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تحلیل فضایی آسیبپذیری اجتماعی خانوارها در برابر زلزله
(مطالعة موردی :منطقة  6شهر تهران)
علیرضا دربان آستانه -استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
سعید بازگیر -استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
محسن شیخزاده -کارشناس ارشد مخاطرات انسانی دانشگاه تهران

پذیرش مقاله1395/03/19 :

تأیید نهایی1396/02/19 :

چکیده
در آسیبپذیری سکونتگاهها ،فقط عوامل کالبدی و فیزیکی اهمیت ندارد ،بلکه عناصر اجتماعی
سهم مهمی در میزان آسیبپذیری دارند .منطقة  6شهر تهران بهدلیل موقعیت مرکزی آن و
همچنین وجود کاربریهای مهمی نظیر وزارتخانهها ،سفارتخانهها ،مؤسسات آموزش عالی،
مراکز درمانی و بیمارستانهای عمومی ،شرکتهای بزرگ اقتصادی و ،...درصورت بروز حوادث
بسیار آسیبپذیر خواهد بود .با توجه به اهمیت این موضوع ،تحقیق حاضر در پی ارزیابی و
تحلیل آسیبپذیری اجتماعی در بین خانوارهای محالت منطقة  6تهران است .روش بهکاررفته
در تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است .حجم جامعه شامل تمام خانوارهای منطقة  6تهران یعنی
 29051خانوار است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر  331نفر محاسبه شد و
با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای ،به نسبت جمعیت هر محله ،تعداد پرسشنامه مشخص
شد .بهمنظور تحلیل دادهها برای تعیین نقاط آسیبپذیر از تکنیک لکههای داغ ،برای پهنهبندی
و تعمیمیافتههای تحقیق به کل منطقه از تکنیک میانیابی کریجینگ ،برای شاخصسازی و
بیمقیاسسازی از تکنیک فازی و برای محاسبة وزن هریک از الیهها از تکنیک دلفی استفاده
شد و درنهایت برای شاخصسازی معیارها از تکنیک مجموع سادة وزین استفاده شد .نتایج
تحقیق نشان داد میزان آسیبپذیری در کل منطقه ،متوسط رو به پایین ( 0/4تا  )0/6است.
نقشة پهنهبندی آسیبپذیری اجتماعی نشان میدهد آسیبپذیری محالت امیرآباد ،قزلقلعه و
شیراز ،کم ( 0/02تا  )0/4است و محالت شریعتی ،دانشگاه تهران ،بهجتآباد ،قائممقام-
سنایی ،گاندی و عباسآباد ،آسیبپذیری اجتماعی باالیی ( 0/6تا  )0/8دارند.
واژههای کلیدی :آسیبپذیری اجتماعی ،زلزله ،لکههای داغ ،منطقة  6تهران ،میانیابی.

 نویسنده مسئول09126478965 :

Email: astaneali@ut.ac.ir
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مقدمه
بالیای طبیعی همواره در طول حیات کرة زمین وجود داشته است .وقوع بالیای طبیعی نظیر سیل ،زلزله ،طوفان و ...در
اغلب موارد تأثیرات مخربی بر سکونتگاههای انسانی داشته و تلفات سنگینی بر ساکنان وارد کرده است و همچنین
ساختمانها و زیرساختهای اینگونه مناطق را نابود کرده و عوارض اقتصادی و اجتماعی گستردهای به جوامع بشری
تحمیل کرده است (قنواتی و دیگران)16 :1388 ،
براساس بررسیهای صورتگرفته ،سالیانه  130میلیون نفر در دنیا در معرض زلزله قرار میگیرند (برنامة توسعة
سازمان ملل .)4 :2004 ،خطر خودبهخود به نتایج زیانبار منجر نمیشود ،بلکه بیانگر امکان وقوع آسیب است .در مقابل،
آسیب واقعی به قرارداشتن در معرض خطر و ویژگیهای واحد دریافتکنندة خطر وابسته است .آنچه زلزله را به سانحه
تبدیل میکند ،ناآگاهی انسان و توانایی در مواجهه و برخورد با آن است .این مسئله بهطور عمومی با گستردهترین
دخالتهای نسنجیدة انسانی در محیط طبیعی از جمله ساختوسازهای بیرویه در حریم گسل ،بیتوجهی به ضوابط و
استانداردهای ساختوساز تشدید میشود (حاتمینژاد و عشقآبادی.)1 :1388 ،
افزایش چشمگیر شهرنشینی همراه با رشد شهرها از نظر جمعیت و مساحت و بهوجودآمدن کالنشهرها از
ویژگیهای اصلی شهرنشینی در چند دهة اخیر بهشمار میرود .تراکم بیشازحد جمعیت و فعالیت در شهرها و روند روبه
رشد آن بهلحاظ تنوع و دگرگونیهای کارکردی و کالبدی موجب افزایش اهمیت موضوع پایداری شهری دربرابر
خطرهای طبیعی مانند زلزله شده است (یونسکو.)5 :2010 ،
شهرها مکان تجمع جمعیت و افزایش بارگذاریهای محیطی و اقتصادی هستند؛ بنابراین ،کاهش آسیبپذیری
دربرابر زلزله ضرورت دارد .شهر فقط مجموعهای از ساختمانها نیست ،بلکه پدیدهای انسانی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و کالبدی است (امینی و دیگران .)20 :1390 ،عوامل متعددی بر آسیبپذیری شهری مؤثرند و بر همدیگر نه
بهصورت منفرد ،بلکه بهشکل یک سیستم جامع تأثیر میگذارند .عالوهبر عوامل طبیعی ،آسیبپذیری گروههای مختلف
جامعه به عواملی چون سن ،مذهب ،اقلیت ،فقر ،سواد و ...مرتبط است (جلیلپور.)8 :1389 ،
یکی از پیامدهای وقوع زلزله در نواحی شهری آسیبپذیری اجتماعی شهروندان دربرابر زلزله است (آرماس و
گاوریس .)1484 :2013 ،به اعتقاد کارشناسان ،در زمان وقوع زلزله همة افراد جامعه در معرض خطر هستند ،اما برخی
افراد آسیبپذیرترند (مندرسکو .)368 :2007 ،آسیبپذیری اجتماعی دربرابر زلزله تابعی از رفتارهای انسانی است و
بیانکنندة درجهای از میزان آمادگی یا عدم آمادگی سیستمهای اقتصادی -اجتماعی در نواحی شهری است که از
مخاطرات طبیعی تأثیر میپذیرند .بررسی میزان آسیبپذیری اجتماعی شهروندان دربرابر زلزله ،امکان برنامهریزی و
کاهش آسیبهای احتمالی بالی طبیعی را به مدیران شهری میدهد.
پژوهشهای متعددی در زمینة آسیبپذیری اجتماعی شهروندان دربرابر زلزله صورت گرفته است و در این زمینه
میتوان به مطالعات قدیری ( ،)1387قدیری ( ،)1392عزیزی و اکبری ( ،)1387گووا و دیگران ( ،)1999راشد ( )2003و
ابرت و کلره ( )2008اشاره کرد که میزان آسیبپذیری و نیز عوامل مؤثر بر آن را بررسی کردهاند.
منطقه  6شهر تهران بهدلیل موقعیت مرکزی آن و همچنین وجود کاربریهای مهمی نظیر وزارتخانهها ،سفارتخانهها،
مؤسسات آموزش عالی ،مراکز درمانی و بیمارستانهای عمومی ،شرکتهای بزرگ اقتصادی و ،...درصورت بروز حوادث احتمالی
بسیار آسیبپذیر است .در این میان ،سهم عوامل اجتماعی و انسانی در آسیبپذیری این منطقه کمتر بررسی شده است .با توجه
به اهمیت این موضوع ،در تحقیق حاضر تحلیل فضایی آسیبپذیری اجتماعی در بین خانوارهای محالت منطقة  6شهر تهران
صورت گرفته است .در این راستا ،پرسش زیر مطرح شده است :وضعیت آسیبپذیری اجتماعی خانوارها دربرابر زلزله در منطقة
 6تهران در چه سطحی است و توزیع فضایی آن در منطقة مورد مطالعه چگونه است؟
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مبانی نظری
آسیبپذیری و مفاهیم مرتبط

در دهههای اخیر ،از مفهوم ریسک و آسیبپذیری در حوزههای مختلف علمی استفاده شده است (هاگنلوچر و کاسترو،
 .)15 :2015آسیبپذیری به مفهوم مستعد زیاندیدن است؛ یعنی درجهای است که یک سیستم مستعد خسارت است و
نمیتواند خود را با آثار مضر یک تغییر تطبیق دهد .دیدگاههای مختلف در زمینة آسیبپذیری سیستم اجتماعی
اکولوژیکی نشان میدهد آسیبپذیری متأثر از گسترش یا تضعیف خاصیت کششی عناصر اجتماعی ،اکولوژیکی است که
بر توانایی سیستم در سازگاری با شوکهای وارده و واکنش به شوک تأثیر میگذارد (هاگنلوچر و دیگران.)151 :2016 ،
آسیبپذیری با مفاهیم متعددی در ارتباط است که بیرکمن این ارتباط را در شکل  1نمایش میدهد:

شکل  .1ارتباط بین ریسک و آسیبپذیری
منبع :بیرکمن و دیگران ()194 :2013

آسیبپذیری اجتماعی :آسیبپذیری اجتماعی مخلوق و آفریدة روابط ساختاری گروهها و نیروهای جامعه دربرابر
فشارهای مختلف طبیعت و تصمیمات و توانایی و ظرفیت جامعه و افراد بهمنظور پاسخگویی و واکنش دربرابر حوادث
طبیعی است (فروغی .)57 :1389 ،عوامل اجتماعی نقش مهمی در کاهش یا افزایش آسیبپذیری انسانی دارد و بررسی
کمبودها و کاستیهای آن در آسیبپذیری دربرابر زلزله مؤثر است.
آسیبپذیری اجتماعی مکانها بهصورت سیاست گروههای اجتماعی به اثر مخاطرات و همچنین میزان پایداری و توانایی آنها
برای ترمیم مجدد خود تعریف میشود .این ویژگیها تابعی از خصوصیات جمعیتی مردم (سن ،جنس و ،)...اقتصادی و فیزیکی
است .همچنین ،جایگاه آسیبپذیر اجتماعی دربرابر بحرانهای طبیعی بهویژه زلزله نمایان است (احدنژاد روشتی.)75 :1389 ،
شاخصهای اجتماعی تأثیرگذار بر آسیبپذیری :شاخصهای اجتماعی تأثیرگذار بر آسیبپذیری در مطالعات
مختلف بهصورت متفاوت طبقهبندی شده و در بعضی از پژوهشها همراه با آسیبپذیری کالبدی بررسی شده است که نتایج
برخی از آنها در جدول  1مشاهده میشود .در این پژوهش ،پس از جمعبندی نتایج مطالعات پیشین ،شاخصهای آسیبپذیری
اجتماعی در چهار بعد عوامل جمعیتشناختی ،شناختی ،اقتصادی و جسمانی تقسیمبندی شده است.
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جدول  .1خالصة مطالعات محققان داخلی و خارجی در زمینة شاخصهای آسیبپذیری اجتماعی
عنوان مقاله و پایاننامه
محققان
شاخص
زلزله و پیامدها و بحرانهای ناشی از آن در شهرها
تراکم جمعیتی تقوایی و علیمحمدی1385 ،

سطح تحصیالت

توانایی مالی

وضع مالکیت

نگرش به خطر
زلزله

درک میزان
آسیبپذیری
دربرابر زلزله

جنسیت

سالمت جسمی

سلیمانی1393 ،

تدوین راهبردهای کالبدی مدیریت شهری در چارچوب سیاستهای کالن مدیریت بحران شهر
تهران :منطقة یک شهر تهران

قدیری1381 ،

کاربرد روشهای برنامهریزی شهری (کاربری زمین) در کاهش آسیبپذیری شهرها دربرابر زلزله،
مطالعة موردی :تهران

احد نژاد و دیگران1389 ،

مدلسازی آسیبپذیری ساختمانی شهرها دربرابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ،نمونة موردی :شهر زنجان

قدیری1387 ،
احدنژاد روشتی1389 ،

رابطه ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیبپذیری دربرابر زلزله ،مطالعة موردی :محالت شهر تهران
ارزیابی آسیبپذیری اجتماعی شهرها دربرابر زلزله ،نمونة موردی :شهر زنجان

ملکی و دیگران1393 ،

ارزیابی و رتبهبندی آسیبپذیری اجتماعی شهرها دربرابر زلزله با مدل  TOPPSISو ( GISنمونة
موردی :شهر یزد)

احد نژاد و دیگران1389 ،

مدلسازی آسیبپذیری ساختمانی شهرها دربرابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ،نمونة موردی :شهر زنجان

قدیری1387 ،

رابطة ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیبپذیری دربرابر زلزله ،مطالعة موردی :محالت شهر تهران

بک برونیز و مایتا2007 ،

نقشهبرداری آسیبپذیری اجتماعی دربرابر زلزله با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی و  GISدر تهران

بری2011 ،
قدیری و افتخاری1392 ،

یک شاخص آسیبپذیری اجتماعی برای مدیریت بال
رابطة ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیبپذیری دربرابر خطر زلزله ،مطالعة موردی :محالت
کالنشهر تهران

قدیری1387 ،

رابطة ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیبپذیری دربرابر زلزله ،مطالعة موردی :محالت شهر
تهران ،پایاننامة دانشگاه تربیت مدرس

ملکی و دیگران1393 ،

ارزیابی و رتبهبندی آسیبپذیری اجتماعی شهرها دربرابر زلزله با مدل  TOPPSISو ( GISنمونة
موردی :شهر یزد)

کاتر و دیگران2003 ،
قدیری1387 ،

آسیبپذیری اجتماعی با مخاطرات محیطی
رابطة ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیبپذیری دربرابر زلزله ،مطالعة موردی :محالت شهر تهران

رنج آزمای فاطمه1390 ،

تحلیل آسیبپذیری مساکن شهری دربرابر زلزله :منطقة تبریز

بک برونیز و مایتا2007 ،
قدیری1387 ،

نقشهبرداری آسیبپذیری اجتماعی دربرابر زلزله با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی و  GISدر تهران
رابطة ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیبپذیری دربرابر زلزله ،مطالعة موردی :محالت شهر تهران

قدیری1393 ،

عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر میزان آسیبپذیری بافت مسکونی شهر تهران دربرابر زلزله

زنگیآبادی و دیگران1387 ،

تحلیل شاخصهای آسیبپذیری مساکن شهری دربرابر خطر زلزله ،نمونة موردی :مساکن شهری
اصفهان
عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر میزان آسیبپذیری بافت مسکونی شهر تهران دربرابر زلزله

زنگیآبادی و دیگران1387 ،

تحلیل شاخصهای آسیبپذیری مساکن شهری دربرابر خطر زلزله ،نمونة موردی :مساکن شهری
اصفهان

قدیری1387 ،

رابطة ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیبپذیری دربرابر خطر زلزله ،مطالعة موردی :محالت
کالنشهر تهران
مدلسازی آسیبپذیری ساختمانی شهرها دربرابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله
مراتبی در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ،نمونه موردی :شهر زنجان

قدیری1393 ،

احدنژاد و دیگران1389 ،
بک برونیز و مایتا2007 ،

نقشهبرداری آسیبپذیری اجتماعی دربرابر زلزله با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و  GISدر تهران

احدنژاد و دیگران1389 ،

مدلسازی آسیبپذیری ساختمانی شهرها دربرابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ،نمونة موردی :شهر زنجان

بورتون و کاتر2008 ،

شکست بندها و آسیبپذیری اجتماعی در دلتای سکرمنتو سن جواکویین
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ادامة جدول  .1خالصة مطالعات محققان داخلی و خارجی در زمینة شاخصهای آسیبپذیری اجتماعی
عنوان مقاله و پایاننامه
محققان
شاخص
رابطة ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیبپذیری دربرابر خطر زلزله ،مطالعة موردی :محالت
قدیری و افتخاری1392 ،
کالنشهر تهران

سن

احدنژاد و همکاران1390 ،

ارزیابی آسیبپذیری اجتماعی شهرها دربرابر زلزله ،نمونة موردی :شهر خرمدره

احدنژاد و دیگران 1389 ،

مدلسازی آسیبپذیری ساختمانی شهرها دربرابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ،نمونة موردی :شهر زنجان

ملکی و دیگران1393 ،

ارزیابی و رتبهبندی آسیبپذیری اجتماعی شهرها دربرابر زلزله با مدل  TOPPSISو ( GISنمونة
موردی :شهر یزد)

احد نژاد و همکاران1390 ،

ارزیابی آسیبپذیری اجتماعی شهرها دربرابر زلزله ،نمونة موردی :شهر خرمدره

عوامل جمعیتشناختی
تراکم جمعیتی و آسیبپذیری ناشی از آن :در همة کشورهای جهان ،بهویژه کشورهای درحالتوسعه ،روند فزایندة
شهرنشینی بهسرعت ادامه دارد و این مسئله موجب آسیبپذیری دربرابر خسارات در هنگام وقوع زلزله شده است (تقوایی و
علیمحمدی .)83 :1385 ،هرچه تراکم جمعیت یک شهر کمتر باشد و توزیع آن در سطح شهر متعادلتر باشد ،آسیبپذیری شهر
دربرابر زلزله کمتر است .برعکس ،تراکم جمعیتی باال در شهر بهمعنای تلفات و خسارات بیشتر به هنگام وقوع زلزله است
(سلیمانی .)45 :1393 ،با استناد به روش استقرایی و استداللی روشن است که تراکم جمعیت هیچگونه نقشی در شدت
«تخریب» ندارد ،بلکه اهمیت تراکمها مربوط به بعد از رخدادن تخریب است (قدیری.)24 :1381 ،

شکل  .2نمودار تأثیر تراکم جمعیت بر آسیبپذیری
منبع :قدیری ()24 :1381

سطح تحصیالت :سطح تحصیالت یکی از شاخصهایی است که در منابع مختلف بهعنوان شاخص تأثیرگذار بر
آسیبپذیری اجتماعی به آن توجه شده است (احدنژاد روشتی80 :1389 ،؛ ملکی و دیگران 110 :1393؛ احدنژاد و دیگران
85 :1389؛ بک برونیز و مایتا4 :2007 ،؛ فدریک و دیگران382 :2009 ،؛ بری .)5 :2011 ،در این پژوهشها ،تحصیالت
بهعنوان یکی از متغیرهای انسانی درنظر گرفته شده است و سطح تحصیالت رابطة مستقیم با آگاهی و درک مخاطرات
بهویژه زلزله دارد .همچنین ،میزان تحصیالت از طریق تأثیر بر آگاهی و دانش افراد و بهتبع آن قدرت واکنش افراد در
مواقع بروز زلزله ،نقش زیادی در کاهش آسیبپذیری افراد دارد.
عوامل اقتصادی

توانایی مالی :درآمد یکی از شاخصهای مهم آسیبپذیری اجتماعی است .فقر ،کمبود منابع و دسترسی بر میزان
آسیبپذیری افراد و خانوارها تأثیر دارد .درواقع ،پژوهشگران آسیبپذیری فقر را عنصری مؤثر بر افزایش آسیبپذیری
درنظر میگیرند .ادگر ( )1999فقر درآمدی را بهدلیل همبستگی آن با دسترسی محدود به منابع (مطابقت نزدیک بین فقر
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و آسیبپذیری) برای تحلیل آسیبپذیری بهکار میگیرد .عواملی که موجب فقر مردم میشوند (مانند دسترسی محدود به
انتخابهای شغلی یا ابزارهای تولید ،نداشتن پسانداز ،مسکن یا حق تصدی زمین و ناامنی غذایی) ،اغلب همان عواملی
هستند که آنها را دربرابر بحرانها آسیبپذیر میکند .افرادی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند ،بهطور نامتناسب از
فجایع تأثیر میپذیرند .قشر فقیر معموالً درآمد و دارایی مورد نیاز برای آمادگی دربرابر فاجعة احتمالی یا بهبود بعد از
فاجعه را در اختیار ندارد (کاتر و دیگران.)245 :2003 ،
وضع مالکیت :وضعیتهای مختلف مالکیت مسکن (مانند ملکی عرصه و اعیان ،رهنی یا اجارهای ،دربرابر خدمت و
رایگان) بهعلت تأثیر متفاوت بر درآمد یا پسانداز و نیز آزادی عمل خانوار در تعمیر و تصرف در مسکن ممکن است بر
میزان آسیبپذیری تأثیرگذار باشد .اجارة ملک ضابطهای مهم در آسیبپذیری اجتماعی است .هرچند اجارة ملک تقارن
وضعیت اقتصادی را نشان میدهد ،این شرط مسائلی را برای حل مشکالت سرپناهداشتن گروههای کمدرآمد با منابع
اقتصادی محدود پس از رخدادن فاجعه ایجاد میکند .بهعالوه ،نگهداری خانههای اجارهای واقعاً کافی نیست و چنین
خانههایی بهصورت فیزیکی آسیبپذیرتر میشوند (بک برونیز و مایتا.)3 :2007 ،
عوامل شناختی

نگرش به خطر زلزله  :واکنش به یک بحران بهشدت متأثر از چگونگی نگرش یک اجتماع به خود و تواناییاش
برای تغییر محیط زندگی است .جوامعی که به توانایی خود در تغییر محیط باور دارند و واقعاً با یکدیگر همکاری میکنند،
نسبت به جوامع تقدیرگرا و ناتوان در انجامدادن امور مشترک ،در گذر از بحران بهتر به یکدیگر کمک میکنند .درواقع،
نظر ،دریافت و احساس مردم درمورد مخاطرات (ادراک متفاوت از ریسک) ،عاملی است که بر رفتار آنها تأثیر میگذارد.
اینها در زندگی روزمره و مسائلی ریشه دارد که بهطور دائم با آن درگیرند .درواقع ،زمانی که حیات روزانه شکننده است،
مردم به انتخاب الگوهای سکونتگاهی ،فعالیتهای اقتصادی و راهحلهای اسکان گرایش دارند که ممکن است
غیرمنطقی بهنظر برسند .مردمی که با تهدیدهای روزمرة بزرگتری همچون بیماری و کمبود غذا روبهرو هستند ،ریسک
زلزله را بهعنوان اولویت خود انتخاب نمیکنند (قدیری.)161 :1387 ،
درک میزان آسیبپذیری دربرابر زلزله :میزان درک ریسک در بین خانوارها فرق میکند و به طبقه ،جنس و
دیگر شرایط افراد وابسته است (همان) .درواقع ،فقر اقتصادی موجب سکونت مردم در مکانهایی میشود که بیشتر
مستعد مخاطرات طبیعی هستند؛ زیرا امکان سکونت در آنها نسبت به مکانهای ایمن ،راحتتر است .پایگاه پایینتر
اغلب دلیلی برای آموزش پایینتر است .سطوح ناکافی آموزش سبب ناآگاهی مردم در زمینة نحوة استفاده از منابع و
ریسک بحران میشود (قدیری .)4 :1392 ،بهعالوه ،احتمال کمتری وجود دارد که آنها از ریسک کار خود آگاهی یابند.
آنها بهدلیل نبود آموزش ،سطوح پایین دسترسی به فناوریهای مدرن اطالعاتی و پوشش بیمهای دسترسی کمتری به
اطالعات ریسک یا هشدار اولیه دارند .همچنین ،جابهجایی محل اقامت ،مقاومسازی یا پوشش بیمه در مقایسه با
ظرفیتهای پسانداز و منافع دریافتی فقرا بسیار هزینهبر است (چاروریت.)64 :2000 ،
عوامل جسمانی

جنسیت :جنسیت نیز یکی دیگر از عناصر مهم آسیبپذیری اجتماعی است .زنان نسبت به مردان اغلب بهعلت
استخدام در بخشهای ویژه ،دستمزدهای پایینتر و مسئولیت در مواظبت از خانواده ،آسیبپذیرترند (کاتر و دیگران،
245 :2003؛ کاتر و امریک .)107 :2006 ،آسیبپذیری زنان بیشتر بهدلیل عواملی همچون ضعف جسمی ،بارداری و
مالحظات فرهنگی -مذهبی است که معموالً وضعیت جسمانی پایینتر ،قدرت واکنش کمتری نسبت به مردان در زمان
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وقوع زلزله دارند .بارداری زنان و توانایی حرکتی و واکنش کند آنها در هنگام بارداری یکی از عوامل آسیبپذیری آنها
دربرابر زلزله است .همچنین ،آنها بهدلیل مالحظات فرهنگی و مذهبی و پوشش خود داخل خانه نمیتوانند با همان
پوشش بیرون بیایند و به همین دلیل آسیبپذیری بیشتری نسبت به مردان در هنگام زلزله دارند.
سالمت جسمی :سالمت جسمی در هنگام مخاطرات به دو عامل اشاره دارد :توانایی جسمی و توانایی ذهنی.
توانایی جسمی به قدرت واکنش افراد و توانایی ذهنی به قدرت تصمیمگیری صحیح برای کاهش آسیبپذیری در هنگام
وقوع زلزله اشاره دارد .بهطور معمول ،معلوالن و افرادی که توانایی ذهنی پایینی دارند دربرابر زلزله آسیبپذیرترند .هرچند
ممکن است معلوالن درک خوبی از زلزله داشته باشند و بفهمند در هنگام وقوع زلزله باید چه اقداماتی را انجام دهند و
فضاهای ایمن در هنگام زلزله چه قسمتی از ساختمان است ،بهدلیل ضعف حرکتی خود دربرابر زلزله آسیبپذیرند.
سن :سالمندان از دیگر عوامل تأثیرگذار هستند .آنها وابستگی بیشتری دارند و مقاومت کمتری دربرابر فاجعه دارند
و ممکن است محدودیتهای حرکتی نیز داشته باشند (بورتون و کاتر .)141 :2008 ،کودکان و سالمندان آسیبپذیرترین
گروهها درصورت وقوع فاجعه هستند (ان .جی .او81 :2001 ،؛ کاتر و دیگران .)251 :2003 ،کودکان و بهویژه خردساالن
نمیتوانند در طول فاجعه از خود مراقبت کنند؛ زیرا آنها منابع ضروری ،دانش و تجارب زندگی برای مقابلة مؤثر با آن
وضعیت را ندارند.
براساس بررسیهای صورتگرفته در بخش مبانی نظری ،آسیبپذیری اجتماعی در این تحقیق در چهار بعد عوامل
جسمانی ،اقتصادی ،شناختی و جمعیتشناختی دستهبندی شده است.

شکل  .3مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
تحقیق حاضر مبتنیبر روش توصیفی -تحلیلی است .جامعة آماری تحقیق شامل مجموع خانوارهای منطقة  6شهر تهران
یعنی برابر  29051خانوار است .برای محاسبة حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که  331خانوار برآورد شد و با
استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی با انتصاب بهینه ،به نسبت تعداد بلوکهای هر محله ،تعداد نمونه مشخص شد که
در جدول  2مشاهده میشود .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه و نیز دادههای ثانویه شامل نقشهها و اطالعات
بلوکهاست که از شهرداری منطقة  6گردآوری شده است.
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جدول  .2تعداد نمونه براساس محالت
محله

تعداد بلوک

حجم نمونه

محله

تعداد بلوک

حجم نمونه

شیراز
گاندی
آرژانتین -ساعی
یوسفآباد -امیرآباد
قزلقلعه
شریعتی
فاطمی
میدان جهاد

1198
454
1415
4316
2703
703
2432
1681

11
6
14
52
43
8
34
19

عباسآباد
قائممقام -سنایی
بهجتآباد
پارک الله
کشاورز غربی
نصرت
دانشگاه تهران
ولیعصر
ایرانشهر

963
1858
1334
1709
1157
1883
1567
2047
1481

10
19
13
16
16
23
15
19
14

روایی پرسشنامه با کمک کارشناسان و استادان ،بازبینی و تأیید شد .پایایی مقیاسهای آگاهی و آمادگی واکنش
دربرابر خطرهای زلزله با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بهترتیب  0/751و  0/79در حد خوب تأیید شد .پس از پرشدن
تصادفی پرسشنامهها در بلوکهای هر محله ،پلیگون ملک (ساختمان) روی نقشه مشخص و اطالعات پرسشنامهها به
آن پلیگونها الحاق شد و درنهایت ،الیة پلیگونی به نقطهای تبدیل شد که این دادهها مبنای تجزیه و تحلیل در
پژوهش حاضر قرار گرفتند .در شکل  ،4نقشة موقعیت هر نمونه (خانوارهای نمونه) نشان داده میشود.
درادامه ،برای کمیکردن گویههای پرسشنامه ،به هر گویه کدهای عددی داده شد و برای پهنهبندی شاخصهای
آسیبپذیری در منطقة مورد مطالعه از ابزار میانیابی کریجینگ 1استفاده شد که یکی از ابزارهای کاربردی بهمنظور
پیشبینی و محاسبة رابطه بین نقاط نمونه محسوب میشود.
تکنیکهای تجزیه و تحلیل :برای تعیین نقاط باال و پایین از تکنیک لکههای داغ 2و برای پهنهبندی و تعمیم یافتههای
تحقیق به کل منطقه از تکنیک میانهیابی کریجینگ استفاده شده است .همچنین ،برای شاخصسازی از تکنیک فازیسازی
شاخصها بهره برده شده است .برای بیمقیاسسازی روشهای مختلفی وجود دارد که در این پژوهش از تکنیک فازی استفاده
شده است .همچنین ،برای ترکیب الیهها به وزن هریک از الیهها نیاز است .تکنیکهای مختلفی برای تعیین وزن وجود دارد که
در این مطالعه تکنیک دلفی بهکار گرفته شده است .تکنیک نهایی بهمنظور شاخصسازی ،تکنیک مجموع سادة وزین 3بوده است.

منطقة مورد مطالعه
منطقة  6تهران یکی از مناطق  22گانة تهران است که بهدلیل مرکزیت و وجود کاربریهای مهمی نظیر وزارتخانهها،
سفارتخانهها ،مؤسسات آموزش عالی ،مراکز درمانی و بیمارستانهای عمومی ،شرکتهای بزرگ اقتصادی و ...اهمیت
زیادی از دیدگاه شهری و کشوری دارد .این منطقه با مساحتی معادل  21/2کیلومترمربع ،حدود  3/2درصد از سطح شهر
را در برمیگیرد که از این نظر در رتبة سیزدهم مناطق شهر تهران قرار دارد .مساحت منطقه به  6ناحیه و  18محله
تقسیم میشود و بیش از  30درصد ساختمانهای دولتی و خصوصی را در خود جای میدهد و بهلحاظ موقعیت جغرافیایی
در حوزة مرکزی شهر تهران قرار دارد .بزرگراه همت در شمال ،بزرگراه چمران در غرب ،بزرگراه مدرس در شرق و خیابان
انقالب در جنوب این منطقه قرار دارند (گیوهچی .)150 :1388 ،در شکل  ،5نقشة موقعیت منطقة مورد مطالعه مشاهده
میشود.
1. Kriging
2. Hot stop
3. SAW
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شکل  .5نقشة موقعیت منطقة مورد مطالعه

مورد مطالعه

بحث و یافتهها
ویژگی پاسخگویان :نتایج تحقیق در زمینة وضعیت تأهل در منطقة  6نشان میدهد  261نفر ( 78/6درصد) از
پاسخگویان متأهلاند 29 ،نفر ( 8/7درصد) پاسخگویان تاکنون ازدواج نکردهاند و  42نفر ( )12/7در گذشته ازدواج
کردهاند ،ولی اکنون به هر دلیلی مجردند .در این پژوهش سعی شده است تمام گروههای سنی سرپرستهای خانوار در
گروه پرسششوندگان قرار گیرند .براساس نتایج تحقیق ،درمجموع سرپرستان خانوار پاسخگو در چهار گروه سنی
طبقهبندی میشوند .در گروه اول  25تا  35سال شامل  20نفر ( 6درصد) ،در گروه دوم  35تا  45سال شامل  61نفر
( 18/4در صد) ،در گروه سوم  45تا  46سال شامل  196نفر ( 59درصد) و در گروه چهارم  65سال به باال شامل  55نفر
( 16/6درصد) میشوند.
در این مطالعه ،بررسی جنسیت سرپرست خانوار نشان میدهد  280نفر از پاسخگویان ( 84/3درصد) مرد و  52نفر
( 15/7درصد) از آنها زن هستند که بهمنظور پهنهبندی جنسیت از کد  1برای آسیبپذیری زیاد (زن) و از کد  2برای
آسیبپذیری کم (مرد) استفاده شد .در این زمینه ،جنسیت یکی از پاسخگویان نامشخص اعالم شد.
سن یکی از عوامل تأثیرگذار بر آسیبپذیری است .در این پژوهش ،سن به چهار دسته تقسیم شده است :گروه اول
کمتر از  7سال شامل  43نفر ( 3/6درصد) ،گروه دوم  7تا  12سال شامل  76نفر ( 6/5درصد) ،گروه سوم  12تا  65سال
شامل  949نفر ( 81/5درصد) و گروه چهارم  65سال به باال شامل  97نفر ( 8/3درصد) .ترتیب آسیبپذیری به این
صورت است :گروه اول ،گروه چهارم ،گروه دوم ،گروه سوم.
سالمت جسمی :سالمت جسمی به دو گروه توانایی جسمی و توانایی ذهنی تقسیم شده است .توانایی جسمی به قدرت
واکنش افراد و توانایی ذهنی به قدرت تصمیمگیری صحیح برای کاهش آسیبپذیری در هنگام وقوع زلزله اشاره دارد .براساس
پرسشهای  12و  13پرسشنامه که به تعداد افراد دارای معلولیت (ذهنی ،جسمی) مربوط است ،تعداد معلوالن جسمی در
خانوادههای پرسششده  32نفر و تعداد معلوالن ذهنی  7نفر بوده است .آسیبپذیری خیلی زیاد ( 2یا بیشتر از  2نفر) با کد ،1
آسیبپذیری زیاد (یک نفر) با کد  2و آسیبپذیری کم (معلولیت نداشتن) با کد  3مشخص شده است.
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شکل  .6نقشة پهنهبندی بعد عوامل جسمانی

برای پهنهبندی بعد عوامل جسمانی آسیبپذیری اجتماعی در شاخصهای مختلف (جنسیت ،سن و معلولیت جسمی
و ذهنی) از فن میانیابی کریجینگ استفاده شده است .آسیبپذیری جنسیت در محلههایی مانند شریعتی ،ولیعصر،
قائممقام -سنایی و عباسآباد بیشتر از محلههای دیگر است و تعداد خانوارهای دارای سرپرست زن در این محلهها زیاد
است.
همچنین ،در شاخص سن خانوار بهمنظور مشخصشدن آسیبپذیری خانوارها ،برای هر گروه سنی یک کد
آسیبپذیری مشخص شد :برای گروه  0تا  7سال کد 1؛ برای گروه  7تا  12سال کد 3؛ برای گروه  12تا  65سال کد 4
و برای گروه باالی  65سال کد  2درنظر گرفته شد و درنهایت برای تعیین میزان آسیبپذیری خانوار در شاخص سن از
فرمول زیر استفاده شد.

na 0 7  na  7 12 na 12  65  na  65 



1
3
4
2

vah 

آسیبپذیری سن خانوار= 𝑣𝑎ℎ

تعداد افراد خانوار در آن گروه سنی=𝑎𝑁
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5
آسیبپذیری سن خانوار 
vah

آسیبپذیری در شاخص سن در کل منطقه کم است و محالتی مانند امیرآباد ،ولیعصر و پارک الله آسیبپذیری
کمتری نسبت به دیگر مناطق دارند .در شاخص سالمت ،ابتدا سالمت به دو گروه جسمی و ذهنی تقسیم شده است.
آسیبپذیری معلولیت در کل منطقه پایین است ،آسیبپذیری سالمت در محلههایی مانند ولیعصر ،ایرانشهر و پارک الله
زیاد است و آسیبپذیری در محلههای امیرآباد ،گاندی و آرژانتین -ساعی کم است.
عوامل اقتصادی

درآمد :درآمد یکی مهمترین بعدهای تأثیرگذار بر آسیبپذیری اجتماعی است .فقر ،کمبود منابع و دسترسی بر میزان
آسیبپذیری افراد و خانوارها تأثیر دارد .براساس نظرهای پاسخگویان در منطقة  ،6درآمد خانوارهای منطقه در پنج گروه
تقسیم شده است .در گروه اول حقوق کمتر از یک میلیون شامل  67خانوار ( 20/2درصد) ،در گروه دوم درآمد یک تا یک
ونیم میلیون شامل  61خانوار ( 18/4درصد) ،در گروه سوم درآمد یکونیم تا دو میلیون شامل  59خانوار ( 17/4درصد) ،در
گروه چهارم درآمد دو تا سه میلیون شامل  90خانوار ( 27/1درصد) و در گروه پنجم درآمد بیشتر از سه میلیون شامل 55
خانوار ( 16/6درصد) بوده است.
مالکیت :مالکیت بهعلت تأثیر متفاوت بر درآمد یا پسانداز و نیز آزادی عمل خانوار در تعمیر و تصرف در مسکن بر
میزان آسیبپذیری تأثیر میگذارد .مالکیت به چهار دسته مالکیت شخصی ،رهنی (اجارهای) ،سازمانی و رایگان تقسیم
میشود .براساس نتایج منطقة  239 ،6خانوار ( 72درصد) مالکیت شخصی دارند 89 ،خانوار ( 26/8درصد) خانههای رهنی
یا اجارهای دارند 1 ،خانوار ( 0/3درصد) خانة سازمانی دارد و  2خانوار ( 0/6درصد) در خانههای رایگان زندگی میکنند .در
این راستا ،آسیبپذیری زیاد (رهنی و اجارهای ،سازمانی و )...با کد  1و آسیبپذیری کم (مالکیت شخصی) با کد 2
مشخص شد.

شکل  .7نقشة پهنهبندی عوامل اقتصادی

پهنهبندی در شاخص درآمد نشاندهندة ناهمگونی بین خانوارهای منطقة  6است و بهویژه این ناهمگونی بین مناطق
جنوبی و شمالی منطقه بیشتر است و محالتی مانند ایرانشهر ،ولیعصر و دانشگاه تهران آسیبپذیری بیشتری نسبت به

476

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،49شمارة  ،2تابستان 1396

محالتی مانند امیرآباد ،شیراز و آرژانتین -ساعی دارند .در شاخص مالکیت ،محلههایی مثل ایرانشهر ،عباسآباد،
بهجتآباد ،قائممقام -سنایی از مناطق دیگر آسیبپذیرترند.
عوامل شناختی

آگاهی (نگرش) دربارة زلزله :عقیده ،نظر ،دریافت و احساس مردم درمورد مخاطرات (ادراک متفاوت از ریسک)
بر رفتار آنها تأثیر میگذارد .این موارد در زندگی روزمره و مسائلی ریشه دارد که بهطور دائم با آن درگیرند .برای تعیین
میزان آگاهی (نگرش به زلزله) شش پرسش 1پرسشنامه با هم ترکیب شدهاند .میزان آگاهی یکی از فاکتورهای تأثیرگذار
بر آسیبپذیری است و همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود ،در منطقة  187 ،6نفر ( 53/6درصد) آگاهی زیادی
دارند و فقط  7نفر ( 2/1درصد) ناآگاهاند یا آگاهی بسیار کمی دربارة زلزله دارند.
آمادگی واکنش دربرابر زلزله :آمادگی واکنش به عوامل متعددی بستگی دارد .درجة درک ریسک در بین
خانوارها فرق میکند و به طبقه ،جنس و دیگر شرایط بستگی دارد .در آمادگی واکنش یازده پرسش پرسشنامه شامل
آشنایی با کمکهای اولیه ،آشنایی با اقدامات ضروری در هنگام زلزله ،آشنایی با گسلهای اصلی شهر تهران ،میزان
اعتقاد به همگانیکردن مقاومسازی ساختوسازها برای کاستن از تأثیرات مخرب زلزله ،میزان تمایل برای شرکت در
کالسهای آموزشی آمادگی دربرابر زلزله ،میزان تمایل برای بهکارگیری راهکارهای پیشنهادی برای کاهش خطر زلزله،
میزان آمادگی برای همکاری با گروه داوطلب در ارائة کمکهای اولیه ،دسترسی به جعبة کمکهای اولیه ،دسترسی به
وسایل اطفای حریق ،آشنایی با طرز استفاده از وسایل اطفای حریق با هم ترکیب شد .هرچه آمادگی و واکنش افراد باالتر
باشد ،آسیبپذیری افراد کمتر میشود .بررسی میزان آمادگی افراد در منطقة  6نشان میدهد  168نفر ( 50/6درصد) از
پاسخگویان آمادگی زیادی برای واکنش دربرابر زلزله داشتهاند و فقط  2نفر ( 0/6درصد) از آنها آمادگی نداشتهاند یا
آمادگی بسیار کمی داشتهاند.

شکل  .8نقشة پهنهبندی عوامل شناختی
 .1میزان خطر زلزله در تهران ،شدت خطر زلزله در همه جای تهران ،شدت خطر زلزله در محله و مکان زندگی ،میزان تأثیر «نوع اسکلتبندی ساختمان» در
اندازة خسارت زلزله ،میزان تأثیر نحوة قراردادن وسایل داخل منزل بر کاهش صدمات ناشی از زلزله ،میزان تأثیر مشخصات خروج از ساختمان از نظر پهنا،
اندازه و نحوة قرارگرفتن وسایل در آن بر کاهش صدمات زلزله.
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بررسی نتایج نشان میدهد آسیبپذیری در دو شاخص آمادگی و آگاهی در حد متوسط است و همچنین آگاهی
خانوارها بیشتر از آمادگی واکنش در محلههای منطقة  6است.
عوامل جمعیتشناختی

سطح تحصیالت :سطح تحصیالت یکی از متغیرهای مؤثر بر آسیبپذیری اجتماعی است؛ بهطوریکه هرچه
سطح تحصیالت باال میرود بهدلیل مطالعة بیشتر و بهروزبودن ،سطح آگاهی افزایش مییابد .سطح علمی افراد در منطقة
 6تهران بهدلیل وجود ادارات ،سازمانها ،وزارتخانهها و همچنین چند دانشگاه بزرگ کشور خوب است .بیشتر پاسخگویان
یعنی  101نفر ( 30/4درصد) مدرک لیسانس داشتهاند و افراد دارای سطح سواد خواندن و نوشتن فقط  9نفر ( 2/7درصد)
بودهاند .شایان ذکر است تقریباً  20درصد از پاسخگویان در منطقة  ،6مدرک فوقلیسانس و باالتر داشتهاند.
تراکم جمعیت در واحد مسکونی :رابطة تراکم جمعیت با آثار زلزله کمی پیچیدهتر است .تراکم جمعیت
هیچگونه نقشی در شدت «تخریب» ندارد ،بلکه اهمیت تراکم مربوط به بعد از رخدادن زلزله و تخریب ناشی از آن است.
اهمیت تراکمهای انسانی در آخرین مرحله بسیار تعیینکننده است .در این پژوهش ،تراکم افراد در واحد مسکونی در
خانوارهای پرسششونده درنظر گرفته شده است.

شکل  .9نقشة پهنهبندی عوامل جمعیتشناختی

آسیبپذیری اجتماعی

برای شاخصسازی بعدهای تأثیرگذار بر آسیبپذیری اجتماعی ابتدا شاخصهای آسیبپذیری با استفاده از تکنیک
فازیسازی بیمقیاس شدند و نقشههای بهدستآمده در وزنهای حاصل از روش
آسیبپذیری در هرکدام از ابعاد مشخص شده است.

SAW

ضرب شدهاند و میزان
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شکل  .10نقشة آسیبپذیری در بعدهای جسمانی ،اقتصادی ،شناختی و جمعیتشناختی

در بعد جسمانی ،محالت شریعتی ،ولیعصر و عباسآباد آسیبپذیری زیادی ( 0/6تا  )0/8دارند و محالت امیرآباد،
قزلقلعه و میدان جهاد آسیبپذیری کمی ( 0/2تا  )0/4دارند .در بعد جمعیت شناختی محالت گاندی ،ایرانشهر ،دانشگاه
تهران و بهجتآباد آسیبپذیری زیادی ( 0/6تا  )0/8دارند و محالت امیرآباد و نصرت آسیبپذیری کمی ( 0/2تا )0/4
دارند .در بعد شناختی ،محلههای دانشگاه تهران ،امیرآباد ،گاندی ،بهجتآباد عباسآباد و بهجتآباد آسیبپذیری زیادی
( 0/6تا  )0/8دارند و محلههای ولیعصر ،پارک الله ،فاطمی و قائم مقام -سنایی آسیبپذیری کمی ( 0/2تا  )0/4دارند.
آسیبپذیری اجتماعی (آسیبپذیری کل)

نقشههای بهدستآمده از آسیبپذیری در ابعاد چهارگانة عوامل جسمانی ،عوامل اقتصادی ،عوامل جمعیتشناختی و
عوامل شناختی با هم ترکیب شدهاند و میزان آسیبپذیری اجتماعی در منطقة  6بهدست آمده است .آسیبپذیری کل
(اجتماعی) محالتی مانند شریعتی ،دانشگاه تهران ،بهجتآباد ،قائممقام -سنایی ،گاندی ،ایرانشهر و عباسآباد زیاد (0/6
تا  )0/8است و محالت امیرآباد و قزلقلعه آسیبپذیری اجتماعی کمی ( 0/2تا  )0/4دارند و دیگر محالت آسیبپذیری
متوسطی ( 0/4تا  )0/6دارند.
لکههای داغ و آسیبپذیری اجتماعی

نتایج آمارة  Giبرای دادههای مورد مطالعه نوعی امتیاز  zمحسوب میشود .برایناساس ،برای امتیازات  zمثبت و معنیدار
از نظر آماری ،هرچه امتیاز  zبزرگتر باشد ،بهمعنی خوشهبندی شدیدتر و وجود لکههای داغ است .همچنین ،هرقدر امتیاز
z

منفی کمتر باشد ،بهمعنی خوشهبندی شدیدتر در مقادیر پایین است و به تشکیل لکههای سرد در آن نقاط منجر

میشود .برایناساس ،آمارة مذکور برای آسیبپذیری اجتماعی محاسبه شده است که نتایج در شکل  12مشاهده میشود.
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شکل  .11نقشة آسیبپذیری اجتماعی
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شکل  .12نقشة لکههای داغ و سرد

در محلههای امیرآباد و فاطمی مقادیر باال به میزان زیادی خوشهبندی شدهاند و لکههای داغ را تشکیل دادهاند و
آسیبپذیریشان کم است و در محلههای عباسآباد ،قائممقام -سنایی و بهجتآباد مقادیر پایین به میزان زیادی
خوشهبندی شدهاند و لکههای سرد را تشکیل دادهاند.

نتیجهگیری
آسیبپذیری اجتماعی دربرابر مخاطرات طبیعی موضوعی است که محققان و برنامهریزان شهری بهتازگی بیشتر به آن
توجه کردهاند و در نگاهی سیستمی ،بر آسیبپذیری جامعه در ابعاد جمعیتشناختی ،اقتصادی ،جسمانی و شناختی
ساکنان دربرابر مخاطرات داللت دارد.
ارزیابی نتایج این تحقیق نشان میدهد آسیبپذیری اجتماعی با میانگین  0/58بیش از حد متوسط است ،اما نکتة
مهمتر در این زمینه پراکنش آسیبپذیری اجتماعی در سطح محالت است .نقشة میانیابی تولیدشده در این زمینه نشان
میدهد پراکنش آسیبپذیری اجتماعی در این منطقه تا حدودی بر محور شمالی -جنوبی و شمال غربی -جنوب شرقی
منطبق شده است؛ بهطوریکه در مناطق شمالی بهویژه شمال غربی از شدت آسیبپذیری کاسته میشود و در مناطق
مرکز و جنوب بهویژه جنوب غربی بر شدت آسیبپذیری اجتماعی افزوده میشود .هرچند پژوهشی در زمینة آسیبپذیری
با محوریت عامل اجتماعی در منطقة مورد مطالعه یافت نشد ،نتایج پهنهبندی آسیبپذیری کالبدی در مطالعات فرجی
سبکبار و دیگران ( ،)10 :1395ابراهیمیان قاجاری و دیگران ( )18 :1393و رحیمی ( )132 :1395با نتایج مطالعة حاضر
مشابهت زیادی دارد.
دیگر نکتة مهم در نتایج تحقیق ،وضعیت و توزیع فضایی هریک از ابعاد آسیبپذیری اجتماعی است .براساس
نقشههای تولیدی ،بیشترین تعادل و کمترین آسیبپذیری به بعد اقتصادی مربوط میشود .چنین نتیجهای دور از انتظار
نیست؛ زیرا بین توانایی مالی و کیفیت مسکن ارتباط مستقیم وجود دارد و همچنین پراکنش ارزش زمین و مسکن و نیز
کیفیت مسکن از نظر نوع مصالح و کیفیت ساخت در تهران از یک الگوی شمالی– جنوبی پیروی میکند .برایناساس،
ارزش مسکن ،مساحت و سطح درآمدی افراد در هر منطقه ماهیت خوشهای دارد (مرکز آمار ایران .)1394 ،بهعالوه،
براساس نقشههای تولیدی کمترین تعادل و بیشترین آسیبپذیری به عامل شناختی مربوط است .این عامل که از پنج
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مؤلفه شامل آگاهی و حساسیت دربرابر خطر زلزله ،عکسالعمل دربرابر خطر زمینلرزه ،آمادگی واکنش دربرابر زلزله،
آمادگی جمعی برای واکنش و اعتماد به سازمانهای اجرایی تشکیل شده است ،نشان میدهد خانوارهای مورد مطالعه تا
چه میزان خطر زلزله را جدی قلمداد میکنند و تا چه حدی آمادگی الزم را دارند و تمهیدات اولیه را برای مواجهه با زلزله
اندیشیدهاند .این بعد در مقایسه با ابعاد دیگر بهدلیل امکان کنترل و مدیریت بهتر ،اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هرگونه تغییر
در ابعاد اقتصادی و مالی ،جمعیتشناختی و نیز جسمانی در منطقة مورد مطالعه مستلزم تنظیم برنامههای بلندمدت و
صرف هزینههای زیاد است ،اما ارتقای حساسیت خانوارها به احتمال باالی وقوع زلزله ،افزایش آگاهی و آمادگی آنها
برای مقابله با پیامدهای زلزله در کوتاهمدت و بلندمدت ،طراحی سناریوهای مختلف برای خانوارها در هنگام وقوع زلزله و
تجهیز کمهزینة ساختمانها به تجهیزات ایمنی اولیه در زمان کم و با هزینة اندک بهراحتی قابلدسترس است.
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