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ماعی مناطق شهری در مقابل پذیری اجتتحلیل فضایی آسیب

شهرداری  2)نمونه موردی: منطقه  SVI با استفاده از مدلزلزله 

 تبریز(
 دکتر شهریور روستایی

 محمدتقی معبودی
  23/04/9311تاریخ پذیرش:     01/99/9314تاریخ دریافت:  

 چکیده
 بودن ینیب شیپ قابل ریغ و وقوع لحاظ به که رودیم شمار به یعیطب یایبال از یکی عنوان به زلزله

 و یآمادگ ازمندین یژگیو نیا خاطر به لذا. است برخوردار یخاص تیاهم از مخاطرات ریسا به نسبت

. وقوع زلزله اثرات است وارده خسارات و تلفات زانیم کاهش جهت در بحران وقوع از شیپ یزیر برنامه

اقتصادی افراد دارد،  -های اجتماعی داشته و ارتباط مستقیمی با وضعیت اجتماعیمتفاوتی را بر گروه

اقتصادی جوامع است. از اینرو مدل شاخص  -های اجتماعیابرابریبطوریکه نتایج آن منطبق بر ساختار ن

ها، به اقتصادی گروه–های اجتماعی روشی است که بر اساس ویژگی (SVI) آسیب پذیری اجتماعی

پذیری پردازد. این مقاله با هدف تحلیل فضایی آسیبارزیابی میزان آسیب پذیری آنها در مقابل زلزله می

انجام یافته  SVIتوصیفی و با استفاده مدل  -شهرداری تبریز در قالب روش تحلیلی 2اجتماعی منطقه 

های مرتبط با ها و متغیرهای مورد نیاز تعریف شد و سپس دادهاست. ابتدا بر اساس مدل مذکور شاخص

شهرداری  2به منطقه مربوط  0931متغیرها در مقیاس حوزه / بلوک آماری از اطالعات سرشماری سال 

ها مورد تحلیل قرار داده (factor Analysis) تبریز استخراج گردید و با استفاده از روش تحلیل عاملی

گرفت. در نهایت نتایج حاصل از تحلیل، با نقشه پایه منطقه تفلیق شده و توزیع فضایی آسیب پذیری 

پذیری اجتماعی حاصل از عوامل آسیبشهرداری تبریز مشخص گردید. نقشه نهائی  2اجتماعی منطقه 

درصد( و به  90) نفر 31981از مساحت منطقه با جمعیت  درصد 3/01دهد که  چهارگانه نشان می

عبارتی دیگر نزدیک یک پنجم مساحت منطقه با حدود یک سوم جمعیت در معرض آسیب پذیری باال 

 قرار دارند. 

 شهر تبریز. 2تحلیل عاملی، منطقه ،  SVIآسیب پذیری اجتماعی، مدل واژگان کلیدی:
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 مقدمه -9

مورد بالیای طبیعی در سطح دنیا ثبت  953، 2102دهند که در سال مطالعات نشان می

-2100نفر : 013111نفر کشته شده اند)میانگین ساالنه 3665شده است که در اثر آن 

میلیون  261ساالنه میلیون نفر در سرتا سر جهان صدمه دیده اند)میانگین  028(. و 2112

میلیارد دالر به  053(. بر اساس برآوردها، خسارت اقتصادی معادل 2112-2100   نفر:

میلیون دالر  089که  2110-2101کشورها تحمیل کرده است که نسبت به میانگین سال 

کشور دارای باالترین تلفات بالیای  01درصد افزایش یافته است. در میان  01بوده، حدود 

های با درآمد کم و متوسط و چهار کشور با درآمد باال قرار شش کشور جزء اقتصادی طبیعی،

-نشان می 2102پراکندگی جغرافیایی مخاطرات طبیعی در سال  (Debarati, 2013:1) .دارند

       اروپا  ،درصد( 2/22)درصد در رتبه اول و بعد از آن قاره آمریکا  8103که قاره آسیا با     دهد 

اند های بعدی قرار گرفتهدرصد( در رتبه 0/9)و اقیانوسیه  ،درصد( 3/05)آفریقا  ،درصد( 9/01)

اند. موارد فوق کشور در قاره آسیا واقع شده 6اند، کشورکه بیشترین تلفات را داده 01و از 

نشانگر اینست که مخاطرات طبیعی هر ساله موجب کشته شدن افراد زیادی در سرتاسر دنیا 

کند که میزان خسارات آن ارت اقتصادی سنگینی را به اقتصاد کشورها تحمیل میشده و خس

اجتماعی جوامع رابطه مستقیمی دارد. زلزله به عنوان یکی از بالیای  –با وضعیت اقتصادی 

رود که هم به لحاظ وقوع و هم به جهت غیر قابل پیش بینی بودن نسبت طبیعی به شمار می

ت خاصی برخوردار است. لذا به خاطر این ویژگی نیازمند آمادگی و به سایر مخاطرات از اهمی

برنامه ریزی پیش از وقوع بحران در جهت کاهش میزان تلفات و خسارات وارده است. مطالعات 

های گذشته در زمینه زلزله نشان می دهد که عمده مباحث، و تحقیقات صورت گرفته در دهه

     کالبدی و فیزیکی مورد بررسی قرار داده و بعد آسیب پذیری در مقابل زلزله از ابعاد

مورد توجه قرار گیرد که اقتصادی آن مورد غفلت واقع شده است. ولی باید این نکته  -اجتماعی

، نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی جوامع هستند پذیری ساختارها و فضاهای کالبدیعلت آسیب

ر مقابل زلزله ، کاهش آسیب پذیری کالبدی را به اقتصادی د -که با افزایش تاب آوری اجتماعی

 دنبال خواهد داشت.

شود، با توجه به اینکه شهر تبریز جزء شهرهای زلزله خیز با خطر باال در ایران محسوب می

شهر تبریز در مقابل زلزله انجام  2پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی منطقه

توجه بیشتر و تقویت نقاط آسیب پذیر منطقه را به دنبال داشته  ،تواندیافته که نتایج آن می

 باشد.
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 پیشینه تحقیق-9-2

بیشتر مورد  0331موضوع آسیب پذیری اجتماعی در مقابل مخاطرات طبیعی در دهه 

تواند زمانیکه آنها به این نکته پی بردند که آسیب پذیری می توجه پژوهشگران قرار گرفت،

کی، فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی را که تاب آوری جامعه را تحت تاثیر قرار عالوه بر بعد فیزی

های اجتماعی است و باعث ،که آن محصول نابرابری(Barry,2011:1) دهند را نیز شامل شودمی

 های مختلف در معرض تهدیدات مختلف از جمله زلزله قرار گیرند.شود گروهمی

شان که های یک شخص یا گروه و موقعیتویژگیپذیری اجتماعی عبارت است از آسیب

ظرفیت آنها را برای پیش بینی،مقابله،پایداری و بازیابی در مقابل اثرات مخاطرات طبیعی، تحت 

و  ه سطح زندگی اشخاص را تعیین کردهدهد. آن ترکیبی از فاکتورهایی است کتاثیر قرار می

ه بوسیله حوادث قابل شناسائی در طبیعت شود کها را شامل میمعیشت، ثروت، و دیگر دارائی

پذیری اجتماعی در مقابل (. کاتر آسیبBen,2003:11)گیرندو جامعه، در معرض خطر قرار می

های پذیری اجتماعی تا حدودی محصول نابرابریآسیب»کند: مخاطرات را چنین تعریف می

خسارت قرار داده و  های مختلف را در معرضهای اجتماعی که گروهویژگی -اجتماعی است

    های مکانی را شامل همچنین آن نابرابری -دهدتوانایی پاسخ به آن را تحت تاثیر قرار می

های جوامع و محیط ساخته شده از قبیل سطح شهرنشینی، نرخ رشد، و حیات ویژگی -شودمی

 (Jana, 2008:3) کند.اقتصادی که به آسیب پذیری مکان کمک می

ی در برابر زلزله همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است از اینرو به پذیرآسیب موضوع

 شود:برخی از مهمترین تحقیقات انجام یافته در این زمینه اشاره می

نامه کارشناسی ارشد خود به ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی در ( در پایان2111) 1استونر

عی و روش کیفی در بریتیش کلمبیای مقابل زلزله با استفاده مدل شاخص آسیب پذیری اجتما

پذیری اجتماعی باال در مناطق دهد که آسیبکانادا پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می

با تراکم جمعیتی باال و در برخی از محالت داخل و حومه شهری متمرکز شده که در مجموع 

هشی با عنوان ارزیابی (، در پژو2109و همکاران) 2شود. آرماشحوزه آماری را شامل می 25

و شاخص آسیب  (SEVI Model)آسیب پذیری اجتماعی با استفاده از مدل تحلیل چند معیاره

پذیری اجتماعی در بخارست رومانی پرداخته و در ، به ارزیابی آسیب3(SVI)پذیری اجتماعی

ی ترین روش در زمینه ارزیابپذیری اجتماعی را به عنوان مناسبپایان مدل شاخص آسیب

 کند. زنگی آبادی و همکارانآسیب پذیری اجتماعی در مقابل حوادث طببعی پیشنهاد می

(، در مقاله ای با عنوان تحلیل شاخص های آسیب پذیری مساکن شهری در برابر خطر 0913)

اند که زلزله)نمونه موردی: مساکن شهر اصفهان(، به بررسی موضوع پرداخته و نتیجه گرفته

                                           
1 Stoner 
2 Armas 
3 Social Vulnerability Index  
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مساکن شهر در برابر خطر زلزله زیاد بوده و از نظر شاخص دسترسی  میزان آسیب پذیری

مساکن شهر به مراکز امداد و نجات، به ویژه آتش نشانی، مراکز اورژانس و مرکز پلیس وضعیت 

(، در پژوهشی با عنوان ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی شهرها 0913مطلوبی ندارند. احد نژاد )

کالبدی به  -های اجتماعی: شهرزنجان( با استفاده از ترکیب شاخص)نمونه موردی در برابر زلزله

    پذیری شهر زنجان در برابر زلزله پرداخته و نتایج تحقیق نشانگر اینست کهارزیابی آسیب

درصد دارای آسیب  9301درصد از مناطق شهر زنجان دارای آسیب پذیری زیاد و  9206

(، در تحقیقی با عنوان ارزیابی طیف آسیب 0932) پذیری متوسط هستند. ملکی و همکاران

، uDهای پذیری لرزه ای در شهرها بر اساس سناریوهای شدت مختلف با استفاده از مدل

Topsis ،Gis  مطالعه موردی:شهر یزد(، به ارزیابی آسیب پذیری شهر یزد در مقابل زلزله(

درصد بیشترین و  019/1و  682/1به ترتیب با میزان  0و 2پرداخته و نتیجه گرفته که مناطق 

کمترین آسیب پذیری اجتماعی شهر را در برابر زلزله در مناطق شهر یزد دارند. زنگی آبادی و 

( در پژوهشی با عنوان ارزیابی آسیب پذیری بخش مرکزی کالن شهرهای ایران 0932همکاران)

، به شهر اصفهان( 9قه : منط)مطالعه موردی IHWPدر برابر بحران زلزله با استفاده از مدل 

 9درصد قطعات منطقه  55اند. نتایج تحقیق حاکی از آنست که بیش از بررسی موضوع پرداخته

 شهر اصفهان در برابر زلزله از وضعیت آسیب پذیری زیاد و خیلی زیاد برخوردارند.

 مبانی نظری تحقیق-9-3

رزیابی آسیب پذیری در بطور کلی در ادبیات مربوط به مدیریت بحران سه مدل اصلی از ا

 گیرد که عبارتنداز :تحقیقات مورد استفاده قرار می

 فیزیکی -پذیری در قالب دیدگاه زیستیفیزیکی به آسیب -نگرش فنی

پذیری غلبه داشت که اساسا مبتنی در بخش اعظم قرن بیستم دیدگاهی فن محور به آسیب

)فلسفه  گرایی منطقیگرای مبتنی بر تجربهگرا، جبرگرا و تقلیلگرا، اثباتهای مادیبر پنداشت

)بر حسب فراوانی یا احتمال، بزرگی،  عملی( است. دیدگاه مذکور بر طبیعت خطر فیزیکی

پذیری(، شیوه های کلیدی آسیبسرعت شروع،توزیع فضایی و استمرار بعنوان مولفه شدت،

معرض خطر، بر حسب حد در استقرار جوامع در معرض آن، و در نتیجه، عواقب آن برای وا

های زیان فیزیکی تمرکز می کند. یعنی بیشتر بر روی مخاطرات و ایده« درجه آسیب محتمل»

های مالی و جانی حاصل از آنها بر ساکنان فیزیکی و آثار و زیان -طبیعی، زوال محیط زیستی

اساس  کند. جلوه جغرافیایی این برداشت از آسیب پذیری، تحلیل موقعیت محور برتوجه می

نزدیکی به منبع تهدید می باشد، بطوریکه بر توزیع بعضی شرایط خطرناک، اشغال انسانی این 

)بطور مثال مناطق زلزله خیز(، و درجه زیان جانی پیوسته با وقوع یک حادثه  مناطق خطرناک

خطر، وقوع خطر بر حسب  -خاص متمرکز است. در این دیدگاه و بر اساس چارچوب ریسک

(. 880913)قدیری، شودماهیت آن، بعنوان نقطه آغاز تحلیل در نظر گرفته می ها وویژگی
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داند، همچنین آثار پذیری و بحران میدیدگاه مذکور، حوادث جغرافیایی را علت عمده آسیب

، و در «رفتار قربانیان و اولیای امور مربوطه»بحرانی حوادث شدید را در کشورهای صنعتی به 

نسبت « کمبود اطالعات و دانش یا رفتار سنتی و غیر عقالنی»یافته به کشورهای کمتر توسعه 

 دهد. می

 اقتصادی به آسیب پذیری در قالب دیدگاه ساخت اجتماعی -نگرش اجتماعی

در طول چند دهه گذشته، دیدگاه فیزیکی بطور فزآینده مورد انتقاد پژوهشگران مختلف 

دیدگاه ضرورتا تفسیری غربی از مخاطرات قرار گرفته است. بطوریکه از نظر اسمیت، این 

طبیعی است که ریشه در ماتریالیسم دارد، و با اعتقاد بیش از حد به دانش فنی و ساختارهای 

بازار آزاد(، یک ارزیابی خوش بینانه جبرگراست، و به خاطر تاکید بر نقش  نظام سرمایه داری)

نهادی و نیروهای وسیع تر اجتماعی انتخاب فردی در مخاطرات و در نظر نگرفتن نقش عوامل 

 و اقتصادی نظیر فقر، قابل انتقاد است. 

بنابراین دیدگاه ساخت اجتماعی آسیب پذیری، با تمرکز بر سیستم و توانایی آن در 

، یعنی وضعیتی ریشه دار «ساخت اجتماعی آسیب پذیری»رسیدگی و واکنش در برابر خطر، بر 

تماعی و اقتصادی، که توانائی رسیدگی به بحرانها و پاسخ در فرآیندهای تاریخی، فرهنگی، اج

ای که مردم در برابر کند، داللت دارد. مطابق این نگرش جدید، درجهکافی به آنها را محدود می

بستگی ندارد، بلکه « نزدیکی به منبع خطر»یا « طبیعت خطر»پذیرند تنها  به مخاطرات آسیب

نیز هست. لذا، جمعیت های مختلفی که  «اقتصادی -عیت اجتماعیشرایط و وض»وابسته به 

تحت شرایط متفاوت اجتماعی،اقتصادی، و نهادی زندگی می کنند از سطوح متفاوتی از آسیب 

پذیری برخوردارند. بر اساس این دیدگاه و چارچوب های مفهومی متعدد منبعث از آن، بطور 

آسیب پذیری، بعنوان نقطه آغاز اقتصادی منجر به  –کلی علل ریشه ای و شرائط اجتماعی 

 (.8)همان: شودتحلیل در نظر گرفته می

 نگرش یکپارچه به آسیب پذیری در قالب دیدگاه ترکیبی

پذیری، در مجموع ساخت اجتماعی آسیب ،فیزیکی -های زیستیی تطبیقی دیدگاهبررس با

    کنند که هیچکدام به تنهائی پذیری تمرکز میگردد که آنها بر کاهش آسیبمشخص می

توانند پذیری را بطور کامل پوشش داده و تبیین کنند، بلکه در مقابل میتوانند آسیبنمی

توان گفت که از منظر سیاستگذاری عملی، می ،مکمل یکدیگر باشند. در واقع، همسو با اسمیت

د، چرا که در جایگزین شایسته است که سازشی در بین این دو پارادایم و رویکرد بوجود آی

مخالف و مبتنی بر تعیین  کامالً»با دیدگاهی « کامال محیطی و فن ساالر»کردن یک دیدگاه 

امتیازی وجود ندارد. لذا این دو دیدگاه می توانند با توجه به « کنندگی سیاسی و اجتماعی

 های خود، همدیگر تکمیل کنند.مزیت
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     فنی و » ای صرفاًپذیری مفهوم و پدیدهاز این رو بر اساس دیدگاه ترکیبی، آسیب

ای چند بعدی و نیست، بلکه بطور همزمان، پدیده« اقتصادی -اجتماعی»یا « فیزیکی -زیستی

پذیری باید جامع باشد و مطابق آن، باشد. لذا تحلیل آسیباکولوژیکی می -فرآیندی اجتماعی

تعامل جامعه و »دهای ریشه دار در ای از عوامل، تعامالت و فرآینمالحظه مجموعه پیچیده

هایی همه جانبه و هماهنگ الزم و برای مطالعه و تبیین کامل آن و ارائه راه حل« طبیعت

ضروری است. دیگر تصورارت سنتی عمدتا مبتنی بر موقعیت فیزیکی، عناصر تحت ریسک و 

ی پوشش دادن باشند. برافیزیکی می -های خسارت فیزیکی که نماینده دیدگاه زیستیایده

کافی نیستند. « اجتماعمقیاس »و نیز کاهش آن بویژه در  گیریپذیری، علل شکلمفهوم آسیب

باشد و در عین حال جزء یکپارچه و پذیری شامل انواع، ابعاد و عوامل متعددی میچرا که آسیب

ش بین) طیمح -محیطی است و از پیوستار روابط انسان -ای از سیستم زوجی انسانیخصیصه

 (.5همان:) شوداکولوژیکی( متاثر می

اقتصادی به  –های تحقیق حاضر، نگرش اجتماعی با توجه به رویکرد تحقیق و ویژگی

پذیری در قالب دیدگاه ساخت اجتماعی تناسب بیشتری با ماهیت تحقیق دارد به دلیل آسیب

تمرکز دارد و ابعاد آن را اقتصادی آسیب پذیری  -اینکه رویکرد مذکور بیشتر بر ابعاد اجتماعی

ها از جهت ظرفیت افراد و گروهها در مواقع بروز بحران و میزان تاب آوری و بازیابی افراد و گروه

 در مقابل مخاطرات طبیعی اشاره دارد. 

 

 روش تحقیق-2

تحلیلی  -توصیفی ،جهت ماهیت و روش از کاربردی و ،لحاظ هدف به تحقیق حاضر

پذیری اجتماعی در برابر زلزله، ابتدا قاله در راستای ارزیابی آسیبشود. در این ممحسوب می

انتخاب  (SVI) یاجتماعپذیری با این موضوع بر اساس مدل شاخص آسیب مرتبط هایشاخص

ی و ابیارز های مذکور موردشاخص (،PCA) یاساسشد و سپس با استفاده از روش تحلیل مولفه 

نتیجه تحلیل فوق در مقیاس حوزه آماری بر روی نقشه منطقه  ،تحلیل قرار گرفت و در نهایت

 پیاده شد. 2

 پذیری اجتماعیهای آسیبمتغیرها و شاخص-2-9

     ای است، بطوریکه بسیاری از پذیری اجتماعی یک فرآیند پیچیدهسازی آسیبکمی

ها شاخص سازی اینو متغیرها برای کمی پذیری برای ارزیابی مشکل هستندهای آسیبجلوه

گیرند، عبارتند از: های عمده را در بر میهای استاندارد که شاخصضروری هستند. شاخص

های عمده که در در این مقاله نیز با توجه به شاخص (.Jana,2005:3)جنس، نژاد، سن و درآمد 

 (. 0تحقیقات پیشین به کار برده شده، استفاده شده است) جدول 
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 پذیری اجتماعیهای آسیب : شاخص9جدول 

 متغیر شاخص

 درصد جمعیت زنان از کل جمعیت جنس

 یکاریب درصد بیکاری

 درصد بیسوادی آموزش

 35-31نرخ رشد جمعیت بین سالهای  رشد جمعیت

 میانگین تراکم جمعیت تراکم جمعیت

 متر مربع 51قطعات با مساحت کمتر از  فشردگی بافت

 سن
 سال 03درصد افراد کمتر از 

 سال 65درصد افراد باالی 

 ساختار خانوار
 میانگین بعد خانوار

 درصد خانوارهای تک سرپرست

 : مطالعات نگارندگان  منبع

 

پذیری بیشتری در هنگام هایی از آسیباند که اغلب در موقعیتزنان نشان داده جنس:

گذار هستند زنان تاثیر پذیریی که بر آسیب(. عواملRygel et al. 2006:27. )وقوع مخاطره دارند

عبارت از؛ دستمزدپایین، شغل اقتصادی غیررسمی و مسوولیت مراقبت از خانواده. متغیر 

 استاندارد برای ارزیابی این شاخص، درصد زنان از کل جمعیت است. 

پذیری اجتماعی به هاست که معموال در ارزیابی آسیبیکی از رایج ترین شاخص سن: سن

  دو گروه سنی مشخص وجود دارد که در مقابل بالیا  ،های سنیبین گروهرود. در کار می

پذیری بیشتری دارند: کودکان و سالمندان. کودکان در هنگام وقوع مخاطرات به آسیب

بزرگساالن بیشتر وابسته هستند و در شرایط اضطرای به کمک یا مراقبت ویژه احتیاج دارند. به 

های فیزیکی از تحرک کمتر و قابلیت استفاده از لیل ویژگیبه د ،طور مشابه، افراد سالمند

 پذیری باالتری قرار دارند. امکانات، در معرض آسیب

از دست دادن شغل قبل و بعد از وقوع بالیا نقش مهمی در مدت بازیابی یک  بیکاری:

ایع هایی که صنتواند ضربه شدیدی به مکاناز دست دادن شغل پس از فاجعه می .ناحیه دارد

 ،اند وارد کند. نواحی با سطح باالی شغل از دست رفته قبل فاجعهاصلی خود را از دست داده

رسانی را های کمکبر خواهد بود. نرخ بیکاری باال، منابع و برنامهبازیابی اقتصادی آنها نیز زمان

 در جامعه تحت فشار قرار خواهد داد. 



 9314 پاییزم، دهیازی وم، شمارهسسال ریزی شهری، فصلنامه مطالعات برنامه..... ..............992
 

 

 کندپذیری اجتماعی بازی می ر آسیبخانوار نقش موثری د ساختار: ساختار خانوار

(Dwyer et al, 2004: 67.) توانند به افزایش ساختارهای خانوار پیچیده هستند و می      

شود، پذیری کمک کنند. تعداد زیاد کودکان، بوسیله نرخ باالی زاد و ولد نشان داده میآسیب

زیادی برای بازیابی خانوارها در مقابل تواند منابع مالی خانوارها را پراکنده کرده و مشکالت می

نفره و مسوولیت مراقبت از بالیا ایجاد کند. خانوارهای تک سرپرست نیز به علت درآمد یک

 پذیری بیشتری برخوردارند.کودک عالوه بر کار، از آسیب

همبستگی نزدیکی با وضعیت اجتماعی اقتصادی دارد. افراد با سطح  آموزش: آموزش

ی افراد با سطح ول. و طول عمر بیشتری را دارند باالتر پتانسیل کسب درآمدآموزش باالتر 

تر، ممکن است درآمد کمتری داشته باشند بطوریکه درک اطالعات وضعیت آموزش پایین

 بحرانی و دسترسی به خدمات بازیابی بسیار مشکل خواهد بود.

ایش دهد اگر خدمات پذیری را افزتواند آسیبباالی رشد جمعیت می سطح: رشد جمعیت

 رشد های اجتماعی و موجودی جهت رفع نیازهای جمعیت وجود نداشته باشد. اینو زیرساخت

 تواند در شاخص آسیب پذیری بوسیله نرخ رشد استفاده شود.جمعیت می

پذیری است که در صورت های مهم آسیبجمعیت یکی از شاخص تراکم: تراکم جمعیت

ی باز کافی، فضاها ها و تامینبا توجه به امکانات و زیرساخت عدم توجه به توزیع مناسب آن

 تواند آسیب پذیری نواحی را افزایش دهد.هنگام شرایط اضطراری می

مساحت قطعات یکی از شاخص هایی است که به نوعی با شرایط مساحت قطعات: 

       ح اقتصادی افراد ارتباط دارد به این مفهوم که معموال افرادی که سط –اجتماعی 

تری دارند در مناطقی سکونت دارند که از بافتی ریز دانه شکل گرفته اقتصادی پایین-اجتماعی

رسانی را با مشکل ها در مواقع اضطراری امکان خدماتو به علت کمبود خدمات و زیرساخت

نامه اقتصادی بهتر، در مناطقی با بافتی بر -کند و بر عکس افراد با موقعیت اجتماعیمواجه می

ریزی شده و مطابق با اصول شهرسازی ساکن هستند که در صورت وقوع بحران هم امکان 

 .رسانی می تواند به سهولت انجام گیردکمک

 ( SVI)1مدل شاخص آسیب پذیری اجتماعی-2-2

پذیری در مقابل مخاطرات توسط عوامل مختلفی، مانند سن یا درآمد، استحکام آسیب

      گیرد. ادبیات مربوط به ای تحت تاثیر قرار میهای محلهویژگیو  های اجتماعیشبکه

کند که زندگی افراد در یک ناحیه بال زده به صورت پذیری و مخاطرات مشخص میآسیب

      دهد که فقرا در تمامی گیرد. برای مثال، شواهد نشان مییکسان تحت تاثیر قرار نمی

پذیر هستند. نتایج در این بیشتر آسیب بار وادث مصیبتح-و بعد از آن قبل، در طول –مراحل 

                                           
1 Social Vulnerability Index 
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و ساکنین مساکن  های قومی و نژادی؛ کودکان، سالمندان، یا افراد معلولزمینه برای اقلیت

های کپری مشابه هستند. بعالوه، چنین های با ریسک باال یا خانهخاص بویژه آپارتمان

 .(Barry,2011:2) دهدمی پذیری، اغلب در ترکیب باهم رخفاکتورهای آسیب

و  2، برایان بوراف1مدلی است که توسط سوسن کاتر (SVI) یاجتماعپذیری شاخص آسیب

در دانشگاه کارولینای جنوبی توسعه داده شده است. این مدل یک مدل ارزیابی  3لین شیرلی

میزان در معرض خطر بودن است که برای کمی سازی آسیب پذیری اجتماعی در مقابل 

های سرشماری رات طبیعی در مقیاس شهرستان برای ایاالت متحده آمریکا از دادهمخاط

ای برای بدست این مدل از یک فرآیند هفت مرحله .(Cutter, 2003:240)  استفاده کرده است

که در ذیل توضیح داده  کندها بر روی نقشه استفاده میآوردن، تجزیه و تحلیل و ترسیم داده

 .شده است

. تهیه متغیرهای انتخاب شده در مقیاس حوزه و بلوک برای محدوده مورد مطالعه گام اول،

دوم؛ استاندارد سازی متغیرها بر اساس توابع چگالی، سرانه، درصد. سومین گام؛ بررسی  گام

ها با استفاده از ارزش حداکثر و حداقل جهت بررسی میزان سازگاری. در این فرآیند دقت داده

شان از بین رفته یا ندارند، به هایی که اطالعاتارزش میانگین بر متغیر دادههمچنین با اعمال 

که متغیرهای استاندارد شده نسبت  چهارم است گام Zشود. ایجاد امتیازات نوعی بازسازی می

 دهدامکان را می نیا هابرای همه داده Zشوند. امتیازات متغیرها نرمال سازی می Zبه امتیاز 

 .(Cutter, 2008:14) رندیگکه از طریق نرمال سازی همه درمقیاس یکسان قرار 

 ی مورد استفاده استهابر روی داده (PCA) یاساسهای مولفه پنجمین گام انجام تحلیل

( دارند، 0واریماکس و معیار کاسیر متغیرهایی که )مقدار ویژه بیشتر از  چرخش که از طریق

و مقدار  دار هستندها معنیدر توضیح پراکندگی داده 0ه بیشتر از شوند. مقدار ویژانتخاب می

های اساسی یک تکنیک آماری است که برای قابل بررسی نیستند. تحلیل مولفه 0ویژه کمتر از 

یی که برای واریانس رهایمتغ کاهش تعداد متغیرهای استفاده شده در تحلیل از طریق تشخیص

 شوند.ها محاسبه میاکثریت داده

     های اساسی انجام شد، ششمین گام تفسیر نتایج زمانی که مرحله اول تحلیل مولفه

شود. این گام شامل تعیین مولفه هاست. این گام کلیدی بوده و قضاوت پژوهشگر را شامل می

هایی به طور گسترده معنی دار هستند. در این گام مولفه ها باید برای نمایش اینکه چه مولفه

ها داخل افزایش آسیب پذیری اجتماعی منظم شوند. گام هفتم جای دادن همه مولفهکاهش یا 

. پذیر و محاسبه امتیاز کل برای تولید امتیاز کل آسیب پذیری برای هر حوزهیک مدل جمع

هشتم و نهایی ترسیم نقشه طبقه بندی امتیازات آسیب پذیری اجتماعی بر اساس انحراف  گام

                                           
1 Susan Cutter 
2 Bryan Boruff 
3 W. Lynn Shirley 
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پذیری اجتماعی برای هر حوزه است. امتیازات برابر یا امتیازات آسیباستاندارد از میانگین 

نشان دهنده  -0پذیری اجتماعی باال و امتیازات برابر یا کمتراز نشان دهنده آسیب 0بیشتر از 

تر است. نقشه نهائی می تواند سپس برای مقایسه فضائی آسیب پذیری آسیب پذیری پایین

 .(Ibid, 2008: 32)ود. اجتماعی بین بخشها استفاده ش

 

 قلمرو پژوهش -3

در  2باشد. منطقه تبریز می 2محدوده شهرداری منطقه  ،قلمرو مورد مطالعه در این تحقیق

بهمن،  23بلوار  :جنوب و جنوب شرقی شهر تبریز واقع شده و بافت پر و مسکونی آن توسط

ن شهید یاغچیان و شهید بلوار بسیج مستضعفین )جاده تهران(، خیابان امام خمینی، خیابا

های قاضی طباطبائی از طرف شمال بزرگراه شهید حاج حسن کسائی در شرق و جنوب خیابان

شریعتی و بلوار مشروطه )امامیه( در غرب محدود شده است و بافت غیرمسکونی آن نیز در 

جنوب بزرگراه شهید کسائی واقع شده است. این منطقه با توجه به ویژگیهای اجتماعی، 

رود. براساس نتایج سرشماری اقتصادی، کالبدی یکی از مناطق مهم شهر تبریز به شمار می

 استنفر بوده  902111جمعیت این منطقه در حدود  ،0915عمومی نفوس و مسکن سال 

 دهد.موقعیت منطقه در شهر تبریز نشان می 0(. شکل 0916مهندسین مشاور عرصه، )

 

 
 ماخذ: شهرداری تبریز -جامع شهر تبریزطرح  2: موقعیت منطقه 9شکل 
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 های تحقیقیافته-4

 (PCA) یاساستحلیل مولفه -4-9

کند. استفاده می( PCA) یاساساز تحلیل مولفه  رهایمتغ تعداد کاهش یبرا SVIمدل 

شود. از اینرو با چرخش واریماکس و معیار کاسیر برای انتخاب مولفه انجام می PCAتحلیل 

مولفه  8های اصلی که نتیجه آن کاهش تعداد متغیرها به متغیرها از تحلیل مولفهبرای کاهش 

مشخص شده است. چهار فاکتور با مقدار  2که در جدول بود  0ی با مقدار ویژه بیشتر از اصل

اند. عامل اول با از واریانس کل را به خود اختصاص داده درصد 102/36 ،و یا بیشتر 0ویژه 

ها را به خود اختصاص درصد بیشترین درصد کل داده 051/01مل دوم با درصد و عا 138/91

مقدار واریانس محاسبه  «کل»در قسمت مقدار ویژه اولیه، ستون  2اند. در جدول شماره داده

درصد واریانس محاسبه شده  «درصد واریانس»دهد. ستون شده برای هر فاکتور را نشان می

مقدار  «مجموعه ضرایب عوامل» دهد. قسمتنس را نشان میبرای هر فاکتور نسبت به کل واریا

 دهد.ها توضیح میواریانس را بعد اعمال چرخش بر روی داده

 
 های تاثیرگذار: چرخش عاملها جهت انتخاب مولفه2جدول 

 فاکتور

 مجموعه ضرایب عوامل مقادیر ویژه اولیه

 مجموع
 واریانس

 درصد

 تجمعی

 درصد
 مجموع

 واریانس

 درصد

 تجمعی

 درصد

0 23/9 339/92 339/92 113/9 138/91 138/91 

2 103/0 032/01 365/51 106/0 051/01 252/81 

9 856/0 562/08 523/65 531/0 312/05 298/68 

8 181/0 815/01 102/36 031/0 331/00 102/36 

5 316/1 155/3 163/19    

6 311/1 119/3 131/31    

3 955/1 558/9 828/38    

1 911/1 333/2 820/33    

3 068/1 693/0 161/33    

01 138/1 381/1 011    

 های پژوهش: یافتهمنبع

 

ها رسیدن به یک ها چرخش آنها ضرورت دارد. هدف از چرخش عاملپس از انتخاب عامل

یک عامل کلی است که تمام یا اکثر متغیرها بار  ساختار عاملی ساده است. اولین عامل غالباً

دو قطبی است و بارهای عاملی  هایی بعدی معموالًعاملی باالیی روی این عامل دارد. عامل

این  در تر می شود.باشد با چرخش ساختار عاملی روشنمثبت و منفی داشته و قابل تفسیر نمی
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شود. در تحلیل عاملی فرض اتصال ارائه میمرحله امتیاز متغیرهای هر عامل اصلی بدست آمده 

در  105باشد و متغیرهای دارای ضریب همبستگی بزرگتر از ها مطرح میدر عامل باهم متغیرها

 شوند.هر عامل انتخاب و بقیه حذف می

ها دهد. ارزشها را بعد از اعمال چرخش واریماکس نشان میماتریس مولفه 9جدول شماره 

دهد، به عنوان مثال و عامل چرخش یافته را نشان می ریمتغ Z ازیامتدر جدول همبستگی بین 

)انعکاس دهنده همبستگی خطی  -0توانند از ها می. همبستگی9شاخص بعد خانوار و عامل 

صفر نشانگر عدم همبستگی، منظم  و + )انعکاس دهنده همبستگی خطی مثبت(0 به منفی(

 شوند.

 
 : ماتریس مولفه ها بعد از چرخش واریماکس3ه جدول شمار

 فاکتور
 مولفه ها

0 2 9 8 
 020/1 139/1 -029/1 262/1 بعد خانوار

 -131/1 131/1 156/1 -239/1 جنس

 128/1 -118/1 -839/1 106/1 سال 03جمعیت زیر 

 -365/1 -095/1 921/1 -126/1 ساله و باالتر 65جمعیت 

 306/1 -098/1 956/1 212/1 بیکاری

 120/1 189/1 -155/1 169/1 متر 51مساحت قطعات کمتر از 

 -116/1 -101/1 115/1 -163/1 خانوارهای تک سرپرست

 139/1 -110/1 233/1 112/1 بیسوادی

 031/1 -132/1 -222/1 331/1 تراکم جمعیت

 -185/1 181/1 -382/1 113/1 نرخ رشد جمعیت

 های پژوهش: یافتهمنبع

 

متغیرهایی است که هر کدام بر روی یکی از چهار فاکتور  نییتع PCA مرحله بعدی تحلیل 

       شده، همه آورده 8 شمارهطور که در جدول بار عاملی بیشتری دارند. در این مقاله همان

اند. بطوریکه در متغیر در چهار فاکتور تعیین شده تاثیر گذار هستند و بین آنها توزیع شده 01

مترمربع،  51سال، درصد مساحت قطعات کمتر از  03درصد جمعیت زیر  ؛عامل اول متغیرهای

در عامل دوم متغیرهای؛ درصد خانوارهای تک  ،نرخ بیسوادی و میانگین تراکم جمعیت

سرپرست و نرخ رشد جمعیت، در عامل سوم متغیرهای؛ میانگین بعد خانوار، درصد زنان از کل 

ساله و باال، درصد بیکاری بار گذاری  65م متغیرهای؛ درصد جمعیت جمعیت و در عامل چهار

 اند. شده
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پذیری ستون میزان تاثیر، نشانگر میزان تاثیر گذاری فاکتور در افزایش و یا کاهش آسیب

گرایش چهار فاکتور نیز در  ،پذیریاست. با توجه به امتیازات باالتر متغیرها در افزایش آسیب

 یش آسیب پذیری اجتماعی دارند.این گرایش به افزا

 
 مولفه ها، متغیرهای مرتبط و امتیازات آنها :4جدول شماره 

 همبستگی متغیرها فاکتور

0 

 106/1 سال 03درصد جمعیت زیر 

 169/1 متر مربع 51درصد مساحت قطعات کمتر از 

 112/1 نرخ بیسوادی

 331/1 میانگین تراکم جمعیت

2 
 115/1 سرپرستدرصد خانوارهای تک 

 -382/1 نرخ رشد جمعیت

9 
 139/1 میانگین بعد خانوار

 131/1 درصد زنان از کل جمعیت

8 
 -365/1 و باال 65 تیجمع درصد

 306/1 درصد بیکاری

 های پژوهش: یافتهمنبع

 

 (SVI) منطقهتوزیع فضایی آسیب پذیری اجتماعی -4-3

پذیری اجتماعی، امتیازات حاصل از چهار فاکتور باهم جمع شدند. سازی آسیببرای مدل

ی برا بر روی نقشه، محاسبه انحراف معیار از میانگین SVIفرآیند پیاده سازی امتیازات مدل 

امتیازات آسیب پذیری بوده است. برای این کار نقشه پایه مربوط به حوزه و بلوک آماری منطقه 

و پهنه بندی نقشه  ،شده بیترک SVIیازات آسیب پذیری مدل با انحراف معیار حاصل از امت

و همچنین هر یک فاکتورها بر این مبنا تهیه  فاکتورها از مجموع حاصل پذیری اجتماعیآسیب

 که در ذیل آورده شده است. شد

 توزیع فضایی آسیب پذیری اجتماعی منطقه بر اساس عامل اول

 متر مربع با 51مساحت قطعات کمتر از  درصد ،112/1چهار متغیر؛ نرخ بیسوادی با 

در  ،امتیاز 303/1و میانگین تراکم جمعیت با  ،106/1سال با  03درصد جمعیت زیر  ،169/1

بیسوادی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص  نرخ اند که از بین آنهافاکتور اول بارگذاری شده

درصد از مساحت  2/09داده است. بر اساس نقشه آسیب پذیری اجتماعی حاصل از عامل اول، 

اند که با گرفته قرار نفر در معرض آسیب پذیری زیاد و خیلی زیاد 11592منطقه با جمعیت 

ز جمله محالتی چون توزیع فضایی آن در قسمت جنوب غربی منطقه ا 2 شکلتوجه به 
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مارآالن، حافظ، امامیه، طالقانی و کوی مالحسین باغی که جزء بافتهای فرسوده و اسکان 

 شوند، تمرکز یافته است.غیررسمی منطقه محسوب می

 

 
 های پژوهشافتهی: منبع -: توزیع فضایی آسیب پذیری اجتماعی منطقه بر اساس عامل اول2شکل 

 

 اجتماعی منطقه بر اساس عامل دومتوزیع فضایی آسیب پذیری 

و نرخ رشد جمعیت با  115/1 در عامل دوم متغیرهای؛ درصد خانوارهای تک سرپرست با

درصد از مساحت منطقه با جمعیت  1/26اند. بر اساس این عامل ی شدهبارگذار امتیاز -382/1

پذیری فضایی آسیباند. توزیع نفر در تهدید آسیب زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته 13519

پذیری بسیار باال در قسمت دهد که عمده تمرکز آسیبمنطقه با توجه به این عامل نشان می

 (.9 شکل) داردشود، قرار های فرسوده و ناکارآمد شهری را شامل میشرقی منطقه که بافت
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 های پژوهشافتهی: منبع -: توزیع فضایی آسیب پذیری اجتماعی منطقه بر اساس عامل دوم3شکل 

 

 توزیع فضایی آسیب پذیری اجتماعی منطقه بر اساس عامل سوم

و درصد زنان از کل جمعیت با  139/1در عامل سوم متغیرهای میانگین بعد خانوار با 

اند. نقشه آسیب پذیری اجتماعی منطقه بر اساس این عامل امتیاز بارگذاری شده 131/1

درصد از  5/2(، بطوریکه 8 شکل) داردنشانگر اینست که منطقه در وضعیت مناسبی قرار 

نفر در معرض آسیب پذیری باال قرار گرفته است. به مفهوم  06220مساحت منطقه با جمعیت 

های گذشته و همچنین وضعیت سالتوان گفت که به دلیل سیاستهای جمعیتی در دیگر می

 اجتماعی، اندازه خانوارها حتی در محالت فقیر نشین کاهش پیدا کرده است. –اقتصادی 
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 های پژوهشافتهی: منبع -: توزیع فضایی آسیب پذیری اجتماعی منطقه بر اساس عامل سوم4شکل 

 

 توزیع فضایی آسیب پذیری اجتماعی منطقه بر اساس عامل چهارم

امتیاز  306/1بیکاری با  درصد و ،-365/1سال و باالتر با  65متغیرهای؛ درصد جمعیت 

دهد اند. نقشه آسیب پذیری منطقه بر اساس این عامل نشان میدر عامل چهارم بارگذاری شده

نفر در تهدید آسیب پذیری زیاد و  61882درصد از مساحت منطقه با جمعیت  5/03 که

توزیع فضایی آسیب پذیری نسبت به این عامل در  ،5اند. با توجه به شکل خیلی زیاد قرار گرفته

توان گفت که تمرکز عمده آن در محالت فرسوده با کیفیت سطح منطقه پراکنده شده ولی می

 زندگی پذیری پایین قرار دارد.
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 پژوهشهای افتهی: منبع -: توزیع فضایی آسیب پذیری اجتماعی منطقه بر اساس چهارم1شکل 

 

 (SVI)توزیع فضایی آسیب پذیری اجتماعی منطقه بر اساس 

شهرداری تبریز بر اساس تلفیق وزنهای عوامل  2پذیری اجتماعی منطقه نقشه آسیب

یک وزن  و شده است. به این صورت که وزن هر چهارعوامل باهم جمع شده هیته چهارگانه

نهائی به دست آمده که این وزنها با نقشه حوزه / بلوک آماری منطقه تلفیق گشته و در نهایت 

 ییفضاهای آماری تهیه شده است. بر اساس نقشه توزیع نقشه آسیب پذیری در مقیاس بلوک

(SVI) ،3/01  درصد( و به عبارتی دیگر  90) نفر 31981درصد از مساحت منطقه با جمعیت

جمعیت در معرض آسیب پذیری زیاد و خیلی زیاد  9/0مساحت منطقه با حدود  5/0نزدیک 

توزیع فضایی آسیب پذیری  شده، نشان داده 6(. همان طور که در شکل 5 جدول) دارندقرار 

امامیه،  محالتی چون ماراالن، حافظ، طالقانی، کوی ،باال عمدتا بر قسمت جنوب غربی منطقه

کوی مالحسین باغی در محدوه اراضی دانشگاه و  ،کوی انقالب، کوی اسالمشهر، کوی زمزم

جزء بافتهای فرسوده( در قسمت شرق منطقه که از بافتی نوساز و ) آبادهمچنین محله شمس 

 برنامه ریزی شده شکل گرفته، متمرکز یافته است.

اجتماعی در شرایط پایین  -های اقتصادیساکنین این محالت به دلیل اینکه به لحاظ ویژگی

محالت تبلور یافته است به عبارتی دیگر  کالبد عینی این ویژگیها در نمود تری قرار دارند، لذا

بیان  را اجتماعی در سطح شهر –توزیع فضایی آسیب پذیری تفسیری از نابرابریهای اقتصادی 
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ی خلق الساعه نبوده بلکه محصولی از یک کند. البته الزم به ذکر است این نابرابریها موضوعمی

فرآیند است که در اثر عوامل مختلف شکل گرفته است. لذا این موضوع باید مورد توجه 

ریزان و مدیران اجرائی قرار گیرد، آسیب پذیری کالبدی رویه ظاهری، سیاستگذاران، برنامه

اجتماعی  -ریهای اقتصادیو تا زمانیکه الگوهای مولد این نابراب پذیری اجتماعی استآسیب

اجتماعی تقویت نشوند، نه تنها آسیب پذیری این  -اصالح نشده و زیر ساخت های اقتصادی

 مناطق کاهش نیافته بلکه توسعه خواهند یافت.

 
 شهرداری تبریز 2: رتبه بندی آسیب پذیری اجتماعی در محدوده منطقه 1جدول 

 درصد جمعیت درصد  هکتار سطح آسیب پذیری طبقه

5/623 خیلی کم 0  82/80  13155 21 

1/230 کم 2  3/03  98358 00 

6/991 متوسط 9  1/20  30561 23 

3/010 زیاد 8  3/6  25395 1 

0/016 خیلی زیاد  5  2/02  32606 29 

3/0503 مجموع    011 902303 011 

 های پژوهشافتهی: منبع

 

 
 های پژوهشافتهی: منبع -2: نقشه نهائی آسیب پذیری اجتماعی منطقه 1شکل 

 



 923.....پذیری اجتماعی مناطق شهری در مقابل زلزله با استفاده از مدلتحلیل فضایی آسیب
 

 

 

 نتیجه گیری-1

اقتصادی  -آسیب پذیری اجتماعی در مقابل زلزله، ارتباط مستقیمی با ویژگیهای اجتماعی

گروههای مختلف دارد چنانچه توزیع فضایی آسیب پذیری در شهرها برآیندی از نابرابریهای 

ریزی در برنامههای غلط اقتصادی جوامع هستند که در نتیجه الگوها و سیاست -اجتماعی

پذیری در مقابل زلزله، از اند. تحقیق حاضر در راستای ارزیابی آسیبسطوح مختلف بوجود آمده

شهرداری تبریز انجام  2منظر ویژگیهای اجتماعی گروهها و نمود فضایی آن در محدوده منطقه 

 گرفت که نتایج ذیل به دست آمد:

  که چهار متغیر؛ نرخ بیسوادی با  اساس عامل اول موثر در آسیب پذیری منطقه بر

سال با  03درصد جمعیت زیر  ،169/1 متر مربع با 51درصد مساحت قطعات کمتر از  ،112/1

اند. بر اساس نقشه در آن بارگذاری شده،امتیاز 303/1و میانگین تراکم جمعیت با  ،106/1

 11592جمعیت  درصد از مساحت منطقه با 2/09آسیب پذیری اجتماعی حاصل از عامل اول، 

گرفته اند که عمدتًا در قسمت جنوب غربی  قرار نفر در معرض آسیب پذیری زیاد و خیلی زیاد

منطقه از جمله محالتی چون مارآالن، حافظ، امامیه، طالقانی و کوی مالحسین باغی که جزء 

 بافتهای فرسوده و اسکان غیر رسمی منطقه محسوب می شوند، تمرکز یافته است.

  و نرخ  115/1 تحقیق نشان داد که متغیرهای؛ درصد خانوارهای تک سرپرست با جهینت

           عامل دوم بارگذاری شده اند. بر اساس این عامل در امتیاز -382/1رشد جمعیت با 

نفر در تهدید آسیب زیاد و خیلی زیاد قرار  13519درصد از مساحت منطقه با جمعیت  1/26

 اند. گرفته

  عامل سوم که متغیرهای میانگین ی آسیب پذیری اجتماعی منطقه بر اساسفضایعیتوز

   اند، نشان امتیاز بارگذاری شده 131/1و درصد زنان از کل جمعیت با  139/1بعد خانوار با 

نفر در معرض آسیب پذیری باال  06220درصد از مساحت منطقه با جمعیت  5/2دهد که می

 قرار گرفته است. 

  سال و  65با توجه به عامل چهارم تحلیل که متغیرهای؛ درصد جمعیت  تحقیق جهینت

اند، نشانگر آسیب امتیاز در آن بارگذاری شده 306/1بیکاری با  درصد و ،-365/1باالتر با 

 باشد. نفر می 61882درصد از مساحت منطقه با جمعیت  5/03زیاد و زیاد پذیری خیلی

  مدلی اجتماعی با استفاده از نهایی توزیع فضایی آسیب پذیر نقشه (SVI) نشان داد که ،

درصد( و به عبارتی دیگر نزدیک  90) نفر 31981درصد از مساحت منطقه با جمعیت  3/01

جمعیت در معرض آسیب پذیری زیاد و خیلی زیاد قرار  9/0مساحت منطقه با حدود  5/0

محالتی چون  ،ی منطقهفضایی آسیب پذیری باال عمدتا بر قسمت جنوب غرب عیتوز. دارند

کوی مالحسین  ،ماراالن، حافظ، طالقانی، کوی امامیه، کوی انقالب، کوی اسالمشهر، کوی زمزم



 9314 پاییزم، دهیازی وم، شمارهسسال ریزی شهری، فصلنامه مطالعات برنامه..... ..............924
 

 

جزء بافتهای فرسوده( در قسمت ) آبادباغی در محدوه اراضی دانشگاه و همچنین محله شمس 

 ت.شرق منطقه که از بافتی نوساز و برنامه ریزی شده شکل گرفته، متمرکز یافته اس

 ( و آرماش و همکاران2111) 1از جمله استونر تایج این تحقیق با تحقیقات مشابهمقایسه ن

پذیری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی بویژه زلزله یکی از دهد که آسیب( نشان می2109)

شود بطوریکه های اساسی همه کشورهای جهان )پیشرفته و در حال توسعه( محسوب میچالش

دهد که برخی از استونر که در بریتیش کلمبیای کانادا انجام یافته نشان می نتایج تحقیق

اجتماعی از جمله درآمد، اشتغال، بعدخانوار، ترکیب  -های اقتصادیمحالت به دلیل ویژگی

پذیری بیشتری نسبت به سایر محالت دارند و این موضوع در بافت کالبدی جنسی و ... آسیب

توان گفت که رشد شتابان شهرنشینی در جهان ست. در مجموع میمحالت نیز تبلور یافته ا

ریزی و نتایج منفی زیادی به بار آورده که این مساله در کشورهای توسعه یافته به دلیل برنامه

آثار منفی کمتری داشته ولی در کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه  مدیریت صحیح

      صادی آنها اتفاق افتاده پیامدهای منفی بیشتری شهرنشینی آنها جلوتر از سطح توسعه اقت

    به بار آورده است بطوریکه رشد سریع شهرنشینی در این کشورها و همچنین تغیرات

های فرسوده با های غیر رسمی و بافتگیری سکونتگاهاقتصادی، موجب شکل –اجتماعی 

ش اصلی این شهرها بویژه به های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی نامناسب شده که چالویژگی

پذیری این نوع شود و بازگشتهنگام وقوع بحران از جمله مخاطرات طبیعی محسوب می

 کند. محالت به وضعیت عادی به هنگام بروز بحران با مشکل مواجه می

شهری باید در  توسعه نتایج تحقیق بر این نکته تاکید دارد که برنامه ریزیها و سیاستهای

تواند از دهند که این امر می قرار این محالت را در الویت توسعه،سیب پذیریجهت کاهش آ

های سازی به عنوان یک راه حل انجام گیرد. تقویت و بهبود شاخصطریق بهسازی و توانمند

اقتصادی موضوعی نیست که بتواند در یک دوره کوتاه مدت اتفاق بیافتد بلکه آن  -اجتماعی

سطوح مختلف  در اجتماعی -ساسی آن کاهش نابرابریهای اقتصادیفرآیندی است که راه حل ا

 های توسعه است. برنامه ریزی
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