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 چکیده

شههه می وم  وس تاهههدیا   پیپ و  بوبپ  ه د  ای دبربی بهتاد ب،یاهههادی  ب یهاگس و  م   س و  آوریتاب

و یا تمابدس بز آن د ساختبتاانبگم بز طدبتس   تظهسهسهمبی  م ب یهاع و  م ت ع  ت بتپوسو  االدپی بست

ها  مز لزوبنش م برووبی در همبهم خطم  آوریتابدر  ژو ش حاضم هی همرسس وبزبن . ،مبر گبمد و ردبسیماد 

وتبار شههاوت تمبام  هتبت   01بسههت و هپین و ظ ر تتپبد  شههپ  مدبخیی GISبز روش  ازی و  گبمیه م 

  اارهمی زوبن  دسهیمسهس هی  ها ای هاز  دسیمسس هی ومباز  اسهاخیهانطدقات    تتپبد اسهاخیهانتمبام 

 تو  اصلی بز گا همق ی شار،  اصلی بز خط ط مباز بوپبدرساتس   اصلی بز وتاهم  درواتس  دسهیمسهس هی و

درصههپ بز  73تیایج تحقبق تشههان بز بین و ضهه ع دبرد ای . بتپشههپ تتببن و ردوطالتیوتبار ای  گ  بنهی

ش می  0وی سط تا  ائبن ه د  و در و طقی خطم ،مبر دبرتپ و  هو بن و طقی  آوریتابوااحت ش م دبربی 

وبزبن  تمینامدرصههپ واههاحت دبربی  77ها  4و و طقی  آوریتابدرصههپ واههاحت دبربی هبشههیمین  31ها 

 .  بست لمز زوبندر همبهم  آوریتاب

 .  و طق  ازی  برووبیGIS  لمز زوبنش می   آوریتاب :هاکلیدواژه

 مقدمه -7

بوموزی  در تقاط وخیلف دتبا هی دلایت ویتپد  ه بر  در وتمض آسههبن تاشههس بز وخاطمبت طدبتس  شهه م ایالان

 و ب،پبوات  ا بشهه بمی اتس و والس  مبوبتس رب ها خ د هی  همب  دبرتپ  تبازو پ   ایآسههبن،مبر دبرتپ. بین وخاطمبت ای 

طدبتس گهپ  بست ای و  ن خااربت  یکس بز  جایع لمز زوبن(. 0731ن   ر و واهطمس وتپ  سهاسها) هاشه پوس  ری 
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در خلال ،من . (Delavar et al., 2017) ش دوس  مسهالوخیلف  بزیکس  ب یهاگس و ب،یاهادی در سهمتاسهم   ان در 

شیی تمم بتاان رب ا  اوبلب نو  دبد رخویمبت م در چ پین اش ر در سمتاسم   ان  لمز زوبنگذشهیی  هبش بز  زبر و رد 

در و اطق شه می هابار هالا ه د   لمز زوبن آ می سومگو خاهاربت وادی گظبهس هم  ای گذبشهیی بسهت و و م بی کی  

بسههت بوا در  لمز زوبنوبزبن زیادی بز خاههاربت بین رویپبد ومتدط ها زوان و وکان  (.Paknejhad et al., 2013) بسههت

 (Zangy Abadi., 2005) تاشس بز گ بوت زیم هاشپ: ت بتپوس ووبمومگصلس هتهس و برد  گاوت ب

  ش می  ذیمآسبنتد د آگا س بز تقاط 

  وقاوم غبمتااارآوپ و   ایساز 

  بولبی در بین و برد. د سسازوانن پبو  ق لمز زوبن س بز  رساتساهکضتف وپیمیت هحمبن و 

شهیمی در هب  ذیمیآسهبنو بوکاتات زیمسهاخیس   اسهاخیهانتمبام   هتبت هالا  گلت هیها ت  ی هی بی کی شه م ا 

 در و اطق شههه می دبربی ته د هبشهههیمی بسهههت بیلمز االدپی   ذیمیآسهههبنهمبهم  جهایع دبرتهپ  ب هبهت برزیاهس 

(Montoya., 2005) .  لس هی گاو ت  اتیتباز هی اا ش وخاطمبت   تپریجهیها گاههیمش االدپ و ب،یاههاد   بوع شهه می

در ا یمل ریاههک وخاطمبت هپل شههپ  بسههت  هلکی دی م ب،پبوات و م و وپیمییس در   ت ت بی همتاوی و  هخشبطهب ان

یک . (0717  هکاربن صههباوس و هبشههیم ب هبیس روزب زون یا یی بسههت )  ذیمیآسههبنهازدبرتپ  بز هموز   ایطمح ب بمی 

و برتداط دبدن  و ردتظم  ایوکانهمبی  بیلمز ی خطم   وحاسههدلمز زوبنچ ارچ ب ااری سههاد  همبی برزیاهس ریاههک 

در بین وبان   (.Banica et al., 2017)     بوع در وتمض خطم و بوکاتات بست ازیمسهاختبه بی    ذیمیآسهبنآن ها 

 لمز زوبنخطم  بلخاههه  گلسآوری در همبهم وخاطمبت و تاب بزتظمبرزیهاهس االدپی و سهههاخیاری وحبط شههه می 

شهه می در   ذیمیآسههبن درزوب یو بوموز  در وطالتات وخیلف گلهس هی وم  وس بسههاسههس دبرد  ب هبت هاههبار زیادی

ا در  اسههب هی تباز هی تمکم درهار  تح   رویارویس ه بخبمب شهه می  آوریتابوم  م همبهم وخاطمبت تدپیت گشههیی بسههت. 

 هیی شهه م آوریتابوطهئ ا   بوبپگس چ ارچ ب بسههت و  وی لپشههپ   ب یهاگس و ب،یاههادی وحبطسزیاههتتغببمبت 

 (.Olazbal., 2012)  استآندر تحلبت سهبایم ش می  گ اصم آن و   یایس  وؤثم ای وخیلف  هپ شهاتس هخش گلت

و بوموز   ،مبرگم ییو رد شهه اسههایس و ب،دال  بی زبی پ  ط رهی 0137در سههال  0ز زوان وطالتی  الب گب آوریتابوم  م 

طدق (. Mayunga., 2007) گبمدوس،مبر  و ردبسهههیماد وخاطمبت و  جایع  بز هلی ای وخیلف زوب هی در د تهاتههی

رب دبرب     ز وقاووت ،دلس ایدرحالسوتباری بسهت بز ت بتایس سهبایم همبی  ذب تغببمبت   آوریتابتتمیف  الب گ  

 لبت وقد ایآنه اهمبین تتمیف  اوتس بز   جایع بسههت و شهه اسههسوبژ  پیپ در  تاههدیا یک وبژ   آوریتاب. هاشههپوس

همبی  م ب یهاع  ت بتپوسیک وم  م  گ  بنهی آوریتاب (.Bastamnia et al., 2016)  ه اتس دبشههیی هاشههپ و  د تپبرد

  اسازوان(. Abhas., 2013) ،مبر گبمد و ردبسیماد یا تمابدس بز آن دو  سهاختبتاهانبگم بز طدبتس   تظهسهسو  م ت ع 
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 بلهللسبنه  ایبسیمبتژید یم . بتپته د بربئی  آوریتابوخیلف تتاریف ویتپدی رب همبی بصهطلاح  بلهللسهبنو ت اد ای 

در  ۀاوت ت بتایس یک سبایم یا  آوریتابتتمیمس هپین شهمح بربئی دبد  بسهت:    جایعسهازوان ولت ویحپ همبی اا ش 

بز طمیق حمظ و  وؤثمآتس و  ط رهیهس بز بثمبت یهک وخهاطم  وتمض خطم همبی وقهاووهت  تحههت  بتطدهاق و ههازیها

 هیرب  آوریتابتبز  ویحپ بیالات بلهللسهبن ۀت ستآژبتس (. UNISDR., 2011) هازسهازی سهاخیار ای بسهاسهس بسهت

همبی تاههکبن  تتپیت و هازیاهس  س بز گ برض حاصههلی   ادسههی ا ت بتایس ومدم  خات بر ا    بوع  اشهه ر ا و  وت ای

یک شهه م تاب آور  (.Bujones et al., 2013) ا پوسو تاهه بت ت سههتی  ه اتس تتمیف   ذیمیآسههبنتقلبت  و ظ رهی

 وحبطساتزی بزیکس  ب زبی ساخیاری و   ایسبایم بزیکس و   بوع بتااتس بست.   ایسهباهیم ایپبر بز  بیشهدکی

  خاک  ت   گمب س   اآهمب یهمبتس و بتمژی و تبز وخا تأسههباههاتو   ازیمسههاخت  به بی   ارب شهه م  اههی پ ای شههاوت 

لات آن و گه  ابسیخ بنهپتی ش م و  گ  بنهی  سهبایم  بزیکس دروجه عو سهایم گ بوت طدبتس بسهت.  شه اسهسزوبن

 بزیکس هایپ ،ادر هی هقا و گهلکمد تحت شههمبیط حاد هاشهه پ.   بوع   ایسههباههیموطمح بسههت. در خلال یک  ا تی  

ا چک و هزرگ  تال در ش م رب  وؤسااتی ب یهاگس و سهازواتس ش م تشکبلات رسهس و غبمرسهس و بتاهاتس  ب زب

 و د پوسآن رب ها ت  ی هی تباز ا بتجام   ای تالبت    بوع شهه می در تقش وغز شهه م ه د  ای دروجه عگبمد.  درهموس

  جایع ب  ی ها بثمبت ت ای ،ادر هی ویک شهه م تاب آور شهه می بسهه (.Godschalk., 2003) آو زدوسبز تجارب آن تبز 

در گزبرش (. Shah & Ranghieri., 2012) رب وحپود تهایپ  اآن ۀگاههیم پ  هاشههپ و هی بتپ شههپت و در حال و آی

بست ای آوادگس لازم همبی  شپ تتمیفیک شه م تاب آور ش می  و بتطداق شه می آوریتاببتجهن   اتس  شهپ بربئی

اهلبت ، تبزگهلکمد ا  ساخیار ا و   یت آن حمظ ش د و  ایتح یهیرب دبشیی هاشپ اشهش و هازیاهس بز  م ت ع شه ک 

در  اوتی گلهس ب هاگس و  د دبرد ود س هم (. ICLEI., 2015) بتطداق و ت سههتی در و ب  ی ها تغببم وپبوم رب دبرب هاشههپ

   هکاربنرضهههایس و ) وس چ پ اتدی و دبربی بهتاد ب یهاگس  ب،یاهههادی  ت ادی و االدپی بسهههت  وم  آوریتاببی کی 

در  ژو ش حاضهههم تبز بز هتپ االدپی هی  آن رب همرسهههس امد. ت بنوسوخیلمس   ای  دیه اهمبین بز  .(0) پول  (0717

 بست. شپ  مدبخیی و ردتظم وائلی
 

 (7923، همکارانرفیعیان و شهری ) آوریتابابعاد  -7جدول 
 هاشاخص تعریف ابعاد

 ب یهاگس

بز تماوت ظم بت ب یهاگس  در وبا ش وثدت تشان 

دبدن  بتطداق ها تغببمبت و حمظ ر یار سازگاربتی و 

 .آیپوسهازیاهس یا ین بز س بتح هی دست 

ب یهاگس    ایشدکیآگا س  دبتش  و ارت  ت مش  سموایی ب یهاگس  

  سلاویس و ر ا   بیوشاور  اوتی  درک وحلس بز خطم  خپوات   ایبرزش

وکان   هی های سدلابمبت زتپگس  سن  دسیمسس  زهان  تباز ای ویژ   

 تهایت هی حمظ وتبار ای  م   س.

 ب،یاادی

  اآن ایط ریهیوبا ش و سازگاری ب مبد و   بوع 

هالق   تاشس بز س بتح   ایخاارترب ،ادر هی اا ش 

 .دساز

ی و ت بتایس همگشت ه  اخاارت  ظم بت یا ت بتایس  دمبن  اخاارتوبزبن 

هی    هببتپبز سشمبیط شغلس و درآوپی و اسن  دسیمسس هی خپوات والس  

 ب،یاادی هتپ بز ساتحی.  ای تالبتبحبای دوهار  
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 7ادامه جدول 
 هاشاخص تعریف ابعاد

 ت ادی

یزی رهمتاوی  ای ومتدط ها تقلبت خطم حاوی ویژگس

بوع وسبلی ظم بت   و تجزیی س بتح ،دلس بست و هی

همبی اا ش خطم  بشیغال ب مبد وحلس در تقلبت خطم 

 گبمد.تحت تأثبم ،مبر وس

 ای  بزیکس ت اد ا تظبم هایم  زیمساخت  روبهط و گهلکمد ت اد ا  ویژگس

دیپ  و تتپبد ت اد ای وحلس  دسیمسس هی بطلاگات  تبمو ای آو زش

دبوطلن  ، بتبن و وقمربت  تح   وپیمیت یا وبا ش هی س بتح وثت ساخیار 

 سازواتس  ظم بت  ر دمی.

 االدپی

برزیاهس وبا ش  اوتی و ظم بت هازیاهس هتپ بز 

 ا  وبحپ ای واک تس و ساتحی وات پ   ا  ا 

 ا  ا و وبهای س آنزیمساخیس وثت خط ط ل لی   اد 

  ای دی م.هی زیمساخت

وتقت  اارهمی زوبن  ظم بت   ا  ا   ت ع واکن  ل لی  شدکی حهتخط ط 

بام  ا   ها ای هاز و سدز  تمابمبت و ،پوت ه ا  والکبت  برتماع ساخیهان

  ای  غمب بایس.شپ   دسیمسس  ویژگسوحبط ساخیی

 

 گم ییجامبت خار سشه می ص رت گم یی بست. بز وطالتات  آوریتاببهتاد همرسهس در برتداط ها  وطالتات وخیلمس

شهه می بز طمیق  آوریتابخ د ها گ  بن دسههیباهس هی  تاوی ایان( در Soofi., 2016)هی و برد زیم بشههار  ته د:  ت بنوس

،مبر دبد  بست. وی گ اصم و ر  ل ژیکس و طقی  و ردهمرسس  و طقی شهمق ل پن رب ریزیهمتاویطمبحس شه می و وداتس 

 یا ییدست،مبر دبد  و هپین تیبجی  وپتظمو بل   ای تمبام رب   اساخیهانی هاز  شکت شهاوت وتاهم   هها ا و ردوطالتی

 د ت آوربتی و سههازگار و   ایظم بتو طمبحس شهه می بز طمیق ت سههتی  ریزیهمتاویبسههت ای تباز هی تغببم در  مبی پ 

( در  ژو ش خ د Rashed & Weeks., 2002لحاظ گمدتپ. )  ذیمیبتتطاف صهه رتهیهل پوپت هایپ   ایطمحدبرد و 

و  بتپمدبخیی ها بسههیماد  بز تحلبت وکاتس چ پوتبار   لمز زوبندر همبهم خطم  آتجلسل سبیالت   ذیمیآسههبنهی برزیاهس 

تحلبت   ایتک بکاهی بز تمابهن  GISهها طمبحس چ هارچ هس وم  وس هم بسهههاس گهپم ،طتبهت  روشهههس ودی س هم 

هم درک وخاطم  و ش اخت آن بثمگذبر  ت بتپوسای  بتپته د بست رب بربئی  شهپ تشهکبتوکاتس و و طق  ازی  چ پوتبار 

( در  ژو شهس هی همرسهس ربهطی  هها ای هاز شه می ها وبزبن ظم بت سازگاری  س بز Villagra et al., 2014)هاشهپ. 

وکاتس وخیلمس رب   ایخصشههاب،پبم ته د  و  GISدر دو شهه م بز اشهه ر شههبلس ها رویکمدی ودی س هم  لمز زوبنو، ع 

 رتیبجیدهم ظم بت ش م و  ت بتپوسای شهدکی و ظم و ویمبام ش می  بتپرسهبپ و هی بین تیبجی  بتپدبد و رد وقایاهی ،مبر 

  ذیمیآسههبنپوتباری  ها گ  بن تحلبت چ بیوقالی( در Banica et al., 2017). آن بثم زیادی دبشههیی هاشههپ آوریتاب

االدپی و ب یهاگس رب همبی   ایشاخص  اآن. بتپ مدبخییهی همرسهس شه م لاسس در روواتس  لمز زوبنشه می در وقاهت 

رب   ذیمیآسههبنو شههاخص  بتپ مدبخییوخیلف   ایلاییهی وزن د س  AHPو  PCAو ها روش وطالتی بتیخاب امد  

 .بتپآورد  دست هیهمبی و اطق وخیلف 

 4( در رسالی دایمبی خ د تتپبد 0731و برد وخیلمس رب تام همد: رضهایس ) ت بنوستبز  شهپ بتجامطالتات دبخلس بز و

،مبر دبد  بسههت و هپین  و ردهمرسههسبهتاد ب یهاگس  ب،یاههادی  ت ادی و االدپی  بزلحاظ بت مبن ر شهه مالانوحلی بز 
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دس ،مبر تپبرد و و در وضههتبت و اسهه هاشههپوسدرصههپ  73/77ات خات بر ای شهه م ت مبن  آوریتابتیبجی رسههبپ  ای 

( در  ژو ش 7107و  هکاربن ) تژبد اک همخ ردبر  اههی پ. 7و  0بز وضههتبت هپتمی تاههدت هی و اطق  03و  3و اطق 

ای گ اصم  بتپگم ییدر ش م چال س  مدبخیی و تیبجی  GISدر همبهم زلزلی ها بسهیماد  بز   ذیمآسهبنخ د هی تتببن و اطق 

ربهطی  می ذیآسههبن  تتپبد طدقات   اصههلی بز گاههت و وبزبن  ازیمسههاخت  ،پوت به بی  ت ع واههالح  ابمبت بیو طقی

 GIS ازی ودی س هم  گبمیتاههههبم( در وقالی خ د ها گ  بن یک وپل 7103دلهاور و  هکهاربن )وت هادبری و  د دبرد. 

  و طق  ازی و AHPبز  گبمیه م بز روشههس تمابدس ها تااا س    ایدبد در و اطق ها  بیلمز   ذیمیآسههبنهمبی برزیاهس 

و ها آزوایش روش خ د در یکس بز و اطق شههه م تدمیز در وجاورت  بتپگم ییدر وحبط همدبری ه م  تک بک تا اهههبس 

 هاشههپ. لمز وبنزاالدپی در همبهم   ذیمیآسههبنو اارآوپ همبی برزیاهس   وؤثمروشههس  ت بتپوسای  بتپگم ییگاههت تیبجی 

ر و طقی دومبتدس  ازی خطم زلزلی ها وپل تحلبت سلالی ه پی   ی ریز( در  ژو شهس هی 0714 اه رتتبهس و  هکاربن )و

و ها تتمیف ت بهع گهههه یت  ازی همبی  بتپگم ییوتبار رب هپین و ظ ر هکار  01ب  بز  مدبخیی و تتپبد  شههه مالانیهک 

درصهههپ ها  03رصهههپ و طقی ها خطم ذیمی هاهههبار زیاد و زیاد و د 73 دروجه عای  بتپگم ییوتبهار ای وذا ر  تیبجی 

  ای در وتمض خطم در شهال  شمق و وماز و طقی ،مبر دبرتپ.و باثم    ی هاشپوسخطم ذیمی وی سط و ب ی 

 هامواد و روش  -8

 موردمطالعهمنطقه  -8-7

در ی و  47ثاتبی تا  77د،بقی و  73در ی و  44شه م برووبی وب،ع در شه مسهیان برووبی در وخیاات  غمب بایس هبن 

ثاتبی گمض شههههالس  4د،بقی و  70در ی و  73ثاتبی تا  00د،بقی و  71در ی و  73ثاتبی ط ل شهههم،س و  00د،بقهی و  3

هاشههپ.  هتبت بین ویم وس 0730ابل ویمومهع و برتماع وی سههط آن  37شهپ  بسههت. واههاحت بین شهه م در حپود وب،ع

تمم ه د  ای بز بین تظم د هبن ش م  003411همبهم ها  0711تم س و واهکن در سال شه م وطاهق سهمشههاری گه وس 

 م بز آوری در بین شهه ای تابهاشههپ. و ا م ذیمی هالا و تد د وطالتات  بشههبن در ربهطی ها ظم بت م هتبت بیمبن وس

   بست.شپتشان دبد  0هاشپ. وحپود  وطالتاتس  ژو ش در شکت  ای همرسس بین و ض ع وسضمورت
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 موقعیت منطقه موردمطالعه -7شکل 

 روش کار -8-8

 بی در آن ای بسههه ادی و ایاهخاتیهاشهههپ ای بز روشتحلبلس وس –تحقبق حهاضهههماارهمدی و بز ت ع ت صهههبمس 

ی شههپ  بسههت. تئ ر ای و   د ه م  گم ییوتحلبت وتبار ا و شههاخصشههپ  بسههت. بز و طق  ازی همبی تجزییبسههیماد 

بی بسهت ای دبربی هاشهپ. یک وجه گی  ازی بسهاسها  وجه گیویهماز هم بربئی و وپیمیت بطلاگات ود م وس و طق  ازی

اارگبمی و طق  ازی هایپ (. در برتداط ها هی7103صپری ابا و  هکاربن  بسهت ) 0و  1بگههایس ها در ات گهه یت هبن 

تمین روش همبی هحث و همرسهههس گپم ته ل ای چ پوتبار   تئ ری  ازی وگبمیبشهههار  امد ای در تحلبت تاههههبم

بی بز ت بهع ای همبی بخیاا  (. در بین روش بز وجه گی0731ساسان   ر و واطمس وتپ  شپ  بست ) ا شه اخیی،طتبت

بتپ شهه د. ت بهع  ازی هکار ر یی در بین تحقبق گدارتروتپ  بسههیماد  وسدر ات گههه یت هی  م یک بز وتبار ا هکار وس

ر بتپ. دای هم بسههاس ت ع و وا بت  اربویم ای و ردتظم و ردبسههیماد  ،مبرگم یی Linear تاهعو  Large تاهع  Smallبز: تاهع 

دبر بسهیماد  شهپ  بست. بین گهل م حالت الس گهل م ضمهس و ت ایت بز گهل م  ازی گاوا   ت تلمبق وتبار ای وزن

کت گبمد. ش ا وپتظم هاشپ  و ردبسیماد  ،مبر وسدبد  هتس  ازی بسهت و در و ب،تس ای حالت ب زبیشهس یا اا شس در 

 د پ. مبی پ بتجام  ژو ش رب تشان وس 7
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 فرایند انجام پژوهش -8شکل 

 بحث و نتایج -9

 موردبررسی معیارهای -9-7

 :بتپشپ بتیخاب و ردتظم  وتبار ای زیم همبی  مبی پ و ردوطالتیوحپود   آوریتاب  ت همرسس 

ت ع  و ویماوت بسهههت لمز زوبنوخیلف شههه می در همبهم خطم   ایاارهمی آوریتهابوبزبن کاربری اراضییی: 

ز تقشههی ها بسههیماد  ب  هم  هبن بسههاس. ا پوسدر وقاووت آن در شههمبیط هحمبتس بیما  بیا  پ تتببناارهمی زوبن تقش 

هپین و ظ ر ب،پبم شپ  بست و   اآنهم بسهاس ب هبت   ااارهمیاارهمی بربضهس شه می تاهدت هی وزن د س هی بت بع 

و   د   ایاارهمی (.7بست ) پول  شپ گم ییدر تظم  هالا آوریتابوی سهط و  آوریتاب   ائبن آوریتابسهی گمو  

 (.7)شکت  بتپ،مبرگم یی وتحلبتتجزییو و رد  شپ تدپیترسیمی   ایلاییهی  سازیتموال س بز 
 

 شهری هایکاربری آوریتاب -8جدول 
 هاکاربری درجه هگرو

 0 هالا آوریتاب
و  هههای سههدز  گمدشهه می  دبوپبری    ا ارکبتیظاوس  بربضههس هاغس و زربگس  بربضههس هایم  -بدبری

   ورزشس. م   س  وذ دس

 و بتدار  تظاوس. وتقتحهتدرواتس  -آو زشس  آو زش گالس  ه پبشیس 7 وی سط آوریتاب

 .ص تیس  واک تس-و تج بزبت  تجاری  اارگا س تأسباات 7  ائبن آوریتاب
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 شده کاربری اراضی سازینرمالنقشه  -9شکل 

 

 ت بنوسرب   اآنیکس بز ته د ای گب س گ بوت تکی تبکس  اههی پ ای و  د یا گپم و  د   اگاههت :خطوط گسییل

در  ریآوتاب اصهلی بز گاوت گات تقش بساسس در وبزبن . ،مبردبد و ردهمرسهسو اطق وخیلف  بیلمز در ربهطی ها خطم 

و آسهبن هالا و  اصلی گم ین بز آن و  ن  بیلمز تزدیکس هی آن و  ن ریاهک  ایتح یهیدبرد   لمز زوبنخطم همبهم 

بز ها بسیماد   و ردوطالتیگالس وحپود  شهدکی   بسهاس  هبنهالاتم خ ب پ شهپ. هم  آوریتاب درتیبجیتقلبت وخاطم  و 

ها ت  ی هی خطس ه دن  پیپ  و  شپ بسیخمبجسهازی بز گهلبات ر، وس گبمیه م و ها  0:011111 شه اسهسزوبنتقشهی 

بسههت و وم  م بین تاهع بین بسههت ای ت بحس و طدق هم  شههپ تتمیفهمبی آن  Linear  تاهع بز وبان ت بهع  ازیگاههت  

 (.4آوری رب دبرتپ )شکت تمین وبزبن تابامخط ط گات دبربی هبشیمین در ی گه یت ه د  و ه اهمبین 

 

 
 شده شبکه گسلی سازینرمالنقشه  -4شکل 
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گبمی  ها ب زبیش آن  سههمگت   ا  درتیبجیو  هاشههپوسهار  هتبیس در و ،ع زلزلی  ا  پ وشههخصتراکم جمعیت: 

 بزتظم الاسو اطق شهه می هی سههی  (.0714صههباوس و  هکاربن  و هالتکس ) آیپوسو بوپبدرسههاتس  ایبن  رسههاتسخپوات

 کیار. لایی تمم در  031تمم در  کیار و هبش بز  031تا  11تمم در  کیار  هبن  11تقاهههبم شهههپ: اهیم بز  بتتمبام  هت

شهه د ای . بز تاهع وذا ر زواتس بسههیماد  وسبسههت شههپ تتمیفهمبی آن  Smallو تاهع  شهپ ت بی و ردتظموتبار رسهیمی 

تمی م ا بز وقپبر ادی م  م،پر  بکاههتگدارتس ا و  د دبشههیی هاشههپ و هیصههلی و برزش  بکاههتربهطی وتک س هبن  ا

همخ ردبر هاشهه پ  در ی گههه یت هبشههیمی دریا ت خ ب  پ ته د و هم  هبن بسههاس هایپ گمت ای و اطق دبربی تمبام 

 (.7می دبرتپ )شکت تآوری امتم تابویمبامآوری هالاتمی ه د  و و اطق تم دبربی تاب هتبت  ایبن
 

 
 شده تراکم جمعیت سازینرمالنقشه  -5شکل 

 

و تاهع  جادشپ بیبرتداطس ش م هم بساس تاهع  اصلی ب،لبپسس   ایشهمیانلایی رسهیمی وتاهم و دسیترسیی به معابر: 

 (.0)شکت  بست شپ تتمیفهمبی آن  Linear ازی 
 

 
 شده دسترسی به معابر ارتباطی سازینرمالنقشه  -1شکل 



 شهار  هبات و  مت                            غمب با و وخاطمبت وحبطس                                                                                           00

 

هم . ستب ی تشپ  و تبز  ا،پ اارهمی خا بربضس هایم و ساخی ۀالبو ظ ر بز  ها ای هاز دسیترسیی به فیای باز: 

اربت خا ت بتپوس ها ای هاز بین و  د . بتپشپ بسیخمبجبز تقشی اارهمی بربضس ش می     هها ای وذا ربین بسهاس

اهع تلایی رسیمی وتبار وذا ر هم بساس رب  مب م سهازد.  ا تی بسهکان و ،ت  س بز و، ع  زلزلی رب اا ش دبد  و بوکان

 (.3بست )شکت  شپ ت بی Linear اصلی ب،لبپسس و تاهع  ازی 
 

 
 شده دسترسی به فیاهای باز شهری سازینرمالنقشه  -1شکل 

 

  ایا بیای   ومباز بورژبتس و  ادروات ا    اهبهارسهیانومباز درواتس  البی و ظ ر بز دسیترسیی به مراکز درمانی: 

یمل گ برض  س بز و، ع خطم دبرتپ و خپوات تجات سهلاوت وب،ع در وحپود  شه می بسهت ای تقشس البپی در ا 

دسههیمسههس و اسههن و سههمیع هی ومباز درواتس و  ن ب زبیش . دبرتپگ پ و هاههیمی واههپووان تاشههس بز زلزلی رب هم 

ی لایوبرد  مبی پ  مدبزش شههپ  بسههت و  بیتقطی صهه رتهیلایی ر، وس بین ومباز ب پ شههپ. در همبهم خطم خ  آوریتاب

   (.3بست )شکت  شپ بگهالآن  بیهم Linearو تاهع  ازی  شپ ت بیتاهع  اصلی ب،لبپسس  وسبلیهی آن تبزرسیمی 
 

 
 شده دسترسی به مراکز درمانی سازینرمالنقشه  -2شکل 
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دسهیمسهس آسهان و سهمیع هی بین ومباز و  ن سهمگت هخشبپن هی گهلبات دسیترسیی به مراکز امدادرسیانی: 

و  گمددسو اصلی تا بین ومباز هبشیم هاشپ  زوان هبشیمی هبن ودپأ و ومباز درواتس طس  ،پر .  مچیشه دوسبوپبدرسهاتس 

و ومباز وپیمیت هحمبن وب،ع در  بحهم لالومباز   تشهههاتسآتش  ایبیاهههی ا  (.0733حدبدس  ) ب یپوسدروان هی وخاطم  

لبپسس تاهع  اصلی ب، وسبلیهیلایی رسهیمی بین وتبار . بتپشهپ  ،مبرگم یی وپتظمومباز بوپبدرسهان  گ  بنهیوحپود  شه م 

 (.1بست )شکت  شپ گم ییهمبی آن در تظم  Linearو تاهع  ازی  ت لبپ
 

 
 شده دسترسی به مراکز امدادی سازینرمالنقشه  -3شکل 

 

در  د میان  م شهههار همق یکس بز وتبار ای و م در تتببن تتپبد ب مبخط ط نزدیکی به خطوط فشییار قوی بر : 

 وذا ر . وتبارهاشپوساهیم  آوریتابخطم هبشهیم و  وت ای هیهی بین خط ط  تمتزدیکوتمض خطم بسهت و واها ت 

 ا وشخص وقادیم در ی گه یت همبی  بکاتهمبی  Large تاهعها تتمیف   و شپ سازیرسیمب،لبپسس  اصلی  وسهبلیهی

   (.01بست )شکت  شپ 
 

 
 نقشه فاصله از خطوط بر  فشار قوی -71شکل 
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گلبمغم   اسهههاخیهانبسهههت و  م چی تتپبد طدقات  آوریتابدبربی ربهطی گکس ها تعداد طبقات سییاختمانی: 

تتپبد طدقات بگم ها بصه ل بیه س تداشپ  ،طتا  آسبن رب هالا خ ب پ . یاهپوساا ش  آوریتابهبشهیم هاشهپ    اآنابمبت 

ها     ام تخلبی   اههیج  و تجاتهمد. حیس بگم ب زبیش برتماع ها رگایت ضهه بهط و وحاسههدات و اسههن بتجام شهه د  هی

و  رب هالا همد  )وبرثس ذیمی شه د و آسبنسهخیس  همب  بسهت. لذب ب زبیش تتپبد طدقات یک گاوت و مس وحاه ب وس

پسس  اصلی ب،لبتاهع  وسهبلیهیرسهیمسهازی بین وتبار تبز آوری در وقاهت زلزلی رب اا ش خ ب پ دبد. ( و تاب0710و ام  

 (.00بست )شکت  شپ تتمیفهمبی آن  Smallص رت گم یی و تاهع  ازی 
 

 
 هاساختمانشده تعداد طبقات  سازینرمالنقشه  -77شکل 

 

. بز ش دسوهبشیم   ذیمیآسبنشهاخص و هس بسهت ای ها هبشهیم شهپن آن بحیهال تخمین و تراکم سیاختمانی: 

 متمبام گلاو  هم بی کی سههدن ب ت ابمبت زیاههیس و   ایوجه گیهی   اآنو تدپیت   اهاغوبان ر ین  هههای سههدز و 

همبی  ای شهه دوسو و  ن  گمددوسز هاگث   ت زیع تاو اسههن  ههها ای هاز رب تبگمددوس وحبطسزیاههتتاه دی و اهع 

آیپ و بتیقال  و  د هیبسههکان و ،ت  در همخس و اطق اهد د ای  پیپی  صهه رتهیبسههیقمبر آسههبن دیپگان زلزلی 

در ی وحاهه ریت وتاهم  یکس بز  (.0714صههباوس و  هکاربن  هی   بصههت هاههبار دور بز و زلشههان لازم آیپ ) زدگانزلزلی

وتبار ای هاهبار و م بسهت و ها هالا ر ین در ی وحاه ریت و ریخین آوبر در خباهان در بثم زلزلی و یا وشههکلات سایم 

هلایای طدبتس  تتپبد بتاهپبد هبشهیم خ ب پ شپ و در تیبجی در سمگت و تح   گمیز و   ا  و بوپبدرساتس هی    ام هحمبن 

 شپ تدپیت ازی  ص رتهی Linearرسهیمسهازی شپ  و ها تاهع  وذا رلایی (. 0710 د )وبرثس و و ام  تأثبمگذبر خ ب پ ه

 (.07)شکت  آوری هبشیمی خ ب پ ه د ای ویمبام دبربی تابو دوری بز وحپود  بست
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 هاساختمانشده تراکم  سازینرمالنقشه  -78شکل 

 معیارها تلفیق -9-8

 م یک بز وتبار ا   مبی  رسههیمسههازی و تتمیف ت بهع گههه یت  ازی ه ادبد  سههازیآواد  س بز بتجام ومبحت 

  ایروش دبروزن  ایلاییشههپ  رب ها یکپی م تلمبق ته د. همبی تلمبق  سههازیتموالو  دبروزنهایپ وتبار ای  درت ایت

هپین  ای بسههت شههپ بسههیماد وخیلمس و  د دبرد ای در بی جا بز یکس بز بت بع ت بهع تلمبق  ازی تحت گ  بن روش گاوا 

 ازی صه رت گم یی بست.   ایوزنو گهت  هپ شهاتس ها تمابن  ،مبرگم یی  مروی Gamma 0.9ها تاهع   الاییو ظ ر 

در همبهم  آوریتابوبزبن  بزتظمین تقشی وحپود  ش م برووبی رب ببسهت.  وشها پ ،اهت 07تیبجی تلمبق وتبار ا در شهکت 

وااحت  7هالا تقاهبم ته د  بسهت.  پول  آوریتابو وی سهط  آوریتاب ائبن؛  آوریتابخطم زلزلی در سهی الاس 

ای  هاشههپوس مخطم و اطقس بز شهه م   ایوحپود و ظ ر بز  .د پوسرب تشههان  لمز زوبن مخطم تاههدت هی   ایوحپود 

ی   حاههاسههبت هبشیمی رب تادت هو ردوطالتیوی سهط هی  ائبن  اهی پ و هم بسهاس  اربویم ای  آوریتابی دبربی در 

 .هاش پوسدبرب  لمز زوبنخطم 

 
 لرزهزمینکالبدی شهر ارومیه در برابر خطر  آوریتابنقشه  -78شکل 
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 متوسط به پایین آوریتابمساحت مناطق شهری با  -9جدول 
 درصد محدوده پرخطر مساحت محدوده پرخطر مساحت منطقه منطقه شهرینام 

 درصپ 71 ابل ویمومهع 01 ابل ویمومهع 77 0و طقی 

 درصپ 47 ابل ویمومهع 7/7 ابل ویمومهع 07 7و طقی 

 درصپ 70 ابل ویمومهع 4/1 ابل ویمومهع 71 7و طقی 

 درصپ 07 ابل ویمومهع 7/0 ابل ویمومهع 01 4و طقی 

 

 مخطم وحا ب شپ  و   ایوحپود بز شه م  زو  ت   س،اهتای واهاحت  شه دوسولاحظی  7هم بسهاس  پول 

ها وستت وحپود  ش م ات درصپ بز  3/73د،بق   ط رهی اهی پ.  لمز زوبنوی سهط هی  ائبن در وقاهت  آوریتابدبربی 

ای شههاوت  اههیی   4ی درصههپ بز و طق 07بسههاس  هم  هبن ای  گبمدوسدر زوم  و اطق  مخطم ،مبر  ابل ویمومهع 7/70

درصههپ  71و   70  47ها  تمتبن هیتبز  0و  7و  7و و اطق  بسههتو ویمبام ومازی و ها ت تاریخس شهه م ها  هتبت هالا 

دی م در بین زوب ی بین بسهههت ای  ذام،اهتتکیهی  .گبمتهپوسهتهپی  های   هایرد در بز بین تظم بز واهههاحهت خ د 

تبز در دسیی و اطق  مخطم  ای  ش تپوسوحا ب  بیحاشهبیای  زو و اطق  7و  0بز و اطق   ست  ،اهت  ای،اههت

 .بتپگم یی

 بندیجمع -4

 بوبپ  در شه م ای بوموزی وطمح بست ای بین ،اهلبت رب دبرد تا ها شمبیط   وم  مک ی گ  بنهیشه می  آوریتاب

حبطس و- م   س  زیاههت-بین وم  م دبربی بهتاد وخیلف ب،یاههادی  ب یهاگس پیپ تغببم ا پ.   ایچالشو   اهحمبن

 د ،مبر خ بلشتاعتحتو زیمسهاخیس ه د  و  ه بر  سهطح زتپگس ا  تس و آتس ومدم شه متشبن رب هی بشکال گ تاگ ن 

  تمبام ازوتاهم تااارآوپ  اهد د و ت زیع تاو اسههن  ههها ای ه ۀشههدکوضههتبت تاو اسههن االدپ شهه م  وات پ دبد  بسههت. 

س بز وبزبن خااربت تاش درتیبجیو   ذیمیآسبن مس د  در ب زبیش   ایساخیهانو   ااارهمیشه می هالا  تاسهازگاری 

   (.0717سلهاتس وقپم و  هکاربن  ) بستو ب زبیش زوان ه د د ش م بثمگذبر   المز زوبن

 بست لمز زوبندر همبهم خطم  آوریتاب بزتظم پف تحقبق حاضهم همرسهس بهتاد سهاخیاری و االدپی ش م برووبی 

شهه می    ایاارهمیوتبار شههاوت تمبام  هتبت  تمبام سههاخیهاتس  تتپبد طدقات سههاخیهان   1ای هپین و ظ ر تتپبد 

دسهیمسهس هی ومباز درواتس  دسهیمسهس هی ومباز بوپبدرساتس  دسیمسس هی  ها ای هاز   اصلی بز وتاهم و  اصلی خط ط 

ها بسیماد   وو طق  ازی و ت بهع گه یت آن  اارگبمیهیو ها  شهپ بتیخاب و ردوطالتیوتبار ای  بنگ  هی  شهار، یهمق 

  اهمرسستیایج شهپ  بسهت.  ی وذا ربز وتبار ا دبروزن  ایلاییب،پبم هی ت لبپ ( GISبز سهباهیم بطلاگات  غمب بایس )

 73ود حپشهپ  بست و تیایج حااس بز بین بست ای  لمز زوبنوحپود  شه می هی  آوریتابو جم هی ت لبپ تقشهی وبزبن 

  ایوحپود رب   اآن ت بنوسوی سههط تا  ائبن ه د  و بز بین تظم  آوریتابدرصههپ بز وسههتت وحپود  شهه می دبربی 
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 31ها  0درصهههپ و و طقی  77ها  آوریتاب تمینامدبربی  4بز وبان و اطق چ ارگاتی شههه می تبز و طقی  مخطم تهاوبهپ. 

تیایج  ژو ش  ب هبت و ضههمورت هازت می و  .هاشههپوس لمز زوبنریاههک  ۀدرزوب  آوریتاببی هبشههیمین دبر درصههپ

طح برتقای سهه و ظ رهی اوع زواتس و وکاتس   ایریزیهمتاویت  ی هی بهتاد سههاخیاری و  هتبیس و اطق شهه می و لزوم 

 ت بنوسو هم بین بسههاس  سههازدوسشههکار رب آ لمز زوبنخطم  بلخاهه  گلسدر همبهم وخاطمبت وحبطس و  آوریتاب

 یکس بز تباز ای بساسس وپیمیت ش می بست. و ردوطالتیدر وحپود   آوریتابگمت ای برتقای سطح 

 منابع

 ذیمی ساخیهاتس ش م ا در همبهم سازی آسبنوپل .0731؛ بحپتژبد روشیس  وحان؛ ،مخل   و پی و زیاری  امبوت بلی

زلزلی ها بسهیماد  بز روش  مبی پ سهلاهلی ومبتدس در وحبط سبایم بطلاگات  غمب بایس؛ ته تی و ردی: ش م زتجان. 

 .013-030. صص 01. شهار  0731  ایبز  ال اوی  غمب با و ت ستی.

تتببن گ بوت  .0733؛ می  گلس و تظمی گپلس  سههتبپحدبدس  اب ومث؛   ربحهپ  بحهپ؛ وشههکب س  به بلمهههت؛ گاهه 

؛ FUZZY LOGICو  GIS ذیمی ها ت ا ن ش می زتجان ها بسیماد  بز بی/سهاخیهاتس وؤثم در آسهبن -سهاز 

 .70-73  صص 77  شهار  0733تشمیی   م ای زیدا  ه ار 

 ای آوری االدپی ب یهاعتاب س جش و برزیاهس .0714؛ واطمس رضهایس  وحهپرضا؛ ر بتبان  وجیدس و حاب س  سبپ

. 4. شهار  0714 سهال.  ای بتاهاتس ژو ش تشهمیی ای شه م ت مبن. ردی: وحلیو  ۀشه می در همبهم زلزلی؛ وطالت

 .077-011 صص

آوری تدببن وم  وس تاب .0711؛ ر بتبان  وجیدس؛ رضهایس  وحهپرضا؛ گا می  گلس؛  م بزگار  بادم و شایان  سباوش

. 0711زوایان  .ریزی و آوایش  هاتشمیی همتاوی(  CBDM) وح ردر وپیمیت س بتح ب یهاع و شاخص سازی آن

 .40-01. صص 4شهار  

ساخت در تشپیپ  باوپ ای وخاطمبت طدبتس در تأثبم گ بوت بتاهان .0731؛ سهاسهان   ر   مزبتی و و سهس وتپ   تمم

تشهههمیی تحقبقات اارهمدی گل م  . غمب بایسشههه می ها اارهمد و طق  ازی و سهههباهههیم بطلاگات  ای الانوحبط

 .71-71. صص 00 شهار . 0731 سال.  غمب بایس

 ای ش می ها بسیماد  بز تحلبت بی    یشه اسس لمز آسهبن .0714؛ صهباوس  ،پیم؛ تقس تژبد  ااظم و ب پی الااس  گلس

. سال ریزی ش میات همتاوی ال اوی وطالت؛ وطالتی و ردی: ش م گمگان. GIS( و IHWPسلالی ومبتدس وتک س )

 .07-47 صص. 0714س م  شهار  ت م  ه ار 

؛ و طقی FAHPه پی خطم زلزلی ها وپل ریز    ی .0714؛ و اه ر تتبهس  بهمب بم؛ رت زی  ااظم و ااهلس زبد   واطمس

 .0714ش م ب  بز. بولبن  هایش ولس گل م زوبن و ت ستی ش می تدمیز. سال و ردوطالتی: و طقی یک الان
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 ای واههک تس شهه می در همبهم زلزلی )وطالتی همرسههس وقاووت سههاخیهان .0710؛ وبرثس  حهبپرضهها؛ بادمی و ام  بوبم

 .01-47. صص 0710 ایبز  .سال بول .شهار  بول تشمیی  مت حاار. .و ردی: ش م  هپبن(
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