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استادیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدة علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی

مهدی زمانی
کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی ،گروه جغرافیای طبیعیی ،دانشیکدة علیوم زمیین ،دانشیگاه شیهید
بهشتی ،تهران

سید حسن صدوق
استاد گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدة علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
(تاریخ دریافت  – 1400/6/1تاریخ پذیرش )1400/7/25

چکیده
هدف این پژوهش ،شناسایی آسیبپذیری و همچنین تعیین تابآوری شهر رزن در برابر رویداد زلزله است.
بهمنظور تهیۀ نقشۀ پهنهبندی آسیبپذیری شهر رزن در برابیر زلزلیه از پیانزده متغییر جمعییتشیناتتی،
طبیعی و کالبدی استفاده شد و با بهرهگیری از تحلیل شبکهای فازی ( ،)FANPنقشۀ آسییبپیذیری شیهر
رزن در پنج طبقه و به تفکیک محالت تهیه شد .افزونبر آن ،بهمنظور تحلیل تابآوری و آمیادگی سیاکنان
این شهر برای مقابله با مخاطرة زلزله 372 ،پرسشنامه بیا  32سیاا بیا رویکردهیای اجتمیاعی ،اتتایادی،
کالبدی -مدیریتی و محیطی ،توسط شهروندان این شهر تکمیل شد .نتایج پهنهبندی آسیبپیذیری نشیان
میدهد که  55درصد از وسعت شهر رزن در محدودة آسیبپذیری زیاد و بسیار زیاد ترار دارند و محلۀ  5با
میانگین آسیبپذیری  0/798بیشترین آسیبپذیری را به تیود اتتایاص داده اسیت .عوامیل کالبیدی از
جمله اسکلت ضعیف ساتتمانها ،سن زیاد ساتتمانها ،باریک بودن معابر و بهتاوص تیراک جمعیتیی از
عوامل مه تأثیرگذار بر آسیبپذیری شهر رزن است .افزونبر آن نتایج حاصل از پرسشنامه نشان مییدهید
که آمادگی و تابآوری محالت شهر در برابر زلزله در هیچ یک از محالت شهر در طبقۀ زییاد و بسییار زییاد
ترار ندارد و طبقۀ متوسط با امتیاز  2/7روند غالب در تابآوری محالت این شهر اسیت و محلیۀ سیوم ایین
شهر کمترین تابآوری شهر را دارد .کارکرد ضعیف ساتتارهای میدیریتی و نهیادی و همچنیین تیوان کی
اتتاادی شهروندان برای بازگشت به شرایط مطلوب بعد از وتوع زلزله از عوامل کاهش تابآوری شیهر رزن
در برابر زلزله است .ساتتار این تحقیق را میتوان الگویی برای ارزیابی مخاطرة زلزله در مناطق شهری ترار
داد و برنامهریزان شهری میتوانند با ارزیابی همزمان آسییبپیذیری شیهری و همچنیین تیابآوری آن ،در
راستای تقویت زیرساتتهای شهری و همچنین افزایش آمادگی شهروندان و مسئوالن در مدیریت بحیران
شهری در زمان زلزله اتدام الزم را انجام دهند.
واژههای کلیدی :آسیبپذیری ،تحلیل شبکهای فازی ،تابآوری ،شهر رزن ،مخاطرة زلزله.
 نویسنده مسئو  ،تلفن09125883147 :

Email: Ar_salehipour@sbu.ac.ir
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مقدمه
تجزیهوتحلیل مخاطرة زلزله ،برآورد مخاطرات آن برای مکانهای مختلف و ارزیابی آسیبپذیری
ساتتمانها و زیرساتتهای شهری در زمان وتوع زلزله از اتدامات اولییه در برنامیهرییزیهیای
شهری است [ .]15هدف از رویکرد تابآوری ،افزایش توانایی جامعه ،برنامهریزی و آمادگی برای
بهبود و موفقیت در مقابله با اثرهای ناتواسته پس از بالیا و همچنین ترمی و بهبیود جامعیه از
نظر اجتماعی ،اتتاادی ،نهادی و فیزیکی است .تابآوری را مییتیوان تعامیل فیرد بیا تغیییرات
محیطی در طو زمان تعریف کرد [ .]29شهر تابآور شهری است که در صورت وتوع شیوک و
رویداد ناگهانی ،آمادگی و توانایی الزم را برای بازیابی بهگونهای داشته باشد که هویت ،عملکیرد
و ساتتار آن حفظ شود [ .]3داشیتن شیهری تیابآور مسیتلزم ایجیاد جوامی مقیاوم در برابیر
مخاطرات با روشهایی مانند کاهش آسیبپذیری ،افزایش ظرفیت محلی برای توسعۀ تیابآوری
و ادغام برنامههای کاهش ریسک با طراحی و اجرای برنامههیای آمیادگی اضیطراری ،واکینش و
بازسازی است ]  .[16تحقیقات متعددی در ایران در زمینۀ ارزییابی آسییبپیذیری و تیابآوری
شهری با استفاده از مد ها و روشهای مختلف در برابر تطر زلزله انجام گرفته اسیت .سیرور و
کاشانی ( )1395آسیبپذیری کالبدی شهر اهر را در برابر بحران زلزله ارزیابی کردند .بافتهیای
فرسودة شهری و همچنین بافتهای تاریخی از مکیانهیای آسییبپذیرنید و تحقیقیات در ایین
زمینه در ایران در کرمانشاه ] [10و بافت فرسودة تهران [ ،]11نشاندهندة ضیرورت تحقییق در
این بخش در کشور است .افزونبر بحث آسیبپذیری ،تحقیق در زمینۀ ارزیابی تابآوری شهری
بهتاوص در کالنشهرهایی مانند تهران [ ،]4ریسک مخیاطرة زلزلیه را تیا حید زییادی کیاهش
میدهد .در بین این تحقیقات ،یکی از مه تیرین مید هیا بیرای اولوییتبنیدی ریسیک توسیط
برنامهریزان شهری ،مد های تحلیل تامی گییری چنیدمعییارة مبتنیی بیر سیسیت اطالعیات
جغرافیایی ( )GISاست .این تحقیقات اغلب در زمینیۀ آسییبپیذیری منیاطق شیهری در برابیر
مخاطرات طبیعی همانند سیل ] [18و نیز ارزیابی آسیبپذیری این مناطق در برابر زلزله کاربرد
دارند .هدف این پژوهش ،بررسی آسیبپذیری و تابآوری شهر رزن در برابر زلزلیه اسیت .بیرای
این کار ،با اسیتفاده از الییههیای اطالعیاتی حیاوی متغیرهیای کالبیدی ،طبیعیی و جمعیتیی و
همچنین بهرهگیری از روش تحلیل شبکهای و منطق فازی پهنهبندی محلیههیای شیهر رزن از
دیدگاه آسیبپذیری در برابر زلزله ارزییابی شید .افیزونبیر آن بیا توزییی  372پرسشیینامه بیا
رویکردهای اجتماعی ،اتتاادی ،محیطی و مدیریتی و کالبدی در مییان کارشناسیان و سیاکنان
محالت شهر ،تابآوری هر محله در برابر مخاطرة زلزله تحلیل شد.
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منطقۀ تحقیق
منطقۀ تحقیق شهر رزن در شما استان همدان است کیه در طیو جغرافییایی" 48°33' 49و
عرض جغرافیایی" 35°23' 26ترار گرفته و ارتفاع آن از سطح درییا  1850متیر اسیت .بیرپاییۀ
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  ،1395جمعیت شهر  15371نفر است .نزدیک به کیل
سطح شهر رزن از لحاظ ژئومورفولوژی جزو واحد دشت به حساب میآید .بیشترین درصد شیب
شهر بین صفر تا  5درصد و در برتی سطوح زمین دارای کمی شیب بیشتر است.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی شهر رزن (استان همدان)

روش تحقیق
در این تحقیق ،پانزده زیرمعیار و الیۀ اطالعاتی در ارزیابی آسیبپذیری شهر رزن بیهکیار گرفتیه شید
که عبارتاند از تدمت بنا ،اسکلت بنا ،تعداد طبقات ،کیفیت بنا ،مراکز اسکان موتت ،مراکیز انتظیامی،
مراکز امدادی ،عرض معابر ،فضای سبز و تالی ،کانون لرزهای ،گسل ،کاربریهیای تطیرزا ،رودتانیه،
آتشنشانی و تراک جمعیت .بهمنظور مقایسۀ زوجی معیارها و زیرمعیارهای میاثر بیر آسییبپیذیری
شهر ،از فرایند تحلیل شیبکهای ( )ANPاسیتفاده شید .پرسشینامۀ تکمییلشیده توسیط محققیان و
صاحبنظران وارد محیط نرمافیزاری  Super decisionشید .وزن هیر کیدام از معیارهیا و زیرمعیارهیا
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مشخص شد .الیههای انتخابشده در سیست اطالعات جغرافیایی وزندهی و فازی شده و سیسس بیا
یکدیگر تلفیق شدند و نقشۀ آسیبپذیری شهر رزن تهیه شد .در زمان وتوع زلزله ،ساعتهیا و دتیایق
اولیه بسیار پراهمیت است .به همین منظور ،آمادگی و تیابآوری جمعییت شیهری در کیاهش تطیر
تأثیرگذار است .در اتتیار داشتن اطالعاتی دربارة وضعیت تابآوری و همچنین آمادگی محالت شیهر
رزن در برابر زلزله ،میتواند تحلیلی دتیقتر را در زمینۀ مدیریت بحران در زمان وتوع زلزله در اتتییار
مدیران شهری ترار دهد .با هدف ارزیابی تابآوری شهر رزن در برابیر مخیاطره زلزلیه ،پرسشینامهای
شامل  32ساا در حوزههای اجتماعی ،اتتاادی ،مدیریتی  -نهادی و همچنین محیطیی طراحیی و
نظر ساکنان شهر بهصورت نمونهگیری تاادفی از هر شیش محلیه ارزییابی شید .در پیژوهش حاضیر
براساس فرمو کوکران با توجه به جمعیت شهر ،حج نمونه انتخاب شده است.
دادهها و بحث
با توجه به نقشههای زمینشناسی  1:100000آوج ،رزن ،کبودرآهنگ و مرزبان ،در اطراف شهر
رزن تنها چند گسل فرعی وجود دارد (شکل  )2که همجوار گسلهیای فرعیی در شیما شیرق
رشتهکوههای ترتان یا شرق منطقه است [ .]9گسیل ترتیان در محیدودة آبگیرم آوج بسییار
فعا است و در سا های گذشته سبب زمینلرزة شدید در منطقۀ رزن و آوج هی شیده اسیت.
افزونبر گسلهای فرعی در نزدیکی شهر رزن ،گسل آوج در حدود  27کیلومتری شهر رزن ترار
دارد و فعالیتهای لرزهتیزی آن سبب تسارات متعددی به مناطق شهری و روسیتایی منطقیه
شده است .براساس دادههای ایستگاه لرزهنگیاری ماسسیۀ ژئوفیزییک دانشیگاه تهیران در سیا
 1381گسل آوج فعا شد که زلزله ای به بزرگی  6/3تا  6/5ریشتر داشت و روسیتاهای زییادی
تخریب و آسیبهای جزئی در تانههای شهر رزن ایجاد شد کیه هیراس میردم شیهر را در پیی
داشت .همچنین زلزلهای به بزرگی  5/4ریشتر در عمق  10کیلومتری زمیین ،میرز اسیتانهیای
تزوین و همدان در حوالی آوج را لرزاند .این زلزله که در بعد از ظهر شنبه سوم آبیان  1399بیه
وتوع پیوست ،در همدان ،فامنین ،کبودرآهنگ و رزن حس شد و یک نفر نیز در شهرستان رزن
بهدلیل فرار و ترس ناشی از زلزله مادوم شد .با توجه به داده های لیرزه ای ماسسیۀ ژئوفیزییک
دانشگاه تهران ،زمینلرزههای متعدی در نزدیکی شهر رزن به وتوع پیوست کیه بیشیترین آنهیا
دارای بزرگی بین  2تا  4ریشتر بودند و امکان دارد در آینده نییز ایین زمیینلیرزههیا بیا شیدت
بیشتری روی دهند و تسارات بیشتری بر جای بگذارند.
بررسی کاربری اراضی و وض موجود شهر رزن ،با توجه به نقشۀ تفایلی شهر رزن ()1390
(شکل  )3نشان میدهد که مساحت کاربری مسیکونی  86/55هکتیار ( 49درصید) از مسیاحت
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محدودة شهر است که بیشترین سه از مساحت کاربری اراضیی در محیدودة شیهر را بیه تیود
اتتااص داده است .در رتبۀ بعدی زمینهای تالی با مساحت  37/4هکتار بیا  17درصید تیرار
دارد و کمترین سه از مساحت کاربری اراضی شیهر بیه کیاربریهیای پیارک ،بافیت فرسیوده،
آموزشی ،آتشنشانی ،انتظامی و تطرزا تعلق دارد (جدو .)1

شکل  .2گسلها و کانونهای لرزهای در نزدیکی شهر رزن (مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران)1900-2020 ،

شکل  .3کاربری اراضی و منطقهبندی شهر رزن (طرح تفصیلی شهر رزن)1390،
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جدول  .1وضعیت کاربری اراضی شهر رزن (طرح تفصیلی شهر رزن)1390،
نوع کاربری
پارک
ورزشی
جنگل
فرسوده
نیمهساتت
آموزشی
آتشنشانی
اداری و تجاری

مساحت (هکتار)
1/50
2/7
12
0/8
2/8
3/8
0/06
14/9

درصد
1
2
7
1
2
1
1
8

نوع کاربری
امدادی
انتظامی
زمین تالی
تطرزا
مسکونی
معابر
جم

مساحت (هکتار)
3/1
0/7
37/4
0/2
86/55
11/75
178/26

درصد
2
1
17
1
49
7
100

جدول .2جمعیت ،مساحت ،تراکم خالص و ناخالص جمعیتی شهر رزن به تفکیک محالت
(طرح تفصیلی شهر رزن)1390،
شرح
محالت
محلۀ 1
محلۀ 2
محلۀ 3
محلۀ 4
محلۀ 5
محلۀ 6
کل شهر

جمعیت موجود
825
3535
3027
1486
3489
1238
13600

مساحت
محدوده
(هکتار)
59/3
80/7
71
49/9
51/4
53/3
366

مساحت
مسکونی
(هکتار)
3/4
14/94
15
9
14/5
4/8
61

تراکم جمعیتی
ناخالص

تراکم جمعیتی
خالص

14
44
43
30
68
23
37

241
237
204
174
241
256
223

مطابق طرح تفایلی ،شهر رزن به شش محله تقسی شده اسیت و در مجمیوع  336هکتیار
وسعت دارد که  61هکتار آن بافت مسکونی است .محلۀ  2با  3535نفر و محلۀ  1بیا  825نفیر،
بهترتیب بیشترین و کمترین جمعیت را دارند و محلۀ  5با  3489نفر و مسیاحت  51/4هکتیار،
بیشترین تراک ناتالص جمعیتی را داراست (جدو .)2
از بین عوامل تأثیرگذار بر آسیبپذیری شیهر در برابیر زلزلیه ،متغیرهیای ابعیاد اجتمیاعی،
ظرفیت مقابله ،کالبدی ،دسترسی ،همجیواری بیا کیاربریهیای تطیرزا و ویژگییهیای طبیعیی
استفاده شد .با توجه بیه ارزییابی نظیر کارشناسیان در نیرمافیزار  Super Decisionو محاسیبات
صورتگرفته ،معیار ویژگیهای طبیعی مه ترین شاتص در آسیبپیذیری در اثیر زلزلیه اسیت،
بهطوری که وزنی معاد  0/47283را به تود اتتااص داده است و بعد از آن معیار کالبدی بیا
وزن  0/26668ترار دارد.
با توجه به نظر کارشناسان در زیرمعیارهای ویژگیهیای طبیعیی ،گسیل مهی تیرین عامیل در
آسیبپذیری است ،بهطوری که وزنی معاد با  0/5439را به تود اتتااص داده است .با توجه به
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معیار اجتماعی ،تراک جمعیتی با وزن  0/76723بیشترین ارزش و براساس معیارهیای دسترسیی،
عرض معابر بیشترین ارزش را با وزن  0/8دارد .در ارزیابی کارشناسان از زیرمعییار ظرفییت مقابلیه
مشخص شد که آتشنشانی با وزنی معاد  0/59106بیشترین ارزش را دارد .ایستگاه تقویت فشار
گاز در زیرمعیار همجواری با کاربریهیای تطیرزا بیا وزن  0/33617بیشیترین ارزش را بیه تیود
اتتااص داده است .در معیار کالبدی نیز زیرمعیار اسیکلت بنیا بیا وزن  0/47745و در نهاییت در
زیرمعیارهای اجتماعی ،تراک جمعیت بیشترین ارزش را با وزن  0/76723دارد.
با توجه به وزنهای بهدستآمده با امتیازدهی به الییههیا و سیسس فیازی کیردن الییههیای
وزندهییشیده در نیرمافیزار ( GISشیکل  )4و همچنیین تلفییق الییههیا ،نقشیۀ پهنیهبنیدی
آسیبپذیری شهر رزن بهدست آمد (شکل  5الف و ب).
آمار آسیبپذیری محدودههای مختلف شهر برحسب مسیاحت بررسیی شید .نتیایج نشیان
میدهد که در شهر رزن محدودة آسیبپذیری بسیار زیاد با  29درصد ،بیشترین مساحت را بیه
تود اتتااص داده است و در مرتبۀ بعد با اندکی اتتالف ،آسیبپیذیری زییاد بیا  26/1درصید
بیشترین وسعت را در آسیبپذیری دارد .در مجموع میتیوان گفیت کیه بییش از  55درصید از
وسعت شهر در معرض آسیبپذیری زیاد و بسیار زیاد ترار گرفته که نشاندهندة آسییبپیذیری
زیاد شیهر رزن در برابیر زلزلیه اسیت .در مقابیل تنهیا  23/5درصید از مسیاحت شیهر در رتبیۀ
آسیبپذیری ک و بسیار ک ترار میگیرد.
میانگین آسیبپذیری شهر رزن شهر رزن  0/708است که در محدودة آسیبپذیری زیاد تیرار
دارد .دلیل اصلی آن وجود عناصر طبیعی مانند گسل و کانون زلزله است که بیشتر محالت شیما
شهر را تحت تأثیر ترار میدهد ..نتایج نشان میدهید کیه محلیۀ  5بیا مییانگین  0/798بیشیترین
آسیبپذیری و محلۀ  4با میانگین  ،0/637کمترین آسیبپذیری را در برابر زلزله دارد.
با توجه به شکل  5ب و ارزیابیهای صورتگرفته ،مییانگین آسییبپیذیری در محلیۀ  1برابیر بیا
 0/665است .میتوان محلۀ  1را دارای آسییبپیذیری متوسیط در برابیر زلزلیه بیه حسیاب آورد کیه
مه ترین علت آن ،عوامل کالبدی همانند تدمت ک بنا و اسکلت و کیفیت مناسب بنا است .ولی ایین
منطقه از شهر ضعفهای متعیددی نییز دارد کیه نبیود پوشیش کیاربریهیای امیدادی بیهتایوص
آتشنشانی و مراکز انتظامی و نزدیکی به گسل و نزدیکی به رودتانه از آن جمله است .محلۀ  2نیز بیا
میانگین آسیبپذیری  0/754در طبقۀ آسیبپذیری زیاد ترار دارد .از دالیل آسیبپذیری بیشتر ایین
محله میتوان به بخش کالبیدی آن اشیاره کیردن چنانکیه عیریض نبیودن معیابر بیرای امیداد و نبیود
آتشنشانی ،تراک جمعیت زیاد و همچنین نزدیکی بیه رودتانیه موجیب آسییبپیذیری زییاد محلیه
میشود .محلۀ  3از آسیبپذیری متوسط برتوردار است و میانگین آسیبپذیری در آن  0/675است.
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شکل  .4وزندهی الیهها با فازی :الف :قدمت بنا؛ ب :اسکلت بنا؛ ج :تعداد طبقاات؛ د :کیفیات بناا؛ ه:
مراکز انتظامی؛ و :اسکان موقت؛ ز :مراکز امدادی؛ ح :عار

معاابر؛ ط :فضاای سابز و خاالی؛ ی:

کانونی؛ ک :گسل؛ ل :کاربریهای خطرزا ،م :رودخانه ،ن :آتشنشانی؛ ص :تراکم جمعیت

ولی این محله نیز چندان وضعیت مناسیبی نیدارد و از جملیه دالییل آسییبپیذیری آن عامیل
کالبدی و نیز نبود فضای سبز مناسب و باریک بودن معابر و تمرکز کاربریهیای تجیاری اسیت،
هرچند نبود کاربری های تطرزا از عواملی است که آسیبپذیری این محله را نسبت به محیالت
دیگر در وضعیت مناسب تری ترار داده است .محلۀ  4با میانگین آسیبپذیری  0/637در طبقیۀ
آسیبپذیری متوسط ترار میگیرد که علت آن وجود کاربریهای مسکونی ک و تراک جمعیت
کمتر از محلههای دیگر است ،ولی نامناسیب بیودن عناصیر کالبیدی و عیریض نبیودن معیابر از
ضعفهای این محله به شمار میآید .از بین شش محلۀ شهر رزن ،محلیۀ  5بیا مییانگین 0/798
بیشترین آسیبپذیر ی را در بین محالت شهر به تود اتتااص داده که یکیی از دالییل اصیلی
آن ،تراک جمعیتی زیاد این تسمت از شهر است .از دالیل دیگر آسییبپیذیری ایین محلیه کیه
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بافت تدیمی شهر نیز به شمار میآید ،نامناسب بودن عوامل کالبیدی از جملیه اسیکلت ضیعیف
ساتتمانها ،زیاد بودن سن بنا و باریک بودن معابر نسبت به مناطق دیگر شهر است .در نهاییت
محلۀ  6شهر آسیبپذیری زیادی دارد و در اثر وتوع زلزله دچار آسیب تواهد شد .نقطۀ مطلوب
این محله ،دسترسی بهتر برای امداد و وجود مراکز امیدادی مناسیب ماننید بیمارسیتان ،هیال
احمر و نزدیک بودن آن به آتشنشانی است .میانگین آسیبپذیری در محلیۀ  6برابیر بیا 0/723
است .وزندهی معیار گسل و نزدیکی به رودتانه سبب افزایش تطر در این محله شده است.

شکل  .5الف) میانگین آسیبپذیری شهر رزن ،ب) آسیبپذیری محالت رزن

ظرفیت اجتماعی ،در نشان دادن واکنش مثبت ،تطابق با تغییرات و حفظ رفتار سیازگارانه و
بازیابی سوانح بهدست میآید .یکی از شاتاههای زیاد بودن ظرفیتهای اجتماعی بیهتایوص
در زمینۀ مخاطرات طبیعی ،زیاد بودن تابآوری در جوام انسانی است.
نتایج نظرسنجی نشان میدهد که شهر رزن از نظر بُعد اجتماعی تابآوری با میانگین 2/71
در طبقۀ متوسط جای میگیرد .بیشترین تابآوری بیه محلیۀ  6بیا مییانگین  3/22و کمتیرین
تابآوری به محلۀ  3با میانگین  2/15اتتااص دارد و بهترتیب محلۀ  5با میانگین  ،2/87محلۀ
 4با میانگین  ،2/73محلۀ  1با میانگین  2/65و محلۀ  2با مییانگین  2/62در رتبیههیای بعیدی
ترار گرفتهاند (شکل  .)5از بین این نماگرها ،نماگر پیوند اجتمیاعی بیا همسیایگان بیا مییانگین
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 ،3/02بیشترین میانگین و مشارکت در تامی گیری با میانگین  2/34کمتیرین مییانگین را بیه
تود اتتااص دادهاند (جدو .)8
تابآوری در بُ عد اتتاادی بیشتر به واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوام در برابیر سیوانح
مختلف اشاره میکند ،بهطوری که آنها را تیادر بیه کیاهش تسیارات ناشیی از مخیاطره سیازد.
مییانگین تیابآوری از لحیاظ ابعیاد اتتایادی در محیالت شیهر رزن 2/62 ،و نشیانگر وضیعیت
تاب آوری متوسط در این شهر است .از دالیل زیاد نبودن تابآوری در این شهر میتوان به نییاز
به حمایت مالی نهادهای دولتی و محلی و استفاده از اعتبارات میالی و بیانکی ،نداشیتن توانیایی
جبران تسارات را برشمرد .محلۀ  6با میانگین تابآوری اتتاادی  3/03بیشیترین تیابآوری را
در بین محالت ششگانۀ شهر به لحاظ بعد اتتاادی بیه تیود اتتایاص داده اسیت .کمتیرین
تابآوری به لحاظ بعد اتتاادی ،متعلق به محلۀ  3با میانگین  2/34اسیت کیه بییانگر وضیعیت
متوسط رو به پایین این محله در این بعد اسیت .در محیالت دیگیر نییز بیهترتییب محلیۀ  1بیا
میانگین  ،2/80محلۀ  5با میانگین  ،2/69محلۀ  2با میانگین  2/58و محلۀ  4با مییانگین 2/47
در رتبههای بعدی ترار دارند .در بین نماگرهای اتتاادی ،نماگر توانایی تانواده بیرای بازگشیت
به شرایط شغلی با میانگین  ،3/38بیشترین و حمایت مالی نهادهای دولتی و محلیی و اسیتفاده
از اعتبارات مالی و بانکی با میانگین  2/20کمترین میانگین را دارند.
میزان تاب آوری در بعد مدیریتی -نهادی نیز اندک بوده و میانگین کیل محیالت نییز 2/60
است و وضعیت در بعد میدیریتی -نهیادی چنیدان مناسیب نیسیت کیه از دالییل آن مییتیوان
بی توجهی به آموزش یا اجرا نشدن مانور برای ساکنان محالت ،کمرنگ بودن روابط سیاکنان بیا
نهادهای محلی ،نارضایتی از مسئولیتپذیری نهادها و رضایت ک از عملکرد نهادها اشیاره کیرد.
بیشترین تاب آوری در بُعد مدیریتی -نهادی متعلق به محلۀ  6با میانگین  3/06است و محلیۀ 3
نیز با میانگین  2/14کمترین میانگین را دارد .محلۀ  5با مییانگین  ،2/72محلیههیای  4و  2بیا
میانگین  2/61و محلۀ  1با میانگین  2/45در رتبیههیای بعیدی تیرار دارنید .در بیین نماگرهیا،
فعالیت گروههای داوطلب با میانگین  ،2/87بیشترین ،و آموزش و اجرای مانور با  2/28کمترین
میانگین را به تود اتتااص دادهاند .نتایج حاکی از آن است که تبل از بحیران زلزلیه در شیهر
رزن ،بررسی و توجه جدی به این مسئله برای ارتقای تابآوری مدیریتی -نهادی ضرورت دارد.
از بین محالت شهر محلیۀ  6بیشیترین تیابآوری را در حیوزة محیطیی بیا  3/11بیه تیود
اتتااص داده است و در نهایت محلۀ  3با  2/39ک ترین میزان تابآوری را دارد .محالت دیگیر
در بعد محیطی نیز به ترتیب محلۀ یک با  ،3/02محلۀ دو بیا  ،2/96محلیۀ  5بیا  2/89و محلیۀ
چهار با  2/69در رتبههای بعدی ترار دارند که وضعیت چندان مطلوبی نیست .ن اگر پیاکیزگی

ارزیابی آسیبپذیری و تابآوری شهر رزن در برابر زلزله

277

و نظافت محیطی با  3/11بیشترین میانگین و ن اگر سهولت و حملونقل تردد در شبکه معیابر
شهری با  ،2/61کمترین میانگین را به تود اتتااص دادهاند.
از بین شش محلۀ موجود ،محلۀ  6با میانگین  ،3/12بیشترین تابآوری را در همۀ ابعاد بیه
تود اتتااص داده استن با اینحا  ،تابآوری آن در حد متوسط است .محلۀ  3نیز با مییانگین
 2/25کمترین تابآوری را دارد .محلۀ  5با میانگین  ،2/80محلۀ  1با مییانگین  ،2/72محلیۀ 2
با میانگین  2/69و محلیۀ  4بیا مییانگین  2/63در رتبیههیای بعیدی تیرار دارنید .از نظیر ابعیاد
تابآوری ،بُعد محیطی با میانگین  2/84بیشترین ارزش ،و بُعد میدیریتی -نهیادی بیا مییانگین
 2/60کمترین ارزش تابآوری را دارند و بُعد اجتماعی با میانگین  2/71و سسس بُعید اتتایادی
با میانگین  2/62بهترتیب در رتبههای بعدی ترار گرفتهاند.

شکل  .6تابآوری محالت شهر رزن در برابر زلزله
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جدول  .3ارزیابی جمعی آسیبپذیری و تابآوری رزن
کرونباخ

0/935

2/71

3/3

2/93

2/87

2/03

2/47

2/67

میزان مشارکت برای رف بحران

0/934

2/76

3/09

2/87

3

2/13

2/67

2/82

درک محلی از تطر

0/933

2/82

3/27

3/2

2/72

2/08

2/84

2/83

تمایل اجتماعی به مشارکت

0/933

2/34

3/20

2/33

2/2

2/10

2/23

1/97

مشارکت در تامی گیری

0/923

3/02

3/2

3/3

3/07

2/23

3/03

3/3

پیوندهای اجتماعی با همسایگان

0/932

2/67

3/24

2/79

2/55

2/35

2/58

2/53

دانش و آگاهی دربارة بحران

0/993

2/71

3/32

2/87

2/73

2/15

2/62

2/65

میانگین

0/932

2/22

3

2/03

2/10

2/27

1/9

2/03

ظرفیت یا توانایی جبران تسارت

0/934

2/93

3/20

3/17

2/53

2/43

2/73

3/5

فرصت بهدست آوردن شغل

0/934

3/38

3/6

3/53

3/33

2/67

3/6

3/57

توانایی تانواده برای بازگشت به شرایط شغلی

0/937

2/20

2/20

2/40

2/2

2/03

2/23

2/13

حمایت مالی نهادهای دولتی و محلی و استفاده از اعتبارات مالی و بانکی

0/934

2/39

2/3

2/33

2/2

2/3

2/43

2/77

توانایی مالی ساکنان برای مشارکت

0/934

2/62

3/03

2/69

2/47

2/34

2/58

2/8

میانگین

ضریب

محلۀ 6

محلۀ 5

محلۀ 4

محلۀ 3

محلۀ 2

0/931

2/62

3/27

2/7

2/7

2/10

2/53

2/4

توانایی تطبیق با تنش و آشفتگیها

شهر رزن

ابعاد

محلۀ 1

محلههای

نماگر

میانگین

0/933

2/87

3/17

2/83

3/13

2/07

2/29

3/07

فعالیت گروههای داوطلب

0/934

2/6

3/06

2/72

2/61

2/14

2/61

2/45

میانگین

0/932

2/61

3/23

2/77

2/33

2/27

2/57

2/5

سهولت شبکه معابر و حملونقل

0/933

2/89

3/23

2/77

3/13

2/47

2/84

3/4

توجه به اتلی در ساتتوساز

0/932

3/11

3/3

3/33

2/83

2/47

3/3

3/43

پاکیزگی و نظافت محیطی

0/932

2/68

2/3

2/1

1/87

2/4

3/73

3/7

تابلیت استفاده از فضای سبز

0/933

2/83

3/5

3/47

3/27

2/33

2/33

2/07

ساماندهی دف آبهای سطحی

0/932

2/84

3/11

2/89

2/69

2/39

2/96

3/02

میانگین

0/933

2/7

3/12

2/8

2/63

2/25

2/69

2/72

میانگین کل

اجتماعی

0/934

2/64

3/07

2/97

2/6

2/33

2/63

2/23

رضایت ساکنان از عملکرد نهادها

اتتاادی

0/933

2/57

3/13

2/87

2/63

1/93

2/6

2/27

مسئولیتپذیری نهادها

مدیریتی -نهادی

0/935

2/63

3/34

2/68

2/38

2/31

2/55

2/49

محیطی

0/933

2/28

2/61

2/23

2/29

2/06

2/32

2/19

آموزش و اجرای مانور
روابط ساکنان با نهادهای محلی

نتیجهگیری
شهر رزن بهدلیل ویژگیهای زمینشناتتی و ترارگیری در مجاورت گسلهای متعدد بهتاوص
گسل آوج ،در معرض مخاطره زلزله ترار دارد و در صورتی که زلزلیهای بیا بزرگیی بییش از 6/5
ریشتر در این منطقه روی دهد ،امکان وارد آمدن آسیب جیدی بیه شیهر وجیود دارد .از ایینرو
ارزیابی آسیبپذیری و تابآوری ایین شیهر در برابیر زلزلیه بیا اسیتفاده از مید هیای مکیانی و
همچنین واتعیت های میدانی از اهمیت بسیار زیادی برتیوردار اسیت .در ایین تحقییق از مید
 FANPبرای ارزیابی آسیبپذیری شهر استفاده شد .نتایج نشان میدهد کیه بیهدلییل تعیداد و
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تنوع متغیرهای بهکاررفته در این تحقیق و همچنین استفاده از فرایند تحلییل شیبکهای فیازی،
پهنهبندی مناسبی از آسیبپذیری شهر در برابر رویداد زلزلیه ارائیه شیده اسیت .افیزونبیر آن،
ارزیابی همزمان تابآوری شهر در برابر مخاطرة زلزله که تا حدودی میتوان آن را به مخیاطرات
دیگر نیز تعمی داد ،توانسته ارزیابی مناسبی را از آسیبپذیری و تابآوری ایین شیهر در برابیر
این رویداد در اتتیار تامی سازان در حوزة مدیریت بحران این شهر ترار دهد تا با برنامهرییزی
مدون و در چارچوب برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت ،طراحی مناسبی برای کیاهش آثیار ایین
رویداد مخرب در شهر داشته باشد .همانطور که نتایج پهنهبندی آسیبپذیری شهر رزن نشیان
میدهد ،بیشتر مساحت محالت شهر رزن (در حدود  55درصد) در دامنیۀ تطرپیذیری زییاد و
بسیار زیاد و تنها  24/2درصد مساحت محالت در معرض آسیبپیذیری کی و بسییار کی تیرار
دارند که این موضوع نشان میدهد در صورت وتوع زلزلهای توی ،امکان وتوع بحرانی جیدی در
این منطقه دور از ذهن نیست .این نتایج ماید آن است که شهر رزن به لحاظ ریسیک ناشیی از
تطر زلزله در موتعیت حساس ترار دارد .افزونبر آن با توجه به متراک بودن جمعیت شهر رزن
بهتاوص در محلۀ پنج و آسیبپذیری بیشتر آن نسبت به دیگر مناطق شهری ،برنامیهرییزی
مدون تری برای کاهش آسیبپذیری این محله ضروری به نظر میرسد .با توجه بیه سیاا هیای
پژوهش مبنی بر سنجش تاب آوری شهر رزن در برابر زلزله و با توجه به نظر پرسیششیوندگان،
همۀ محالت شهر رزن از نظر تاب آوری در وضعیت متوسط رو به پایین تیرار دارنید .بیه غییر از
محلۀ  6که تا حدودی وضعیت بهتری نسبت به محالت دیگر دارد ،بقیۀ محالت در حد متوسط
ترار دارند .محلۀ  3تاب آوری کمتری نسبت به محالت دیگر داشته و از لحاظ آسیبپذیری نییز
در سطح متوسطی ترار داردن از اینرو این محله نیازمنید توجیه بیشیتری در برنامیهرییزیهیای
شهری در زمینۀ کاهش آسیبپذیری و همچنین افزایش تابآوری شهری است.
تقدیر و تشکر
این مقاله با حمایت گروه جغرافیای طبیعی دانشکدة علوم زمین دانشیگاه شیهید بهشیتی تهییه
شده است که بدین وسیله از آنها تشکر میشود.
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