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Abstract  
The city of Bandar Abbas is facing a high risk of earthquakes, which makes it necessary to identify and rehabilitate 

the decay texture. Improper land use location, inefficient communication network, compact texture, high densities, 

improper distribution of urban open spaces, etc., are crucial in increasing earthquake damages. This study evaluated 

the resilience of decayed texture against earthquakes using multi-criteria decision-making methods in district 2 of 

Bandar Abbas. The decayed texture included the neighborhoods of Nāyland, Khājeh Attā, Chahestāni, and 

Kamarbandi. In the AHP method, the highest housing resilience was for North Nāyband with 68.6%, Southern 

Nāyband with 45.8%, and Khājeh Ata with 41% of accommodation was in the next category. At the same time, 

Chahestāni and Kamarbandi, with 4.6% and 5.7% of the housing, respectively, had proper resilience. Vulnerability 

analysis also showed that 28.2% of belt buildings and 10.7% of Chahestāni had a high vulnerability. In the ANP 

method, the slope and distance from the fault with the weight of 0.003 and 0.007, respectively, had the lowest values. 

The material type and the number of building floors with a weight of 0.119 and 0.072 were the most important 

indicators. In the GIS environment, the layers overlapped, and the results showed that 69.2% of Nāyband North and 

40.9% of Khājeh Atta had high resilience. 32.8% of Kamarbandi using were highly vulnerable, and 43.1% were 

relatively vulnerable with the first ranking, and the Chahestāni was in the second-ranking. A comparison of the 

results of the two decision-making methods showed the better performance of the ANP method. 
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Highlight  
- The type of materials used in the structure is more important than other effective parameters in earthquake vulnerability. 

 

 

Extended Abstract  
Introduction  
Natural hazards, with their various types and extent of influence, are recurring and destructive phenomena that 

have always existed during the earth's life and have always been a danger to humans since the creation of 

humankind. Therefore, it can be acknowledged that no society claims to be safe from natural hazards, and humans 

always face harmful mental and objective effects. By reviewing the literature on historical events in the country, 

it can be seen that Iran, due to its location-spatial structures, has always suffered from many natural crises and has 

been among the most vulnerable parts of the world to natural hazards. The fact is that natural disasters pose a 

growing threat to the well-being and development of rural communities, and the damage caused by natural disasters 

affects the rural community both in terms of recurrence and the damage they cause. 

 

Methodology 
The method was descriptive-analytical. First, effective criteria for evaluating the case area's worn-out urban fabric 

are identified. Then, using the pairwise comparison method, the existing criteria were compared. In this case, each 

criterion based on the degree of importance was assigned a number between 1 and 9 (1: equal importance, 2: weak 

superiority of one variable over another, 9: most important). The collected information was analyzed according to 
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database-based methods and using hierarchical analysis models and network and software analysis based on the 

GIS approach. The steps are as follows: 

1- Determining the locating criteria using the results of previous studies and research, collecting information based 

on the defined criteria 

2- Creating a database and mapping criteria 

3- Weight of criteria: In this stage, priorities in the form of weights enter the decision model. The purpose of 

weighting the criteria is to express the importance of each criterion compared to other criteria. In this research, 

two weighting methods, AHP and ANP, were used, which were briefly described. 

4- Presenting the results: 

By combining the information layers with the application of the corresponding weight, the zoning of the worn-out 

urban fabric is determined. 

Questionnaire information 

The questionnaires were presented as a pairwise comparison matrix of criteria. Twenty-five experts completed 

questionnaires by random sampling. The mean value was taken from each cell of the matrix. To analyze the AHP 

method, the data were entered into Expert Choise software, and Super Decisions software was used to implement 

the ANP method. 

 

Results and discussion 
Evaluation of resilience of dilapidated neighborhoods in Bandar Abbas district 2 using the AHP method 

Different criteria in location and zoning are not aligned, decision making should be made in a multidimensional 

space. In such situations, multi-criteria evaluation methods can be used, considering that in these methods it is 

assumed that each criterion is a separate axis or dimension. The hierarchical structure includes objectives, criteria, 

or possible criteria and options used in prioritization. Hierarchy is because decision-making elements (decision-

making options and criteria) can be summarized at different levels.  Therefore, the criteria are placed in a matrix, 

and binary comparisons are made between them. In fact, a matrix is formed, and its values are compared in pairs 

according to the importance of each criterion to each other. After forming the comparison matrix, the relative 

weights of the criteria are obtained as follows, respectively. 

Step 1: Calculate the sum of the values of each column in the pairwise comparison matrix. 

Step 2: The standardization of matrix numbers is so that each component of the matrix derived from pair 

comparison is divided into the sum of its column, and the normalized pair comparison matrix is obtained. 

Step 3: Calculate the components' average in each row of the standardized matrix. That is, dividing the total 

standardized points for each row by the number of criteria resulting from each column matrix. These averages are 

estimates of the relative weight of the compared criteria. Finally, the final weight is obtained. The final weight is 

the basis for decision-making and is used as the efficiency ratio of each criterion in achieving the final goal. As 

can be seen, the total importance coefficient of the criteria is equal to 1, indicating the relativity of the importance 

of the criteria. One of the advantages of the analytical hierarchy process is the possibility of evaluating 

compatibility in judgments to determine the importance coefficient of criteria. If this coefficient is smaller or equal 

to 0.1, the compatibility in judgments is accepted. Otherwise, it should be revised in judgments. In other words, 

the binary comparison matrix of criteria must be re-formed. 

 

Conclusion 
In the analytical hierarchy system, the weight of building materials and population density criteria with a score of 

0.334 and 0.23, respectively, as the most important indicators and criteria of public open spaces with a weight of 

0.023 have the least importance in vulnerability to earthquake crisis. The experience of recent earthquakes has 

shown that the type of materials used in the structure is more important than other effective parameters in 

earthquake vulnerability. In such a way, whatever long-lasting materials have been used in the structure, the 

severity of vulnerability to earthquake decreases, and the resilience of buildings increases. The highest housing 

resilience belongs to the North Nayband neighborhood with 68.6% of buildings on high resilience floors, the 

Southern Nayband neighborhoods with 45.8% and Khajeh Atta with 41% of housing in the next categories of 

resilience against earthquakes. While, Chahestani and Beltway neighborhoods have good resilience in 4.6% and 

5.7% of the neighborhoods, respectively. Also, the vulnerability analysis results show that 28.2% of the buildings 

in the Beltway neighborhood and 10.7% of the uses of the Chahestani neighborhood have high vulnerability. 
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 88-69 صفحات، 1401 تابستان، 9، پیاپی دوم، سال سوم، شماره مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی نشریه علمی     

 مقاله پژوهشی

 

  GIS شهر در برابر زلزله با استفاده از  آوری بافت فرسودةارزیابی تاب

 1(بندرعباس یشهردار 2: منطقه ی)مطالعه مورد
2 

 

  1*محمد ابراهیم عفیفی

 

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان، الرستان، ایراناستادیار گروه جغرافیای طبیعی،  .1

 

  هچکید
نماید. سازي بافت فرسوده را ضروري میشناسایی و مقاوم که است مواجه زلزله مقابل در باالیی پذیريریسك با بندرعباس شهر

نقش  یرهغتوزیع نامناسب فضاهاي باز شهري و  هاي باال،ارتباطی ناکارآمد، بافت فشرده، تراکم ةها، شبکاستقرار نامناسب کاربري

فاده با استبافت فرسوده در مقابل زلزله  آوريی تابارزیاباین پژوهش به  .هاي وارده در برابر زلزله دارنداساسی در افزایش آسیب

عطا، فرسوده شامل محالت نایبند، خواجهبافت  .پردازدمیشهر بندرعباس  2در منطقه گیري چندمعیاره هاي تصمیماز روش

-تاب در طبقةدرصد  6/68ایبند شمالی با آوري مساکن مربوط به نبیشترین تاب ،AHPها و کمربندي است. در روش چاهستانی

ها و چاهستانی کههاي بعدي قرار دارند. در حالیدرصد مساکن در رده 41عطا با درصد و خواجه 8/44یبند جنوبی با ، ناآوري زیاد

دهد که می نیز نشان پذیريآسیبتحلیل  .مناسبی برخوردارند آوريدرصد محله از تاب 7/4درصد و  6/4کمربندي به ترتیب 

معیارهاي شیب و  ،ANPدر روش  باالیی دارند. پذیريآسیب، هاچاهستانیدرصد از  7/10هاي کمربندي و ساختماندرصد  2/28

 دارند و معیارهاي جنس مصالح و تعداد طبقات ساختمانی با وزن را کمترین ارزش 007/0و  000/0به ترتیب با وزن  ،فاصله از گسل

نایبند  درصد از 2/69دهد که می پوشانی شده و نتایج نشانها همالیه GISها هستند. در محیط ترین شاخص، مهم072/0و  119/0

 1/40پذیر و هاي کمربندي به شدت آسیبدرصد کاربري 8/02باالیی برخوردارند.  آوريتابعطا از درصد خواجه 9/40شمالی و 

دوم را دارد. مقایسه نتایج حاصل از دو روش  ةها نیز رتبپذیري و چاهستانیاول آسیب ةپذیر است که رتبآسیبنسبتاً درصد آن 

 باشد.می ANPعملکرد بهتر روش  دهندةنشان ،گیريتصمیم

 

 .AHP آوري، زلزله، پذیري، تابآسیب، بافت فرسوده واژگان کلیدي:

  :  نکات برجسته
  باشد.می دارای اهمیت زلزله از ناشی پذیریآسیب در مؤثر دیگر پارامترهای از بیشتر ،سازه در رفته كارمصالح به نوع   -
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 مقدمه . 1
كه همواره در طول دوران حیات  های تکرار شدنی و ویرانگر هستندمخاطرات طبیعی با انواع گوناگون و گسترة نفوذشان پدیده

 توان اذعان كرد كه هیچاند. بنابراین، میها بودهزمین وجود داشته و پس از پیدایش بشر نیز همیشه خطر جدی برای انسان كرة
با رو هستند. روبهبار اره با تأثیرات ذهنی و عینی زیانها هموای ادعای ایمن بودن از مخاطرات طبیعی را ندارد و انسانجامعه

، فضایی ویژه –دلیل دارا بودن ساختارهای مکانی توان دریافت كه ایران بهرخ داده در كشور می تاریخی حوادث مرور پیشینة
برابر مخاطرات طبیعی بوده است  پذیرترین نقاط جهان درآسیب ةهای طبیعی زیادی متحمل شده و در زمرهمواره بحران

دیدی در حال رشد در ارتباط با رفاه و توسعه جوامع عنوان ته(. واقعیت آن است كه سوانح طبیعی به11: 1831بیرودیان، )
آورند، بر جامعه ار میهای ناشی از سوانح طبیعی هم از دیدگاه تکرار و هم از نظر صدماتی كه به باند و خسارتروستایی مطرح

 ،ایجاد گسلانی نظیر وژیکی فراوآثار ژئومورفول ،(. اصوال زلزله در سطح زمین1: 1891پورطاهری، گذارند )روستایی اثر می
ر ی، انسداد و تغییر مسهاتشدید حركت مواد بر روی دامنه، تحریک و هایی به ابعاد مختلفایجاد شکاف ،جایی افقی و عمودیجابه

ی گزینشود كه در مکان. بنابراین زلزله بطور مستقیم و غیر مستقیم موجب ناپایداری محیط میآورندوجود میرودها و ... به
کرد ست كه در این زمینه با اتخاذ روی(. بدین ترتیب ضروری ا89: 1803ها باید به آن توجه فراوان كرد )زمردیان، تگاهسکون

های مناسب، به كاهش آثار نامطلوب مخاطرات طبیعی پایدار روستایی مبتنی بر مدیریت خطر، تدوین و بکارگیری شیوه توسعة
رهای جدید ها و ابزاریزی صحیح و استفاده از از شیوهدر مناطق اقدام كرد. پیامدهای مخاطرات طبیعی در واقع فقط از راه برنامه

مند به شناخت و درک عمیق فرایندهای مؤثر در بروز مخاطرات و صورت نظامالزم است بهیابند، بنابراین مدیریتی كاهش می
ها در داخل كشور پرداخت. در این زمینه های ناشی از آنریزی بهتر به منظور حذف یا كاهش ابعاد مختلف پیامدها و آسیببرنامه
ریزی بهینه به منظور كاهش مخاطرات طبیعی، اهمیت رنامهدهی و بگیری برای سازمانهای تصمیممدل ها وروش گیری ازبهره

گسیختگی زمین همراه با تحلیل و از بین  د.شاز زمین گسیخته می یهایهای مهم، بخشمعموالً بر اثر وقوع زلزلهفراوان دارد. 
شده های ایجادحركت گسل ،دهدكاهد. یکی از مسائلی كه بر اثر وقوع زلزله در زمین رخ میرفتن انرژی است كه از شدت زلزله می

ت اد مناطقی با مقاومها است كه منجر به ایجبرش در ساختمان و شکستگی ودر اثر زلزله و گسیختگی طبقات مختلف زمین 
تأثیر عوامل  شود، كامالً تحتها و سایر تأسیساتی كه توسط انسان ایجاد میگردد. محل استقرار سکونتگاهپذیرتر میكمتر و آسیب

شته ناپذیر گزها اجتنابوساساخت ةشد سریع جمعیت كه به تبع آن توسعباشد. امروزه با توجه به رساختی میمحیطی و زمین
برداری از مناطق اطراف شهرها و روستاها برای ایجاد خانه و به روز فشار نیازهای بشر روی زمین زیادتر شده و بهره است، روز

زه به لركند. میزان خساراتی كه در شهرهای مختلف در نتیجه ارتعاشات زمینیش پیدا میتأسیسات اقتصادی و صنعتی افزا
نوان توان به عپذیری در برابر زلزله میترین عوامل مؤثر در آسیباز مهمبه عوامل متعددی بستگی دارد.  ،شودها وارد میساختمان

ا، هزایی گسللرزهحداكثر توان  -8، شناسی منطقهشرایط زمین -1، هبزرگی، شدت و مدت زلزل -1: نمونه به موارد زیر اشاره كرد
نزدیکی به نواحی با  - 0، های منطقه به جهت مقاومتوضعیت سازه - 6، زاییهای لرزهفاصله از چشمه - 1، هانوع گسل -0

 . تراكم جمعیت باال

 بلند در طبیعی یک بالی اثرات از نجات یا و پایداری ،تحمل میزان صورتبه پذیریآسیب ،زلزله مباحث به مربوط ادبیات در

 مانند طبیعی حوادث مقابل در پذیریآسیب گفت توانمی كلی طوراست. به شده تعریف مدت كوتاه در نسبت همان به و مدت

 یا و اجتماعی -اقتصادی  واحدهای ایستادگی قابلیت یا تأثیرپذیری درجه نشانگر كه انسانی بوده رفتارهای از تابعی ،زلزله

افتد، در مناطق روستایی آثار (. وقتی كه سانحه زلزله اتفاق می1897باشد )برومند، می طبیعی خطر برابر در فیزیکیهای دارایی
توجهی به آن در مکان (، و بی1: 1897گذارد )پریشان، ی میتخریبی زیادی را به لحاظ ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی بر جا

ال باری را به دنبتوانند اثرات زیانها میسیسات و ساختمانعایت نکات فنی و ایمنی در ساخت تأها و عدم رسکونتگاهگزینی 
 (. 189: 1831داشته باشد )نگارش، 

 

 مبانی نظري. 2
ات ها و تأسیسهای فعال و خطرناک دارد و بسیاری از شهرها و مراكز جمعیتی، سکونتگاهایران از جمله كشورهایی است كه گسل

های مهم ژئومورفولوژیکی هستند كه از حركات ها یکی از پدیدهاند. گسلها واقع شدهها یا در مجاورت آنیا روی گسل ،انسانی
های احداث بناهای كشور در سال ساختار شهری و خیزی كشور و همچنین نحوةشوند. با توجه به سوابق لرزهتکنونیکی ناشی می



 01 / (9 ، )پیاپی 1071 تابستان، دوم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی   ... آوری بافت فرسوده شهر در برابر زلزله باارزیابی تاب

 

رزه لسازی جامعه از آثار زمینلة مصونأكند كه مسلرزه، ایجاب میبرای زمینكشور  در اكثر شهرهایال رفیت باگذشته و داشتن ظ
ی ساختار شهرهای مخرب، لزوم توجه به لرزههای ملی و انسانی بر اثر زمینبه طور جدی در دستور كار قرار گیرد. نابودی سرمایه

های موجود در برابر سازی ساختمانضرورت وجود مقررات ملی برای ارزیابی ایمنی و مقاومهای موجود و سازی ساختمانمقاومو 
 (. 1891)رضوی،  كندناپذیر میلرزه را اجتنابزمین

 

 آوري. ابعاد تاب1. 2
 باشد.آوری دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی، نهادی و كالبدی میتاب

ر . به عبارت دیگآیددست میكه از تفاوت ظرفیت اجتماعی، در بین جوامع به تآوری، بعد اجتماعی اسالف( اولین مؤلفه تاب
 های اجتماعی و جوامع در بازیابی یافتن یا پاسخ مثبت دادن به سوانح است.ظرفیت گروه

ات مخاطر در برابر عنوان واكنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامعآوری بهب( دومین مؤلفه، بعد اقتصادی است، در اقتصاد، تاب
 شود.، تعریف میهای بالقوه ناشی از مخاطرات سازدها را قادر به كاهش خسارات زیانبه طوری كه آن

. در است ریزی و تجربه سوانح قبلیهای مرتبط با تقلیل خطر، برنامهج( سومین مؤلفه، بعد نهادی است كه حاوی ویژگی
ظرفیت جوامع برای كاهش خطر، اشتغال افراد محلی در تقلیل خطر، برای ایجاد پیوندهای سازمانی و  آوری به وسیلةاینجا تاب

 بهبود و حفاظت از سیستم های اجتماعی در یک جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد.
سانحه  ی بعد ازارزیابی واكنش جامعه و ظرفیت بازیاب محیطی )زیرساختی( است كه اساسأ –د( چهارمین مؤلفه، بعد كالبدی 

ها ارزیابی كلی از مقدار شود. همچنین این شاخصای، و تسهیالت سالمتی میه، واحدهای مسکونی خالی یا اجارهنظیر پناهگا
ر ، دپذیر باشندای آسیبدی احتمالی، به شکل ویژههای اقتصااموال خصوصی كه ممکن است در برابر خسارت دائمی و زیان

  بار حساس هستند.ویژه به یک حادثه فاجعهام كه بهدوهای كمپذیر، شامل خانههای آسیبیرساختاختیار قرار می دهد. ز
یک  ها درمان یک مجتمع در ابتدای سکونت آنزیستی مردگر فرهنگ همشهری نقطه آغازین رشد شهر و بیانبافت فرسوده 

های اجتماعی، باشند كه مسائل و پیچیدگیشهری میای در فضای ری، محالت فرسودههای فرسوده شهمکان خاص است. بافت
های سکونتی ارزشمند با غنای ها از یک سو دارای ریشهاین محالت و بافت .گی و شیوه زندگی خاص خود را دارداقتصادی و فرهن

تی، و بهداشفرهنگی، اجتماعی و معماری است و از طرف دیگر به جهت فرسودگی شدید، نبود دسترسی مناسب به خدمات شهری 
سوزی و نیز عدم تطابق با زندگی امروز شهری و پذیری در برابر زلزله، سیل و آتشمشکالت اجتماعی و امنیتی و آسیب وجود

ده گردد تا ما با پدیهایی در سطح شهر سبب مینین مکانشهرسازی مدرن دارای مشکالت روبنایی و زیرساختی هستند. وجود چ
شهری مواجه شویم. مراد از فرسودگی شهری همانا تنزل شرایط اجتماعی، اقتصادی و كالبدی فرسودگی شهری یا پژمردگی 

 بافت شهر است.
 ها عبارت هستند از:ترین آنباشد اما مهمگی شهری دارای ابعاد مختلفی میفرسود

ترین شود و مهماشی میوجود در واحدهای همسایگی نای: این فرسودگی از افت كیفیت بناهای مسازه –فرسودگی كالبدی  •
 توان عدم نگهداری بنا یا نگهداری نامطلوب و نامناسب فضا دانست.علل آن را می

فرسودگی كاركردی: این فرسودگی ناشی از زوال كاركردی در مناطق شهری است و بدین معنی است كه مناطق در طول  •
  دهند.از دست می زمان نقش خود را در فضای شهری

ده د را خارج از محدوافتد كه مردم سرمایه و توانایی خرید خوادی: این فرسودگی زمانی اتفاق میفرسودگی نسبی یا اقتص •
 گذاری در محالت تاریخی و فرسوده بیشتر از نقاط دیگر است.سرمایه گذاری نمایند؛ زیرا هزینةسرمایه بافت

 

 پیشینه پژوهش. 0
( با )زلزلههای روستایی در برابر مخاطرات طبیعی پذیری فیزیکی سکونتگاهارزیابی آسیب( به 1898مکاران )پورطاهری و ه

ان د كه نتایج تحقیقات آنان نشگیری كوپراس )روستاهای دهستان چاالن چوالن شهرستان درود( پرداختناستفاده از مدل تصمیم
ری پذیبندی آسیبتواند در رتبهفیزیکی، این مدل میپذیری سیبهای آبودن شاخص دهد با توجه به متنوع و گسستهمی

، است های تجربی و محلی منطبقدست آمده از آنجا كه با واقعیتهب نتایج .ل زلزله قابلیت زیادی داشته باشدها در مقابسکونتگاه
( 1890ی باشد. علوی و همکاران )زار مناسبهای روستایی در برابر زلزله ابپذیری سکونتگاهبندی میزان آسیبتواند برای رتبهمی
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ره ویکور گیری چند معیامحیطی با استفاده از تکنیک تصمیمهای روستایی در معرض مخاطرات بندی فضایی سکونتگاهبه پهنه
 روستای 901 از كه گردید مشخص ویکور، مدل در فضایی بندیپهنه عملیات اجرای از پس .در شهرستان تالش پرداختند

اند. یافته استقرار زلزله باالی خطر منطقه در روستایی شهرستان ایهاز سکونتگاه درصد 18 یعنی روستا 011 تالش شهرستان
بندی خطر مخاطرات طبیعی در مناطق روستایی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی پهنه( به 1890نیا و همکاران )فاضل

مربع از  كیلومتر 33/11دهد نتایج نشان میپرداختند كه  هزار شهرستان تنکابن دهستان دو در با تأكید بر فاكتور زمین لغزش
ان مربع دارای پتانسیل خطر خیلی زیاد در دهست كیلومتر 17/80مطالعه، دارای پتانسیل خطر خیلی كم و  كل دهستان مورد

 .شودعامل اصلی در این رابطه محسوب میعنوان باشد كه در این خصوص عامل انسانی بهدو هزار در شهرستان تنکابن می
بررسی نقش ژئومورفولوژی در مدیریت بحران زلزله المرد پرداخته است و در نهایت پنج منطقه را برای (، به 1891غضنفری )

نامه ارشد خود به بررسی نقش ژئومورفولوژی در استقرار ( در پایان1891نژاد )یریت بحران زلزله پیشنهاد نمودند. سمیعیمد
بندی بر اساس معیار و زیر معیارها نقشة پهنهدست آمده هنتایج ب ند.ی بخش جویم الرستان پرداختهای شهری و روستایسکونتگاه

 ثرؤم محیطی ( به بررسی عوامل1891. یار احمدی و همکاران )باشدس مناسب، متوسط و نامناسب میبخش جویم در سه كال

 دهدمی نشان نتایجلرستان پرداختند.  استان سیالخور دشت روستاییهای هگاسکونت طبیعی مخاطرات رخداد وگیری شکل بر

 بر مؤثر اكولوژیک عامل پایدارترین .است های آبرفتیدشت روستاها، استقرار و پراكندگی در ژئومورفیک عاملترین مهم كه

 منطقه خیزیلرزه باعث كه است های مختلفیگسل وجود عامل، ناپایدارترین و شیب عامل سیالخور دشت در روستاها پراكنش

 های حصارهای غیررسمی محلهسکونتگاهپذیری ررسی نقش عوامل كالبدی در اجتماع( به ب1891علیتاجر و همکاران ) است. شده
 دیزج محله به نسبت تریمطلوب كالبدی وضعیت از حصار محله دهدمی نشان امام خمینی و دیزج همدان پرداختند كه نتایج

است. عباسپور  دیزج محله به نسبت محله این بودن پذیرتراجتماع دالیل از یکی لعام این رسدمی نظر به است كه برخوردار
شهر بستک در برابر خطرات زلزله پرداخته است. رضوی  ارشد خود به بررسی ساختار شهری نامه كارشناسی( در پایان1891)
وع زلزله ایط وقهای مدیریت بحران در شربهینه پایگاهیابی رائه الگویی مناسب به دنبال مکاننامه ارشد خود با ا( در پایان1891)

خته شده و سپس با استفاده از ها پرداگزینی پایگاهثر بر مکانؤایی عوامل مباشد. در مرحله اول به شناسدر شهر سپیدان می
ا هگذاری درونی الیهی و ارزشبندهای اطالعاتی، طبقهها، تهیه نقشه فاصله الیهآوری دادهپس از طی مراحل جمع و GISافزار نرم

 های مدیریتسپیدان برای ایجاد پایگاه بندی نقاط شهرتگذاری شده به اولویهای ارزشپوشانی الیهدهی و همو در نهایت وزن
های روستایی در معرض مخاطرات بندی فضایی سکونتگاه( به پهنه1896رداخته است. فتحی )بحران در شرایط وقوع زلزله پ

بندی نهموردی: روستاهای شهرستان خنج( پرداختند كه پس از اجرای عملیات په )مطالعة GISزلزله با استفاده از  طبیعی
، قرار های روستایی در معرض مخاطرات شدید زلزله هستنددرصد از سکونتگاه 10/  01روستا یعنی  10مشخص گردید كه 

 GISشهر در برابر مخاطرات زلزله با استفاده از  یهاساختمان یریپذیبآس ی( به بررس1896پور و همکاران )ساسان .اندگرفته
ده درصد محله در  یریپذیبدهد از نظر آسینشان م یقتحق یجمحتشم كاشان( پرداختند كه نتا ة: محلیمورد ة)مطالع

قرار دارند.  یادز ییلخ یریپذیبدرصد در آس 19و  یاددرصد ز 00درصد متوسط،  11درصد كم،  19كم،  یلیخ یریپذیبآس
 ة)نمون GISدر زمان وقوع زلزله با استفاده از  یمناطق شهر یریپذیبآس یسازمدل یبه بررس (1896مدیری و همکاران )

 ینتهران در صورت وقوع زلزله بد 8منطقه  یبافت شهر پذیرییبآس یج: منطقه سه كالن شهر تهران( پرداختند كه نتایمورد
 یلیخ یریپذیبآس یتدرصد از كل مساحت منطقه در وضع 1/86منطقه، حدود  ینا یهکتار 1196صورت است كه از مساحت 

 در مواقع بحران قرار دارد. پذیرییبكم از لحاظ آس یلیكم و خ یتدرصد كل مساحت منطقه در وضع 88و حدود  یادو ز یادز
شهری كاشان در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل  محدودةپذیری آسیب ( به ارزیابی میزان1890ان )مختاری و همکارگلی

IHPW  .و بسیار پذیری باالان واقع در شمال غرب با خطر آسیبشهری كاش درصد محدودة 87یج تحقیق نشان داد نتاپرداختند 
ای جمعیتی در برابر زلزله هسکونتگاهپذیری ی تحلیل فضایی آسیبسر( به بر1890خواه و همکاران )باال مواجه است. حسینی

خیزی از كل شهرستان دارای خطر لرزه درصد 11/  09دهد پرداختند كه نتایج پژوهش نشان میموردی: شهرستان دنا(  )مطالعة
 باشد. خیزی كم میصد از كل شهرستان دارای خطر لرزهدر 81خیزی باال و درصد دارای خطر لرزه 10/  07 و بسیار باال

به  GISدر محیط  AHP( جهت مدیریت صحیح بحران در شهر ادنا در تركیه با استفاده از مدل 1716) 1تودیس  یلسو
بندی شهر به لحاظ مناطق مساعد ژیکی پرداخته و در نهایت به كالسسنجی مناطق خطرپذیر از لحاظ مخاطرات ژئومورفولوامکان

                                                           
1. sevil 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1090778/%d9%be%d9%87%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1090778/%d9%be%d9%87%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88


 08 / (9 ، )پیاپی 1071 تابستان، دوم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی   ... آوری بافت فرسوده شهر در برابر زلزله باارزیابی تاب

 

 تحقیق در (1718همکاران ) و 1هانیچ .پرداختند زلزله برابر در شهرها یریپذ به بررسی آسی ( 1710اقدام كرده است. رابرت )

نامه دكتری خود ( در پایان1990) 1پرداختند. كینگ GISاز  استفاده با رومانی بخارست شهر در زلزله خطر بندیپهن ریز به خود
ل آن شام ةای و اثرات ثانویمخاطرات لرزهغرافیایی جهت تحلیل روشی برای استفاده از فناوری سیستم اطالعات ج ةبه توسع

های یگاه داده زمینی ایجاد شده و مدلدر این روش، پا تگی و پارگی سطح گسل پرداخته است.گرایی، زمین لغزش، و شکسروان
تکنیک  تفاده ازآن با اس های خطر زلزله و مخاطرات ثانویةباشند. در قالب این تحقیق نقشهرسانی برخوردار میروزآن از قابلیت به

SIG  تولید و با استفاده از روشAW ی مخاطرات ناشی از نهای شةگردند تا نقدهی و تلفیق می)روش میانگین متوسط( وزن
ه ، بمخاطرات ژئوتکنیکی ناشی از زلزلهنامه دكتری خود با عنوان بررسی مکانی ( در پایان1990) 8. راكوی گرددزلزله تهیه می

 ( پرداخته است. ekauQ – SIGبا عنوان )  SIGتوسعه یک سیستم ارزیابی خطر زلزله مبتنی بر 
 

   روش پژوهش. 4
وردی م رهای مؤثر در ارزیابی بافت فرسودة شهری منطقةتحلیلی انجام شده است. ابتدا معیا - در این پژوهش از روش توصیفی

شوند. در این صورت به هر مقایسة زوجی، معیارهای موجود با یکدیگر مقایسه میگردد. سپس با استفاده از روش شناسایی می
ترین( اهمیت : با9 و : برتری ضعیف یکی از متغیرها بر دیگری1: اهمیت یکسان، 1) 9تا  1اساس درجه اهمیت، عددی بین  معیار بر

 از گیریبا بهره و اطالعاتی پایگاه بر مبتنی هایروش به توجه با آوری شدهجمع اطالعات تحلیل و یابد. تجزیهاختصاص می

پذیرد كه می صورت جغرافیایی اطالعات سیستم رویکرد مبتنی بر افزارنرم و ایتحلیل شبکهو  مراتبیتحلیل سلسله  هایمدل
 باشد:مراحل انجام روش كار به صورت زیر می

آوری اطالعات براساس معیارهای مشخص و تحقیقات قبلی، جمع هایابی با استفاده از نتایج بررسی. تعیین معیارهای مکان1
 شده

 سازی معیارهاو نقشه . تشکیل پایگاه داده1

 نیا ارهایمع یده. هدف از وزنشوندیم یریگمیوارد مدل تصم هاوزنها در قالب تیمرحله اولو نی: در اهااریمع یدهوزن. 8
 ANPو  AHPی دهروش وزندو از  قیتحق نینمود. در ا انیب گرید یارهایرا نسبت به مع اریهر مع تیاست كه بتوان اهم

 .شودیپرداخته م هااز آن یكه به شرح مختصر شودیاستفاده م

 . ارائه نتایج:0
 شود.بندی بافت فرسوده شهری مشخص میهای اطالعاتی با اعمال وزن مربوطه، پهنهتلفیق الیه از

 

 ايپرسشنامه. اطالعات 1. 4
گیری نفر از متخصصین به روش نمونه 11ها توسط ها در قالب یک ماتریس مقایسه زوجی معیارها ارائه شد. پرسشنامهپرسشنامه

افزار ها وارد نرم، دادهAHPهای ماتریس گرفته شد. برای تحلیل روش تصادفی تکمیل شد. میانگینی از ارزش هر یک از سلول
Expert Choise  شده و برای اجرای روشANP افزار از نرمSuper Decisions .استفاده گردید 

 

 GIS( و MCDMگیري چندمعیاره ). تلفیق روش تصمیم2. 4
زمان حجم انبوهی از متغیرهای مکانی در نظر گرفته شده و طور همبایست بهدر تجزیه و تحلیل مسائل شهری و زلزله می

گیری چندمعیاره، استفاده سازی روش تصمیمو وزن هر یک از آنها اتخاذ گردد. لذا در جهت بهینهها بر اساس ارزش گیریتصمیم
ین بنابراین در ا نماید.های مکانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، ضروری میگری كه بتواند حجم انبوهی از دادهاز ابزار تحلیل

 شود.استفاده می GISافزاری و توابع موجود در محیط نرم  ANPو  AHPدهیهای وزنپژوهش از روش
 

 پذیري. انتخاب معیارهاي ارزیابی آسیب0. 4
های یلباشد. تحلهای مختلف بر روی اطالعات مکانی میترین قابلیت یک سامانه اطالعات جغرافیایی، انجام تجزیه و تحلیلعمده

                                                           
1. Hanich 

2. king 
3. Rakvi 
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 ا استفاده از بازدید میدانی، نقشةبدر نهایت باشد و های اطالعاتی میپوشانی الیهدهی و هموزن ،مورد استفاده در این تحقیق
های های اطالعات جغرافیایی الزم است اطالعات به صورت الیهشود. برای انجام دادن هرگونه تحلیلی در سیستمنهایی ارزیابی می

ای ذكر شده، باید اطالعات مورد نیاز از منابع گوناگون استخراج هاطالعاتی به سیستم معرفی شوند؛ بنابراین ابتدا برای اجرای روش
 های اطالعاتی درآیند. صورت الیهشوند و به

های آن برای تحلیل خطرپذیری پذیری از عوامل مهم در فرایند مدیریت بحران زلزله است و شناخت شاخصتحلیل آسیب
تر ابعاد مختلف عناصر شهری ی ضروری است. لذا جهت شناخت عمیقدر فرایند مدیریت بحران مناطق در معرض خطر زلزله، امر

 پذیریو میزان آسیبای از عوامل طبیعی، كالبدی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته پذیری هر یک، مجموعهو میزان آسیب
 گردد. پذیری این عناصر استخراج میمورد مطالعه از برآیند آسیب ای منطقةلرزه

فیزیکی و از طریق انجام مطالعات تحلیلی و نیز بررسی خصوصیات  - ، با توجه به در نظر گرفتن عوامل كالبدیدر تحقیق حاضر
 Monica) از: پذیری در برابر زلزله تعیین شدند كه عبارتندهای آسیبشاخص به عنوان شاخص 9گیری، تعداد مسأله تصمیم

Garcia, 2019)  

 جنس مصالح 

 فاصله از گسل 

 شناسیزمین 

 تراكم جمعیت 

 مساحت قطعات 

 شیب 

 دسترسی به فضای باز 

 دسترسی به معابر 

 

تنی های مبمعیار در پایگاه داده عنوان نقشةورت یک الیه نقشه، تحتگیری، هر معیار به صهای تصمیمجهت ارزیابی گزینه
 آماده شد. GISبر 

 

 گیري چندمعیاريدهی معیارها و قواعد تصمیموزن .4. 4
پذیری مذكور دارای اهمیت و تأثیرگذاری متفاوتی هستند. لذا جهت بیان اهمیت هر معیار نسبت به پارامترهای آسیبهر یک از 

سه بندی، مقایبندی، درجههایی نظیر رتبهدهی شوند. در ادبیات تصمیم چندمعیاری، روشمعیارهای دیگر، باید این معیارها وزن
گیران ارائه شده است. در صورتی كه زمان و های تصمیمپایه قضاوت دهی معیار بروزن جایگشتی در -دو به دو و تحلیل موازنه 

 شود،ی توصیه میبندی یا نسبتهای رتبهترین مسأله باشد، یکی از روشها به طریق آسان مهمهزینه كم و به دست آوردن وزن
 ،باشد )نجفیوتایی و یا تحلیل توازن مناسب میاما هنگامی كه دقت و اساس تئوری كار مسأله اصلی باشد، روش مقایسه د

1899 :39 .) 
های شود. این روشای استفاده میمراتبی و تحلیل شبکهدهی معیارها از  دو روش تحلیل سلسلهدر تحقیق حاضر جهت وزن

ازگاری و ناسازگاری مبنای مقایسه زوجی بنا شده، كه این امر، قضاوت و محاسبات را تسهیل نموده و میزان س چندمعیاری بر
 (. 09: 1899گیری چندمعیاره است )دری، دهد كه از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیمقضاوت را نشان می

 

  AHP. روش 4. 4

 مراتبسلسله. ساختن 6. 4

 وردمهای یابی به هدف و گزینهترسیم یک نمایش گرافیکی از مسأله است كه در آن معیارهای مناسب برای دست AHPاولین گام در 
 ترین بخش در این مرحله انتخاب معیارها و عوامل مؤثر بر هدف تصمیم است. (. مهم09: 1891شود )امیری، نشان داده می نظر

 

 مقایسه زوجی و محاسبه وزن 
گذاری عنصر سطر نسبت به عنصر صورت ارزشزوجی به شود. مقایسةثبت می K*Kدهی به عناصر در یک ماتریس مقایسه وزن
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 شود. استفاده می 9تا  1ای از گذاری نیز معموالً از یک مقیاس فاصلهگیرد و برای ارزشستون صورت می
 

 . محاسبه نرخ ناسازگاري7. 4
 قبولقابلعنوان حد را به 1/7گیرنده دارد، اما ساعتی، عدد یک ماتریس یا سیستم، بستگی به تصمیمناسازگاری  قبولقابلمیزان 

 ,Bowenگردد ) دنظریتجدها باشد، بهتر است در قضاوت 1/7نماید و معتقد است چنانچه میزان ناسازگاری بیشتر از ارائه می

2018) . 

 

 (ANP)اي .  روش فرایند تحلیل شبکه8. 4
توانند به عناصر داخل هر عناصر می شوند. همةمی دهیسازماندر این روش، ابتدا عناصر مؤثر بر موضوع در داخل چند خوشه 

ی هانهیزگتواند به یک خوشه یا یک عنصر دیگر وابسته باشد. ضمن اینکه خوشه و به عناصر دیگر مرتبط باشند. یک عنصر می
گیرد.  ی مرتبط به هم صورتهاخوشهعناصر و  باشند. مقایسات زوجی باید بین همةبه عناصر وابسته  توانندیمگیری نیز تصمیم

و بر پایه میزان  AHPمقایسات زوجی همانند  .توانند عناصر اصلی، عناصر میانی و عناصر سطوح پایین باشندمی ANPعناصر در 
  (Monica Garcia, 2019)  باشدمی 9تا  1از دامنه امتیازی اهمیت و برتری یک عنصر یا خوشه بر عنصر یا خوشه دیگر و 

 مدل از چهار مرحله تشکیل شده است: 
 دهی مسأله؛مرحله اول ساختن مدل و سازمان

تواند از طریق صورت یک سیستم منطقی یک شبکه تجزیه شود. ساختار این شبکه میصورت شفافی بیان و بهمسأله باید به
 آید. های مناسب به دست میطوفان فکری یا دیگر روش

 های مقایسه زوجی و بردارهای اولویت؛ مرحله دوم، ماتریس
ها نیز خودشان نیز به صورت شود. گروهقایسه میصورت زوجی در جهت معیارهای كنترل معناصر به AHPمشابه مقایسات 

شوند. مقادیر اهمیت كه توسط ساعتی پیشنهاد شده، تعیین میها در هدف با هم مقایسه میزوجی با توجه به تأثیرگذاری آن
یسه با بقیه نشانگر نهایت اهمیت یک عنصر )یک سطر از ماتریس( در مقا 9گردد. امتیاز یک اهمیتی معادل دو عنصر و امتیاز 

پس از هر مقایسه زوجی، تحلیل حساسیت و سازگاری برای سنجش میزان پایداری . باشداصر )یک ستون در ماتریس( میعن
 .گیردها، صورت مییابیارزخروجی به انحرافات زیاد در 

 باشد؛ مرحله سوم تشکیل ماتریس تصمیم می

است. در حقیقت یک ماتریس تصمیم، یک ماتریس تقسیم شده به ای ماركوف مفهوم ماتریس تصمیم مشابه فرایند زنجیره
 بخش هرو  (Rashed 2019:300تر است كه هر جزء ماتریس نمایانگر رابطه بین دو دسته در یک ماتریس است )اجزای كوچک

 میان تعامالت و روابط دهد. تمامیمی نشان گیریتصمیم مسأله كل در را گیریتصمیم سطح گره دو میان رابطه ماتریس، از

 زوجی مقایسات كردن وارد هنگام در اما شودمی ارزشیابی ماتریس در ابر زوجی مقایسات وسیله به گیریتصمیم سطوح عناصر

 ماتریس ابر آن به شود كهاز یک می بیشتر هاستون جمع اغلب ماتریس، ابر در گیریتصمیم سطوح عناصر میان ،شده انجام

 نهایت در آید.می دستبه وزنی ابرماتریس ها،آن با متناظر در عناصر هاخوشه از کیهر  وزن كردن ضرب با گویند.می غیروزنی

شود  باید محاسبه حددار ابرماتریس ،مسأله حل و گیریتصمیم معیارهای و مسأله هایگزینه وزن نهایی به دستیابی برای
(Tudes2019:400) . 
 باشند؛ها میمرحله چهارم گزینه

باشد. در صورتی كه بنا باشد چند گزینه برای انتخاب گزینه بهتر باشد، در این ای میها، آخرین بخش مدل تحلیل شبکهگزینه
ها نیز در فرایند تحلیل و مقایسات زوجی با معیارها دخالت داده باشد تا در نهایت وزن نهایی هر گزینه حاصل شود. صورت گزینه
مدل، . شوندهای كلی برای هر گزینه اضافه میگذاری شده و در اولویتهای معیارها و زیرمعیارها ارزشزنها از طریق وعملکرد گزینه

 كند. بندی میهای كارشناسان ردهها و ارزیابیقضاوت به ترین اهمیت تا كمترین اهمیت با توجهها را بر اساس بیشگزینه
 

 . معرفی منطقه مورد مطالعه9. 4

ركز استان هرمزگان در جنوب ایران است كه در بخش مركزی شهرستان بندرعباس قرار دارد. شهر بندرعباس شهر بندرعباس، م
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شود؛ بنابراین موضوع شیب عمومی شهر در راستای شمال به جنوب ها و از جنوب به دریا منتهی میاز شمال به ارتفاعات و كوه
عامل  ینترمهم كه این مورد شودعات پوالدی و ساحل دریا محدود میااین پهنه در دو سمت شمال و جنوب به ارتفباشد. می

 . (Tuzkaya, 2020: 300)باشد متر می 17ارتفاع متوسط این شهر گیری شهر بوده است. شکل
عرض  10 10ََ  تا 10 11طول شرقی و  َ  16 81تا  َ 16 19شهرداری بندرعباس در موقعیت جغرافیایی بین  َ 1منطقه 

گردد كه به نوعی اراضی حدفاصل بلوار شهدا در غرب و خور شیالت در شرق را شامل می 1منطقه واقع شده است.  شمالی
موقعیت  1محله است. تصویر  11ناحیه و  3باشد. این منطقه شامل مركزی و هسته اولیه شهر بندرعباس می ةدربرگیرنده محدود

 دهد.بندرعباس، استان هرمزگان و ایران نمایش می شهرداری بندرعباس را در شهر و شهرستان 1منطقه 

 

 بندرعباس 2خصوصیات بافت فرسوده منطقه 

های كوی ملت و ششصد حلهقیمت در مهایی در قالب مسکن ارزانخانه ،رویههای بیمهاجرت ةواسطههای گذشته نیز بدر دهه

ها از شهرهای جنگی مهاجرت ةهای جنگ، پدیدهم در سال آمد قرار گرفت ولی بازدره ساخته شد و در اختیار اقشار كمدستگا

آباد و كمربندی به شکل آباد، حسینها محله از جمله اسالمهای زیادی تصرف شد و دهویژه خوزستان شدت گرفت و زمینهب

محکم و ساخت در ردن به بنای امروز ساخت و سازهای غیرقانونی، توجه نک د.ایجاد ش  'آلونک'ای شبانه به شکل ردهگست

های پایین دست و بدون نقشه و نظارت قانونی، به یک معضل بزرگ تبدیل شده و مردم ساكن در این واحدها در شرایط زمین

به علت  .آن را ندارند دسترسی برای خارج شدن از ،سخت همچون زلزله، بارندگی، سیالب و سایر حوادث طبیعی و غیرمترقبه

ها که فاضالب شهری، فاضالب این محلهزمینی و نزدیکی به دریا و همچنین دسترسی نداشتن به شبهای زیرباال بودن سطح آب

وجود آورده همحیطی و بهداشتی برای شهروندان بشود كه مشکالت زیستها به خورها وصل میها رها شده و یا در كانالدر كوچه

واسطه در دسترس هآورند، بمی یهای اجتماعی روبه سمت ناهنجاریخی از افرادی كه بر .اندازدها را به خطر میو سالمت آن

های شهر بندرعباس راه ساكنان این محله د.كننعنوان پاتق خود انتخاب میرا به هاامکانات و امکان تردد، این محله نبودن

خیابان و كوچه محروم بوده و تا های اولیه از جمله را هم ندارند و از داشتن زیرساخترفت حتی از منزل مسکونی خود رونب

ایجاد امکانات شهری مانند فضای سبز، فضای آموزشی، ورزشی و فرهنگی نیز امکان  ،اصالحات هندسی و جانمایی صورت نگیرد

 . نیست پذیر

ویژه شهر بندرعباس كه در طول سال در هرطوبت باال و فرسودگی زودهنگام بناها در شهر بندرعباس شهرهای ساحلی ب*

های شده و بناهای آن از جمله زیرساختعرض خطر رطوبت، شرجی و گرما قرار دارند، زودتر دچار فرسودگی و استهالک م

البته بندرعباس با بیش از پنج  د.آن اقدام كر تر نسبت به نوسازی و بازسازیروند كه باید هرچه سریعزودتر از بین میشهری، 

ای در زمینه ساخت و ساز و نوسازی شده و بخش سال اخیر دچار دگرگونی گسترده 87دهه سابقه مركز استان هرمزگان، در

ها در این سال .زیادی از منظر و سیمای شهری آن تغییر كرده اما بافت قدیمی آن همچنان از وضعیت نامناسبی برخوردار است

ه پیش رفته و نوعی مهاجرت از بافت های بکر و دست نخوردواگذاری زمین و ساخت ساختمان و دورنمای شهر به سمت زمین

 1زیادی بین این قدیم به سمت مناطق جدید شکل گرفته و از ساخت و ساز و بازسازی بناهای قدیم غفلت شده و امروز تفاوت 

اند سکونت خود را در کن مالی بیشتری دارند، تالش كردهمهاجران از شهرهای دیگر و افرادی كه تم .خوردمنطقه به چشم می

های الزم را رها و زیرساخت دلیل شرایط ساخت و ساز و نداشتن دسترسیهای قدیمی بهتمركز كنند و خانهماطق نوساز من

درصد شهر  %01 .درآمد ساكن بوده كه توان ساخت و نوسازی مجدد را ندارندها افراد مسن و كما در این خانهاند و یكرده

 . بندرعباس دارای بافت فرسوده است
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 (1400شهرداري بندرعباس )منبع : نگارنده ، 2. موقعیت منطقه 1 شکل

 

 و بحث هاي پژوهشیافته. 4

 AHPبندرعباس با استفاده از روش  2آوري محالت بافت فرسوده منطقه ارزیابی تاب. 1. 4

ر چنین د صورت پذیرد.گیری باید در یک فضای چندبعدی تصمیم همسو نیستند،بندی و پهنه یابیمعیارهای گوناگون در مکان

یک از معیارها محور یا بعد  ها فرض بر این است كه هركه در این روشبا توجه به این های ارزیابی چند معیاری،شرایطی روش

ای هها و گزینهساختار سلسله مراتبی شامل هدف، معیارها یا مشخصه .توانند مورد استفاده قرار گیرندمی، ای هستندجداگانه

ها یری )گزینهگبودن به این دلیل است كه عناصر تصمیممراتبیشوند. سلسلهندی به كار گرفته میبشود كه در اولویتمی احتمالی

در  معیارهابنابراین  . (Whitaker-Rosann, 2017: 81)توان در سطوح مختلف خالصه كردگیری( را میو معیارهای تصمیم

ای آن هكه درایه هدر واقع ماتریسی تشکیل گردید پذیرد،دوتایی بین معیارها صورت میهای مقایسهیک ماتریس قرار گرفته و 

 ه،پس از تشکیل ماتریس مقایسشود. میدو مقایسه صورت دوبهرها نسبت به یکدیگر بهبا توجه به میزان اهمیت هر یک از معیا

  آید:دست میهای نسبی معیارها بهبه ترتیب زیر وزن

  .(1)جدول  زوجی است ةمقادیر هر ستون در ماتریس مقایس مجموع ةمحاسب گام اول:

زوجی به مجموع ستونش  ةماتریس حاصل از مقایس ةبه این صورت كه هر مؤلف سازی اعداد ماتریس است،استاندارد گام دوم:

 آید.زوجی نرمال شده به دست می ةاتریس مقایستقسیم شده و م

یعنی تقسیم مجموع امتیازات استاندارد  ا در هر ردیف از ماتریس استاندارد شده است.همیانگین مؤلفه ةمحاسب گام سوم:

ها تخمینی از وزن نسبی معیارهای این میانگین شده برای هر ردیف بر تعداد معیارها كه حاصل هر یک ماتریس ستونی است.

گیری وزن نهایی مبنایی برای تصمیم ،(1)جدول  آیددست میهوزن نهایی بدر نهایت كه در این رابطه  ؛باشدمقایسه شده می

 ،شودطور كه مشاهده میهمان شود.های كارایی هر معیار در رسیدن به هدف نهایی به كار گرفته میعنوان نسبتبوده و به

فرایند تحلیل  هاییکی از مزیت بودن اهمیت معیارهاست.نسبی ةدهنداست و این نشان 1معیارها معادل  مجموع ضریب اهمیت

چنانچه این ضریب . های انجام شده برای تعیین ضریب اهمیت معیارها استمراتبی امکان بررسی سازگاری در قضاوتسلسله

به عبارت دیگر  ها تجدیدنظر شود.قبول است وگرنه باید در قضاوت ها موردسازگاری در قضاوت باشد، 1/7تر یا مساوی كوچک

بوده است یعنی سازگاری در  78/7در این پژوهش نرخ ناسازگاری  تشکیل شود. یارها باید مجدداًماتریس مقایسه دودوئی مع

 ت.ها رعایت شده اسقضاوت
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 معیارها . ماتریس مقایسه زوجی1جدول 
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 معیارها

 جنس مصالح 1 1 8 0 1 6 0 9

7 6 1 0 8 1 1 1/7  تراکم جمعیت 

6 1 0 8 1 1 1/7  88/7  تعداد طبقات 

4 0 8 1 1 1/7  88/7  11/7  مساحت قطعات 

4 8 1 1 1/7  88/7  11/7  1/7  فاصله از گسل 

0 1 1 1/7  88/7  11/7  1/7  160/7  دسترسی به معابر 

2 1 1/7  88/7  11/7  1/7  160/7  108/7  شیب 

1 1/7  88/7  11/7  1/7  160/7  108/7  111/7  دسترسی به فضاي باز 

07 1/13  38/11  73/16  13/11  01/0  60/0  1/1     مجموع     

 1077منبع: نگارنده، 

 

 . ماتریس نرمال و محاسبه وزن نهایی2جدول 
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 معیارها

880/7  108/7  101/7  101/7  811/7  810/7  071/7  081/7  0/7  جنس مصالح 

18/7  139/7  11/7  119/7  103/7  166/7  163/7  111/7  1/7  تراکم جمعیت 

110/7  161/7  101/7  138/7  136/7  100/7  180/7  170/7  181/7  تعداد طبقات 

176/7  181/7  10/7  180/7  110/7  733/7  760/7  701/7  1/7  مساحت قطعات 

701/7  173/7  171/7  791/7  761/7  700/7  700/7  710/7  73/7  فاصله از گسل 

703/7  731/7  70/7  706/7  781/7  719/7  788/7  708/7  760/7  دسترسی به معابر 

788/7  710/7  781/7  718/7  71/7  711/7  710/7  786/7  710/7  شیب 

718/7  710/7  711/7  711/7  711/7  710/7  711/7  781/7  700/7  دسترسی به فضاي باز 

 1077منبع: نگارنده،        

 

وزن مربوط به هر معیار انجام شده است. در نهایت پس  ةمراتبی در این پژوهش به منظور محاسباجرای روش تحلیل سلسله

های نهایی نتایج مراحل انجام گرفته و وزن 1محاسبه گردید. تصویر  78/7دست آمدن وزن هر الیه نرخ ناسازگاری برابر با از به

میل ماتریس شود، با توجه به نظر كارشناسان در تکطور كه مشاهده میدهد. همانرا نشان می expert choiceافزار در نرم

ها ترین شاخصعنوان مهمبه 18/7و  880/7جنس مصالح ساختمانی و تراكم جمعیت به ترتیب با امتیاز  زوجی معیارهای مقایسة

 پذیری در برابر بحران زلزله دارند.كمترین اهمیت را در آسیب 718/7و معیار فضاهای باز عمومی با وزن 
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 (1400منبع: نگارنده ، )  expert choiceافزار . نمودار وزنی معیارهاي مورد بررسی در نرم2شکل 

 

 هابررسی سازگاري در قضاوت

های انجام شده برای تعیین ضریب اهمیت مراتبی امکان بررسی سازگاری در قضاوتهای فرایند تحلیل سلسلهیکی از مزیت

 است؟ ها رعایت شدهچقدر سازگاری در قضاوت ،معیارها زوجیبه عبارت دیگر در تشکیل ماتریس مقایسه  معیارها است.

( I.Rمحاسبه ضریبی بنام ضریب ناسازگاری ) ها در نظر گرفته است،مکانیزمی كه ساعتی برای بررسی ناسازگاری در قضاوت

تر یا چنانچه این ضریب كوچک شود.( حاصل میR.I) ( به شاخص تصادفی بودنI.Iاست كه از تقسیم شاخص سازگاری )

به عبارت دیگر ماتریس  نظر شود. ها تجدیدقبول است وگرنه باید در قضاوتها مورد سازگاری در قضاوت باشد، 1/7مساوی 

 تشکیل شود. معیارها باید مجدداً  زوجی ةمقایس

 بخش است: 8این مرحله شامل 

 (ℷmax)محاسبه بردار ویژه . 1

 (I.Iمقدار شاخص ناسازگاری ). 1

 (I.Rنرخ ناسازگاری) ةمحاسب. 8
 

 بردار ویژه

 های زیر باید برداشته شوند:بردار ویژه قدمدست آوردن هبرای ب

 ضرب ماتریس در بردار وزن -1مرحله 

 دست آمده از مرحله باال بر وزن پارامترهای مربوطههتقسیم اعداد ب -1مرحله 

 گیری از كلیه اعداد بدست آمدهمیانگین -8مرحله 

 شده است. محاسبه 8 در جدولفوق مراحل  تمامی
 

 به تفکیك مراحل ویژه محاسبه بردار: 0جدول 

0مرحله 2مرحله   1مرحله    پارامتر 

26/8  

00/1 ÷ 880/

7= 19/3  

(1× 880./ )+(1× 18./ )+(8× 110./ )+(0× 176/ )+ 1) × 701./ )+ 

(6× 703./ )+(0× 788./ ) +(9× 718./ )= 00/1  
 جنس مصالح

91/1 ÷ 18/7

= 81/3  

( 1/7 × 880./ )+(1× 18./ )+(1× 110./ )+(8× 176/ )+ 0) × 701./ )+(1× 703/7 )+(6×

 788./ ) +(0× 718/ )= 91/1  
 تراکم جمعیت

8/1 ÷ 110/7

= 19/3  

( 88/7 × 880./ )+( 1/7 × 18./ )+(1× 110./ )+(1× 176/ )+ 8) × 701./ )+ 

(0 × 703./ )+(1× 788./ ) +(6× 718/ )= 8/1  
 تعداد طبقات

306/7 ÷176

/7 = 10/3  

( 11/7 × 880./ )+( 88/7 × 18./ )+( 1/7 × 110./ )+(1× 617/ )+ 1) × 701./ )+(8×7

03./ )+(0× 788./ ) +(1× 718/ )= 306/7  

مساحت 

 قطعات

130/7 ÷701

/7 = 10/3  

( 1/7 × 880./ )+( 11/7 × 18./ )+( 88/7 × 110./ )+( 1/7 × 176/ )+ 1) × 701./ )+(1×

703./ )+(8× 788./ ) +(0× 718/ )= 130/7  

فاصله از 

 گسل
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0مرحله 2مرحله   1مرحله    پارامتر 

006/7 ÷703

/7 = 11/3  

( 160/7 × 880./ )+( 1/7 × 18./ )+( 11/7 × 110./ )+( 88/7 × 176/ )+( 1/7 × 701./ )+

(1× 703./ )+(1× 788./ )+(8× 718/ )= 006/7  

دسترسی به 

 معابر

10/7 ÷ 788/

7= 19/3  

( 108/7 × 880./ )+( 160/7 × 18./ )+( 1/7 × 110./ )+( 11/7 × 176/ )+ 88/7) × 701./ )+

( 1/7 × 703./ )+(1× 788./ )+(1× 718/ )= 10/7  
 شیب

19/7 ÷ 718/

7= 13/3  

( 111/7 × 880./ )+( 108/7 × 18./ )+( 160/7 × 110./ )+( 1/7 × 176/ )+ 11/7) × 701./ )

+( 88/7 × 703./ )+( 1/7 × 788./ )+(1× 718/ )= 19/7  

دسترسی به 

 فضاي باز

 1077منبع: نگارنده، 

 

 شاخص ناسازگاري

 آید:دست میهبعدی ب nهای طبق فرمول زیر برای ماتریس

I. I =
ℷmax −𝑛

𝑛 − 1
 

I. I =
9.26 − 8

8 − 1
= .03 

 نرخ ناسازگاري. 4-2

 شود.محاسبه می (I.Rنرخ ناسازگاری با تقسیم شاخص سازگاری بر شاخص تصادفی بودن )

I. R =
I. I

R. I
 

 :شداستخراج  (nبودن با توجه به تعداد معیارها )تصادفی شاخص

 

𝐼. 𝑅 =
0.03

1.41
= 0.02 

𝐼. 𝑅 =0.02< 0.1     OK 

 ها رعایت شده است.یعنی سازگاری در قضاوت

 

 . یافته هاي پژوهش6

 آوري منطقه در برابر زلزلهبندي تاب. پهنه1. 6

 ناشی پذیریآسیب در مؤثر دیگر پارامترهای از بیشتر سازه در رفته كارمصالح به نوع كه است داده نشان اخیر هایزلزله تجربة

 در برابر پذیریشدت آسیب باشد، شده استفاده مصالح بادوامی از سازه در چههر كه طوری به باشد.می دارای اهمیت زلزله از

 یابد.ها افزایش میآوری ساختمانیافته و به همان نسبت تاب كاهش زلزله

مورد محاسبه  AHPمدل  معیارها با استفاده از مطالعه در برابر زلزله، ابتدا وزن مورد ةآوری محدودتاب ةنقش ةتهی برای

های ها در الیه، هر كدام از وزنGIS( موجود در weighted Overlayپوشانی وزنی )قرار گرفت. سپس با استفاده از روش هم

 مربوطه ضرب شد.

 قرار گرفت. 1تا  7ی اعداد بین ی استاندارد، نقشه را با روش فازی نرمال كرده و دامنهدر دامنهنهایی  شةارزش نقبرای نمایش 

آوری محالت به چهار طبقه تاب ،Reclassifyابزار موجود در  Natural Breaksنرمال شده را با استفاده از روش  سپس نقشة

 (.8است )شکل  كم، متوسط، نسبتاً زیاد و زیاد تقسیم شده
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 (1400)منبع: نگارنده،  AHPآوري محدوده در برابر زلزله به روش بندي تاب. پهنه0شکل 

 

محالت آوری زیاد است. تاب ها در طبقةدرصد ساختمان 6/63نایبند شمالی با  آوری مساكن مربوط به محلةبیشترین تاب

در برابر وقوع زلزله دارند.  آوریتابهای بعدی از نظر مساكن در ردهدرصد  01عطا با درصد و خواجه 3/01یبند جنوبی با نا

از  باشد.درصد محله می 0/1درصد و  6/0ها و كمربندی به ترتیب با آوری نیز مربوط به محالت چاهستانیمیزان تابكمترین 

درصد از  0/17كمربندی و سپس  های محلةدرصد ساختمان 1/13دهد كه می ، نتایج نشانپذیریآسیبطرفی در تحلیل 

 باالیی دارند. پذیریآسیب، هاچاهستانی های محلهكاربری

 قةآوری مربوط به طبها در سطح منطقه پرداخته شده است. بیشترین فراوانی تابآوری كاربریبه ارزیابی تاب 0در جدول 

آوری قابل قبولی در حوادث زلزله تاب ،درصد منطقه 67طور كلی حدود نسبتاً زیاد و كمترین آن به طبقه كم اختصاص دارد. به

 د.ندار

 

 AHPمنطقه در برابر زلزله با روش  آوريتاب بندي. پهنه4جدول 

 آوريطبقات تاب
 مساحت

 درصد هکتار

 01/11 1/11 کم

 91/10 63/03 متوسط

 09/81 86/11 نسبتاً زیاد

 09/10 30/00 زیاد

 177 10/100 جمع

 1077نگارنده، منبع: 
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 ANPبندرعباس با استفاده از روش  2آوري محالت بافت فرسوده منطقه . ارزیابی تاب2. 6

گیری های تصمیمدیگر از روشو مقایسه با یکی ، به منظور حصول اطمینان بیشتر از نتایجAHPبعد از ارائه نتایج تحقیق با روش 

به ترتیب  ANP پردازد. بدین منظور مراحل روش حاضر می به تحلیل و ارزیابی هدف مطالعة ANPعنوان چندمعیاری تحت

 شود:زیر اجرا می
 

  ANPشبکه در  . ایجاد0. 6

طبیعی، تراكم  خوشة چهار قالب در هاو شاخص معیارها پذیری مساكن،در ارتباط با آسیب پیشین منابع بررسی به توجه با

 گرفتند. عناصر جای مربوطه معیارهای و عناصر خوشه هر داخل در دهی شد.سازمان ساختمانیجمعیت، دسترسی و قطعات 

 باشند. وابسته نیز هاخوشه سایر عناصر است به ممکن هاآن از برخی شوند،می مربوط هم به خود داخل در آنکه ضمن خوشه هر

كه در این تحقیق تمامی عناصر با یکدیگر در  كند.می مشخص را مختلف هایعناصر خوشه و هاخوشه بین روابط موضوع این

 دهد.می نشان را ANP مدل ها و عناصر درخوشه ایشبکه ساختار 0شکل  ارتباط هستند.

 
 (1400)منبع: نگارنده،  ها و معیارها. ارتباط و وابستگی بین خوشه4شکل 

 

  عناصر زوجی ة. مقایس4. 6

 شود:می انجام مرحله چند طی زوجیمقایسة  فرایند
 

 هاخوشه زوجی ة. مقایس4. 6

 دستبه هاخوشه وزن سازترجیحات تصمیم به توجه شوند. بامی مقایسه هم با هاخوشه و كنترلی معیارهای مرحله این در

 از اطمینانحصول  شده است. برای استفاده زوجی مقایسه ماتریس ویژه بردار از نسبی محاسبه وزن برای اینجا آید. درمی

 تعداد با متناسب ال.ساعتی هایشاخص و براساس است شده محاسبه (C.Rنرخ ناسازگاری ) شده، انجام هایمقایسه سازگاری

ها زوجی و وزن خوشه ةماتریس مقایس 1ها سازگار هستند. جدول ماتریس شد كه حاصل اطمینان این ها،وزن ماتریس سطرهای

 دهد.نشان می

 هاخوشه وزن و زوجی مقایسه . ماتریس4جدول 

 وزن نسبی طبیعی دسترسی تراکم جمعیت قطعات ساختمانی هاخوشه

 060/7 0 8 1 1 قطعات ساختمانی

 100/7 8 1 1 1/7 تراکم جمعیت

 16/7 1 1 1/7 88/7 دسترسی

 791/7 1 1/7 88/7 11/7 طبیعی

 71/7نرخ ناسازگاری: 

  1077منبع: نگارنده، 
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 ها زوجی درون خوشه ة. مقایس6. 6

محاسبه بردار  بر اساسبعد  در مرحلههم مقایسه شدند. با عناصر خوشهای از معیارها قرار دارند كه مجموعه هر خوشه در داخل

 ویژه، وزن نسبی عناصر ماتریس محاسبه شدند.
 

  هاخوشه عناصر بین . روابط7. 6

 به توجه با این صورت در باشند، ها وابستهخوشه سایر عناصر به است ممکن هاخوشه درون عناصر برخی اینکه به توجه با

 شود.می اولیهابرماتریس وارد  نتیجه و شودمی محاسبه ماتریس وزن، شده تشکیل زوجی مقایسه ماتریس كنترلی معیار
 

 ابرماتریس وزنی  و ابرماتریس اولیه . تشکیل8. 6

 مختلف هایماتریس تلفیق از شود. ابرماتریس كهابرماتریس می وارد حاصل نتایج شد، انجام زوجی هایمقایسه كهآن از بعد

 Super Decisions افزارنرمی این ابرماتریس با توجه به روابط بین معیارها، در به عبارتاست.  ابرماتریس اولیه آید،می دستبه

 8زوجی با توجه به معیارهای كنترلی تراكم جمعیت و فضاهای باز، معیار گسل  شود. به عنوان مثال در مقایسةمحاسبه می

 از معیار شیب منظور گردیده است.  ترمهمبرابر 

 هر عناصر جمع است. افتهیاختصاص 11/7و  01/7بنابراین در ابرماتریس اولیه به معیارهای گسل و شیب به ترتیب وزن 

 آید. بدست می ابرماتریس نرمال شده و ابرماتریس وزنی بعد مرحله درباشد. می یک از ابرماتریس بیش ستون
 

 عمومی وزن یا ابرماتریس حد . محاسبه9. 6

ابرماتریس  بنابراین شوند. همگرا آن عناصر تا رسدتوان می به قدرآنها وزن شوند، همگرا ابرماتریس وزنی مقادیر كهآن برای

های موجود در سطرهای در این جدول دادهشود. می متوقف فرایند و شودتوان رسانده میدر یک عدد ثابت به  اعشار رقم سه در

 های موجود در سطرهایباشد. در این حالت دادهابرماتریس با یکدیگر برابر بوده و مجموع ستونی اعداد موجود برابر با یک می

های نوع مصالح و با توجه به جدول مذكور، شاخصدهد. بنابراین ابرماتریس، میزان ضرایب اهمیت آن شاخص را نشان می

های شیب و فضاهای باز و شاخص بیشترین ارزش را دارند 110/7و  116/7تراكم جمعیتی به ترتیب هر یک با ضریب اهمیت 

ی جهت ارزیابی ریگمیتصمكمترین میزان اهمیت را در فرایند  716/7و  78/7عمومی به ترتیب هر یک با ضریب اهمیت 

 آوری مساكن بافت فرسوده در برابر زلزله به خود اختصاص دادند. تاب

 معیارها نهایی وزن ة. محاسب10. 6

شود )جدول می محاسبه معیارها نهایی وزن حد )وزن عمومی معیارها(،ابرماتریس  و هاخوشه وزن به توجه با مرحله آخرین در

و بیشترین آن مربوط به  770/7و  778/7 تیاهم باكمترین وزن نهایی مربوط به معیارهای شیب و فاصله از گسل به ترتیب (. 6

یارها، گرچه با توجه به وزن عمومی مع است. 701/7و  119/7های معیارهای جنس مصالح و تعداد طبقات ساختمانی با وزن

و اهمیت این  است ثر بودهؤها موزن نهایی معیارها، وزن خوشه ةدوم قرار دارد، اما در محاسب شاخص تراكم جمعیتی در رتبة

 شاخص تنزل یافته است.

 وزن نهایی معیارها .6جدول 
 وزن نهایی وزن عمومی عناصر هاوزن خوشه هاخوشه

 791/7 طبیعی
 770/7 708/7 فاصله از گسل

 778/7 78/7 شیب

 16/7 دسترسی
 719/7 11/7 اصلی معابر

 779/7 716/7 فضای باز

 060/7 ساختمانی قطعات
 119/7 116/7 جنس مصالح
 701/7 110/7 تعداد طبقات

 701/7 79/7 مساحت قطعات

 76/7 110/7 تراكم جمعیت        100/7 تراکم جمعیتی

 (1077)منبع: نگارنده، 
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  ANPسازي با مدل . نقشه11. 6

وزن  بر اساسفراخوانی شدند. سپس  Arc GISهای مختلف اطالعاتی كه در روش قبل مورد استفاده قرار گرفت، در محیط الیه

خروجی نرمال شده و با استفاده  پوشانی شدند. الیةی هماطالعات یهاهیال Raster Calculator ابزارنهایی معیارها و با استفاده از 

 به بندی مجدد صورت گرفت. بدین ترتیب الیه خروجی نهایی، طبقهReclassifyموجود در ابزار  1های طبیعیشکست از روش

. نتایج بندی گردیدآوری محالت هدف در برابر بحران زلزله تقسیمی تاببندنظر پهنه ازكم، متوسط، نسبتًا زیاد و زیاد  طبقة 0

 ارائه شده است. 1صورت شکل این تحلیل به

 

 
 (1400منبع: نگارنده، ) ANPآوري محدوده در برابر زلزله با مدل بندي تابپهنه. 4شکل 

 

درصد منطقه  0/11طور كلی بهدهد. آوری محالت را در برابر رخداد زلزله ارائه میمساحت هر یک از طبقات تاب 0جدول 
 توان گفتپذیری میاز سوی دیگر در تحلیل آسیبقرار دارند. آوری نسبتاً زیاد درصد در گروه تاب 9/13آوری زیاد و تابدارای 

نسبتًا پذیری آسیبدرصد مساكن دارای  3/19همچنین حدود پذیری باالیی دارند. ها آسیبدرصد مساحت ساختمان 3/11كه 
 پذیرند. های محالت آسیبدرصد ساختمان 6/01رو جمعاً  هستند. از اینزیاد 

 
   ANPبا روش  منطقه در برابر زلزله آوريتاب بندي. پهنه7جدول 

 طبقات تاب آوري           
 مساحت

 درصد هکتار

 3/11 6/10 کم

 31/19 11 متوسط

 9/13 81/17 نسبتا زیاد

 83/11 11/00 زیاد

 177 10/100 جمع

  1077منبع: نگارنده،                 
 

عطا با خواجه یی برخوردارند. در مرتبه بعد محلةباال آوریتابنایبند شمالی از  ةدرصد از محل 1/69دهد كه نتایج نشان می
درصد  3/81پذیری در رتبه اول قرار دارد، كمربندی نیز كه از لحاظ آسیب مساحت، شرایط مناسبی داراست. محلةدرصد  9/07

                                                           
1. Natural Breaks 
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 كه پذیری را دارددوم آسیب ةها رتبچاهستانی پذیر است. محلةآسیبنسبتاً درصد  1/08پذیر و های آن به شدت آسیبكاربری
 پذیرند. ها آسیبدرصد ساختمان 1/17جمعاً حدود 

 

 گیرينتیجه. 6
عنوان به 18/7و  880/7مراتبی وزن معیارهای جنس مصالح ساختمانی و تراكم جمعیت به ترتیب با امتیاز در روش تحلیل سلسله

پذیری در برابر بحران زلزله دارند. كمترین اهمیت را در آسیب 718/7عمومی با وزن ها و معیار فضاهای باز ترین شاخصمهم
 از ناشی پذیریآسیب در مؤثر دیگر پارامترهای از بیشتر سازه در رفته كارمصالح به نوع كه است داده نشان اخیر هایتجربه زلزله

 زلزله در برابر پذیریشدت آسیب باشد، شده استفاده مصالح بادوامی از سازه در چههر كهطوریبه باشد.می دارای اهمیت زلزله

مالی با نایبند ش آوری مساكن مربوط به محلةیابد. بیشترین تابها افزایش میآوری ساختمانیافته و به همان نسبت تاب كاهش
درصد مساكن در  01عطا با واجهدرصد و خ 3/01، محالت نایبند جنوبی با آوری زیادها در طبقه تابدرصد ساختمان 6/63

درصد و  6/0ها و كمربندی به ترتیب محالت چاهستانی كهدر حالی در برابر وقوع زلزله دارند؛ آوریتابهای بعدی از نظر رده
 1/13دهد كه می نشان پذیریآسیباز سوی دیگر نتایج حاصل از تحلیل  .مناسبی برخوردارند آوریدرصد محله از تاب 0/1

 باالیی دارند. پذیریآسیب، هاچاهستانی های محلهدرصد از كاربری 0/17كمربندی و  های محلةدرصد ساختمان
گیری های تصمیمدیگر از روشبا یکی نتایج،و مقایسه منظور حصول اطمینان بیشتر ، بهAHPبعد از ارائه نتایج تحقیق با روش 

در  پیشینه تحقیق بررسی به توجه با. آوری محالت موردنظر پرداخته شدتاب به تحلیل و ارزیابی ANPعنوان چندمعیاری تحت
طبیعی، تراكم جمعیت، دسترسی و قطعات  خوشة چهار قالب در هاو شاخص معیارها پذیری مساكن شهری،ارتباط با آسیب

كمترین ارزش  770/7و  778/7معیارهای شیب و فاصله از گسل به ترتیب با وزن ، ANPدر روش  دهی شد.سازمان ساختمانی
گرچه با توجه  ها هستند.ترین شاخص، مهم701/7و  119/7 و معیارهای جنس مصالح و تعداد طبقات ساختمانی با وزن را دارند

ها مؤثر وزن نهایی معیارها، وزن خوشه ر دارد، اما در محاسبةدوم قرا یارها، شاخص تراكم جمعیتی در رتبةبه وزن عمومی مع
كم، متوسط، نسبتاً  طبقة 0 بهخروجی  الیة GISدر محیط  سوم قرار گرفت. یت این شاخص تنزل یافته و در رتبةاهمبوده و 

درصد منطقه دارای  0/11به طور كلی كه  بندی شده استر وقوع زلزله تقسیمآوری محالت هدف در برابتابنظر  اززیاد و زیاد 
درصد  3/11توان گفت كه پذیری نیز میقرار دارند. در تحلیل آسیبآوری نسبتاً زیاد درصد در گروه تاب 9/13آوری زیاد و تاب

كه جمعًا   هستندنسبتاً زیاد پذیری آسیبدرصد مساكن دارای  3/19همچنین حدود پذیری باالیی دارند. ها آسیبساختمان
 پذیرند. های محالت آسیبدرصد ساختمان 6/01

باالیی برخوردارند.  آوریتابعطا از خواجه درصد از محدودة 9/07یبند شمالی و نا رصد از محلةد 1/69دهد كه نتایج نشان می
درصد  1/08پذیر و های آن به شدت آسیبدرصد كاربری 3/81پذیری در رتبه اول قرار دارد، كمربندی كه از لحاظ آسیب محلة

 یرند. پذهای آن آسیبكه حدود نیمی از ساختمان پذیری را داردنیز رتبه دوم آسیبها چاهستانی پذیر است. محلةآسیبنسبتاً 
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 . 81-10(، صص. 8) 1، های روستاییپژوهشزنجان(.  استان: موردی مطالعة)

 لزلهز برابر در جمعیتی هایسکونتگاه پذیریآسیب هایسکونتگاه فضایی تحلیل بررسی(  1890)  خواه، حسین و محمدی، جمالحسینی
 . 118 – 187 (، صص.10) 0 ،طبیعی محیط مخاطرات .(دنا شهرستان: موردی مطالعة)
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 پروژه: موردی مطالعة) ANP تکنیک وسیلهبه ریسک مدیریت در ریسک به پاسخ استراتژی تعیین. (1899) ای، احسانحمزه بهروز و دری،
 . 01-91صص.  (،0) 1 ،صنعتی مدیریت .(شمالی آزادگان نفتی میدان توسعة

 كارشناسی نامةپایان ،GIS از استفاده با اندسپی شهر زلزله بحران مدیریت در ژئومورفولوژی نقش بررسی .( 1891)  محسن سید رضوی،
 . الرستان آزاد دانشگاه ارشد

 .نور پیام دانشگاه انتشارات پنجم، چاپ .روستایی و شهری ریزیبرنامه در طبیعی جغرافیای كاربرد .( 1803)  جعفر محمد زمردیان،
 زلزله مخاطرات برابر در شهر هایساختمان پذیریآسیب بررسی .(1896) شراره سعیدپور، افسر، مجید و شماعی، علی؛ پور، فرزانه؛ساسان 

 . 178 – 111 (، صص.10) 6 ،طبیعی محیط مخاطرات فصلنامة .(كاشان محتشم محله: موردی مطالعة) GIS از استفاده با

 .(الرستان  جویم بخش: موردی مطالعة) روستایی و شهری هایسکونتگاه استقرار در ژئومرفولوژی نقش .( 1891)  مسعود نژاد،سمیعی
 . الرستان آزاد دانشگاه ارشدكارشناسی نامةپایان

 . الرستان آزاد دانشگاه ارشدكارشناسی نامةپایان .لرزه زمین پدیدة بر تاكید با بستک شهری ساختار بررسی .(1891) ناهید پور،عباس
: موردی نمونة) باال خطرپذیری با نواحی در زلزله از ناشی خسارات كاهش برای ریزیبرنامه .(1836) محمد مسعود، علوی، سید محسن و

 طبیعی، تهران.   غیرمترقبه حوادث در بحران جامع مدیریت المللیبین كنفرانس سومین .(تهران چیذر محله
 هایسکونتگاه پذیریاجتماع در كالبدی عوامل نقش بررسی .(1891) مهرداد شهبازی، پوریا و وقار، سعادتی حسن؛ سجادزاده، سعید؛ علیتاجر،

 . 61-31(، صص. 10) 0 ،شهری ریزیبرنامه و پژوهش همدان. دیزج و خمینی امام حصار هایمحله غیررسمی

 ارشدكارشناسی نامةپایان .زلزله بر تاكید با المرد شهر در طبیعی بالیای مدیریت در آن نقش و ژئومورفولوژی .(1891) ، حسینغضنفری
 . الرستان آزاد دانشگاه
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