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Aim Today, one of the most important dangers that always threatens cities is the risk of earthquakes. 
The aim of this study was to analyze the vulnerability of buildings in Oshnavieyeh city to possible 
earthquakes. 
Methodology The present research is an applied type with a quantitative-analytical approach that 
has been done in 2021 in the Oshnavieyeh. This study assessed the situation of the neighborhoods of 
Oshnavieyeh in terms of vulnerability Based on 8 indicators, physical-environmental, including: type of 
materials, building life, building quality, number of floors, population density, land use, slope, and river 
area. Also, the AHP-VIKOR integrated model was used to measure vulnerability, Intermediate degree of 
damage index method, GIS and Idrisi software.
Findings The vulnerability of buildings in the city of Oshnaviyeh is serious. The seismicity of the 
neighborhoods was different. Neighborhoods 1, 4, 5 and 7 have the most damage against earthquakes. 
Neighborhoods 2, 3 and parts of neighborhoods 6, 11 and 12 have the least damage. 
Conclusion Reasons for damage in these neighborhoods can be considered the use of low and 
unsustainable materials such as bricks, clay and wood, long life of buildings (76% of the city level), high 
population density in neighborhoods 4, 5, 7, high slope and the existence of faults were the way to go in 
this city. Also the buildings were built without the slightest attention to building regulations.
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 چکیده

نماید ترین مخاطراتی که همواره شهرها را تهدید میامروزه یکی از مهم اهداف:

پذیری خطر وقوع زلزله است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت آسیب

 های شهر اشنویه در برابر وقوع احتمالی زلزله انجام شد. ساختمان

انجام  ۱۴۰۰تحلیلی در سال -ا رویکرد کمی: این پژوهش کاربردی بشناسیروش

محیطی  -شاخص کالبدی ۸گانه شهر اشنویه بود. از یافت که شامل محالت دوازده

شامل نوع مصالح، عمر بنا، کیفیت بنا، تعداد طبقات، تراکم جمعیت، کاربری 

ری پذیمنظور سنجش میزان آسیباراضی، شیب، حریم رودخانه استفاده شد. به

، روش شاخص متوسط درجه آسیب و از AHP-VIKORفیقی از مدل تل

 استفاده شد. Idrisi 32و  Arc GIS 10.2ی افزارهانرم

ی پذیر ها در شهر اشنویه جدی است و شدت لرزهپذیری ساختمان: آسیبهایافته

بیشترین  ۷و  ۵، ۴، ۱های محالت در این شهر متفاوت بود. بدین صورت که محله

های محله های ازو بخش ۳، ۲های برابر زلزله را داشتند و محلهپذیری در آسیب

ح پذیری، استفاده از مصالپذیری کمتری بودند. دالیل آسیبدارای آسیب ۱۲و  ۱۱، ۶

سطح  %۷۶ها (دوام و ناپایدار نظیر آجر و خشت و چوب، عمر باالی ساختمانکم

بودن میزان شیب و ، باال۷، ۵، ۴شهر)، وجود تراکم باالی جمعیتی در محالت 

 برو در این شهر بود. وجود گسل شیوه

های نامهشده شهر بدون کمترین توجه به آیین: بناهای ساختهگیرینتیجه

 اند.ساختمانی احداث شده

اری، گیری چند معیهای تصمیمپذیری، تکنیکزلزله، تحلیل میزان آسیب واژگان کلیدی:

GISشهر اشنویه ، 
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 مقدمه

سال اخیر در  ۲۵حوادث طبیعی تاکنون سه میلیون نفر تلفات در 

وارد ساخته  میلیارد دالر خسارت ۲۳دنیا ایجاد کرده و در حدود 

های پذیری سکونتگاهامروزه آسیب . [Modiri et al., 2018]است

چالشی فراروی توسعه  عنوانبهانسانی در برابر مخاطرات طبیعی، 

 ,Ratiranjan & Biswajeet]کشورهای جهان تبدیل شده است 
 جمله ازکه در اکثر نقاط دنیا به دالیل متعدد ی طور ه؛ ب[2020

، یتوسعه فیزیکی نامناسب، عدم رعایت اصول و مقررات شهرساز 

ها در مناطق مستعد زلزله و از حد جمعیت و ساختمانیش بتمرکز 

گزینی نامناسب، همواره در معرض خطرات ناشی از بالیای مکان

منظور کاهش لذا به. [Federico et al., 2021] طبیعی قرار دارند

سازی مصالح ساختمانی، افزایش ضریب خطرات طبیعی، استاندارد

های جدید را باید در دستور کار قرار وسازساخت اطمینان و ایمنی در

 . [Sadeghi et al., 2018]داد 

توجهی به آن خسارات ای طبیعی است که بیزلزله پدیده

. در [Amini et al., 2015]ناپذیری به دنبال خواهد داشت جبران

مخرب در نقاط مختلف کره زمین روی  زلزله ۱۱۰۰قرن بیستم بیش از 

نفر جان خود را از دست دادند  ۱۵۰۰۰۰۰ها بیش از داد که در آن

[Hatamine Nejad et al., 2018] این تلفات، ناشی از  %۹۰؛

هایی بود که از اصول مهندسی و ایمنی کافی ریزش ساختمان

بندی خطر . نقشه پهنه[Lantada et al., 2009] برخوردار نبودند

لرزه در ایران حاکی از آن است که بیشتر نقاط شهری و نسبی زمین

 Ghaffari et] اندگرفته قراریرشهری در نواحی با خطر نسبی زیاد غ
al., 2018]مساحت  %۷۰گرفته حدود . بر اساس مطالعات صورت

که بیشترین تلفات و  خیز دنیا قرار داردایران در مناطق زلزله

ای که طی هزار سال گونهها نیز مربوط به زلزله است؛ بهخسارت

 ه وقوعبمیانگین هر ده سال، یک زلزله بزرگ در کشور  طوربهگذشته 

 Eshgi Chaharborj]پیوسته که دارای تلفات انسانی بوده است 
et al., 2017] سال  ۲۵. همچنین، بر پایه آمارهای رسمی در

تلفات انسانی ایران ناشی از زلزله بوده است و  %۶گذشته، حدود 

ریشتری و هر ده سال یک زلزله ۶میانگین هر سال یک زلزله  طوربه

 ,Iranmanesh & Eshraghi]ریشتری رخ داده است ۷به بزرگی 
 یجانآذرباهای تاریخی مهم در منطقه لرزهبررسی زمین .[2006

، خوی در سال ۱۸۳۷لرزه سلماس در ژوئن سال ی (مانند زمینغرب

ی بررسدهد که گستره مورد ی نشان میخوببهمیالدی و غیره)  ۱۸۴۳

 & Abedini]خیز است لرزه شدتبهساختی، از دیدگاه زمین
Sarmasti, 2017]. ی مهم منطقه آذربایجان، گسل هایکی از گسل

؛ این گسل با درازای [Ahamadi et al., 2019]اشنویه است 

گذرد و مرز میان یمكیلومتر از شمال غربی شهر اشنویه ۲۰حداقل 

لرزه زمین ۷سازد. در كمتر از یک دهه اخیر وقوع یمكوه و دشت را 

گسله ریشتر در پیوند با جنبش ۵٫۶تا  ۴٫۵لرزه با بزرگای و پس

 است.  شده گزارشاشنویه 

پذیری و مخاطرات ناشی از زلزله مطالعات چندی در زمینه آسیب

 هایاین تحقیقات که در غنای پایه جمله ازاست که  گرفته انجام

 اشارهها ی داشتند در ذیل به آنموثر نظری پژوهش حاضر نقش 

و همکاران در ارزیابی خسارات ناشی از زلزله در  ابو ال است. شده

تایج ای استفاده کردند. نشهر کبک کانادا از مدل توابع شکنندگی لرزه

های در نظر ساختمان %۶۱دهد که حدود پژوهش نشان می

 Abo El et]کنند.تا درجه معینی از آسیب را تحمل می شدهگرفته
al., 2015]بینی زلزله م قطعیت در پیش. در این پژوهش، اثر عد

و همکاران به  ساریسشده است. یابیارزبرای تخمین خسارت 

 ای باالیای در مناطق لرزهپذیری زلزله و ارزیابی ریسک لرزهآسیب

یری از سیستم اطالعات کارگبهدر جزیره کرت یونان با  شهر هانیا

طر نقشه خجغرافیایی پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 

تواند ابزار مهمی برای مقابله با می استفادهپیشنهادی و مدل مورد 

 ,.Sarris et al]های ناشی از حوادث زلزله آینده باشد نبحرا
در رساله دکتری خود تحت عنوان اطالعات  بوترو. [2009

 پذیری شهرها در برابر زلزله،گیری میزان آسیبجغرافیایی برای اندازه
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های جغرافیایی در مطالعات مربوط زیابی نقش اطالعات و دادهبه ار

پذیری شهرها در برابر زلزله اشاره نمود و با توجه گیری آسیببه اندازه

پذیری بندی میزان آسیبهای مکانی به پهنهبه زیرساخت داده

 اجتماعی و کالبدی شهر مدیلین واقع در کشور کلمبیا پرداخته است

[Botero, 2009] .ای تحت عنوان تخمین در مقاله محققان

(مطالعه  GISخسارات ناشی از زلزله با استفاده از مدل رادیوس و 

ت اند که خسار یافته دستموردی: شهرستان اشکذر) به این نتیجه 

ناشی از زلزله در دو سناریوی احتمالی وقوع زلزله در منطقه مورد 

سناریوی گسل جنوب غرب،  ی که دراگونهبهناچیز است،  مطالعه

شود و در سناریوی گسل شرقی، میزان خسارت اندکی وارد می

و  صادقی. [Kamranzad et al., 2020] خسارت صفر است

پذیری ای با عنوان تحلیل و برآورد آسیبهمکاران، نیز در مقاله

مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر گرگان) به بررسی 

های شهر گرگان پذیری ساختمانارزیابی میزان آسیب و مطالعه

دهد که در حدود پرداخته و نتایج حاصل از تحقیق آنان نشان می

از مساحت کل شهر گرگان در  %۱۷/۳۳هکتار یعنی معادل  ۳۰۰

پذیر قرار دارند. همچنین تبیین درجات محدوده بسیار آسیب

ونی که اصول فنی های مسکدهد، پهنهپذیری نشان میآسیب

اند، در محدوده را رعایت کرده ۲۸۰۰نامه وساز مطابق با آیینساخت

شده از کل فضاهای ساخته %۵۸/۲۵پذیر ناچیز قرار داشته و آسیب

 علوی .[Sadeghi et al., 2018]اند شهر را به خود اختصاص داده

پذیری ای با عنوان ارزیابی میزان آسیبو همکاران، در مقاله

(مطالعه موردی:  GISهای شهری با استفاده از تحلیل شبکه و بافت

د پذیری مطالعه کردنشهر سمیرم) بافت شهر سمیرم را از منظر آسیب

هایی همچون نیل به اهداف پژوهش، به بررسی شاخص منظوربهو 

زمین، فاصله از خطوط گسل، فضای باز و سبز  کیفیت ابنیه، شیب

اند و نتایج تحقیق آنان حاکی از آن است که میزان و غیره پرداخته

یکی دنز پذیری در قسمت شمالی و مرکزی شهر سمیرم به علت آسیب

بودن بناها بیشتر از سایر مناطق است به خط گسل و فرسوده

[Alavi et al., 2017]. ای میزان مقاله و همکاران، در زارع

های فرسوده شهر مرودشت در برابر زلزله را ارزیابی پذیری بافتآسیب

شاخص از قبیل جنس سازه، قدمت  ۹نمودند. در این پژوهش تعداد 

 فیتعربنا، کیفیت ساختمان، عرض معابر، تراکم جمعیت و غیره 

بی تها با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراشده و وزن شاخص

پذیری انجام شد. نتایج تحقیق نشانگر این است که مناطق یا آسیب

 %۳۱پذیری متوسط حدود از مساحت بافت و آسیب %۳۲باال حدود 

و  مشکینی .[Zare et al., 2016] است برگرفتهاز بافت را در 

پذیری بافت شهری همکاران، در پژوهشی تحت عنوان تحلیل آسیب

: منطقه دو شهرداری تهران) با مطالعهمورد  منطقهدر برابر زلزله (

 ستداستفاده از روش تحلیل شبکه و عملگر فازی به این نتیجه 

شهرداری تهران به میزان متوسط  ۲اند که بافت شهری منطقه یافته

پذیر است و این میزان در مناطق شرقی و و رو به باالیی آسیب

زی بیشتر است جنوبی، با توجه به نتایج حاصل از تکنیک فا

[Meshkini et al., 2015].  

 نتا کنو و دهدمی رخ شهر این در زلزله چندین نظر به اینکه ساالنه

ق نگرفته، شناخت دقی انجام شهر این روی زمینه این در تحقیقی کار

دهنده پذیری احتمالی عناصر تشکیلو آگاهی از میزان آسیب

ای در کاهش خسارات و سازنده موثرتواند نقش کالبدی شهر می

پذیری ناشی از زلزله داشته باشد. در این مقاله وضعیت آسیب

محیطی با  -ی کالبدیهامولفههای شهر اشنویه به لحاظ ساختمان

های تحلیل تصمیم چندمعیاری سیستم گیری از تکنیکبهره

بی تحلیل و ارزیا [Jafari azar et al., 2018]اطالعات جغرافیایی 

تر میزان خسارت وارده به ارزیابی دقیق منظوربهشد  و در ادامه 

های مختلف زلزله ارایه های شهری سناریوهایی در شدتساختمان

شده، هدف از مطالعه حاضر، تحلیل با عنایت به موارد مطرحشد. 

رابر شناسانه در بهای شهر اشنویه با تاکید بر جنبه آسیبساختمان

 زلزله بود. 

 
 شناسیروش

انجام  ۱۴۰۰تحلیلی در سال -پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد کمی

 ۴مرکز شهرستان اشنویه مشتمل بر  عنوانبهیافت. شهر اشنویه 

 ۷۲بیل، اشنویه جنوبی و هق) در دهستان (اشنویه شمالی، دشت

 رفتهگ قرارکیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی یعنی شهر ارومیه 

ای اخذ و های اسنادی و کتابخانهیاز از بررسینهای مورد است. داده

، با مراجعه حضوری به دفتر فنی استفادهمورد  GISهای پایه نقشه

 . شد گرفتهشهرداری اشنویه 

 های شهرپذیری ساختمانسنجش و ارزیابی میزان آسیب منظوربه

ده یری محدوپذبر میزان آسیب موثرها و عوامل اشنویه، ابتدا شاخص

شناسایی شدند که با توجه به بررسی وضعیت موجود  مطالعهمورد 

در موضوع مورد  موثرمعیار  ۸شهر اشنویه و دسترسی به اطالعات، 

(نوع سازه، قدمت بنا، کیفیت بنا، تعداد طبقات، مساحت  مطالعه

قطعات، کاربری اراضی، تراکم جمعیت، حریم رودخانه و شیب) 

منظور تعیین وزن و بیان اهمیت نسبی گردآوری شدند. در ادامه به

 AHPهر یک از معیارها از روش مقایسه زوجی در قالب مدل 

معیارهای انتخابی، در شدن وزن است. بعد از مشخص شده استفاده

های معیار پرداخته شد و سپس برای به تهیه نقشه GISمحیط 

ی شهر هاپذیری کلی ساختمانبندی وضعیت آسیبتحلیل و اولویت

یت برای در نهاکار گرفته شد. به (VIKOR)اشنویه تکنیک ویکور 

، پذیری شهری ارایه شودتر از وضعیت آسیباینکه سنجشی واقعیت

 Arc GISهای شهری که با استفاده از تکنیک ویکور در محیط زهسا
منظور اعمال سناریوهای زلزله در سازی شده بود، بهمدل 10.2

ها از طریق ینکه دادها از بعدسازی شد. های مختلف فازیشدت

سازی به مقیاس مشترک تبدیل و استانداردسازی شدند در فازی

پذیری با استفاده از دقیق میزان آسیبمرحله بعدی برای ارزیابی 

های مختلف پرداخته فرمول زیر به طراحی سناریوهای زلزله در شدت

های حاصله، ارزیابی دقیقی از میزان شد تا با توجه به تحلیل

 های شهر اشنویه ارایه شود.پذیری ساختمانآسیب
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𝜇𝜇𝐷𝐷 = ۵/۲ �۱ + tanh�
I+ ۲۵/۶ 𝑉𝑉�I − ۱۳/۱

۲/۳
�� 

 
و  شدهاصالح: شدت زلزله بر اساس واحد مرکالی Iکه در این رابطه، 

𝑉𝑉�Iپذیری کلی ساختمان است که برای تعیین این : مقدار آسیب

ینکه ا از بعداست.  شدهاستفاده AHP-VIKORشاخص از مدل 

های شهری از ساختمانهر کدام شاخص متوسط درجه آسیب برای 

 ۵وارده در های مختلف زلزله محاسبه شد، میزان آسیب در شدت

 ).۱گیرد (جدول بندی قرار میگروه عمده مورد طبقه
 

 هزلزل برابر در هاساختمان یر پذیبیدرجه آس بندیطبقه )۱جدول 
 درصد   نوع دامنه درجه 

1D ۲/۰-۰ ۰ جزیی و بدون اغماض 

2D ۴/۰-۲/۰ ۲ متوسط 

3D ۶/۰-۴/۰  ۱۰ توجه تا سنگینقابل 

4D ۸/۰-۶/۰ ۵۰ نیسنگ اریبس 

5D ۱-۸/۰ ۱۰۰ نابودی کامل 

 

 هایافته

های شهر اشنویه در برابر پذیری ساختماندر راستای ارزیابی آسیب

بندی میزان زلزله نتایج حاصل از اقدامات در قالب نقشه پهنه

 صورت زیر ارایه شدند: های شهری بهپذیری سازهآسیب

های های ورودی شامل دادهابتدا الیه: مرحله نخست؛ ورود اطالعات-

 GISاز معیارهای پژوهش در محیط هر کدام رقومی و رستری 

ه پذیری معرفی شدند. برای تهیبندی میزان آسیبپروژه پهنه عنوانبه

و  Feature to Rasterهای معیار، ابزارهای از نقشههر کدام 

Spatial Analyst  ۱استفاده شد (شکل.( 

: های معیارگذاری و استانداردسازی نقشهوم؛ ارزشمرحله د-

شده از گیریگذاری به معنای آن بود که به مقادیر اندازهارزش

از معیارها، ارزشی تعلق هر کدام میزان مطلوبیت  برحسبمعیارها 

ر مقدار شیب بیشت چقدر هروقتی گفته شد  مثال عنوانبهگرفت. 

های شهری نیز افزایش یافت، به پذیری سازهبود، میزان آسیب

پذیری های با درصد باال، آسیبمعنای آن است که مقدار شیب

شود که گذاری مستقیم)؛ یا وقتی گفته میبیشتری داشتند (ارزش

هری های شپذیری ساختمانبا باالرفتن فاصله از گسل، میزان آسیب

ر، در واحد مت های بیشترشود به معنای آن است که فاصلهکمتر می

ها از گسل کمتر فاصله سازه چقدر هرپذیری کمتری دارند و آسیب

 هک آنجا ازگذاری معکوس). پذیری بیشتر است (ارزشباشد، آسیب

گذاری و استانداردسازی در تحقیق حاضر، مرحله مربوط به ارزش

و بر مبنای ارزش عضویت در مجموعه فازی انجام  توأم صورتبه

ین اساس با استفاده از امکاناتی که در تابع بر هم)، ۲دول گرفت (ج

وجود دارد، برای  ۳۲نسخه  Idrisiو   GISر افزانرمفازی از 

دند، شیه تههای معیار صورت نقشههایی که بهاستانداردسازی نقشه

چون  هاییاز توابع عضویت خطی و سیگموئیدل در قالب تناسب به

 شد ادهاستفصورت یکنواخت خت، کاهشی بهیکنوا صورتبهافزایشی 

هر یک از معیارها در دامنه صفر و یک  استانداردشدههای و نقشه

پذیری و بیانگر حداکثر آسیب ۱صورت که ارزش  ینبد. آمد دستبه

های شهری بودند. شکل پذیری سازهارزش صفر بیانگر حداقل آسیب

به روش منطق فازی را نشان  استانداردشدههای ای از الیهنمونه ۲

کوچک بود و  مطالعهبا توجه به اینکه محدوده مورد  دهد.می

ی مساکن نسبت به فاصله از گسل در میزان ر یقرارگموقعیت 

 ادهاستفی ندارد، معیار حریم گسل مورد تاثیر پذیری چندان آسیب

 قرار نگرفت.

 

 

  
 یر پذیبیآس زانیم نییمنظور تعبه اریمع هایو نقشه یورود هایهیال )۱ شکل
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 یر پذیبیآس زانیم نییمنظور تعبه اریمع هایو نقشه یورود هایهیال )۱ شکلادامه 

 
 بر اساس نظرات کارشناسان ارهایرمعیز یر پذیبیآس زانیو م یو نوع استانداردساز  ارهایمع )۲جدول 

 آسیبمیزان  نام تابع فازی نوع تابع فازی نام معیار

 خیلی زیاد ۱ خطی کاهشی تعداد طبقات

 زیاد ۲

 کم ۳

 خیلی کم و بیشتر ۴

 خیلی کم ۰-۹ خطی افزایشی (سال) بنا عمر

 متوسط ۱۹-۱۰

 زیاد ۲۹-۲۰

 خیلی زیاد و بیشتر ۳۰

 خیلی کم اسکلت فلزی خطی افزایشی نوع مصالح

 کم اسکلت بتنی

 متوسط آجر و آهن

 زیاد آجر و چوب

 خیلی زیاد سنگی؛ خشت و چوب؛ بلوک سیمانی

 خیلی کم نوساز خطی افزایشی کیفیت بنا

 کم قابل نگهداری

 زیاد مرمتی

 خیلی زیاد تخریبی

 کم تراکم پایین خطی افزایشی تراکم جمعیت

 متوسط تراکم متوسط

 زیاد تراکم باال

 خیلی کم اداری و نظامی؛ پارک و فضای سبز خطی افزایشی کاربری اراضی

 کم آموزشی و درمانی

 متوسط تجاری

 زیاد مسکونی؛ تأسیسات و تجهیزات شهری

 .یابدهای شهری نیز افزایش میپذیری سازهمیزان آسیب ،چقدر مقدار شیب بیشتر باشد هر سیگموئیدل افزایشی شیب

 .شود و بالعکسپذیری کمتر میموازات فاصله از رودخانه میزان آسیب به خطی کاهشی حریم رودخانه
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 پذیریهای استانداردشده فازی برای تعیین میزان آسیبنقشه )٢ شکل
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: استفادهدهی معیارهای مورد مرحله سوم؛ مالحظات مطرح در وزن-

های شهری در برابر زلزله پذیری ساختماندر تحلیل وضعیت آسیب

های نوع مصالح، عمر بنا، تعداد طبقات، فاصله از گسل و شاخص

گذاری هر یک از معیارها در تحلیل تاثیر بودند که  موثرغیره 

ها متفاوت بود. وزن نهایی هر یک از معیارها پذیری این سازهآسیب

 ۱/۰بودن از انجام گرفت که با توجه به کمتر ۰۷/۰ با نرخ ناسازگاری

). با توجه به خروجی مدل ۳است (جدول  قبول قابلمدل نهایی 

دارای بیشترین وزن و شاخص  ۲۴۳/۰شاخص نوع سازه با ضریب 

 ) دارای کمترین وزن بودند. ۰۲۲/۰شیب (

: (R) سفاتو شاخص  (s)مرحله چهارم؛ تعیین شاخص سودمندی -

 ترین ارزش توابع معیار برایرحله باالترین ارزش و پاییندر این م

 ).۴و  ۳های ها تعیین شد (شکلهمه الیه

به  آمدهدستبهارزش : (Q)مرحله پنجم؛ محاسبه شاخص ویکور -

منظور ). به۵بود (شکل  ۹۷/۰تا  ۱۴/۰روش ویکور در حد فاصل 

طیف  ۵گذاری نهایی مدل ویکور در تحلیل وضع موجود، نقشه ارزش

بندی شد. با توجه به پذیری خیلی کم تا خیلی زیاد طبقهآسیب

هایی از محالت و قسمت ۳و  ۲سازی، محالت خروجی نهایی مدل

به دلیل برخورداری از مصالح مقاوم در  شهر اشنویه ۱۲و  ۱۱، ۶

 جمله ازوساز و همچنین رعایت استانداردهای رایج در کشور ساخت

که محالت  یحال درپذیری کمتری داشتند. آسیب ۲۸۰۰نامه یینآ

) به دلیل استفاده از مصالح ۷و  ۵، ۴، ۱دیگر شهر اشنویه (محالت 

دن عمر باالی بووساز و همچنین باالدوام در ساختکم

ل باالیی داشتند (شک نسبتاً پذیری های موجود در آن آسیبساختمان

۶ .( 

 پذیریها و همچنین مطالعه دقیق میزان آسیببرای تحلیل نقشه

کمی مورد استخراج قرار  صورتبههای شهر اشنویه نتایج ساختمان

ساختمان یعنی تنها حدود  ۸۰۵). در کل شهر فقط ۴گرفت (جدول 

پذیری خیلی کمی شهری آسیب و مساکنها از ساختمان ۱۹/۹%

 داشتند.

 ورمنظبههای مختلف مرحله ششم؛ طراحی سناریو در زلزله با شدت-

با توجه به فرمول شدت : های شهریارزیابی میزان خسارات به سازه

های شهر پذیری ساختمانپذیری، تحلیل آسیبمتوسط آسیب

مرکالی ۸و  ۷، ۶های ی مختلف زلزله با شدتسناریو ۳اشنویه در 

پذیری نیز توزیع آماری آسیب ۵). جدول ۸و  ۷(شکل  گرفت انجام

های مختلف زلزله نشان داد. نتایج های شهری را در شدتساختمان

پذیری با درنظرگرفتن سه از تحلیل درجات آسیب آمدهدستبه

مرکالی نشان داد که میزان ۸تا  ۶های سناریوی مختلف در شدت

) در هر سه ۷و  ۵، ۴، ۱ها در محالت (آسیب وارده به ساختمان

 پذیری در اینسناریو بیشتر از سایر محالت بودند. دالیل آسیب

آجر و خشت و چوب و عمر دوام نظیر محالت استفاده از مصالح کم

ر ها و عرض کم معاببودن کیفیت ساختمانها، پایینباالی ساختمان

یجادشده بدون کمترین توجه به ادر این محالت بود؛ بناهای 

اند. نتایج خروجی سناریوها های ساختمانی احداث شدهنامهآیین

آسیب شهر اشنویه دچار کمترین  ۳و  ۲های دهد که محلهنشان می

پذیری کمتر این محالت نسبت به سایر محالت بودند. علت آسیب

استفاده از مصالح بادوام (اسکلت فلزی و بتنی)، قدمت کمتر بناها، 

ها در برابر های طراحی ساختماننامهنوسازی محالت، رعایت آیین

ی در سطح شهر اشنویه در یک زلزله احتمالی با کل طوربهزلزله بود. 

در سطح شهر اشنویه  ) ساختمان%۲۱/۴۹( ۴۳۰۸مرکالی  ۸شدت 

) ساختمان دچار آسیب جدی و %۵/۱۳( ۱۱۸۲دچار تخریب کامل، 

های شوند. آمار و ارقام و نقشه) دچار آسیب جزیی می۸۶/۴%( ۴۲۶

 پذیری منطقه داشت.خروجی نشان از آسیب

 
 یر پذیبیآس تیوضع لیمورد استفاده در تحل یارهایمع دهیوزن نتایج )۳جدول 
 رتبه وزن معیار

 ۱ ۲۴۳/۰ نوع سازه

 ۲ ۱۲۵/۰ قدمت ساختمان

 ۵ ۱۱۲/۰ کیفیت بنا

 ۶ ۱۰۲/۰ تعداد طبقات

 ۷ ۰۹۵/۰ حریم رودخانه

 ۳ ۱۱۹/۰ تراکم جمعیت

 ۴ ۱۱۳/۰ اندازه قطعات

 ۸ ۰۶۹/۰ نوع کاربری

 ۹ ۰۲۲/۰ شیب

 
ر در براب هیاشنو شهری مساکن و هاساختمان یر پذیبیآس یآمار  عیتوز )۴جدول 

 ویکورروش  یمبنا زلزله بر
 درصد در شهر تعداد ساختمان پذیریمیزان آسیب

 ۱۹/۹ ۸۰۵ خیلی کم

 ۷۱/۱۷ ۱۵۵۰ کم

 ۵۲/۲۷ ۲۴۰۹ متوسط

 ۹۷/۳۷ ۳۴۹۹ زیاد

 ۶۱/۵ ۴۹۱ ادیز یلیخ

 ۱۰۰ ۸۷۵۴ مجموع

 
در  )n=٨٧٥٤( هیشهر اشنو هایبه ساختمان بیآس یآمار  عیتوز )٥جدول 

 مختلف هایبا شدت هایزلزله
 مرکالی  ۶شدت  درجات آسیب

 (سناریوی اول)

 مرکالی ۷شدت 

 (سناریوی دوم)

 مرکالی ۸شدت 

 (سناریوی سوم)

 درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد 

۱ ۵۰۶۱ ۸۱/۵۷ ۲۲۶۸ ۹۰/۲۵ ۱۰۴۶ ۹۴/۱۱ 

۲ ۲۸۵۵ ۶۲/۳۲ ۲۴۰۴ ۴۷/۲۷ ۸۴۱ ۶۰/۹ 

۳ ۶۸۰ ۷۷/۷ ۱۳۱۷ ۰۴/۱۵ ۱۳۷۷ ۷۳/۱۵ 

۴ ۱۱۹ ۳۶/۱ ۱۱۱۴ ۷۳/۱۲ ۱۱۸۲ ۵۱/۱۳ 

۵ ۳۹ ۴۴/۰ ۱۶۵۱ ۸۶/۱۸ ۴۳۰۸ ۲۲/۴۹ 
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 مقدار سودمندی )۳ شکل

 

 
 مقدار تأسف )٤ شکل

 

 
  خروجی نهایی مدل ویکور )۵ شکل
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 پذیری کلیبندی میزان آسیبپهنه) ٦ شکل

 

 
 مرکالی٦سناریوی زلزله در شدت  )٧ شکل

 

 
 مرکالی٨سناریوی زلزله در شدت  )٨ شکل
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 بحث

های مسئوالن شهرها کاهش آثار زلزله ترین دغدغهامروزه یکی از مهم

های شهری، چه قبل و چه بعد از وقوع در بین ساکنان شهر و محیط

پذیر در مقابل ین باره، شناسایی محالت شهری آسیبا درآن است. 

 توانزلزله امری ضروری است. زیرا، با شناسایی محالت پرخطر می

 ها، افزایش خدماتریزی مناسب وضعیت کالبدی ساختمانبا برنامه

اضطراری را در این محالت بهبود بخشید تا در صورت وقوع زلزله، 

 کمترین زمان ممکن به ارایه پذیری درعالوه بر کاهش آسیب

خدمات در این نواحی پرداخت. بنابراین در این پژوهش، چند فاز 

عملیاتی صورت گرفت و بر اساس معیارهایی که در فرآیند تحلیل 

یار از های معگذار هستند، به تهیه نقشهتاثیر پذیری وضعیت آسیب

اردسازی گذاری و استاندها اقدام شد و در ادامه به ارزشآن

دهی منظور وزنهای مذکور با روش فازی پرداخته شد. بهنقشه

تعیین میزان  منظوربهاستفاده شد.  AHPهای معیار از روش نقشه

 گیریهای شهر اشنویه روش تصمیمپذیری کلی ساختمانآسیب

چند معیاری یعنی تکنیک ویکور به کار گرفته شد. نتایج نقشه 

دهد که حدود اساس روش ویکور نشان می پذیری کلی برآسیب

پذیری خیلی کم و ها و مساکن شهری آسیباز ساختمان ۱۹/۹%

پذیری باال و خیلی باال داشتند ها آسیباز ساختمان %۵۸/۴۵حدود 

بودن محالت شهر اشنویه در برابر پذیرکه این آمار نشان از آسیب

تر از وضعیت قیقزلزله است. در ادامه برای اینکه سنجشی د

های شهر اشنویه ارایه شود، با فازی سازی پذیری ساختمانآسیب

های مختلف پذیری کلی، سناریوهای زلزله در شدتنقشه آسیب

پذیری کلی شهر اعمال شد. نتایج طراحی و بر روی نقشه آسیب

سناریوی  ۳پذیری با در نظر گرفتن حاصل از تحلیل درجات آسیب

مرکالی نشان داد که میزان آسیب وارده  ۸تا  ۶های شدتمختلف در 

در هر سه سناریو بیشتر از  ۷و  ۵، ۴، ۱ها در محالت به ساختمان

سایر محالت هستند. همچنین نتایج خروجی سناریوها نشان 

شهر اشنویه دچار کمترین آسیب نسبت به  ۳و  ۲دهد که محله می

ری کمتر این محالت نسبت پذیسایر محالت خواهد شد. علت آسیب

ها استفاده از مصالح بادوام و پایدار، قدمت کمتر بناها، به سایر محله

 & Tabibian]نوسازی محالت و غیره است که با تحقیق 
Mozafari, 2018] های کالبدی و تحقیق در استفاده از شاخص

[Ratiranjan et al., 2020] های طبیعی در استفاده از شاخص

های پذیری و استفاده از مدلو در خروجی نقشه آسیب همسو است

 مطابقت دارد.  [Yariyan et al., 2020]ترکیبی با تحقیق 

شهر در پذیری آسیب شدر کاهای عمده ششهری نقریزی برنامه

 ،هرکالبدی شریزی برنامه گوناگون حدارد و در میان سطو هبرابر زلزل

شهری، توزیع های زیرساختارتباطی، های ی، شبکهضکاربری ارا

خط  فاصله از ،مصالح عمتناسب جمعیت، قدمت و کیفیت ابنیه، نو

جمله عوامل مهمی  ازهای ساختمانی گسل، رعایت آیین نامه

اثرات و تبعات ناشی از زلزله ش مهمی در کاه شهستند که نق

های پژوهش، اجرای پیشنهادهای زیر در راستای یافتهدارند. 

واقع  موثرپذیری محالت شهر اشنویه کاهش آسیب تواند درمی

ی قدیمی و فرسوده؛ هاساختمانسازی بازسازی و مقاوم شوند:

جلوگیری از ساخت بناهای با تراکم باال؛ ایجاد فضای باز در دو جهت 

های در حال احداث؛ تخفیف عوارض نوسازی برای ساختمان

؛ افزایش نفوذپذیری معابر دوام و ناپایدارهای با مصالح کمساختمان

ی پذیر پذیر محالت؛ مطالعه و بررسی میزان آسیبدر سطوح آسیب

 پذیریهای آسیبهای شهری در هنگام وقوع زلزله و تهیه نقشهسازه

منظور کاهش خسارات ناشی از ریزی بهدر راستای شناسایی و برنامه

 زلزله.

ورد م ،مستقیم از زلزلهپذیری از آنجایی که در پژوهش حاضر، آسیب

و بررسی آثار سوانح ثانویه پس از زلزله مورد مطاله قرار  بودنظر 

های مربوط به آن که اغلب مربوط به بحث ایمنی ، شاخصنگرفت

سوزی سیسات شهری مانند برق و گاز برای جلوگیری از وقوع آتشات

های است که جزو محدودیتشود، در نظر گرفته نشده و انفجار می

 این پژوهش بود. 
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