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Abstract 
Natural disasters have the potential to turn into catastrophic disasters in the 
absence of hazard reduction systems. Today, communities are trying to reach a 
pre-crisis situation as soon as possible following an emergency. Therefore, in 
recent years, more attention has been paid to the issue of resilience. In this study, 
we have tried to identify the indicators of the environmental physical component 
of urban resilience in dysfunctional contexts that can be used in urban resilience 
in order to make the study area more flexible to the forthcoming changes and 
crises. The present study is quantitative applied descriptive research which uses 
documentary and field data. Data analysis has been done using Analytic Hierarchy 
Process (AHP) in GIS 10.5 software environment. The criteria studied in the 
present study include distance from medical centers, tissue fineness, number of 
floors, material and age of materials, access to green and open spaces and 
population density. The results of the present studies indicate that among the 
factors studied, the fineness criterion, with an average of 0.338, has the highest 
degree of resilience in the study area and then the structural material criteria, 
has 0.221% effect on the resilience of the study area. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
In the present century, we clearly see that 
natural and sometimes human events in 
societies that are not ready to deal with 
their effects, turn into crises and 
sometimes great catastrophes (Nourian 
and Esfandi, 1394: 56). One of the most 
important key issues in the physical 
discussion of resilience is to determine the 
necessary indicators to measure and 
evaluate their resilience. The consensus of 
the scientific community is that resilience 
and resilient society is a multifaceted 
concept and includes social, economic, 
institutional, physical and environmental 
dimensions (Eani and Masoumi, 2016: 68). 
Therefore, the vulnerability of cities is felt 
everywhere in human life, from 
infrastructure and buildings to urban 
facilities and services. Therefore, natural 
disasters are considered as a major 
challenge to achieve sustainable 
development in human societies. 
Recognizing the ways to achieve 
sustainability, through various models of 
reducing vulnerability, has been included 
in disaster planning and management and 
a suitable place in national policies of each 
country to create a favorable situation for 
efficient and effective reduction of risks at 
different levels of accident management 
(Rajaei, 1394: 9). A study of natural 
disasters shows that in recent years, the 
world has witnessed some unforeseen 
natural disasters such as the Asian 
tsunami, Hurricane Katrina and the 
Sichuan earthquake in China. Although 
some predictive tools are effective in 
reducing the effects of crises (Rezaei et al., 
2015: 612), studies conducted in the world 
show that the vulnerability of different 
groups of people living in dysfunctional 
urban contexts, depending on their 

standard of living and social and physical 
status, is different in different places 
(Mohammadi Serin Dizaj and Ahadnejad 
Roshti, 2016: 12). The resulting damage, 
especially in dilapidated urban fabric, in 
addition to the surprise of officials, always 
imposes high costs and has a very high 
potential to become other types of 
damage, including political, economic and 
cultural. Moreover, depending on the 
amount and context, it can take different 
directions. Today, the analysis and 
increase of resilience and the reduction of 
vulnerability to natural hazards have 
become important issues in the field of 
planning and risk management (Ghadiri et 
al., 2011: 1). 

2.  Research Methodology 
The present study is cognitive, practical 
and causal. It employs a mix of quantitative 
and qualitative methods for collecting and 
analysing data (survey and researcher-
made questionnaire). Economic, 
environmental, and physical factors 
affecting resilience have been studied. GIS 
geographic information system has been 
used to analyze the data and AHP 
hierarchical analysis has been used to 
evaluate the resilience of the region. 

3. Research Findings  
Based on the research findings, the 
weighting model was used to determine 
the extent and degree of effectiveness of 
layers and criteria. After forming a matrix 
of pairwise comparisons between existing 
criteria, obtained from the opinion of 
professors and experts in urban planning 
and worn urban texture, the Expert Choice 
impact weight of each criterion was 
obtained. Therefore, nine criteria have 
been used as the main criteria to identify 
urban resilience. According to urban 
planning experts and according to the AHP 
model, micro-density and type of 
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structure were the most important factors 
in identifying the physical resilience of the 
study area. The rate of incompatibility was 
(0.12), indicating the confirmation of the 
output weights. The result of the experts' 
opinion was entered into the Expert 
Choice software, then the final weight of 
the layers was obtained. According to the 
map obtained from the combination of 
information layers, the central parts of 
Sarasiab Neighborhood were more 
vulnerable to earthquakes due to high 
population density and high building 
density. Moreover, the data analysis and 
the spatial analysis model showed that the 
cell classification of the introduced output 
map into 5 classes was prepared under the 
heading of very low, low vulnerability, 
moderate vulnerability, high and very high 
vulnerability. 

4. Conclusion 
Finally, it can be said that the growing 
urbanization and population of Mallard 
Region is a potential for great damage in 
the occurence of natural disasters. The 
expansion of communication networks 
and urban infrastructure on the one hand 
and the non-observance of the most basic 

safety points in urban constructions as 
well as the lack of a plan for the growth and 
development of construction on the other 
hand cause serious damages during an 
earthquake. The final results of our study 
show that Sarasiab Neighborhood is an old 
neighborhood with a high level of physical 
vulnerability. Existence of buildings with 
high degree of confinement, low quality 
and high density has increased their 
vulnerability compared to other areas. 
Tissue compaction, lack of open spaces, 
and wear and tear of these tissues 
exacerbate its vulnerability. Also, the 
distance from the relief centers, the 
existence of narrow passages in some 
streets due to the possibility of blockage 
due to the vulnerability of body parts and 
high confinement will increase travel time 
and slow rescue operations. 
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 چکیده
یر   مختلفی  هایشیوه  در  آوریتاب.  است  سوانح  ریسک  مدیریت  در  کلیدی  عبارت  یک  آوریتاب   تفس

  یک   که  حدی   یا  میزان  به  اشاره  اغلب  آوری  تاب  باشند  متفاوت  یکدیگر  با  است  ممکن  و  شودمی
ب  و  تحمل  به  قادر  معین  سیستم اختی،  بوم  مالی،  تغییرات  برابر  در  آوری  تا ن ماعی  ش  فرهنگی  یا   و  اجت

  کند  سازماندهی  مجددا    فرآیندها  و  ساختارها  از  جدید  مجموع  یک   در  را  خود  کهاین  از  قبل  است
 هایپیچیدگی   و  مسائل  که  است  شهری  فضای   در  ایفرسوده  محالت  شهری،  فرسوده  هایبافت.  دارد

  که  دارند  را  امر  این  پتانسیل  طبیعی  هایبحران.  دارد  را  خود  شیوه  و  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،
ت  تقلیل  هایسیستم  نبود  در   وقوع  پی  در  جوامع  امروزه.  شوند  تبدیل  هولناک  سوانحی  به  مخاطرا

 از.  یابند  دست  بحران  از  پیش  وضعیت  به  سریعتر  چه  هر  که  هستند  تالش  در  اضطراری  شرایط
 شده  سعی  پژوهش  این  در.  است  شده  بیشتری  توجه  آوریتاب  موضوع  به  اخیر   هایسال  در  رو  این

 در  تواندمی  که   را  ناکارآمد  هایبافت  در   شهری  آوریتاب  محیطی  کالبدی   مؤلفه  هایشاخص  است
 را  مطالعه  مورد  محدوده  توان  به  آن  کمک  به  تا  شده  شناسایی  شوند   گرفته  کاربه   شهری  آوریتاب

ش هایبحران  و تغییرات به نسبت وع از حاضر پژوهش. نمود پذیر انعطاف رو پی   از  که بوده  کمی ن
ه  میدانی  و  اسنادی  مطالعه  تدابیر   با   اطالعات  تحلیل  و  تجزیه.  است  اطالعات  گردآوری  منظورب

 پذیرفته  صورت  GIS 10.5  افزاری نرم  محیط  در(  AHP)  مراتبی  سلسله  تحلیل  فرآیند  از  استفاده
 لحاظ  به  و  کاربردی  هایپژوهش   زمره  در  بایستمی   هدف  لحاظ  به  را  حاضر  پژوهش  چنینهم.  است

 شامل   حاضر  تحقیق  در  بررسی  مورد  معیارهای.  آورد  شماربه  توصیفی  هایپژوهش   زمره  در  روش
ت،  ریزدانگی  درمانی،  مراکز  از  فاصله   فضاهای  به  دسترسی  مصالح،  قدمت  و  جنس  طبقات،  تعداد  باف

یان  از  آمده  دست   به  نتایج  براساس.  باشد می  جمعیت  تراکم  و  باز  و  سبز ی  م ورد  که  عوامل   بررسی   م
ین  با  ریزدانگی  معیار  است،  گرفته  قرار یانگ   شده،   گرفته  نظر  در  عوامل  دیگر  میان  در  338/0  م

ب  میزان  در  را  اهمیت  درجه  باالترین   جنس  معیار  آن، از  بعد  و  داشته  مطالعه  مورد  محدوده  آوریتا

 کلیدواژه ها: 
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 کاهش بحران زلزله )مطالعه موردی: شهر مالرد( 

  گیری  نتیجه   بنابراین. هستند تاثیرگذار بررسی  مورد محدوده آوریتاب میزان در درصد، 221/0 سازه
  تنها   نه  بررسی  مورد  منطقه در  زلزله   بحران  کاهش  برای  تاثیرگذار  عوامل  و  معیارها  براساس  که  شد

 .دارتد فراوانی  تاثیر نیز شهری فرسوده های بافت  بلکه هستند تاثیرگذار موثر عوامل

 مقدمه 1
  طبیعی   رخدادهای   که  شاهدیم  آشکارا  حاضر،  قرن   در

  آثار   با   مقابله  آمادگی  که   جوامعی   در   انسانی   گاه   و
  عظیم   فجایع   بعضا   و  هابحران   به  ندارند،  را  هاآن

می    از (.  56:  2015  ،  1اسفندی  و   نوریان )  شوند تبدیل 
 آور،تاب   کالبدی   بحث   در   کلیدی   مباحث   ترین مهم

  ارزیابی   و  گیریاندازه   برای  الزم   های شاخص  تعیین
  علمی   یجامعه   اجماع.  هاستآن   آوریتاب   میزان

  آور تاب   اجتماع  و  آوریتاب   که  است   این   بر   مبنی
  اجتماعی،  مانند  ابعادی شامل  و   جانبه  چند  مفهومی 

  و   فنی)  است   محیطی  و   کالبدی  نهادی،  اقتصادی،
  پذیری آسیب   سبب   همینبه(.  68:  2016  ،  2معصومی

  تا   هاساختمان   و  هازیرساخت   از   جا،  همه   در   شهرها 
  انسان   زندگی   در   شهری  خدمات   و   تأسیسات

  عنوان به   طبیعی   سوانح   رو،  این   از .  است  محسوس
  پایدار   یتوسعه  به  نیل  جهت   در   اساسی،  چالشی 

  شناخت   که  رود  می  شماربه   انسانی  جوامع
  الگوهای   یوسیلهبه   پایداری،   به   نیل   های شیوه

  و   ریزیبرنامه  در   پذیری،آسیب   کاهش   مختلف
  مناسب  جایگاهی  و  است شده  وارد سوانح مدیریت 

  تا   است   یافته  کشور   هر  ملی  هایگذاریسیاست   در 
  مؤثرتر   و  کارآمد  کاهش  برای   را  مطلوبی  وضعیت

  ایجاد   سوانح   مدیریت   مختلف   سطوح   در  خطرات
  آوری تاب  حال،  این   در(.  9:  2015  ،  3رجایی )  نماید

  و   هاگیریغافل  اختالالت،  با  مواجه   مفهوم  عنوانبه
 Harris and Mitchell) شودمی  معرفی  تغییرات

  طبیعی   بالیای   و   حوادث  وقوع   بررسی (.  2012,26
  جهان   گذشته،  هایسال   در  که  است  آن   از  حاکی 

  نشدة   بینی  پیش  های  مخاطره  از  بعضی  شاهد
  و   کاترینا  گردباد  آسیا،  سونامی   مانند  طبیعی

 
1 Noriyan And Asfandi 
2 Fani and Masomi 
3 Rajaei 

  از   بعضی  اگرچه.  بود  چین  سیچوان  یلرزهزمین
  ها بحران   آثار   کاهش   در  کننده   بینیپیش   ابزارهای 

  با   اما  ،(612:  2015  همکاران،  و  4  رضایی )  است   مؤثر
  آسیب   ایفزاینده  صورتبه   افراد   و   جوامع  ،  این وجود

  این  با اند،یافته  افزایش  نیز هاریسک  و  شده پذیرتـر
  از   بعد  تا  اغلب  پذیریآسیب   و  ریسک  کاهش  حال 

 Ainuddin)   شونـدمی  انگاشتـه   نـادیـده  سوانح  وقوع
& Routray, 2012:83  .)در   شده  انجام   مطالعات  

  هاىگروه   پذیرىآسیب  که  دهدمی   نشان  دنیا
  شهری،  ناکارامد  هایبافت   در  ساکن  مردم  مختلف

  فیزیکی   و   اجتماعی   وضعیت  و   زندگی   سطح   به   بسته
  سرین   محمدی)  است  متفاوت  مختلف  نقاط   در  هاآن

  هاىآسیب (.  12:  2016  ،  5روشتی   احدنژاد  و  دیزج
  شهری،   فرسوده   هایبافت   در   باالخص   آن   از  ناشی 

  هاىهزینه   مسئوالن،  گیرى غافل  بر  عالوه   همواره 
  براى   باالیی   بسیار  قابلیت  و   کرده  تحمیل  را  زیادى

  سیاسی،   از   اعم   ها آسیب  دیگر  انواع   به  شدن   تبدیل
  به  بنا  چنین،هم .  باشدمی   دارا   را   فرهنگی   و   اقتصادى

  به   متفاوتی   هاى جهت   تواند می  آن  یزمینه  و   میزان
  در   و  آورىتاب   افزایش   و   تحلیل  امروزه،.  بگیرد  خود 

  مخاطرات   برابر  در  پذیرىآسیب   کاهش  مقابل
  یحیطه  در   گسترده   و   مهم  یحوزه  به  طبیعی

  است   شده   تبدیل  مخاطرات  مدیریت  و  ریزىبرنامه
  وقوع   حیث   از   ایران (.  1:  2011  همکاران،  و    6قدیرى )

.  دارد  قرار  دنیا   خیز  سانحه  اول   کشور   ده  بین  در  زلزله
  باالی   تراکم  و  اشتهارد  گسل  وجود  علت  به  مالرد  شهر

  از  و  دارد  زلزله برابر در  باالیی  خطرپذیری  ساختمانی 
  که  باشدمی   ایران  در  زلزله  خطر  در  شهرهای  جمله

  احتمالی  زلزله وقوع شده، انجام هایبینیپیش  طبق
ازاین  .  کندمی   تهدید   را  مالرد   شهرستان   پیش   از   بیش 

4 Rezaei 
5 Mohammadi Serin Dizaj And Ahadnejad Roshti 
6 Ghadiri 
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  جهت   2800  نامه  آیین  اصول   رعایت  به  توجه  رو،لزوم
  ضروری  زلزله از ناشی  صدمه  و  پذیریآسیب  کاهش

  هدف   دو   با  شهری  آوریتاب   رویکرد.  رسدمی   نظر  به
  برای   مناسب   بستر  ایجاد   و   زلزله  مخرب   اثرات  کاهش

  رویکرد   عنوان  به  حادثه  وقوع  از  بعد  دوباره  بازیابی
  انسانی   امنیت  گزارش  از   پس  که  است   جدیدی 

  است   شده  تبدیل  فراگیر  بحثی  به  1994  ملل  سازمان
  در   زمین  کاربری  ریزیبرنامه  و  رویکرد   این   ترکیب  و

  مناسبی   ابزار  عنوان   به  شهری   آوریتاب   ارتقای  جهت 
  پذیری آسیب   و   خسارات  صدمات،  کاهش   جهت  در
  به   دوباره  بازگشت  و(  زلزله)  طبیعی بالیای مقابل  در 

  اصـلي   هـدف   اسـاس   ايـن  بر.  باشدمی   آل   ایده   شرایط
  كليدي   سؤال   اين   به  پاسخگويي   حاضـر  مطالعـه

  محیطی   کالبدی  آوریتاب   هایمولفه  است،
  بحران   کاهش  جهت  در  شهری  ناکارآمد  هایبافت 

  آوری تاب   هایمولفه   ارزیابی  عبارتی  به  کدامند،  زلزله
  جهت   در  شهری   ناکارآمد  هایبافت   محیطی   کالبدی

 باشد.می  زلزله بحران کاهش

 مبانی نظری 2
 معنای  به   آکسفورد   فرهنگ   در  آوری تاب  ی واژه

  حوادث   از  بعد  که این   منظور   به  چیزها   یا   مردم  توانایی 
  احساس   به   سرعت   به ...  و  آسیب   شوک،  مانند  ناگوار 

  به   مواد  توانایی  معنای  به  نیز  و  یابند  دست  بهتری
  شدن،  خم  از  بعد  اولیه  حالت   به  بازگشت  منظور

  واژه   این.  است  شده  معنا  شدن  فشرده  یا  و  کشش
  فرم   به  بازگشت   توانایی  مفهوم  به  بستر  و  فرهنگ   در

  لغت   فرهنگ   در .  است  گردیده   معنی   قبلی   شکل   و
  موقعیت   و   فرم  به   بازگشت  توانایی  به  نیز  النگمن

  برای   کافی  توانایی   و  فشار  شدن  برطرف  از   پس  قبلی
  گردیده   معنا...  و  هابیماری  مشکالت،  از   بازسازی

  چون هم   مطالعاتی   در (.  942  ،1987،  1النگمن )  است
  با   تحقیقی   در ،(2019)همکاران   و    2دلیر  زاده   حسین

  به   که  شهری   آوریتاب  مفهوم  بر  مروری  عنوان
 

1 Langma 
2 Hosseinzadeh Dalir 
3 Rousta 
4 Jafarian 
5 Mohammadi 

  سایر   های یافته  بر  مبتنی  تحلیلی   - توصیفی  صورت
  که   رسیدند  نتیجه  این  ایشان.  پرداختند  محققین

  های آسیب   و   طبیعی   حوادث  ناپذیر  جبران  عواقب 
  شهرهای   محیطی   زیست  و   اقتصادی   اجتماعی، 

  تا   آوریتاب   و   پایداری   مفاهیم  تا   شده  موجب   معاصر
  همکاران   و    3روستا.  شوند  مرتبط   هم  به  زیادی  حد

  آوریتاب   میزان   ارزیابی  منظور   به  ،(2018)  سال   در
  شهر )موردی  مطالعه  موردشناسی،  شهری   اجتماعی 

  که   رسیدند  نتیجه   این   به  ایشان.  پرداختند(  زاهدان
  زاهدان   شهری   مناطق  در   نامناسب  ذهنی   فضای

  و   پذیریآسیب   باعث (  4  و   3  مناطق  در   مخصوصا )
  آن،   تبع   به  و   گردیده   شهر  اجتماعی  آوریتاب   عدم

  خطر   به   را   مناطق  این   توسعه  و   اجتماعی   امنیت
  برای   تهدیدی  نامناسب  ذهنی  فضای  و  است  انداخته

  همکاران   و   4جعفریان.  باشدمی   شهر  آوریتاب
  آوریتاب   ارزیابی   و   بررسی  به   پژوهشی   در   ،(2017)

  بجنورد   در  زلزله  برابر  در   اقتصادی  و  اجتماعی
  شهر   که   داد   نشان   تحقیق  این   نتایج .  پرداختند

  اجتماعی   معیار  در   همبستگی   ضریب   با  بجنورد 
  و   معناداری  فاقد   936/0  داری   معنا  سطح   با  -0/ 020

  با   632/0  همبستگی  ضریب  با  اقتصادی  معیار  در
   5محمدی .  باشدمی  معنا  دارای  0/ 05  معنا داری   سطح

  ارزیابی   و  تبیین  بررسی   منظور  به  ،(2017)  همکاران   و
  در   اجتماعی   و  نهادی  آوریتاب   هایمؤلفه

 منفصل   یناحیه   شهری  خودانگیخته  هایسکونتگاه 
  نتایج   که  دادند   سنندجانجام   شهر  نایسر  شهری

  آوری تاب   پایین   بسیار  درجات  از   حاکی   پژوهش 
 بهینه  حد   به  نسبت   سکونتگاه  این   اجتماعی  و   نهادی

  و    6پیران   مانند  دیگر  مطالعاتی.  معیارهاست  این
  ،(2016)  همکاران  و   7سلمانی    ،(2017)  همکاران

  عادلی   و    9پور   داداش  ،(2016)  همکاران   و   8پرتوی 
  در   چنینهم   ،(2002)  10دهاقانی    زاده  مشهدی   ،(2015)

6 Piran 
7 Salmani 
8 Partovi 
9 Dadashpour 
10 Mashhadizadeh Dehaghani 
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  ، (2012)    1ویلسون   مانند،  نیز  خارجی  تحقیقات
  ، ( 1973)    4هولینگ   ،(2013)   3اسمیت   ،(2006)   2فولک

  و   آمیکو  چنینهم(.  2000)   ادگر  ،(2006)   5دیویس 
  ساخته   سهم   نقش   بررسی  منظور  به (    2014)  6کورا 

  شهر   در  کیفی   و  کمی   آوریتاب   در   شهر  شده
  تعریف   نماید،   می   تاکید  زیر  اهداف   به  ایمدیترانه

  با   نزدیکی   ارتباط  که  شهر  شده  ساخته  سهم   نقش 
  و   تیپولوژی  دارد،  عمرانی  ساز  و  ساخت  هایروش

  و   شهری   نظام  در  آن  مصالح   ارزش  مورفولوژی،
  آوریتاب   قوانین   تحت   مدیترانه   درشهر  آن  یرابطه

  چگونه   کهاین   به   پردازدمی   نهایتا  پژوهش   این .  شهری
  و   شده   کمی  بررسی   شهر  شده   ساخته  سهم  نقش 

  داخل   هنوز   شهری   ساختار  از   صحیحی   تعریف
   7ویلکینسون .  است  شده  گم   زیرساختی  آوریتاب

  آوری تاب   برای   روانی   حکم  عنوان  با   بررسی   در   ، (2015)
  میان   ارتباط  قطع  انداختن  جریان  هدف  با  شهری

  توصیفی   روش   با   و   اجتماعی   و   محیطی  زیست  وقایع 
  این   به   ایشان .  است  پرداخته  استرالیا  در  تحلیلی 

  و   هاسیاست   ضعف  و  قوت   نقاط   که  رسید  نتیجه
  دگرگون   بالقوه   فرایندهای  موارد   برخی   در   و  هاپروژه 

  را   محیطی  زیست  اجتماعی   آوریتاب   ساخت  شونده
(  2016)   8مارو.  کنندمی  تشویق  آینده  تحقیقات  برای

  شهري   پذيري انعطاف   تعريف   عنوان   با  پژوهشي   در 
  متون   و  تعاريف  بررسي  بـه  توجه   بـا  پژوهش  اين  در

  نتيجه   به  شهري   پذيري انعطاف   به  مربوط  علمي 
.  است  نشده   تعريف  خوبی   به   اصطالح   اين   كه  رسيده

  با   بنابراين   بوده   نيافته  توسعه  و   ناپيوسته   تعاريف
  برای   مفهومي  تنش  شش   مطالعات  به   توجه

  يك   پايان   در  و   كرده   مشخص  شـهري  پذيريانعطاف
. كندمي   پيشنهاد  پذيري انعطاف  از   جديد   تعريف

  به   عنوان  با  تحقیقی(  2013)   همکاران  و   9بورونیو 
  اند   داده   انجام  شهری  پذیری انعطاف   شاخص  سوی

 گیریاندازه  برای   چارچوبی   یارائه   به   تحقیق   این   در 
  آوری تاب   هایشاخص  تعریف  شهری،  آوری  تاب

 
1 Wilson 
2 Fouk 
3 Smith 
4 Holling 
5 Davis 

  عنوان   به   اسپانیا  استانی  مراکز  در  آن   کاربرد  و   شهری
  تحقیق   نتایج .  است  شده   پرداخته  موردی  نمونه 
  شهری   آوریتاب   از   شهرها  اغلب   که  دهدمی   نشان 

  آوری تاب   به  رسیدن  برای   بنابراین، .  دارند  فاصله
  منابع،   مصرف  کاهش   مانند   اقداماتی   باید   شهری

  مشارکت   فضای   ایجاد   محلی،  تجارت  ترویج 
  در   را  محلی   اقتصاد  به  بخشیدن  تنوع  و   شهروندان

  بررسی   بنابراین .  داد  افزایش  مطالعه  مورد  هایمکان
  برنامه   اهداف  ترینمهم  از   شهری   آوریتاب   موضوع 

  پژوهش   این  در   راستا  این  در   باشد،می   شهری   ریزان 
  نظریات   ای،کتابخانه   و  نظری   مبانی   از   جستن   بهره   با

  به   پیشین  هایپژوهش   یمطالعه  و  کارشناسان
  در   امنیت  مفاهیم   و   تعاریف   با   ارتباط   در   تحقیق

  شده   پرداخته  شهری   پذیریآسیب   و   شهری   آوریتاب
 .است

 های فرسوده بافت  2.1
  در   ایفرسوده   محالت  شهری،   فرسوده   هایبافت 

  های پیچیدگی   و   مسائل   که   است   شهری   فضای
  دارد   را  خود  شیوه  و  فرهنگی  و   اقتصادی  اجتماعی،

  های ریشه   دارای  سو  یک  از   هابافت   و  محالت  این.
  و   اجتماعی   فرهنگی،  غنای   با   ارزشمند  سکونتی 

  فرسودگی   جهت  به  دیگر،  طرف  از  و   است  معماری
  و   شهری   خدمات  به  مناسب  دسترسی  نبود  شدید،

  و   امنیتی  و  اجتماعی   مشکالت  وجود  بهداشتی،
  و   سوزی  آتش  و  سیل  زلزله،  برابر  در  پذیریآسیب

  شهرسازی   و   شهری   امروز  زندگی   با   تطابق   عدم   نیز
 .هستند  ساختی   زیر  و  بنایی  رو  مشکالت  دارای  مدرن

  زلزله 2.2
  ما  و   است  جایی  جابه  حال   در  چیز  همه  ما  اطراف   در
  احساس   زمین  کره  روی  در  حیات  از  مجموع   در

  پایمان   زیر  زمین  مرهون   ما  پایداری .  داریم  رضایت 
  آید،  می  در  حرکت  به  ناگهان   گاه  زمین  اما  هست، 

6 Amico 
7 Wilkinson 
8 Maro 
9 Bruneau 



 
 

156 

 . 169تا  149 صفحات .1400 زمستان .29 شماره .8 دوره
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 کاهش بحران زلزله )مطالعه موردی: شهر مالرد( 

  بدون   که   ایحادثه   یعنی  است،   زلزله  همان   این
  زلزله  گفت   توانبه   شاید .  افتد  می  اتفاق   هشدار 

  زیرا   است،  طبیعی  بالی  ترینمهلک   و  ترینترسناک
  وجود   آن  از   گریز   برای   زمانی   و   شود   می   آغاز   ناگهان 

  که  شودمی  گفته  زمین  خوردن  تکان  به  زلزله.  ندارد
  موجب   زمین،  به  وارده  فشار   دلیل  به  معمول   طور   به

 (. 2001 ، 1خالدی) شودمی  زمین گسیختگی 

 آوری  تاب ابعاد  2.3
  این   پیرامون   بحث  و  وجهی  چند  رویکردی   آوری،تاب

  بر   تاثیرگذار  و   مختلف  ابعاد   به   توجه  نیازمند  رویکرد
  اقتصادی،  اجتماعی، بعد 4  میان این در . باشدمی  آن

  معرفی   آوریتاب   ابعاد   عنوان   به   کالبدی   نهادی،
 (. 1)جدول . اندشده

 

 آوری تاب   ابعاد  1  جدول 

 تعریف ابعاد ردیف

 اجتماعی  1
اجتماعی، در   رات و حفک رفتار سازگارانه و  از تفاوت  ببت نشان دادن، انطباق با تغیی واکنش م

ی ح به دست م  .آیدبازیابی یافتن از سوان

2 
- کالبدی

 محیطی 
پناهگاه ز سانحه مانند  یت بازیابی بعد ا کونی و ارزیابی واکنش جامعه و ظرف احدهای مس ها، و

جاده ختها به زیر ها و وابستگی آنزیرساختی مبل خطوط لوله،   . شودهای دیگر میسا

 اقتصادی  3
جوامع به د و  ز طوری که آنها را قادر به کاهش خسارتواکنش و سازگاری افرا ی ا های بالقوه ناش

 .سوانح سازد

 نهادی 4
ی است و به وسیلههای مرتبط با تقلیل خطر، برنامهحاوی ویژگی نح قبل ا   یریزی و تجربه سو

ل خطر تحت تأثیر قرار می تغال افراد محلی در تقلی ر، اش جوامع برای کاهش خط  . گیردظرفیت 

 ( 1399)  نگارندگان: منبع

 

 تحقیقروش  3
  است،   تحقیقی  هدف  لحاظ  به  حاضر  تحقیق

. باشدمی   کاربردی  راهکارها  ارائه  دلیلبه   و  شناختی
  علی   ارزیابی  روش   و  ماهیت  لحاظ  به  تحقیق  این

  دراین .  باشدمی   کیفی - کمی  آن  در  هاداده   نوع   و   است
  های روش   از   اطالعات  آوریجمع   منظوربه   پژوهش 

  محقق   نامهپرسش   و   پیمایش)  وکمی   کیفی   تحقیق
  تحقیق  اهداف  و  موضوع  با  ارتباط  در(  ساخته

  منابع   از   استفاده   چنینهم   و   است   شده   استفاده
  تحقیق   موضوع  با   مرتبط  مقاالت   و  ایکتابخانه 

  مانند   عواملی  گرفتن  نظر  در   با  و  است  شده  استفاده
  بر   موثر   کالبدی  محیطی،  اقتصادی،  اجتماعی،

  تحلیل  منظور  به.  است  شده  بررسی  آوریتاب

 
1 kaladi 

  شده   استفاده  جغرافیایی  اطالعات   سیستم  از   هاداده 
  تحلیل   از   منطقه  آوریتاب  میزان  بررسی   منظور   به   و

 . است شده استفاده  مراتبی  سلسله

 مطالعه   مورد  یمنطقه  معرفی 
  23  بین   مربع   کیلومتر  950  وسعت  با  مالرد   شهرستان

- 02  تا   50  - 20 بین   و   شمالی  عرض  35 –   24  تا   35  –
  350  بر   بالغ   جمعیتی  که  است   واقع   شرقی   طول   51

  شهرستان   این .  است  داده  جای   خود   در   را  نفر   هزار 
  و   مرکزی  بخش  دو   در   مالرد  شهر   مرکزیت   به

  و   صفادشت   و   مالرد  شهر   دو   درای  صفادشت
  و   آباد لم  اخترآباد،  سکینه،بی بی   مالرد،  های دهستان 

 روستا،  68  از  بیش  مالرد  شهرستان.  است  بیدگنه
  شورا   دارای  آن  روستای  32  که  دراد   مکان  و  مزارع

  به   غرب  شمال   و  شمال   از  شهرستان  این.  باشندمی
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  و   ساوه   شهرستان   به  جنوب   از  کرج،  شهرستان
  شرق  از  شهریار، شهرستان توابع از جوقین  دهستان 

  غرب   از  و   قدس   شهرستان  و  شهریار  شهر  محدوده  به
  توان می   را  کشاورزی.است  محدود  کرج  شهرستان  به

  دانست   آن  ساکنان  هایفعالیت   ترینعمده   از  یکی
 متنوع مزارع و میوه باغات هکتار  هزار 11  از بیش که

نهم   شهرستان  این.  دارد   به   کشاورزی   نظر  از  چنی
  شهرستان . دارد فراوانی   پتانسیل  نیز اقتصادی  لحاظ 

  و   صفادشت  نامبه   صنعتی  شهرک  یک  دارای  مالرد
  در   که  است  صنعتی  و  تولیدی  واحد  700  به  نزدیک

  استان   غربی   جنوب   در   را  مهمی  نقش   زاییاشتغال   امر
  شهرستان   دستی  صنایع  ترینمهم.  کندمی   ایفا  تهران

  وضعيت .  نامید  بافیگلیم  و   بافیقالی   توانمی   را  مالرد
  سال   در   نفر  296196  جمعيت   با   مالرد   شهر   ساختاري

  از   كه  است   مالرد  شهرستان  مهم  شهرهاي   از   ،  1395
  ی محدوده   به  شرق  از  كرج،   شهر  محدوده  به  شمال 

  جاده   به  جنوب  از  ،(انديشه  شهرك )  شهريار   شهر

  هاي تعاوني   اراضي  به  غرب  از  و  صنعتي  اشتهارد
  اين   در   جمعيتي  ناخالص  تراكم.  است  محدود  مسكن

  خالص   جمعيتي  تراكم   و  هكتار  در  نفر   195  برابر  شهر
  با   مقايسه   در.  است  هكتار  در  نفر  509  معادل   آن

  اين   در  جمعيتي  تراكم  مالرد  شهرستان  ديگر  شهرهاي
  حدود )  مهاجر  جمعيت  زياد  سهم.  است  باالتر  شهر

  جمعيتي،  رشد  بودن   باال  و (  جمعيت  كل   درصد   55
  باعث   را  شهر  مساحت  و  جمعيت  بودن  نامتوازن

  وضع  در  مالرد قانوني محدوده مساحت. است شده
  آن   هكتار  674  كه  است  هكتار  1171  برابر  موجود،

  و   پر  نيمه  بافت  بقيه  و (  درصد  58  حدود)  پر  بافت
  در   كه   مالرد   شهر  گرفته  شكل  ساختار .  است  خالي

  مجزاي   هسته  سه  از  شده  تبديل  شهر   به  1374  سال 
  نشين   حاشيه  بافت  مالرد،   قديمي  روستاي

  و   كرج   شهر   هايحاشيه  از   آن   از   قبل  كه )  سرآسياب
  شده   سازي  آماده   بافت  و(  بوده  فرديس   محدوده 

 است. شده تشكيل مارليك شهرك

 

 
 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه  1  شکل 
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 مطالعه  مورد منطقه  هایکاربری 
  رعايت   با   مالرد   شهر   در   زمين   كاربري   ريزي برنامه

  وضع   در  زمين  كاربري:  است   گرفته  انجام  زير  موازين 
  آتي   یتوسعه  شده  بينيپیش   هایبرنامه   موجود،

  بر   تأكيد  با  باالدست  هايطرح   در  مالرد  شهر
  و   نظرات   مالرد   مصوب  جامع   ريزي   طرح   هاي برنامه

  هاي دستورالعمل   شهري،  مديريت  پيشنهادهاي 
  تفصيلي   طرح   در   شهرسازي  و   معماري   عالي   شوراي
  سطوح   در  موردنياز،  هايكاربري   تأمين  حاضر،

  متعادل   توزيع   منظور  به  شهري،  تقسيمات  مختلف
  پذيرفته   انجام   شهر   سطح  در   هافعاليت   و  خدمات

  هم   و  مكاني   توزيع  یعرصه  در   هم   تعادل   اين .  است
  شهري   زمين  كاربري   عمده  هاي گروه   سهم   نظر  از

  رعايت   فعاليت  و  خدمات  و  معابر  سكونت،  يعني
  شهر  مساحت  از   درصد 25 كه  طوري به. است  شده

  معابر  كاربري   به   درصد  27  مسكوني،  كاربري   به
  و   خدمات  و   باغات   درصد   48  به  نيز  درصد

  وضع   در.  است  يافته  اختصاص  شهري  هايفعاليت
  ريزي برنامه  در.  است  بایر اراضي  از   درصد28  موجود 

  و  كمبود  تأمين  منظوربه  اراضي  اين   از   آتي،  یتوسعه
  هاي فعاليت  و   خدماتي  هايكاربري   متوازن   توزيع

  كاربري .  است  شده  گرفته  بهره   شهر  موردنياز
  زياد   و   متوسط  كم،  هايتراكم  با   پيشنهادي   مسكوني 

  خود   به   را   اراضي   از   درصد   25  شده   بينيپيش 
  خدماتي   هايكاربري   سهم.  دهدمي   اختصاص

  بخش   و   است   شهر  اراضي  از   درصد   48  پيشنهادي
  وضع   در  هاكاربري   اين  سطوح  كمبود  از  عمدهاي

  بازيافتي   اراضي   ساير   و  باير   اراضي  محل  از  موجود، 
  به   كاربري   اين   از  درصد  25/ 8.  شد  خواهد   تأمين

  در   زيرا  دارد  تعلق  خصوصي  و  عمومي  سبز  فضاي
  در   خصوصي   سبز  فضاهاي  و   ها،باغ   حاضر  طرح

  نگهداري   و  حفاظت  پايدار،  یتوسعه  تحقق  چارچوب
  اجتناب   موارد   و   شده   خشك  هاي باغ   مورد   در   و   شده

  و   عمومي  سبز  فضاهاي  به  هاآن   تبديل  ناپذير،
  نواحي   در   علت   اين   به.  است  شده  پيشنهاد   هاپارك

 مثل  انديافته  تمركز  شهر   هايباغ   كه  محالتي  و
  عمومي   سبز  فضاي   و   باغ   سرانه   نمايشگاه   یمحله

  ارتش   و  شاهد  مثل  محالتي  در  يا   و   است  باال  بسيار
  است  محالت  ساير  از  بيش   بسيار   كاربري اين  سرانه

 (.2016باوند،   مشاور مهندسین)

 ها و بحثفتهیا 4
 معیارها  و  ها الیه  دهی  وزن  نتایج

نتایج  درجه    یزان م  یینتع  ی برا   یق تحق  براساس  و 
معیه ال   یرگذاریتاث و  وزن   یارهاها  مدل    ی دهاز 

تشک از  پس  است  شده    یس ماتر  یلاستفاده 
براساس    یارهایمع  ینب  یزوج   یساتمقا که  موجود، 

اسات حو  یدنظر  در  کارشناسان    یزی ربرنامه   یزه و 
شهر  یشهر فرسوده  بافت  با    یو  آمده،  دست  به 

  ی گذاریر وزن تاث  Expert Choiseافزار  از نرم   دهاستفا
مع جدول  ه  ب  یارهر  در  است.  آمده    ( 2)دست 

تاث  ی زوج  یسات مقا  یس ماتر درجه  با  همراه    یر و 
طور که در  ها نشان داده شده است. همان آن   یگذار

مع نه  از  است  آمده  فوق  عنوان    یارجدول  به 
  یآورتاب   یی مورد استفاده در شناسا  یاصل  یارهایمع

از    یشهر که  است  شده  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
متخصص مدل    ی شهر  یزی ربرنامه   اننظر  طبق  و 

AHP   ب  یدانگ   یزر سازه  نوع  در    ترینیش و  عامل 
مطالعه   رد مو  یمحدوده   ی کالبد  یآورتاب   ییشناسا

است همان   باشند.یم مشخص  که  نرخ    یزانم  طور 
م 12/0)  یناسازگار ای (  که  معن  ینباشد    یید تا   یبه 

 .باشدی م ی خروج یهاوزن 
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 استفاده   مورد   پارامترهای   از   یک   هر   زوجی   مقایسات   ماتریس  2  جدول 

 معیار  سازه مصالح قدمت  جمعیت  معابر تراکم درمانی فضای سبز  ریزدانگی  وزن
 سازه 1 4 3 6 5 3 7 7 3/1 0.221

 مصالح  1 3 4/1 2/1 3/1 4/1 4/1 4/1 0.123
 قدمت    1 3 3 4 6 6 5 0.103

 جمعیت     1 3 3/1 1/ 7 1/ 7 5 0.74
 معابر     1 3/1 3 3/1 1/ 7 0.51

 تراکم      1 3 2 6 0.039
 درمانی       1 3 5 0.027

 فضای سبز         1 5 0.023
 ریزدانگی          1 0.338

گارندگان  )منبع 139: ن 9) 

 

  اطالعاتی های الیه  نمودن  استاندارد  نتابج 
 استفاده  مورد

جمع جمعیتی  تراکم که    ی شاخص  یتتراکم  است 
کننده جمع  یمشخص  مواقع    یتیبار  در  معابر  بر 

م نتیزلزله  در  و  ب  یجه باشد  تراکم    یشتربا  شدن 
رسان  یریگسرعت پناه   یتی،جمع و امداد    ی و خدمات 

ب  یدآی م   یینپا همکاران،    1)پورمحمدی  عکسر و  و 
برا  (. 2008 باال  ین عالوه  دنبال    یتیجمع  یتراکم  به 

باال تراکم  کمب  ی ساختمان  یخود  به    یفضا  ودو  را  باز 

بنابرا داشت.  خواهد  در    توانی م   یندنبال  گفت 
دارامحدوده    ی مساو  یط شرا باالتر  یکه  از    یتراکم 

جمع آس  یتنظر  دارد.    یباالتر  پذیرییب باشد  را 
شلوغ  و  شرا  ی،ازدحام  شدن  و    یطمختل  فرار 

باال  یامدادرسان  یری،گپناه تراکم  عواقب  از   ...   ی و 
نقشه    2. شکل  زلزله است  وعوق  یطدر شرا   یتیجمع

جمعیتی نرمال شده   با توجه  ی را نشان م  تراکم  دهد. 
  ی در مرکز محدوده   یریپذیب آس  یزاننقشه فوق مبه  

 است. یادز  یارمورد مطالعه در حد بس

 

 
1- Mohammadi poor 
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 نقشه نرمال شده تراکم جمعیت  2  شکل 

 1399منبع: نگارندگان  

 

 عمومی   باز فضاهای  به  دسترسی 
  نزدیکی   چنینهم   آمده  دست   به   نتایج   براساس 

  کم   محصوریت   و   مسکونی   مناطق  به   باز   فضاهای
  زلزله  برابر   در  شهر  مقاومت  افزایش   سبب  هاآن

  بیشتر   باز  فضاهای   به  دسترسی   چه  هر.  بود  خواهد

  سوی   از .  بود  خواهد   کمتر  نیز  پذیریآسیب   باشد،
  جهت   نیز  فضاها  این  یاندازه  و  وسعت   دیگر،

  مهم   بسیار   عملکردی  نظر  از  بودن  مفید  و   گیریپناه
  بررسی   مورد  مناطق  به  دسترسی  3  شکل  در .  است

 . است شده  داده نشان 

 

 
 نقشه نرمال شده دسترسی به فضای سبز و باز  3  شکل 

 : نگارندگان منبع 
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 ها ساختمان  قدمت
  میزان  ساختمان،   عمر   افزایش   با   زیر   نقشه  براساس 

  پذیری آسیب .  یافت  خواهد  افزایش  نیز  پذیریآسیب
  که   است  مواردی  شامل  بخش،  این  در   هاساختمان
 و  شده  سنگین  خسارت  دچار  هاساختمان

  سکونت   قابل  اساسی   تعمیرات  بدون  و   اندفروریخته
  بنای   عمر  ینقشه   زیر   اشکال   در.  نیستند

  شده   داده  نشان  سرآسیاب  محله  هایساختمان

  شده   داده   نشان  4  نقشه  در   که   طورهمان .  است
  ترین بیش   دارای  مالرد   هایبلوک   است

  عبارتی   به.  باشدمی   زیاد  قدمت  با  هاییساختمان
  از   بنا   عمر   پارامتر  آمده  دست   به   نتایج   براساس

  فرسوده   بافت   پذیریآسیب   در   حساس  پارامترهای
  ساختمان   یک  عمر  چقدر  هر  که  طوریبه  هستند

  بیشتر  نیز  آن   پذیری   آسیب   میزان  باشد   بیشتر
 . بود  خواهد

 

 
 نقشه نرمال شده قدمت بناها  4  شکل 

 1399منبع: نگارندگان  

 

 ها ساختمان مصالح  جنس
  در   مصالح  جنس   آمده  دست   به  نتایج  براساس

  تاثیر  بحرانی   مواقع  در  فرسوده   بافت   پذیری آسیب
  مصالح   جنس  هرچقد  که   طوریبه   دارد   مستقیمی

  حداقل   دارای   ها ساختمان  در  شده   گرفته  کار به
  که   شود  استفاده  مصالحی  از  و  باشد  داشته  کیفیت

  پذیری آسیب   و  ریسک   میزان  هستند،  پذیر   آسیب
  به   توجه   با .  بود  خواهد   بیشتر  زلزله  مقابل   در   بافت 

  با   مصالحی  از  معموال   شهری  فرسوده   بافت  که  این
  ، .شودمی   استفاده   گل  و   خشت   مانند   پایین  کیفیت

  زیادی   کمک   فرسوده   بافت  شناسایی   در  پارامتر  این 
  داده   نشان  5  شکل  در  که  طورهمان .  کرد  خواهد

 است.  شده
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 نقشه نرمال شده  وضعیت کیفی مصالح   5  شکل 

 

 ساختمان  طبقات تعداد 
شده   نرمال  نقشه  از  آمده  دست  به  نتایج  براساس 

( می 6شکل  نشان  مطالعه  (،  مورد  منطقه  که  دهد 
می  خطرپذیری  حداقل  وقوع  باشد.  دارای  صورت  در 

تخر  موجب  که  افزا ساختمان  یبزلزله  گردد،    یش ها 
جهت انجام    ی ارتباط  یها شدن راهآوار و بسته    حجم

نت  یاتعمل در  و  نجات  و    یزان م  یش افزا  یجه امداد 
ب آن   پذیری یبآس در  خواهد    رابر ها  دنبال  به  را  زلزله 

 داشت. 
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 نقشه نرمال شده تعداد طبقات ساختمان   6  شکل 

 منبع: نگارندگان 

 

 ساختمانی  های بافت   ریزدانگی
  دلیل  به کم  مساحت با قطعات ،(7) نقشه براساس

  باعث   تراکم،  افزایش   و   باز   فضاهای  نمودن  خرد
  حاصله   نتایج .  شوندمی  پذیریآسیب   میزان  افزایش 

  نظر   از  مطالعه  مورد   یمنطقه  که   دهد می   نشان 
  خطرپذیری   حداقل  دارای  هابافت   ریزدانگی

  ترینبیش   است  مشخص  که  طور همان  .  باشدمی
  ریز  بافت   دارای   مرکزی  یمحدوده   از   مساحت 

 . باشدمی

 

 
 نقشه نرمال شده ریزدانگی بافتها   7  شکل 

 1399منبع: نگارندگان  
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  مدل از   استفاده با  نهايي ینقشه  یتهيه 
AHP 

  AHP  مدل   به  مربوط  ی نامهپرسش   مرحله  این  در 
 شد، تهیه زلزله برابر در آورتاب  نقاط شناسایی برای

 نظر  زمینه  این   در   کارشناس  40  تعداد   از  سپس
 افزارنرم   وارد  کارشناسان  نظر  برآیند   و  شد   خواهی

Expert Choice  به   هایالیه  نهایی  وزن  سپس   شد  
 آمد.  دست

 
 موجود   های الیه   نهایی   وزن   3  جدول 

 وزن معیارها

 0.221 جنس سازه 

 0.123 نوع مصالح

 0.103 قدمت سازه

 0.024 جمعیت 

یت   0.039 تراکم جمع
 0.023 فاصله از فضاهای سبز 

 0.338 ریزدانگی بافت 
 1399منبع: نگارندگان  

 

 اطالعاتی   هایالیه   ترکیب
  باالی  تراکم  به  توجه  با  سرآسیاب  محله  مرکزی  نقاط  اطالعاتی  هایالیه  ترکیب  از  آمده  دست  به  نقشه  براساس

  الگوی   از  استفاده  و  هاداده   آنالیز  با  چنینهم .  هستند  پذیرتر  آسیب  زلزله  برابر  در  ساختمانی  باالی  تراکم   و  جمعیتی
  عرصه   باعنوان  کالسه  5  به  خروجی   نقشه   شده  معرفی  هایسلول   بندیدسته   اساس  این  بر  فضایی  تحلیل

  نشان (  8)  شکل.  شد  تهیه  است  زیاد  خیلی  و  زیاد   پذیریآسیب   متوسط،  پذیری آسیب  کم،  کم،  خیلی   پذیری آُسیب
 . است شده داده 
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نقشه :  8شکل    8  شکل  در برابر زلزله   یر پذ یب نقاط آس   ی بند پهنه ی نهایی    

1399منبع: نگارندگان    

 

 گیریبندی و نتیجهجمع 5
  ظرفيتي   عنوان به   مالرد   یمنطقه  جمعيت   و   شهرنشيني   فزاینده   و   رشد   به  رو   روند  كه   گفت   توانمی   نهایت   در 

  شهری   هایزیرساخت   و  ارتباطي  هايشبكه   گسترش.  است  طبيعي  بالياي  بروز  هنگام  به  زياد  هایخسارت  براي
  و  رشد   بودن  برنامه  بدون  و   شهري  سازهاي   و   ساخت  در   ايمني  نكات   ترينابتدایی   رعايت   عدم   و   طرف  يك  از

.  است   ساخته  فراهم   را  زلزله  وقوع  زمان  در   زياد  هایخسارت  ايجاد   یزمينه  ديگر،  طرف  از   ساز   و  ساخت   توسعه
  دارد   قرار  باالیی  سطح  در  کالبدی  پذيري آسيب   نظر  از  سرآسیاب  یمحله   دهد،می   نشان   ما  مطالعه  نهايي   نتايج

  هاي ساختمان   وجود .  باشندمی   پذیری آسیب   میزان  ترین بیش   دارای  هستند،  منطقه  قدیمی  هایمحله   عمدتا    که
  مناطق   ساير  به  نسبت   را  هاآن   پذيري آسيب   باال،  ساختماني   تراكم  و   پايين   ابنیه  كيفيت  و  باال  محصوريت   درجه  با

.  کندمي   تشديد  را  آن  پذيريآسيب   ها،بافت   این   فرسودگي   و  باز  فضاهاي  كمبود  بافت،  فشردگي.  است  كرده  بيشتر
  دو   هر  هایخیابان   بعضی  در   عرض   كم   معابر  وجود   امدادی،  مراکز  به  محالت   امدادرسانی  مراکز  از  دوری   چنینهم

  و  سفر  زمان  افزايش   باعث   باال  محصوريت  و  بدنه   قطعات  پذيري آسيب   نتیجه در شدن  د مسدو   احتمال   علت   به
  شهری   بافتهای   آوری   تاب   میزان  ارزيـابي   و   تحليـل   جهـت  زيادي   هاي   مدل .  شد  خواهد   نجات   و  امداد   عمليات   كندي

.  است  گرفته  صورت  كشور   خـارج   در  چـه  و  داخـل  در   چه نيز  مختلفي   تحقيقات  و   اسـت  شـده   ارائـه   زلزله  برابر  در
  كه  است،  نگرفته  انجام  كوچك  هـايپهنه  در  آسيب  بررسي  است  گرفته  صورت  كشور  داخـل  در  كـه  كارهـاي   در

  نمـوده   بررسـي  را  پذيري آسيب   آماري  هايحوزه  قالب  در  كه  كرد  اشاره(  2001)   جايكا  پروژه  بـه  تـوانمي   مثال   براي
  مختلف  هاي زمينه  در   اطمينان  و   قطعيت  عـدم   بـا   كـه اين  به  توجه   با   امروز   دنياي   در  كهاين   ديگر   مبحـث .  اسـت

  هستند،   زباني   و   كيفي   متغيرهاي  واقعي،   دنياي   در   موجـود  مسـايل   بـه   مربوط   متغيرهاي  از   بسياري   و   هسـتيم  روبرو 
  انجـام   هايپژوهش   در  كـه  دد،گـر   استفاده  فازي  گيريتصـميم  هـاي  مـدل   از  است  بهتر  مسايل  گونه  اين  در  بنابراين،
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  نيست   منطقـه  آن   انساني   خصوصيات  با   ارتباط   بدون   منطقه  هـر  پـذيري آسـيب   شك   بدون   شود نمي   مشاهده   شده
  اصـول   اجـراي  و  سـاز   و   سـاخت  كـه  چـرا  اسـت،  منطقـه آن  انساني  مـديريت  یشـيوه و   انسـان  رفتـار  از   انعكاسـي  و

  بايستي   تحقيقي   هر   در   پـس  دارد،  بسـتگي   انسان   مديريت   یشيوه   و   تفكرات  و   نظـرات  بـه   سـاختمان  در   مهندسـي 
  توسط   شده  انجام  تحقيق  در  كـه  باشـند،  داشـته  سـازگاري  مطالعـه  مورد  منطقه  شـرايط  بـا  اسـتفاده  مورد  هايمدل 

  تـوكلي   توسط   كه   شكستي   هـاي منحنـي   از   هـاآن   و  است  نشده   گرفته  نظر  در   مورد  ايـن   تهران،  شهر   براي   جايكا 
  دادند،  قرار  خود   كار  مبناي  را  آن   و   نمودند  استفاده   تهران  شهر  براي   بود،  شده   تهيه  منجيل  و   رودبـار   بـراي( 1993)

  از   اسـتفاده  راسـتا  ايـن   در   كـه  باشد   اطمينـان   قابـل   چنـدان  توانـد نمـي   آنان  نتايج  كه   گفت   تـوان مي   دليل  همين   به
  به   دهيوزن  و  معيارها  تعيين  در   و  هستند ارتبـاط  در  زلزلـه  و ساختمان  و  شهر  با  كه كارشناساني مختلـف  نظـرات

  شده   انجام  تحقيقات  و  كارها در كه  باشد، مفيـد  توانـدمي   نمايند  ترمطمئن   را  نتايج و  باشند  موثر  توانندمي   هاآن
  مورد   اين  كه است  زلزله  مختلف  هاي شدت  در   پـذيري آسـيب   بررسي  ديگر  مطلب.  است   نگرفته  قرار   توجـه  مورد

  كه   روست   آن   از   پژوهش   اين  اهميت .  است  شده   مشـاهده  كمتر  معموال   كشور  در   گرفته  انجام  تحقيقات   در  نيـز
  تأثير  آماري،  هايروش   از  استفاده  با   پژوهش   اين.  است  نـشده   انجـام   آمـاري   پژوهش  مالرد  زلزله  مورد   در   تاكنون

  به   نتایج . اسـت  كـرده بررسي  زلزله  برابر  در  مالرد   شهر  سرآسیاب  یمحله   پـذيري  آسـيب  در   را  هاشاخص   از  برخی 
  بر   طبقات،  تعداد   ساختمان،  اسـكلت   سـاختمان،  قـدمت  كـه  دادند   نشان  موجود  هاینقشه   از   آمده  دست 

  در   متغير  اين   كه   دهد  مي   نشان   ها بافت   ریزدانگی   از   حاصل   نقشه  و   مؤثرند   زلزله  برابر  در   منـطقه  پذيري آسيب
  و   ساختمان  قدمت  متغيرهاي  و  است   پذيريآسيب   در بيـشتري  نقـش  و  اهميـت  داراي  متغيرهـا  سـاير  بـا  مقايسه

میگردد.    .دارنـد  قـرار  بعـدي   جايگـاه  در  سازه  نوع ارائه  راستا  این  در  نیز    انتشار   و  تكثير  تهيه،-1پیشنهاداتی 
  در   الزم   امادگی   برای    مردم   آگاهى   ارتقای   و  آموزش  منظور   به  مالرد  شهر  سطح  در   ايمنى   به  مربوط   دستورالعمل

  عملياتى   برنامه  بينى  پيش  و  تدوين   و    احتمالی  خطرات  برای    دهی  سرویس   هایپایگاه   و  مرکز  ایجاد-2بحران    موقع
  اطالعات   از  مطمئن  نگهدارى  جهت  نياز  مورد   امنيت  تأمين-3مالرد    شهر  سطح  در   خدمات   خصوص  پيشگيرانه در 

 .بحران  مواقع در  استفاده مورد  ضرورى  و مهم

 

 . شودمی  تشکر تهران  نور پیام  دانشگاه  هایحمایت  از : تشکر و تقدیر

 .است نشده گزارش نویسندگان سوی  از  موردی: منافع تضاد

  حسن   آقای   ، (درصد  30)  افتخاری   الهام   دکتر  ،(درصد40)    خاله   هنده   نصیری   اسماعیل  دکتر:  نویسندگان  سهم
 ( درصد30)   تکله  نظافت
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