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  6/9/99؛ تاریخ پذیرش:  28/12/97تاریخ دریافت: 
  چکیده 
قدمت ابنیـه،  هاي کالبدي نظیر هاي شهري در هنگام زلزله به مشخصهتپذیري بافترین عامل در آسیبمهم

تحلیـل  گردد. بر همین مبنا هدف پـژوهش حاضـر   بر میپذیري مصالح، تعداد طبقات، عرض معبر و درجۀ آسیب
در ایـن  . اسـت پذیري بافت کالبدي مناطق مرکزي شهر گرگان نسبت به نواحی پیرامـونی در برابـر زلزلـه    آسیب

مـورد   400جامعۀ آماري پژوهش شامل مشخصات  استفاده شده است.) R.H.C( اي و رائوخوشهاز روش  پژوهش
د دههاي پژوهش نشان مییافته اساس فرمول کوکران تعیین شده است.هاي شهر گرگان است که براز ساختمان

بـا   و متوسـط،  تقیممسـ  بـر تعـرض مع  بـا  پذیريآسیب متغیر رابطه، بر اساس نتایج آزمون همبستگی رگرسیون
قوي و در نهایت با تعداد  با تعداد طبقات مستقیم قوي، مستقیم مصالح نوع با متوسط،مستقیم  ساختمان قدمت

ترتیب مصالح ساختمانی و تعداد طبقـات   رگرسیون، بهبر اساس نتایج  واحد در ساختمان مستقیم و ضعیف است.
ناطق شهري دارند و پس از آن قدمت ابنیه، دسترسی به معبر و پذیري بافت کالبدي مبیشترین تأثیر را در آسیب

میـزان   نتـایج حاصـل از مقایسـۀ   هـاي بعـدي قـرار دارنـد.     در نهایت تعداد واحد مسکونی در سـاختمان در رده 
آن اسـت کـه میـانگین تـراکم واحـدهاي       هدهندپذیري کالبدي بافت مرکزي و پیرامونی شهر گرگان نشان آسیب

. ) بیشـتر اسـت  31/2برابـر بـا   قدمت ابنیه بافـت مرکـزي (   ) در بافت مرکزي کمتر است.92/1(معادل  مسکونی
در زمینـۀ شـاخص    ) از ارتفـاع بیشـتري  برخـوردار هسـتند.    29/1برابر با هاي بافت پیرامونی ( طبقات ساختمان

تر ري به معابر عریضتهاي بافت پیرامونی از دسترسی مناسب)، ساختمان33/2(معادل  ها به معبردسترسی واحد
ها در منطقۀ مرکـزي و پیرامـونی نشـان    پذیري ساختمانشاخص نهایی مربوط به میزان آسیب برخوردار هستند.

پـذیري  هـاي ایـن بخـش از آسـیب    در نتیجه، سـاختمان  است و 42/2دهد که میانگین بافت پیرامونی برابر با می
  باشند. کمتري برخوردار می

  
   ، شهر گرگانبافت پیرامونی، پذیري، زلزله، بافت مرکزيیبآس کلیدي: هاي واژه

 
  1مقدمه

میلیون نفر تحت تأثیر بالیاي  177، 1980در دهۀ 
ایـن   2002زیست محیطی قرار گرفته بودند؛ تـا سـال   

نشـینی سـریع، زوال و   رقم به علت رشد جمعیت، شهر
محیطی و تغییرات آب و هـوایی تقریبـاً   تخریب زیست

ون نفر رسیده است. از این افراد که تحـت  میلی 270به 
% آنهـا در کشـورهاي کـم    98اند،  تأثیر بالیا قرار گرفته

فاجعـه   430، 2005کننـد. در سـال    درآمد زندگی می

                                                             
  mdadboodabdolreza@gmail.co نویسنده مسئول:*

نفر را به کام مرگ کشـید کـه    90000محیطی  زیست
اند. بالیا به اکثریت آنها در کشورهاي کم درآمد زیسته

ر در شـهرهاي کشـورهاي   میزان نامتوازنی بر افراد فقیـ 
در حال توسعۀ تأثیر گذاشته است و آنها تا حدودي در 

 ).Chafe, 2007( حفـظ فقــر و ناعــدالتی تــأثیر دارنــد 
دهنده تعداد روزافـزون فجـایع و   آمارهاي جهانی نشان
هاي گذشته است. در واقع، فجایع اثرات فاجعه در دهه

محیطی تنها در چهار دهه گذشته موجب مـرگ  زیست
میلیـارد دالر خسـارت    3/2میلیون نفـر و   3/3یش از ب

در دو دهه گذشته،  ).WB, 2010:10( انداقتصادي شده
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) و 2010( دو مخاطره جغرافیایی یعنی زلزلـه هـائیتی  
ــه انــدونزي ــاالترین 2004( ســونامی و زلزل ) موجــب ب

 محیطـی گردیـد   ناقوس مرگ در نتیجه فجایع زیسـت 
)Gencer, 2013:8.( پـذیري در برابـر   آسـیب  فاجعه از

اي شـود. جغرافیـاي ویـژه   مخاطرات محیطی ناشی مـی 
پذیري وجود دارد. برخی از شهرها نسبت به این آسیب

شان نسبت به سایر شـهرها در  به خاطر موقعیت مکانی
بینند؛ براي نمونـه  اي بیشتر صدمه میبرابر بالیاي ویژه

ان مکزیکوسیتی نسبت به شهر نیویـورك در برابـر فـور   
ــاس  ــان حس ــر    آتشفش ــهر از نظ ــد ش ــت. رش ــر اس ت

و تـدارك بهداشـتی    2زداییضعیف، جنگل 1ریزي برنامه
ضعیف از جمله عـواملی هسـتند کـه موجـب افـزایش      

گردند. بسـیاري  احتمال تبدیل مخاطرات به فاجعه می
ــر    ــا در براب ــر آنه ــهروندان فقیرت ــویژه ش از شــهرها و ب

بالیـا تبـدیل   توانند به محیطی که میمخاطرات زیست
-Benton( پذیري بیشـتري برخوردارنـد  شوند از آسیب

Short&Short,2019(.  
% از 78طبق اعالم سازمان مدیریت بحران کشـور،  

خیزي باال قرار دارد مساحت کشور در منطقه خطر لرزه
% از تلفات انسانی ناشی از بالیـا در نتیجـه زلزلـه    10و 

م خطـر  رده دو يهـا  استان گلسـتان جـز اسـتان    است.
زلزله و در رده خود اولین استان پرخطر است. در آمـار  

گلسـتان در ایـن زمینـه رتبـه      86تا  56 يها بین سال
حـوادث و بالیـاي طبیعـی نظیـر      .هفتم را داشته است

زیـادي در اسـتان    يهـا  سیل و زلزله هرسال خسـارت 
و این استان ازنظر وقوع ایـن   گذارد یگلستان برجاي م

 10رددار اسـت. سـاالنه بـیش از    حوادث در کشور رکو
 یتـوجه  که درصد قابل دهد یهزار زلزله در کشور رخ م

 نـد ی. برآونـدد یپ یاز این حادثه در گلستان به وقـوع مـ  
در  لـرزه  نیزم 840که تاکنون  دهد ینشان م ها یبررس

گلستان ثبـت شـد و منـاطق زیـادي از مسـاحت ایـن       
ــ  ــتعد زم ــتان مس ــزش نیاس ــتند لغ ــه .هس ــا نقش ي ه

 هیـ بـر پا ي ا لرزه بستر سنگي که براي ا لرزهي بند پهنه
ي دوره و بــراپیشـینه شــتاب جنـبش نیرومنــد زمـین    

                                                             
1. Poorly planned urban growth 
2. Deforestation 

 دهـد  یمـ نشان  شده  هیتهسال  2475و  475 بازگشت
گلستان  استان ،ها آبرفت ریتأثگرفتن  در نظرکه بدون 

 ي بسـیار زیـاد،  ا لـرزه  با خطری نواح داراي چهار پهنه،
ــز ــا متوســط ،ادی ــان  اســت  نییو پ ــه شــهر گرگ در ک

 (مهــدویان، داردقــرار  ادیــو زي بســیار زیــاد هــا پهنــه
بر همین اسـاس هـدف پـژوهش حاضـر      ).167:1392

هـاي شـهر گرگـان از لحـاظ     پذیري بافتتحلیل آسیب
هــاي کالبــدي و مقایســۀ منــاطق مرکــزي و  شــاخص

  پیرامونی نسبت به زلزله است.
  

  ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه
عنوان قابلیت یک سـازه بـراي    به )V( پذیريآسیب

اي معـین تعریـف شـده    پذیرش آسیب در نتیجه زلزله
تواند زوال فـوري کـارکرد و حتـی    است. این آسیب می

ــت ــذیري برگشــ ــراه آورد   ناپــ ــه همــ ــی را بــ    کلــ
)Selma, 2016:8(.    پـذیري بـه   به بیـان دیگـر، آسـیب

ــدن خسارت(انســانی،      ــیل متحمــل ش ــوان پتانس عن
ادي، طبیعی و اجتماعی) در نتیجـه یـک   فیزیکی، اقتص

آمیــز تعریــف شــده اســت. در واقــع،  رویــداد مخــاطره
هـا و شـرایط اجتمـاع،    پـذیري معـادل مشخصـه    آسیب

سیستم یا دارایی است که براي اثرات آسیب دیـدن در  
 ,UNISDR( سـازد برابـر مخـاطره، آن را مسـتعد مـی    

نوع  11پذیري را به  ، آسیب3چوکس-ویلچز .)2009:30
بنـدي نمـوده اسـت: طبیعـی، کالبـدي،      مختلف طبقـه 

ــدئولوژیکی،    ــی، ای ــی، فن ــاعی، سیاس ــادي، اجتم اقتص
ــر    ــن ام ــادي. ای ــوژیکی و نه ــی، اکول فرهنگــی، آموزش

پذیري است که از عوامـل  آسیب دهنده پیچیدگی نشان
ــی   ــاثیر م ــف ت ــذیردمختل  ).Weakley, 2013:35( پ

رهاي اي مناطق بوسیله سنجش معیاپذیري لرزه سیبآ
 شــود کــه عبارتنــد از:چندگانــه فضــایی ارزیــابی مــی

 پــذیري بــه علــت خــارج از منــزل بــودن؛      آســیب
پـذیري   آسـیب  پذیري به علـت تـراکم جمعیـت؛    آسیب

ایجاد شده بوسیله خسـارات وارد شـده بـه سـاختمان؛     
پــذیري بــه خــاطر ســن و نــوع مــواد و مصــالح  آســیب

ک هـاي منفـ  پذیري ناشی از بخـش ها؛ آسیبساختمان
                                                             
3. Wilches-Chaux 
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ــات  آســیب ســاختمان؛ ــداد طبق ــت تع ــه عل ــذیري ب پ
پــذیري بــه خــاطر عــدم دسترســی  آســیب ســاختمان؛

 پذیري به علت شیب؛آسیب ها؛درست به شبکه خیابان
 Mobaraki( به علت فعـال شـدن گسـل    پذیريآسیب

and Kashaniasl, 2014:258.( ــه ــاترطــور ب  1کلی، ک
ل پتانسی«پذیري به معناي ) معتقد است آسیب1996(

از دیدگاه مولر و ). Cutter, 1996:530( باشدمی» خطر
آسیب پذیري از شرایط اجتماعی «)، 2011( 2همکاران

هـایی از سیسـتم   شـود کـه بخـش   و فیزیکی ناشی می
». سـازد شهري را نسبت به تجربه خسارت حساس مـی 

 شرایط فیزیکی شامل درمعرض خطر قرار گرفتن است.
معـرض   یک عنصـر در هاي شرایط اجتماعی به ویژگی

شـود.  خطر اشاره دارد کـه سـبب کـاهش آسـیب مـی     
ــگ ــیب) 2003( 3پلین ــک  آس ــوان ی ــه عن ــذیري را ب پ

مفهومی درك کرده است که متشکل از درمعرض قـرار  
 (مکان نسبی خطر، محـیط پیرامـون)، پایـداري    گرفتن

سـازي)   (تنظـیم، آمـاده   آوري(معیشت، سالمت) و تاب
 )2015( 4تیلـور  ).Muller et al., 2011:2018( اسـت 

پذیري اصطالحی چندبعـدي اسـت   معتقد است آسیب
شود. که بوسیله اقدامات فیزیکی و اجتماعی تعریف می

اي گفتـه  پذیري فیزیکی به مقدار خسارت بالقوهآسیب
کند. شود که یک مخاطره خاص به سیستم وارد میمی

پـذیري اجتمـاعی بوسـیله عـواملی ماننـد فقـر،       آسیب
رانـدگی، دسترسـی بـه بهداشـت و     حاشیه ي، بهنابرابر

 ).Taylor, 2015:623( شـود کیفیت مسکن تعیین مـی 
ــان  ــاور رحمـ ــه بـ ــارام2014( 5بـ ، )2014( 6) و ماتیـ

پــذیري بــه میــزان از دســت دادن یــک عنصــر  آســیب
اي از عناصـر در معـرض بـه علـت     مشخص یا مجموعه

. شـود  وقوع یک حادثه طبیعی با اندازه معینی گفته می
(بـدون از دسـت    پـذیري در یـک مقیـاس صـفر     آسیب

 گـردد (از دست دادن کامل) ارزیـابی مـی   دادن) تا یک
)Rahman,2014:8; Motiram, 2014:6.(  از دیــدگاه

                                                             
1. Cutter 
2. Muller 
3. Pelling 
4. Taylor 
5. Rahman 
6. Motiram 

پذیري بـه فقـدان توانـایی    آسیب)، 2005( 7دملوبرانکو
جمعیت جهت مقابله با اثرات تغییرات خاص در محیط 

 ,.De Melo Branko et al( شــودآنهــا گفتــه مــی

2005:71(.  
پــذیري ضــعف ذاتــی در آســیب)، 2004( 8ســروي

کند که هاي خاصی از محیط شهري را تعریف میجنبه
هاي طراحی، بیوفیزیکی یـا اجتمـاعی   به علت مشخصه

مسـتعد متحمــل شـدن خســارت و زیـان هســتند، در    
دهنـده میـزان تلفـات بـالقوه در      که خطـر نشـان  حالی
ر معرض خطرات قرار گـرفتن  هاي شهر به علت دمکان

عنـوان محصـول احتمـال وقـوع      است و مـی توانـد بـه   
پـذیري تلقـی گـردد. خطـر=     خطرات و درجـه آسـیب  

تـوان بـه    پـذیري را مـی  آسیب ي.پذیرآسیب× مخاطره 
) خطـر یـا   1چندین مولفه زنجیره خطر تجزیـه کـرد:   

هاي مدیریت ریسـک یـا   ) گزینه2رویدادهاي ریسکی؛ 
) پیامـدها از لحـاظ خســارات   3 هـاي ریسـک؛  واکـنش 
ــاهی ــیب  .(Servi, 2004:6) رف ــع، آس ــذیري در واق پ

اي از شرایط و فراینـدهاي ناشـی از   عنوان مجموعه به«
محیطی، اقتصـادي، اجتمـاعی و فیزیکـی    عوامل زیست

پـذیري اجتمـاع در مقابـل    گردد که آسـیب تعریف می
 طـور دهد. این شرایط بـه اثرات مخاطرات را افزایش می

اجتمـاعی،  -مستمر توسط تاثیرات سیاسـی، اقتصـادي  
فرهنگــی، رفتــاري و نگرشــی در افــراد، خانوارهــا،     

 ,UNISDR( »گیـرد اجتماعات و کشـورها شـکل مـی   

پذیري را به عنـوان  ) آسیب2003( 9پلینگ. )2004:16
درمعرض خطر قرار داشتن و ناتوانی در جلوگیري یـا  «

ت. در ایـن  تعریـف کـرده اسـ   » هاي بالقوهجذب آسیب
ــیب  ــه، وي آس ــی را  زمین ــذیري فیزیک ــوان  «پ ــه عن ب

تعریـف نمـوده اسـت. از    » پذیري محیط فیزیکی آسیب
پــذیري اجتمــاعی بــه معنــاي آن دیــدگاه وي، آســیب

هـاي سیاسـی،   چیزي است که بوسیله مردم و سیسـتم 
در نهایـت،  » شـود اقتصادي و اجتماعی آنها تجربه مـی 

پذیري ن ترکیب آسیببه عنوا«پذیري انسانی را آسیب
 ,Pelling( تعریـف کـرده اسـت   » اجتماعی و فیزیکـی 

                                                             
7. De Melo Branko 
8. Servi 
9. Pelling 
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ــامبرز. )2003:5 ــف   1989( 1چـ ــه تعریـ ــین بـ ) چنـ
در معرض فشار و استرس «پذیري پرداخته است  آسیب

پـذیري  قرار داشتن و مشکالت مقابلـه بـا آنهـا. آسـیب    
رو است: سـمت بیرونـی خطـرات،    همانند یک سکه دو

کــه یـک فــرد یـا خــانواده   هـایی  هـا و شــوك اسـترس 
درمعرض آنها قرار گرفته است؛ سمت درونی که معادل 

 »دفاعی به معناي فقـدان ابـزار مقابلـه بـا آنهاسـت      بی
)Chambers,1989:144(. و  بــــه اعتقــــاد ســــوزمن

پـذیري میزانـی اسـت کـه     ، آسـیب )1983( 2همکـاران 
طبقات مختلف جامعه به طور متفاوتی درمعرض خطـر  

ز لحـاظ احتمـال وقـوع یـک رویـداد      قرار دارند، هـم ا 
ــرات     ــاع اث ــه اجتم ــی ک ــم میزان ــدید و ه ــی ش فیزیک

کند و به طبقات رویدادهاي فیزیکی شدید را جذب می
 Susman et( نمایـد مختلف براي بازیـابی کمـک مـی   

al.,1983:264(.   
ــا   افــزون بــر ایــن ســه رویکــرد عمــده در رابطــه ب

ــیب ــد از:   آس ــه عبارتن ــده اســت ک ــذیري مطــرح ش  پ
پـذیري  رویکرد اکولوژیکی: بر شـکنندگی یـا آسـیب   )1

ورزد. آنچـه در  هـا تاکیـد مـی   محیطی و سیستمزیست
ــن  آســیب ــذیري اکولــوژیکی اهمیــت دارد، یــافتن ای پ

هـاي  موضوع اسـت کـه چگونـه انـواع مختلـف محـیط      
کننـد و خـود را   طبیعی با مخاطرات مختلف مقابله می

) 2000( 3اپوتسکانمایند. به باور ویلیامز و کبازیابی می
به عنـوان نـاتوانی   «پذیري اکولوژیکی را توان آسیبمی

ها در گذر زمان اکوسیستم در تحمل فشارها و استرس
) اسـتدالل  2002( 4لئودتلقی نمود. ویال و مک» و فضا
توانـد هـم   محیطی میپذیري زیستاند که آسیبکرده

پذیري درونـی مـرتبط   درونی و هم بیرونی باشد. آسیب
ــ ــتم  ب ــی سیس ــل درون ــاب ا عوام ــالمت (ت آوري و س

پـذیري بیرونـی   کـه آسـیب  اکوسیستم) است، در حالی
(مخــاطرات بیرونــی و  شـامل عوامــل بیرونــی سیســتم 

باشـد.  درمعرض خطر قرار داشتن در حال حاضـر) مـی  
عنـوان پتانسـیل    پـذیري اکولـوژیکی بـه   بنابراین آسیب

                                                             
1. Chambers 
2. Chambers 
3. Williams & Kaputska 
4. Villa & McLeod 

ــوم ــیب ب ــه آس ــت مقابل ــناختی و ظرفی ــناخته ش اي ش
) رویکرد اقتصـادي: بـر پتانسـیل اقتصـادي     2 شود. می

توانـد بـه عنـوان هـر چیـز      آسیب تاکید دارد کـه مـی  
لمسـی درك شـود کـه بـر اقتصـاد منطقـه تـاثیر         قابل
بینـد. بعـد   گذارد و در نتیجه مخـاطره آسـیب مـی    می

دهنده خطر تولید، توزیـع  پذیري نشان اقتصادي آسیب
) بـر ایـن   1999( 5و مصرف است. کانفورت و همکـاران 

انـد کـه جوامـع صـنعتی پیشـرفته      واقعیت تاکید کرده
پــذیر بخصـوص مراکـز شـهري بــزرگ، بسـیار  آسـیب     

هـاي مهـم و گسـترده    هستند چرا که تخریب سیسـتم 
توانـد  هـا پرهزینـه اسـت و مـی    ارتباطات و زیرسـاخت 

پیامدهاي وسیعی بر ثبات اقتصادي حتـی در مقیـاس   
د اجتمــاعی: بــر  ) رویکــر 3جهــانی داشــته باشــد.   

اي آنها تاکیـد دارد.  پذیري مردم و ظرفیت مقابله آسیب
هاي جمعیتـی فقیـر و ضـعیف بـه عنـوان اقشـار       گروه

پــذیري انــد. آسـیب پــذیر در نظـر گرفتــه شـده  آسـیب 
پـردازد.  هـاي مختلـف انسـانی مـی    اجتماعی به ویژگی

انـد بیشـتر   ) استدالل کـرده 1994( 6بلیکی و همکاران
پذیر آنهـایی هسـتند کـه پـس از وقـوع      ها آسیبگروه

ترین شکل ممکن معیشیت خود را بـاز   فاجعه به سخت
دهنده آن است کـه افـراد   هاي آنها نشانیابند. یافتهمی

فقیر نسبت به افراد غنـی رنـج بیشـتري از مخـاطرات     
شوند. بعد زمان در این رابطه مرتبط اسـت  محتمل می

ــاطق فقیرنشــین در فر  ــه بازســازي من ــدي چــرا ک آین
افتد که این امر بر اقتصاد و معیشت بلندمدت اتفاق می

گذارد. افـزون بـر ایـن،    طور ناگواري تاثیر میمنطقه به
تواننـد مکـان   هاي جمعیتی فقیرتـر همـواره نمـی   گروه

زنــدگی خــود را تعیــین کننــد و بنــابراین در منــاطق  
هـاي  هـاي بـاتالقی و دشـت   خطرآمیز از جملـه دامنـه  

) معتقـد  2001( 7کننـد. کـراوس  مـی خیز زندگی سیل
است که مردم در شهرهاي کوچک و مناطق روسـتایی  

پذیرتر هستند که ایـن  نسبت به شهرهاي بزرگ آسیب
باشد. کـانون  تر میهاي ضعیفسازيامر به خاطر آماده

                                                             
5. Comfort et al 
6. Blaikie et al 
7. Cross 
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ــه )، آســیب2003(1و همکــاران ــذیري اجتمــاعی را ب پ
ه ها مشتمل بر رفـاه اولیـ  اي از مشخصهعنوان مجموعه

، حفاظـت  2حفـاظتی -آوري، خـود فرد، معیشت و تـاب 
اجتمــاعی -هــاي سیاســیاجتمــاعی، نهادهــا و شــبکه

ــده ــاران(  دی ــاتر و همک ــد. ک ــیب2003ان ــذیري ) آس پ
بــه عنـوان مفهــومی چندبعـدي تعریــف   «اجتمـاعی را  

هـاي  هـا و تجربـه  اند کـه بـه شناسـایی مشخصـه    کرده
هــا و کنــد؛ مشخصــهاجتماعــات و افــرادي کمــک مــی

سـازد بـه مخـاطرات    هایی کـه آنهـا را قـادر مـی    ربهتج
ــد    ــود را بازیابن ــد و خ ــان دهن ــنش نش ــی واک  »طبیع

)Kumpulainen, 2006:67.( 
  

  روش تحقیق
ــوع   ــر از نـ ــژوهش حاضـ ــاربرديپـ و روش آن  کـ

است. اطالعـات پـژوهش بـه صـورت      تحلیلی-توصیفی
منـاطق  از آنجـایی کـه   آوري شده اسـت.  میدانی جمع

ــ  ــر خصوص ــهري از نظ ــازي  ش ــی و شهرس یات جمعیت
گیـري در ایـن    هسـتند، بهتـرین روش نمونـه    ناهمگن

اســـت. در ) R.H.C( اي و رائـــوپـــژوهش، خوشـــه 
اي کار اصلی این اسـت کـه ابتـدا از    گیري خوشه نمونه

اي انتخـاب گـردد. نخسـت از میـان     میان مناطق نمونه
گیـري شـده و رفتـه رفتـه از هـر      مناطق بزرگ نمونـه 

 .شوندگیري میتري نمونهق کوچکمناط منطقه بزرگ،
ــا،    ــم خانواره ــاس حج ــور براس ــدین منظ ــدود ب  ةمح

ــه    ــه (منطق ــه دو طبق ــاتی ب ــزيمطالع ــه مرک ، منطق
افـزار  نرم بعد به کمک ۀ) تقسیم شد. در مرحلپیرامونی

NCSS هــاي بــا روش تصــادفی و بــا توجــه بــه حــوزه
هــا انتخــاب شــدند. بــراي انتخــاب سرشــماري، بلــوك

ها از روش سیسـتماتیک اسـتفاده   وكمساکن داخل بل
صفر و یا کنار  ۀبلوك نقط مبدأ در هر ۀشده است. نقط

هـاي  از روش پـژوهش حاضـر  در  خیابـان بـوده اسـت.   
تسـت (کـه در آن   آزمون تی یـا تـی   مشتمل برآماري 

                                                             
1. Cannon et al 
2. Self-protection 

یـا فـرض صـفر (بـین دو متغیـر       Hیا فـرض   هافرضیه
بـا فـرض مقابـل     1Hاختالف معناداري وجود ندارد) و 

د) تعریـف  بین دو متغیر اختالف معنـاداري وجـود دار  (
و رگرسـیون چندگانـه    دو، همبسـتگی  خـی انـد)،  شده

شـایان ذکـر اسـت تعیـین حجـم       .استفاده شده اسـت 
نمونـه از جامعـه آمــاري پـژوهش بـا اســتفاده از روش     

با استفاده از فرمول  که يطور بهآماري صورت پذیرفت، 
ها براي مطالعات مانساخت نمونه از 374کوکران تعداد 

یی بیشـتر  ایپامیدانی مشخص گردید که براي روایی و 
  نمونه افزایش یافت. 400حجم نمونه به 
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  محدوده و قلمرو پژوهش

استان گلستان با دارا بودن مرزهاي آبی و خاکی با 
کشورهاي همسایه دریاي خزر از موقعیـت ژئـوپلتیکی   

شهر گرگان مرکز این استان با وسعتی  برخوردار بوده و
کیلـومتري از مـرز    75هکتار، در فاصـله   3600 معادل

کیلومتري دریاي خـزر قـرار گرفتـه     50ترکمنستان و 
 55این شـهر در  . )30:1392صیامی و همکاران، ( است

دقیقه  50درجه و  36دقیقه طول شرقی و  26درجه و 
لبـرز  هـاي ا عرض شمالی در دامنۀ شـمال رشـته کـوه   

شـهر گرگـان در ارتفـاع متوسـط     گسترده شده اسـت.  
نفر  350676متر از سطح دریا واقع شده و داراي  155

جمعیت است. اطالعات موجود نشان می دهـد کـه در   
داراي  1335اولین سرشـماري قابـل اسـتناد در سـال     

تیب جمعیت نفر جمعیت بوده است، به این تر 28380
 برابر شـده اسـت   10ساله حدود  50آن طی این دوره 

  ).  18 :1390(مهندسان مشاور پارت، 
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  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه :1شکل 

  1390مهندسان مشاور پارت، مأخذ: 
  

  بحث اصلی
ــر شــاخص تعیــین هــاي کالبــدي تاثیرگــذار ب

بر پایه هدف اصلی : پذیري بافت شهر گرگان آسیب
منـاطق  پذیري بافت کالبدي پژوهش که ارزیابی آسیب

ــونی    ــواحی پیرام ــه ن ــان نســبت ب ــزي شــهر گرگ مرک
باشد، ابتـدا اقـدام بـه انتخـاب معیارهـاي شایسـته        می

پذیر شده اسـت. در ایـن   جهت شناسایی مناطق آسیب
هـایی از قبیـل قـدمت ابنیـه، مصـالح،       راستا از شاخص

پــذیري آســیب تعــداد طبقــات، عــرض معبــر و درجــۀ
نگی ترکیـب  شـکل، انـدازه و چگـو   استفاده شده است. 

کوچکترین اجزاء تشکیل دهندة شهر، بافـت شـهري را   
سازد. هر نوع بافت شهري به هنگام وقـوع  می مشخص

واکـنش هـر    زلزله، مقاومت خاصی در برابر زلزله دارد.
ــه براســاس   ــوع زلزل ــوع بافــت شــهري در هنگــام وق ن

ــاه قابلیــت ــز و پن ــاي گری ــات  گیــريه ســاکنان، امکان
سـازي و بازسـازي و حتـی    رسانی، چگونگی پاك کمک

شـود. دامنـه تـأثیر ایـن     مـی  اسکان موقـت، مشـخص  
ها نه تنها در طراحی ساختمان، بلکه در طراحی ویژگی

شهري و درمدیریت بحران نیز گسـترده شـده و حـائز    
با افزایش نسبت سطح بافته شده به کـل   اهمیت است.

فضـاي بـاز    پذیريسطح زمین و یا به فضاي باز، آسیب

هـا و غیرقابـل اسـتفاده    ریـزش آوار سـاختمان  ناشی از 
میزان افت کـارایی فضـاي    یابد.شدن بافت، افزایش می
 هـا نیـز ارتبـاط مسـتقیم دارد    باز با ارتفـاع سـاختمان  

بـه همـین دلیـل    ). 96: 1388آبادي و همکاران، (زنگی
ــر       ــأثیر آن ب ــه و ت ــن دو منطق ــراي ای ــت ب ــوع باف ن

اسـبه شـد. در   دو محیخ پذیري از طریق آزمون آسیب
این رابطه نوع بافـت از بـه هـم پیوسـتن پـنج پـارامتر       

، عرض معبـر، تعـداد طبقـات    مصالح قدمت ساختمان،
 ساختمان و تعداد واحد ساختمان به وجود آمده اسـت. 

پذیري نوع بافت و نتایج به ترتیب آسیب 2و  1جداول 
بـا توجـه بـه نتـایج      دهنـد. دو را نشان مـی یخآزمون 

داري یافت که ارتبـاط معنـا  توان درمی 2جدول شماره 
پذیري بافت کالبدي و میـزان تـراکم   بین میزان آسیب
% از 41 ،1جـدول   بر اساس همچنین. بافت وجود دارد

در سـطح  باشـند،  هایی که داراي تـراکم کـم مـی   خانه
هـاي  از خانـه %  75/30پذیري کم قـرار دارنـد و   آسیب

متوسـط  ي پـذیر یبدر سـطح آسـ   وسطداراي بافت مت
در هـاي واقـع   % از خانـه 25/28قرار دارنـد. در نهایـت   

باالیی وجود دارد.  پذیريدر سطح آسیب، بافت متراکم
توان نتیجه گرفت هر چه از تراکم بافت کاسته پس می

  شود.پذیري آن کمتر میشود میزان آسیب
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  نوع بافت شهر گرگان با توجه به تراکم پذیريآسیب :1جدول 
  

 یريپذسیبآ

   
  کم  متوسط زیاد

  نوع تراکم بافت

 18 98 113 تعداد  زیاد
 5/4 5/24 25/28 درصد

 121 25 0  تعداد  متوسط
 25/30 25/6 0 درصد

 25 0 0  تعداد  کم
 25/6 0 0 درصد

 کل
 

 
 

 164 123 113  تعداد
 41 75/30 25/28 درصد

  1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 
 

  دویري نوع بافت با توجه به آزمون خیپذ: آسیب2جدول 
    مقدار  خط به خط مساعی نمایی درست نسبت

000/ 
000/  

801/  
566/  

Phi خی دو پیرسون  
Cramer's V نسبت درست نمایی مساعی خط به خط  

  1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 
  

  ها: همبستگی بین متغییر3جدول 
ذیريپآسیب مصالح طبقات تعداد واحد قدمت معبر   

 معبر
Pearson Correlation 1 053/  017/  091/  101/ * /462. ** 

Sig. (2-tailed)  287/  730/  068/  043/  000/  
N 400 400 400 400 400 400 

 قدمت
Pearson Correlation 053/  1 502/ ** 315/ ** 343/ ** 479/ ** 

Sig. (2-tailed) 287/   000/  000/  000/  000/  
N 400 400 400 400 400 400 

 تعداد واحد
Pearson Correlation 017/  502/ ** 1 412/ ** 433/ ** 161/ ** 

Sig. (2-tailed) 730/  000/   000/  000/  001/  
N 400 400 400 400 400 400 

 طبقات
Pearson Correlation 091/  315/ ** 412/ ** 1 841/ ** 725/ ** 

Sig. (2-tailed) 068/  000/  000/   000/  000/  
N 400 400 400 400 400 400 

 مصالح
Pearson Correlation 101/ * 343/ ** 433/ ** 841/ ** 1 765/ ** 

Sig. (2-tailed) 043/  000/  000/  000/   000/  
N 400 400 400 400 400 400 

 آسیب پذیري
Pearson Correlation 462/ ** . 479/ ** 161/ ** 725/ ** 765/ ** 1 

Sig. (2-tailed) 000/  000/  000/  000/  000/   
N 400 400 400 400 400 400 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  
  بستگی بین متغیرهامه

به منظور ارزیابی میزان همبستگی متغیرها با هـم  
بـر  گی رگرسیون استفاده شده اسـت.  از آزمون همبست
متغیرهـاي پـژوهش    بـین برخـی از   ،3اسـاس جـدول   

 بـا  پـذیري آسـیب  متغیـر  رابطـه  وجود دارد. همبستگی
 سـاختمان  بـا قـدمت   و متوسـط،  مستقیم برتعرض مع
بـا تعـداد    قوي، مستقیم مصالح نوع با متوسط،مستقیم 

قـوي و در نهایـت بـا تعـداد واحـد در       طبقات مستقیم
 ایـن  اهمیت دلیل به مان مستقیم و ضعیف است.ساخت
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 آن تفسـیر  و بـراي شـرح   رگرسـیون  روش از موضـوع، 
تـوان ایـن گونـه بیـان     . بنابراین مـی است شده استفاده

نمود که به ترتیب مصالح ساختمانی و تعـداد طبقـات   
پذیري بافت کالبدي مناطق بیشترین تأثیر را در آسیب

یـه، دسترسـی بـه    شهري دارند و پس از آن قـدمت ابن 
معبر و در نهایت تعداد واحد مسکونی در ساختمان در 

  هاي بعدي قرار دارند.رده

 کـه  را وابسته متغیر از مقداري رگرسیون تحلیل در
 شـود، ضـریب  مـی  تبیـین  مسـتقل  متغیرهاي برمبناي

 899/0تعیـین   ضریب این پژوهش، نامند. درمی تعیین
 %90دود کـه حـ   دهـد مـی  نشان و است آمده دست به

 مسـتقل  متغیرهـاي  بـه وسـیله   وابسته متغیر تغییرات
  ).4(جدول  است شده تبیین

  

  نتایج مدل رگرسیون :4جدول 
Std. Error of the Estimate  Adjusted R Square  R Square  R  Model  

264/0  897/0  899/0  a948/0  1  
a. Predictors: (Constant)، قاتطب، اسکلت، قدمت، معبر، واحد تعداد  

 
معنادار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها 

انجـام شـده    به کمک آزمون تحلیل واریـانس یکطرفـه  
معنادار بـودن رگرسـیون و    Sigاست. سطح معنا داري 

 95بـین متغیرهـا را در سـطح اطمینـان      رابطه خطـی 
). با توجه به میزان 5جدول ( کندتأیید یا رد می درصد

Sig  توان نتیجـه گرفـت   باشد می می 000/0که برابر با
که ارتبـاط معنـاداري بـین متغیـر مسـتقل و وابسـتۀ       

کـه بـا    6پژوهش وجود دارد. بر مبنـاي نتـایج جـدول    
هــاي داري شــاخصســطح معنــا Tاســتفاده از آزمــون 

هـاي مـورد   مختلف در آن بیان شده، در تمـام متغییـر  

بررسی یعنـی تعـداد طبقـات، مصـالح، عـرض معبـر و       
پـذیري بافــت  مســکونی و میـزان آســیب  تعـداد واحـد  

در کالبدي شهر گرگان ارتبـاط معنـاداري وجـود دارد.    
مورد اهمیـت و نقـش متغیرهـاي مسـتقل در معادلـه      

کـرد، زیـرا ایـن     رگرسیون باید از مقادیر بتـا اسـتفاده  
شند. بنـابراین از طریـق آن   بامیمقادیر استاندارد شده 

 قضـاوت کـرد.   نسبی متغیرها توان در مورد اهمیتمی
اهمیـت   ةدهندبزرگ بودن مقدار بتاي یک متغیر نشان

نسبی و تـأثیر آن بـر متغیـر وابسـته بـه دسـت آمـده        
    .شندبا می

  
  آنالیز واریانس :5 جدول

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 085/243  5 617/48  762/698  000/ a 
Residual 413/27  394 070/0    

Total 497/270  399    
a. Predictors: (Constant) معبر، واحد تعداد، ،قدمت  طبقات، اسکلت 

  
 سیوننتایج و ضرایب مدل رگر :6جدول 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 029/ -  062/0   462/-  644/  
020/0 469 معبر  369/  866/22  000/0  
/423 قدمت  021/0  381/  273/20  000/0  

- /431 تعداد واحد  022/0  380/ -  350/19-  000/0  
/401 طبقات  040/  299/  033/10  000/  
/466 مصالح  028/  510/  871/16  000/  

 1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 
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 510/0ر عنوان مثال اگر مقدار بتـاي یـک متغیـ    به
دهـد کـه بـا یـک واحـد      نشان میمحاسبه شده باشد، 

تغییر در انحراف معیار آن، انحراف معیار متغیر وابسته، 
 پـژوهش حاضـر،  در کنـد.  تغییـر مـی   510/0اندازه  به

محاسـبه شـده    510/0مقدار بتاي متغیر نـوع مصـالح   
دهد این متغیر در مقایسه است. بدین ترتیب نشان می

هـا داراي اهمیـت و نقـش بیشـتري در     با سایر متغییر
پذیري است و متغییر قـدمت و عـرض معبـر در    آسیب
  هاي بعدي قرار دارند.جایگاه

پذیري بافت مرکزي و پیرامونی با مقایسه آسیب
ــتفاده از روش  ــزان    : Tاس ــی می ــور بررس ــه منظ ب

پذیري بافت کالبدي شهر گرگان در برابـر زلزلـه    آسیب
و بافت مرکزي شهر به مقایسۀ وضعیت مراکز پیرامونی 

پرداخته شـد. بـدین منظـور ابتـدا بـه بررسـی میـزان        
هـاي ایـن دو منطقـه    واحدهاي مسکونی در سـاختمان 

ــراکم واحــدهاي    ــا مشــخص گــردد ت پرداختــه شــد ت
مسکونی در کدام یک از این دو بافت بیشتر اسـت. بـر   

، میانگین بافـت مرکـزي معـادل    7اساس نتایج جدول 
یجه، از تعـداد واحـدهاي مسـکونی    است و در نت 92/1

هـاي   کمتري  برخوردار اسـت؛ زیـرا بـا توجـه بـه داده     
عـدد   4هاي با تعداد واحـد بیشـتر از   موجود ساختمان

-واحد عـدد دو و سـاختمان   4و  3هاي ، ساختمانسه
باشند. همچنین با  واحد عدد یک را دارا می 2و  1هاي 

-بـاط معنـا  توان دریافت ارتمی 8توجه به نتایج جدول 
داري بین این دو منطقه از نظر تعداد واحـد مسـکونی   

  گردد.وجود ندارد پس فرض مورد نظر رد می
  

  تعداد واحد مسکونی به تفکیک منطقه :7جدول 

 
میانگین خطاي   انحراف استاندارد  تعداد  میانگین منطقه

  استاندارد
923077/1 مرکزي  تعداد واحد مسکونی  132 5547/0  076923/0  

 
رامونیپی  769231/1  268 782539/0  108519/0  

  1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 
 

  هاي مستقل مربوط به تعداد واحد مسکونی: آزمون نمونه8جدول 

 
 انحراف از معیار

میانگین خطاي 
  استاندارد

معناداري سطح   Tآماره   ها تفاضل يبرا %  95صله اطمینان اف
  حد باال  حد پایین  دو طرفه

036/1 داد واحد مسکونیتع  144/  135/ -  442/  071/1  289/  
  1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 

  
شــاخص بعــدي مربــوط بــه قــدمت ابنیــه در      

هاي این دو منطقه است تـا مشـخص گـردد     ساختمان
قدمت ابنیه در کدام یک از این دو بافت بیشـتر اسـت.   

 31/2، میانگین بافت مرکزي برابر با 9بر مبناي جدول 
هـاي ایـن   دهـد سـاختمان  ت که این امر نشان مـی اس

زیرا بـا توجـه    .بخش از قدمت بیشتري  برخوردار است
 10هاي با قدمت کمتر از هاي موجود ساختمانبه داده

 20تـا   10هاي با قدمت بـین  سال عدد سه، ساختمان
سـال عـدد    30هاي بیشـتر از  سال عدد دو و ساختمان

با توجه به نتایج جـدول  باشند. همچنین  یک را دارا می
توان نتیجه گرفت ارتباط معناداري بین ایـن دو  می 10

منطقه از نظر تعداد واحـد مسـکونی وجـود دارد پـس     
  گردد.فرض مورد نظر تایید می

  
   : وضعیت قدمت ابنیه به تفکیک منطقه9جدول 

 
  میانگین خطاي استاندارد  انحراف استاندارد  تعداد  میانگین منطقه

يمرکز  قدمت  31/2  132 58/0  08/0  

 
00/3 پیرامونی  268 00/0  00/0  

  1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 
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  هاي مستقل مربوط به قدمت ابنیه: آزمون نمونه10جدول 

میانگین خطاي   انحراف از معیار 
  استاندارد

 معناداريسطح   Tآماره   هاتفاضل يبرا %95صله اطمینان اف
  الحد با  حد پایین  دو طرفه

579/0 قدمت ابنیه  080/0  853/ -  531/ -  627/8-  000/0  
  1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 

 
هـاي ایـن دو   سپس شاخص طبقات در سـاختمان 

منطقه بررسی شد تا مشخص گردد تعـداد طبقـات در   
کدام یک از این دو بافت بیشتر اسـت. میـانگین بافـت    

هاي ماناست و در نتیجه، ساخت 29/1پیرامونی برابر با 
(جـدول   این بخش از ارتفاع بیشتري  برخوردار هستند

هـاي  )؛ زیرا با توجه به داده هاي موجود سـاختمان 11

هـاي بـا   عدد سه، ساختمان 2با تعداد طبقات کمتر از 
هـاي بـا   عـدد دو و سـاختمان   4تعداد طبقات کمتر از 
باشـند.   عـدد یـک را دارا مـی    4تعداد طبقات بیشتر از 

توان دریافـت  می 12وجه به نتایج جدول همچنین با ت
داري بـین ایـن دو منطقـه از نظـر تعـداد      ارتباط معنـا 

  گردد.طبقات وجود دارد پس فرض مورد نظر تایید می
  

  : وضعیت تعداد طبقات به تفکیک منطقه11جدول 

 
  میانگین خطاي استاندارد  انحراف استاندارد  تعداد  میانگین منطقه

88/1 مرکزي  طبقاتتعداد   132 646/  090/  

29/1 پیرامونی  268 457/  063/  
  1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 

 

  هاي مستقل مربوط به تعداد طبقات: آزمون نمونه12جدول 

 
 انحراف از معیار

میانگین خطاي 
  حد پایین  استاندارد

  ها تفاضل يدرصد برا 95صله اطمینان اف
  دو طرفه معناداريسطح 

  Tآماره   حد باال
/774  تعداد طبقات  107/  381/  812/  557/5  000/  

 1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 
  

دسترســی ســریع و بــه موقــع از نیازهــاي اساســی 
آیـد. چـرا کـه    خانوارها به مراکز درمانی به حساب مـی 

رساندن به موقع بیماران به این مراکز اهمیـت حیـاتی   
انی دارا و در این صورت، احتمال باال رفـتن آسـیب جـ   

صورت ممکن است  یابد. در غیر اینبیماران کاهش می
بـر همـین   . خسارات جبران ناپذیري به بیمـار برسـاند  

هـا بـه معبـر در ایـن دو     مبنا، شاخص دسترسی واحـد 
منطقه بررسی شد تا مشخص گردد دسترسی به معبـر  

تر در کدام یـک از ایـن دو بافـت بیشـتر اسـت.      عریض
میانگین بافت پیرامـونی  دهندة آن است که نتایج نشان

هاي این بخش از است، بنابراین ساختمان 33/2معادل 
تـر برخـوردار   تـري بـه معـابر عـریض    دسترسی مناسب

هـاي موجـود   ). زیرا با توجه به داده13(جدول  هستند
مترعدد سه، معابر با عـرض   20معابر با عرض بیشتر از 

 10متر عدد دو و معابر بـا عـرض  کمتـر از     20تا  10
باشـند. همچنـین بـا توجـه بـه      مترعدد یک را دارا می

داري بین یافت ارتباط معناتوان درمی 14نتایج جدول 
این دو منطقه از نظر دسترسـی بـه معـابر وجـود دارد     

  گردد.پس فرض مورد نظر تایید می

  
  وضعیت دسترسی به معابر به تفکیک منطقه :13جدول 

 
  میانگین خطاي استاندارد  اردانحراف استاند  تعداد  میانگین منطقه

44/1 مرکزي  دسترسی به معبر  132 777/  108/  

 
33/2 پیرامونی  268 857/  119/  

  1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 
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  هاي مستقل مربوط به دسترسی به معبر: آزمون نمونه14جدول 

 
 انحراف از معیار

میانگین خطاي 
  دو طرفه معناداريسطح   هاتفاضل يابر % 95صله اطمینان اف  حد پایین  استاندارد

  Tآماره   حد باال
166/1  دسترسی به معبر  162/  560/  209/1  472/5  000/  

  1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 
 

پــذیري شـاخص نهـایی مربــوط بـه میــزان آسـیب    
باشـد تـا مشـخص    ها در این دو منطقـه مـی  ساختمان

ت بیشـتر  پذیري در کدام یک از این دو بافگردد آسیب
دهد که میانگین بافـت پیرامـونی   است. نتایج نشان می

هـاي ایـن   اسـت و  در نتیجـه، سـاختمان    42/2برابر با 
باشند. زیـرا  پذیري کمتري برخوردار میبخش از آسیب

، 3پذیري کمتر عدد  هاي موجود آسیببا توجه به داده
پذیري زیـاد  پذیري متوسط عدد دو و با آسیببا آسیب

باشند. همچنـین بـا توجـه بـه نتـایج      دارا می را 1عدد 
داري بـین  توان نتیجه گرفت ارتباط معنامی 16جدول 

پـذیري وجـود دارد پـس    این دو منطقه از نظـر آسـیب  
  گردد.فرض مورد نظر تایید می

  

  پذیري به تفکیک منطقه: وضعیت آسیب15جدول 
 

  انداردمیانگین خطاي است  انحراف استاندارد  تعداد  میانگین منطقه
90/1 مرکزي  پذیريمیزان آسیب  132 801/  107/  

 
42/2 پیرامونی  268 801/  111/  

  1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 
 

  پذیريهاي مستقل مربوط به میزان آسیبآزمون نمونه :16جدول 

 
 انحراف از معیار

میانگین خطاي 
  استاندارد

داري  معنی سطح  Tآماره   ها تفاضل يدرصد برا 95صله اطمینان اف
  حد باال  حد پایین  دو طرفه

129/1  پذیريمیزان آسیب  157/  205/  833/  317/3  002/0  
  1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 

 

  و پیشنهادات گیرينتیجه
پـذیري در شـهر گرگـان    با تحلیل تطبیقی آسـیب 

توان نتیجه گرفت منطقۀ مرکزي نسبت به منطقـۀ  می
احـدهاي مسـکونی کمتـري    پیرامونی شهر گرگـان از و 
هاي بخش مرکزي از قـدمتی  برخوردار است. ساختمان

ــاي بخــش بیشــتري برخــوردار هســتند. ســاختمان  ه
پیرامونی نسبت به مرکزي از ارتفاع بیشتري برخـوردار  

هـاي بخـش پیرامـونی از    باشند. همچنین ساختمانمی
لحاظ دسترسی بـه معـابر وضـعیت بهتـري دارنـد و و      

تر هسـتند.  زي شهر گرگان عریضنسبت به بخش مرک
هـاي بخـش   پذیري سـاختمان در مجموع میزان آسیب

پیرامونی نسبت به بخش مرکـزي شـهر گرگـان کمتـر     
هـاي مقالـۀ   بنابراین نتایج پژوهش حاضر با یافتهاست. 

) منطبـق اسـت. بـر اسـاس     1396( صادقی و همکاران
هکتار از مسـاحت کـل    300حدود نتایج پژوهش آنها، 

پـذیري   در محدوده آسیب% 33/17ان معادل شهر گرگ
از نوع (خرابی و ریزش ساختمان، وجود احتمال تلفات 

جانی) بر اساس ضرایب خسارت مدل آریا قـرار دارنـد.   
دهـد   پذیري نشـان مـی   همچنین تحلیل درجات آسیب

ــی    کــه پهنــه ــه دلیــل رعایــت اصــول فن هــایی کــه ب
ارت و داراي خس 2800نامه  وساز مطابق با آیین ساخت
  شـده قابـل    پذیري کم بوده و ساختمان احـداث  آسیب

 درصد از کل فضاي سـاخته  58/25 ،باشند استفاده می
شده شهر را به خود اختصاص داده است که عمـدتاً در   

  وسـاز جدیـد شـهري و شـکل     مناطق توسعه و سـاخت 
(صـادقی و   انـد  شـده   گرفته در چند سـال اخیـر واقـع   

ور نتایج پـژوهش حاضـر   همینط ).73:1396همکاران، 
یامی و همکـاران مطابقــت دارد.  بـا نتـایج پــژوهش صـ   

هاي مرکزي شهر هاي آنها، پهنهبر اساس یافته چنانچه
. زون پـذیرتر هسـتند  گرگان نسبت به پیرامون آسـیب 

به علت قرارگیري بافت فرسـوده شـهر گرگـان در     10
ــز    ــل دوري از مراک ــه دلی ــت ب ــدودة آن و زون هف مح

).2(شـکل   پذیري را دارندبیشترین آسیبامدادرسانی 
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  بندي شهر گرگانپذیري بر اساس زوننقشۀ نهایی آسیب -2شکل 

  39:1392، صیامی و همکارانمأخذ: 
  

تـرین راهکارهـاي پـژوهش    عمـده بر همین مبنـا،  
هاي تشـویقی بـراي   اند از: تخصیص بستهحاضر عبارت

راحی طهاي با قدمت زیاد؛ تخریب و نوسازي ساختمان
نشـانی، بیمارسـتان،   بناهاي عمومی جدید نظیـر آتـش  

فرودگاه اضطراري براي هواپیما یا هلیکوپتر و پناهگـاه؛  
ــدرن ــازي و م ــبکهنوس ــازي ش ــر  س ــاتی نظی ــاي حی ه

بازگشـایی معـابر نفوذناپـذیر و    رسانی، گـاز و بـرق؛    آب
تعریض معابر براي امدادرسـانی بهتـر در مواقـع خطـر     

تاریخی و فرسودة مرکـز شـهر   هاي خصوص در بافت به
خطـر و بـدون عارضـه در    شناسایی مناطق کمگرگان؛ 

منــاطق مرکــزي و پیرامــونی شــهر گرگــان و اســتقرار 
  تجهیزات مدیریت بحران در آنها.
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