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  چکیده

باال، تراکم باالي ساختمانها و جمعیت ساکن در نقاط  شهرداري تهران به دالیلی همچون فرسودگی 10بر طبق مطالعات انجام شده منطقه 
مختلف و وجود مشکالت مختلف از دیدگاه شبکه دسترسی و کالبدي در صورت فعال شدن و تحرکات گسل جنوب تهران و شمال ري در 

ارهاي موثر در کاهش خطرپذیري بر مقابل زلزله  بسیار آسیب پذیر بوده و لزوم تعیین پهنه هاي پرخطر به منظور برنامه ریزي و ارائه راهک
الیه  وزنی همپوشانی و ها شاخص به وزندهیپژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و با استفاده از نرم افزار جی آي اس به . کسی پوشیده نیست

مچون تراکم شاخص موثر در پژوهش ه 8در این فرآیند از . نقشه پهنه هاي خطرپذیر بافت منطقه تهیه شده است) شاخص آنتروپی(ها
طبقات، تراکم ساختمانی، تراکم جمعیت، فاصله از گسل، فاصله از مسیر عبور قنوات و کانالهاي زیرزمینی، میزان نوسازي و بهسازي بافت، 

بر اساس یافته هاي پژوهش بخش هاي جنوبی و غربی منطقه داراي سطح باالیی . معضالت دسترسی و فرسودگی بافت استفاده شده است
  .ذیري بوده واستفاده از راهکارهاي موثر برنامه ریزي شهري در جهت کاهش آنها ضروري استاز خطرپ

  .تهران، زلزله، پهنه بندي خطرپذیري، نرم افزار جی آي اس 10منطقه  :واژه هاي کلیدي

  مقدمه -1
 با .، زمین لرزه می باشدنجها امروزه یکی از خطرهاي جدي براي شهرهاي ایران به دلیل قرارگیري آن بر روي گسل هاي فعال

 رساندن حداقل به راستاي در دقیق هاي برنامه ریزي و مطالعات انجام شهرها در ساختمانی و جمعیتی باالي تراکم به توجه
 در مناطق شهري به وارده خسارات که چرا. است ضروري طبیعی رویداد این از ناشیاجتماعی، اقتصادي و کالبدي  آسیب هاي

 منظور این براي .باشد داشته کشوري حتی و شهري مدیریت براي زیادي بسیار تبعات تواند می حوادثین چنی بروز صورت
 زلزله برابر درها  آسیب پذیري این کاهش در موثر عوامل پهنه هاي خطرپذیر و شناسایی می تواند اقدامات مهمترین از یکی

   .باشد شهرها در
در دهه هاي اخیر به نظر می رسد شهر تهران به دلیل محاصره شدن توسط گسل بر اساس مطالعات زمین شناسی انجام شده 

هاي فعال همچون گسل جنوب و شمال ري، گسل شمال تهران و گسل مشاء از جوانب مختلف از سویی و تراکم باالي جمعیت 
خصوصاً در بافتهاي فرسوده  و این خطر .  در نقاط مختلف آن، یکی از مناطق بسیار خطرپذیر در برابر رخداد زلزله می باشد

  .متراکم شهري داراي شدت بیشتري خواهد بود
 از یکی 10 منطقهانجام شد،  تهران شهر در زلزله بندي پهنه زمینه در1 جایکا شرکت توسطی که مطالعات و ارزیابی در

 عامل مهمترین، شده ادهد توضیح گزارش آن متن در که گونه همان و. است شده ارزیابی شهر سطح در مناطق پرخطرترین
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 نوبه به که این مسئله[1]می باشد   منطقه سطح در نامناسب هاي دسترسی با مسکونی فشرده هاي بافت وجود تلفات این
 می بیشتر محدوده این در را و برنامه ریزي در راستاي کاهش آن بحران مدیریت مسایل به توجه و پژوهش و مطالعه ضرورت

  .کند
 داراي استاندارد و و شاخص هاياستفاده از نرم افزار جی آي اس کارآمد در راستاي نیل به هدف پژوهش یکی از ابزارهاي 

  . می باشد زلزله وقوع صورت در شهرداري تهران10منطقه  پذیريمیزان خطر تعیین و بندي پهنه به منظور اهمیت
  روش تحقیق -2

داخله گر مختلف در بافت هاي شهري تخمین میزان خطرپذیري آنها به طور قطع امروزه با وجود پیچیدگی ها و وجود عوامل م
در برابر سوانحی همچون زلزله با استفاده از ابزارهاي در دسترس پژوهش، همچون مشاهدات کارشناسی امري مشکل و حتی 

ستفاده از نرم افزار سیستم تحقیق انجام شده بر پایه رویکرد تحلیلی و تهیه سناریوي زلزله با ا .عمالً غیرممکن به نظر می رسد
مهمترین استفاده از این سیستم در برنامه ریزي پیشگیري و کاهش " می توان گفت. استاطالعات جغرافیایی بنا نهاده شده 

و در راستاي هدف پژوهش که تعیین پهنه هاي پرخطر در صورت  .]2["خسارات ناشی از سوانح، ارزیابی خسارت می باشد 
  .شد سیستم اطالعات جغرافیایی ابزاري موثر خواهد بودرخداد زلزله می با

در این تحقیق با مطالعه اسناد و سوابق کاربرد این نرم افزار در برنامه ریزي هاي شهري در جهت کاهش یا پیش بینی عواقب 
ر در پیشبرد یکی از منابع موث. سوانحی همچون زلزله، شاخص هاي موثر استخراج و سپس سعی در جمع آوري آنها شده است

که . و توسط شرکت مشاوره بود "بررسی مسائل توسعه شهري"پژوهش مطالعات انجام شده به دستور شهرداري تهران در قالب 
 .را در اختیار محقق قرار داد 2بسیاري از نقشه هاي الزم در قالب پی دي اف

ترسیم و  4توسط نرم افزار اتوکد 3آي اس سپس نقشه هاي موجود به منظور استاندارد سازي براي ورود به محیط آرك جی
در مرحله بعدي پس از . جهت آماده سازي، بر روي آنها اعمال شد 5اقدامات الزم مانند الیه بندي و استفاده از خطوط پلی گون

ک از کردن نقشه ها  اقدام به تهیه ماتریس امتیاز دهی درون الیه اي براي هری 6ورود به محیط جی اي اس و ري کالسیفاي
و میانگین گیري از امتیازات ) شاخص آنتروپی(پس از آن و با استفاده از نظریات کارشناسان مجرب ). 1جدول (شاخص ها شد 

و در نهایت نقشه پهنه .  )2 جدول(آنها،  اقدام به تهیه ماتریس بین گروهی جهت امتیازدهی بین الیه ها و همپوشانی آنها شد 
  .تهیه گردید مورد نظرهاي خطرپذیر منطقه 

  ادبیات پژوهش -3
  چیست؟ خطرپذیري .3.1

طر معینی در طول زمان معلوم قرار میزان خسارات مورد انتظار از یک مخاطره طبیعی مشخص، که در آن عناصر در معرض خ
از دست  عناصر اقتصادي، افرادي که جانشان را: بر اساس تعریف سازمان ملل متحد عناصر در معرض خطر شامل. داشته باشند

  :فرآیند خطرپذیري شامل دو بخش است .می دهند و وسعت خسارات مادي به دارایی ها و متعلقات مردم می باشند
  .بررسی علمی و کمی داده ها و شناخت فرآیندهاي مربوطه: ارزیابی خطرپذیري) الف
 ] [3 .تبیین اثرات اجتماعی و سیاسی انواع مخاطرات: ارزشیابی خطرپذیري)ب
  

ت دقیق در سوانح می توانند ارتباط میان عوامل خطرپذیري انواع مخاطرات طبیعی و آسیب پذیري را تبیین مطالعا
. اهمیت مطالعه اثرات مخاطرات به منظور شناخت ریسک ها و اتخاذ تصمیمات موثر در کاهش خطرات امري الزامیست.نمایند

خطر سانحه و ارزش زیر ساخت ها مالك مناسبی جهت  در حقیقت میزان منابع در دسترس جهت سرمایه گذاري در کاهش
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3 ARC GIS 
4 Auto cad 
5 Polygon 
6 reclassify 



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3

همزمان با توسعه اقتصادي جوامع، به . تدوین میزان آماده بودن جامعه براي انجام برنامه هاي کاهش خطر محسوب می شود
سه عامل اصلی در تبیین . نظر می رسد کاهش خطر سانحه نقش مهم تري را در برنامه ریزي به خود اختصاص می دهد

 :رپذیري وجود دارندخط
 احتمال رخداد مخاطرات 

 شناسایی و تنظیم فهرستی از مردم یا ساختمانها و یا دیگر عناصري که ممکن است در اثر وقوع سوانح : عناصر در خطر
 .آسیب ببینند و تخمین ارزش اقتصادي هریک

 هنگام ها و مردم و سایر عناصر در پیش بینی چگونگی آسیب هاي وارده به ساختمان: میزان آسیب پذیري عناصر در خطر
  ] [3 .وقوع سوانح در سطوح گوناگون

 روش هاي آنالیز خطرپذیري 3.1.1
 در این روش از کلمات با عبارات توصیفی براي بیان بزرگی پیامدهاي ممکن و احتمال : خطرپذیري آنالیز کیفی

 ا شرایط تهیه کردمقیاس هاي مربوطه را می توان متناسب ب. رخداد آنها استفاده می شود

  آنالیز به مقیاس هاي کیفی مانند آنچه که در روش  این در: کمی و نیمه کمی آنالیز نیمه کمی خطرپذیريآنالیز
  ] [3 کیفی شرح داده شد عدد اختصاص می یابد

  شهري  بافتهاي فرسوده  . 3.2
از دانه بندي و در هم تنیدگی فضاها و عناصر  بافت عبارت است. فرسودگی و بافت فرسوده تعاریف و ویژگی هاي متعددي دارند

شهري که به تبع ویژگی هاي محیط طبیعی به ویژه توپوگرافی و اقلیم در محدوده شهر یعنی بلوك ها و محله هاي شهري به 
 ] [4. طور فشرده و یا گسسته و با نظمی خاص جایگزین شده اند

فت فرسوده شهري به عرصه هایی از محدوده شهر ها اطالق می با: معیارهاي شناسایی بافت هاي فرسوده شهري  3.2.1
شود که به دلیل فرسودگی کالبدي و برخوردار نبودن از خدمات شهري ، آسیب پذیر شده و ارزش مکانی ، محیطی و 

فرسوده شهري  به عبارتی بافت. این بافت ها به دلیل فقر ساکنان و مالکان نوسازي خود به خودي ندارند. اقتصادي نازلی دارند
 50بلوك هایی که بیش از : به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق می شود که یکی از این مشخصه ها را دارا باشد

متر عرض باشد ، بلوك هایی  6درصد معابر آن کمتر از  50درصد ابنیه آن ناپایدار  و فرسوده باشند ، بلوك هایی که بیش از 
 ] [5. متر مربع باشد 200یه آن کمتر از درصد ابن 50که بیش از 

 ارزشهاي داراي و گذشته از مانده بجاي بافتهاي  :شهري میراث داراي بافتهاي) 1:  شامل فرسوده بافتهاي انواع 3.2.2
 محدوده در :(فرهنگی میراث فاقد شهري بافتهاي)  2 گیرد، می قرار ملی آثار یا فرهنگی میراث لیست در که ملی و فرهنگی

 حاشیه بافتهاي)  3 و دارند، کمبود شهري خدمات و استحکام ایمنی، لحاظ به لیکن بوده رسمی مالکیت داراي و شهر قانونی
فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضاي شهري است که باعث بی سازمانی،  ] [5 )غیررسمی هاي سکونتگاه( اي

 .ول حیات شهري واقعه اي و شکل گرفتن حیات شهري روزمره اي می شوداف عدم تعادل، عدم تناسب، زدودن خاطرات جمعی،
فرسودگی نسبی که در یکی از عناصر مهم فضاي شهري یعنی کالبد یا فعالیت رخنه می کند و به : فرسودگی بر دو نوع است

کالبد و فعالیت  فرسودگی کامل که در هر دو عنصر فضاي شهري یعنی. دنبال خود باعث فرسودگی نسبی فضاي شهري است
  ] 6 [.آن رخنه کرده باشد و به دنبال آن باعث فرسودگی کامل فضا شود

هریک به بین این در . در زمینه کاربرد نرم افزار جی آي اس در مقیاس بافت شهري پژوهش هاي متعددي انجام شده است 
شهر تبریز  8خطرپذیر منطقه  مناطق تعیین مدلسازيدر . فاکتورهاي موثري در پیش بینی و ارزیابی هاي خود توجه نموده اند



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 4

، خطر مراکز از فاصله، شاخص هاي جهت مدیریت مدیریت بحران شهري جی آي اسدر محیط  7اي اچ پی با استفاده از مدل
 از لهفاص، گسل از فاصله، توپوگرافی، باز فضاهاي به دسترسی، جمعیت تراکم، یک درجه ارتباطی هاي شبکه و معابر از فاصله
در . ] [7 مد نظر قرار گرفته اند نشانی آتش ایستگاه از فاصلهو  بیمارستانها و درمانی مراکز از فاصله، ابنیه کیفیت، نظامی مراکز

 مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با زلزله برابر در تهران شهرداري 6 منطقه پذیري آسیب بررسیبه منظور   مورد دیگري
و  زمین کاربري، ساختمانی تراکم، جمعیتی تراکم، جداره ارتفاع و راه عرض نسبتس، شاخص ها شامل جی آي ا  و معکوس
  ] [8 می باشند  ابنیه کیفیت

  محدوده مطالعاتی
از سمت شرق به بزرگراه نواب صفوي، از شمال به خیابان آزادي، از سمت جنوب به خیابان قزوین و  تهران شهرداي10 منطقه

این منطقه داراي جمعیتی ). 1تصویر .(، هرمزان و شهیدان محدوده شده است..یابان هاي امامزاده عبد ادر سمت غرب به خ
فشرده در جنوب غرب تهران به شمارمی  مسکونی نواحی از یکیمتراکم و بافتی نسبتاً فرسوده در بخش هاي مختلفی است و 

  .آید
تراکم زیاد جمعیتی،  فرسودگی غالب آن به جز معدود مناطق، از جمله نقاط ضعف این منطقه می توان به فشردگی بافت، 

فقدان فضاهاي باز درون بافت، وجود کانالهاي قدیمی و قنات در محدوده، دسترسی هاي مشکل در بخش هاي زیادي از آن و 
  . کیفیت پایین ساخت اشاره که که همه این عوامل آسیب پذیري آن را در برابر زلزله بیشتر می کند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ماخذ گوگل ارث: 1 شکل
  

 سناریوي زلزله تدوین
 تواند می شهر یک براي زلزله از ناشی بحران اثر از پیشگیري و اضطراري واکنش ریزي برنامه براي زلزله سناریو از گیري بهره

 زلزله .کرد خواهند وارد رد نظرمنطقه مو به را خسارت بیشترین که نمود فرض را هایی زلزله باید بنابراین .باشد مفید بسیار

                                                
7 AHP 
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 و است وسیع کافی اندازه به تهران .داد خواهد رخ شهر نزدیکی در فعال درگسلی داد، قرارخواهد تاثیر تحت را آن که اي
 که است بسیارمهم .ببیند خسارت کمتر دیگر منطقه اما شود، شدید خسارت متحمل منطقه یک که دارد وجود زیادي امکان
  .شود تهیه وضعیتی چنین بینی پیش با طرارياض واکنش طرح

به نظر می رسد در مورد منطقه مورد نظر، به دلیل محل قرارگیري آن بیشترین تاثیر، ناشی از فعال شدن گسل جنوب تهران  
 در ها گسل این  .هستند تهران جنوبی هاي دشت در ها گسل ترین شاخص ري شمال و جنوب هاي گسل .و شمال ري باشد

 نشان آنها وجود  شود می مشاهده تهران منطقه در هایی فرونشست .اند شده پراکنده ري فرونشست سوي دو هر سراسر
  .[1]می باشد  پنهان هاي گسل حضور دهنده

 10الیه هاي مختلف و موثر در پهنه بندي مناطق پرخطر منطقه  ت انجام شده و شاخص هاي در دسترس،بر اساس مطالعا
هاي   شروع به امتیازدهی درون الیه کرده ایم که نقشه 1در ابتدا بر اساس جدول  .ترتیب بیان خواهند شد تهیه شده اند که به

  .زیر به دست آمده اند
  ).1نقشه (این شاخص در بخش شرقی بافت به دلیل ساختمانها با طبقات بیشتر، باالتر به نظر می رسد : تراکم بافت .1
اکم جمعیت در بخش جنوب و جنوب غربی منطقه بیش از سایر نقاط باشد که این عامل به نظر می رسد تر: جمعیت تراکم. 2

  )2 نقشه(در صورت وجود سایر عوامل موثر در آسیب پذیري موجب تشدید خسارات و تلفات جانی خواهد شد 
زیاد از معضل  می توان گفت غالب بخش هاي بافت به دلیل معابر با عرض کم، نابسامان و ترافیک: معضالت دسترسی .3

  ).3نقشه (دسترسی مناسب که یکی از عوامل تاثیرگذار در سرعت رسیدن نیروهاي امداد و نجات است رنج می برد 
به دلیل قدمت زیاد منطقه، در تمامی نواحی آن کانال قنات هاي قدیمی گسترده شده : فاصله از کانالها و مسیر عبور قنوات. 4

بتاً کم آن اما به دلیل گستردگی و تعدد قنوات در این ناحیه می تواند با شدت بیشتري این شاخص به رغم تاثیر نس. است
  )4نقشه .(موجب آسیب رسانی شود

مناطقی که میزان تخریب بافت قدیمی، نوسازي یا بهسازي ابنیه در آن تعداد : میزان تخریب، احداث و نوسازي در بافت .5
در این مورد بخش مرکزي و بخش هایی از شمال بافت آسیب . پذیرتر خواهد بودکمتري باشد بالطبع در برابر زلزله آسیب 

  ).5نقشه (پذیر به نظر می رسند 
تراکم طبقات تعداد ابنیه با طبقات باال در بخش هاي شرق و شمال شرقی منطقه که در مجاورت بزرگراه نواب صفوي و  .6

در صورت رخداد زلزله و ریزش ساختمانها این عامل می تواند . ستمربوط به پروژه هاي نواب می باشد بیش از سایر نقاط ا
  )6نقشه (موجب مسدود شدن مسیرها و تعلل در امداد رسانی پس از زلزله شود 

و همانطور که از نقشه در دست بر . این شاخص جز موثرترین شاخص هاي پژوهش به حساب می آید: میزان فرسودگی بافت .7
  ).7نقشه (کزي، جنوبی و غربی بافت داراي این مشکل می باشند می آید غالب بخش هاي مر

هر بخشی از منطقه که به گسل ري نزدیکتر باشد احتمال تخریب و آسیب پذیري در آن بیشتر خواهد : فاصله از گسل ري. 8
  ).8نقشه (در این مورد میزان خطر لرزش هاي زلزله از جنوب به سمت شمال منطقه کمتر می شود . بود
  

  ماتریس امتیازدهی درون گروهی:  1دول ج
  

 خیلی زیاد
 

 

  خیلی کم کم متوسط زیاد
 آسیب

  عنوان
 10  8  6  4  2 

نفر در (تراکم جمعیت 89 .3 – 3.58 4.19 – 3.89 77 .4 – 4.19 5.57 – 4.77 6.62 – 57 .5
  )واحد مسکونی

تراکم  134 -130 152 -135 153-161 162-170 171-179
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  )درصد(ساختمانی
 تراکم طبقات 2.37 – 2.1 2.62 -2.37 2.82 – 2.63 3.80 -2.83 10 - 3.80

فاصله از گسل  هاي      
 شهر

فاصله از چاه، قنات و  متر 60بیش از  متر 60تا  45 متر 45تا  30 متر 30تا  15 متر 15تا  0
 کانال

 بافت فرسودگی بافت مناسب بافت مناسب بافت مناسب بافت فرسوده بافت فرسوده
معضالت دسترسی  با معضالت کم با معضالت کم با معضالت کم با معضالت زیاد با معضالت زیاد

 معابر
میزان تخریب ، احداث   2315 - 1430  2315 - 1430  1429 - 837  1429 - 837  836 - 283

  و نوسازي بافت
  

با هم همپوشانی شده و نقشه نهایی پهنه هاي  2جدول میانگین امتیاز دهی بین گروه هاي  در مرحله آخر الیه ها بر اساس
  .)9نقشه ( خطرپذیر تهیه شده است

  
  ماتریس امتیازدهی بین الیه ها بر اساس شاخص آنتروپی:  2جدول 

  
 ردیف پذیري بافت منطقه خطرعوامل موثر در پهنه بندي  ضریب نسبی

 1 تراکم طبقات ساختمانی  5.5
 2 تراکم جمعیت 6
 3 ی تراکم ساختمان 8
 4 فاصله از گسل   8
 5 فرسودگی بافت 10
 6  فاصله از چاه، قنات یا کانال  2

 7  میزان تخریب ، احداث و نوسازي بافت 6.5
 8  معضالت دسترسی معابر 7.5
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 نگانده: ، ماخذ1نقشه 
 نگانده: ، ماخذ2نقشه 

 نگانده: اخذ، م4نقشه  نگانده: ، ماخذ3نقشه 
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 نگارنده: ، ماخذ6نقشه  نگارنده: ، ماخذ5نقشه 

 نگارنده: ، ماخذ8نقشه  نگارنده: ، ماخذ7نقشه 



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نگارنده: ، ماخذ9نقشه  
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  نتیجه گیري

برنامه  سطوح تمام در زلزله در برابر ایمنی که پیوست خواهد وقوع به زمانی زلزله دربرابر شهري مناطق آسیب پذیري کاهش 
 سطوح کارآمدترین از کیی شهرسازي یعنی کالبدي برنامه ریزي میانی سطح سطوح تمامی میان در که گیرد قرار مدنظر ریزي

  .باشد می زلزله دربرابر پذیري آسیب کاهش ايبر برنامه ریزي
نقشه نهایی پهنه بندي خطرپذیري به دست آمده به نظر می رسد غالب بخش هاي جنوب و غرب منطقه به دالیلی  بر اساس

باالي جمعیت، و فاصله کم تا گسل همچون فرسودگی زیاد در این بخش ها، معضالت دسترسی خصوصاً در بخش غربی، تراکم 
 در تاخیر موجب ،بافت مشکالت موجود تخریب بر عالوهکه . جنوب تهران و شمال ري داراي خطرپذیري باالیی می باشند

  .بود و تلفات جانی از دیگر سوي خواهند خسارات افزایش ارتباطی، شبکه هاي شدن مسدود ساکن، جمعیت تخلیه
  :دي در این بخش می توان بهاز جمله راهکارهاي پیشنها

 توسط ساکنین از طریق سیاست تشویق مالی و حمایت سازمانی نوسازي و مقاوم سازي بناها. 
 بهسازي و رفع مشکالت معابر و دسترسی هاي محدوده. 
 ایجاد فضاهاي باز جهت فرار و تخلیه اضطراري جمعیت در ساعات اولیه پس از زلزله. 
 بله با زلزله براي جمعیت ساکن در بافتاجراي برنامه هاي آموزشی مقا. 
 ایجاد برنامه هاي کاهش خطر در تمامی مقیاس هاي برنامه ریزي شهري.  

  مراجع
  
  .1381شهرداري تهران، شرکت مشاوره طرح  و معماري، 10بررسی مسائل توسعه شهري منطقه  ]1[
  
  .1388سعید، ،  انتشارات بحران مدیریت مبانی و اصول. جهانگیري، ك. فالحی،ع  ]2[
  
  .1388کاربردي هالل احمر،  -ارزیابی سانحه، خطرپذیري، آسیب پذیري و خسارات ، موسسه اموزش عالی علمی. فالحی، ع  ]3[
اثرات توسعه فیزیکی شهر یزد  بر بافت قدبم و راهکارهاي  ساماندهی و احیاي آن، رساله دکتري جغرافیا و برنامه ریزي .  شماعی ، ع ]4[

  .1380نشگاه تهران،  شهري، دا
  . 1386، نشر انتخاب، چاپ اول،  شهري فرسوده بافتهاي نوسازي و بهسازي. مشکینی، ا. پوراحمد، ا. حبیبی، ك ]5[
  .( 1379 ) ، .دوم شماره ، اول سال شهر، هفت فصلنامه ، شهري بهسازي و نوسازي شناسی اصطالح ، م .توسلی ]6[
در محیط  AHPخطرپذیر با استفاده از مدل  مناطق تعیین مدلسازي. بیگ بابایی، ب. فرجی راد، ع. اقبالی، ن . فرد، ز پیشگاهی ]7[

GIS سالجغرافیایی،  فضاي پژوهشی -علمی ي فصلنامه، )شهر تبریز 8مورد مطالعاتی منطقه (جهت مدیریت مدیریت بحران شهري 
 . 1391، 37 شماره دوازدهم،

 معکوس مراتبی  سلسله تحلیل روش از استفاده با زلزله برابر در شهرها پذیري آسیب ررسیب. ترابی، ك. حبیبی، ك. شیعه، ا]8[ 
(IHWP)  وGIS زاهدان، اسالم جهان جغرافیدانان المللی بین کنگره چهارمین تهران،  شهرداري 6 منطقه موردي مطالعه ،

1389. 
 

]9[ Google earth, Tehran. 
 


