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 ه پذیری نواحی روستایی از خطر زلزلارزیابی آسیب

 (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مرند)

 
 3میاب، کلثوم ذاکری2هیرسن آقایاریمح - 1 محمد ظاهری

 ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایراندانشیار جغرافیا و برنامه -1
 ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانجغرافیا و برنامه استادیار -2
 ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانروستاییریزی جغرافیا و برنامه کارشناسی ارشد-9

 13/11/9193تاریخ تصویب:          39-111صص     14/10/1939خ دریافت: تاری

 چکیده

های انسانی داشته و تلفات سنگین بالیای طبیعی و از آن جمله وقوع زلزله در اغلب موارد، تأثیرات مخربی بر سکونتگاه هدف:

 -های اجتماعیکونتگاهی روستایی و نابرابریهای نامناسب واحدهای سساختسازد. زیرجانی و مالی بر ساکنان آن وارد می

ها را در مقابل پذیری آناقتصادی موجود میان شهرها و روستاها، باعث نابسامانی فضایی در شبکه سکونتگاهی کشور شده و آسیب

پذیر از زلزله، سیبطور مداوم افزایش داده است. با توجه به موقعیت کشور و نحوه قرارگیری روستاها در نقاط آبالیای طبیعی، به

های روستایی بخش مرکزی پذیری سکونتگاهتوجه جدی به این مسئله، ضرورت دارد. این پژوهش باهدف بررسی و تحلیل آسیب

 شهرستان مرند صورت گرفت.

ای و نههای موردنیاز از مطالعات کتابخاداده تحلیلی صورت گرفت. -توصیفی این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و با روش روش:

-روستای بخش مرکزی شهرستان مرند می 94اند. جامعه آماری این تحقیق شامل گردآوری شده 1930های مرکز آمار ایران داده

ها به نظرسنجی از نخبگان با دهی شاخصمنظور وزنشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا بهصورت تمامباشد که به

 TOPSISهای روستایی از تکنیک بندی سکونتگاهپذیری و رتبهام شده و جهت ارزیابی آسیباقد AHPاستفاده از تکنیک 

های مورد استفاده و نیز نمایش نتایج، ها و استخراج وضعیت برخی از شاخصاستفاده گردید. در این راستا جهت پردازش داده

 ( مورد توجه بوده است.GISسیستم اطالعات جغرافیایی )

درصد روستاهای محدوده مورد مطالعه بوده که از بعد  90پذیری باال و خیلی باال در بیش از تایج تحقیق حاکی از آسیبن ها:یافته

 پذیری باال و خیلی باالیی دارند.درصد روستاها، آسیب 44اقتصادی،  -درصد روستاها و از بعد اجتماعی 99/23فضایی،  -کالبدی

 باشد.های مطالعه حاضر میهای مربوط به روستاها از چالشادهناقص بودن د ها/راهبردها:محدودیت

فضایی -پذیری کالبدیپذیری محدوده مورد مطالعه بیشتر متأثر از آسیببا عنایت به این مطلب که آسیبراهکارهای عملی: 

منظور کاهش ود وضعیت بهفضایی منطقه مورد مطالعه در جهت بهب -های کالبدیاست، این امر نیازمند ایجاد تغییر در ویژگی

 باشد.پذیری میآسیب

پذیری با : پژوهش حاضر در مقایسه با مطالعات صورت گرفته، به دنبال ارائه الگویی مناسب برای محاسبه آسیباصالت و ارزش

 اقتصادی است.-های ابعاد کالبدی و ابعاد اجتماعیرویکرد فازی بر اساس شاخص

 ، شهرستان مرند.TOPSISپذیری، نواحی روستایی، تکنیک سیببالیای طبیعی، آ :هاکلیدواژه
 

 

                                                            
ول: ئ. نویسندة مسEmail: kolza53@yahoo.com 
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 مقدمه .1

 . طرح مسئله1. 1

هستند که یک رویداد ناگهانی و شدید  بالیای طبیعی اغلب

 جوامع درگیر را و زندگی مالی و جانی شدهآمیز تلفات فاجعهسبب 

با مروری بر پیشینه تاریخی حوادث رخ داده در  .کندمیفلج 

 -توان دریافت که ایران به دلیل ساختارهای مکانیمی کشورمان،

های محیطی زیادی را متحمل شده و در فضایی ویژه، همواره بحران

در برابر مخاطرات محیطی بوده پذیرترین نقاط جهان آسیب ةزمر

(. از جمله 94 ص. ،1930،، سجاسی و صادقلو)پورطاهری است

گیری بر روی کمربند قرار مخاطرات طبیعی پرتکرار در ایران به دلیل

نواحی  گاهی چندهیمالیا، زلزله است که هر از  –آلپ  خیززلزله

-ناپذیری را بههای جبرانمختلفی از کشور را تکان داده و خسارت

 گردد.روستایی باعث می هایسکونتگاهویژه در 

یابیم که این جامعه از با نگاهی به جامعه روستایی ایران، در می

و مشکالتی نظیر کمبود امکانات  مسائلبه حال همواره با  گذشته تا

، درآمد پایین، نظام نامناسب زیستمحیطزیربنایی، کیفیت نامناسب 

، کوچک بودن و هافعالیتجمعیت و  ازحدبیشاستقرار، پراکندگی 

گذاری مطلوب روبرو بوده و عدم امکان سرمایه هاآبادیپراکندگی 

ل، مصائب ناشی از سوانح طبیعی، یکی از است. با توجه به این مسائ

موانع اصلی توسعه پایدار بوده و عدم آمادگی و مقابله مناسب با آن، 

های تلفات و خسارات سنگینی را به مردم نواحی روستایی و دارایی

پذیری ریزی و شناخت آسیببرنامه ازآنجاکهکند. وارد می هاآن

برای  ،فضایی -ای مکانیهنظام مثابهبهروستایی  هایسکونتگاه

ها، گیری از حداکثر تواندستیابی به سیاست عدم اتالف منابع و بهره

دهد. این امر اهمیت روستاها را در برابر زلزله تقلیل می خطرپذیری

پذیری، برای پیشگیری از خسارات های آسیبشناخت دقیق ریشه

یی بخش کند. در نواحی روستاناشی از زلزله را بیشتر آشکار می

 هایسکونتگاهمرکزی شهرستان مرند نیز با توجه به استقرار 

و بالدپس،  99 .ص ،1934مختاری، ) زلزله پرخطرروستایی در پهنه 

 پذیری(، بررسی آسیب124 .ص ،1932ذاکری،  و 14 .ص ،1930

تا با  رسدروستاهای محدوده مورد مطالعه ضروری به نظر می

 بردهای الزم اتخاذ گردد.پذیر راهشناخت روستاهای آسیب

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

با  آذربایجانشهرستان استان  20شهرستان مرند یکی از 

درجه و  93کیلومترمربع در موقعیت جغرافیایی  3/9911مساحت 

 14درجه و  44 ودقیقه عرض شمالی  49درجه و  93دقیقه الی  19

دقیقه طول شرقی قرار گرفته است.  40درجه و  44دقیقه الی 

اطراف در شکل  هایشهرستانموقعیت شهرستان مرند نسبت به 

 ( نشان داده شده است.1)

کشکسرای،  شهر 4دارای شهرستان مرند در تقسیمات کشوری، 

که بخش مرکزی تشکیل شده بخش  2 ازده و بویامچی، زنوز و مرند 

کشکسرای، زنوزق،  الی،آباد، میشاب شمهای بناب، دولتاز دهستان

های هرزندات شرقی و هرزندات غربی و بخش یامچی از دهستان

آبادی مسکونی در  114تعداد  ذوالبین و یکانات تشکیل شده است.

روستای دارای سکنه  94این شهرستان وجود دارد که از این تعداد 

مرکز در بخش مرکزی و مابقی در بخش یامچی قرار گرفته است )

روستای بخش  94(. جامعه آماری تحقیق حاضر، 1934، نآمار ایرا

 باشد.شماری میتمام صورتمرکزی شهرستان مرند به

 
  نقشه موقعیت شهرستان در استان آذربایجان شرقی و ایران -1شکل 

 1932 های پژوهش،مأخذ: یافته
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 . روش تحقیق2. 2
 پذیری محدوده مورد مطالعه بر اساسهای آسیبشاخص

 ،1930های مرکز آمار ایران محاسبات انجام گرفته روی داده

پردازی گردید. شرقی، دادهاستان آذربایجان هایآبادیشناسنامه 

 تعداد طبقات و دامنه تغییرات طبقات با استفاده از قاعده استورجس

تعیین گردید. حداقل و  (،00 ، ص.1939)مهدوی و طاهرخانی، 

دهی درون هر در هر شاخص، براساس وزنها مقادیر آستانهحداکثر 

نیز، نتایج  9محاسبه گردید. در جدول  2معیار بر اساس جدول 

و اهمیت هر کدام آورده شده  هاشاخصبندی محاسبات و طبقه

پذیری روستاهای منطقه مورد مطالعه به است. برای محاسبه آسیب

شد.  دلیل کیفی بودن برخی معیارها، از روش تاپسیس بهره گرفته

پذیری مربوط به هرکدام از روستاها در جدولی مجزا مقادیر آسیب

پذیری محدوده مورد مطالعه نمایش داده شد و سپس نقشه آسیب

 ترسیم گردید. ARCGIS 9.3افزار در نرم

  پذیریهای مؤثر بر آسیبنحوه محاسبه شاخص -2جدول

 99-30 .ص ،1932مأخذ: ذاکری، 

 پذیرییبآستأثیر در  هاصشاختعریف  هاشاخص ردیف 
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v1   هاسکونتگاهبافت 
 شدهساختهنسبت سطح 

 به جمعیت هر روستا

 پذیرییبآسو  ترمتراکمهر قدر رقم نسبت کمتر باشد، بافت سکونتگاه 

 .یابدیمافزایش 

v2 آسفالته، شوسه، خاکی دسترسی به راه 
و روستاهای  پذیرییبآسالته، مناسب و کمترین روستاهای دارای راه آسف

 در جریان امدادرسانی خواهند داشت. پذیرییبآسدارای راه خاکی، بیشترین 

v3 فشردگی روستا 

نسبت تعداد واحدهای 

مسکونی به مساحت 

 روستا

، هم شدت تخریب افزایش اندشدهموقع زلزله مساکن متراکمی که تخریب 

بنابراین ؛ شودیممشکل  دیدهیبآسبافت  و هم دسترسی به یابدیم

 باالیی دارند. پذیرییبآسروستاهای فشرده و متراکم، 

v4 تراکم جمعیت 
نسبت جمعیت بر واحد 

 سطح بر حسب هکتار

نیز کمتر  پذیرییبآسکالبدی، هر چه تراکم جمعیتی کمتر باشد،  ازنظر

 .گرددیم ذیریپیبآسو برعکس تراکم جمعیت باال باعث افزایش  شودیم

v5 

برخورداری از 

تسهیالت 

 بهداشتی

دسترسی به عناصری نظیر 

مرکز بهداشتی و درمانی، 

 خانه بهداشت، پزشک، ...

هرچه میزان دسترسی به عناصری نظیر مرکز بهداشتی و درمانی، خانه 

بهداشت، پزشک، بهیار، بهداشتیار، داروخانه و... در روستایی بیشتر باشد، 

 .باشدیمکمتر  یپذیریبآس

v6 
دسترسی به مراکز 

 درمانی

مرکز  ترینیکنزدفاصله از 

 بهداشتی و درمانی

فاصله از مراکز درمانی در زمان وقوع زلزله تأثیر بسزایی در انتقال مصدومین 

دارد. فاصله  هاآندر زمان کمتری به این مراکز، برای امدادرسانی و نجات جان 

 .گرددیم پذیرییبآسدرمانی، باعث افزایش  بیشتر از مراکز بهداشتی و

ی
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v7 
نسبت فعالیت 

 اقتصادی

 11نسبت تعداد شاغالن 

ساله و بیشتر به جمعیت 

ساله و بیشتر  11فعال 
 111ضربدر 

افزایش نسبت فعالیت به دلیل ایجاد درآمد و افزایش توان مالی روستاییان در 

 .گرددیم پذیرییبآساعث کاهش کیفیت بخشی به مساکن، ب

v8  سوادییبنسبت 

 سوادیبنسبت تعداد افراد 
 6در هر روستا به جمعیت 

 111ساله و بیشتر ضربدر 

 
-می پذیرییبآسغیرمستقیم باعث افزایش  طوربه، سوادییبافزایش نسبت 

 شود.

 پذیرییبآستأثیر در  هاشاخصتعریف  هاشاخص ردیف

v9 
 

 یهاهگرونسبت 
 پذیریبآس

سال و  11نسبت افراد زیر 

از  نظرصرفسال  61باالی 
جنسیت افراد به کل 

 111جمعیت روستا ضربدر 

افزایش  پذیرییبآسبیشتر باشد،  یاجامعه پذیریبآس یهاگروههرچه تعداد 
 .یابدیم

v10 بعد خانوار 
نسبت جمعیت هر روستا 

 به تعداد خانوار در آن روستا

اگر همراه با کیفیت پایین  یژهوبهخانوار در روستایی بیشتر باشد،  هرچه بعد

 .یابدیمهم افزایش  پذیرییبآسمساکن باشد، پتانسیل 

v11 نسبت رشد جمعیت 

نسبت تغییرات ساالنه 
اول  جمعیت به جمعیت

 سالی )درصد(

در مناطق کم درآمد و  یژهوبهتوزیع نامناسب جمعیت در فضای جغرافیایی 
کند )پورمحمدی و پذیری را بیشتر میکن با کیفیت پایین، آسیبمسا

 (121 .ص ،383، زدهیبتمص

v12 نسبت جنسی 
نسبت زنان به مردان به 

 درصد
 .گرددیم پذیرییبآسافزایش نسبت جنسی باعث افزایش 
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  پذیریدر آسیب هاآنپذیری و اهمیت های آسیبهای شاخصبندی دادهطبقه -3 جدول

 .129-123 .صص ،1932 خذ: ذاکری،مأ

 های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2

بررسی این فرضیه است که:  درصددمطالعه حاضر 

-روستاهای بخش مرکزی شهرستان مرند در برابر زلزله آسیب»

 «پذیری باالیی دارند.

های مهم و مؤثر بر در راستای فرضیه تحقیق، شاخص

حی روستایی بر اساس پذیری ناشی از زلزله در نواآسیب

تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مطالعاتی مورد شناسایی و 

 آورده شده است: 4در جدول 

  پذیریهای مؤثر بر آسیبشاخص -1جدول 

 .90.ص ،1932مأخذ: ذاکری، 
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 -پذیری در دو بعد کالبدی و بعد اجتماعیمحاسبه آسیب

بدی پذیری کالاقتصادی انجام گرفت. برای محاسبه آسیب

های دسترسی به شبکه ارتباطی مناسب، بافت شاخص

سکونتگاه و فشردگی روستا، تراکم جمعیت، فاصله از مراکز 

بهداشتی و درمانی، میزان برخورداری از تسهیالت بهداشتی و 

 –پذیری اجتماعی درمانی انتخاب گردید و برای محاسبه آسیب

سبت ، نسوادیبیهای ترکیب جنسی، نسبت اقتصادی شاخص

پذیر، نسبت رشد جمعیت، نسبت فعالیت آسیب هایگروه

 اقتصادی و اشتغال و بعد خانوار انتخاب گردید.

 پذیریشاخصهای آسیب دهی وزن .1 .3.2
صورت نسبی و بین صفر و یک دهی درون هر معیار بهوزن

های مربوط به هر کدام از این فاکتورها، با ارائه شده است. نقشه

گردید. هر کدام از تهیه  ARCGIS 9.3افزار استفاده از نرم

بنابراین  ؛باشندپذیری میمتغیرها دارای اهمیت خاص در آسیب

برای هر کدام از متغیرها وزن خاصی باید منظور گردد. برای 

ای تدوین تعیین و تخمین وزن هر یک از متغیرها پرسشنامه

شگاه دان علمیهیئتنفر از اعضای  11شده و به نظرسنجی از 

 AHPبر اساس روش  هادانشگاهنفر از اساتید سایر  11تبریز و 

 11 افزارنرمها در اقدام گردید و در نهایت وزن این شاخص

Expert Choice  وزن نهایی هرکدام از  عنوانبهمحاسبه و

متغیرها منظور گردید تا هر کدام از متغیرها به اندازه اهمیت و 

پذیری منطقه مورد آسیب ارزش واقعی خود در مدل تعیین

حاصل بر اساس روابط ریاضی  هایوزن. مطالعه تأثیرگذار باشند

از مجموع مقایسات زوجی معیارها به دست آمد  AHPدر مدل 

 1و سپس نسبت استاندارد شده وزن هر معیار و نسبت سازگاری

آن محاسبه شد. نسبت پایندگی ماتریس معیارهای مؤثر در 

به دست آمد  CR=CI/RIزلزله از رابطه پذیری ناشی از آسیب

اندازه  کنندهمشخصو  1معرف شاخص سازگاری CI که در آن

شاخص تصادفی است که از  RI انحراف معیار از سازگاری است،

نسبت سازگاری است  CRشود، جداول استاندارد استخراج می

( که مقدار آن 21: 1811، دانشور، قنبرزاده و منصوری)بهنیافر

ریس تحقیق در سطح قابل قبولی بوده است در مات

(01/0CR=وزن نهایی هر کدام از سنجه .) های مربوط به ابعاد

پذیری ناشی از زلزله، در اقتصادی آسیب -کالبدی و اجتماعی 

دهنده اهمیت باالی ( آورده شده است. نتایج نشان1شکل )

های برخورداری از تسهیالت درمانی و تراکم جمعیت و شاخص

های نسبت جنسی و نسبت رشد جمعیت میت پایین شاخصاه

 ها است.در بین سایر شاخص

 
 زلزلهپذیری ناشی از آسیب یهاشاخصنمایش ضریب اهمیت نهایی  -2شکل 

 1831مأخذ: ذاکری، 

 . مبانی نظری تحقیق3
 3پذیریمفهوم آسیب .1. 3

پذیری تابعی از قرار گرفتن در معرض خطر و ظرفیت آسیب

پهذیری بها له در یک نقطهه خهاص در زمهان اسهت. آسهیبمقاب

پیوند دارد که توانایی مردم بهرای تعامهل  هافرصتدسترسی به 

انهد، تعریه  یا تأثیر از مخاطراتی که در معرض آن قهرار گرفتهه

 ازنظهرهای فرد یا گروهی از مردم شود. این به معنای ویژگیمی

آن، مقاومهت در بینی، با تفوق بهر هایشان برحسب پیشظرفیت
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باشی  می  4برابر آن و بازیافت ناشی  از أییر ر ر یر ییا فا  ی 

 (.39ص. ،1931)کرم ، 

فقی ان امن یت  ب برابیر  عنوانبی أوانی  پیییر  می آس ب

  آن نت جیی   .وأوضیی د  ا ش شیی مح   زیسییتأه ییی ا  

قیراب ریرفتد  ب م یر     ب   صوب ب ک   است فرآین های 

پیییر   ب موا هی  و ان  اف فشابها و ر ر، حساس ت ب  أنش

همیی  مییر  ،   بمجمییو  .رییر  میی  فشییابها م ییر بییا اییید 

هیا  مح  ی  و ییا مقابلی  بیا أینشمناطق  ب و  هااکوس ستم

طرا  اخیمبالقوش  ب م یر  اریرا   طوبب ا تماع  و اقتصا   

ا  طوب رستر شپییر  ب ، اما س د آس بهستن  مح   زیست

پییر  اب یا  آس ب، أو   ب  چابچوب مفهوم متفاو  است. با 

قراب ررفتد  ب  ک  شاملشناس  ران  اصل  با ب  بسم ت م س 

-می  پییر سازراب /ان  افحساس ت و  پییر ،م ر  آس ب

 پیییر  ییج  ام ی  و ییا س سیتمآسی بعباب   یگر باش . ب 

 اصل  است:م  اب س   أاب   از م  شت ،

ماه یت و وسی ت شیامل  :ر ر قراب ررفتد  ب م ر  -الف

أغ  ییرا   ب أنییو  آب و  از  ملیی   محلیی وهییوا آبأغ  ییرا  

-نظ ر زلزل  م  ش ی  بروز وقایعو فراوان   ،  امن هوای ، بزبر 

 .باش 

-م زان أیر رپییر  س ستم از ر ر ک  می  :حساس ت -ب

 .افت  ب مثبت یا منف  اأفاق  صوب ب أوان  

ابل ت یج  ام   بیرا  ان بیاق ق : م زانظرف ت أ ب ق -ج

، ییا بی  رسیاب بسان ن  ح اقل ب حفظ،  شامل ک  با أغ  را 

 (.9-4 .ص ،9003، 5باش  )لوپزایمن  م ح اکثر بسان ن 

 صوب ب  ها و یا  وامع ممکد استپییر  سکونتگاشآس ب 

 حساسی ت وسکونتگاه   نظا یج ررفتد قراب  ر ر ب م ر  

 ک   ام    ب م ر  ا و  ب   غ  رنسبت ب  پ ام ها  منف  أ

 وفق  ا نمقابل ، آم ن،  فائق، ب ن ، مقاومتقا ب ب  پ ش ر ر،

نظا  سیکونتگاه  پییر  آس ب . وشر   ا ش شاست،  یا بازیاب 

 آن، از أیرمهمبلک  شامل حساس ت ب  أغ  را  ف زیک ،  أنهان 

ا   و اقتصی ا تمیاع ، ها س ستمر ر چن د أغ  راأ   ب زیریأ

هیم   وامیع وابسیت  بی  ک   ب آن و فراین های  مح   زیست

 (.1 ،ص.9019، 6)هاست د شو هستن  با شامل م 

 ،أرک ییب پ د یی ش ا تمییاع  و اقتصییا  از پییییر  آسیی ب 

ایجیا   فشاب پویا و شیرای  نیاامد ، اس سمح    و علل زیست

(. 97 .ص ،9004، 7، بل کی ، کننیون و  ییوی )وایزنیر شو م 

 نت جی   ب هیا  س اسی  و اقتصیا   بیر أخصی   وی ئولوژ ا

 ،  ل یل اصیل  بنت جی ریابنی  و ارر م أوزیع منابع  ب  ام  ، 

 و بشیی  أییراکم شییامل. فشییابها  پویییا هسییتن پییییر  آسیی ب

، اسیتفا ش نامناسیب از نشی شبیز  برنامی  م  ت، شهرنش ن  

 فقیرعی الت  ا تمیاع  و ، بی زیستمح   م یریت سوءزم د، 

 (.9 .ص ،9019)هاست د،  هستن 

فاییی ش نییواح   -پییییر  انسییان  أییاب   از هزینیی آسیی ب

سکونتگاه  است ک   ب م ر  ر ر ناشی  از بیییا  طب  ی  

عباب   یگر احتمال  ک  فر  یا رروه   ب م یر  قراب  ابن . ب 

آن واقع شون . اید  أیر ر أحتنارواب   طوبب یج فا    بو ش و 

کنش بییا  مکان  )ر ر و کاهش( بیا أ امل و برهمامر نشانگر 

 عنوانبی پیییر  ن مرخ ا تماع   وامع است. برر  ب  آسی ب

کننی  )کرمی ، أاب   از فقر، عی   أوانیای  و أب ی گ نگیاش می 

منیابع، "عنوان ب  أ ب ق ن زظرف ت اما  ؛(34-35 ص . ،1931

أ رییف  ،اب ها و  وامیع و یو   ک   ب رانواب  ابزاب و نقاط قوأ

بیییا   با قیا ب بی  مقابلی ، مقاومیت  ب برابیر هاآنک   شو م 

بازییاب  و بهبیو  کیاهش و ییا  ، آما ش ش ن،  لیور ر ،طب   

أوان ب  با م  هاظرف تهمدن د . نمای م یج فا     ب  سریع

 کر .بن   اقتصا   طبق  -ها  ف زیک  و ا تماع  ظرف ت

 أریدبزبگاز حوا ث، مر   از ظرف ت ف زیک :  ب بس اب   

مخیاطرا  برنی . ضرب رو   ب قلمرو ف زیک  و میا   بنیم می 

طب    با أخریب منابع  بآم ، امکانا  زیست  و مراکز ف ال یت 

هیا  هیا، میزاب  و ...( بی  افیزایش آسی بها، کابراشران ) مر  

زنن  )پوبطاهر  و همکیابان،  امد م  هاآناقتصا   و ف زیک  

(.  ب اییید رصییوص 6 .ص ،9019و هاسییت د،  96 .ص ،1933

سیاز  و ابأقیا  ظرف تی  أوان بیا اأخیاا اسیتراأظ  ظرف تم 

 ها یرسیارتز بهبیو مناسب  ب زم ن  بهبو  سارت مسیکد، 

رزینیی  مکییان ،...( و به اشییت  ریی ما  باش،) بوسییتای  أوسیی  

 ب  هت مقابلی  بیا مسکون   ها شهرکو  هاسارتمانمناسب 

  ب ب شیتر  ، بی  موفق یتزلزلی سیانح  حاصل  از  ها  بآس

 سانح ، نائل آم . مست   مناطق م یریت کاهش ر ر زلزل   ب

هایشیان رف ت ا تمیاع  و اقتصیا  : افیرا   کی  رانی ظ 

-می ، انی أوس  س ل نابو  ش ش شانأوس  طوفان یا محصوالأ

 ییا نجا   هنی ها  رو  و از مزاب  رو  با از ران  اش اء  نأوان

 اشت  باشن  ک   ب صوب  مها ر  موقت  های مهاب  برر  از

-می  ب  پ  ا کر ن کاب ا قا بب هاآن، هااعضا  رانوا ش یا  ائم 

سیریع ب   ل یل ریرو  ریو  ، افرا  رروأمن   ابا  ظرف تکن . 

ب ننی ، می  از بیییا ضیرب  ن ب ب  هاآن،  بواقع یابن .بهبو  م 

 أیر مقاو با موا  ک  ها  رو  مد و ران  ب مناطق ا هاآنزیرا 

، 3ریانریان و ابیوأراب)ح مایتول  کنن زن ر  م  ،ش شسارت 
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 محليی نهادهای و هاگروه مردم، هایآگاهی (. افزایش2 ص.

 و مييا ی) ایبیميي  هييایسیاسيي ، اعمييال سييوان  خطيير دربيياره

-سيازی اجتمياعیظرفیي  راههيای ازجملي  مناسب( اجتماعی

 س .اقتصادی ا

-سكونتگاه در خطر ارزیابی یزمین  در شده تحقیقات انجام

 بررسيی در رویكيرد مطا اياتی سي  یدهنيدهنشان انسانی های

-زیسي  ارزیيابی اسي   انسانی اجتماعات در محیطی خطرهای

 بير اول مكيانی. رویكيرد ارزیيابی و اجتمياعی محیطی، ارزیابی

 در گيذاریاثر شيااع تایيی  و خطرهيا وقوع بینی احتمالپیش

 ارزیيابی بي  دوم دارد. رویكرد تأكید جغرافیایی فضای و محیط

 در خطرهيای محیطيی سیاسيی و اقتصيادی اجتماعی، تأثیرات

 ارزیيابی بي  سيوم پيردازد. رویكيردآن ميی از پس و وقوع زمان

 هياآن اجتمياعی و اقتصيادی آثيار و محیطی یبا قوه خطرهای

 و محیطيی خطرهيای با ل مقاب ا گوهای و و راهكارها دارد توج 

كنيد )گليی و عسيگری، می ارائ  را هاآن نامطلوب آثار از كاست 

 (.83 .ص ،3131

 حوادث، ای  با و مقابل  پیشگیری برای امروز اندیشمند بشر

 گیيرد.ميی بكيار را و اجتمياعی فنی، مدیریتی مختلف ابزارهای

 را اثيرات حيوادث كاهش یا و پیشگیری برای هاتالش مجموع 

 از تركیبيی تيوانميی را آن و نامندمی بحران اصطالحاً مدیری 

 یا و كاهش آن هدف ك  دانس  مختلف هایتخصص و هافاا ی 

 و حيوادث بيا قوه هيایاز زیيان - باشيد ممكي  اگير - اجتناب

هنگيام  حادثي  دیيدگانآسيیب ب  فوری رسانیامداد از اطمینان

 و حادثي  عامي  دو از فاجا  یك بروز ك  آنجا ضرورت اس . از

 ناشی هایزیان میزان برای كاهش گیرد.می شك  پذیریآسیب

 او يی، رهیافي  .برد سود عمده رهیاف  دو از توانمی حادث  از

 هيدف و بيوده جوامي  پذیریآسیب كاهش هدف با ك  توسا ،

 با چرا ك  اس . سوم جهان كشورهای ویژهب  تمام كشورها عمده

 زیربناهيای سيایر یك جاماي ، در دیاقتصا توسا  سط  ارتقاء

كاهش  پذیریآسیب درصد و یافت تحول نیز فرهنگی و اجتماعی

 دشوار آن ب  یابیدس  و مدتبلند هدفی توسا  برنام  یابد.می

 حيوادث برای ویژهب  بحران، نماید. دیگری رهیاف  مدیری می

-پيیش آن را حتيی و جلوگیری آن وقوع از تواننمی ك  طبیای

ميدیری  بحيران  خشكسيا ی. آتشفشيان، ز ز  ، مانند كرد ینیب

 .اس  فاجا  كنترل و پذیریآسیب جه  كاهش در روشی

 كي  حوادثی كند تالش ك  اس  آن بحران مدیری  وظیف 

 كياهش را هياآن تأثیر یا بردارد میان از را شودفاجا  می سبب

 فاجاي  برابر در را پذیری جاما آسیب كند تالش اینك  یا دهد.

 هم ب  مرتبط اما متمایز جنب  دو عموماً برساند. حد كمتری  ب 

 از جليوگیری بيرای آميادگی اول دارد، وجود بحران در مدیری 

 زميان تری مهمو  بخشیتواندوم،  ب  آن و فوری پاسخ و فاجا 

 رخ فاجاي  هنيوز اسي  كي  زمانی بحران، مدیری  اعمال برای

وقتی مخاطرات  .(83 ، ص.3133اس  )رحیمی و زرنگار،  نداده

انجامد و ها میطبیای منجر ب  بروز تأثیرات مخرب بر سكونتگاه

ای را بير های اقتصادی و اجتماعی و محیطيی گسيتردهخسارت

روسيتایی و  هایسكونتگاهكند. در ای  میان، جوام  تحمی  می

های تو یدی مرتبط بيا آن بي  د یي  دارا بيودن ارتبيا  فاا ی 

با محیط طبیای و نیز داشت  توان محدود در مقابل  با  تنگاتنگ

بياز بيیش از ز ز ي ، از دیير خصيوصب ایي  تهدیيدات محیطيی 

دیگر )شهری( در مارض نیروهای مخرب طبیای  هایسكونتگاه

 (.11 .ص ،3180اند )پورطاهری و همكاران، )ز ز  ( قرار داشت 

 پذیریآسیب وتحلیلتجزیههای . مدل3.2
پذیری در شرایط خطر، دو ميدل آسیب وتحلی زی تجبرای 

رهيایی و ميدل  و 8گيردد  ميدل فشيارمربو  ب  بحران ارائ  می

افتيد كي  تايداد . فاجا  )ریسك( زميانی اتفيام ميی03دستیابی

از افراد در مايرض خطير، خطير را تجربي  و دچيار  توجهیقاب 

آسیب شدید یا اختالل در سیستم مایش  خود شده و نیاز بي  

بهبود روانی و فیزیكی قربانیيان و جيایگزینی منياب  فیزیكيی و 

پيذیری ميردم ریشي  در روابط اجتماعی داشيت  باشيند. آسيیب

فرایندهای اجتماعی و عل  اساسی دارد ك  ممك  اس  از خارج 

 ای ك  حادث  اتفام افتاده، نشأت بگیرد.از منطق 

، ایي  اسي  كي  فاجاي  PAR)اساس مدل فشيار و رهيایی 

اط  دو نیروی متضاد اسي   در یيك طيرف فراینيدهایی كي  تق

شوند و در طرف دیگر خطر حادثي  پذیری میباعث ایجاد آسیب

افتيد. بيا افيزایش فشيار بير طبیای ك  گاهی ب  آرامی اتفام می

پذیری و شدت خطر(، بحيران مردم ناشی از هر دو عام  )آسیب

ش خطير، آید. ميدل فشيار و رهيایی بيا اندیشي  كياهبوجود می

پيذیری بایيد درآمیخت   یانی برای از بی  بيردن فشيار، آسيیب

 (.24، ص.2002كاهش یابد )وایزنر و همكاران، 

پيذیری را ناشيی ك  آسیب مدل دستیابی عنوانب مدل دوم 

دانيد كي  باعيث از فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ميی

گون  دهد ك  چشود. مدل دستیابی نشان میگسترش فاجا  می

 درنتیجي پذیری بایيد تغییير كنيد و شرایط برای كاهش آسیب

آن ظرفی  بازیابی، بهبود یابيد. ميدل دسيتیابی بیيان  موجبب 

كند ك  شرایط ناام  در سط  خيانواده نتیجي  فرآینيدهایی می

شود. دسترسيی اس  ك  در اثر عدم تخصیص مناب ، پدیدار می
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بافد  ااخاب باه دتافد  رد  هااآندر خااوادد،  رفیتا   به منابع

درآمد   مثالًتادود دقتصاد  )دهد. منابع میمخاطفد  دیزدیش می

 هازیفخااخ ودم  دشتغال(  یا مفباا  باه بخاش خاالم  و یاا 

باشاد. دختفخای باه  درتباطا ( و یا مبتنی بف دطالعا  دزجمله)

رد  هااآنمنابع کلتد  دخ  بفد  بهبااد میتتا  خااوادد، کاه 

ها  واگهااوی و رد در بفدبف آختب هاآنقاوم  کند و متقای  می

رفیت  بازگفددودن میتت   اا  دز رخاددد یاجیاه رد دیازدیش 

خااز  دهد. مسائلی دز قبتل مقابله با یاجیه دز طفیق رفیت می

اذیف  منجف به دیزدیش دختفخی به منابع تقای  دویطاف باهدف

دیا  مادل مکمال  (.88   ص.4002شاد )ودیزوف و همکاردن  می

-( دخ . مدل یتار و رهایی وتان میPARمدل یتار و رهایی )

و متمایز دز شفدیطی دخ  کاه در دیجااد  جدد 11دهد که مخاطف،

اذیف  وقش ددرود. در مادل دخاتتابی مخااطف،  تخفیاب آختب

مثال تخفیاب  عنادنبهد  دز منابع خاوادرها  روختایی )مجماعه

 ها گفو،و تغتتف دلگاها  بازیابی  محصال یا زمت  در دتف ختل(

 (.24   ص.4002 مکااردن باشاد )ودیزواف و همختلف مافدم مای

 دهد.ومایش می PARتصایف یاجیه رد بف دخاس مدل  3شکل 

 
 PARپذیری، مدل دهنده و مؤثر در حادثه و آسیبعوامل تشکیل -3شکل 

      14   ص.4011  14و کلز 24   ص.4002ودیزوف و همکاردن   مأخذ:

 های تحقیق. یافته4
اذیف  روختاها  بخش مفکز  شهفختان مفود  با آختب 

دختفاد، دز روش تااست  طی انج مفحله به شفح ذیل صار  

 گفی :

-تتکتل ماتفی  تصمتم: در دی  مفحلاه ددد، -مرحله اول

اذیف  واشی دز زلزله در دبیااد ها  آختبها  مفبا  به شاخص

محاخاابه و  Excelدقتصاااد  در -تماااعییضااایی و دج-کالبااد 

مزبااار متااتمل بااف بایاا   ها شاااخص ااافددز  گفدیااد.ددد،

خکاوتگا،  یتفدگی روختا  واا  رد، درتبااطی  تافدکم جمیتا   

یاصااله دز مفدکااز بهددشااتی و درماااوی  متاازدن بفخااارددر  دز 

  خاادد بیتسهتال  بهددشتی و درماوی  وسب  جنسای  واف  

ییالتا  دقتصااد  و دشاتغال  وساب   وف  رشد جمیت   وسب 

 ها شااخصعناادن اذیف  بید خاوادر باد، و باهآختب ها گفو،

( ماااتفی  5ماااتفی  تصاامتم در ورااف گفیتااه شاادود. جاادول )

 گتف  رد به ومایش گذدشته دخ .تصمتم
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 پذیری ناشی از زلزلههای آسیبگیری دادهماتریس تصمیم -5جدول 

 598 ، ص.5931مأخذ: ذاکری، 
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 -5ادامه جدول 

 

وزید:: در اید:  استانداردشدد گیری محاسبه ماتریس تصمیم -مرحله دوم

-مقیدا  شدن مقایسه قابل منظوربه ،هاشاخص نمودن کمّی از مرحله پس

-بده کده شدوند مقیدا بی هاشاخصاست تا  الزم گیریانداز  مختلف های

-مدی ابدل مقایسدهق و شدد  بعدبی مختلف، هایشاخص مقادیر آن، وسیله

 تدوانمدی گیدری راتصدمیم مداتریس سدررهای کلیه طریق، بدی: .گردند

در وزن  استانداردشدد نمدود. سد س مقدادیر  مقایسده بدا یدددی ر راحتیبه

نشدان داد  شدد ،  1و در شددل  شدد محاسبهکه قدبً   هاشاخصهریک از 

 آمد. دست بهماتریس استاندارد وزی:  درنهایتضرب شد  و 

( و آل مثبدت  ایدد  حدلرا مشخص کدردن  -سوممرحله 

 ( نمایان ر آن است.1( که جدول  آل منفی  اید  حلرا 
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 (آل منفی )ایده حلراه( و آل مثبت )ایده حلراهتعیین  -5جدول 
 5931های پژوهش، مأخذ: یافته

هدای مثبدت آل: فواصل اقلیدسی با ایدد تعیی -مرحله چهارم

 (:( و منفی   

آل ایدد  حلرا تعیی: شاخص نزدیدی نسبی به  -مرحله پنجم

 C*بندی روستاهای بخش مرکزی شهرستان مرندد بدر ( و رتبه

پدذیری ابعداد میدزان آسدیب دهند نشاناسا  ای: شاخص که 

-ی ای: روستاها در برابر زلزلده مدیاقتصاد -کالبدی و اجتماعی

کنند  آن اسدت. جددول ( منعدس4( و شدل  6باشد و جدول  

پذیری روستاهای بخش مرکزی های آسیببندی داد (، طبقه1 

-نشان می GISدر  59شهرستان مرند را با روش شدست طبیعی

دهد. نتایج محاسدبا  حداکی از آن اسدت کده بداالتری: امتیداز 

کمدر، قیندر، وسدتاهای زندوز ، ارالن و کدو شاخص مربوط به ر

تری: امتیاز، مربوط به روستاهای بن دی:، هرزندد پیرباال و پایی:

 اهلل اسددت.فددی هددای آجرپددزی و قراجدهجدیدد، متتمددو کدور 

 
 پذیری روستاهای بخش مرکزی شهرستان مرندنمایش آسیب -4 شکل

 5931های پژوهش، مأخذ: یافته
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 مرند شهرستانپذیری روستاهای بخش مرکزی نمایش آسیب -6جدول 

 241 ، ص.2931مأخذ: ذاکری،
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 0.404 0.378 0.3806 اباد عیش 51 0.546 0.430 0.439 نوراباد 26 0.4387 0.7824 0.7498 زنوزق 1

 0.463 0.369 0.3776 علیا بابره 52 0.452 0.434 0.435 وانلوجق 27 0.4616 0.7698 0.7376 ارالن 2

 درویش 53 0.352 0.443 0.434 کنداخوند تازه 28 0.55 0.5812 0.5787 کمر کوه 3
 محمد

0.3765 0.377 0.372 

 0.498 0.364 0.3741 گزافر 54 0.424 0.424 0.4316 سادات ینگجه 29 0.4762 0.5688 0.5612 قینر 4

 0.347 0.375 0.3741 پیراسحق 55 0.433 0.433 0.4265 گلجار 30 0.4137 0.5724 0.5588 پیرباال 5

 0.521 0.359 0.3726 زنجیره 56 0.378 0.430 0.4264 زرغان 31 0.4783 0.5588 0.5527 اویندین 6

 0.3423 0.372 0.3695 کندلج 57 0.480 0.421 0.4259 سر خانه 32 0.3062 0.5617 0.5403 ابادمحبوب 7

 0.3262 0.357 0.3555 سیوان 58 0.340 0.431 0.4231 اباد دولت 33 0.3842 0.5525 0.5401 شیخلر ده نوج 8

 0.3805 0.346 0.3501 علیا دیزج 59 0.351 0.429 0.4222 بان دیده 34 0.4257 0.5468 0.5370 درق 9

 0.3211 0.341 0.3399 تپه ساری 60 0.430 0.421 0.4218 ارسي 35 0.3313 0.5497 0.5310 پیام 10

 0.3444 0.339 0.3398 جواش 61 0.437 0.416 0.4174 درق ده نوجه 36 0.3820 0.5348 0.5223 شوردرق 11

 0.4857 0.323 0.3387 تپه عریان 62 0.424 0.415 0.4164 النجق 37 0.3213 0.5391 0.5208 بهرام 12

 0.4109 0.331 0.3369 چرچر 63 0.444 0.413 0.4154 زمهریر 38 0.6410 0.4898 0.4992 قرخالر 13

 0.3179 0.336 0.3349 وسفمالی 64 0.339 0.420 0.4141 هوجقان 39 0.4735 0.5003 0.4984 قربان دیزج 14

 0.4057 0.319 0.3266 محمد قراجه 65 0.453 0.409 0.4128 سرخه 40 0.4584 0.4979 0.4949 سفلي بابره 15

 0.2816 0.327 0.3253 تپه قره 66 0.492 0.404 0.4105 زال 41 0.5160 0.4688 0.4731 میزاب 16

 0.3920 0.316 0.3234 بیگ حسین دیزج 67 0.366 0.409 0.4059 زاغاجیالقوایالت 42 0.4485 0.4724 0.4706 دوگیجان 17

 0.3535 0.320 0.3232 ابرغان 68 0.494 0.393 0.4019 میاب 43 0.5268 0.4609 0.4657 هریس 18

 0.3303 0.322 0.3232 اسداغي 69 0.365 0.402 0.4005 چایكسن 44 0.4039 0.4629 0.4587 بزرگ جامعه 19

 0.4672 0.302 0.3181 قیه گلین 70 0.569 0.385 0.3998 دارانداش 45 0.4791 0.4543 0.4564 قهرزندعتی 20

-فیض قراجه 71 0.436 0.388 0.3913 بالغ قره 46 0.3942 0.4626 0.4560 اردکلو 21

 اله
0.3159 0.307 0.4006 

-معمجت 72 0.536 0.376 0.3888 قاپولوخ 47 0.5310 0.4422 0.4499 هاویستین 22

 جرپزی
0.3110 0.314 0.2461 

 0.4319 0.294 0.3072 هرزندجدید 73 0.323 0.395 0.3887 انامق 48 0.5587 0.4416 0.4494 سیدلو 23

 0.3575 0.272 0.2815 بنگین 74 0.405 0.385 0.3868 کوهناب 49 0.4974 0.4420 0.4464 کراب 24

      0.475 0.376 0.3839 الققش قرمزی 50 0.4701 0.4428 0.4452 یالقوزاغاج 25

  

 پذیری و درصد روستاهای تحت پوشش هر طبقهبندی آسیبطبقه -7جدول 

 2931های پژوهش، مأخذ: یافته

طب  قه

 پذیرییبآس درجه پذیری کليیبآس میزان
 روستا تعداد

 درصد روستاها
 جمعیت درصد طبقات جمعیت

 40.43 30240 39.19 29 کم پذیریبآس (0/282-0/398) 1

 27.44 20521 27.03 20 متوسط پذیرییبآس (0/398-0/448) 2

 16.85 12604 17.57 13 باال پذیریبآس (0/448-0/521) 3

 15.33 11462 16.22 12 باال بسیار پذیرییبآس (0/521-0/750) 4

ط بق  ه

 جمعیت درصد اتجمعیت طبق روستاها درصد روستا تعداد پذیرییبآس درجه کالبدی پذیرییبآس میزان

 41 30860 41.33 31 کم پذیریبآس (0/282-0/397) 1

 30 22127 29.33 22 متوسط پذیرییبآس (0/397-0/452) 2

 12 8848 13.33 10 باال پذیریبآس (0/452-0/531) 3

 17 12952 16.00 12 باال بسیار پذیرییبآس (0/531-0/775) 4

ط ب ق  ه

 جمعیت درصد طبقات جمعیت روستاها درصد روستا تعداد پذیرییبآس درجه دیاقتصا-اجتماعي پذیرییبآس میزان

 36 27143 32.00 24 کم پذیریبآس (0/246-0/377) 1

 30 22568 22.67 17 متوسط پذیرییبآس (0/377-0/438) 2

 25 18374 26.67 20 باال پذیریبآس (0/438-0/496) 3

 9 6702 17.33 13 باال بسیار پذیرییبآس (0/496-0/645) 4
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 گیرینتیجهبحث و . 5
پذیری روستاها برر در این مطالعه تالش شد تا تحلیل آسیب

اقتصادی مرورد بحرو و بررسری -اساس ابعاد کالبدی و اجتماعی

قرار گیرد. این مهم متأثر از نتایج برخی تحقیقرا  انارام یاهتره 

ری )در پرذیبرای ههم و تحلیل آسیب»باشد که بر این باورند؛ می

 -هرای زیترتیمقیاس جامعه( در جایگزینی هر یر  از دیردگا 

جای یکدیگر امتیازی وجود نردارد. هیزیکی و ساخت اجتماعی به

عنوان سازشی از دو دیدگا  قبلری و در مقابل، دیدگا  ترکیبی به

نظرری و  ایپیشررهتهو نیز حاوی  هاآندوی قو  هر نقاطشامل 

پرذیری، تبیرین تحلیرل آسریبشناسی چشمگیر در ههم و روش

، قردیری، الردین اهتاراری)رکرن« دهردکاملی را از آن ارائه مری

(. این امر در راستای مطالعا  91 ، ص.9811، پرهیزکار و شایان

عرال   منظوربرهای مدیریت بحران پیش از زلزله بود  که منطقه

روستاها در برابر ماراررا   پذیریضربهپیش از واقعه و اهزایش 

پذیری روستاها بر اساس عی است. در مطالعا  مشابه، آسیبربی

(، ماراور  9811)بهرامی،  هاآنو مقاومت  هاساختمانوضعیت 

(، 9811ی هعرال )ماتراری، یهراروستایی با گتل هایسکونتگا 

روستایی بر اساس عوامل اجتماعی و  هایسکونتگا پذیری آسیب

شری از ترأثیرا  پرذیری ناآسریب (،9098)هایترتین،  اقتصادی

پرذیری (، آسیب9818، هر، باستانی و سلطانیتراکم )قائدرحمتی

ناشرری از سرراختار کالبرردی محلرره و ناکارآمرردی امرردادگری 

انرد. ( و ... مرورد مطالعره برود 9811زاد ، )پورمحمدی و مصیب

پژوهش حاضر در مقایته با مطالعا  صرور  گرهتره، بره دنبرال 

پذیری با رویکرد هرازی سبه آسیبارائه الگویی مناسب برای محا

اقتصرادی -ابعاد کالبدی و ابعراد اجتمراعی هایشاخصبر اساس 

پذیری روستاها در منطقه مورد مطالعه نشران نتایج آسیب است.

پرذیری متوسرو و درصد روسرتاها از آسریب 08/91دهد که می

پذیری باال و بتیار باال برخوردارند. درصد روستاها آسیب 11/88

روسررتایی منطقرره مررورد  هایسررکونتگا پررذیری بی آسرریبارزیررا

پذیری متوسو و باال و خیلی براال در بریش مطالعه، بیانگر آسیب

 09/91درصد روستاهای منطقه مورد مطالعه بود  کره  19/00از 

-این امر مری شود ودرصد جمعیت روستایی منطقه را شامل می

لزلره اهرزایش تواند خطرپذیری این روستاها را در زمران وقروز ز

-)شررییی یاهتهاناامهای امری که توسو برخی از پژوهش دهد.

مرورد توجره برود   0( و نیرز جردول 9810، ، امیری و شایانکیا

 است.

هرایی کره در منطقره مرورد نگاهی به پیشینه تاریای زلزلره

هرا در حرریم دهرد کره بیشرتر زلزلرهمطالعه رخ داد ، نشان می

 دلیرل برهایرن راسرتا برخری روسرتاها اتیاق اهتاد  و در  هاگتل

در معرض  هاگتلو حتی بعضاً بر روی  هاگتلاستقرار در حریم 

پررذیری خطررر بررود  و همراهرری عوامررل دیگررر از قبیررل، آسرریب

هضرررایی در مصرررادیقی چرررون؛ نامناسرررب برررودن  -کالبررردی

بودن مصرال  بکرار رهتره در واحردهای  مقاوم ناو  وسازهاساخت

اقتصادی همررا  -پذیری اجتماعیسیبمتکونی و سطوح باالی آ

های آموزشی در منرار  روسرتایی، ابعراد هاجعره با هقدان برنامه

احتمالی را در صور  وقوز زلزله چندین برابرر اهرزایش خواهرد 

 9/9روستای هرزند عتیر ، برا بزرگری  9810داد. چنانچه زلزله 

درصرد تاریرب  900الری  10ریشتر، در متاکن این روستا بین 

های بزرگ با خترار  بتریار ، گا  زلزلهدیگرعبار بهکرد.  ایااد

کم وجود داشته؛ یا به این دلیل که باعو تکران و لررزش کمری 

انرد. مقراوم برود  هاتکاندر برابر این  هاسکونتگا شد  و یا چون 

های متوسو آسیب قابل تروجهی حاصرل کردنرد گاهی هم زلزله

و  هازیرسراختدر اثر نوز محلی  هایتکانیا به دلیل تقویت  که

ها بود  است. البته ناگیتره یا به احتمال زیاد به دلیل ضعف ساز 

بحرران و  زمران در موقرعبره و سرریع واکرنش واقع نماند که در

 تررینمهم از زمینره، یکری ایرن در یکپارچه و منتام مدیریت

 قالرب در بر این اساس باید باشد،می پذیریآسیب کاهش عوامل

 و ربروذی هرایارگانبرین  الزم همراهنگی کپارچره،ی مدیریت

 و سرردرگمی از ترا گرردد ایاراد ماتلرف واحدهای امدادرسانی

شرود. در ایرن میران ضرمن  بحران جلروگیری زمان در آشیتگی

زلزله  چون خطراتی معرض در و یاهتهتوسعه نواحی از نباید اینکه

 برا ینرواح سرمت بره نیز را جدید هایبود، بایتتی توسعه غاهل

 هایو زیان سود رری  بررسی از و نمود هدایت پذیری کمآسیب

 .ساخت مشاص را توسعه متیرهای هایی،توسعه چنین از ناشی

 ها:یادداشت
1- Consistency Ratio 

2- Consistency Index 

3- Vulnerability 

4- Hazard 

5- Lopez 

6- Huyssteen 

7- Wisner, Blaikie, Cannon & Davis 

8- Himayatullah Khan & Abuturab Khan 

9- Pressure & Release model (PAR) 

10- Access model 

11- Hazard 

12- Coles 

13- Natural Breaks 
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Abstract 
Purpose: Natural disasters including earthquakes often have devastating effects on human 

settlements and make heavy losses of material and spiritual on its inhabitants. Inappropriate 

infrastructures in rural settlements and social inequalities between cities and villages is caused 

spatial ravages in the settlement network of country and continually have increased their 

vulnerability against natural disasters. According to country location and village's situation in 

vulnerable areas of the earthquake, it is necessary to be considered. The purpose of this study is 

analysis of rural settlements vulnerability in the central district of Marand county. 

Methodology: This study is an applied research and with descriptive-analytic was performed.The 

statistical population of this study is 74 villages of Central District of Marand County. The 

vulnerability indexes were determined and were weighted with the survey of elites by using AHP 

technique. Then evaluate and ranking the vulnerability of rural settlements in study area, TOPSIS 

technique was used. Data processing, extraction of some of the indicators and showing results 

was used of geographic information systems (GIS).  

Findings: The results showed that there are high and very high vulnerability in more than 30 

percent of the study area villages and from physical-spatial dimension, 33.29% of villages and 

socio-economic dimension, 44% villages have high and very high vulnerability. 

Research Limitation: Incomplete data about the villages is one of the challenges of the present study. 

Practical implications: With regard to the vulnerability of the study area is most affected by the 

vulnerability of physical-space thus this requires a change in the physical- spatial properties for 

improvement in study area to reduce vulnerability. 

Original/Value: The present study compared to studies done provides appropriate model for 

calculating the vulnerability based on the fuzzy approach by using indexes of physical and socio-

economic dimensions. 
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