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هست و روي دادن سانحه پذیري تنها نتیجه خطرخیزي مناطق نبوده، بلکه نتیجه فرآیندهاي اجتماعی و اقتصادي و سیاسی همآسیب
که شهر بجنورد در پهنه بنابراین با توجه به این). 1389احدنژادروشتی، (شود ناشی از زلزله یک وضعیت نهایی است که از این فرآیندها ناشی می

لذا، تأکید اصلی . سزایی برخوردار استپذیري این شهر، در صورت وقوع زلزله احتمالی از اهمیت بهخطر زلزله واقع شده است، بررسی میزان آسیب
پذیري شهرها در برابر زلزله است، که سعی دارد به تحلیل باقتصادي به عنوان یکی از ابعاد آسی-پذیري اجتماعیدر این پژوهش بر روي آسیب

در این راستا، سوال پژوهش بدین . هاي پیشنهاد شده بپردازداقتصادي شهر بجنورد در برابر زلزله با توجه به شاخص-پذیري اجتماعیفضایی آسیب
دهد که از دهۀ مرور تحوالت نظري نشان میچگونه است؟پذیري اجتماعی در شهر بجنورد توزیع فضایی میزان آسیب: شرح تعریف شده است

هاي اجتماعی و ها؛ به چرایی و تبیین تفاوتها و بحرانپذیري و بحران عالوه بر تمرکز بر توزیع فضایی آسیبهاي آسیببه بعد، پژوهش1970
با اینحال، تمرکز بر روي . اندها و واکنش اضطراري اکتفا ننمودهاند و تنها به نیروهاي طبیعی و برآورد آسیبپذیري نیز پرداختهفضایی میزان آسیب

پذیري نسبت به زلزله در ایران ؛ ویژگی غالب تحلیل و ارزیابی آسیب»حل فیزیکیهاي زیان و راهایده«، و نیز غلبۀ »شدت خطر و بحران حاصل«
).1389قدیري، (باشدمی

ها هاي ظرفیتی جوامع شهري جهت مقابله با اثرات مخاطرات طبیعی براساس موقعیت آنتوان میزانی از تفاوتپذیري شهري را میآسیب
در ).1393پور موسوي و همکاران، (مود تعریف ن) ساختار اجتماعی شهر(هاي اجتماعی آن جوامع و ویژگی) ساختار فضایی شهر(در جهان مادي 

پرخطر، موجب افزایش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی از جمله زلزله دري مناطق مسکونی در مناطقهاي اخیر رشد جمعیت و توسعهسال
پذیري شهري در برابر مخاطرات طبیعی، از جمله لذا، آسیب). 1393عقدا و همکاران، فاطمی(توسعه شده است یافته یا در حالکشورهاي توسعه

اقتصادي و کالبدي در نواحی - هاي اجتماعییزان آمادگی و یا عدم آمادگی سیستماي از مي درجهکنندهزلزله تابعی از رفتارهاي انسانی بوده و بیان
ویژه زلزله با توجه به اثرات مستقیم بنابراین، مخاطرات طبیعی به).1389احدنژادروشتی، (پذیرند شهري است که از آثار مخاطرات طبیعی تأثیر می

طوري که مخاطرات طبیعی براي مردم فقیر اثرات ناگواري ند توسعه مطرح است، بهو غیر مستقیم خود بر روي جامعه یک چالش مهم در فرآی
,Sakurai)دارند  هاي پرتراکم در شهرهاي ایران، این مراکز را در ي شهرها و تمرکز روزافزون جمعیت در محلهبرنامهدر نتیجه، گسترش بی. (2006

یابی لذا، تعیین حریم امن شهرها و مکان). 1392قائدرحمتی و همکاران، (ذیر نموده است پلرزه بسیار آسیببرابر مخاطرات طبیعی از جمله زمین
- پذیري و خسارات ناشی از زلزله ایفا کند و به برنامهتواند نقش اساسی در کاهش آسیبي منطقی و اصولی شهرها، میها و توسعهمناسب سکونتگاه

-Nateghi).شایانی نماید ریزان و مدیران شهري در تقلیل خطرات زلزله کمک A, 2000)

اسفندیاري صدق و همکاران، (اي طبیعی باشد، یک مسئله اجتماعی است که مسئلهریزان بر این باورند که زلزله پیش از آنامروزه، برنامه
در این زمینه است رهنگ و آموزش افراداز این رو، عامل انسانی در چگونگی و ماهیت زلزله نقشی مهم دارد که در هر جامعه، برخاسته از ف). 1382

هاي اساسی در هاي انسانی در برابر مخاطرات طبیعی، به عنوان یکی از شاخصپذیري اجتماعی سکونتگاهبنابراین، ارزیابی آسیب). 1387بهرامی، (
توان سازي شهر در برابر زلزله را نمیدلیل ایمنبه همین). 1389احدنژاد، (اي در چرخه مدیریت بحران برخوردار است ارزیابی خطر، از جایگاه ویژه

ریزي شهري و مدیریت ریسک بلکه با شناسایی و تدوین روابط بین برنامه. سازي و ساختن بناهاي مقاوم در برابر زلزله جستجو کردصرفاٌ در مقاوم
- ریزي شهري با تکیه بر دادهلذا، دانش برنامه). 1382ن، نژاد و همکاراحاتمی(اي در شهر گامی برداشت پذیري لرزهزلزله، در جهت کاهش آسیب

پذیري شهرها را به اجرا در ها، اصول مدیریتی الزم جهت کاهش آسیبتواند با تبیین اصول و مفاهیم خود با استفاده از این دادههاي جغرافیایی می
,Forrest)آورد  1978).

ها در رابطه هاي کمی انجام داده شده است که در این بخش به تعدادي از آنپژوهشپذیري اجتماعی تا به حالدر ارتباط با کاهش آسیب
پذیري نواحی شهري در برابر بالیاي طبیعی در کشورهاي اي تحت عنوان آسیب، در مقاله)2001(کارن تلی . شودبا موضوع مورد بررسی استناد می

ست به این نتیجه رسیده که جمعیت شهرها به سرعت در حال افزایش است و در حال توسعه که توسط وحید عسگري ترجمه و تلخیص شده ا
اي، هاي تکنولوژیک، خطرات هستهي مساعد ایجاد بحرانهاي فقیر، تعداد زیاد زنان، کودکان و افراد معلول، زمینهتمرکز صنعتی، گسترش محله

ع حوادث و مخاطرات محیطی براي زندگی شهروندان ایجاد مشکل خواهند هاي مرتفع و بسیاري عوامل دیگر، مسائلی هستند که در صورت وقوبرج
.کرد

اند که نتایج مندرج در مقاله، به بحث پرداخته» ي اجتماعیمدیریت بحران و سرمایه«اي در ارتباط با ، در مقاله)2003(مورفی و دالن 
و نویسنده به بررسی مدیریت و . اهاي کانادا به عمل آمده استاي است که پس از وقوع توفان و آلودگی آب در یکی از روستحاصل مطالعه

ي مذکور هاي اهدایی و بهداشت روانی در حادثههاي غیردولتی، وضعیت کمکپذیر، نقش سازمانهاي آسسیبریزي بحران، وضعیت گروهبرنامه
.پرداخته است

هاي اجتماعی به بررسی نقش سرمایه» تغییر اقلیم و مدیریت سانحهسرمایه اجتماعی،«اي تحت عنوان ، در مطالعه)2005(شاو و ناکاگاوا 
هاي اجتماعی محلی پرداخته و به تأثیر مثبت ابعاد سرمایه اجتماعی در کاهش اثرات سانحه اي اجتماعی، مشارکت و شبکهاز قبیل اعتماد، هنجاره

.اندر اشاره کردهاز طریق بهبود توانایی مدیریت سانحه در جهت دستیابی به توسعه پایدا

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله2
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هست و روي دادن سانحه پذیري تنها نتیجه خطرخیزي مناطق نبوده، بلکه نتیجه فرآیندهاي اجتماعی و اقتصادي و سیاسی همآسیب
که شهر بجنورد در پهنه بنابراین با توجه به این). 1389احدنژادروشتی، (شود ناشی از زلزله یک وضعیت نهایی است که از این فرآیندها ناشی می

لذا، تأکید اصلی . سزایی برخوردار استپذیري این شهر، در صورت وقوع زلزله احتمالی از اهمیت بهخطر زلزله واقع شده است، بررسی میزان آسیب
پذیري شهرها در برابر زلزله است، که سعی دارد به تحلیل باقتصادي به عنوان یکی از ابعاد آسی-پذیري اجتماعیدر این پژوهش بر روي آسیب

در این راستا، سوال پژوهش بدین . هاي پیشنهاد شده بپردازداقتصادي شهر بجنورد در برابر زلزله با توجه به شاخص-پذیري اجتماعیفضایی آسیب
دهد که از دهۀ مرور تحوالت نظري نشان میچگونه است؟پذیري اجتماعی در شهر بجنورد توزیع فضایی میزان آسیب: شرح تعریف شده است

هاي اجتماعی و ها؛ به چرایی و تبیین تفاوتها و بحرانپذیري و بحران عالوه بر تمرکز بر توزیع فضایی آسیبهاي آسیببه بعد، پژوهش1970
با اینحال، تمرکز بر روي . اندها و واکنش اضطراري اکتفا ننمودهاند و تنها به نیروهاي طبیعی و برآورد آسیبپذیري نیز پرداختهفضایی میزان آسیب

پذیري نسبت به زلزله در ایران ؛ ویژگی غالب تحلیل و ارزیابی آسیب»حل فیزیکیهاي زیان و راهایده«، و نیز غلبۀ »شدت خطر و بحران حاصل«
).1389قدیري، (باشدمی

ها هاي ظرفیتی جوامع شهري جهت مقابله با اثرات مخاطرات طبیعی براساس موقعیت آنتوان میزانی از تفاوتپذیري شهري را میآسیب
در ).1393پور موسوي و همکاران، (مود تعریف ن) ساختار اجتماعی شهر(هاي اجتماعی آن جوامع و ویژگی) ساختار فضایی شهر(در جهان مادي 

پرخطر، موجب افزایش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی از جمله زلزله دري مناطق مسکونی در مناطقهاي اخیر رشد جمعیت و توسعهسال
پذیري شهري در برابر مخاطرات طبیعی، از جمله لذا، آسیب). 1393عقدا و همکاران، فاطمی(توسعه شده است یافته یا در حالکشورهاي توسعه

اقتصادي و کالبدي در نواحی - هاي اجتماعییزان آمادگی و یا عدم آمادگی سیستماي از مي درجهکنندهزلزله تابعی از رفتارهاي انسانی بوده و بیان
ویژه زلزله با توجه به اثرات مستقیم بنابراین، مخاطرات طبیعی به).1389احدنژادروشتی، (پذیرند شهري است که از آثار مخاطرات طبیعی تأثیر می

طوري که مخاطرات طبیعی براي مردم فقیر اثرات ناگواري ند توسعه مطرح است، بهو غیر مستقیم خود بر روي جامعه یک چالش مهم در فرآی
,Sakurai)دارند  هاي پرتراکم در شهرهاي ایران، این مراکز را در ي شهرها و تمرکز روزافزون جمعیت در محلهبرنامهدر نتیجه، گسترش بی. (2006

یابی لذا، تعیین حریم امن شهرها و مکان). 1392قائدرحمتی و همکاران، (ذیر نموده است پلرزه بسیار آسیببرابر مخاطرات طبیعی از جمله زمین
- پذیري و خسارات ناشی از زلزله ایفا کند و به برنامهتواند نقش اساسی در کاهش آسیبي منطقی و اصولی شهرها، میها و توسعهمناسب سکونتگاه

-Nateghi).شایانی نماید ریزان و مدیران شهري در تقلیل خطرات زلزله کمک A, 2000)

اسفندیاري صدق و همکاران، (اي طبیعی باشد، یک مسئله اجتماعی است که مسئلهریزان بر این باورند که زلزله پیش از آنامروزه، برنامه
در این زمینه است رهنگ و آموزش افراداز این رو، عامل انسانی در چگونگی و ماهیت زلزله نقشی مهم دارد که در هر جامعه، برخاسته از ف). 1382

هاي اساسی در هاي انسانی در برابر مخاطرات طبیعی، به عنوان یکی از شاخصپذیري اجتماعی سکونتگاهبنابراین، ارزیابی آسیب). 1387بهرامی، (
توان سازي شهر در برابر زلزله را نمیدلیل ایمنبه همین). 1389احدنژاد، (اي در چرخه مدیریت بحران برخوردار است ارزیابی خطر، از جایگاه ویژه

ریزي شهري و مدیریت ریسک بلکه با شناسایی و تدوین روابط بین برنامه. سازي و ساختن بناهاي مقاوم در برابر زلزله جستجو کردصرفاٌ در مقاوم
- ریزي شهري با تکیه بر دادهلذا، دانش برنامه). 1382ن، نژاد و همکاراحاتمی(اي در شهر گامی برداشت پذیري لرزهزلزله، در جهت کاهش آسیب

پذیري شهرها را به اجرا در ها، اصول مدیریتی الزم جهت کاهش آسیبتواند با تبیین اصول و مفاهیم خود با استفاده از این دادههاي جغرافیایی می
,Forrest)آورد  1978).

ها در رابطه هاي کمی انجام داده شده است که در این بخش به تعدادي از آنپژوهشپذیري اجتماعی تا به حالدر ارتباط با کاهش آسیب
پذیري نواحی شهري در برابر بالیاي طبیعی در کشورهاي اي تحت عنوان آسیب، در مقاله)2001(کارن تلی . شودبا موضوع مورد بررسی استناد می

ست به این نتیجه رسیده که جمعیت شهرها به سرعت در حال افزایش است و در حال توسعه که توسط وحید عسگري ترجمه و تلخیص شده ا
اي، هاي تکنولوژیک، خطرات هستهي مساعد ایجاد بحرانهاي فقیر، تعداد زیاد زنان، کودکان و افراد معلول، زمینهتمرکز صنعتی، گسترش محله

ع حوادث و مخاطرات محیطی براي زندگی شهروندان ایجاد مشکل خواهند هاي مرتفع و بسیاري عوامل دیگر، مسائلی هستند که در صورت وقوبرج
.کرد

اند که نتایج مندرج در مقاله، به بحث پرداخته» ي اجتماعیمدیریت بحران و سرمایه«اي در ارتباط با ، در مقاله)2003(مورفی و دالن 
و نویسنده به بررسی مدیریت و . اهاي کانادا به عمل آمده استاي است که پس از وقوع توفان و آلودگی آب در یکی از روستحاصل مطالعه

ي مذکور هاي اهدایی و بهداشت روانی در حادثههاي غیردولتی، وضعیت کمکپذیر، نقش سازمانهاي آسسیبریزي بحران، وضعیت گروهبرنامه
.پرداخته است

هاي اجتماعی به بررسی نقش سرمایه» تغییر اقلیم و مدیریت سانحهسرمایه اجتماعی،«اي تحت عنوان ، در مطالعه)2005(شاو و ناکاگاوا 
هاي اجتماعی محلی پرداخته و به تأثیر مثبت ابعاد سرمایه اجتماعی در کاهش اثرات سانحه اي اجتماعی، مشارکت و شبکهاز قبیل اعتماد، هنجاره

.اندر اشاره کردهاز طریق بهبود توانایی مدیریت سانحه در جهت دستیابی به توسعه پایدا
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SEE 7

هست و روي دادن سانحه پذیري تنها نتیجه خطرخیزي مناطق نبوده، بلکه نتیجه فرآیندهاي اجتماعی و اقتصادي و سیاسی همآسیب
که شهر بجنورد در پهنه بنابراین با توجه به این). 1389احدنژادروشتی، (شود ناشی از زلزله یک وضعیت نهایی است که از این فرآیندها ناشی می

لذا، تأکید اصلی . سزایی برخوردار استپذیري این شهر، در صورت وقوع زلزله احتمالی از اهمیت بهخطر زلزله واقع شده است، بررسی میزان آسیب
پذیري شهرها در برابر زلزله است، که سعی دارد به تحلیل باقتصادي به عنوان یکی از ابعاد آسی-پذیري اجتماعیدر این پژوهش بر روي آسیب

در این راستا، سوال پژوهش بدین . هاي پیشنهاد شده بپردازداقتصادي شهر بجنورد در برابر زلزله با توجه به شاخص-پذیري اجتماعیفضایی آسیب
دهد که از دهۀ مرور تحوالت نظري نشان میچگونه است؟پذیري اجتماعی در شهر بجنورد توزیع فضایی میزان آسیب: شرح تعریف شده است

هاي اجتماعی و ها؛ به چرایی و تبیین تفاوتها و بحرانپذیري و بحران عالوه بر تمرکز بر توزیع فضایی آسیبهاي آسیببه بعد، پژوهش1970
با اینحال، تمرکز بر روي . اندها و واکنش اضطراري اکتفا ننمودهاند و تنها به نیروهاي طبیعی و برآورد آسیبپذیري نیز پرداختهفضایی میزان آسیب

پذیري نسبت به زلزله در ایران ؛ ویژگی غالب تحلیل و ارزیابی آسیب»حل فیزیکیهاي زیان و راهایده«، و نیز غلبۀ »شدت خطر و بحران حاصل«
).1389قدیري، (باشدمی

ها هاي ظرفیتی جوامع شهري جهت مقابله با اثرات مخاطرات طبیعی براساس موقعیت آنتوان میزانی از تفاوتپذیري شهري را میآسیب
در ).1393پور موسوي و همکاران، (مود تعریف ن) ساختار اجتماعی شهر(هاي اجتماعی آن جوامع و ویژگی) ساختار فضایی شهر(در جهان مادي 

پرخطر، موجب افزایش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی از جمله زلزله دري مناطق مسکونی در مناطقهاي اخیر رشد جمعیت و توسعهسال
پذیري شهري در برابر مخاطرات طبیعی، از جمله لذا، آسیب). 1393عقدا و همکاران، فاطمی(توسعه شده است یافته یا در حالکشورهاي توسعه

اقتصادي و کالبدي در نواحی - هاي اجتماعییزان آمادگی و یا عدم آمادگی سیستماي از مي درجهکنندهزلزله تابعی از رفتارهاي انسانی بوده و بیان
ویژه زلزله با توجه به اثرات مستقیم بنابراین، مخاطرات طبیعی به).1389احدنژادروشتی، (پذیرند شهري است که از آثار مخاطرات طبیعی تأثیر می

طوري که مخاطرات طبیعی براي مردم فقیر اثرات ناگواري ند توسعه مطرح است، بهو غیر مستقیم خود بر روي جامعه یک چالش مهم در فرآی
,Sakurai)دارند  هاي پرتراکم در شهرهاي ایران، این مراکز را در ي شهرها و تمرکز روزافزون جمعیت در محلهبرنامهدر نتیجه، گسترش بی. (2006

یابی لذا، تعیین حریم امن شهرها و مکان). 1392قائدرحمتی و همکاران، (ذیر نموده است پلرزه بسیار آسیببرابر مخاطرات طبیعی از جمله زمین
- پذیري و خسارات ناشی از زلزله ایفا کند و به برنامهتواند نقش اساسی در کاهش آسیبي منطقی و اصولی شهرها، میها و توسعهمناسب سکونتگاه

-Nateghi).شایانی نماید ریزان و مدیران شهري در تقلیل خطرات زلزله کمک A, 2000)

اسفندیاري صدق و همکاران، (اي طبیعی باشد، یک مسئله اجتماعی است که مسئلهریزان بر این باورند که زلزله پیش از آنامروزه، برنامه
در این زمینه است رهنگ و آموزش افراداز این رو، عامل انسانی در چگونگی و ماهیت زلزله نقشی مهم دارد که در هر جامعه، برخاسته از ف). 1382

هاي اساسی در هاي انسانی در برابر مخاطرات طبیعی، به عنوان یکی از شاخصپذیري اجتماعی سکونتگاهبنابراین، ارزیابی آسیب). 1387بهرامی، (
توان سازي شهر در برابر زلزله را نمیدلیل ایمنبه همین). 1389احدنژاد، (اي در چرخه مدیریت بحران برخوردار است ارزیابی خطر، از جایگاه ویژه

ریزي شهري و مدیریت ریسک بلکه با شناسایی و تدوین روابط بین برنامه. سازي و ساختن بناهاي مقاوم در برابر زلزله جستجو کردصرفاٌ در مقاوم
- ریزي شهري با تکیه بر دادهلذا، دانش برنامه). 1382ن، نژاد و همکاراحاتمی(اي در شهر گامی برداشت پذیري لرزهزلزله، در جهت کاهش آسیب

پذیري شهرها را به اجرا در ها، اصول مدیریتی الزم جهت کاهش آسیبتواند با تبیین اصول و مفاهیم خود با استفاده از این دادههاي جغرافیایی می
,Forrest)آورد  1978).

ها در رابطه هاي کمی انجام داده شده است که در این بخش به تعدادي از آنپژوهشپذیري اجتماعی تا به حالدر ارتباط با کاهش آسیب
پذیري نواحی شهري در برابر بالیاي طبیعی در کشورهاي اي تحت عنوان آسیب، در مقاله)2001(کارن تلی . شودبا موضوع مورد بررسی استناد می
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ها به علت خطرپذیري ي چاهستانیهاي شرقی محلهاین نتیجه رسیدند که نوار شمالی تا بخشبهپژوهشی، در )1391(شیخی و همکاران 
ستی بناها و گرفتگی معابر بر اثر سطح باالي آب زیرزمینی و شیب تند موجود و زلزله بر اثر سهاي رسوبی، آبي تپهدر مقابل رانش زمین محدوده

اي به این نتیجه رسید که همه ابعاد سرمایه ، در مقاله)139(عینالی و همکاران .پذیري باالیی قرار دارندناپایداري بستر زمین، در محدوده آسیب
اجتماعی حتی از حد هاي محلی و انسجام کهف در ابعاد شبکهبه طوري. باشدتر میاجتماعی در بین خانوارهاي نمونه از سطح مطلوب پایین

.تر استمتوسط نیز پایین
اقتصادي شهر بجنورد در برابر زلزله، فرضیه - پذیري اجتماعیدر این پژوهش با توجه به مبانی نظري موجود و تحلیل فضایی میزان آسیب

شرقی شهر بجنورد بیشتر غربی و جنوبهاي شمالاقتصادي در گوشه-پذیري اجتماعیرسد میزان آسیببه نظر می: پژوهش بدین عبارت ارائه شد
.است

روش تحقیق
نوع تحقیق . باشدیمی لیتحل-یفیتوصو روش گردآوري، تیماهاین پژوهش از نظر قیتحق، روش آنبا توجه به فرضیه تحقیق و ماهیت 

ArcGisافزارنیز از نرم... ها، نقشه وبعضی از دادهها و تولیدها و انجام تحلیلبراي سازماندهی داده. باشداي میتوسعه-از نظر هدف نیز کاربردي

اقتصادي -پذیري اجتماعیو مبانی نظري نیاز به مفهوم عملیاتی دارد مفهوم آسیبمهمترین مفهوم تحقیق که براساس فرضیه. شوداستفاده می
معرف به 21مؤلفه یا شاخص و 4در 1ساس جدول اقتصادي برا- پذیري اجتماعیتحقیق، مفهوم آسیبدر این پژوهش متناسب با فرضیه. است

.تعریف عملیاتی و قابل سنجش گردید) 1(هاي مربوطه ارائه شده است، و مطابق رابطه همراه وزن

)1(

، اقتصادي- اجتماعیپذیري آسیبP، )1(ي در رابطه
i

wوها، وزن شاخص
i

x4تا 1اقتصادي از -پذیري اجتماعیهاي آسیبشاخص
.آمدت گروهی بدسAHPي خبرگان و تکنیک دهنده نیز از طریق پرسشنامهلهاي تشکیاهمیت و وزن نسبی معرف. هستند

اقتصادي- پذیري اجتماعیهاي آسیبها و معرفشاخص:1جدول 
وزن معرفها هامعرف وزن شاخصها شاخص مفهوم
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153. بعد خانوار
245. سال65سال و باالي 15درصد جمعیت زیر
297. درصد افراد معلول
105. سواداندرصد بی

163. مؤلفه اجتماعی

320. سواددرصد زنان بی
111. سواددرصد مردان بی
109. درصد مهاجران
233. درصد متولدین آبادي دیگر
122. درصد متولدین همین شهر
096. درصد شاغلین

274. مؤلفه اقتصادي

090. درصد شاغلین مرد
260. درصد شاغلین زن
142. در صد بیکاران
098. درصد بیکاران مردان
313. درصد بیکاري زنان
589. متر مربع75درصد زیربناي زیر 

410. .241درآمدي-هاي شغلیمؤلفه توانمندي متر مربع200تا 100درصد زیربناي 
170. متر مربع200درصد زیربناي باالي 
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اي و مراجعه به نهادها هاي مورد نیاز، روش اصلی گردآوري اطالعات در این تحقیق، روش کتابخانهالذکر و دادهمطابق تعریف عملیاتی فوق
یی در هاي موجود از طریق ترکیب یا تحلیل فضاهاي مورد نیاز نیز بر اساس دادهبخشی از داده. باشدو سازمانهاي دارنده و تولید کنندة اطالعات می

فرضیۀ تحقیق نیز از طریق . روش تجزیه و تحلیل اطالعات بصورت کمی و از نوع تحلیل کمی توصیفی است. شودتولید میGISافزار محیط نرم
.ارزیابی شدGISمدل چندمعیارة فضایی در 

هاي تحقیقیافته
بنابراین . طور جداگانه تعریف گردیدمعرف به21شاخص و 4اقتصادي در این پژوهش با -پذیري اجتماعیچنانچه قبالً بیان شد، آسیب

ها با یکدیگر به شرح هاي مربوط به آن و تلفیق شاخصها و معرفاقتصادي و هرکدام از شاخص-پذیري اجتماعینقشه توزیع فضایی میزان آسیب
. تهیه شد) 5تا 1(شکلهاي 

نقشه تلفیق شاخص اجتماعی:2شکل نقشه تلفیق شاخص جمعیتی:1شکل 

درآمدي-نقشه تلفیق شاخص توانمندي شغلی:4شکل نقشه تلفیق شاخص اقتصادي                           :3شکل 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله4

SEE 7

اي و مراجعه به نهادها هاي مورد نیاز، روش اصلی گردآوري اطالعات در این تحقیق، روش کتابخانهالذکر و دادهمطابق تعریف عملیاتی فوق
یی در هاي موجود از طریق ترکیب یا تحلیل فضاهاي مورد نیاز نیز بر اساس دادهبخشی از داده. باشدو سازمانهاي دارنده و تولید کنندة اطالعات می

فرضیۀ تحقیق نیز از طریق . روش تجزیه و تحلیل اطالعات بصورت کمی و از نوع تحلیل کمی توصیفی است. شودتولید میGISافزار محیط نرم
.ارزیابی شدGISمدل چندمعیارة فضایی در 

هاي تحقیقیافته
بنابراین . طور جداگانه تعریف گردیدمعرف به21شاخص و 4اقتصادي در این پژوهش با -پذیري اجتماعیچنانچه قبالً بیان شد، آسیب

ها با یکدیگر به شرح هاي مربوط به آن و تلفیق شاخصها و معرفاقتصادي و هرکدام از شاخص-پذیري اجتماعینقشه توزیع فضایی میزان آسیب
. تهیه شد) 5تا 1(شکلهاي 

نقشه تلفیق شاخص اجتماعی:2شکل نقشه تلفیق شاخص جمعیتی:1شکل 

درآمدي-نقشه تلفیق شاخص توانمندي شغلی:4شکل نقشه تلفیق شاخص اقتصادي                           :3شکل 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله4

SEE 7

اي و مراجعه به نهادها هاي مورد نیاز، روش اصلی گردآوري اطالعات در این تحقیق، روش کتابخانهالذکر و دادهمطابق تعریف عملیاتی فوق
یی در هاي موجود از طریق ترکیب یا تحلیل فضاهاي مورد نیاز نیز بر اساس دادهبخشی از داده. باشدو سازمانهاي دارنده و تولید کنندة اطالعات می

فرضیۀ تحقیق نیز از طریق . روش تجزیه و تحلیل اطالعات بصورت کمی و از نوع تحلیل کمی توصیفی است. شودتولید میGISافزار محیط نرم
.ارزیابی شدGISمدل چندمعیارة فضایی در 

هاي تحقیقیافته
بنابراین . طور جداگانه تعریف گردیدمعرف به21شاخص و 4اقتصادي در این پژوهش با -پذیري اجتماعیچنانچه قبالً بیان شد، آسیب

ها با یکدیگر به شرح هاي مربوط به آن و تلفیق شاخصها و معرفاقتصادي و هرکدام از شاخص-پذیري اجتماعینقشه توزیع فضایی میزان آسیب
. تهیه شد) 5تا 1(شکلهاي 

نقشه تلفیق شاخص اجتماعی:2شکل نقشه تلفیق شاخص جمعیتی:1شکل 

درآمدي-نقشه تلفیق شاخص توانمندي شغلی:4شکل نقشه تلفیق شاخص اقتصادي                           :3شکل 



5المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 

SEE 7

گانه4هاي تلفیق شاخصاقتصادي با - پذیري اجتماعینقشه تفاوت فضایی میزان آسیب:5شکل 

هاي ها و معرفاقتصادي با توجه به  شاخص-پذیري اجتماعیهاي ارائه شده در بررسی تحلیل فضایی آسیبدست آمده از نقشهنتایج به
شرقی غربی و جنوبهاي شمالاقتصادي شهر بجنورد در گوشه-پذیري اجتماعیآسیب، میزان )5(مربوطه بیانگر این است که نهایتاً مطابق شکل 

ي تحقیق مبنی بر میزان بنابراین مطابق نتایج مذکور، فرضیه. ها کمترت بیشتر است و در سایر پهنهتر نشان داده شده اساي تیرهکه با رنگ قهوه
.شرقی شهر بجنورد بیشتر است تأیید گردیدغربی و جنوبهاي شمالاقتصادي در گوشه-پذیري اجتماعیآسیب

ري و پیشنهاداتگینتیجه
کالبدي خود در شهر بجنورد از تفاوت فضایی - اقتصادي و فیزیکی- پذیري در ابعاد اجتماعیهاي تحقیق نشان داد که میزان آسیبیافته
از شهر که کالبدي نیز بیانگر این نکته است که در بخشهایی-اقتصادي و فیزیکی-پذیري اجتماعیوجود رابطۀ مثبت بین آسیب. باشدبرخوردار می

لذا . کالبدي نیز بیشتر است- پذیري فیزیکیباشد، آسیباقتصادي بیشتر می- پذیریهاي اجتماعیتر و آسیباقتصادي پایین-ظرفیتهاي اجتماعی
تر ییناپاجتماعی - هاي تحقیق بیانگر این حقیقت است که میزان آسیب پذیري در نواحی محل سکونت خانوارهاي داراي پایگاه اقتصاديیافته

.بیشتر است
بطوریکه خانوارهاي داراي .تر، بیشتر استیینپااقتصادي - دهد که میزان آسیب پذیري خانوارهاي داراي وضعیت اجتماعییمتایج نشان ن

ین بیانگر این است که مقاوم سازي و کاهش ا.یب پذیري باالتري برخوردارندآستر از میزان یینپاو پایگاه اجتماعی د منزلت شغلی، سواد، درآم
نتایج . باشدیمهاآنآسیب پذیري به میزان زیادي وابسته به وضعیت شغلی و درآمدي خانوارها و نیز تا حدودي وابسته به دانش و نگرش ریسک 

.دبرنیسرمتر به دهد که خانوارهاي داراي شغل و پایگاه اجتماعی پایین در محالت نامناسبیمنشان 
اقتصادي نیز - فیزیکی، داراي ابعاد اجتماعی-پذیري در مقیاس جامعه، اعم از جامعۀ شهري، عالوه بر ابعاد زیستینتیجه اینکه آسیب

هاي کاهشتواند سیاستپذیري، و تمرکز صرف بر مخاطرات و تاثیرات آنها میاقتصادي آسیب-لذا غفلت از ابعاد و عوامل اجتماعی. باشدمی
-شرح ذیل ارائه میپذیري در برابر زلزله در این پژوهش بهکارهاي پیشنهادي براي کاهش آسیبدر مجموع، راه.پذیري را به شکست بکشاندآسیب

:شود
.کاهش تراکم جمعیتی و ساختمانی درکناره معابر کم عرض-
.پذیري شهر بجنوردبراي کاهش آسیبهاي مناسبهاي فرسوده محالت شهر و اجراي برنامه زیرساختتهیه نقشه از بافت-
.شوندباشد که بدون توجه به مسائل ایمنی و ضوابط، ساخته مینشینی و جلوگیري از ساخت و سازهاي غیر قانونی میتوجه به مسائل حاشیه-
.یي امن با نظارت سازمان نظام مهندسارائه تسهیالت الزم براي اقشار کم درآمد جامعه در جهت ساخت خانه-
.رسانی براي مردمهاي نقاط ایمن درون شهر و اطالعتهیه نقشه-
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