
 

 Journal of Sustainable City 
Vol.5, No.1, Spring 2022 

 
http://doi.org/10.22034/JSC.2020.249936.1318 

 
Assessing the physical vulnerability of Bojnourd city against earthquakes with the 

approach of sustainable urban development 

 

Ali Gholamzadeh Doab1, Saeed Kamiabi2, Zeinab Karkabadi3. 

 
1- PhD Student in Geography and Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran 

2- Associate Professor, Department of Geography, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran 

3- Associate Professor, Department of Geography, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran 

 
Received: 23 January 2022                                     Accepted: 07 May 2022 

 
 
Extended Abstract 

Introduction 

The issue of urban safety against natural hazards is one of the main goals of urban planning and 

it is very important to raise awareness about the vulnerability of urban issues and to know their 

vulnerability to natural hazards. Paying attention to these risks and crises is an undeniable 

necessity of the crisis management system and structure. Natural hazards in many cases have 

devastating effects on human societies. The consequences of these phenomena are the 

occurrence of changes in environmental conditions, which in turn leads to the disruption of the 

normal life process of people and the occurrence of destructive effects on their habitats and 

imposes extensive economic and social damage on communities. Among natural disasters, 

earthquakes are more common. And in the absence of the power to prevent and prepare society, 

it turns into a human disaster that has direct, indirect and secondary destructive effects on both 

individuals and their habitat and society. Iran is one of the countries that are very vulnerable to 

natural disasters in terms of geographical and geological conditions. On the other hand, the city 

of Bojnourd due to its special geographical location and being located between the mountains of 

Koppeh-Dagh and Ala-Dagh and the existence of canals and rivers in it on the one hand and 

being located on faults on the other hand has great vulnerability to It is a natural hazard. 

Another case that causes the vulnerability of the worn-out structures of this city is the existence 

of spontaneous and old structures in the heart of this city, which are generally composed of one-

story and two-story houses with low floor space which have been densely-built. These houses 

often do not have a technical standard and do not have the necessary resistance to natural 

hazards. Therefore, the general purpose of the present study is to determine the degree of 

physical vulnerability of Bojnourd city to earthquakes. According to the raised issues in the 

study area and also based on the importance and determined objectives, the question of this 

research is as follow: 

- What is the situation of urban areas of Bojnourd in terms of earthquake vulnerability? 

Due to the problems that have occurred in recent years in the field of natural disasters, much 

attention has been paid to studies in this field. For example, evaluating the resilience of worn-

out textures against natural hazards in Semnan is the title of a study that Hassanzadeh Tavakoli 

et al. (2017), by using of the ANP model, have prioritized resilience criteria in this city. And 

they have come to the conclusion that the resilience of the worn-out texture of Semnan city is 
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not in a desirable condition. Assessing the structural-natural resilience of urban land-use of 

region 4 of Tehran is the title of another study that has conducted by Jalalian in 2018 and by 

FANP method, it has been concluded that the average structural-natural resilience of land-use of 

region 4 of Tehran was 0.86 and resilient. 

 

Methodology 

The present research is based on the purpose of the applied type which has been done through 

descriptive-analytical method. The method of data collection is based on library studies and 

questionnaires. The statistical population of the present study is experts related to the fields of 

urban planning and crisis management and water resources of Bojnourd.  

In this regard, due to the specialization of the research topic, questionnaires were distributed and 

completed by 15 managers and senior experts of Bojnourd Municipality and specialists related 

to crisis management by purposeful sampling method. In order to measure the vulnerability of 

physical spaces in the city to earthquakes,12 indicators in two ranges of structural-physical 

indicators including (building quality, building structures, hazardous centers, population 

density, building density, granulation, city road network, relief centers and open and public 

space and natural including (distance from fault lines, soil resistance and land slope) have been 

used. 

 

Results and discussion 

After confirming the indicators by comparing the mean of the index and the component, the 

effectiveness of the existence of vulnerability assessment indicators of Bojnourd was examined 

through five-point Likert scale. According to the results of the pairwise comparison matrix of 

physical indicators, it was found that among the physical factors, the quality of the building with 

a normalized score (0.223), building structure (0.220), location of hazardous centers (0.140), 

population density (0.112), building density (0.110), granulation (0.074), city road network 

(0.049), location of relief centers (0.046), and open space with a score (0.026) are more 

preferable, respectively. Accordingly, the most vulnerable neighborhoods are mostly in the 

suburbs of Bojnourd. Considering that the mentioned neighborhoods in the past decades have 

been villages around the city and generally have a rural function and their physical growth 

towards the city has been spontaneous and unplanned, which have caused these neighborhoods 

in terms of indicators such as quality, buildings, antiquities, building structures and distance 

from relief centers, etc. do not have suitable conditions. And for these reasons, they are less 

vulnerable than other parts of the city, especially the newly built areas of the city, which are 

built and developed according to the plan. 

 

Conclusion 

The final obtained result from the study of the research criteria indicates that most of the 

suburbs are unsuitable. Therefore, prioritizing this area with the aim of earthquake resistance is 

of great necessity. Although the southern parts of Bojnourd city are less vulnerable than the east 

and north of the city, considering that in recent years the highest rate of development of 

Bojnourd city is towards the southern and western regions  and according to the earthquake risk 

zoning map, this part of urban development has reduced its distance from faults in the south of 

the city day by day and in an unplanned process is moving to high-risk areas, so that  it is 

necessary to control and pay attention to this part of the city. 
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 شهری ارپاید توسعه رویکرد با زلزله مقابل در بجنورد شهر کالبدی پذیریآسیب ارزیابی
 

 ایران سمنان، ،اسالمی آزاد دانشگاه سمنان، واحد شهری، ریزیبرنامه و افیاجغر دکتری دانشجوی - دوآب غالمزاده علی

 ایران سمنان، اسالمی، آزاد دانشگاه سمنان، واحد جغرافیا، گروه دانشیار - 0 کامیابی سعید

 ایران سمنان، اسالمی، آزاد دانشگاه ،سمنان واحد جغرافیا، گروه دانشیار -آبادی  کرکه زینب

 
 17/02/1401تاریخ پذیرش:                                                 03/11/1400تاریخ دریافت: 

 
 چکیده
 هـایزمینـه در اثـرات نایـ ابعاد و است افزایش در حال جهان در طبیعی مخاطرات از ناشی پذیریآسیب و اثرات

 .اسـت گسـترده و شدید انبه،جهمه تخریب و منابع مال، و جان دادن از دست اجتماعی، اقتصادی توسعه فیزیکی،
 از ناشـی مخـرب اثـرات کـاهش بـرای ارزشمند راهبردی باید که دهدمی نشان پذیریآسیب کاهش برای تالش
 دسـتازاین حوادثی امعهج در مخرب هایزلزله وقوع با گیرد. قرار روز اجتماعی هایسیاست کار دستور در بحران
 اقتصاد، شدن متوقف و هاتزیرساخ دیدن آسیب مردم، شدن کشته یا یزخم ها،ساختمان فروریختن: افتدمی اتفاق

اسـت.  ضروری بسیار تمخاطرا در مقابل جوامع آوریتاب برای بهسازی و مخاطرات کاهش ریزیبرنامه بنابراین
 یی شهر بجنـورد در مقابـل زلزلـه ازفضا –پذیری و ساماندهی کالبدی سی کاهش آسیبرو این مقاله به بررازاین

پردازد. روس تحقیق در پژوهش حاضر ریزی کاربری زمین شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری میطریق برنامه
های الزم اقدام به تشـکیل بانـک اطالعـاتی در آوری اطالعات و دادهتحلیلی بوده که در ابتدا با جمع –توصیفی 

شـده امهای جدید، تحلیل نهـائی انجیب نقشهمحی  سیستم اطالعات جغرافیایی گردید ، سپس با استخراج و ترک
 تـراکم بنـدی قطعـات،شاخص مراکز خطرزا، دانه به شهر بجنورد، پذیریآسیب میزان کردن مشخص برای است.

 و شـدهانتخاب از بـو زمین و اراضی عمومی و  امدادی مراکز به دسترسی ابنیه، کیفیت جمعیتی، تراکم ساختمانی،
شهر نتای  نشـان  پذیریآسیب نقشه به توجه با است. شدهمشخص زلزله مقابل پذیر درآسیب ساختمانی هایقطعه
 بهتری وضعیت در مدادیا مراکز به ازنظر دسترسی و داشته کافی عر  آن هایخیابان که هاییمحدوده دهد می

دارنـد.  قرار بهتری وضعیت در پذیریآسیب ازنظر است، پایین هاآن در .. و ساختمانی و جمعیتی تراکم و داشته قرار
پـذیری نسـبتاً پـایین، آسـیب قسمت، 2 به پذیرینقشه آسیب بندیتقسیم به توجه با هامحدوده این دیگرعبارتبه

  اند.پذیری بسیار باالگرفتهپایین، متوس ، باال و آسیب
 

 .هریش ارپاید توسعه ،بجنورد ، شهرشهری اراضی کاربری ،زلزله ،پذیریآسیب :کلیدی واژگان
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 مقدمه
خسـارات  مانند فیزیکی و اجتماعی اقتصادی، هایتوانمندی رفتن بین از و تضعیف موجب که ناگهانی غیرمترقبه اتفاق هر

 طبیعـی بالیـای عنوانبـه ورد،آ فـراهم را جامعـه در های اشتغالزمینه کاهش و زیربنایی تأسیسات تخریب مالی، و جانی

 فاجعـه وضعی که چنان شدتی با است طبیعت از عملی طبیعی دیگر بالیایعبارت(. به72: 0311شود )حسنی، معرفی می

های کاهش خطـر، بـه سـوانحی هولنـاك و در نبود سیستم مخاطرات طبیعی این ظرفیت را دارند که کندمی ایجاد انگیز
 منـابع تخریـب بـا طبیعـی یـایبال معمـوالً (.Zhou et al., 1999: 5) اجتماعات بشری تبدیل شـوند کننده برایویران

 در ویژهبـه هتوسـع بـرای جـدی خطـری همیشه و بوده ارتباط در ساکنان سالمت همچنین و زیستی امکانات و درآمدی
 310 ، 5107 سال در یگماس مطالعه برآورد بر اساس( Badri et al, 2013: 38) رودمی شمار به توسعهدرحال کشورهای

 زلزلـه و ، بارش شدید هایانتوف دلیل به عمدتاً طبیعی بالیای است بوده طبیعی آن مورد 013 که دادهروی فاجعه رخداد
 011 و اسـت شـده برابـر دو حـدود 5101 سـال یعنی آن از قبل سال به نسبت 5107 سال در اقتصادی هایزیان است.
 در وضوع ایمنـی شـهرهام (.25: 0331جزایری و همکاران، )است  رسیده 5107 سال در دالر میلیارد 337 به دالر میلیارد
 و شهری مسائل پذیریآسیب خصوص در پرورش و است شهری ریزیبرنامه اصلی اهداف از یکی طبیعی مخاطرات برابر

 هـابحران و مخـاطرات نایـ بـه است. توجـه ضروری بسیار طبیعی مخاطرات مقابل در هاآن پذیریآسیب میزان شناخت
 تـأثیرات موارد از ریبسیا در طبیعی مخاطرات است، بحران مدیریت ساختار و بحران یریتمد دستگاه انکارناپذیر ضرورت
 نیز این که باشدمی محیطیزیست شرای  در تغییرات بروز هاپدیده این وقوع پیامدهای گذاردمی انسانی جوامع بر مخربی

و  انجامدمی گاهایشانتسکون کن سکونت رب مخرب تأثیرات بروز و مردم عادی زندگی روند شدن گسسته به خود نوبهبه
 بـین در (.035: 0331زاده و همکـاران، )ابراهیم کندمی تحمیل جوامع در را ایگسترده اجتماعی و اقتصادی هایخسارت

 مبدل انسانی ایاجعهف به جامعه آمادگی و پیشگیری قدرت در نبود و است بیشتر زلزله غافلگیری سوانح طبیعی، و حوادث

گـذارد می برجـای ویـهثان و غیرمسـتقیم مسـتقیم، اثرات تخریبی اشجامعه و او زیستگاه بر هم و آدمی بر هم که شودمی
 از ناشـی خیـزیرزهلـ هایزمینه وجود دارد، دخالت شهرها در تلفات و تخریب افزایش در آنچه اما (.51: 0313)خسروی، 

 افـزایش نظیـر متعدد نیانسا عوامل با و ... همگام شهرها حاشیه و بطن در فراوان هایگسل وجود شناسی،زمین موقعیت

 را شـهرها رزه پذیریل قابلیت زلزله همگی بحران با نامناسب شهرسازی شهری، دوامکم مساکن افزایش شهرها، جمعیت
 و آثار و تبدیل فاجعه به ی طبیعیپدیده فوق، شرای  تحت شهر یک در شدید نسبتاً یزلزله وقوع با که است داده افزایش
شناختی لحا  شرای  جغرافیایی و زمین هایران ب (.001: 0317مصیب زاده،  و آورد )پورمحمدیمی بار به را سنگینی تلفات
ل مساحت ک درصد از30,7که طوریپذیری بسیار زیادی در برابر سوانح طبیعی دارد، بهکشورهایی است که آسیب در زمره

طبیعی سکونت  طر سیلدرصد از جمعیت کشور در مناطق معر  خ71شده و ح طبیعی واقعآن در مناطق در معر  سوان
دنیا و از حی  مرگ  که اسکاپ در گزارش سوانح مرتب  با مخاطرات تکتونیکی، ایران را جزء ده کشور اولطوریدارند. به

رفـی طاز  (.UNISDR, 2010: 3) کنـدمی و میر ناشی از این مخاطرات جایگاه ایران را بین رتبه اول تا سوم جهان ذکر
وجود مسـیل  واالداغ   شهر بجنورد به دلیل موقعیت  جغرافیایی خاص خود و قرارگرفتن در بین رشته کوههای کپه داغ و
انی در برابـر پذیری فراوها و رودخانه ها در داخل آن از یک طرف و قرارگرفتن بر روی گسلها از طرف دیگر دارای آسیب

باشد وجود بافتهای خودرو و پذیری بافتهای فرسوده این شهر میباشد. مورد دیگری که سبب آسیبیعی میمخاطرات طب
در کنـار  باشد که عموما از خانه های یک طبقه و دو طبقه با زیر بنـای کـم بصـورت متـراکمقدیمی در دل این شهر می

رات زم در برابر مخاطیستایی الارای استاندارد فنی نبوده و یکدیگر ساخته شده اند ، تشکیل شده اند . این خانه ها غالبا دا
ها را باشد که امداد رسانی به ساکنان آنها میطبیعی را ندارند . مشکل دیگر این بافت ها دسترسی نامناسب و محدود آن

ورد. نتـای  ر بیـاه بـاپس از وقوع مخاطرات طبیعی را مشکل می سازدو می تواند با بحرانی شدن شرای  فاجعه انسانی بـ
وز حوادث نورد و برپژوهش می تواند در کاهش خسارت های مالی و جانی ناشی ازعدم مکان یابی نامناسب بافت شهر بج

موزش عالی کشور ر مراکز آدطبیعی مانند سیل و زلزله موثر باشد. تمام موارد فوق بیانگر ضرورت انجام اینگونه تحقیقات 
 باشد.می
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لزلـه. زفضایی شهر بجنورد در مقابل   –البدیکپذیری و ساماندهی میزان آسیب تعیین ت است از عبارهدف کلی تحقیق 
وال ایـن سـیین شـده، ا توجه به بیان مسائل مطرح شده در منطقه مورد مطالعه و همچنین بر اساس اهمیت و اهداف تعب

 از: است پژوهش عبارت
-یری کالبـدی اراضـیپـذشهری بر کاهش آسـیبریزی کاربری اراضیپایدار برنامهاصول و معیارهای توسعه نقش و تاثیر

 باشد؟شهری بجنورد در مواجه با زلزله چگونه می
 خـاص ویژگـی پذیری،آسیب کندمی توجه جلب خاصی شکل به طبیعی بالیای از شهرها پذیریهای اخیر، آسیبدر دهه 

 زلزلـه، پذیرآسیب اطقمن ارزیابی میان، این در شودمی اهدهمش مخاطره یک در معموالً که نظام است هر در پویا و درونی

شـکینی و همکـاران، خسارتهاسـت )م کاهش و پیشگیری ریزی،برنامه در بنیادی نامی تحقیقات و این در ایپایه مفهومی
عات در این الیادی به مطز(. با توجه به مسائل  پیش آمده در سالهای اخیر در زمینه وقوع فجایع طبیعی توجه 112: 0333

 شود:نمونه هایی از آن اشاره می زمینه شده است که در زیر به
 در شـهری کالبـدی -اجتمـاعی پذیریآسـیب فضایی توزیع الگوی ( در مقاله ای با )سنجش0331همکاران ) و مشکینی

 در بـاال بسـیار پذیریتهران( به این نتیجه رسیده اند که آسـیب شهرداری 7 منطقه موردی مطالعه طبیعی برابر مخابرات
 فضـایی رفتـار گیـرد. الگـوی می بر در را درصد 01 اجتماعی لحا  به درصد 55 با کالبدی لحا  به مطالعه مورد منطقه
گویـای یـک  z  ، 15/03استاندارد نمـره  فرمول واریانس و معناداری سطح با فضایی بندی خوشه کاربردی پذیریآسیب
 تصـادفی توزیـع بیـانگر دهـدمی نشـان را -0عـدد  z نمـره پذیریآسـیب اجتمـاعی بعـد مورد در اما باال تمرکز با الگو
(، در 0331زاده، و همکـاران )ابـراهیم ندارد. وجود منطقه در فضایی بندی خوشه نوع هیچ است که اجتماعی پذیریآسیب

 میـزان ارزیـابی پیرانشـهر(، بـه رشـه مـوردی نمونـه زلزلـه برابر در شهر کاربردی آوریتاب مقاله ای با عنوان )ارزیابی
 و آوری کـممساحت شهر دارای تـاب 57 دهدها نشان میاند. نتای   آنپرداخته پیرانشهر در شهری های بلوك آوریتاب
 عناصـر سـایر و مسـاکن شـهر فضـای بعـد در روازاین باشد.می زیاد آوریتاب درصد 07 و متوس  درصد 21 کم، خیلی

 شـمال و شـمال ) شـهر سـاخت تـازه هایمحلـه از پذیرترآسیب باال قدمت با و شهر قدیمی هایمحله در واقع کاربردی
 ارتقای جهت در توانند می ها یافته این از گیریبهره با ایمنطقه و ملی ریزیبرنامه و شهری مدیریت که باشدمی شرقی(
 پژوهشـی بـا عنـوان (، در0331، ) همکـاران و یتـوکل زاده حسن نمایند. انجام مناسبی برداری بهره شهر این آوریتاب

 این به سمنان( شهر فرسوده بافت موردی مطالعه طبیعی مخاطرات مقابل در فرسوده های بافت آوریتاب میزان )ارزیابی
 بـا ترتیـب بـه نیـز کالبـدی و جمعیتـی معیار و کرده کسب را اول رتبه 503/1 وزن با اقتصادی معیار که اندرسیده نتیجه
 بـین اهمیـت ایـن مولفـه هـا شدهمشخص بنابراین کرده بودند. کسب را سوم و دوم هایرتبه 075/1 و 513/1 هاینوز

 و نیسـت مطلـوبی وضـعیت در شهر سمنان فرسوده بافت آوریتاب شد مشخص ، همچنین است بیشتر دیگر مولفه های
 شـهری آوریتـاب ظرفیت عنوان )ارزیابی با مقاله در ( 0331و همکاران ) جزایری دارد. شهری مدیران ویژه توجه به نیاز
 نتیجـه ایـن بـه تهـران( شـهرداری 05 منطقه موردی مطالعه نهادی و اجتماعی ابعاد بر تاکید با لرزه زمین خطر برابر در

 در اسـت شده محاسبه بهینه حد از باالتر جمعیت جنسی سنی و ساختار شاخص وضعیت اجتماعی شاخص بین در رسیدند
 آوریتـاب به مربوط شلخص بین در و داشته شده محاسبه بهینه مقدار با زیادی یفاصله سالمتی پوشش وضعیت بلمقا

 )ارزیـابی عنوانبـه در مقالـه ای (،0337جاللیـان ) داشـته انـد. بهینـه مقدار با محسوسی فاصله ها شاخص همه نهادی
 نتـای  اسـت. پرداختـه تهـران( کالنشـهر 1 منطقـه مـوردی مطالعـه شهری اراضی کاربری طبیعی- ساختاری آوریتاب

 حـوزه در متخصـص کارشناسـان و علمـی هیـات اعضـای از نفر 31 توس  ها پرسشنامه تکمیل از پس که وی پژوهش
تاب  میانگین که دهدمی نشان کرده است،  بررسی FANP از استفاده با و زیست محی  و روستایی و شهری ریزیبرنامه
( در مقالـه ای بـا 0337بهرامـی و همکـاران ) بوده است. تاب و 11/1 منطقه این اراضی کاربری یعیطب -ساختاری واری

آوری نهادی و کالبدی در محالت شهر سنندج ( در محالت این شهر انجام داده اند و به این عنوان )ارزیابی و تحلیل تاب
 -سازمانی و کالبـدی -ها در ابعاد نهادیآوری آنابآوری موجود در محالت نمونه و سطح تنتیجه رسیده اند که بین تاب

امیریـان،  کنـد.آوری خانوارها نیز تغییـر میها، میزان تابمحیطی رابطه معناداری وجود داشته است و تغییر هر یک از آن
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مونه مـوردی: پذیری شهرها از زلزله و پیشنهاد الگوی بهینه )ندر مقاله ای با عنوان )بررسی الگوی فضایی آسیب (0337)
ویژه بخش های شمالی و جنـوبی آن شهر کرمانشاه(، نتای  یافته ها نشان داده است که مناطق مختلف شهر کرمانشاه به

پذیری وضعیت مناسبی ندارد. همچنین به این نتیجه رسیده است که نتای  این مطالعه میتواند به مـدیریت از لحا  آسیب
( ، درمقالـه ای 0337طبیبیان و همکـاران )ان شهری کمک کند. ریزینجات به برنامهویژه جهت خدمات امداد و بحران به

پذیری)مطالعه موردی : پذیری بافت های مسکونی در برابر زلزله و راهکارهای کاهش آسیبارزیابی آسیب "تحت عنوان 
شـده در پـژوهش و محاسبات انجامپرداخته اند . براساس نتای  به دست آمده از بررسی ها  "شهرداری تهران (  1منطقه 

حاضر، اتخاذ راهکار هایی در پن  دسته شکل کلی بافت مسـکونی )قطعـه بنـدی ، توزیـع کاربریهـا ، همجواریهـا ، و..( ، 
فضاهای سبزو باز عمومی ، شبکه دسترسی ، تراکم جمعیت و کنترل و نظارت برساخت و ساز می تواند در ارتقای ایمنـی 

تبیـین ، تحلیـل و  "( در مقالـه ای تحـت عنـوان 0337اصـالنی ) ر برابر زلزله مـوثر واقـع شـود.د 1محله های منطقه 
پذیری در برابر زلزله )مطالعه موردی : یک محله همسایگی از محله گلستان شـرقی در منطقـه راهکارهای کاهش آسیب

پذیری سازه ای و غیر سازه ای اهش آسیبدهد که عالوه بر اقدامات کپرداخته اند . نتای  تحقیق نشان می "تهران ( 55
در واحد همسایگی ، راهکارهای مدیریتی و نقش آموزش و آمادگی مردم در برابر سوانحی مثل زلزله بسیار حیاتی اسـت. 
 همچنین با بکارگیری روشهای ساده و کارامد میتوان اجزای غیر سازه ای را در برابر خطرات ناشی ا ز زلزله مقاوم نمود.

پذیری مخـاطرات طبیعـی و ژئومورفولـوژیکی پهنه بنـدی آسـیب "( ، درمقاله ای تحت عنوان 0337و همکاران )  رجبی
دهـد کـه از کـل روسـتاهای موجـود در پرداخته اند . نتای  نشان می "سکونتگاههای سقز )مطالعه موردی سیل و زلزله (

 نـژاد حاتمی در پهنه با خطر نسبتا متوس  قرار گرفته اند. روستا 032روستا در پهنه خطر نسبتا باال و  012شهرستان سقز 
 بـا طبیعـی مخـاطرات برابـر در شـهری فرسوده بافت ایسازه پذیریآسیب )سنجش عنوان با مقاله در (،0331) ابدانی و

 درصـد 13/12کـه  رسـیدند نتیجه ( به این اهواز کالنشهر مرکزی فرسوده بافت موردی: مطالعه غیرعامل پدافند رویکرد
 محـدوده در فرسـوده بافـت از زیـادی بخش که است این گویای و دارد قرار زیاد تا متوس  پذیریآسیب بازه در مساحت
( در مطالعـه 0331زنگنه شـهرکی و همکـاران ) باشد.می غیرعامل پدافند ریزیبرنامه نیازمند نوعی به اهواز شهر مرکزی

و  FANPشهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مـدل  05وری کالبدی منطقه آای با عنوان )ارزیابی و تحلیل میزان تاب
آوری های کالبدی بیشترین تأثیر را در تـابویگور(  به این نتیجه رسیده اند که عامل دسترسی به خدمات اصلی و ویژگی

آوری وان سنجش ابعاد کالبدی تـاب(، در مقاله ای با عن0331پاشاپور و پور اکرمی ) تهران داشته است. 05کالبدی منطقه 
شهری در برابر زلزله به این نتیجه رسیده اند که معیارهای عر  معابر، مقاومت ساختمان و دسترسی به پارك به ترتیـب 

مـدیری و همکـاران  انـد.آوری شـهری داشـتهبه ترتیب بیشترین اهمیت را در تاب 015/1و  051/1، 531/1با وزن های 
پذیری مناطق شهری در زمان وقوع زلزله )نمونـه مـوردی: منطقـه سـه ای با عنوان مدل سازی آسیب (، در مقاله0331)

درصد از کـل مسـاحت  31کالنشهر تهران(، به این نتیجه رسیده اند که در صورت وقوع زلزله در منطقه سه تهران حدود 
درصـد  33طقه در وضعیت متوس  و حدود درصد از کل مساحت من 31پذیری خیلی زیاد و زیاد، منطقه در وضعیت آسیب

 (5101) 0لئـون و مـار  پذیری در مواقع بحران قرار دارد.از کل مساحت منطقه در وضعیت کم و خیلی کم از لحا  آسیب
اند. بدین منظور ابتـدا بـر پرداخته آوری سریع در برابر سونامیبا عنوان نقش مورفولوژی شهری در ایجاد تاب ایمقالهدر 

ی مختلـف تخلیـه را پهنـه3 نهایـت گرفتگی را تعیـین، و درسناریوی زمین لرزهای مشخص نواحی احتمالی سیل مبنای
ایجاد و یا بهبـود ( 0.اندمطرح کرده ها اقدامات ضروری برای بهبود مورفولوژی شهری را در سه گروهشناسایی کردند. آن

موانع احتمالی تخلیه ایمن در مسیر های  مدیریت( 3معابر بهبود وضعیت شبکه ( 5 فضاهای تجمع عمودی یا افقی ایمن؛
آوری اقدام به تهیه یک مـدل افزایش تاب پیشنهادی. در نهایت برای تعیین و کمی سازی اثرات اصالحات مطرح شده در

سـرعت امنیت تخلیه شوندگان و افـزایش  چشمگیر و نتای  این مطالعه حاکی از افزایش کامپیوتری عامل محور کرده اند
 سـاختار شـامل جنبـه سـه از را شهرها پژوهشی در( 5101و همکاران ) 5کارهولم .تخلیه در اثر اصالحات پیشنهادی است

                                                           
1 . León & March 

2 . Karrholm 
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 جنبـه هـر در را فشـار جـذب و تحمل ظرفیت افزایش و داده قرار بررسی مورد های دولتی فعالیت و ساکن جامعه طبیعی،

 در آوریتـاب شـاخص هـای و معیارها طراحی( 5100و همکاران ) 0هاتر اند. نموده آوری بیانتاب افزایش عامل عنوانبه

 شـرای  معیـار یا تعیین آزمودن برای مخاطرات آوریتاب شاخص طراحی و تدوین هاآن اصلی هدف طبیعی؛ برابر بالیای

 است. جوامع آوریتاب
 

 ینظر مبانی
سـاخت و خرابکارانـه، بسـیار تهدیدهای طبیعی، انسان های پیچیده و بـه هم وابسته ای هستند که نسبت بهشهرها، نظام

، چیـدمان جمعیت رکزها، مراکز تمسازد، مانند معماری می یافتنی پذیرند. مشخصاتی که شهرها را مطلوب و دست آسیب
ی هـا شـهرها را در معـر  خطرهـای بـاالیهای به هـم وابـسته و سایر موارد، اینعناصر و فضاهای شهری، زیرساخت
ها در برابر  واقع، انسان . دردهد ساخت قرار می مخاطرات انسان و ...( و نیز ها، زلزله هانسبت به مخاطرات طبیعی )سیل

کـه در  کنندی م یسع زیمـواقع ن یاریو در بـس کنند یم یپناهی معموالً احساس ب ماتینامساعد، خطرها و نامال  یشرا
حالت اغلـب در  نیا یاجرا یی. تواناآورندی م دست به یا منتظره ریغ  یو نتا ندیر تحمل نماناگوا تیبرابر خطرها و موقع
 شـهری ریـزیبرنامـه(. 050: 0332و همکاران،  یطهران یدارد )حمزه ئ منـا یریپذعنوان انعطافبه یحوزه علوم اجتماع

انطباق  برای شهری کالبد و فرم جهت در تراتژیکریزی اسبرنامه و دارد پذیرانعطاف شهرهای گیریشکل در حیاتی نقش
 است مفهمومی انتزاعی و دارد وسیعی دامنۀ( خطرپذیری) . ریسکOlazabal et al., 2012: 14)است ) ضروری موضوع

-0:دارد دنبـال به را دو معنا خطرپذیری، عموماً. است ممکن غیر آن گیریموارد، اندازه از برخی در و دشوار آن تعریف که
 تلقی خطرپذیری باشیم نداشته آن شک وقوع مورد در یا و نباشد آینده به مربوط که ایبنابراین واقعه. قطعیت عدم5.یندهآ

. جوامع است بر آن جانی صدمات و مالی هزینه و زمانبندی فعالیتها بر آن منفی تأثیر خطرپذیری، از تلقی افراد. گرددنمی
 ازنظر اپنـز ،خطرپـذیری،باشد  نیز جدید تفکر یا و بهبود و توسعه بر فرصتها، ایدریچه میتواند خطرپذیری که صورتی در

چـاپمن خطـر  شود. همچنـین،عنوان خطرپذیری تعریف میهایش بهباحتمال به وجود آمدن خطری بالقوه و احتمال آسی
)ملکـی و  داندتماعی میاج پذیری نهادهایخطر طبیعی مشخص نشده و آسیب پذیری را تابعی از احتمال روی دادن یک

 و محیطی اقتصادی اجتماعی، کالبدی، فرایندهای و عوامل توس  شده تعریف شرای  پذیری،آسیب (.00: 0331همکاران، 

 بـه توجـه بـا که است شود. مفهومیمی  تعریف دهد،می افزایش خطرها برابر در را جامعه یک شکنندگی و حساسیت که

 .(01: 0331مـی نمایـد )تیمورپـور،  بـروز طبیعـی غیـر و طبیعـی حوادث مقابل در دهپدی هر طبیعی و فیزیکی مشخصات
 به اسـتعداد و می گیرد قرار توجه مورد طبیعی سوانح  مدیریت و معیشت ادبیات در کلی مفهوم یک عنوانبه پذیریآسیب

 کنـد. از دیـدگاهمی ارهاشـ معیشـت سیسـتم روی بـر تنش یا و خارجی شوك های نتیجه در تلفات و خسارت یا و آسیب

 و مقابلـه، مقاومـت و رویـارویی بینـی، پیش ظرفیت حسب بر را گروهها یا افراد ویژگی پذیریآسیب همکاران، و بالیکی
 ریسک در چیزی چه و کسی چه(  بودن معر  در میزان از تابعی پذیریکند. آسیبمی بیان را مخاطرات اثرات از بازیابی

 هایسیسـتم تقابـل از پذیریمی بینند، است. آسـیب آسیب افراد و مکانها که و درجه ای مسیست یک حساسیت و  )است

 در آن شـدن واقـع جامعـه، پذیریدر آسیب مؤثر عوامل از د. یکی می شو حاصل طبیعی محی  و مصنوع محی  انسانی،

 ,.Blaikie et al) است آلوده قوهبال سایت های و خیز لرزه مناطق سیالب دشتها و سواحل، نظیر خطر مستعد هایمحدوده

پذیر آسـیب ای فزاینده صورت به افراد و جوامع که است موضوع این بیانگر اخیر سالیان در افتاده اتفاق بالیای (.9 :2005
نادیـده  حـوادث وقـوع از بعـد تـا اغلـب پذیریآسیب و ریسک کاهش حال، این با .یافته اند افزایش نیز ریسک ها و شده

 و خطـرات در معـر  همـواره دائمـی شـان پویـایی و تغییـر واسطه به شهرها که است حالی در ی شوند. اینم انگاشته
 در باشند. می سوانح این و مدیریت مواجهه جهت مناسبی الگوهای و روشها وجود نیازمند که بود خواهند جدیدی آسیبهای

 شهروندانشـان و شـهرها شـرایطی هستند. در چنـین خود مختلف ابعاد در تاب آور سطحی به رسیدن نیازمند شهرها واقع

 و اراده اسـت مهم که چه آن و داشت را خواهند  (انسانی و طبیعی از اعم) ایحادثه و چالش گونه هر برای را الزم آمادگی

                                                           
1 . Hutter 
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 شـهرهای بـه شدن نزدیکتر و آماده شهرهای گام به گامشان بسمت حرکت و هاآن شهری مدیریت و شهرها این خیزش

 شـکل بـه طبیعـی بالیـای از شهرها پذیریدر دهه های اخیر، آسیب (.3: 0335همکاران،  و فرزاد بهتاش(است  آورتاب 

 مشـاهده مخاطره یک در معموالً که نظام است هر در پویا و درونی خاص ویژگی پذیری،آسیب کندمی توجه جلب خاصی

 ریزی،برنامـه در بنیـادی نـامی تحقیقات و این در پایه ای میمفهو زلزله، پذیرآسیب مناطق ارزیابی میان، این در شودمی

 به زمین لرزه خطر و  -اعم طور به طبیعی (. مخاطرات112: 0333خسارتهاست )مشکینی و همکاران،  کاهش و پیشگیری

شـود یمـ منجـر آن پذیریآسیب به جامعه، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فرایندهای تأثیرگذاری بر طریق از - اخص طور
(Wisner et al.,2004; DFID,2006: 8; USGS,2006; Blaikie et al.,2005 .)،مذکور، مفهوم به توجه با بنابراین 

 در " بـا پذیریآسـیب و ،"شـودمی بیـان احتمـال و تکـرار شدت، مکان، از طریق فیزیکی خسارت " با طبیعی مخاطرات

 (.Taubenbock et al.,2007; Cannon,2003) شودمی تعریف "سازگاری ظرفیت و بودن مستعد بودن، معر 
 

 روش پژوهش

 گـردآوری شـده اسـت. روشانجام تحلیلـی -توصـیفی روش از اسـتفاده با که است کاربردی هدف نوع از حاضر تحقیق
رتب  با حوزه هـای مکارشناسان  حاضر، پژوهش آماری جامعه است. پرسشنامه و ایکتابخانه مطالعات اساس بر اطالعات

 02عداد ت نمونه جامعه ینبه تعداد پای توجه با نمونه حجم.  باشندمی شهرسازی و مدیریت بحران و منابع آب شهر بجنورد
جنـورد بپذیری کاربری های شـهر نفر انتخاب شدند. همچنین در بخش اصلی پژوهش که مربوط به ارزیابی میزان آسیب

هـت تببـین حلیلف سلسه مراتبی استفاده شـده اسـت. جتجغرافیایی و  باشد از ترکسی سیستم اطالعاتدر برابر زلزله می
روش دلفی  پذیری شهر بجنورد در مواجهه با زلزله از روش دلفی بهره گرفته شده است.های ارزیابی میزان آسیبشاخص

 گیرد:باشد که در سه گام صورت میمبتنی بر نظرخواهی از کارشناسان خبره می
کت م بـرای شـرلفی:  در این مرحله مسأله پژوهش تعریـف و بـر ایـن اسـاس ویژگـی هـای الزگام اول: تشکیل پانل د

ل آمـد. ایـن عوت به عمـکنندگان در پانل دلفی تعیین گردید. سپس نامزدهای مشارکت در این پانل شناسایی و از آنان د
 سید.کارشناس زبده و متخصص در حوزه مدیریت بحران شهر بجنورد به اتمام ر 02مرحله با 

و شـاخص  ایی ابعـادگام دوم: تأیید شاخص های مستخرج از ادبیات موضوعی:  پرسشنامه طراحی شده در رابطه با شناس
خ و بررسـی پذیری شهر در مواجه با زلزله در اختیار اعضای قرار گرفـت. پـس از دریافـت پاسـهای ارزیابی میزان آسیب

 استخراج گردید.های اعضا، شاخص های مناسب و مورد تأیید دیدگاه
یـان میـانگین ما مقایسـه ها بگام سوم: سطح توافق با اولویت بندی معیارها از دیدگاه اعضای پانل:  پس از تأیید شاخص

 پذیری بـه شـهر و کمـک بـه سـاماندهیشاخص و مولفه، میزان تأثیرگذاری وجود شاخص های ارزیـابی میـزان آسـیب
( 0یف=، خیلـی ضـع5، ضعیف=3، متوس =1، قوی=2ای)خیلی قوی=گزینه 2 ورد با استفاده از طیففضایی بجن -کالبدی

جهت ارزیابی  له نهایی وها از پرسشنامه دلفی در این گام، طی سه مرحمورد بررسی قرار گرفت. بنابراین استخراج شاخص
لفه آورده شـده تفکیک مو هبهای نهایی و مورد استفاده در هر بعد در بستر مورد مطالعه آماده می شوند. در ادامه، شاخص

 است.
 

 محدوده موردمطالعه
 07و درجـه 27 و یشـمال عـر  ثانیـه 30و دقیقـه 53 و درجه 37 تا ثانیه 57 و دقیقه 57 و درجه 37 بین بجنورد، شهر
 متـر 0171 آزاد آبهـای حسط از آن ارتفاع و شده گسترده شرقی طول ثانیه 31و دقیقه 50 و درجه 27 تا  ثانیه 1 و دقیقه
 از و شـدهاقعو اتـرك رودخانـه جنوب کیلومتری 03 و سالوك کوههای شرقی شمال کیلومتری 31 در بجنورد شهر. است
  خـ به شهر این . است گرفته قرار تهران شرق کیلومتری 132 و مشهد غرب شمال کیلومتری 571 در زمینی راه طریق
 بـه را بجنـورد دشـت ضیارا از هکتار 0311 آن وسعت. دارد فاصله کیلومتر 22 ترکمنستان و ایران مرزی نوار با مستقیم
 .است درآورده خود اشغال
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 هایافتهو  بحث

 مرحله اول:

ده ها حذف گردیـاشد، از رده شاخصبتر از میانگین مولفه ها پایینهایی که میانگین آن، شاخص 0مطابق با جدول شماره 
 طرح نخواهند شد.هر بجنورد در مواجه با زلزله نیز مپذیری شو در ارزیابی و نظرسنجی جهت بررسی آسیب

 

 زلهزل با مواجه در بجنورد شهر پذیریآسیب زانیم یابیارز هایشاخص اریمع انحراف و نیانگیم  . 1جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین فراوانی شاخص میانگین مولفه

 3/5 بعد طبیعی

 107/1 33/1 1 گسلخطوط  فاصله از 

 131/0 33/1 1 خاك مقاومت

 215/0 11/3 1 شیب زمین

 1/5 بعد کالبدی

 121/1 17/1 02 سازه های ساختمانی

 201/1 2/1 3 تراکم جمعیتی

 530/0 7/0 7 نوع نمای ساختمان

 107/1 17/1 02 کیفیت ساختمانی

 251/1 2/3 2 بندی قطعاتدانه

 121/1 2/1 3 فضاهای باز و عمومی

 332/0 11/3 1 شهری معابر

 111/1 0/5 7 طبقات ساختمان

 107/1 33/1 1 تراکم ساختمانی

 121/1 17/1 05 مراکز امدادی

 201/1 17/1 01 مراکز خطرزا

 
 مرحله دوم:

ک ذاری هر یـزان تأثیرگای میها، با استفاده از طیف پن  گزینهپس از بررسی میانگین و انحراف معیار هر یک از شاخص
 فضایی شهر بجنورد مورد قرار گرفته است. –بدی پذیری به شهر و نیز ساماندهی کالدر کاهش میزان آسیب

 

 مواجه با زلزله پذیری به شهر درها در کاهش آسیبشاخص یاثرگذار زانیم یبررس  .2جدول شماره 

 

 

 

 خیلی ضعیف ضعیف متوس  قوی خیلی قوی شاخص لفهؤم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی صددر فراوانی درصد فراوانی
ی
یاب
ارز

 
ب
سی
آ

ی
ذیر
پ

 به 
هر
ش

 
رد
جنو
ب

 
 در

ابر
بر

 
زله
زل

 

 1 1 1 1 1 1 %11,7 01 %33,3 2 گسلخطوط  فاصله از 

 1 1 1 1 %1,7 0 %11 1 %23,3 1 خاك مقاومت

 1 1 %33,3 2 %33,3 2 %51 3 %03,3 5 شیب زمین

 1 1 1 1 1 1 %11,7 01 %33,3 2 سازه های ساختمانی

 1 1 1 1 1 1 %73,3 00 %51,7 1 تراکم جمعیتی

 %33,3 2 1 1 %51,7 1 %11 1 1 1 نوع نمای ساختمان

 1 1 1 1 1 1 %11,7 01 %33,3 2 کیفیت ساختمانی

 1 1 1 1 %11,7 7 %23,3 1 1 1 بندی قطعاتدانه

 1 1 %1,7 0 %33,3 2 %11 3 1 1 فضاهای باز و عمومی

 1 1 1 1 %1,7 0 %23,3 1 11 1 معابر شهری

 %33,3 2 %11 3 1 1 %1,7 0 1 1 طبقات ساختمان

 1 1 1 1 %1,7 0 %33,3 2 %11 3 تراکم ساختمانی

 1 1 1 1 1 1 %11,7 01 %33,3 2 مراکز امدادی

 1 1 1 1 %1,7 0 %33,3 01 1 1 مراکز خطرزا
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 مرحله سوم:

متخصصان خبره  شاخص ازنظر کارشناسان و05های مستخرج، و اشتراك گیری میان شاخصبا طی دو مرحله فوق الذکر 
ها حـذف عنوان شاخص ارزیابی برگزیده شده و تنها دو شاخص طبقات ساختمان و نوع نمای ساختمان از میان شاخصبه

 گردید.
ادبیـات  رابـر زلزلـه ازبی شهر در پذیرهای سنجش آسیببنابراین در این بخش، در وهلۀ اول به منظور شناسایی شاخص

ش کیفـی جهـت عنوان مبنایی برای مرحله دوم قرار گرفت. در مرحله دوم یا اجرای میدانی پژوهنظری استفاده شد که به
خصصـان برگـان و متخهای مناسب، با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه)روش دلفـی( آراء و نظـرات تعیین ابعاد و شاخص
 -0و بعـد درزیابی در های اجمع آوری گردید. با توجه به نتایح حاصل از تشکیل پانل دلفی، شاخصحوزه مدیریت بحران 

 کالبدی شناخته شدند. -5طبیعی و 
 دخیـل عوامل مؤثرترین عنوانکه به شیب زمین و خاك، مقاومت گسل، خطوط از فاصله معیار در بعد عوامل طبیعی، سه

 3در بعد عوامل کالبدی  گرفته است. و قرار بررسی مورد اند، شده شناخته لرزه مینز مقابل در شهر آسیب پذیری میزان در
 بندی سـاختمانی ، سـازه هـای سـاختمانی ، کیفیـتاجتماعی)تراکم جمعیت، تراکم ساختمان ، دانه و ساختی انسان معیار

مراکـز  تشنشـانی ویسـتگاهای آهـا و اساختمانی، معابر شهری ، فضاهای باز شهری ، مراکز امدادی همچون بیمارسـتان
 مورد لرزه زمین ابلمق پذیری در آسیب در مؤثر خطرزا همچون ایستگاهای تقلیل فشار گاز و جایگاه های سوخت رسانی (

 نشان داده شده است.  3و ماحصل آن در قالب جدول شماره  .است گرفته قرار استفاده
 

 دلفی پانل از مستخرج زلزله برابر در بجنورد شهر پذیریآسیب ارزیابی در موثر معیارهای وزن. 3جدول شماره 
 وزن معیار وزن معیار

 زیرمعیار معیار زیرمعیار معیار

 فاصله از 

 گسلخطوط 

 0.051555 کیلومتر4تا  0

 فضاهای باز و عمومی

 0.14250 متر50فاصله کمتر از 

 0.07514 متر 150تا  50 0.28208 کیلومتر 6تا  4

 0.09177 متر 300تا  150 0.04917 ترکیلوم10تا6

 0.20091 متر300بیشتر از  0.07411 کیلومتر12تا 10

 0.013755 12بیشتر از 

 معابر شهری

 0.47099 1دسترسی محلی درجه 

 مقاومت

 خاك

 0.26770 جمع و پخش کننده 0.031778 آبرفت

 0.14250 درجه دو ویژه 0.09177 رسوبات آبرفتی

 0.07514 درجه یک 0.05471 سترمارن و خاک

 0.04367 کنارگذر شهری 0.053547 ماسه سنگ و مارن

 0.03870 کنگلومرای نیمه سخت

 تراکم جمعیتی

 0.03870 نفر 50کمتر از 

 شیب زمین

 0.04110 نفر 150تا  51 0.014250 درجه 6کمتر از

 0.031778 نفر 250تا  151 0.26770 درجه12تا 6

 0.05471 نفر 300تا  251 0.14250 درجه 15تا  12

 0.05210 نفر تراکم 300بیشتر از  0.07514 درجه25تا 15

 0.04367 درجه25بیشتر از 

 تراکم ساختمانی

 0.05999 بسیار باال

سازه های 

 ساختمانی

 0.10696 باال 0.50346 خشت  وچوب

 0.20091 متوسط 0.26714 آجر و سنگ

 0.63213 پایین 0.09417 آجر و آهن

 0.6512 بسیار پایین 0.09417 اسکلت فلزی

 0.04110 بتن آرمه

مراکز 

 امدادی

نشانی آتش

 و بیمارستان

 0.26714 متر500کمتر از 

کیفیت 

 ساختمانی

 0.07514 متر1000تا  500بین  0.47099 تخریبی

 0.13755 متر1500تا 1000 0.26770 مرمتی

 0.09177 متر2000متر تا 1500 0.14250 قابل نگهداری
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 0.014250 متر2000بیشتر از  0.07514 نوساز

 0.04367 فاقد بنا

مراکز 

 خطرزا

جایگاه 

 سوخت

 0.45870 متر300کمتر از 

بندی دانه

 قطعات

 0.26889 متر 500تا  300 0.042857 متر100کمتراز 

 0.51327 متر 800تا  500 0.45870 متر 200تا  100

 0.07514 متر1000تا  800 0.47099 متر 300تا  200

 0.51242 متر1000بیشتر از  0.26770 متر 500تا  300

 0.26770 متر 500بیشتراز

TBS 

 0.04367 متر 200کمتر از 

 0.09177 متر 400تا  200 

 0.45870 متر 700تا  400

 0.47099 متر 1000تا  700

 0.05210 متر 1000بیشتر از    

 
 پذیری شهر در برابر زلزله تبیین ضریب اهمیت معیارهای بعد طبیعی در ارزیابی میزان آسیب

 تشکیل ماتریس زوجی)مقایسه دودویی( معیارهای مورد بررسی 

 فاصـله ازدهد که معیـار باشد، نشان میمی 015/1( که 0و ستون  3)ردیف A 30، مقدار عددی (1)جدولدر این ماتریس
در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) « شروط معکوس»باشد و با توجه به اصل دارای اهمیت می شیب زمینبرابر 7  گسل ها

برابر  03Aخواهد بود(. بنابراین مقدار عددی  برابر   Iنسبت به  Jباشد، اهمیت عنصر  k برابر با Jنسبت به  Iاگر اهمیت 
 د.خواهد بو 7

 

 های طبیعیزوجی شاخصمقایسه ماتریس  . 4جدول شماره 
 مجموع شیب زمین مقاومت خاك گسلخطوط  فاصله از  شاخص

 730/1 7 2  گسلخطوط  فاصله از 

 011/1 3  2/0 مقاومت خاك

 110/1  3/0 7/0 شیب زمین

 
 های ارزیابیمحاسبه میانگین هندسی معیار

 صله از خطوط گسلفا :  

 : مقاومت خاك

 : شیب زمین   
 ید.آها، به دست می ضریب اهمیت معیارها از نرمالیزه کردن این اعداد یعنی از تقسیم هر عدد به سر جمع آن

 
 محاسبه ضریب اهمیت معیارها ارزیابی

 : فاصله از خطوط گسل  

 : مقاومت خاك   

 :  شیب زمین  
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ن معادل یک است. وایـن نشـادر شاخص طبیعی نه گا سهشود مجموع ضریب اهمیت معیارهای همانطور که مشاهده می

ط گسـل، له از خطوبا توجه وزن بدست آمده، مشخص گردید به ترتیب معیار فاص ارهاست.دهنده نسبی بودن اهمیت معی
 باشند. پذیری شهر بجنورد موثر میمقاومت خاك و شیب زمین در آسیب

 رابر زلزله پذیری شهر در بتبیین ضریب اهمیت معیارهای بعد کالبدی در ارزیابی میزان آسیب
 معیارهای مورد بررسی تشکیل ماتریس زوجی)مقایسه دودویی( 

ن پـذیر ها براحتی امکاوقتی تعداد شاخص جهت مقایسه دودویی کم باشد، محاسبه میانگین هندسی و ضریب اهمیت آن
زمـین  است همانطور که مقایسه دودویی شاخص های محیطی این تحقیق بصورت دستی برای سه شاخص خ  گسـل،

نجام کار، اشود عالوه بر زمان بر بودن مراحل شاخص های بیشتر می شناسی و شیب زمین انجام گرفت. ولی وقتی تعداد
هش خطـا در . بعلت کاامکان خطا هم به نسبت زیادی وجود دارد و اعتماد به ضریب اهمیت بدست آمده پایین خواهد آمد

استفاده شـده  Expert Choice افزاراین تحقیق جهت باال بردن کیفیت و دقت محاسبات در شاخص های کالبدی از نرم
شاخص به صورت دودویی با هم مقایسه شده است مـثال در مقایسـه  3شود ( مشاهده می2است همانطور که در جدول )

دهـد ست که نشان میاتعلق گرفته  3دودویی دو معیار سازه ساختمانی و تراکم ساختمانی ، شاخص سازه ساختمانی عدد 
ها در آن ریب اهمیتضنتای  مقایسه معیارها و  .انی اندکی بیشتر استارزش و اهمیت این شاخص نسبت به تراکم ساختم

شود مجمـوع می همانطور که مشاهدهیت باال به شرح ذیل لیست شده است. آمده است که به ترتیب ضریب اهم 0شکل 
ت ودن اهمیـگانه )سطح دوم سلسله مراتبی( معادل یک اسـت. ایـن نشـان دهنـده نسـبی بـ 3ضریب اهمیت معیارهای 

های بدسـت و وزن بوده که نشانگر سازگاری قابل قبول است 11/1( در این تحقیق CR) ضریب ناسازگاری معیارهاست.
 آمده دارای سازگاری خوبی هستند.

 

 های کالبدیزوجی شاخصمقایسه ماتریس  .5جدول شماره 

 شاخص
سازه های 
 ساختمانی

 کیفیت
 ساختمانی

 بندیدانه
 قطعات

فضاهای 
باز و 
 عمومی

معابر 
 شهری

تراکم 
 جمعیتی

تراکم 
 ساختمانی

مراکز 
 امدادی

 مجموع خطرزامراکز 

 551/1          سازه های ساختمانی

 553/1         3 ساختمانی کیفیت

 171/1        1 1 قطعات بندیدانه

 151/1       7 1 1 فضاهای باز و عمومی

 113/1      2 3 1 1 معابر شهری

 005/1     3 7 3 3 3 تراکم جمعیتی

 001/1    5 2 1 7 3 3 تراکم ساختمانی

 111/1   7 3 5 2 3 3 3 مراکز امدادی

 011/1  2 3 2 5 1 2 5 5 خطرزامراکز 

 0 مجموع

 

 
 Expert Choiceمقایسه دودویی شاخص های کالبدی در نرم افزار  . 1شکل شماره 
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نا بـا امتیـاز بیب کیفیت شخص گردید که از میان عوامل کالبدی به ترتبا توجه به نتای  حاصل از جدول و نمودار فوق، م
(، ، تـراکم 011/1رمـال )ن(، موقعیت مراکـز خطـرزا بـا امتیـاز 551/1(، سازه ساختمان با امتیاز نرمال )553/1نرمال شده)

(، ، شـبکه 171/1با امتیاز نرمال ) بندی(، ، دانه001/1(، ، تراکم ساختمانی با امتیاز نرمال )005/1جمعیتی با امتیاز نرمال )
ضای بازشهری با امتیـاز نرمـال (،  و ف111/1(، ، موقعیت مراکز امدادی با امتیاز نرمال )113/1معابر شهر با امتیاز نرمال )

 باشند.(،  ارجح تر می151/1)
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-اضیپذیری کالبدی اربر کاهش آسیبشهری ریزی کاربری اراضیپایدار برنامهاصول و معیارهای توسعه نقش و تاثیر

 باشد؟شهری بجنورد در مواجه با زلزله چگونه می

پذیری در برابـر ب، بافت مرکزی شهر بجنورد و محالت قدیمی شهر دارای بیشترین سطح  آسی01بر اساس نقشه شماره 
شهری است. زیرا  ماندهی کاربری هایریزی و سازلزله را دارند که این نشان دهنده رابطه مستقیم و معنا دار سطح برنامه

ه است و رنامه بودبهسته های اولیه شهر که بخش مرکزی بجنورد را در بر میگیرد در طی زمان رشد خود جوش و بدون 
محـدودی  بر از عـر بیشتر بر اساس رفع نیاز ساکنین در دهه های گذشته  بود ه است اینکه در این بخش از شهر معـا

بـر  مومـاًعست و کوچـه های گذشته به وسایل نقیله موتوری بوده ات عدم نیاز ساکنین شهر در سالبرخوردار هستند بعل
ر دهه هـای ده بر این حمل بار توس  چهار پایان طراحی گشته است. عالو حسب ظرفیت رفت و آمد ساکنین  و یا نهایتاً

اسـت چـرا   اپذیر بودهامنیت ساکنین اجتناب نگذشته نیاز به بافت متراکم، فشرده و معابر تنگ و کم عر  جهت تامین 
ومی و تغییـر ایل نقلیـه عمـولی با توسعه وس تر بوده  است.آسان که در زمان یورش بیگانگان فرایند دفاع از محله و شهر

لبدی و اماندهی کاهای شهری نیاز به این است که کاربری های شهری نیز سیافتن نقش و عملکردهای شهری، در بافت
عنایـت بـه  زی شهر باکی گرددند که البته این تغییرات مستلزم زمان زیادی است به همین علت بافت قدیمی و مرکفیزی

پذیر سـیبهایی چـون زلزلـه بشـدت آاینکه بر اساس خواست و نیاز جوامع امروزی طراحی نگردیده است در برابر بحران
ن محالت در علت اینکه اییری باالیی هم برخوردار هستند بپذهستند . محالتی که در نقشه مشاهده می شوند و از آسیب

ها به سـمت شـهر آن دهه گذشته روستاهای اطراف شهر بوده اند و عموما دارای کارکرد روستایی هستند و رشد فیزیکی
دمت ت بنا ، قبصورت خود جوش و بدون برنامه بوده است که موجب شده این محالت ازنظر شاخص هایی همچون کیفی

ه از یل در برابر زلزله همین دالسازه های ساختمانی و دوری از مراکز امدادی و .. . شرای  مناسبی را برخوردار نباشند و ب، 
نـد از اعه یافتـه سایر قسمت های شهر مخصوصا مناطق نوساز  و حاشیه شهر که بر اساس طرح و برنامه سـاخته و توسـ

رد از از طریق فضایی شهر بجنو –ن نمود میان ساماندهی کالبدی توان بیا پذیری بیشتری برخوردارند. در نتیجه میآسیب
مسـتقیم  هری رابطـهشـبرنامه کاربری زمین شهری  با میزان کاهش خسارات وارده ناشی از زلزله درجهت توسعه پایدار 

 وجود دارد.
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 پذیر شهر بجنورد در برابر زلزلهبلوک های آسیب .14شکل شماره 

 

 گیرییجهنت
دیم و همچـین فرسـوده و قـ بافـت در هـا معیـار اکثر نامناسب از وضعیت بجنورد شهر سطح در تحقیق معیارهای رسیبر

 لرزه زمین وقوع رتصو نواحی در این بیشتر خسارات و آسیب از مسئله این .دارد حکایت محالت روستایی ادغامی در شهر

 محـور بـا موضـعی هـای طرح و تهیه گردد می محسوب شهر سطح در اقدام های اولویت از مناطق این لذا دهد؛می خبر

 کـارگیری هبـ نمودهـای اطـراف سمت شهر به ی توسعه با .است برخوردار باالیی ضرورت از نواحی این در خطر کاهش

درنتیجـه  و بـاز فضـاهای وسعت افزایش و تر مناسب توزیع تر، عریض های )خیابان اراضی کاربری و ریزی شهری برنامه
 گفت توان که می ینحو به . است مشاهده قابل شهری بافت ...( در و ها سازه بهتر جنس باز، فضاهای به بیشتر دسترسی

 تـاب و پذیریکـه آسـیب شـهر یک آتی ی توسعه .هستند برخوردار تری مناسب وضعیت از نواحی این در معیارها بیشتر

 که این به توجه اب .است بسیاری برخوردار اهمیت از ازدس می مشخص را آتی های نسل نتیجه در و آینده هایبافت آوری

 خطر بندی پهنه نقشه به توجه با و جنوبی و غربی است نواحی سمت به شهر ی توسعه میزان بیشترین اخیر هایسال طی

 بـدون رونـدی در و کـرده کمتر شهر جنوب در ها،با گسل را خود فاصله روز به روز شهری توسعه از بخش این لرزه زمین

 به . است مناطق این در لرزه زمین باالتر شدت معنای به که باشدمی حرکت باالدر خطر معر  در نواحی به سمت برنامه

 آن خیابانهای که هاییهمحدود شهر، پذیریآسیب نقشه به توجه با :است شده حاصل زیر نتای  حاضر مطالعه از کلی طور

 در ... و اختمانیس و جمعیتی تراکم و داشته قرار بهتری وضعیت در امدادی زمراک به ازنظر دسترسی و داشته کافی عر 

 بندیتقسـیم بـه توجه با هامحدوده این دیگرعبارتبه .دارند قرار بهتری وضعیت در پذیریآسیب ازنظر است، پایین هاآن

 .اندگرفته پذیری بسیار باالآسیبپذیری نسبتا پایین ، پایین ، متوس  ، باال و آسیب قسمت، 2 به پذیرینقشه آسیب
 مطالعـه مورد شهر محدوده بقیه به نسبت های شهرشهر، بخش غربی و کناره جنوب در موجود هایمحدوده کلی طور به

 علـت .شـودمی افزوده پذیریآسیب میزان بر شهر، شمال به جنوب سمت از حرکت با .هستند پذیری کمتریآسیب دارای

 قـدمت بـا و مقاوم هایساختمان کافی، عر  با معابر داری آن مرکز و شمال به نسبت جنوب شهر که است امر این این

 هـای -کاربری مطب پزشکان و مسجد انقالب، بازارهای محلی، مانند مرکز شهر در بافت  کاربریهای تراکم .باشدمی کم

باع   دارند، شهری نقش که قربانی و ...  بهشتی، شهید و طالقانی  هایخیابان بدنه در خصوص به تجاری ترافیک جاذب
محالت قـدیمی شـهرهمچون  همچنین .باشد داشته قرار زلزله برابر در باالیی پذیریآسیب وضعیت در شهر مرکز که شده

کم،  عر  داشتن به علت شهریور شمالی 07باغ مطهری، محله شیر آب و  پشت نیروگاه، بربرقلعه، کالته آروین، جوادیه،
 معصـوم زاده، پذیری محالتآسیب .نیست خوبی وضعیت در های کم مقاوم، کیفیت ساختمانی ضعیف اکم، سازهبافت متر

 درجـه و کـم سـاختمانی و جمعیتـی تـراکم زیـاد، مسـاحت با های کاربری وجود .است مشهود باغ عزیز و دباغ خانه نیز
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 پـایین امتیـاز باع  متری شهدا 35، بلوار مدرس و ، استقاللبلوار دولت، والیت، خیابان دهخدابدنه  در کمتر محصوریت

 مواقـع در حیـاتی شریان عنوانبه حیاتی را نقش هابزرگراه ین. ااست شده هاآن بهتر وضعیت نتیجه و پذیریآسیب ازنظر

 .کرد ندخواه بازی امدادرسانی امر در کمک زیادی امر این در هاآن کمتر پذیریآسیب و کرد خواهند بازی زلزله از بعد

 

 تقدیر و تشکر
 حامی مالی نداشته است. بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله

 
 منابع

نهنمونـه  زلزلهزلزله  برابربرابر  دردر  شهرشهر  کاربردیکاربردی  آوریآوریتابتاب  ارزیابیارزیابی  ..((03310331))  ..احمداحمد  سیدسید  حسینی،حسینی،  وو  دیمندیمن  دوست،دوست،  کاشفیکاشفی  ؛؛زاده، عیسیزاده، عیسیابراهیمابراهیم (0   نمو
 ..030030  –011011..صصصص  ،،5151  شمارهشماره  ،،11  دورهدوره  طبیعی،طبیعی،  محی محی   مخاطراتمخاطرات  مجلهمجله  ..پیرانشهرپیرانشهر  شهرشهر  موردیموردی

سیبتبیین، تحلیل و راهکارهای کـاهش آسـیب. . ((03370337))  ..اصالنی ، فرشتهاصالنی ، فرشته (5 کاهش آ له پذیری در برابـر زلزلـه )مطالعـه مـوردی : یـک محلـه تبیین، تحلیل و راهکارهای  یک مح موردی :  عه  له )مطال بر زلز پذیری در برا
، پائیز ، پائیز   33، شماره ، شماره   11وره وره پیشگیری و مدیریت بهران ، دپیشگیری و مدیریت بهران ، د  فصلنامه دانشفصلنامه دانش  ..تهران (تهران (  5555همسایگی از محله گلستان شرقی در منطقه همسایگی از محله گلستان شرقی در منطقه 

 510510  -521521، ص ، ص   03370337

شهرپذیری شهرها از زلزله و پیشنهاد الگوی بهینـه )نمونـه مـوردی: شـهربررسی الگوی فضایی آسیببررسی الگوی فضایی آسیب. . ((03370337))  ..امیریان، سهرابامیریان، سهراب (3 موردی:  نه  نه )نمو   پذیری شهرها از زلزله و پیشنهاد الگوی بهی
 ..551111-517517  ..، صص، صص33، شماره ، شماره 0101کرمانشاه(، فصلنامه نگرش های نو به جچغرافیای انسانی، سال کرمانشاه(، فصلنامه نگرش های نو به جچغرافیای انسانی، سال 

سنندج آوری نهادی و کالبدی محالت شـهری سـنندج یل تابیل تابارزیابی و تحلارزیابی و تحل  ..((03370337))  ..اسدیان، فریدهاسدیان، فریده  ووسرور، رحیم سرور، رحیم   ؛؛بهرامی، سیروانبهرامی، سیروان (1 شهری  آوری نهادی و کالبدی محالت 
 ..0202-3333  ..صصصص  ،،2323ه ه ، شمار، شمار0000فصلنماه جغرافیایی سرزمین، سال فصلنماه جغرافیایی سرزمین، سال   ..)مطالعه موردی: محالت سرتپوله، شالمان و حاجی اباد()مطالعه موردی: محالت سرتپوله، شالمان و حاجی اباد(

له(آوری شـهری در برابـر مخـاطرات طبیعـی )زلزلـه(سنجش ابعاد کالبدی تابسنجش ابعاد کالبدی تاب  ..((03310331))  ..پوراکرمی، محمدپوراکرمی، محمد  وو  پاشاپور، حجت اهللپاشاپور، حجت اهلل (2 عی )زلز خاطرات طبی بر م شهری در برا   آوری 
شماره ، شـماره 0505ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره فصلنامه مطالعات برنامهفصلنامه مطالعات برنامه  ..شهر تهرانشهر تهران  0505مطالعه موردی منطقه مطالعه موردی منطقه  یاپی)پیـاپی  11،  (، (، 1010  )پ

 ..01150115-312312. صص . صص 03310331زمستان زمستان 
در در   ییااله له مشارکت محمشارکت مح  نقشنقش  لزله ولزله ودر برابر زدر برابر ز  یرانیراناا  ییپذیری شهرهاپذیری شهرهاآسیبآسیب  ..((03170317))  ..لیلیعع  یب زاده،یب زاده،مصمص  وو  محمدرضامحمدرضا  ی،ی،پورمحمدپورمحمد (1

 ..001001-007007  ..صص، ص، ص0505و توسعه، شماره و توسعه، شماره   یایاها، جغرافها، جغرافآنآن  ییامدادرسانامدادرسان

مینزمـین  خطرخطر  برابربرابر  دردر  شهریشهری  آوریآوریتابتاب  ظرفیتظرفیت  ارزیابیارزیابی  ..((03310331))  ..حسینحسین  نژاد؛نژاد؛  حاتمیحاتمی  رسول ورسول و  صمدزاده،صمدزاده،  ؛؛النازالناز  جزایری،جزایری، (7   بابـا  لرزهلـرزه  ز
، ،   0101  سالسال  هری،هری،شش  ریزیریزیههبرنامبرنام  وو  پژوهشپژوهش  فصلنامهفصلنامه  تهران،تهران،  شهرداریشهرداری  0505  منطقهمنطقه  موردیموردی  مطالعهمطالعه  نهادینهادی  وو  اجتماعیاجتماعی  ابعادابعاد  بربر  تاکیدتاکید
 ..2020-1313..صصصص، ،   3333  پیاپیپیاپی  شمارهشماره

  کالنشهرکالنشهر  11  منطقهمنطقه  موردیموردی  طالعهطالعهمم  شهری.شهری.  اراضیاراضی  کاربریکاربری  طبیعیطبیعی-  ساختاریساختاری  آوریآوریتابتاب  ارزیابیارزیابی  ..((03370337))  ..اسحاقاسحاق  سیدسید  جاللیان،جاللیان، (1
 ..053053-  013013  ..صصصص، ، 11  ، شماره، شماره00  دورهدوره  ..پایدارپایدار  شهرشهر  فصلنامهفصلنامه  تهران،تهران،

  بابا  طبیعیطبیعی  مخاطراتمخاطرات  برابربرابر  رردد  شهریشهری  فرسودهفرسوده  بافتبافت  ایایسازهسازه  پذیریپذیریآسیبآسیب  سنجشسنجش  ..((03310331))  ..دانی، یعقوبدانی، یعقوبابابو و   ، حسین، حسیننژادنژاد  حاتمیحاتمی (3
  هه، شمار، شمار5151  دورهدوره  رافیایی،رافیایی،جغجغ  اطالعاتاطالعات  فصلنامهفصلنامه. . ((  اهوازاهواز  کالنشهرکالنشهر  مرکزیمرکزی  فرسودهفرسوده  بافتبافت  موردی:موردی:  مطالعهمطالعه  غیرعاملغیرعامل  پدافندپدافند  رویکردرویکرد
 ..075075–023023  ..صصصص، ، 011011

سودهفرسـوده  هایهـای  بافتبافت  آوریآوریتابتاب  میزانمیزان  ارزیابیارزیابی  (،(،03310331کرکه آبادی، زینب )کرکه آبادی، زینب )  وو  زند مقدم، محمدرضازند مقدم، محمدرضا  ؛؛لی، سمیهلی، سمیهتوکتوک  زادهزاده  حسنحسن (01   دردر  فر
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-77اپن)اپن)ترك ایران و ژترك ایران و ژمشمش  کارگاهکارگاه  تتمجموعه مقاالمجموعه مقاال  یران،یران،بحران زلزله در ابحران زلزله در ا  یریتیریتدر مددر مد  ییبازنگربازنگر  ورتورتضرضر  ..((03110311))  ..نعمتنعمت  ی،ی،حسنحسن (00
 ..ریزی کشورریزی کشورو برنامهو برنامه  یریتیریت، سازمان مد، سازمان مد531531شماره شماره   یهیهنشرنشر  (،(،03130313مهر مهر   22

 بربر موثرموثر بندی عواملبندی عوامل یتیتاولواولو وو شناساییشناسایی ..((03320332))  ..افسانهافسانه  ،،مقدممقدم زمانیزمانی وو سیدعبداهللسیدعبداهلل جاغرق،جاغرق، سجادیسجادی ؛؛مهشیدمهشید طهرانی،طهرانی، ئیئی حمزهحمزه (05

 مدیریت،مدیریت، نویننوین هایهای پارادایمپارادایم بین المللیبین المللی کنفرانسکنفرانس دومیندومین رشت،رشت، هایهای بیمارستانبیمارستان میانمیان دردر بحرانبحران بابا مواجههمواجهه دردر سازمانیسازمانی آوریآوریتابتاب

 ..050050-031031  ..صصصص کارآفرینی،کارآفرینی، وو نوآورینوآوری

و و   یایاغرافغرافارشد رشته جارشد رشته ج  ناسیناسییان نامه کارشیان نامه کارشپاپا  (،(،: شهر بروجرد: شهر بروجردیینمونه موردنمونه مورد))بحران پس از زلزلهبحران پس از زلزله  یریتیریتمدمد  ..((03130313))  ..یدیدناهناه  ی،ی،سروسروخخ (03
 اهواز.اهواز.  چمرانچمران  یدیددانشگاه شهدانشگاه شه  ،،ییریزی شهرریزی شهربرنامهبرنامه

عی و پذیری مخاطرات طبیعـی و پهنه بندی آسیبپهنه بندی آسیب  ..((03370337))  ..نگیننگین    ،،عالیعالی  وو  شهرامشهرام  ،،روستاییروستایی  ؛؛اسداهللاسداهلل  میرمیر  ،،حجازیحجازی  ؛؛رجبی ، معصومهرجبی ، معصومه (01 پذیری مخاطرات طبی
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لوژیژئومورفولـوژی  هایهای  پژوهشپژوهش  نشریهنشریه  ..های سقز )مطالعه موردی سیل و زلزله (های سقز )مطالعه موردی سیل و زلزله (ژئومورفولوژیکی سکونتگاهژئومورفولوژیکی سکونتگاه میکمـی  ژئومورفو فتم ، ،دوره هفـتم ،   ک ،دوره ه
 ..013013-032032  ..صصصص، ، 5151ماره پیاپی ماره پیاپی شش، ، 55شماره شماره 

تابارزیابی و تحلیل میزان تـاب  ..((03310331))  ..پوراکرمی، محمدپوراکرمی، محمد  وو  زیاری، کرامت اهللزیاری، کرامت اهلل  ؛؛عیدعیدزنگنه شهرکی، سزنگنه شهرکی، س (02 قه آوری کالبـدی منطقـه ارزیابی و تحلیل میزان  بدی منط   0505آوری کال
شمار، شـمار0022  سالسـالفصلنامه انجمن جغرافیای ایران، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران،   ..ورورککو ویو وی  FANPشهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل    ..صصصـص، ، 2525ه ه ، 

1010-015015.. 
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