ از تهران 12 منطقه

 میزان بیشترین 1 و 3 نواحی کهطوریبه دارند قرار متفاوتی
 دارای 3 و 4 ،0 ،2 نواحی ترتیب به هاآن از پس و آوریتاب
 (Hataminejad et al., 2017) .بودند آوریتاب میزان ترینکم
 با شهرى آورىتاب بر مؤثر ابعاد بررسى» عنوان با پژوهشی در

 به «اهواز شهر موردی نمونه تفسیرى، ساختارى مدل از استفاده
 اقتصادى لیمسا و اقتصادى حوزه به اگر که رسیدند نتیجه این

 نشود، توجه درآمد و خدمات از برخوردارى در عدالت و شهروندان
 در مشارکت و همکارى مانند ییهالفهوم در مردم تمایل
 شهرى، توسعه هایطرح در مشارکت و آموزشى هایبرنامه

 و شده کاسته زیستمحیط فاظتح ،هازیرساخت از حفاظت
 و فرسوده هایبافت فقیرنشین، هایمحله مانند ییهالفهوم

 .شودمی افزوده وسعتشان بر همچنان فرسوده هایسکونتگاه
 کیفیت بهبود هاىبرنامه در مشارکت میل و توانایى مردم ،زیرا

 .ندارند را شهرى محیط
 (Berke & Smith, 2012) ریزیبرنامه» عنوان با پژوهشی در 

 قانون اتخاذ و خطر کاهش ریزیبرنامه رویکرد با آوریتاب برای
 شهری آوریتاب با مرتبط مطالعات در ایرویه «حوادث با مقابله
 آوریتاب هایلفهوم ارتقای برای ریزانبرنامه که دهدمیارایه 

 ((Falco, 2015 .ندینما رفتار شهر در قانونی صورتبه موجود،
 «هاداده تحلیل طریق از شهری آوریتاب» عنوان اب پژوهشی

 به محوری انسان رویکرد با پژوهش این در ایشان داد. انجام
 پذیرانعطاف جامع استراتژی توسعه برای جدید مدل یکارایه 

 ,.Meerow et al) .است پرداخته هاداده یسازکپارچهی با شهری

 معتقد «هریش آوریتاب تعریف» عنوان با پژوهشی در (2016
 هایزمینه در آن از استفاده و آوریتاب مفهوم مرزبندی که است

 برای آوریتاب :شودمی محقق زیر االتوس به پاسخ با مختلف
 پژوهشی ((Bastaminia et al., 2016  چرا؟ و کی؟ کجا؟ چه؟

 دادند. انجام «زلزله برابر در شهری آوریتاب ارزیابی» عنوان با
 در رتبه باالترین که داد نشان دهدشت هرش در تحقیق نتایج
 در اجتماعی، سرمایه زیرشاخص به مربوط اجتماعی آوریتاب
 در و ظرفیت بهبود زیرشاخص به مربوط اقتصادی آوریتاب
 و سازمانی دسترسی زیرشاخص به مربوط نهادی آوریتاب

 بندیرتبه طبق عالوهبه .است تکنولوژیکی آوریتاب در دسترسی
 اهمیت زلزله بعد با مقایسه در زلزله از پس آوریتاب انکارشناس
 مشخص پیشین شده انجام هایتحقیق مطالعه با .دارد کمتری

 در شهری اکولوژی توان و آوریتاب سنجش با ارتباط در که شد
 رواین از است. نگرفته صورت پژوهشی تاکنون زلزله برابر

 از استفاده با و جدید رویکردی با است درصدد حاضر پژوهش
 توان و آوریتاب میزان ،GIS با تلفیقی رویکردی در ANPمدل

 مورد را زلزله برابر در تهران داریشهر یک منطقه اکولوژی
 نماید. پر را زمینه این در موجود خال و دهد قرار ارزیابی

 

 مطالعه مورد محدوده
 طول دقیقه 31 و درجه 01 تا دقیقه 3 و درجه 01 در تهران شهر
 عرض دقیقه 01 و درجه 30 تا دقیقه 34 و درجه 30 و یشرق

 (Institute of Geography and است گرفته قرار شمالی
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Cartography Geology, 2009). ایمنطقه در تهران 
 هایخسارت بروز و زلزله وقوع احتمال که دارد قرار خیزحادثه

 از تهران هایگسل است. زیاد بسیار آن، نتیجه در گسترده
 صورت در و کندمی عبور هاآن نزدیکی از یا و پرتراکم ناطقم

 بسیار فراوان هایخسارت وقوع امکان هاگسل این شدن فعال
 است تهران شهر یک منطقه مهم، مناطق این از یکی است. زیاد
 -مشا» گسل و البرز جنوبی هایدامنه در قرارگیری سبب به که

 تمرکز ارتفاعات، در وسازساخت ،«تهران شمال» گسل و «فشم
 معابر ارتفاعات، در بلندمرتبه هایبرج سرمایه، و جمعیت

 قوانین نشدن رعایت ها،جاده سنگین ترافیک عرض،کم

 پیشگیری منظوربه ریزیبرنامه نیازمند ،موارد اکثر در وسازساخت
 شهرداری یک منطقه .((Jesuslu et al., 2017 است بحران از

 مرز کهطوریبه رودمی شمار به تهران طقهمن ترینشمالی تهران،
 متر( 1155 ارتفاعی خطوط) تهران شمال مرز بر آن شمالی
 منطقه با درکه دره -رود توسط غرب از منطقه این است. منطبق

 3 منطقه با صدر مدرس، چمران، هایبزرگراه توسط جنوب از ،2
 شهرداری 4 منطقه با ازگل بزرگراه توسط شرقی جنوب از و
 23 و ناحیه ده دارای یک منطقه شهرداری .است مرزهم هرانت

Website, Municipality Tehran  باشدمی شهری محله

 .http://region1.tehran.ir ) 2017) (1)شکل. 

 

 
 (نگارندگان :مأخذ) مطالعه مورد محدوده (:1) شکل

 

 هاروش و مواد
 و موضوع ماهیت به توجه با پژوهش این تحقیق روش

 هدف با تحلیلی –توصیفی نوع از بررسی مورد هایلفهوم
 به مربوط ادبیات بررسی از پس پژوهش این در است، کاربردی
 و آوریتاب بر ثروم هایلفهوم ،خارجی و داخلی منابع در موضوع

 یاصل یارمع 1 قالب در زلزله برابر در شهری اکولوژی توان
 گسل، نوع ،شناسیزمین سازندهای شیب، هایجهت شیب،)

 اراضی کاربری ،هاقنات مسیر از فاصله ،هارودخانه بستر از فاصله
 زیرمعیار 31 و (شهرسازی لحاظ به ناپایدار اراضی از فاصله و

 مورد معیارهای که این به توجه با شدند. انتخاب و شناسایی
 برای ایپرسشنامه نبودند خورداربر یکسانی اهمیت از پژوهش

 از نفر 05 بین و تنظیم هاشاخص از یک هر نسبی اهمیت تعیین
 10 زلزله، گرایش عمران گروه از نفر 10 )شامل خبره کارشناسان

 از نفر 15 و شهرسازی گروه از نفر 10 شناسی،زمین گروه از نفر
 زا یک هر وزن نهایت در دش توزیع شهری( ریزیبرنامه گروه

 هایوزن د.ش تعیین خبره کارشناسان توسط زیرمعیارها و معیارها
 از استفاده با کارشناسان توسط معیارها از یک هر به شده اعمال
 Super افزارنرم محیط در ((ANP یشبکه تحلیل مدل

Decisions هایالیه بعد، مرحله در گرفتند. قرار تحلیل مورد 
 جغرافیایی اطالعات سیستم محیط در پژوهش در استفاده مورد

 براساس اصلی معیارهای موضوعی هاینقشه و شد فراخوانی
 به وکتوری هاینقشه سپس گردید ترسیم ANP مدل نتایج

http://region1.tehran.ir)(شکل2)
http://region1.tehran.ir)(شکل2)
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 از یک هر مجدد بندیطبقه از بعد و شده تبدیل رستری
 بر raster calcluter در نهایی هایالیه ،هشد ایجاد هاینقشه
 ضرب ((ANP یشبکه تحلیل ایندفر از آمده دسته ب هایوزن

 یک منطقه اکولوژی توان و آوریتاب میزان نهایی نقشه و شدند
 نهایی نقشه در د.ش استخراج زلزله برابر در تهران شهرداری

 اکولوژی توان و آوریتاب میزان نظر از تهران یک منطقه سطح
 کم متوسط، زیاد، زیاد، خیلی آوریتاب طبقه پنج به زلزله برابر در
برای درک بهتر مراحل پژوهش، در  .شد بندیپهنه کم خیلی و

 آورده شده است. ( فلوچارت روند پژوهش2شکل شماره )

 

 (نگارندگان مطالعات :ماخذ) زلزله برابر در شهری اکولوژی توان و آوریتاب بر مؤثر هایمؤلفه (:1) جدول

 منبع تحلیل معیار

 ;Amiri et al.,. 2017) بیشتر پذیریآسیب -کمتر آوریتاب -بیشتر شیب درصد چه هر شیب درصد

Bahrampour, Bamanian, 2012) 

 شیب جهات
 بیشاتر  آوریتااب  -دارناد  بهتاری  هاوای  جریاان  و بیشتر نور که هاییدامنه
 کمتر پذیریآسیب

(Amiri et al.,. 2017) 

 شناسیزمین سازندهای
 پذیریآسیب -کمتر آوریابت -ترسست شناسیزمین سازندهای چه هر

 بیشتر
(Pormosavi et al., 2014; Sadin et 

al., 2017) 

 ,Amiri et al.,. 2017; Aminiorki) کمتر پذیریآسیب -بیشتر آوریتاب -بیشتر اصلی گسل از فاصله چه هر آن نوع و گسل از فاصله

2015) 

 ,Amiri et al.,. 2017; Aminiorki) کمتر پذیریآسیب -بیشتر آوریابت -بیشتر هامسیل از فاصله چه هر رودخانه بستر از فاصله

2015)  

 ;Bahrampour, Bamanian, 2012) کمتر پذیریآسیب -بیشتر آوریتاب -بیشتر هامسیل از فاصله چه هر هاقنات مسیر از فاصله

Pormosavi et al., 2014)  

 ,.Salmaniyehmoghaddam et al) کمتر پذیریآسیب -بیشتر ریآوتاب -سازگارتر هایکاربری چه هر زمین کاربری

2014; Mubarak et al., 2016) 

 (Sadin et al., 2017) کمتر پذیریآسیب -بیشتر آوریتاب -بیشتر ناپایدار اراضی از فاصله چه هر ناپایدار اراضی از فاصله
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 (نگارندگان: خذام)(: فلوچارت روند پژوهش 2شکل)

 

 

 های پژوهشیافته
آوری و توان در پژوهش حاضر برای سنجش میزان تاب

اکولوژی منطقه یک شهرداری تهران در برابر زلزله، از هشت 
شناسی، های شیب، سازندهای زمینشیب، جهت) یاصلمعیار 
ها، ها، فاصله از مسیر قناتسل، فاصله از بستر رودخانهنوع گ

کاربری اراضی و فاصله از اراضی ناپایدار به لحاظ شهرسازی( 
، هازیرمعیار استفاده شده است. برای تحلیل داده 31در قالب 

سازی برای هر یک از معیارها اصلی به همراه الیهاقدام به ابتدا 
 (.3شد )شکل  GISزیر معیارهای آن در محیط 

آوری و توان اکولوژیسنجش تاب  

هیک تهران در برابر زلزل منطقه  
ANP( تعیین مدل تعیین هدف )یتحلیل شبکه   

رمؤثشناسایی و انتخاب معیارهای   
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 تعریف زیرمعیار برای معیارهای اصلی

 ANPبا مدل  لیل وزن معیارها و زیر معیارهاتح ArcGISها معیارها و زیرمعیارها در سازی الیهآماده

Dissolve Union Clipping To Raster 
 Super Decisionافزار تحلیل وزن معیارها در محیط نرم

.... Buffering 

 ANPبراساس نتایج مدل  GISدر محیط  هایهالتلفیق 

ر زلزلهو توان اکولوژیکی در براب یآورتابمنطقه یک تهران براساس میزان  یبندپهنه  
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 (نگارندگان :خذام) تهران یک منطقه شهری اکولوژی توان و آوریتاب در ثروم هایالیه (:3) شکل
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 به توجه با زیرمعیارها، و اصلی معیارهای سازیالیه مرحله از بعد
 معیارها دیگر به نسبت زیادی اهمیت از معیارها از برخی اینکه

 اکولوژیکی توان و آوریتاب در ایکنندهتعیین نقش و برخوردارند
 اهمیت تعیین برای ایپرسشنامه داشتند، زلزله برابر در شهری
 کارشناسان از نفر 05 بیندر  و تنظیم هاشاخص از یک هر نسبی
 زیرمعیارها و معیارها از یک هر وزن نهایت در دش توزیع خبره

 هر به شده اعمال هایوزن گردید. تعیین خبره کارشناسان توسط

 مدل از استفاده با تحلیل برای ،کارشناسان توسط معیارها از یک
 شد. Super Decisions افزارنرم وارد (ANP) یاشبکه تحلیل
 ثروم یمعیارها زیر و اصلی یمعیارها ایخوشه نمودار (4) شکل

 در تهران شهرداری یک منطقه اکولوژی توان و آوریتاب در
 نشان Super Decisions افزارنرم محیط در را زلزله برابر
 دهد.می

 

 
 (نگارندگان :خذام) Super Decisions محیط در ثروم معیارها زیر و اصلی معیارها ایخوشه نمودار :(4) شکل

 

 با معیارها از یک هر نسبی اهمیت (4) شکل ایخوشه نمودار در
 به نسبت خبر، کارشناسان توسط شده داده هایوزن با توجه
 در موردپژوهش معیارهای اکولوژیکی توان و آوریتاب میزان
 شکل .دش مشخص Super Decisions محیط در زلزله برابر

 دهد.می نشان را موردپژوهش معیارهای از یک هر وزن (0)
 میزان بررسی است اهمیت دارای ANPروش محاسبه در آن چه

 چه تا که دهدمی نشان مکانیزم این است، آن (CR)سازگاری 
 یا و گروه اعضای از حاصل هایاولویت به توانمی اندازه

 CR <1/5چنان چه . کرد اعتماد ترکیب جداول هایاولویت

باشد،  CR >1/5باشد، وزن معیارها پذیرفته است، ولی چنان چه 
 حد در را CRدوتایی،  ماتریس در تغییراتی اعمال با بایستمی

 دودویی مقایسه ماتریس دیگرعبارت  به نمود تنظیم قبولقابل

 مورد هامقایسه سازگاری و شود تشکیل دوباره باید هاشاخص
در همه  سازگاری نرخ حاضر تحقیق در .گیرد قرار تدقیق

 که سازگاری است آن از حاکی باشد کهمی 1/5نمودارها کمتر از 
نتایج حاصل از تحلیل  .است گرفته صورت هاقضاوت در الزم

 ایسبی معیارها براساس نتایج مدل تحلیل شبکهاهمیت ن
(ANP) های مورد پژوهش، دهد که در بین شاخصنشان می
ها و ناپایداری اراضی به لحاظ شهرسازی های نوع گسلشاخص

( بیشترین اهمیت و 114/5و  312/5به ترتیب با کسب امتیاز )
های کاربری اراضی و جهت شیب به ترتیب با کسب شاخص
آوری و توان ( کمترین اهمیت را در تاب521/5و  545/5)امتیاز 

 اکولوژی محدوده مورد مطالعه در برابر زلزله دارند.
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 یبعد از این که وزن هر یک از زیرمعیارها در تحلیل شبکه
(ANP)  محیطمشخص شد، بر روی الیه اصلی خود در GIS 

از های اصلی موردپژوهش با استفاده اعمال شدند سپس الیه
)شکل  دبود تهیه ش (ANP)اوازن زیرمعیارها که حاصل تحلیل

3.) 

 و اعمال ArcGISها در محیط سازی الیهدر این مرحله با مدل
 نقشه ها،و تلفیق الیه ANP از حاصل اصلی معیارهای وزن
منطقه یک شهرداری تهران  شهری آوری و توان اکولوژیتاب

 .(1و  2شکل ) شودمی استخراج

    

     

    

 
 

 (نگارندگان :خذام) ANPدر ثروم معیارها زیر و معیارها وزن (:5) شکل
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 (نگارندگان :خذام) (ANP)مدل نتایج براساس زیرمعیارها و معیارها شده استاندارد رستری هایالیه مجموعه (:6) شکل

 

 
 (نگارندگان :خذام) (ANP) مدل نتایج براساس یاصل معیارهای وزن اعمال و سازیمدل (:7) شکل
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 (نگارندگان :خذام) زلزله برابر در تهران یک منطقه اکولوژی توان و آوریتاب میزان نهایی نقشه (:8) شکل

 

 تهران یک منطقه اکولوژی توان و آوریتاب میزان نقشه نتایج
 تلفیق و (ANP) شبکه تحلیل نتایج براساس زلزله برابر در
 منطقه سطح از درصد 21/22 که دهدمی نشان ثروم یهایهال
 زلزله برابر در عالی توان و آوریتاب دارای هکتار( 33/143)

 محله) شهرداری 1 ناحیه در هاپهنه این بیشتر که باشدمی
 ناحیه (،سعدآباد )محله 3 ناحیه ،(دانشگاه )محله 2 ناحیه نوبنیاد(،

 13/15 دارند. قرار (رومی پل له)مح 2 ناحیه و اقدسیه( )محله 0
 توان و آوریتاب از هکتار( 12/323) منطقه سطح از درصد

 ناحیه در هاپهنه این بیشتر که باشدمی برخوردار زیادی اکولوژی
 دامنه .اندگرفته قرار الهیه( )محله 2 ناحیه و فرمانیه( محله) یک
 ار(هکت 11/113) منطقه سطح از درصد 43/23 متوسط آوریتاب

 )محله 4 ناحیه در هاپهنه این بیشتر که داده اختصاص خود به را

 و 1 ناحیه شرقی هایقسمت حدیقه(، )محله 3 ناحیه نیاوران(،
 دامنه در که ییهاپهنه .اندشده واقع 15 ناحیه هایقسمت بیشتر
 منطقه سطح از درصد 53/20 شامل اندگرفته قرار کم آوریتاب

 سامیان(، )محله 1 ناحیه در بیشتر هک است هکتار( 35/131)
 و قاسم زادهامام )محالت 3 ناحیه زعفرانیه(، )محله 2 ناحیه

 ازگل )محله 1 ناحیه و اقدسیه( و درآباد )محالت 0 ناحیه دربند(،
 دامنه آخرین .اندشده واقع ازگل( روستای مرکزی هسته ویژهبه

 55/433) منطقه سطح از درصد 34/13 کم خیلی آوریتاب یعنی
 )محله 2 ناحیه در هاپهنه این بیشتر که گیردمی بر در را هکتار(
 محله جنوبی )قسمت 1 ناحیه و کاشانک( )محله 0 ناحیه اوین(،
 وضعیت از زلزله برابر در آوریتاب لحاظ به که دارند قرار ازگل(

 (.2 )جدول باشندمی برخوردار نامساعدی
 

 (نگارندگان: خذما) زلزله برابر در تهران یک منطقه اکولوژی توان و آوریابت میزان درصد و مساحت (:2) جدول

 درصد به مساحت هکتار به مساحت آوریتاب میزان
 21/22 33/143 زیاد خیلی آوریتاب

 13/15 12/323 زیاد آوریتاب

 43/23 11/113 متوسط آوریتاب

 53/20 35/131 کم آوریتاب

 34/13 55/433 کم خیلی آوریتاب
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 (Amiri et al., 2017) پژوهش نتایج پژوهش، این هاییافته
 کاربری طبیعی -ساختاری آوریتاب ارزیابی» عنوان تحت

 که این بر مبنی «تهران( 1 منطقه موردی: )نمونه شهرها اراضی
 (21/5 میانگین )با تهران شهرداری یک منطقه هایپهنه بیشتر

 باالیی به متوسط و متوسط آوریتاب از زلزله بحران برابر در
 پژوهش هاییافته .دهدمی قرار یدیتا مورد را است برخوردار

 یک منطقه پهنه درصد 3/31 که دهدمی نشان نیز حاضر
 باالیی به متوسط آوریتاب از زلزله برابر در تهران شهرداری
 دهدمی نشان پژوهش دو این هاییافته همچنین .است برخوردار

 متفاوت منطقه نواحی بین در زلزله برابر در آوریتاب میزان که
 میزان بودن متفاوت بر مبنی پژوهش این هاییافته نتایج .است
 نتایج توسط شهر مختلف نواحی بین زلزله برابر در آوریتاب

 (Salmaniyehmoghaddamهمچون محققانی هایپژوهش

(et al., 2014  در اراضی کاربری ریزیبرنامه کاربرد» بر مبنی 
 اطالعات از استفاده با لرزهزمین برابر در شهری آوریتاب افزایش

 ( ,.Mubarak et al ،«سبزوار شهر موردی مطالعه جغرافیایی،

 کرمان شهر چهارگانه مناطق وضعیت بررسی» بر مبنی  2016)
 ،«آوریتاب یهاشاخص و هالفهوم از برخورداری لحاظ به

(Mohammad & Ahmadinejad, 2016) ارزیابی» بر مبنی 
 مورد زلزله، مخاطره برابر در شهری کالبدی آوریتاب میزان

 بر مبنی (Zargham et al., 2017) ،«زنجان شهر  مطالعه:

 برابر در شهری هایمحله آوریتاب میزان ارزیابی و سنجش»
 ( Zanganehshahri et و «زنجان شهر مرکزی بخش زلزله،

(al., 2017 12 منطقه کالبدی آوریتاب میزان ابیارزی» بر مبنی 
 نیز «ویکور و FAHPمدل از استفاده با زلزله برابر در تهران شهر
 .باشدمی یدیتا مورد

 
 گیرینتیجه و بحث

 و جمعیت رشد از ثرامت شهرها روزافزون رشد اخیر دهه چند طی
 تغییرات و ریزیبرنامه بدون وسازهایساخت به منجر مهاجرت،

 در شهر فیزیکی توسعه ویژهبه فضایی ختارهایسا در زیاد
 این در فیزیکی توسعه ،است گشته طبیعی نامساعد هایمکان

 و طبیعی پارامترهای به توجه بدون به طور معمول شهرها
 هایچالش خود نوبهبه که است گرفته صورت شناختیبوم

 داشته پی در شهرها برای محیطی مخاطرات لحاظ به را ناگواری
 در ریزیبرنامه هاییچالش چنین با مقابله برای .داشت اهدخو و

 است؛ ضروری شهری محیط ساماندهی و بهسازی راستای
 پایدار توسعه اصول بر منطبق را شهرها ساختار که ریزیبرنامه

 منطقه در گرفته صورت هایهمطالع براساس برد. پیش شهری
 زلزله یژهوبه و محیطی مخاطرات لحاظ به تهران شهرداری یک

 گیریشکل و نشده کنترل و نامنظم رشد که شد مشخص
 با هاگسل روی بر وسازساخت برنامه بدون شهری هایساختمان

 کافی توجه نبود پیامدهای ترینمهم از .... باال یخیزلرزه شدت
 گسترش از پیش زیستی محیط هایمحدودیت و هاقابلیت به

 پیامدهای و اثرات کاهش ایراست در رواین از است. بوده منطقه
 توان و آوریتاب میزان سنجش هدف با حاضر پژوهش ،منفی

 صورت زلزله برابر در تهران شهرداری یک منطقه اکولوژی
 توان و آوریتاب سنجش منظوربه پژوهش این در است. گرفته

 در اصلی معیار 1 از زلزله، برابر در تهران یک منطقه اکولوژی
 با تلفیقی رویکرد در ANP مدل از استفاده با زیرمعیار 31 قالب

 از حاصل نتایج .است شده استفاده جغرافیایی اطالعات سیستم
 هایشاخص بین در که دارد آن از تیاحک (ANP) شبکه تحلیل

 به اراضی ناپایداری و هاگسل نوع هایشاخص ،پژوهش مورد
 (114/5 و 312/5) امتیاز کسب با ترتیب به شهرسازی لحاظ

 یک منطقه اکولوژی توان و آوریتاب در را اهمیت بیشترین
 اصلی هایالیه تلفیق از حاصل نتایج دارند. زلزله برابر در تهران

 منطقه سطح از درصد 21/22 که دهدمی نشان ،GIS در
 زلزله برابر در عالی توان و آوریتاب دارای هکتار( 33/143)

 )محله شهرداری 1 ناحیه در هاپهنه این بیشتر که باشدمی
 ناحیه (،سعدآباد )محله 3 ناحیه دانشگاه(، )محله 2 ناحیه نوبنیاد(،

 مقابل در دارند. قرار رومی( پل )محله 2 ناحیه و اقدسیه( )محله 0
 خیلی آوریتاب با هکتار( 55/433) منطقه سطح از درصد 34/13
 2 احیهن در هاپهنه این بیشتر که باشدمی مواجه زلزله برابر در کم

 جنوبی )قسمت 1 ناحیه و کاشانک( )محله 0 ناحیه اوین(، )محله
 شهرداری نواحی گفت توانمی طورکلیبه .دارند قرار ازگل( محله

 به نسبت اندشده واقع تهران شهرداری یک منطقه غرب در که
 برابر در کمتری اکولوژی توان و آوریتاب از منطقه نواحی دیگر
 اجرای پژوهش، هاییافته راستای در .شندبامی برخوردار زلزله

 اکولوژی توان و آوریتاب افزایش در تواندمی زیر یهاپیشنهاد
 شوند: واقع ثروم زلزله برابر در تهران یشهردار یک منطقه

 هایبافت در زلزله برابر در مقاوم و نوساز هایساختمان ایجاد -
  زادهاماام هد دربند، ده تجریش، ده جمله، از منطقه اییااروست
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 ازگل. و دارآباد ده ویژهبه و قاسم

 ناپایدار اراضی و ارتفاعات در منطقه یافق توسعه از جلوگیری -
 خطر با زلزله وقوع صورت در که شمالی هایقسمت در ویژهبه

 است. مواجه لغزشنیزم باالی

 و فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی هایطرح کردن ملزم -
  رایاب کارشناسان یدتای مورد و کارآمد فرآیند انجام به روستایی

 کاهش چارچوب در منطقه اکولوژی توان و آوریتاب سنجش
 آتی؛ هایزلزله مخرب اثرات

 و هوشمند رشد ،فشرده شهر الگوهای مبنای بر منطقه توسعه -
 و آوریتاب با محدوده درون بالاستفاده اراضی در پایدار شهر
 باال. اکولوژی توان
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