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 زلزله برابر در خانوارها اجتماعی پذیری آسیب فضایی تحلیل

 (تهران شهر 6 منطقة :موردی مطالعة)

 
  تهران دانشگاه جغرافیا دانشکده استادیار -آستانه دربان علیرضا

 تهران دانشگاه جغرافیا دانشکده استادیار -بازگیر سعید

 تهران دانشگاه انسانی مخاطرات ارشد کارشناس -زاده شیخ محسن

 

 19/02/1396 :نهایی تأیید  19/03/1395 :مقاله پذیرش

 

 چکیده
 اجتماعی عناصر بلکه ،ندارد اهمیت فیزیکی و کالبدی عوامل فقط ،ها سکونتگاه پذیری یبآس در

 و آن مرکزی موقعیت دلیل به تهران شهر 6 منطقة .دارند پذیری یبآس میزان در مهمی سهم

 ،یعال آموزش مؤسسات ،ها سفارتخانه ،هاوزارتخانه یرنظ یمهم های یکاربر وجود همچنین

 حوادث بروز درصورت ،...و یاقتصاد بزرگ یها شرکت ،یعموم های یمارستانب و یدرمان مراکز

 و یارزیاب پی در حاضر تحقیق ،موضوع این اهمیت به توجه با .بود خواهد پذیر آسیب بسیار

 کاررفته به روش .است تهران 6 منطقة محالت خانوارهای بین در اجتماعی پذیری یبآس تحلیل

 یعنی تهران 6 ةمنطق خانوارهای تمام شامل جامعه حجم .است تحلیلی -توصیفی ،تحقیق در

 و شد محاسبه نفر 331 برابر کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم که است خانوار 29051

 مشخص پرسشنامه تعداد ،محله هر جمعیت نسبت به ،یا طبقه یریگ نمونه روش از استفاده با

 یبند پهنه برای ،داغ های لکه تکنیک از پذیر آسیب نقاط تعیین برای ها داده تحلیل منظور به .شد

 و یساز شاخص برای ،کریجینگ یابیمیان تکنیک از منطقه کل  به تحقیق های یافته یمتعم و

 استفاده دلفی تکنیک از ها الیه از هریک وزن محاسبة برای و فازی تکنیک از سازی مقیاس بی

 نتایج .شد  استفاده وزین سادة مجموع تکنیک از معیارها یساز شاخص برای درنهایت و شد

 .است (6/0 تا 4/0) پایین به رو متوسط ،منطقه کل در پذیری یبآس میزان داد نشان تحقیق

 و قلعه قزل ،امیرآباد محالت پذیری یبآس دهد یم نشان اجتماعی پذیری یبآس یبند پهنه ةنقش

 -مقام قائم ،آباد بهجت ،تهران دانشگاه ،ریعتیش محالت و است (4/0 تا 02/0) کم ،یرازش

 .دارند (8/0 تا 6/0) باالیی اجتماعی پذیری یبآس ،آباد عباس و گاندی ،ییسنا

 

  .یابی میان تهران، 6 منطقة داغ، های لکه زلزله، اجتماعی، پذیری آسیب :کلیدی های واژه
  

                                                                                                                                                                                                                  
 09126478965: مسئول نویسنده Email: astaneali@ut.ac.ir 
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 مقدمه
 در ...و طوفان ،زلزله ،یلس یرنظ یعیطب یایبال وقوع .است داشته وجود ینزم ةکر یاتح طول در همواره یعیطب یایبال

 ینو همچن است کرده وارد ساکنان بر ینیسنگ تلفات و داشته یانسان یها سکونتگاه بر یمخرب یراتتأث موارد اغلب

 یبشر جوامع به ای گسترده یاجتماع و یاقتصاد عوارض و کرده نابود را مناطق گونه ینا های یرساختز و ها ساختمان

 (16: 1388 ،یگراند و قنواتی) است کرده یلتحم

 توسعة ةبرنام) گیرند می قرار زلزله معرض در دنیا در نفر میلیون 130 سالیانه ،گرفته صورت های یبررس براساس

 ،مقابل در .است یبآس وقوع امکان یانگرب بلکه ،شود ینم منجر بار یانز یجنتا به خود خودبه خطر (.4 :2004 ملل، سازمان

 سانحه به را زلزله آنچه .است وابسته خطر کنندة یافتدر واحد های ویژگی و خطر معرض در قرارداشتن به یواقع یبآس

 ینتر گسترده با یعموم طور به مسئله ینا .است آن با برخورد و همواجه در ییتوانا و انسان یآگاهنا ،کند یم یلتبد

 و ضوابط به توجهی یب ،گسل یمحر در رویه یب یوسازها ساخت جمله از یعیطب یطمح در یانسان ةیدنسنج یها دخالت

 .(1 :1388 ،یآباد عشق و نژاد   یحاتم) شود یم یدتشد وساز ساخت یاستانداردها

 از شهرها کالن آمدنوجودبه و مساحت و جمعیت نظر از شهرها رشد با همراه شهرنشینی چشمگیر افزایش

روبه روند و شهرها در فعالیت و جمعیت ازحد یشب تراکم .رود یم شمار به اخیر دهة چند در شهرنشینی اصلی های ویژگی

 دربرابر یشهر یداریپا موضوع اهمیت افزایش موجب یکالبد و یکارکرد یها دگرگونی و تنوع لحاظبه آن رشد

 (.5 :2010 یونسکو،) است شده زلزله مانند طبیعی یاهخطر

 پذیری آسیب کاهش ،بنابراین ؛هستند اقتصادی و محیطی های بارگذاری افزایش و جمعیت تجمع مکان شهرها

 فرهنگی، اجتماعی، انسانی، ای یدهپد بلکه نیست، ها ساختمان از ای مجموعه فقط شهر .دارد ضرورت زلزله دربرابر

 نه همدیگر بر و مؤثرند شهری پذیری آسیب بر متعددی عوامل (.20 :1390 ،یگراند و ینی)ام است کالبدی و اقتصادی

 مختلف های گروه یپذیر آسیب طبیعی، عوامل بر عالوه .ندگذار می تأثیر جامع سیستم یک شکل به بلکه ،منفرد صورت به

 .(8 :1389 ،پور یلجل) است مرتبط ...و ادسو ،فقر ،اقلیت ،مذهب ،سن چون عواملی به جامعه

 و )آرماس است زلزله دربرابر شهروندان اجتماعی پذیری آسیب شهری نواحی در زلزله وقوع پیامدهای از یکی

 برخی اما ،هستند خطر معرض در جامعه افراد ةهم زلزله وقوع زمان در ،کارشناسان اعتقاد به (.1484 :2013 گاوریس،

 و است یانسان یرفتارها از یتابع زلزله دربرابر اجتماعی پذیری یبآس (.368 :2007 )مندرسکو، ترندپذیر آسیب افراد

 از که است یشهر ینواح در یاجتماع -یاقتصاد های یستمس یآمادگ عدم یا یآمادگ یزانم از یا درجه کنندة یانب

 و ریزی برنامه امکان ،زلزله دربرابر شهروندان اجتماعی پذیری آسیب میزان بررسی .پذیرند یم یرتأث یعیطب مخاطرات

 .دهد می یشهر یرانبه مد را طبیعی بالی احتمالی های آسیب کاهش

 ینهزم یندر ا وگرفته است  صورت زلزله دربرابر شهروندان اجتماعی پذیری آسیب زمینة در متعددی های پژوهش

( و 2003) راشد ،(1999) یگراند و گووا ،(1387) یاکبر و یزیعز (،1392) قدیری (،1387) یریقد مطالعات به توان می

 .اند کرده بررسی را آن بر مؤثر عوامل نیز و پذیری آسیب میزان که کرد اشاره (2008) کلره و ابرت

 ،ها سفارتخانه ،ها وزارتخانه یرنظ یمهم های یکاربر وجود همچنین و آن مرکزی موقعیت دلیل به تهران شهر 6 منطقه

 یاحتمال حوادث بروز درصورت ،...و یاقتصاد بزرگ یها شرکت ،یعموم های یمارستانب و یدرمان مراکز ،یعال آموزش مؤسسات

 توجه با .استشده  بررسی کمتر منطقه این پذیری آسیب در انسانی و اجتماعی عوامل سهم ،میان این در .است پذیر آسیب بسیار

 تهران شهر 6 ةمنطق محالت خانوارهای بین در اجتماعی پذیری یبآس فضایی تحلیل حاضر تحقیق در موضوع، این اهمیت به

 منطقة در زلزله دربرابر خانوارها اجتماعی پذیری آسیب وضعیت :است شدهمطرح  زیر پرسشراستا،  ینا در .استگرفته  صورت

 است؟ چگونه مطالعه مورد منطقة در آن فضایی توزیع و است سطحی چه درتهران  6
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  نظری مبانی

 مرتبط میمفاه و یریپذ بیآس

 کاسترو، و )هاگنلوچر است شده استفاده علمی مختلف های حوزه در پذیری آسیب و ریسک مفهوماز  یر،اخ یها دهه در

 و است خسارت مستعد سیستم یک که است یا درجه یعنی ؛است دیدن زیان مستعد مفهوم به یپذیر آسیب (.15 :2015

 اجتماعی متسیس پذیری یبآس زمینة در فمختل های یدگاهد .دهد یقتطب تغییر یک مضر آثار با را خود تواند نمی

 که است اکولوژیکی ،یاجتماع عناصر کششی خاصیت تضعیف یا گسترش از رثمتأ یپذیر آسیب دهد یم نشان اکولوژیکی

 (.151 :2016 ،یگراند و )هاگنلوچر دگذار یم یرتأث شوک به واکنش و وارده های شوک با سازگاری در سیستم توانایی بر

 :دهد می نمایش 1شکل  در را ارتباط این بیرکمن که است ارتباط در متعددی مفاهیم با پذیری آسیب
 

 
 پذیری آسیب و ریسک بین ارتباط. 1 شکل

 (194 :2013) یگراند و بیرکمن: منبع

 

 دربرابر جامعه یروهاین و ها گروه یساختار روابط دةیآفر و مخلوق یاجتماع یریپذ بیآس :یاجتماع یریپذ بیآس

 حوادث دربرابر واکنش و ییپاسخگو منظور به افراد و جامعه تیظرف و ییتوانا و ماتیتصم و عتیطب مختلف یفشارها

 یبررس و دارد یانسان یریپذ بیآس شیافزا ای کاهش در یمهم نقش یاجتماع عوامل .(57 :1389 ،یفروغ) است یعیطب

 .است مؤثر زلزله دربرابر یریپذ بیآس در آن یها یکاست و کمبودها

 ها آن توانایی و پایداری میزان همچنین و مخاطرات اثر به اجتماعی های گروه سیاست صورت به ها مکان اجتماعی پذیری آسیب

 فیزیکیو  اقتصادی ،(...و جنس ،)سن مردم جمعیتی خصوصیات از تابعی ها ویژگی این .شود می تعریف خود مجدد ترمیم برای

 .(75 :1389 ،روشتی )احدنژاد است نمایان زلزله ویژه به طبیعی های بحران دربرابر اجتماعی پذیر آسیب جایگاه ،همچنین .است

 لعاتمطا در یریپذ بیآس بر رگذاریتأث یاجتماع یها شاخص :یریپذ بیآس بر گذارریثتأ یاجتماع یها شاخص

 جینتا که است شده یبررس یکالبد یریپذ بیآس با همراه ها پژوهش از یبعض در و شده  یبند طبقه متفاوت صورت به مختلف

 یریپذ بیآس یها شاخص ،نیشیپ مطالعات جینتا یبند جمعاز  پس ،پژوهش نیا در .شود یم مشاهده 1 جدول در ها آن از یبرخ

 .است شده یبند میتقس یجسمان و یاقتصاد ،یشناخت ،یشناختتیجمع عوامل بعد چهار در یاجتماع
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 پذیری اجتماعی های آسیب ینة شاخصزم در. خالصة مطالعات محققان داخلی و خارجی 1جدول 
 نامه یانپا و مقاله عنوان محققان شاخص

 1385  محمدی، یعل و تقوایی جمعیتی تراکم
 

 1393 ،سلیمانی
 

 

 1381 ،یریقد
 

 

 1389 یگران،و د نژاد احد
 

 

 1387  قدیری،

 شهرها در آن از یناش های بحران و یامدهاپ و زلزله
 

 شهر بحران یریتمد کالن های یاستس چارچوب در یشهر یریتمد یکالبد های راهبرد یندوت
 تهران شهر یک ةمنطق تهران:

 

 ،زلزله دربرابر شهرها پذیری یبآس کاهش در (ینزم یکاربر) یشهر یزیر برنامه یها روش کاربرد
 تهران :یمورد ةمطالع

 

 یمراتبسلسله یلتحل یندفرا روش از استفاده با زلزله دربرابر شهرها یساختمان پذیری یبآس یساز مدل
 زنجان شهر :یمورد ةنمون یایی،جغراف اطالعات یستمس یطمح در

 

 تهران شهر محالت :یمورد ةمطالع ،زلزله دربرابر پذیری یبآس یزانم و شهرها یاجتماع ساخت رابطه
 1389  روشتی، احدنژاد تحصیالت سطح

 

 1393 ،یگرانو د یملک

 
 

 1389 ،یگرانو د نژاد احد

 
 

 1387  قدیری،
 

 2007 مایتا، و برونیز بک
 

 2011 بری،

 زنجان شهر :یمورد ةنمون ،زلزله دربرابر شهرها یاجتماع پذیری یبآس یابیارز
 

 ةنمون) GIS و TOPPSIS مدل با زلزله دربرابر شهرها یاجتماع پذیری یبآس یبند رتبه و یابیارز
 (یزد شهر :یمورد

 

 یمراتبسلسله یلتحل یندفرا روش از استفاده با زلزله دربرابر شهرها یساختمان پذیری یبآس یساز مدل
 زنجان شهر :یمورد ةنمون یایی،جغراف اطالعات یستمس یطمح در

 

 تهران شهر محالت :یمورد ةمطالع ،زلزله دربرابر پذیری یبآس یزانم و شهرها یاجتماع ساخت ةرابط
 

 تهران در GIS و یمراتبسلسله یلتحل از استفاده با زلزله دربرابر یاجتماع پذیری یبآس یبردار نقشه
 

 بال مدیریت برای اجتماعی پذیری آسیب شاخص یک

 1392 ،یافتخار و قدیری مالی توانایی
 

 

 1387  قدیری،
 
 

 1393 ،یگرانو د یملک
 

 

 2003 ،یگراند و کاتر

 محالت :یمورد مطالعة ،زلزله خطر دربرابر پذیری آسیب یزانم و شهرها یاجتماع ساخت رابطة
 تهران شهر کالن

 

 شهر محالت :یمورد ةمطالع ،زلزله دربرابر پذیری یبآس یزانم و شهرها یاجتماع ساخت ةرابط
 مدرس تربیت دانشگاه نامة یانپا ،تهران

 

 ةنمون) GIS و TOPPSIS مدل با زلزله دربرابر شهرها یاجتماع پذیری یبآس یبند رتبه و یابیارز
 (یزد شهر :یمورد

 

 محیطی مخاطرات با اجتماعی پذیری یبآس

 1387 ،قدیری مالکیت وضع
 

 1390 ،فاطمه آزمای رنج
 

 2007 مایتا، و برونیز بک

 تهران شهر محالت :یمورد ةمطالع ،زلزله دربرابر پذیری یبآس یزانم و شهرها یاجتماع ساخت ةرابط
 

 یزتبر ةمنطق زلزله: دربرابر یشهر مساکن پذیری یبآس یلتحل
 

 تهران در GIS و مراتبی سلسله تحلیل از استفاده با زلزله دربرابر اجتماعی پذیری آسیب یبردار نقشه

 خطر به نگرش
 زلزله

 1387  قدیری،
 

 1393 ،یریقد
 

 1387 یگران،و د آبادی یزنگ
 

 تهران شهر محالت :یمورد ةمطالع ،زلزله دربرابر پذیری یبآس یزانم و شهرها یاجتماع ساخت ةرابط
 

 زلزله دربرابر تهران شهر یمسکون بافت پذیری یبآس یزانم بر مؤثر یاقتصاد -یاجتماع عوامل
 

 یشهر مساکن :یمورد ةنمون ،زلزله خطر دربرابر یشهر مساکن پذیری یبآس یها شاخص یلتحل
 اصفهان

 میزان درک
 پذیری آسیب

 زلزله دربرابر

 1393 ،یریقد
 
 

 1387 یگران،و د آبادی یزنگ
 
 
 1387  قدیری،

 زلزله دربرابر تهران شهر یمسکون بافت پذیری یبآس یزانم بر مؤثر یاقتصاد -یاجتماع عوامل
 

 یشهر مساکن :یمورد ةنمون ،زلزله خطر دربرابر یشهر مساکن پذیری یبآس یها شاخص یلتحل
 اصفهان

 

 محالت :یمورد مطالعة ،زلزله خطر دربرابر پذیری آسیب یزانم و شهرها یاجتماع ساخت رابطة
 تهران شهر کالن

 جنسیت

 
 1389 ،یگرانو د احدنژاد

 
 

 2007 مایتا، و برونیز بک
 

 سلسله یلتحل یندفرا روش از استفاده با زلزله دربرابر شهرها یساختمان پذیری یبآس یساز مدل
 زنجان شهر :یمورد نمونه یایی،جغراف اطالعات یستمس یطمح در یمراتب

 

 تهران در GIS و مراتبی سلسله تحلیل از استفاده با زلزله دربرابر اجتماعی پذیری آسیب یبردار نقشه

 1389 ،یگرانو د احدنژاد جسمی سالمت
 
 

 2008 کاتر، و بورتون
 

 یمراتبسلسله یلتحل یندفرا روش از استفاده با زلزله دربرابر شهرها یساختمان پذیری یبآس یساز مدل
 زنجان شهر :یمورد ةنمون یایی،جغراف اطالعات یستمس یطمح در

 

 جواکویین سن سکرمنتو دلتای در اجتماعی پذیری آسیب و بندها شکست
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 پذیری اجتماعی های آسیب ینة شاخصزم در. خالصة مطالعات محققان داخلی و خارجی 1جدول  ادامة
 نامه یانپا و مقاله عنوان محققان شاخص

 1392 ،یافتخار و قدیری
 

 

 1390  و همکاران، احدنژاد

 محالت :یمورد مطالعة ،زلزله خطر دربرابر پذیری آسیب یزانم و شهرها یاجتماع ساخت رابطة
 تهران شهر کالن

 

 خرمدره شهر :یمورد نمونة ،زلزله دربرابر شهرها اجتماعی پذیری آسیب ارزیابی
 

 1389 ، یگرانو د احدنژاد سن
 

 

 1393 ،یگرانو د یملک
 

 

 1390  احد نژاد و همکاران،

 یمراتبسلسله یلتحل یندفرا روش از استفاده با زلزله دربرابر شهرها یساختمان پذیری یبآس یساز مدل
 زنجان شهر :یمورد ةنمون یایی،جغراف اطالعات یستمس یطمح در

 

 ةنمون) GIS و TOPPSIS مدل با زلزله دربرابر شهرها یاجتماع پذیری یبآس یبند رتبه و یابیارز
 (یزد شهر :یمورد

 

 خرمدره شهر: یمورد نمونة ،زلزله دربرابر شهرها اجتماعی پذیری آسیب ارزیابی

 

 یشناختتیجمع عوامل

 فزایندة روند ،توسعه درحال یکشورها ویژه به ،جهان یکشورها همة در :آن از ناشی پذیری آسیب و جمعیتی تراکم

 و یی)تقوا است شده زلزله وقوع هنگام در تاخساردربرابر  پذیری یبآس موجب مسئله این و دارد ادامه سرعت به نشینیشهر

 شهر پذیری آسیب ،باشد تر متعادل شهر سطح در آن توزیع و باشد ترکم شهر یک جمعیت تراکم هرچه .(83 :1385 ،علیمحمدی

 است زلزله وقوع هنگام به بیشتر خسارات و تلفات معنای به شهر در باال جمعیتی تراکم ،برعکس .است کمتر زلزله دربرابر

 شدت در نقشی گونه یچه جمعیت تراکم که است روشن استداللی و ییاستقرا روش به استناد با .(45 :1393 ،یمانی)سل

 .(24 :1381 ،یری)قد است تخریب دادن رخ از بعد به مربوط ها تراکم اهمیت بلکه ،ندارد «تخریب»

 

 
  یپذیر آسیب بر جمعیت تراکم ثیرأت نمودار .2 شکل

 (24 :1381) قدیری :منبع

 

 بر یرگذارتأث شاخص عنوان به مختلف منابع در که است هایی شاخص از یکی تحصیالت سطح :تحصیالت سطح

 یگراند و احدنژاد ؛110 :1393 یگراند و ملکی ؛80 :1389 ،روشتی )احدنژاد استآن توجه شده  به اجتماعی پذیری آسیب

 تحصیالت ،ها پژوهش این در. (5 :2011 بری، ؛382 :2009 ،یگراند و فدریک ؛4 :2007 مایتا، و برونیز بک ؛85 :1389

 مخاطرات درک و آگاهی با یممستق رابطة تحصیالت سطح و است شده  گرفته درنظر سانینا یرهایمتغ از یکی عنوان به

 در افراد کنشوا قدرت آن تبع به و افراد دانش و آگاهی بر ثیرتأ طریق از تحصیالت زانمی همچنین، .دارد زلزله ویژه به

 .دارد افراد پذیری یبآس کاهش در زیادی نقش ،زلزله بروز مواقع

 

 اقتصادی عوامل

 میزان بر دسترسی و منابع کمبود ،فقر .است اجتماعی پذیری آسیب مهم های شاخص از یکی درآمد :مالی توانایی

 پذیری آسیب افزایشبر  مؤثر عنصری را فقر پذیری آسیب پژوهشگران ،درواقع .دارد ثیرتأ خانوارها و افراد پذیری آسیب

 فقر ینب یکنزد )مطابقت بعمنا به محدود دسترسی با آن همبستگی دلیل به را درآمدی فقر (1999) ادگر .گیرند می درنظر
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 به محدود دسترسی)مانند  ندشو می مردم فقر موجب که عواملی .گیرد می کار هب پذیری آسیب تحلیل برای (پذیری یبآس و

 عواملی همان اغلب ،(غذایی ناامنی و زمین تصدی حق یا مسکن ،انداز پس نداشتن ،تولید یابزارها یا شغلی های انتخاب

 از نامتناسب طور به ،ندارند خوبی اقتصادی وضعیت که افرادی .کند می پذیر یبآس ها بحران دربرابر را ها آن که هستند

 از بعد بهبود یا احتمالی ةفاجع دربرابر آمادگی برای یازن مورد دارایی و درآمد معموالً فقیر قشر .رندپذی یم تأثیر فجایع

 .(245 :2003 ،یگراند و )کاتر ندارد اختیار در را فاجعه

 و خدمت دربرابر ،یا اجاره یا رهنی ،اعیان و عرصه ملکی مانند) مسکن مالکیت مختلف های یتوضع :مالکیت وضع

 براست  ممکن مسکن در تصرف و تعمیر در خانوار عمل آزادی نیز و انداز پس یا درآمد بر متفاوت تأثیر علت به (رایگان

 تقارن ملک ةاجار هرچند .است اجتماعی پذیری آسیب در مهم ای ضابطه ملک ةاجار .باشد یرگذارتأث پذیری آسیب میزان

 منابع با درآمد کم یها گروه داشتنسرپناه مشکالت حل برای را مسائلی شرط این ،دهد یم نشان را اقتصادی وضعیت

 چنین و نیست کافی واقعاً یا اجاره یها خانه نگهداری ،عالوه هب .کند یم ایجاد فاجعه دادنرخ از پس محدود اقتصادی

 .(3 :2007 مایتا، و برونیز بک) شوند یم پذیرتر یبآس فیزیکی صورت به ییها خانه

 

 شناختی عوامل

به نگرش
 

 اش ییتوانا و خود هب اجتماع یک نگرش چگونگی از متأثر شدت به بحران یک به واکنش :زلزله خطر

 ،کنند می همکاری یکدیگر با واقعاً و دارند باور محیط تغییر در خود توانایی به که جوامعی .است زندگی محیط تغییر برای

 ،درواقع .کنند می کمک یکدیگر به بهتر بحران از گذر در ،مشترک امور دادن انجام در ناتوان و تقدیرگرا جوامع به نسبت

 .گذارد می تأثیر ها آن رفتار بر که است عاملی ،(ریسک از متفاوت )ادراک مخاطرات درمورد مردم احساس و دریافت ،نظر

 ،است شکننده روزانه حیات که یزمان ،درواقع .نددرگیر آن با دائم طور به کهدارد  ریشه مسائلی و روزمره زندگی در ها این

 است ممکن کهدارند  گرایش اسکان یها حل راه و اقتصادی های فعالیت ،گاهیسکونت یالگوها انتخاب به مردم

 ریسک ،هستند رو هروب غذا کمبود و بیماری همچون یتر بزرگ روزمرة یدهایتهد با که مردمی .برسند نظربه غیرمنطقی

 .(161 :1387 ،یری)قد کنند ینم انتخاب خود اولویت عنوان به را زلزله

 و جنس ،طبقه به و کند می فرق خانوارها بین در ریسک درک میزان :زلزله دربرابر پذیری آسیب میزان درک

 بیشتر که شود می هایی مکان در مردم سکونت موجب اقتصادی فقر ،درواقع .)همان( است وابسته افراد شرایط دیگر

 تر یینپا پایگاه .است تر راحت ،یمنا های مکان به نسبتها  سکونت در آن امکان زیرا ؛ستنده طبیعی مخاطرات مستعد

 و منابع از استفاده ةنحو ةینزم در مردم آگاهینا سبب آموزش ناکافی سطوح .است تر یینپا آموزش برای دلیلی اغلب

 .یابند آگاهیکار خود  ریسک از ها آن که دارد وجود کمتری احتمال ،عالوه هب .(4 :1392 ،یری)قد دشو می بحران ریسک

 به کمتری دسترسی ای بیمه پوشش و اطالعاتی مدرن های فناوری به دسترسی پایین سطوح ،آموزش نبود دلیل به ها آن

 با مقایسه در بیمه پوشش یا یساز مقاوم ،اقامت محل جایی هجاب ،مچنینه .دارند اولیه هشدار یا ریسک اطالعات

 (.64 :2000 یت،)چارور است بر ینههز بسیار فقرا دریافتی منافع و انداز پس های ظرفیت

 

 جسمانی عوامل

 علت به اغلب مردان به نسبت زنان .است اجتماعی پذیری آسیب مهم صراعن از دیگر ییک نیز جنسیت :جنسیت

 ،یگراند و )کاتر ترندپذیر آسیب ، خانواده از مواظبت در مسئولیت و تر یینپا دستمزدهای ،ویژه های بخش در استخدام

 و بارداری ،جسمی ضعف همچون عواملی یلدلبه بیشتر زنان پذیری آسیب (.107 :2006 امریک، و کاتر ؛245 :2003

 زمان در مردان به نسبت کمتری واکنش قدرت ،تر یینپا جسمانی وضعیت معموالً که است مذهبی -فرهنگی مالحظات
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 ها آن پذیری آسیب عوامل از یکی یبارداردر هنگام  ها آن کند واکنش و حرکتی توانایی و زنان ریباردا .دارند زلزله وقوع

 همان با توانند ینم خانه داخل خود پوشش و مذهبی و فرهنگی مالحظات دلیل به ها آن ،همچنین. است زلزله دربرابر

 .دارند زلزله هنگام در مردان به نسبت بیشتری پذیری آسیب دلیل همین به و بیایند بیرون پوشش

 .ذهنی توانایی و جسمی توانایی :دارد اشاره عامل دو به مخاطرات هنگام در جسمی سالمت :جسمی سالمت

 هنگام در پذیری آسیب کاهش برای صحیح گیری یمتصم قدرت به ذهنی توانایی و ادافر واکنش قدرت به جسمی توانایی

 هرچند .ترندپذیر آسیب زلزله دربرابر دارند یپایین ذهنی توانایی که یافراد و معلوالن ،معمول طور به .دارد اشاره زلزله وقوع

 و دهند انجام را اقداماتی چه باید لزلهز وقوع هنگام در بفهمند و باشند داشته زلزله از خوبی درک معلوالن است ممکن

 .پذیرند یبآس زلزله دربرابر خود تیحرک ضعف دلیلبه ،است ساختمان از قسمتی چه زلزلههنگام  در ایمن فضاهای

 دارند فاجعه دربرابر کمتری مقاومت و دارند بیشتری وابستگی ها آن .هستند یرگذارتأث عوامل دیگر از سالمندان :سن

 ترینپذیر آسیب انسالمند و کودکان .(141 :2008 کاتر، و )بورتون باشند داشته نیز حرکتی یها محدودیت است ممکن و

خردساالن  یژهو به و کودکان .(251 :2003 ،یگراند و کاتر ؛81 :2001 او، .جی )ان. هستند فاجعه وقوع درصورت ها گروه

 آن با مؤثر مقابلة برای زندگی تجارب و دانش ،ضروری منابع ها آن رازی ؛کنند مراقبت خود از فاجعه طول در توانند ینم

 .ندارند را وضعیت

 عوامل بعد چهار در تحقیق این در اجتماعی پذیری آسیب ،نظری مبانی بخش در گرفته صورت های یبررس براساس

 .است شده  یبند دسته شناختی جمعیت و شناختی ،اقتصادی ،جسمانی

 

 
 تحقیق مفهومی دلم. 3 شکل

 

 پژوهش روش

 تهران شهر 6 منطقة خانوارهای مجموعشامل  تحقیق آماری ةجامع .است تحلیلی -توصیفی روش بر مبتنی حاضر تحقیق

 با و شد برآورد خانوار 331 که شد استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم ةمحاسب یبرا .است خانوار 29051 برابر یعنی

 که شد مشخص نمونه تعداد ،محله هر یها بلوک تعداد نسبت به ،بهینه انتصاب با یبند طبقه یریگ نمونه روش از استفاده

 اطالعات و ها نقشه شامل ثانویه های داده نیز و پرسشنامه اطالعات گردآوری ابزار .شود می مشاهده 2 جدول در

 .است شده  یگردآور 6 منطقة شهرداری از که استه بلوک
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 محالت براساس نمونه تعداد. 2 جدول

 نمونه حجم بلوک تعداد محله نمونه حجم بلوک تعداد محله

 10 963 آباد عباس 11 1198 شیراز

 19 1858 ییسنا -مقام قائم 6 454 گاندی

 13 1334 آباد بهجت 14 1415 ساعی -آرژانتین

 16 1709 الله پارک 52 4316 یرآبادام -آباد یوسف

 16 1157 غربی کشاورز 43 2703 قلعه قزل

 23 1883 نصرت 8 703 شریعتی

 15 1567 تهران دانشگاه 34 2432 فاطمی

 19 2047 عصر یول 19 1681 جهاد میدان

 14 1481 یرانشهرا   

 

 واکنش آمادگی و آگاهی های مقیاس پایایی .شد تأیید و بازبینی ،استادان و کارشناسان کمک با پرسشنامه روایی

پرشدن  از  پس .شد ییدتأ خوب حد رد 79/0 و 751/0 بترتیبه کرونباخ آلفای آزمون از ستفادها با زلزله خطرهای دربرابر

 به ها پرسشنامه اطالعات و مشخص نقشه روی )ساختمان( ملک گونپلی ،محله هر یها بلوک در ها پرسشنامه یتصادف

 در یلو تحل  یهتجز مبنای ها داده این که شد تبدیل یا نقطه به یگونیپل الیة ،درنهایت و شد الحاق ها گون یپل آن

 .دوش یم داده نشان (نمونه ی)خانوارها نمونه هر موقعیت ةنقش ،4 شکل در .گرفتند قرار حاضر پژوهش

 یها شاخص یبند پهنه برای و شد داده عددی کدهای گویه هر به پرسشنامه، های یهگو کردنکمی برای ،درادامه

 منظور به کاربردی ابزارهای از یکی که شد استفاده 1کریجینگ یابی یانم ابزار از مطالعه مورد ةمنطق در یپذیر آسیب

  .شود یم محسوب نمونه نقاط بین رابطه ةمحاسب و بینی یشپ

 های یافته  یمتعم و یبند پهنه برای و 2داغ های لکه تکنیک از پایین و باال نقاط تعیین برای :تحلیل و  یهتجز های تکنیک

 سازی فازی تکنیک از سازی شاخص برای همچنین، .است شده  استفاده کریجینگ یابی میانه تکنیک از منطقه کل  به تحقیق

 استفاده فازی تکنیک از پژوهش این دردارد که  وجود مختلفی های روش سازی مقیاس بی برای .است شده برده بهره ها شاخص

 که دارد وجود وزن تعیین برای مختلفی های تکنیک .است نیاز ها الیه از هریک وزن به ها الیه ترکیب برای ،ینهمچن .است شده

 .است بوده 3وزین ةساد مجموع تکنیک ،سازی شاخص منظور به نهایی تکنیک .است شده گرفته کار به دلفی تکنیک مطالعه این در

 

 مطالعه موردمنطقة 

، ها وزارتخانه یرنظ یمهم های یکاربر دلیل مرکزیت و وجود ة تهران است که بهگان 22تهران یکی از مناطق  6منطقة 

 یتاهم و... یاقتصاد بزرگ یها شرکتی، عموم های یمارستانب و یدرمان ی، مراکزعال آموزش ، مؤسساتها سفارتخانه

 شهر سطح از درصد 2/3 یلومترمربع، حدودک 2/21 معادل مساحتی با منطقه این. دارد یکشور و یشهر یدگاهد از زیادی

 محله 18 و ناحیه 6 به منطقه مساحت. دارد قرار تهران شهر مناطق سیزدهم رتبة در نظر این از که گیرد یبرم در را

 جغرافیایی موقعیت لحاظ به و دهد ی میدر خود جا را خصوصی و دولتی های ساختمان درصد 30 از بیش و شود یم میتقس

 خیابان و شرق در مدرس بزرگراهغرب،  در چمران شمال، بزرگراه در همت بزرگراه. قرار دارد تهران شهر مرکزی حوزة در

مشاهده  مطالعه مورد، نقشة موقعیت منطقة 5در شکل . (150: 1388چی،  یوهگ) قرار دارند منطقه این جنوب در انقالب

 شود. می

                                                                                                                                                                                                                  
1. Kriging 

2. Hot stop 

3. SAW 
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 منطقة در نمونه یخانوارها نقاط پراکندگی نقشة .4 شکل

 مطالعه مورد

 مطالعه مورد منطقة موقعیت نقشة .5 شکل

 

 ها افتهی و بحث

 از (درصد 6/78) نفر 261 دهد یم نشان 6 منطقة در تأهل تیوضع نةیزم در قیتحق جینتا :انیپاسخگو یژگیو

  ازدواج گذشته در (7/12) نفر 42 و اند نکرده  ازدواج کنونتا انیپاسخگو (درصد 7/8) نفر 29 ،ندا متأهل انیپاسخگو

 در خانوار یها سرپرست یسن یها گروه تمام است شده یسع پژوهش نیا در .مجردند یلیدل هر به اکنون یول ،اند کرده

 یسن گروه چهار در گوپاسخ خانوار انستپررس درمجموع ،قیتحق جینتا براساس .رندیگ قرار شوندگان پرسش گروه

 نفر 61 شامل سال 45 تا 35 دوم روهگ در ،(درصد 6) رنف 20 شامل سال 35 تا 25 اول گروه در .دشون یم یبند طبقه

 نفر 55شامل  باال به سال 65 چهارم گروه در و (درصد 59)نفر  196 شامل سال 46 تا 45 سوم گروه در ،(صد در 4/18)

 .دشون یم (درصد 6/16)

 فرن 52 و مرد (درصد 3/84) پاسخگویان از نفر 280 دهد می نشان خانوار سرپرست جنسیت بررسی ،مطالعه این در

 برای 2 کد از و )زن( زیاد یپذیر آسیب برای 1 کد از جنسیت یبند پهنه منظور به که هستند زن ها آن از (درصد 7/15)

 .شد اعالم نامشخص پاسخگویان از یکی یتجنس زمینه، این در. شد استفاده )مرد( کم یپذیر آسیب

 اول گروه: است هشد میستق دسته چهار به سن پژوهش، نیا در .است یریپذ بیآس بر رگذاریتأث لعوام از یکی سن

 سال 65 تا 12 سوم گروه ،(درصد 5/6) نفر 76 شامل سال 12 تا 7 دوم گروه ،(درصد 6/3) نفر 43 شامل سال 7 از کمتر

 نیا به یریپذ بیآس بیترت .(درصد 3/8) نفر 97 شامل باال به سال 65 چهارم گروه و (درصد 5/81) نفر 949 شامل

 .سوم گروه ،دوم گروه ،چهارم گروه ،اول گروه :است صورت

 قدرت به یجسم ییتوانا .است هشد میتقس یذهن ییتوانا و یجسم ییتوانا گروه دو به یجسم سالمت :یجسم سالمت

 براساس .دارد اشاره زلزله وقوع هنگام در یریپذ بیآس کاهش یبرا حیصح یریگ میتصم قدرت به یهنذ ییتوانا و افراد واکنش

 در یجسم نمعلوال تعداد ،است مربوط (یجسم ،ی)ذهن تیمعلول یدارا افراد تعداد به که پرسشنامه 13 و 12 یها پرسش

 ،1 کد با (نفر 2 از شتریب ای 2) ادیز یلیخ یریپذ بیآس .است بوده نفر 7 یذهن نمعلوال تعداد و نفر 32 شدهپرسش یها خانواده

 .است هشد مشخص 3 کد با (نداشتن تی)معلول کم یریپذ بیآس و 2 کد با (نفر کی) ادیز یریپذ بیآس
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 جسمانی عوامل بعد یبند پهنه نقشة .6 شکل

 

 جسمی معلولیت و سن ،یت)جنس مختلف های شاخص در اجتماعی پذیری آسیب جسمانی عوامل بعد یبند پهنه برای

 ،عصر یول ،شریعتی مانند ییها محله در جنسیت یپذیر آسیب .است شده  استفاده کریجینگ یابی یانم فن از (ذهنی و

 زیادها  محله ینا در زن سرپرست دارای هایخانوار تعداد و است دیگر های محله از بیشتر آباد عباس و سنایی -مقام قائم

 .است

 کد یک سنی گروه هر برای ،خانوارها پذیری آسیبشدن  مشخص منظور به وارخان سن شاخص در ،همچنین

 4 کد سال 65 تا 12 گروه برای ؛3 کد سال 12 تا 7 گروه برای؛ 1 کد سال 7 ات 0 گروه برای :شد مشخص پذیری آسیب

 از سن شاخص در خانوار پذیری آسیب میزان تعیین برای یتدرنها و شد گرفته درنظر 2 کد سال 65 باالی گروه برای و

 .شد استفاده زیر فرمول

       
 

   
   

na na na na
vah

0 7 7 12 12 65 65
1 3 4 2

 

𝑣𝑎ℎ = خانوار سن پذیری آسیب  

𝑁𝑎= سنی گروه آن در خانوار افراد تعداد  
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vah

5 پذیری سن خانوار آسیب      

 پذیری آسیب الله پارک و عصر یول ،آبادامیر مانند محالتی و است کم منطقه کل در سن شاخص در یپذیر آسیب

 .است شده  یمتقس ذهنی و جسمی گروه دو به سالمت ابتدا ،سالمت شاخص در .دارند مناطق دیگرنسبت به  یکمتر

 الله پارکو  ایرانشهر ،عصر یول مانند ییها محله در سالمت یپذیر آسیب ،است پایین منطقه کل در معلولیت یپذیر آسیب

 .است کم ساعی -آرژانتین و گاندی ،یرآبادام های محله در پذیری آسیب و است زیاد

 

 اقتصادی عوامل

 زانیم بر یدسترس و منابع کمبود ،فقر .است یاجتماع یریپذ بیآس بر رگذاریثتأ یبعدها نیتر مهم یکی آمددر :آمددر

 هوگر پنج در منطقه یخانوارها درآمد ،6 منطقة در انیگوپاسخ ینظرها براساس .دارد ریتأث خانوارها و افراد یریپذ بیآس

کی تا کی درآمد دوم گروه در ،(درصد 2/20)خانوار  67 شامل ونیلیم  کی از کمتر حقوق اول گروه در .شده است  میتقس

 در ،(درصد 4/17) خانوار 59 شامل ونیلیم دو تا میونکی درآمد سوم گروه در ،(درصد 4/18) خانوار 61 شامل ونیلیم میون

 55 شامل ونیلیم سه از شتریب درآمد پنجم گروه در و (درصد 1/27) خانوار 90 لمشا ونیلیم سه تا دو درآمد چهارم گروه

 .است بوده (درصد 6/16) خانوار

 بر مسکن در تصرف و ریتعم در خانوار عمل یآزاد زین و انداز پس ای درآمد بر متفاوت ریتأث علتبه تیمالک :تیمالک

  میتقس گانیرا و یسازمان ،(یا اجاره) یرهن ،یشخص تیمالک دسته چهار به تیمالک .گذارد یم ریتأث یریپذ بیآس زانیم

 یرهن یها خانه (درصد 8/26)خانوار  89 ،دارند یشخص تیمالکدرصد(  72) خانوار 239 ،6 منطقة جینتا براساس .شود یم

 در .کنند یم یزندگ گانیرا یها خانه در (درصد 6/0)خانوار  2 ودارد  یدرصد( خانة سازمان 3/0) خانوار 1 دارند، یا اجاره ای

 2 کد با (یشخص تی)مالک کم یریپذ بیآس و 1 کد با (...و یسازمان ،یا اجاره و ی)رهن ادیز یریپذ بیآسراستا،  نیا

 .شد مشخص

 

  
 اقتصادی عوامل یبند پهنه نقشة .7 شکل

 

 مناطق بین ناهمگونی این ویژه به و است 6 منطقة خانوارهای بین ناهمگونی ةدهند نشان درآمد شاخص در یبند پهنه

 به نسبت یشتریب پذیری آسیب تهران دانشگاه و عصرولی ،ایرانشهر مانند محالتی و است بیشتر منطقه شمالی و نوبیج
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 ،آباد عباس ،ایرانشهر مثل ییها محله ،مالکیت شاخص در .دارند ساعی -آرژانتین و شیراز ،آبادامیر مانند محالتی

 .ترندپذیر یبآس دیگر مناطق از ییسنا -مقام قائم ،آباد بهجت

 

 یشناخت عوامل

 (سکیر از متفاوت )ادراک مخاطرات درمورد مردم احساس و افتیدر ،نظر ،دهیعق :زلزله دربارة )نگرش( یآگاه

 نییتع یبرا .رندیدرگ آن با دائم طور به کهدارد  شهیر یمسائل و روزمره یزندگ درموارد  نیا .گذارد یم ریتأث ها آن رفتار بر

 گذارریتأث یفاکتورها از یکی یآگاه زانیم .اند شده  بیترک هم با پرسشنامه 1پرسش شش (زلزله به )نگرش یآگاه زانیم

 یادیز یآگاهدرصد(  6/53) نفر 187 ،6 منطقة در شود، یم مشاهده 2 جدول در کهطور همان و است یریپذ بیآس بر

 .دارند زلزله دربارة یکم اریبس یآگاه ای اند آگاهنادرصد(  1/2) نفر 7 فقط و دارند

 نیب در سکیر درک درجة .دارد یبستگ یمتعدد عوامل به واکنش یآمادگ :زلزله دربرابر واکنش یگدآما

 شامل پرسشنامه پرسش ازدهی واکنش یآمادگ در .دارد یبستگ طیشرا گرید و جنس ،طبقه به و کند یم فرق خانوارها

 زانیم ،تهران شهر یاصل یها گسل با ییآشنا ،زلزله هنگام در یضرور اقدامات با ییآشنا ،هیاول یها کمک با ییآشنا

 در شرکت یبرا لیتما زانیم ،زلزله مخرب راتیتأث از کاستن یبرا وسازها ساخت یساز مقاوم کردنیهمگان به اعتقاد

 ،زلزله خطر کاهش یبرا یشنهادیپ یراهکارها یریکارگ هب یبرا لیتما زانیم ،زلزله دربرابر یآمادگ یآموزش یها کالس

 به یدسترس ،هیاول یها کمک جعبة به یدسترس ،هیاول یها کمک ةارائ در داوطلب گروه با یهمکار یبرا یآمادگ زانیم

 باالتر افراد واکنش و یآمادگ هرچه .شد بیترک هم با قیحر یاطفا لیوسا از استفاده طرز با ییآشنا ،قیحر یاطفا لیوسا

 ازدرصد(  6/50) نفر 168 دهد یم نشان 6 منطقة در افراد یآمادگ زانیم یبررس .دوشیم کمتر افراد یریپذ بیآس ،باشد

 ای اند نداشته یآمادگ ها آن از (درصد 6/0) نفر 2 فقط و اند داشته زلزله دربرابر واکنش یبرا یادیز یمادگآ انیپاسخگو

 .اند داشته یکم اریبس یآمادگ

 

 
 

 شناختی عوامل یبند پهنه نقشة .8 شکل

                                                                                                                                                                                                                  
 در «ساختمان بندی اسکلت نوع» تأثیر میزان زندگی، مکان و محله در زلزله خطر شدت تهران، جای همه در زلزله خطر شدت تهران، در زلزله خطر میزان. 1

 پهنا، نظر از ساختمان از خروج مشخصات تأثیر میزان زلزله، از ناشی صدمات کاهش بر منزل داخل وسایل قراردادن نحوة تأثیر میزان زلزله، خسارت اندازة
 .زلزله صدمات کاهش بر آن در وسایل گرفتن قرار نحوة و اندازه
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 آگاهی همچنین و است متوسط حد در آگاهی و آمادگی شاخص دو در یپذیر آسیب دهد می نشان نتایج بررسی

 .است 6 منطقة های لهمح در واکنش آمادگی از بیشتر هاخانوار

 

 شناختی جمعیت عوامل

 هرچه که یطور به ؛است یاجتماع یریپذ بیآس بر مؤثر یرهایمتغ از یکی التیتحص سطح :التیتحص سطح

 منطقةافراد در  یعلم سطح .ابدی یم شیافزا یآگاه سطح ،بودنروز به و شتریب مطالعة لیدلبه رود یم باال التیتحص سطح

 انیپاسخگو شتریب .است خوب کشور بزرگ دانشگاه چند نیهمچن و ها وزارتخانه ،ها سازمان ،ادارات جودو لیدلبه تهران 6

 (درصد 7/2) نفر 9 فقط نوشتن و خواندن سواد سطح یدارا افراد و اند شتهدا سانسیل مدرک (درصد 4/30) نفر 101 یعنی

 .اند داشته باالتر و سانسیل فوق مدرک ،6 منطقة در انیپاسخگو از درصد 20 باًیتقر است ذکر انیشا .اند بوده

 تیجمع تراکم .است تر دهیچیپ یکم زلزله آثار با تیجمع تراکم ةرابط :یمسکون واحد در تیجمع تراکم

 .است آن از یناش بیتخر و زلزله دادنرخ از بعد به مربوط تراکم تیاهم بلکه ،ندارد «بیتخر» شدت در ینقش گونه چیه

 در یمسکون واحد در افراد تراکم ،پژوهش نیا در .است کننده نییتع اریبس مرحله نیآخر در یانسان یها تراکم تیاهم

 .است شده  گرفته درنظر شونده پرسش یخانوارها

 

  
 شناختی جمعیت عوامل یبند پهنه نقشة .9 شکل

 

 یاجتماع یریپذ بیآس

 تکنیک از استفاده با پذیری آسیب های شاخص ابتدا اجتماعی پذیری آسیب بر ثیرگذارتأ یبعدها سازی شاخص برای

 میزان و اند شده ضرب SAW روش از حاصل های وزن در آمده دست به های نقشه و ندشد مقیاس یب سازی یفاز

 .است هشد مشخص ابعاد از هرکدام در یپذیر آسیب
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 شناختی جمعیت و شناختی ،اقتصادی ،جسمانی یبعدها در یپذیر آسیب نقشة .10 شکل

 

 ،یرآبادام محالت و دارند (8/0 تا 6/0) زیادی یپذیر آسیب آباد عباس و عصر یول ،شریعتی محالت ،جسمانی بعد در

 دانشگاه ،یرانشهرا ،گاندی محالت شناختی جمعیت بعد در .دارند (4/0 تا 2/0) کمی یپذیر آسیب جهاد میدان و قلعه قزل

 (4/0 تا 2/0) کمی یپذیر آسیب نصرت و یرآبادام محالت و دارند (8/0 تا 6/0) یزیاد یپذیر آسیب آباد بهجت و تهران

 زیادی یپذیر آسیب آباد بهجت و آباد عباس آباد بهجت ،یگاند ،امیرآباد ،تهران دانشگاه های محله ،شناختی بعد در .دارند

 .دارند (4/0 تا 2/0) کمی یپذیر آسیب ییسنا -مقام قائم و فاطمی ،الله پارک ،عصر یول های محله و دارند (8/0 تا 6/0)

 

 (کل یپذیر آسیب) اجتماعی یپذیر آسیب

 و شناختی جمعیت عوامل ،اقتصادی عوامل ،جسمانی عوامل چهارگانة ابعاد در یپذیر آسیب از آمده دست به های نقشه

 کل یپذیر آسیب .است آمده دستبه 6 منطقة در اجتماعی پذیری آسیب میزان و اند شده  یبترک هم با شناختی عوامل

 6/0) زیاد آباد عباس و یرانشهرا ،گاندی ،ییسنا -مقام قائم ،آباد بهجت ،تهران دانشگاه ،شریعتی مانند محالتی (ی)اجتماع

 یپذیر آسیب محالت دیگر و دارند (4/0 تا 2/0) کمی اجتماعی یپذیر آسیب قلعه قزل و ادامیرآب محالت و است (8/0 تا

 .دارند (6/0 تا 4/0) متوسطی

 

 اجتماعی یپذیر آسیب و داغ های لکه

 دار یمعن و مثبت z امتیازات برای ،اساسبراین .شود می محسوب z امتیاز نوعی مطالعه مورد یها داده برای Gi آمارة نتایج

 امتیاز رهرقد همچنین، .است داغ های لکه وجود و شدیدتر یبند خوشه معنیبه ،باشد تر بزرگ z امتیاز هرچه ،آماری نظر از

z منجر نقاط آن در سرد یها لکه تشکیل به و است پایین مقادیر در شدیدتر یبند خوشه معنی به ،باشد کمتر یمنف 

 .شود می مشاهده 12 شکل در نتایج که است شده  محاسبه اجتماعی یپذیر آسیب برای مذکور ةآمار ،اساسبراین .دوش می
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 سرد و داغ های لکه نقشة .12 شکل یاجتماع یریپذ بیآس نقشة .11 شکل

 

 و اند داده یلتشک را داغ یها لکه و اند شده  یبند خوشه زیادی میزان به باال مقادیر فاطمی و یرآبادام های محله در

 زیادی میزان به پایین رمقادی آبادبهجت و ییسنا -مقام قائم ،آباد عباس های محله در و است کم شان پذیری یبآس

 .اند داده یلتشک را سرد های لکه و اند شده  یبند خوشه

 

 گیری یجهنت

آن  به بیشتر یتازگ به یشهر یزانر و برنامه محققان که است موضوعی طبیعی مخاطرات دربرابر اجتماعی پذیری آسیب

 تیخشنا و جسمانی اقتصادی، شناختی، جمعیت ابعاد در جامعه پذیری یبآس بر ،سیستمی ینگاه در و اند کرده توجه

 .دارد داللت مخاطرات دربرابر ساکنان

 نکتة اما ،است متوسط حد از بیش 58/0 میانگین با اجتماعی پذیری آسیب دهد می نشان تحقیق این نتایج ارزیابی

 نشان زمینه این در یدشدهتول یابی میان ةنقش .است محالت سطح در اجتماعی پذیری آسیب پراکنش زمینه این در تر مهم

 شرقی جنوب -غربی شمال و جنوبی -شمالی محور بر یحدود تا منطقه این در اجتماعی پذیری آسیب پراکنش دهد می

 مناطق در و شود یم کاسته پذیری آسیب شدت از غربی شمال ویژه به شمالی مناطق در که یطور به ؛است شده منطبق

 پذیری آسیب ةزمین در پژوهشی هرچند .شود می افزوده اجتماعی پذیری آسیب شدت بر غربی جنوب ویژه به جنوب و مرکز

 فرجی مطالعات در کالبدی پذیری آسیب بندی پهنه نتایج ،نشد یافت مطالعه مورد منطقة در اجتماعی عامل محوریت با

 حاضر مطالعة نتایج با (132: 1395) رحیمی و (18: 1393) یگراند و قاجاری ابراهیمیان ،(10: 1395) یگراند و سبکبار

 .دارد زیادی مشابهت

 براساس .است اجتماعی پذیری آسیب ابعاد از هریک فضایی توزیع و وضعیت ،تحقیق نتایج در مهمنکتة  دیگر

 انتظار از ردو ای نتیجه چنین .شود می مربوط اقتصادی بعد به پذیری آسیب کمترین و تعادل بیشترین ،تولیدی های نقشه

 نیز و مسکن و زمین ارزش پراکنش همچنین و دارد وجود مستقیم ارتباط مسکن کیفیت و مالی توانایی بین زیرا ؛نیست

 ،اساس براین .کند می پیروی جنوبی –شمالی لگویا یک از تهران در ساخت کیفیت و مصالح نوع نظر از مسکن کیفیت

 عالوه، به (.1394 ایران، آمار )مرکز دارد ای خوشه ماهیت منطقه هر در افراد درآمدی سطح و مساحت مسکن، ارزش

 پنج از که عامل این .است مربوط شناختی عامل به پذیری آسیب بیشترین و تعادل کمترین تولیدی های نقشه براساس
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 زلزله، دربرابر واکنش آمادگی ،لرزه ینزم خطر دربرابر العمل عکس زلزله، خطر دربرابر حساسیت و آگاهی شامل مؤلفه

 تا مطالعه مورد خانوارهای دهد می نشان ،است شده تشکیل اجرایی های سازمان به اعتماد و واکنش برای جمعی آمادگی

 زلزله با مواجهه برای را اولیه تمهیدات و دارند را الزم آمادگی حدی چه تا و کنند می قلمداد جدی را زلزله خطر میزان چه

 تغییر هرگونه زیرا د؛دار بیشتری اهمیت بهتر، مدیریت و کنترل امکان دلیلبه دیگر ابعاد با مقایسه در بعد این .اند اندیشیده

 و بلندمدت های برنامه تنظیم مستلزم مطالعه مورد ةمنطق در جسمانی نیز و شناختی جمعیت مالی، و اقتصادی ابعاد در

 ها آن آمادگی و یآگاه افزایش ،زلزله وقوع باالی احتمال به خانوارها حساسیت یارتقا اما ،است زیاد های ینههز صرف

 و زلزله وقوع هنگام در خانوارها برای مختلف سناریوهای طراحی ،بلندمدت و مدت کوتاه در زلزله پیامدهای با مقابله برای

 .است دسترس قابل یراحت به اندک هزینة با و کم زمان در اولیه ایمنی تجهیزات به ها ساختمان ةینهز کم تجهیز
 

 منابع

 یریپذبیآس یمدلساز ،1393 ،یعباس یمرتضو  رضا ،یحسنو ،یمهد ،یریمد ،اصغر یعل ،خیش آل ،اسری ،یقاجار انیمیابراه .1

 6 ةمنطق :یمورد ةمطالع) GIS طیمح در یمراتبسلسله لیتحل و یدلف یها روش از استفاده با یشهر یها ساختمان

 .20 -5 صص ،91 ةشمار ،وسوم ستیب ةدور ،ییایجغراف اطالعات ،هران(ت شهر

 و مطالعات ،زنجان شهر :یمورد ةنمون زلزله دربرابر شهرها یاجتماع پذیری یبآس یابیارز ،1389 ،محسن ،احدنژاد .2

 .90 -71 صص ،7 ةشمار ،دوم سال ،یا منطقه و یشهر یها پژوهش

 استفاده با زلزله دربرابر شهرها ساختمانی پذیری آسیب سازی مدل ،1389 ،یاریزاله کرامت و یمهد ،قرخلو ،محسن ،احدنژاد .3

 جغرافیا یهنشر ،زنجان شهر :یمورد ةنمون ،جغرافیایی اطالعات سیستم محیط در مراتبیسلسله تحلیل فرایند روش از

 .198 -171 صص ،19 ةشمار ،هشتم سال ،توسعه و

شهرها در برابر زلزله ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی ، 1390 ،کریم ،جلیلی ومحمدجواد  ،نوروزی ،علی ،زلفی ،محسن ،احدنژاد .4

 . 98-81صص  ،7، شماره 3 سال ،فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس ،نمونه موردی )شهر خرمدره(

 یمورد مطالعه) زلزله دربرابر یشهر مساکن پذیری آسیب یابیارز ،1390 ،نژاد احد محسنو  منوچهر ،زاده فرج ،جالل ،امینی .5

 .36 -19 صص ،9 شمارة ،سوم سال ،یا منطقه و یشهر یها پژوهش و مطالعات ،(تهران یشهردار 9 منطقه

 شمارة ،یازدهم سال بنا، مجلة ،شهرها در آن از یناش یها بحران و یامدهاپ و زلزله ،1385 ،یمحمدیعل نرگسو  مسعود ،تقوایی .6

 .107 -83 صص ،27

 یمقد بافت :یمورد ة)نمون GIS از استفاده با زلزله دربرابر شهرها یکالبد پذیری یبآس یابیارز ،1389 ،شهناز ،پورجلیل .7

 .زنجان دانشگاه ،ارشد کارشناسی ةنام یانپا ،(خوی هرش

 ةمنطق :موردی نمونه ،تهران شهر در ای لرزه پذیری آسیب میزان ارزیابی ،1388 ،یآباد عشق یدو فرش حسین ،نژاد حاتمی .8

 .20 -1 صص ،68 ةشمار ،ویکم چهل سال ،انسانی جغرافیای های پژوهش نشریة ،تهران شهر 10

 ةمنطق یمورد مطالعه) زلزله خطر دربرابر کالنشهرها یمرکز بخش مساکن یکالبد یریپذیبآس ،1395 ید،ناه یمی،رح .9

 .یمرکز تهران واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه یانسان علوم و یاتادب ةدانشکد ارشد یکارشناس نامة یانپا ،تهران( 6

 8 منطقه مساکن :یمورد ةمطالع زلزله؛ خطر دربرابر یشهر مساکن یریپذیبآس یلتحل ،1390 ،فاطمه ی،آزمارنج .10

 .تبریز دانشگاه ،ارشد یکارشناس نامة یانپا ،یزتبر

پذیری مساکن شهری های آسیبتحلیل شاخص، 1387 ،صفر ،همایون و قائدرحمتی ،صفایی ،جمال ،محمدی ،علی ،زنگی آبادی .11

 .79-61 صص، 12 شماره ،ششمسال  ،جغرافیا و توسعه ةفصلنام ،نمونه موردی: مساکن شهر اصفهاندر برابر خطر زلزله 

 ،ارشد یکارشناس نامة یانپا ،زلزله دربرابر سازی یمنا جهت معابر اصالح و زمین کاربری یزیر برنامه ،1380 ،بابک ،ستوده .12

 .شیراز دانشگاه

 بحران مدیریت کالن های سیاست چارچوب در شهری مدیریت کالبدی های استراتژی تدوین ،1393 ،مینا ،سلیمانی .13

 .تهران دانشگاه ،ارشد کارشناسی ةنام یانپا ،تهران شهر یک ةمنطق :تهران شهر
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 فرحزاد ةمنطق :زلزله از شهرها یپذیر آسیب سنجش در شهرسازی مالحظات ،1387 ،اکبریرضا  و یمحمدمهد ،عزیزی .14

 .36 -25 صص ،34 ةشمار ،سیزدهم سال ،زیبا هنرهای ةنشری ،تهران

 موردی ةنمون GIS از استفاده با زلزله دربرابر شهرها قدیم بافت اجتماعی پذیری آسیب ارزیابی ،1389 ،یمانسل فروغی، .15

 .زنجان دانشگاه ارشد، کارشناسی نامة یانپا ،زنجان شهر قدیم بافت

 و تهران شهر 6 ةمنطق پذیری یبآس بر مؤثر عوامل ،1395 سا،یمینر ییرضامحمد  و بهزاد ی،ناد  ی،حسنعل سبکبار، یفرج .16

 .11 -1 صص ،28 ةشمار ،هشتم ةدور ی،شهر یریتمد مطالعات ،یعیطب یها بحران با همواجه در پذیری یبآس یبند پهنه

 یعیطب یایبال کاهش جهت در یشهر بحران یریتمد یتوانمندساز ،1388 ،یعبدل اصغرو  شبنم ،یقلم ،اهلل عزت ،یقنوات .17

 .24 -5 صص ،4 ةشمار ،اول سال ،یعیطب یایجغراف ةفصلنام ،آباد خرم شهر :یمورد ةنمون )زلزله(

 دربرابر تهران شهر یاجتماع پذیری یبآس یها تفاوت یینتب در یسکر نگرش و دانش نقش ،1392 ،محمود ،قدیری .18

 .16 -1 صص ،6 ةشمار ،سوم سال ،یا منطقه -یشهر یشآما و یاجغراف مجلة ،زلزله

 شهرها پذیری آسیب کاهش در (زمین ی)کاربر شهری یزیر برنامه های روش کاربرد ،1381 ،یعل محمود ،قدیری .19

 دانشگاه ،شهری یزیر برنامه و جغرافیا ارشد یکارشناس نامة یانپا ،(تهران شهرداری17 ةمنطق :موردی ةمطالع) زلزله دربرابر

 .مدرس تربیت

 محالت :مطالعه مورد منطقه زلزله دربرابر یپذیر آسیب میزان و شهرها اجتماعی ساخت ةرابط ،1387 ،محمود ،قدیری .20

 .مدرس تربیت دانشگاه ی،شهر یزیر و برنامه یاجغراف رشتة دکتری ةنام یانپا ،تهران شهر کالن
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 .17 -1 صص ،زاهدان اسالم، جهان جغرافیدانان المللی ینب ةکنگر چهارمین

 فضایی اجتماعی تمرکز تبیین ،1391 ،پرهیزکارو اکبر  سیاوش شایان، عبدالرضا، افتخاری، ینالد رکن محمود، قدیری، .22
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31- 54. 
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