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  :چکیده

سوانح طبیعی به عنوان جزیی از فرایند زندگی بشر، چالشی اساسی در جوامـع انسـانی بـه خصـوص در شـهرها      

-تـرین و شـایع  در میان انواع سوانح طبیعی رخ داده در ایران زلزله از مخـرب . باشده میبدلیل تمرکز جمعیت و سرمای

 باشد که از گذشته تاکنون بیشترین آسیب جانی و مـالی را بـر شـهرهاي ایـران  وارد نمـوده اسـت.       ترین انواع آنها می

هـاي صـنعتی   ان و وجود کاربريتهران نیز بدلیل فرسودگی شدید بافت مسکونی، نزدیکی به گسل شمال تهر9منطقه 

که در صورت بروز زلزله مشکالت زیادي را به بار خواهد آورد الزم است مطالعات جدي در این مورد صورت گرفتـه تـا   

دراین راسـتا هـدف اصـلی پـژوهش      پذیر مشخص شده و تمهیدات الزم انجام شود.قبل از ایجاد بحران، مناطق آسیب

 .باشـد مـی  ANP FUZZYشهرداري تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل 9منطقه پذیري وارده به ارزیابی آسیب

باشد. دراین پژوهش بعـد  تحلیلی می -پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردي و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی

بنا، تعـداد طبقـات،    شاخص(نوع مصالح، نوع نما، تراکم ساختمانی، قدمت 10از مطالعه مبانی نظري و پیشینه تحقیق 

هاي همجـوار، فاصـله از گسـل، سـازند هـاي زمـین شناسـی و عـرض         ها، سازگاري کاربريمساحت همکف ساختمان

 Superها از نـرم افـزار   معابر)مرتبط با عنوان پژوهش انتخاب شده است. براي مشخص کردن ضریب اهمیت شاخص

Decisions فیایی استفاده شده است. درنهایت براساس نتایج حاصل وجهت تجزیه و تحلیل از سیستم اطالعات جغرا

گروه آسیب پذیري خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیـاد طبقـه بنـدي شـده و     5از تجزیه و تحلیل ساختمانها در

اي کـه از همپوشـانی   ها محاسبه شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که براسـاس نقشـه  درصد هریک از گروه

هاي منطقه در معرض آسیب پذیري متوسط قرار دارنـد. براسـاس   درصد از ساختمان52شناسان تهیه شده نظرات کار

درصـد دچـار   52مرکـالی   7درصد منطقه دچار آسیب پذیري کم، در سناریو 56مرکالی، 6نتایج نقشه فازي در سناریو 

  شد. پذیري زیاد مواجه خواهنددرصد با آسیب61مرکالی  8پذیري متوسط و در آسیب

  شهرداري تهران، سناریو9، منطقه ANP FUZZYپذیري، زلزله، : آسیبهاواژه کلید
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  :مقدمه- 1- 1

 مطابق با). Dutta‚ 2012: 2(اي در حال شهري شدن هستنددر سرتاسر جهان، کشورها به طور فزاینده

 jha et(درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی کنند80حدود 2050رود تا سال احتمال می ملل بینی سازمانپیش

al‚ 2012: vii.( دهند و تمرکز اقتصادي، در خود جاي می شهرها با توجه به اینکه اکثر جمعیت یک کشور را

به آنها همواره باید مد نظر  ختنباشند، پردااجتماعی و مراکز حاکمیتی در کشورها می سیاسی، فرهنگی،

 مسایلى از یکى ). دراین میان5: 1393و همکاران،  ابراهیمیان قاجاري(قرار داشته باشد متخصصین علوم مختلف

 قدرت و قهرمانی(است طبیعى حوادث مسئله هستند، گریبان به دست آن با جهان بزرگ شهرهاي بیشتر که

توسعه شهر در  برنامه، شهري جهان سوم به دلیل شهرنشینی بدون کزاحتمال خطر در مرا. )312: 1391 آبادي،

اقدامات ساخت وساز نامناسب  احتمال خطر باال، اقدامات مدیریتی نارسا در شهر و آمیز با درجهمناطق مخاطره

این مسئله به ). Quarantelli,2003,25؛ Lewis and Mioch, 2005: 52(گیري داشته استچشم در شهر، افزایش

 ‚León and March(این معنا است که مناطق شهري به مکان اصلی بسیاري از بالیاي احتمالی بدل خواهند شد

هاي کاهش خطر، به سوانحی هولناك و مخاطرات طبیعی این ظرفیت را دارند که در نبود سیستم). 251 :2014

ابق با آمار منتشرکمسیون سازمان مط. )Zhou et al, 2009: 2کننده براي اجتماعات بشري تبدیل شوند(ویران

-1مخاطره طبیعی در ایران اتفاق افتاده است(شکل 173، تعداد2014تا1970از سال 2015درسال  1)ESCAPملل(

(زلزله 1978اند؛ بیشترین تلفات در سالنفر جان خود را از دست داده110498). در طول این مدت 1

نفر جان 91912هاي ذکر شده، باشد. درزلزله)می1382بم (زلزله2003)و 1369(زلزله منجیل1990)، 1357طبس

  میلیون دالر آمریکا خسارات اقتصادي در پی داشته است.22791خود را از دست دادند و در مجموع 

                                                
1 -Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 



   3 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

ی
یع

طب
ت 

را
اط

خ
 م

داد
تع

)میالدي(سال
  

  در ایران 2014تا1970: تعداد مخاطرات طبیعی اتفاق افتاده بین سالهاي 1- 1شکل

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2015:منبع 
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مرگ و میر در مخاطرات طبیعی خسارات اقتصادي مخاطرات طبیعی

  

  در ایران 2014تا1970: مقدار خسارت و مرگ و میر ناشی از مخاطرات طبیعی بین سالهاي 2- 1شکل

  منبع: همان

ورهاي در حال ؛ بویژه در کشمخاطرات طبیعی انواع  ترینو مخرب بارترینزلزله به عنوان یکی از فاجعه

هاي شهري، ها و زیرساخت)که با خرابی ساختمانDong& Shan, 2013: 85(از دیرباز مطرح بوده است توسعه

 ,Min et al., 2010ها در نواحی شهري و اطراف آن وارد کرده(هاي بسیاري را به اموال و داراییخسارت
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Shanshan, 2011ریزي و ضعف در نتیجۀ نبود برنامه ادثی) و بیشتر خسارات فیزیکی و اقتصادي چنین حو

 ابعاد در زلزله از ناشی هايآسیب ).Linares&Rivas, 2012:1ها است(استانداردهاي ساختمانی و زیرساخت

 جهان در سکونت شیوه پذیرترینآسیب و مدرنترین که شهري جوامع متوجه) و... اجتماعی فیزیکی،(مختلف

). کشور ایران نیز باتوجه به آمار کمسیون سازمان ملل در سال 85: 1393ملکی و مودت، شود(می است،

پذیري در ) از این قائده(آسیبUNDP, 2004 :12(میالدي2003در سال  گزارش سازمان ملل) و 2-1(شکل2015

عنوان بخشی ترین مناطق جهان است و بهساختی، یکی از فعالفالت ایران ازنظر زمین برابر زلزله)مستثنی نیست.

: 1390فتاحی و همکاران،(خیزي زیادي را در طول تاریخ نشان داده استهیمالیا، همواره لرزه -کمربند آلپ از

نود درصد خاك ایران بر روي کمربند زلزله در کشورما نشانگر آن است که ). بطوریکه پراکنش جغرافیایی 55

) و بعد از 3-1)(شکل1: 1392 ؛ قائدرحمتی و همکاران، 93: 1392زلزله واقع شده(شماعی و همکاران، 

پذیري زلزله را در بین کشورهاي جهان دارد(شاخص ریسک بحران برنامه توسعه ارمنستان، باالترین آسیب

، از 1390همچنین با توجه به آمار سال  ).86: 1393به نقل از رضایی و همکاران،  2004سازمان ملل، 

هاي خطر نسبتا باال، باال و بسیار باال از نظر خطر زلزله قرار هشهر ایران، بیش از یک سوم آنها در پهن1331مجموع

ترین مخاطرات لرزه در فالت ایران یکی از مهمعلت، زمین به همین). 20: 1393دارند(نیکمرد نمین و همکاران، 

: 1390فتاحی و همکاران،(هاي مالی و جانی زیادي برجاي مانده استارتسخ طبیعی بوده و بر اثر بروز آن،

خسارتهاي مالی و جانی زیادي را (زلزله)طبیعی در رابطه با این پدیده ایرانشهرهاي ). بنابراین 1)(جدول55

  ).101: 1394فر و همکاران، (نظممتحمل شده است
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  اي ایران: نقشه خطر لرزه3- 1شکل

  )1384 مسکن، و ساختمان تحقیقات مرکز (منبع:

  در مخاطره زلزله اقتصادي خسارت و میر و ترین مرگ:رتبه بندي کشورها براساس بیش1-1جدول

  خسارت اقتصادي  مرگ و میر  رتبه

  ترکیه  ترکیه  1

  ایران  ایران  2

  مجارستان  هند  3

  رومانی  پاکستان  4

  روسیه  مصر  5

 )Urban and Disaster Risk Management Department, 2013: 21منبع:(

اي با خطر بندي خطر نسبی زلزله در منطقهان طبق تقسیمات پهنهشهر تهران به عنوان بزرگترین کالنشهر ایر

تحقیقات انجام ) و 1384، 2800؛ آئین نامه18218: 1391اي بسیار زیاد قرار دارد(قائدرحمتی و قانعی بافقی، لرزه
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شده توسط صاحبنظران، وقوع زلزله تهران را قطعی اما با زمان نامشخص بیان کرده است(سرور و سعادتی، 

هاي بازگشت هاي تاریخی، تهران متحمل چندین زلزله شدید با دورههاي زلزلهبراساس داده ).115: 1392

زلزله مصیبت باري تجربه نکرده  تاکنون خورشیدي1209بنابراین از آنجا که این شهر از سال  سال شده است150

است.  یادن شهر رخ دهد بسیار زایدر شتر ری7ي رانگر با قدرت باالاي ویهر لحظه زلزلهاحتمال اینکه است، 

در تهران وجود چهار گسل اصلی مشا، گسل شمال تهران، گسل شمال و جنوب ري می  عامل اصلی وقوع زلزله

-شهر تهران از یک طرف و وجود بافت در اطراف و درونهاي متعدد بنابراین وجود گسل). 1379، 2باشد(جایکا

پذیر، تمرکز هاي حیاتی آسیبتراکم، عدم رعایت استانداردها، شریاناي، جمعیت مهاي فرسوده، تراکم سازه

ها، مجلس، مراکز مهم اقتصادي و اجتماعی و توسعه فیزیکی نامناسب شهر تهران ها، سفارتخانهتمامی وزارتخانه

که درصورت وقوع زلزله نه فقط خود  )17: 1394را  با خطر جدي مواجه کرده (کریمی کردآبادي و نجفی، 

  ).3: 1390پذیري غیرکالبدي دیگر شهرها خواهد بود(محمدي یگانه، پذیر است، بلکه منشأ آسیبآسیب

هاي شمال تهران و گسل شمال ري گانه تهران در نزدیکی گسل22تهران به عنوان یکی از مناطق  9منطقه

آنها براساس گزارش هاي ذکرشده و میزان خطرپذیري از اختصاصات گسل اىخالصه ادامه قرار دارد که در

  ):180-181: 1391حیدري، شود(جایکا آورده می

  ن:گسل شمال تهرا

است که بخشى از سیستم تکتونیکى و پیچیده بخش جنوبى  ترین گسل نزدیک تهرانمهمترین و طویل 

سل و در سمت مشرق در محل اتصال با گ غربى بوده -دهد. امتداد این گسل شرقىیکوه البرز را تشکیل م رشته

 تهران از نوع معکوس شود که حد غربى گسل شمالیتکتونیکى پیچیدهاى دارد. تصور م فشم وضعیت -مشا

کیلومتر در  75راندگى شمال تهران با درازاى. است)تفاوت در شیبی(باشد، ولى نیمه شرقى آن از نوع راندگ

 ترین گسلامتداد دارد و نزدیکغرب تهران  شرقى تا شمال شمال کوهپایه شمال تهران از شرق دره لشگرك در

                                                
2 -Japan International Cooperation Agency(JICA) 
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هاى بسیار کم، سابقه بوده و به علت داده شود. این گسل بسیار جوانیلرزهاى به شهر تهران محسوب مزمین

  .روشن نیست خیزى آن بدرستىلرزه

  ي: گسل شمال ر

یواره به شود. این دیآباد دیده مدر نزدیکى آبادى عظیم اىشده فرسوده دیواره صورت هب رى شمال گسل

کیلومتر 10 (و شمالغربى شهر رى کیلومتر در شمال 5/16غربى و درازاى حدود  -با راستاى شرقى متر 2بلندى

 .شودیدیده م )جنوب تهران

از لحاظ نوع خطرپذیري در بخش مناطق با خطر پذیري  9، منطقه 1380براساس گزارش جایکا در سال 

  متوسط و باال قرار دارد.

  تهران در برابر زلزله 9منطقه  بررسی خطرپذیري نتیجه: 2-1 جدول

  نوع خطر

  مدل
 خطرپذیري نسبتا پایین خطرپذیري متوسط  خطرپذیري باال

        مدل گسل ري

        گسل شمال تهران

        مدل شناور

  )264: 1380منبع: (جایکا، 

هاى و سرمایه لرزه در شهر تهران با شدت یافتن روند گسترش شهرى، تمرکز جمعیتاهمیت خطر زمین 

ها، هر روز بیش از پیش لرزهخطر جدى براى بروز بحران حاصل از رخداد زمین مادى و معنوى و احساس

اي این شهر یکی از ضروریات برنامه پذیري لرزههاي مربوط به آسیببراین اساس بررسی .شودیاحساس م

  ریزي شهري تهران است. 
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  ضرورت و اهمیت پژوهش: - 2- 1

پذیري و کاهش مخاطرات، جهت حفظ سالمت انسان خصوصا زمانی که در نواحی متمرکز سیبارزیابی آ

). در این Campagna, 2006: 15ها دارد(کنند حداکثر اهمیت را در برنامه ریزي و مدیریت سکونتگاهزندگی می

- سیاست و بنديپهنه شناخت، با توانمی که اندمناطقی جمله پذیرترین نواحی ازبه عنوان آسیب شهرها میان 

 ویژه به موضوع، این. آورد فراهم را از مخاطرات(زلزله) ناشی منفی اثرات کاهش يزمینه آنها، در درست گذاري

است(خاکپور  برخوردار باالیی اهمیت از هستند، کهنه حال عین در و نامتجانس بافت داراي شهرها که ایران، در

هاي انجام ریزيع مهمی چون زلزله، با وجود همه مطالعات و برنامهپرداختن به موضو). 1: 1390و همکاران، 

هاي گیرانه در برنامهوجود اقدامات پیشاوال با جایگاه اساسی در مدیریت بحران دارد؛ چرا که  شده، هنوز هم

 ناسب و نبودریزي مهاي اخیر، حاکی از عدم برنامهزلزله در سراسر کشور، اخبار رسیده از زلزله مقابله با بحران

از  زلزله)دوما 31، 1393(سعدآبادي و عظیمی، است موقع در مراحل مختلف کنترل بحرانهماهنگی و اقدام به

بینی زمان، مکان و بزرگی آن ارائه که بشر تاکنون روش قابل اعتمادي براي پیش باشدمیهاي طبیعی جمله پدیده

- مرحله قبل، حین و پس از زلزله، می بررسی عوامل مهم .)114: 1391و آق آتاباي،  حاجتیجعفري(نداده است

مواجهه خردمندانه با آن را افزایش داده و به  ریزي بحران و سناریوپردازي براينگري در حوزه برنامهتواند جامع

). 31: 1393در هر مرحله بدهد(سعدآبادي و عظیمی،  گیري و اقدام مناسب رامدیران و مسئوالن، امکان تصمیم

تواند با تبیین اصول و مفاهیم خود و با استفاده از این هاي جغرافیایی میریزي شهري با تکیه بر دادهنش برنامهدا

 ,Forrestپذیري شهرها در برابر این حوادث را به وجودآورد(ها، اصول مدیریتی الزم جهت کاهش آسیبداده

- هاي پیشرفته در ارتباط با میزان آسیبه از تکنیک). پهنه بندي خطر زلزله و مدل سازي آن با استفاد12 :1978

- ضرورت کاهش آسیب). به همین دلیل 55: 1393پذیري شهرها ضرورتی انکارناپذیراست(پورمحمدي و کرمی، 

ریزي کالبدي، شهري و عنوان یکی از اهداف اصلی برنامهپذیري شهرها در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله، به

یک واقعیت اساسی در مورد زلزله این  ).137، 1392گردد(زنگی آبادي و همکاران، می طراحی شهري محسوب

توان انجام داد، درحالیکه اثرات آنها را با است که در مواجهه با چنین سوانحی در لحظه وقوع کار چندانی نمی
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ران نیز بدلیل فرسودگی ته9). منطقه UNDRO, 1976توان خنثی کرد یا به حداقل رساند(ریزي از قبل میبرنامه

هاي منطقه و وجود کاربري مرکز در نظامی کاربري و پادگان به منطقه سطحی از شدید بافت مسکونی، اختصاص

پذیر خواهند بود مشکالت زیادي را به بار خواهند آورد الزم است صنعتی که در صورت بروز زلزله آسیب

پذیر مشخص شده و تمهیدات ایجاد بحران، مناطق آسیب مطالعات جدي در این مورد صورت گرفته تا قبل از

  الزم انجام شود.

 پیشینه پژوهش: - 3- 1

هاي فرسوده بخش مرکزي شهر تهران در پذیري بافتآسیب)پژوهشی با عنوان 1389منزوي و همکاران(

 هاينظام« و »زاآسیب هاينظام« گرفتن نظر در با که داد  نشان بررسی این انجام دادند. نتایج برابر زلزله

 از هاکاربري فاصله متغیرهاي تهران، شهر مرکزي بخش فرسوده بافت و شهري سیستم درون در »تأثیرپذیر

 تأثیر بیشترین ترتیب به ها،ساختمان مصالح نوع و بنا احداث سال پذیر،آسیب محدوده به دسترسی باز، فضاهاي

- آسیب )پژوهشی با عنوان ارزیابی1390زاده اصل و همکاران(دارند. فرج زلزله از 12منطقه پذیريآسیب در را

پذیر آسیب زلزله برابر تهران در شهرداري 9منطقه انجام دادند. نتایج نشان داد زلزله برابر در شهري مساکن پذیري

ی رحمت  پذیري منطقه مورد مطالعه را دارد.کارایی الزم در ارزیابی آسیبTOPSIS Fuzzyباشد. همچنین مدلمی

اصفهان با  شهر در زلزله از ناشی پذیري آسیب بر تراکم تأثیرات )پژوهشی با عنوان بررسی1390و همکاران(

 گرفتن نظر در شهري، تراکم وضعیت بررسی در که ددا نشان پژوهش از حاصل نتایجفازي انجام دادند.  رویکرد

 هايداده سازيلنرما در فازي رویکرد مچنین،ه. است الزامی کاربري و ارتفاعی جمعیتی، تراکم نوع سه بین رابطه

)پژوهشی با 1391موحد و همکاران( .شودمی محسوب رویکردها بهترین از یکی شهري، هايتراکم به مربوط

 مدل از گیريپژوهش با بهره زلزله انجام دادند. نتایج برابر در شهري هايساختمان پذیريآسیب عنوان بررسی

ر بوده است. پذیآسیب سلیمان مسجد شهر هايساختمان درصد 06/76) نشان داد IHWPمراتبی معکوس( سلسله

 پذیريآسیب از زیاد، وسعت باوجود تلخاب يومحله پذیري آسیب بیشترین داراي سبزآباد يمحله اساس، براین

 کالن مرکزي بخش پذیري)پژوهشی با عنوان ارزیابی آسیب1392آبادي و همکاران(. زنگیاست برخوردار پایینی
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پذیري براي ارزیابی آسیب IHWPزلزله انجام دادند. دراین پژوهش از مدل  برابر بحران در ایران شهرهاي

 داراي کمتر، جمعیتی و ساختمانی تراکم با شهر اصفهان استفاده کردند. نتایج پژوهش نشان داد که قطعات3منطقه

 بیشترین داراي باال جمعیتی و ساختمانی هايتراکم و باال درجۀ محصوریت قطعات داراي و کمتر پذیريآسیب

حبیبی و  .باشدمی وضعیت بدترین داراي 9 بهترین و ناحیۀ 8 ناحیۀ نواحی، بین در اند وبوده پذیريآسیب

پذیري در برابر هاي شهري و پهنه بندي میزان آسیبتحلیل ناپایداري بافت)پژوهشی با عنوان 1392جوانمردي(

دهد که درصد باالیی از قطعات موجود نتایج تحقیق نشان می انجام دادند. AHPو GISاده از با استف زلزله

ریزي صحیح پذیري باالیی در برابر زلزله روبرو هستند و این امر لزوم برنامهدرهسته مرکزي شهر سنندج با آسیب

 عوامل هشی با عنوان ارزیابی)پژو1392پور(احدنژاد و جلیل .سازدجهت ساماندهی بافت مذکور را نمایان می

درصد از 39زلزله انجام دادند. نتایج نشان داد که  برابر در شهري هايساختمان پذیريآسیب در تأثیرگذار درونی

پذیري متوسط و درصد داراي آسیب66/19پذیري خیلی زیاد، هاي بافت قدیم شهر خوي داراي آسیبساختمان

 سازي )پژوهشی با عنوان مدل1392می باشند. اسفندیاري وهمکاران(پذیري کمتري درصد داراي آسیب 61/6

 نتایجی اساس انجام دادند. برGIS در محیط روش تاپسیس استفاده از با زلزله برابر در پذیري شهرهاآسیب ضریب

 شهر اردبیل، 3 منطقۀ از 2 محلۀ دست آمده بود، محالت، به تفکیک به شهر در سطح آسیب درجات تحلیل از که

 آسیب میزان بندي)پژوهشی با عنوان پهنه1392قنبري و همکاران( .شناسایی شد شهر محدودة پذیرترین آسیب

لرزه با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و شاخص همپوشانی انجام دادند. زمین خطر مقابل در شهرها پذیري

 تراکمرپ هاي قسمت بیشتر و نداشته مطلوبی وضعیت لرزهزمین خطر نظر از تبریز شهر نتایج پژوهش نشان داد

د. دارن قرار باال و باال بسیار خطر و پذیريآسیب هايپهنه در شهر، مرکزي و شمالی هايقسمت بخصوص شهري،

 Fuzzy مدل با شهر هايساختمان پذیريآسیب )در پژوهشی با عنوان ارزیابی1393پورموسوي و همکاران(

AHPوGISتهران را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که  شهرداري 3 منطقه موردي، به صورت

منطقه بوده است. 6و1، 4، 5، 3، 2 نواحی در ترتیب به هاساختمان تعداد اساس پذیري برآسیب میزان باالترین

دند. دراین زلزله انجام دا برابر در شهري بافت پذیريآسیب )پژوهشی با عنوان تحلیل1393مشکینی و همکاران(
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 شده است. نتایج استفادهFuzzy عملگر و ANP از مدل زلزله برابر در منطقه پذیريتعیین آسیب پژوهش براي

 این و است پذیرآسیب باالیی به رو و متوسط به میزان تهران شهرداري2منطقۀ شهري بافت نشان داد که حاکی

قاجاري و  است. ابراهیمیان بیشتر فازي تکنیک زا حاصل نتایج به توجه با جنوبی، و مناطق شرقی در میزان

 و دلفی هاياز روش استفاده شهري با هايساختمان پذیريآسیب سازي)پژوهشی با عنوان مدل1393همکاران(

ي منطقه هاساختمان درصد 38 حدود که است آن از حاکیانجام دادند. نتایج  GISمحیط در مراتبی سلسله تحلیل

 پذیريآسیب هاساختمان درصد 2 حدود و متوسط پذیريآسیب هاساختمان درصد 60 کم، پذیريآسیبتهران  6

 در شهري هايمحله پذیريآسیب )پژوهشی با عنوان ارزیابی1394زاده و همکاران(ابراهیمدارند.  باالیی بسیار

 از درصد 3/53فاوتمت هايطیف با و درمجموع داد که نشان پژوهش از حاصل زلزله انجام دادند. نتایج برابر

 متناسب ریزيبرنامه بایستی احتمالی خطرات خصوص کاهش در که باشندمی پذیرآسیب پیرانشهر محالت شهر

پذیري فیزیکی مدلسازي آسیب )در پژوهشی با عنوان1394و همکاران( مشکسارپذیرد.  صورت محالت این در

شهرداري  3منطقۀ  ،مورديبه صورت رافیایی جغ هاي شهري در برابر زلزله در محیط سیستم اطالعاتبافت

بافت ارگانیک، شبکۀ ارتباطی نامنظم و نبود تجهیزات  وجودرا مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که  شیراز

)در پژوهشی با 1394صیامی و همکاران( گردد.پذیري شهرها در برابر زلزله میشهري مناسب، موجب آسیب

، GIS  و) IHWP(سلسله مراتبی معکوس هاي شهري با استفاده از تحلیلاي پهنههلرز شناسیآسیبعنوان 

موجود در جنوب شهر نسبت به  هايساختمانرا مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که  شهرگرگان

ی با عنوان )در پژوهش1395محمدپور و همکاران( پذیري کمتري هستند. بقیه محدوده مورد مطالعه، داراي آسیب

، با استفاده از مدل مدیریت بحران زلزلهرویکرد  با ده شهريهاي فرسوپذیري در بافتهاي آسیبتحلیل شاخص

پذیري باال و بسیار باال فازي انجام شده به این نتایج دست یافتند که وسعت و پوشش جمعیتی نقاط با آسیب

ه عوامل کالبدي مورد تحلیل، دربرابر زلزله بسیار بیشتر است و در کل، محله سیروس تهران با توجه به هم

 کاهش ي کشور بهتوسعه يساله پنج هايبرنامه دیدگاه )پژوهشی با عنوان ارزیابی1395پذیر است. قدیري(آسیب

کاهش  و بحران توجه به مدیریت یابیوسعت که زلزله انجام داد. نتایج پژوهش نشان داد برابر در پذیريآسیب
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 فیزیکی -فنی و مدیریتی دیدگاه با مرتبط هايشاخص در عمدتا پنجم تا ي اولبرنامه از کمی نظر از پذیريآسیب

ها و سناریوهاي پذیري ساختمانارزیابی آسیب در تحقیقی به)2008(و همکاران 3مارتینلی .است یافته افزایش

 درRISK_UEبا استفاده از مدل  ها راساختمان پذیريایتالیا پرداخته و آسیب4آسیب در شهر سالنو مختلف

 مختلف زلزله به تخمین و مدلسازي خسارات ناشی از هايهاي مختلف زلزله بررسی و نیز در شدتشدت

 مختلف مسکونی مناطق پذیريآسیب )پژوهشی با عنوان ارزیابی2012(5. ما و اوهنواندهاي احتمالی پرداختهزلزله

به صورت موردي و جزئی  6اي انجام دادند. در این پژوهش شهر تیانجینزلزله مخاطرات با مقابله براي در چین

مورد مطالعه قرار گرفته، نتایج تحقیق نشان دادکه دانستن مناطق ضعیف و حساس به زلزله اولین گام در کاهش 

عنوان  )پژوهشی با2014کریم زاده و همکاران(باشد. سازي فضاهاي شهري میپذیري در برابر زلزله و بهینهآسیب

در محیط سیستم  AHPها و ارزیابی تلفات انسانی در سناریوي زلزله که با استفاده از مدل پذیري ساختمانآسیب

هاي شهر تبریز به طور کامل نابود و درصد ساختمان5/69اطالعات جغرافیایی انجام شده است. نتایج نشان داد که

)پژوهشی با عنوان سناریوسازي 2014و همکاران( 7ناث ست.درصد ا33نرخ تلفات انسانی در شب تقربیا برابر با 

هاي گدازه و خرد منطقه شهر کلکته اي انجام دادند. نتایج نقشهزلزله در غرب بنگال با تاکید بر مخاطره زلزله

درصد 50نشان داد که این دو عامل نقش مهمی در کاهش بحران و مدیریت بحران زلزله دارند. همچنین بیشتر ار 

پذیري زلزله و ارزیابی آسیب")در پژوهشی با عنوان2015ناث و همکاران (در منطقه روانگرا قرار دارد.شهر 

شهر کلکته هند را  با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مورد مطالعه قراردادند که نتایج حاکی از آن  "ریسک

ستند و با تهیه نقشه ریسک اجتماعی و اقتصادي ها در برابر زلزله مقاوم نیدرصد ساختمان %40است که بیشتر از 

 )در پژوهشی با عنوان ارزیابی2015و همکاران( 8روت .پذیري شهر در برابر زلزله دارندسعی در کاهش آسیب

را مورد مطالعه قرار دادند.  Bhubaneswarشهر  در واقع ساختمان 2624ها در مجموعساختمان اي لرزه خسارت

                                                
3 - Martinelli 
4 - Celano 
5 - Ma and Ohno 
6 - Tianjin 
7 - Nath 
8 -Rout 
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بالقوه  طور به منطقه این که به این نتایج دست یافتند   RVS نمرات و خاك تحقیقات اساس در این پژوهش بر

  می باشد. پذیر آسیب زلزله در برابر

پذیري شهري هاي مهم ارزیابی آسیبهاي ارتباطی به عنوان یکی از شاخصپذیري شبکهدر ارتباط با آسیب

  در برابر زلزله مطالعات زیر انجام شده است: 

 با زلزله وقوع شرایط در ترافیکی هايگره سازي)در پژوهشی با عنوان شبیه1394عشقی چهاربرج(و  سرور

که در شهرداري تهران را مورد مطالعه و نتایج پژوهش نشان داد  3ه به صورت موردي منطق Fuzzy AHP مدل

- سنگین و در نهایت گره شده زیاد باشد تلفات جانی و مالیهاي تخریبساختمان اي از شهر که تعدادهر پهنه

د. احدنژاد و افتها اتفاق میجهت انجام عملیات امداد و نجات در همین پهنه هاي ترافیکی

 مدیریت رویکرد با زلزله برابر در شهري معابر شبکه پذیريآسیب ارزیابی )پژوهشی با عنوان1394همکاران(

 محالت نوساز)، در شهر تبریز(جز1معابرمنطقه شبکه پذیريآسیب نشان داد که، نهایی بحران انجام دادند. نتایج

 غیررسمی اسکان محالت در معابر شبکه پذیريآسیب است. زیاد خیلی و زیاد عمدتاً و حد متوسط، از بیشتر

)پژوهشی با 1394سلطانی و همکاران( .بگیرند قرار اولویت در باید هاریزيبرنامه در خورد کهمی به چشم بیشتر

انجام دادند.  GIS از استفاده با زلزله وقوع زمان در تبریز شهر ارتباطی هايشبکه هايوانمنديت عنوان تحلیل

هاي ارتباطی نقاط مختلف هاي ارتباطی نیمه شرقی شهر تبریز مابقی شبکهنتایج گویاي این است که به جز شبکه

دلیر و زادهحسین .باشندلزله میپذیري باالیی در زمان وقوع احتمالی زشهر(غرب، شمال و جنوب)داراي آسیب

)در پژوهشی با عنوان بررسی میزان کارایی شبکه هاي ارتباطی شهرها در مقابل زلزله 1393خدابخش چاخرلو(

رسد که در مناطق یک و پنج تبریز به اوج خود می پذیري در مرکزانجام دادند. نتایج حاکی از آن بود که آسیب

 )پژوهشی با عنوان ارزیابی1391نژاد(ش خود عاجز خواهند بود. بهزادفر و شایانهنگام وقوع زلزله از ایفاي نق

-انجام زلزله دادند. نتایج نشان داد که میزان آسیب وقوع هنگام در دسترسی عامل از ناشی پذیريآسیب میزان

نورائی و باشد. درصد متغیر می 80تا 8تهران بین 6پذیري ناشی از برآیند معیارهاي دسترسی در منطقه 

)در پژوهشی با عنوان ارزیابی و تحلیل مکانی کارایی شبکه هاي ارتباطی محلی پس از زمین لرزه 1390همکاران(
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هاي ارتباطی محله خاك سفید شهر تهران در هنگام از منظر پدافند غیر عامل به این نتایج دست یافتند که شبکه

پذیري )پژوهشی با عنوان بررسی آسیب1389و همکاران( شیعهبروز زلزله کارایی خیلی پایینی خواهد داشت. 

تهران  6که با حرکت از سمت شمال منطقهنتایج نشان داد  هاي ارتباطی شهرها در مقابل زلزله انجام دادند.شبکه

 فضاهاي نقش )پژوهشی با عنوان بررسی1389محمدزاده( .شودافزوده می پذیريمیزان آسیب به بجنو طرف به

 منطقه ارتباطی شبکه و باز فضاهاي لرزه انجام داد. نتایج نشان داد کهزمین آسیب کاهش در رتباطیا شبکه و باز

 شهرسازي معیارهاي و ضوابط اغلب. دارد نامناسب وضعیت نیز کمی نظر از کیفی مشکل از نظر صرف باغمیشه

 سوزيآتش حتی و زلزله وزبر صورت در ارتباطی شبکه و باز فضاهاي بنابراین و نشده رعایت خطر پر مناطق

 )پژوهشی با عنوان2015خادمی و همکاران( .کند ایفا پذیريآسیب کاهش در موثري چندان نقش تواندنمی عمال

 در براي شهر تهران انجام دادند. بار فاجعه زلزله یک مورد براي نقل و حمل شبکه پذیريآسیب تحلیل و تجزیه

 و حمل سیستم در اختالل به ابتال مستعد مسیرهاي که بیشتر بازسازي و لهارزیابی، مقاب براي روش یک مقاله این

ارزیابی  )پژوهشی با عنوان2015و همکاران( 9آرگرودیسهستند، پیشنهاد شده است. نقل پس از زلزله

  شده انجام دادند. در این پژوهش خطر ساخته محیط با تعامل به توجه با هاراه شبکه ايلرزه ریسک سیستماتیک

 زلزله از بعد بالفاصله لرزهزمین مدت تاثیر کوتاه بر تمرکز با (یونان)10منطقه تسالونیکی در راه شبکه وارد شده به

 و تجزیه مورد نیز پل و مجاور هايساختمان از سقوط علت به هاراه انسداد شده و همچنین پتانسیل محاسبه

خودشان با عنوان تقویت فرآیند بازسازي شبکه )در مقاله 2008و همکاران(11گیووینازيتحلیل قرار گرفت. 

) ITاند که پیشرفت در فناوري اطالعات(ارتباطی: فرصتها و تهدیدهاي استفاده از فناوري اطالعات، اظهار کرده

باعث تقویت ابتکارهاي زیادي مانند استفاده از شبیه سازي، ابزار سناریو آسیب، سیستم اطالعات جغرافیایی و 

ایت از تصمیم براي کمک به بازسازي پس از بحران شده است. آنها در بررسی اجمالی، چگونگی هاي حمسامانه

المللی هاي بیننورث ریج آمریکا و همکاري سازمان 1994استفاده از فناوري اطالعات در فرآیند بازسازي زلزله 

                                                
9 - Argyroudis 
10 - Thessaloniki 
11 - Giovinazzi 
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اند که اطالعات و به یجه رسیدهسوماترا و سونامی را توضیح داده و به این نت 2004و محلی در بازساري زلزله 

  روز رسانی آن نقش کلیدي در شرایط پس از زلزله دارد.

  : خالصه پیشینه تحقیق3-1جدول

  معیار  روش  محدوده  عنوان  سال  نویسنده

منزوي 

  وهمکاران
89  

 هايبافت پذیريآسیب

شهر فرسوده بخش مرکزي 

  تهران

  12منطقه

AHP  

  و

GIS 

داث بنا، تراکم جمعیت، نوع سازه، سال اح

سازگار و ناسازگار، دسترسی به هاي کاربري

  .معبر، مساحت قطعات

رحمتی 

  وهمکاران
90  

بر  تراکم تأثیرات بررسی

  از زلزله ناشی پذیريآسیب
  اصفهان

  نورگرسی

  و

  فازي

  تراکم جمعیت، کاربري و ارتفاعی

زاده فرج

اصل و 

  همکاران

90  
 مساکن پذیريآسیب ارزیابی

  زلهزل برابر در شهري

9منطقه

  تهران

TOPSIS 
Fuzzy  

کیفیت  قدمت ساختمان، مصالح ساختمانی،

تراکم جمعیت، تعداد  ابنیه، کاربري ارضی،

  طبقات ساختمانی، خاك

موحد و 

  همکاران
91  

 پذیريآسیب بررسی

 در شهري هايساختمان

  زلزله برابر

مسجد 

  سلیمان
IHWP  

کیفیت ابنیه، قدمت ابنیه، نوع مصالح، کاربري 

ی از نظـر خطرپذیري،تراکم جمعیتی، اراض

  ساختمانی تراکم

آبادي زنگی

  و همکاران
92  

 بخش پذیريارزیابی آسیب

شهرهاي ایران  کالن مرکزي

  زلزله برابر بحران در

   3منطقه 

  اصفهان
IHWP  

دسترسی به مراکز درمانی، درجۀ محصوریت 

ساختمانی، تراکم جمعیتی، فضا، تراکم

  ه و کیفیت ابنیهکاربري زمین، عمر ابنی

حبیبی و 

  جوانمردي
92  

هاي تحلیل ناپایداري بافت

شهري و پهنه بندي میزان 

  پذیري در برابر زلزلهآسیب

شهر 

 سنندج

GIS   

  و

 AHP  

)، کاربري زمین، کیفیت ابنیه و...ابعاد کالبدي(

دسترسی(عرض معبر، دسترسی به فضاهاي 

باز و مراکز درمانی)، احتماعی و 

  نس و ...)اقتصادي(سن، ج

احدنژاد و 

  پورجلیل
92  

درونی  عوامل ارزیابی

 پذیريآسیب در تأثیرگذار

 در شهري هاي ساختمان

  زلزله برابر

بافت 

قدیم 

شهر 

  خوي

AHP 

 عمر ساختمان، ساختمان، قدمت نوع مصالح،

 بنا، اشغال کاربري، سطح نوع طبقات، تعداد

 قرارگیري مساحت قطعات، وضعیت

 قطعات، همسایگی دادبلوك، تع در ساختمان

  خاك نوع

 اسفندیاري

درآباد و 

  همکاران

92  
-ضریب آسیب سازي مدل

  زلزله در برابر پذیري شهرها

شهر 

  اردبیل

در  تاپسیس

 GIS محیط

هاي انسانی(نوع مصالح، کیفیت بنا، داده

- تراکم ساختمانی، تراکم جمعیت و...)و داده

هاي طبیعی(فاصله از گسل، حداکثرشتاب 

  زلزله )

عوامل محیطی(شیب، سطح ایستابی آب،   شهر  آسیب میزان بندي پهنه  92قنبري و 
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 خطر مقابل در شهرها پذیري  همکاران

  لرزه زمین

  AHP  تبریز

  و

IO 

شناسی) و فاصله از گسل و واحدهاي زمین

  انسانی(انداره قطعات، کیفیت بنا و ...)

پورموسوي 

  و همکاران
93  

پذیري آسیب ارزیابی

  شهر هايساختمان

 3 منطقه

 تهران

Fuzzy 
AHP 

 GISو

نوع مصالح، قدمت بنا، کیفیت بنا، تعداد 

طبقات، فاصله از گسل، مسیرقنات، سازگاري 

  ها،عرض معابردسترسیکاربري

مشکینی و 

  همکاران
93  

 بافت پذیريآسیب تحلیل

  زلزله برابر در شهري
  تهران2

ANP  

  و

Fuzzy 

اجتماعی(تراکم جمعیت)، کالبدي(بافت 

وده، فضاي باز، شبکه راه شهري درجه فرس

  ) و محیطی(فاصله از گسل)2و 1

 ابراهیمیان

قاجاري و 

  همکاران

93  
 پذیريآسیب سازيمدل

  شهري هايساختمان
  تهران6

  دلفی

  و

AHP 

قدمت بنا، کیفیت بنا، درجه محصوریت، 

مساحت قطعه، تراکم ساختمانی، عرض 

  معبر، تعداد طبقات، مصالح

زاده  ابراهیم

  همکاران و
94  

-محله پذیري آسیب ارزیابی

  زلزله برابر در شهري هاي
 پیرانشهر

AHP, 
TOPSIS, 
VIKOR 

قدمت بنا، درجه محصوریت، مصالح، عرض 

  معبر، تعداد طبقات، کاربري اراضی

و  مشکسار

  همکاران
94  

پذیري مدلسازي آسیب

فیزیکی بافتهاي شهري در 

  برابر زلزله

 3منطقۀ 

  شیراز
GIS 

طبقات،  زه، قدمت، کیفیت، تعدادبافر، سا

ها، مساحت قطعات و همجواري کاربري

  بنا مصالح

صیامی و 

  همکاران
94  

-پهنه اي شناسی لرزهآسیب

  هاي شهري
  گرگان

 IHWP  

  و

 GIS 

 ،درجه محصوریتدرمانی،  دسترسی به مراکز

تراکم جمعیتی، کاربري  ساختمانی، تراکم

  زمین وکیفیت ابنیه

محمدپور و 

  نهمکارا
95  

- هاي آسیبتحلیل شاخص

- دهفرسودربافت پذیري 

 مدیریتبا رویکرد شهري

  زلزله بحران

محله 

سیروس 

 تهران

AHP 
Fuzzy 

تعدادطبقات، قدمت ساختمان، اندازه قطعات، 

  کیفیت ساختمانی و سازه، نوع مصالح

  95  قدیري
هاي دیدگاه برنامه ارزیابی

  ي توسعه کشورپنج ساله
- 

SAW  و
AHP 

  یدگاه هاسنجش د

مارتینلی و 

  همکاران
2008  

پذیري ارزیابی آسیب

ساختمانها و سناریوهاي 

  مختلف آسیب

شهرسال

 نو ایتالیا
RISK_UE  -  

  2012  ما و اهنو

 مناطق پذیريآسیب ارزیابی

 در چین مختلف مسکونی

مخاطرات  با مقابله براي

  ايزلزله

  -  - تیانجین

کریم زاده و 

  همکاران
2014  

ها و اختمانپذیري سآسیب

ارزیابی تلفات انسانی در 

  سناریوي زلزله

شهرتبر

 یز
AHP -  
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ناث و 

  همکاران
2014  

سناریوسازي زلزله در غرب 

بنگال با تاکید بر مخاطره 

  ايزلزله

  GIS PGA١ کلکته

ناث و 

  همکاران
2015  

پذیري زلزله و ارزیابی آسیب

  ریسک
 AHP کلکته

تراکم جمعیت، کاربري اراضی، نوع 

  ان، قدمت بنا، ارتفاع ساختمانساختم

روت و 

  همکاران
2015  

 اي لرزه خسارت ارزیابی

  هاساختمان

شهر 

Bhuba
neswa

r 

RVSنوع ساختمان، خاك  ٢  

   1395منبع: مطالعات نگارنده، 

  : اهداف پژوهش - 4- 1

تاي شود. این پژوهش نیز در راسهاي معین انجام میشک هر پژوهشی جهت رسیدن به اهداف و آرمانبی

  اهداف ذیل انجام شده است:

  هدف کلی - 1- 4- 1

  شهرداري تهران در برابر زلزله  9پذیري وارده به منطقه ارزیابی آسیب

  هاي فرعی هدف - 2- 5- 1

شهرداري تهران در برابر آسیب پذیري زلزله  9هاي شهري منطقهکالبدي سازه-شناخت وضعیت فیزیکی -1

 هاي احتمالی؛

شهرداري تهران در برابر  9پذیري کالبدي منطقه له مراتبی از میزان آسیببندي و ارائه سلسریز پهنه -2

  زلزله.

و معیارهاي ANP Fuzzy پذیري شهر در برابر زلزله هاي احتمالی به کمک مدلشناخت مناطق آسیب -3

  مورد استفاده.

                                                
1 - peak ground acceleration 
2 - Rapid visual screening 
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ي شهردار 9هاي شهري منطقه پذیري سازهها و متدهاي جدید براي ارزیابی آسیببکارگیري روش -4

  تهران در برابر زلزله احتمالی.

   سؤال پژوهش:- 5- 1

شهرداري تهران از نظر میزان آسیب پذیري در برابـر زلزلـه    9وضعیت کالبدي ساخت و سازهاي منطقه  -١

  چگونه است؟

  :فرضیه پژوهش - 6- 1

وردار پذیري باالیی در برابر زلزله برخشهرداري تهران به لحاظ کالبدي از آسیب 9رسد منطقه به نظر می -1

 است.

  روش انجام تحقیق: - 7- 1

باشد. تحلیلی می -پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردي و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی

شاخص(نوع مصالح، نوع نما، تراکم ساختمانی،  10دراین پژوهش بعد از مطالعه مبانی نظري و پیشینه تحقیق 

هاي همجوار، فاصله از گسل، سازند ، سازگاري کاربريهاقدمت بنا، تعداد طبقات، مساحت همکف ساختمان

هاي زمین شناسی و عرض معابر)مرتبط با عنوان پژوهش انتخاب شده است. براي مشخص کردن ضریب اهمیت 

وجهت تجزیه و تحلیل از سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شده  Super Decisionsها از نرم افزار شاخص

ها براساس نظرات کارشناسان وزندهی شده است. بعد از بدست آوردن ا شاخصاست. بدین صورت که ابتد

ها(میدانی)وارد بخش تحلیلی یا عملیاتی پژوهش شده و نقشه کلی آسیب ضریب اهمیت هریک از شاخص

پذیري با توجه به نظرات کارشناسان در سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه شده است. فاز دوم پژوهش 

گروه 5مرکالی است. درنهایت نتایج حاصل از سناریوسازي در 8و7،6هاي پذیري در شدتبسناریوسازي آسی

ها محاسبه شده آسیب پذیري خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد طبقه بندي شده و درصد هریک از گروه

  است.
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  روش گردآوري اطالعات: - 8- 1

  شود: می هاي گردآوري اطالعات به طور کلی به دو دسته تقسیمروش

   : ايکتابخانه روش - 1- 8- 1

ها در بخشی گیرد، ولی در بعضی از آناي که تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میهاي کتابخانهروش

ها شود و در بعضی از آنسوابق پژوهش، از این روش استفاده می از فرایند تحقیق یعنی مطالعات ادبیات و

حافظ ( اي استهاي تحقیق کتابخانهاز آغاز تا انتها یافته اي است وتابخانهموضوع از حیث روش، ماهیتاً ک

 جهت پژوهش حاضر نیز از این قائده مستثنی نیست و از این روش(منابع داخلی و خارجی) ).166:1391نیا،

  .دیاستفاده گرد قیتحق ينظر مبانی لیتکم

  ی:دانیمروش  - 2- 8- 1

به منظور گردآوري اطالعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با شود که محقق هایی اطالق میبه روش 

اعم از انسان، مؤسسات،  مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراري ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد،

عاتی ها و غیره اطالعات مورد نظر خود را گردآوري کند. در واقع، او باید ابزار سنجش یا ظرف اطالگاهسکونت

 تجزیه و بندي وسپس استخراج، طبقه برداري وتصویر با پرسشگري، مصاحبه، مشاهده و به میدان ببرد و خود را

پرسشنامه، .1معروف گردآوري اطالعات میدانی عبارتنداز:  هاي متداول وروش. تحلیل به محل کار خود برگردد

. )181فکري گروهی(همان، گو و همو. گفت 7رکیبی،.ت6برداري، . تصویر5. آزمون، 4. مشاهده، 3.مصاحبه، 2

  است. ) جهت برآوردنظرات کارشناسان استفاده شدهدراین پژوهش از روش میدانی(پرسشنامه

  روش تجزیه و تحلیل اطالعات: - 9- 1

اي و فازي استفاده شده است. مدل در این تحقیق براي تجزیه و تحلیل اطالعات، از دو مدل تحلیل شبکه

 تجزیه و تحلیل استفاده شده است اي جهت وزندهی به نظرات کارشناسان و مدل فازي جهتلی شبکهتحی
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Abstract: 

Natural disasters as part of the process of human life, a major challenge in human 
societies, especially in the cities is due to the concentration of population and capital. 
Among the types of natural disasters occurred in Iran earthquake the most destructive and 
the most common types are the biggest casualties of the financial and entered the Iranian 
cities. Tehran District 9 also due to residential context, proximity to North Tehran fault and 
industrial applications that will bring a lot of problems in case of earthquake that Serious 
studies are required in this case took place before the crisis, vulnerable areas identified and 
the necessary measures taken. In this regard main goal of the study was to evaluation 
Vulnerability into the 9 District Tehran against earthquakes is modeled using ANPFUZZY. 
Extant studyis based on the purpose of application And the nature and method Descriptive 
and analytical. In this study after study and theoretical study, 10 indicators (type of 
material, type of facade, building density, age of building, number of floors, the ground 
floor area of buildings, adjacent land uses, faults, geological formations and street width) 
associated with has been selected as research. To determine the importance Indicators of 
software Super Decisions and  for analysis of geographic information system is used. 
Finally, based on the results of the analysis in 5 buildings vulnerable groups of very low, 
low, medium, high and very high category and the percentage of each group calculated. 
The results showed that based on a map that overlap expert opinions prepared by an 
average of 52 percent of the buildings are vulnerable area. Based on fuzzy Map Scenario 6 
Mercalli, 56 percent of the region with low vulnerability, in scenarios 7 and 8 Mercalli 
Mercalli 52 percent with 61 percent of the average vulnerability vulnerable face. 
Keywords: vulnerability, earthquake, ANP FUZZY, District 9 of Tehran Municipality  
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