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 مقدمه

کوچک و  حوادثرا به کانون  شهرها این شهرها در یاقتصاد یها تیو فعال ،ها رساختیز ها، ساختمان مردم، تمرکز

 نیا یاست. عوامل اصل هکرد لی( تبد1111: 0210 ،)ترومر سکیر از یدیجد بردار و( 092: 0210 ن،ی)ج اسیمق بزرگ

نوع و  ،ها ساختماندر کاررفته به یبند ها، فرم و اسکلت کاررفته در ساختمان به مصالح ،ها ساختمان نوعشامل  یریپذ بیآس

 عناصر یپراکندگ و( یکاربر تراکم و یارتفاع ، یجمعیت)تراکم  یشهر یها جنس ساختمان زمین زیر بستر شهر ، تراکم

که در هنگام بروز زلزله به بروز بحران  یعامل نیتر مهم درواقع،(. 119: 1931 همکاران، و یآباد ی)زنگ است شهر در

 تاکنون، 0229 سال از(. 1091: 021۲ همکاران، و روتر؛ 0: 0223 ،)قرخلو است هیابن یکالبد یریپذ بیآس شود یمنجر م

 یتیهائ(، 0221) نیچ(، 0220) پاکستان(، 0229) یاندونز رینظ ییها و زلزله یسونام نتیجة در نفر ۲99222 از شیب

 در(. 110: 021۲ همکاران، و)آرماس  اند داده دست از را خود جان( 0213) ایتالیو ا ،(0210) نپال(، 0211) ژاپن(، 0212)

نفر جان خود را از  92222از  شیآن ب نتیجةکه در  وستیپ وقوع به یطیمح ستیز فاجعة صدیساز  شی، ب0211سال 

 ایبال نینفر از ا ونیلیم 023نفر جان باختند(،  02222در ژاپن  0211مارس  ةو زلزل یسونام نتیجة دردست دادند )تنها 

 (.1: 0210 ،ی)مالد به بار آوردند یدالر خسارت اقتصاد اردیلیم 933شدند و  متأثر

( در 0211) همکاران و رودانس. است شده منتشر یریپذ بیآس موضوع با ارتباط در یادیز یخارج و یداخل یها پژوهش

 یزیر برنامه یوهایسنار یبرا یشناخت روشساختار  کی ئةبه ارا «ها ساختمان یا لرزه یریپذ بیآس نیتخم» نامبا  یپژوهش

 ةزلزل یریپذ بیآس یبند پهنه به یا مقاله در( 021۲) همکاران و یدیی. روساند پرداخته یشهر مناطق در زلزله وقوع از قبل

 و انوسیشهر بوده است.  نیا 00 ةمنطق به مربوط یریپذ بیآس نیشتریب که است آن انگریب نتایج. اند پرداخته یاندونز 1پالو

شهر بخارست در واکنش به زلزله مبادرت  یخیمرکز تار یدسترس تیقابل نقشة میترس به یا مقاله در( 021۲) همکاران

. شد خواهد مسدود شهر نیا یخیتار بافت یدسترس یرهایمس ها، ساختمان ختنیفرور با دهد، ینشان م نتایج. اند کرده

 یها شهر در سال نیا رایز رد؛یگ انجامفاجعه  یابیباز یها تیفعال و یاضطرار خدمات یبرا الزم یزیر برنامه دیبا ،نیبنابرا

 در یریپذ بی( به خطر زلزله و آس021۲را تجربه کرده است. کوشه و همکاران ) شتریر ۲ یباال ةزلزل دو، 13۲2 و 1392

 گاهیاما پا اند؛ آن آگاه یهااثر کاهش یچگونگ و زلزله از شهر مردم دهد یپژوهش نشان م نتایج. اند پرداخته 0کارونگا شهر

 شده است. عیسر یابیزلزله و باز یهااثر با مقابله یبرا ها رساختیز ةتوسع مانع ها آن فیضع یاقتصاد

 نیشتریب 3و  ،1، 0، 9 ینواح یعنی شهر مرکز ینواح که است آن انگریب( 193۲) یپژوهش مهربان مطلق و معتمد نتایج

شهر  ةفرسود بافت یریپذ بیآس خصوص در( 1933) همکاران و گر وستهیپژوهش پ نتایجبرابر زلزله دارند.  در را یریپذ بیآس

در مقابل زلزله  یدباغ محلة درصد 12و  ،یکوشک عباسعل محلة درصد11 ،یقاآن محلة درصد 01 دهد ینشان م رازیش

 تهران حسن زاده امام ةفرسود یها بافت یریپذ بیآس ةدربار( 1930) و همکاران یمانیپژوهش ا نتایج. رندیپذ بیآس شدت به

 اساس بر. است یفعل راهبرد نیتر مهم یبحران طیشرا در یرسان خدمات یمعابر برا ضیآن است که تعر ةدهند نشان

 ةمحدود در گرگان یشهر ةشد ساخته یفضاها کل مجموع از درصد99/1۲ ،(1933) همکاران و یبز پژوهش یها افتهی

 ة. بخش عمدد( قرار داریساختمان، وجود احتمال تلفات جان زشیو ر ی)خراب درصد۲0 از شیب یریپذ بیآس با ای رخطرپُ

 نکردن تیرعا لیامر به دل نیشهر قرار دارند. ا ةیاول ةو هست ،یخیتار یها بافت فرسوده، یها در بافت ادشدهی ةمحدود

 ستمیفقدان س ه،یو شناژ در ساخت ابن یپ فقداننامناسب مصالح،  تیفیبنا، ک ادیقدمت و عمر ز ساز، و ساخت یاستانداردها

 نامتقارن و نامناسب پالن ه،یابن ساز و ساخت در دوام کم و ییبنا مصالح از استفاده ه،یابن ساخت در اسکلت و یا سازه

                                                                                                                                                                   
1. Palu 

2. Karonga 
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 نتایج .اند یساز و باززنده ،یبهساز ،ینوساز ازمندین محدوده نیا یها ساختمان درصد 10از  شیب چنانچه. هاست ساختمان

آن است که  ةدهند نشان تهران حسن زاده امام ةفرسود یها بافت یریپذ بیآس ةدربار( 1930) و همکاران یمانیپژوهش ا

های نوسازی و بهسازی و توجه ویژه به مدیریت بحران، ایجاد سازمان مرکزی برای تنظیم  راهبردهای اجرای برنامه

عنوان  های اقتصادی در محله به و ایجاد بستر مناسب برای افزایش فعالیت ،های فرسوده بافتهای مربوط به  برنامه

رسانی در  های بازسازی و نوسازی بافت محله در راستای تعریض معابر برای خدمات ترین راهبردها و اجرای برنامه دار اولویت

 ثرترین راهبرد مشخص شدند.ؤعنوان م امامزاده حسن به ةمحل ةدهی بافت فرسود شرایط بحرانی جهت سامان

 زانیم بر شهر، مرکز به شهر جنوب از حرکت با(، 1930و همکاران ) یامیپژوهش ص نتایج یبر مبنا طور نیهم

 میقد یها )بافت است 3 و 12 یها زون در ها ساختمان یریپذ بیآس نیشتریب ،همچنین. شود یم افزوده آن یریپذ بیآس

 بر ثرؤم اقتصادی - اجتماعی عوامل بررسی به آماری های روش از استفاده با یا مقاله در( 1939شهر گرگان(. قدیری )

 19 حدود متغیره چند رگرسیون نتایج است. مطابق  پرداخته زلزله برابر در تهران شهر مسکونی بافت پذیری آسیب میزان

 کیفیت و ،رییخطرپذ ادراك اجتماعی، یةسرما سن، اجتماعی، گاهیپا متغیرهای توسط مسکونی رییپذ آسیب میزان درصد

 به نسبت مسکونی بافت رییپذ آسیب میزان تبیین در بیشتری نقش اجتماعی گاهیپا عامل داد نشان نتایج .دش تبیین محله

 از استفاده با نیز رییپذ آسیب میزان بر عوامل تأثیرگذاری ةنحو. دارد اجتماعی یةسرما و ،رییخطرپذ ادراك سن، عوامل

 عوامل دیبا مهندسی، و فنی عوامل بر عالوه ری،یپذ آسیب کاهش جهت نکهیا نتیجه. شد تبیین مسیر تحلیل مدل

بافت  یریپذ بیخود آس ة( در مقال1939مشکینی و همکاران ) .گیرد قرار توجه مورد جدی طور به نیز اقتصادی - اجتماعی

 دو ةکه بافت شهری منطق دهد یاند. نتایج این پژوهش نشان م دهکر یابیدو تهران را ارز ةشهری در برابر زلزله در منطق

 .است بیشتر یمیزان در مناطق شرقی و جنوب نیو ا باالمتوسط  رییپذ بیآس با

 12 و دارد قرار باال یزیخ خطر لرزه ةمحدود در کشور مساحت از درصد ۲1 کشور، بحران تیریمد سازمان اعالم طبق

 ةرده دوم خطر زلزله و در رد یها استان وزلزله است. استان گلستان جز نتیجة در ایبال از یناش یانسان تلفات از درصد

حوادث و  .هفتم را داشته است ةرتب نهیزم نیگلستان در ا ،1913 تا 1903 یها رخطر است. در آمار سالاستان پُ نیخود اول

نظر  استان از نیو ا گذارد یم یدر استان گلستان برجا یادیز یها خسارت سال و زلزله هر لیس رینظ یعیطب یایبال

از  یتوجه که درصد قابل دهد یم رخ کشور در زلزله هزار 12 از شیب ساالنه. است رکورددار کشور در حوادث نیوقوع ا

 است هدر گلستان ثبت شد لرزه نیزم 192تاکنون  دهد ینشان م ها یبررس ندی. برآونددیپ یوقوع م حادثه در گلستان به نیا

بر  یا بستر لرزه  سنگ یکه برا یا لرزه یبند پهنه یها . نقشهاند لغزش نیاستان مستعد زم نیاز مساحت ا یادیو مناطق ز

که بدون  دهد ینشان م شده هیسال ته 09۲0و  9۲0بازگشت  ةدور یو برا نیزم رومندیشتاب جنبش ن ةنیشیپ ةیپا

است  نییو پا ،متوسط اد،یز اد،یز اریبس یا با خطر لرزه یچهار پهنه، نواح یاستان گلستان دارا ،ها آبرفت ریتأث گرفتندرنظر

 البرز یها کوه رشته یشمال ةدر دامن البرز گسل است ذکر انیشا.  قرار دارد ادیو ز ادیز اریبس یها که شهر گرگان در پهنه

 زین گرگان شهر. است فعال شدت به گسل نیا حاضر حال در که دارد ادامه نودشتیم تا جانیاله از لومتریک 002 طول با

 است داده قرار زلزله از یناش یریپذ بیآس معرض در را شهر نیا ینواح از یادیز درصد و شده واقع گسل نیا ةپهن بر

 یکالبد بافت ریپذ بیآس یها خوشه یمکان لیتحل و نییتع حاضر ةمقال ازهدف  ،اساس نیبر هم (.13۲: 1930 ان،ی)مهدو

 .استمقابله با آن  یو مناسب برا حیصح یزیر برنامه جهت زلزله برابر در گرگان شهر

ینظریمبان
که بر  یانسان یاکولوژ ةینخست، نظر :است شده مطرح شهرها یریپذ بیدر ارتباط با آس یاصل ةیچهار نظر ،یکل طور به



 1011بهار،1ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش31

 دوم، ؛(119: 133۲ همکاران، و کتی)پ ورزد یم دیتأک یاجتماع یها ندیفرا و یکیزیوفیب یها ندیفرا ریناپذ گسست وندیپ

درك جامع  یبرا یبهتر یلیو چارچوب تحل کند  یم قیتلف هم با را خرد و کالن یها دگاهیکه د ،یاسیاقتصاد س ةینظر

(، 0221) بوهل دگاهید از(. 92: 0229 ،)شوته دهد یم هئارا یریپذ بیآس ةوجودآورند عوامل به یو وابستگ یدگیچیپ

 و هاست شوك و خطرها گرفتن قرار معرض مربوط به در یرونیب ةجنب ؛است یو درون یرونیب ةجنب دو یدارا یریپذ بیآس

 یانسان یاکولوژ یها دگاهید(، ها ییدارا نامتناسب میتقس ،یاجتماع یها ینابرابر جمله)از  یاسیس اقتصاد یکردهایرو از

 یافراد برا تیبه ظرف یریپذ بی)آس حق ةیو نظر ،(یطیمح ستیز تیریمد یها تیظرف و یتیجمع یها ییای)پو

 ةاز عهد» یدرون ةجنب. ردیپذ یم ریتأثمشروع مربوط است(  یاقتصاد یاز راه ابزارها ها ییدارا تیریمد ای آوردن دست به

موضوع از  نیمخاطره است. ا یهااز اثر یابیو باز ،مقاومت مقابله، مشارکت، تیظرف به مربوط و شود یم دهینام« برآمدن

 ةینظر یکردهایو حل تضادها(، رو ،یبحران یها تیموقع تیریمد تیظرف منابع، و ها ییدارا)کنترل  1تضاد و بحران ةینظر

 نشان واکنش و کنند یم اقدام آزادانه طور به یو اجتماع ،یاقتصاد ،یحکومت یها تیمحدود نتیجة در مردم)چگونه  اقدام

است. چارچوب  رفتهیپذ ریتأث( ها ییدارا به یدسترس راه از یریپذ بیآس)کاهش  ها ییدارا به یدسترس یها مدل و( دهند یم

 به توان ینم تیریمقابله و مد تیآن است که بدون توجه به ظرف ةدهند نشان یریپذ بیآس ةساختار دوگان یمفهوم

: است استوار امر نیا بر هینظر نیا مبنا، انطباق اجتماع ةینظر سوم، ؛(03: 0219 ،)پرفونگ پرداخت یریپذ بیآس

 تیموقع کی در یزندگ با انطباق یبرا یمحل مردم تیظرف که مبنا اجتماع یها تیفعال یو اجرا ،کمک ،ییشناسا»

 از استفاده با فاجعه کاهش بهتر، سخن به(. 11: 0219 ست،ی)برک «دینما یم تیتقو را ینیب شیپ رقابلیغ و ریپذ سکیر

مبذول  اجتماع یها تیو اولو ،ادراکات ها، ییایبه پو یتوجه کم رایز ؛ستین یکاف ییتنها به یدولت و ینهاد یها مداخله

 آمادگی، بینی، پیش جهت اجتماع توانایی یا ظرفیت از است عبارت که یآور چهارم، تاب ؛(13: 0223 ندا،ی)ت شود یم

 و پیامدهای فاجعه. هاو بازیابی سریع از اثر ،واکنش

فاجعه بازیابی کند،  یهااثر از را خود سرعت به تواند اندازه نگیریم چگونه اجتماع می این به معنای آن است که صرفاً 

 پژوهش دگاهید از(. 0: 0221 ونگا،ی)ما نیز مورد توجه قرار گیرد هاو انطباق با خطر ،بلکه باید توانایی یادگیری، مقابله

 یاکولوژ یها دگاهیامکانات و خدمات( و د ةناعادالن عیتوز جمله)از  یاسیاقتصاد س یکردهایمحصول رو یریپذ بیآس حاضر،

 .است( یطیمح ستیز تیریو مد ،یکالبد ،یتیجمع یها ییای)پو یانسان

پژوهشروش
 یریپذ بیآس زانیم ةکنند نییتع یارهایمع. است یلیتحل -یفیتوص آن یبررس روش و یکاربرد نوع از حاضر پژوهش

با استفاده  نخستشدند.  یبررس ـ و مصالح ،هیابن قدمت ،یزدانگیر طبقات، تعداد ـ اریمع چهارشهر گرگان در  یبافت کالبد

 ANPاستفاده از مدل  با ها از شاخص کیهر یی( و وزن نها1)جدول  شد اقدام ارهایمع یبند تیاولو به کارشناسان یآرااز 

 دارد وجود آن امکان ،نتیجه در ؛شود می داده اختصاص آن به بیشتری اولویت باشد بیشتر شده محاسبه وزن چه هرمحاسبه شد. 

 مدل از استاندارد، و سهیمقا قابل یها اسیمق به ها آن لیو تبد ارهایمع یابیاز ارز پس. کرد انتخاب را گزینه بهترین که

 یکارشناس یآرابا توجه به  ها شاخص یبند تیاولو. شد استفاده اریمع هر ینسب وزن نییتع یبرا( ANP) یا شبکه لیتحل

 یریپذ بیآس لحاظ به ها بلوك VIKORبا مدل  ،تیدرنها. رفتیپذ انجاممورد مطالعه  یها شاخص یابیارز و

 شده است.  دیشهر گرگان تول یشهر یها بلوك سطح در یساختمان یواحدها یکالبد یریپذ بیسآ نقشة و شده یبند سطح

                                                                                                                                                                   
1. Crisis and Conflict Theory 
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گرگانشهریکالبدیریپذبیآسسنجشیارهایمعیینهاوزن.1جدول
NameIdealsNormalRaw

 1۲3/2 1۲3/2 93/2 طبقات تعداد

 103/2 103/2 01/2 یزدانگیر

 099/2 099/2 0۲/2 هیابن قدمت

 900/2 900/2 1 مصالح

1537نگارندگان،محاسبات:خذأم

 مدل نیشهر گرگان پرداخته شد. ا ریپذ بیآس ییفضا یها خوشه لیبه تحل Getis-Ordبا استفاده از مدل  ،سپس

 i ةیناح هر اطراف یمکان یها خوشه صیتشخ یبرا لیتحل قیتعم به تواند یم ،نیبنابرا .است یمکان یانباشتگ بر یمبتن

OrdGetis ةکمک کند. آمار iةیناح در ریمتغ ارزش از یریرپذیتأثبدون   است شده محاسبه گونه نیا هیهر ناح یبرا: 
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iG  مقدار شاخصOrdGetis  گونیپل یبراi،ام S مورد مطالعه  یمربوط به نواح یها ارزش اریمع انحراف

 و باال یها ارزش بودن یا خوشه ةدهند نشان آماره نیا یبرا مثبت ارزش. استمطابق شاخص موران  زیپارامترها ن ریو سا

 (.01: 1939 مهدنژاد،) است نییپا یها ارزش بودن یا خوشه ةدهند نشان یمنف ارزش

پژوهشیهاافتهی
استان از شمال به  نیدر شمال کشور واقع است. ا یشمال ةمعتدل ةمنطق ةمحدود در ییایاستان گلستان از نظر جغراف

و از جنوب به  ،مازندران نو استا خزر یایدر از غرب به ن،خراسا ، از شرق به استانترکمنستان کشور

 (. 1)شکل  خزر است یایواقع در جنوب شرق در ،استان گلستانمرکز  ،گرگان شهرمحدود است.  سمنان استان


موردمطالعهةمنطقییایجغرافتیموقع.1شکل

1537نگارندگان،:مأخذ

https://www.kojaro.com/tag/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://www.kojaro.com/tag/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C/
https://www.kojaro.com/tag/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1/
https://www.kojaro.com/tag/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.kojaro.com/tag/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86/
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 یها کوه شمال رشته ةدر دامن یعرض شمال ةقیدق 02درجه و  93و  یطول شرق ةقیدق 03 و درجه 00 در شهر نیا

 ای« اَستَرآباد» 1913تا سال  یمتر است. گرگان کنون 1000 ایالبرز گسترده شده است. ارتفاع متوسط آن از سطح در

و  جنگل کوه، و است متنوع و گوناگون اریبس میاقل و معتدل یآب و هوا یدارا. گرگان داشت نام «اَستراباد»

. است داده جای هم کنار دررا  یکشاورز نیرودخانه و تاالب و زم ج،یخل و ایزار، در و شوره ابانیب و دشت، جلگه چمنزار،

 .است یشهردار ةمنطق سه ینفر بوده است و دارا 903093، 1930سال  یشهر بنابر سرشمار نیا تیجمع

 از گرگان شهر جنوب و یمرکز یها پهنه کور،یبر اساس مدل و ،آن است که ةدهند نشان حاضرپژوهش  یها افتهی

مطلب  نیا ةکنند دییتأ زین Getis-Ord ییفضا ةبا استفاده از آمار ییفضا لیحاصل از تحل نتایجبرخوردارند.  یشتریب یریپذ بیآس

 یزدانگیر شاخص و یریرپذیتأث زانیم نیشتری(، ب900/2وزن ) نیشتریبا ب یشاخص مصالح ساختمان ،اساس نیا بر. سته

با مدل  ،تیدرنها. دارد گرگان شهر یها بلوك یریپذ بیآس یابیرا در ارز ریتأث نیکمتر  103/2 وزن با( قطعات)مساحت 

VIKOR یاز لحاظ کالبد یریپذ بیآس زانیم نیشتریب دهد ینشان م نتایج. شدند یبند سطح یریپذ بیآس لحاظ به ها بلوك 

 تیشمال شهر از وضع یو تا حدود یو غرب یو مناطق شرق استشهر گرگان  یجنوب یو تا حدود یمربوط به مناطق مرکز

 (.0)شکل  ندشاخص برخوردار نیدر ا یبهتر


VIKORشهرگرگاندربرابرزلزلهاستفادهازمدلیهابلوکیریپذبیآس.3شکل

1537نگارندگان،:مأخذ

 922 یو باال ،922-022 ،022-122 ،122-۲0 ،۲0در پنج دسته شامل کمتر از  یشهر یواحدها ،منظور نیبد

-Getis شاخص از نییپا ای باال یها ارزش با یمکان یها خوشه تیموقع و محدوده ییشناسا منظور به. اند شده یبند دسته

Ord لیشده است. تحل استفاده Hotspot دهد یمناطق شهر گرگان نشان م ریمرکز را با سا نیبه طور واضح شکاف ب .

 مناطق و دارند قرار ینامناسب تیوضع در زلزله زمان در یریپذ بیآس لحاظ از گرگان شهر یغرب و یشرق مناطق چنانچه

با  ،نیبنابرا. ندبرخوردار زلزله زمان در یکمتر یریپذ بیآس از قطعات تر بزرگ ةانداز به توجه با شهر یجنوب و یمرکز

 بر. شود یم دیتأی زین VIKORمدل  نتایجشهر گرگان،  یو غرب یمناطق شرق نیانگیباالتر از م یریپذ بیآس به توجه

 دارند قرار شهر جنوب طرف به یحدود تا و مرکز در نیانگیم از باالتر یها ارزش یدارا یها بلوك ،یزدانگیر اریمع اساس

 (.9)شکل  اند گرفته قرار گرگان شهر غرب و شرق در نیانگیم از تر نییپا ارزش یدارا یها بلوك و
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 Getis-Ordاساسمدلبریزدانگیمطلوبونامطلوبریهاخوشه.5شکل

1537نگارندگان،:مأخذ


Getis-Ordمطلوبونامطلوبتعدادطبقاتبراساسمدلیهاخوشه.0شکل

1537نگارندگان،:مأخذ

 یبند و چادر دسته کپراز دوطبقه و  شتریب ،طبقهدو ،طبقه کی یها ساختمان دسته چهار به یشهر یها ساختمان

 شاخص نیا در. دهد یمناطق شهر گرگان نشان م ریمرکز را با سا نیبه طور واضح شکاف ب Hotspot لیتحل. اند شده

 تیوضع در زلزله زمان در یریپذ بیآس لحاظ از ها ساختمان کمتر ارتفاع لیدل به گرگان شهر یغرب و یشرق مناطق

 کمتر ارتفاع و ناپایداری به توجه با شهر یغرب شمال یحدود تا و یجنوب و یمرکز مناطق و دارند قرار یتر مناسب

مناطق  نیانگیکمتر از م یریپذ بیبا توجه به آس ،نیبنابرا. برخوردارند زلزله زمان در یشتریب یریپذ بیآس از ها ساختمان

 نیانگیم از تر نییپا یها ارزش یدارا مناطق. شود  یم دییتأ زین VIKORمدل  نتایجشهر،  یجنوب شرق یو تا حدود یغرب

 یدارا ها بلوك و دارند قرار شهر یشرق شمال و جنوب طرف به یحدود تا و مرکز در شتریب ارتفاع با ییها ساختمان یعنی
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 12به چهار دسته کمتر از  یشهر یها ساختمان(. 9)شکل  اند گرفته قرار گرگان شهر غرب و شرق در نیانگیم از باالتر ارزش

و  ،مرکز، جنوب نیبه طور واضح شکاف ب Hotspot لیتحل. اند شده یبند سال دسته 92از  شیو ب ،سال 92تا  02 ،سال 02تا  12 ،سال

 شهر یشرق شمال یحدود تا و یغرب مناطق شاخص نیا در. دهد یمناطق شهر گرگان نشان م ریجنوب شرق را با سا یتا حدود

 مناطق و دارند قرار یتر نامناسب تیوضع در زلزله زمان در یریپذ بیآس لحاظ از یشهر یها ساختمان شتریب قدمت لیدل به گرگان

 در زمان زلزله برخوردارند.  یکمتر یریپذ بیآس از ها ساختمان کمتر قدمت به توجه با شهر یغرب شمال یحدود تا و یجنوب و یمرکز


Getis-Ordبراساسمدلهیمطلوبونامطلوبقدمتابنیهاخوشه.3شکل

1537نگارندگان،:مأخذ

 VIKORمدل  نتایجشهر  یجنوب شرق یو تا حدود یمناطق غرب نیانگیکمتر از م یریپذ بیبا توجه به آس ،نیبنابرا

 یحدود تا و مرکز در شتریب قدمت با ییها ساختمان یعنی نیانگیم از تر نییپا یها ارزش یدارا مناطق. شود یم دیتأی زین

 گرگان شهر غرب و شرق در نیانگیم از باالتر ارزش یدارا یها بلوك و دارند قرار شهر یشرق شمال و جنوب طرف به

 آجر، ،یفلز اسکلتبتن آرمه،  ـ دسته پنج به یشهر یها ساختمان کند می دیپژوهش تأک نتایج(. 0)شکل  اند گرفته قرار

مرکز و  نیبه طور واضح شکاف ب Hotspot لی. تحلاند شده یبند دسته ـ و چوب خشتو  ،و چوب بلوك ،آهن و سنگ

 تیفیک لیبه دل ،گرگان شهر یشرق و یغرب مناطق شاخص نیا در. دهد یم نشان گرگان شهرمناطق  ریجنوب را با سا

 و دارند قرار یتر نامناسب تیوضع در زلزله زمان در یریپذ بیآس لحاظ از یشهر یها ساختمان ،یساختمان مصالح تر نییپا

 از ها ساختمان ،یساختمان مصالح باالتر تیفیک به توجه با شهر یغرب شمال یحدود تا و یجنوب و یمرکز مناطق

و تا  یمناطق غرب نیانگیکمتر از م یریپذ بیبا توجه به آس ،نیبنابرا. برخوردارند زلزله زمان در یکمتر یریپذ بیآس

 یعنی نیانگیم از تر نییپا یها ارزش یدارا مناطق. دشو یم دیأیت زین VIKORمدل  نتایجشهر  یجنوب یحدود

 ارزش یدارا یها بلوك و دارند قرار شهر جنوب یحدود تا و مرکز در یساختمان مصالح باالتر تیفیک با ییها ساختمان

 (. 3)شکل  اند گرفته قرار گرگان شهر غرب و شرق در نیانگیم از تر نییپا
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Getis-Ordمدلاساسبریساختمانمصالحمطلوبونامطلوبیهاخوشه.1شکل

1537نگارندگان،:مأخذ


Getis-Ordشهرگرگانبراساسمدلیمطلوبونامطلوبکالبدیهاخوشه.8شکل

1537نگارندگان،:مأخذ

و قدمت  ،یساختمان مصالح ها، قطعات، ارتفاع ساختمان یزدانگیر ـ شاخص چهاربا توجه به  یشهر یها ساختمان

مناطق شهر گرگان نشان  ریمرکز و جنوب را با سا نیبه طور واضح شکاف ب Hotspot لی. تحلاند شده یبند دسته ـ هیابن

 تیوضع در زلزله زمان در یریپذ بیآس لحاظ از یکالبد یها یژگیو به توجه با گرگان شهر یشرق و یغرب مناطق. دهد یم

در  یکمتر یریپذ بیآس از هیابن یکالبد یها یژگیو به توجه با شهر یجنوب و یمرکز مناطق و دارند قرار یتر نامناسب
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 نتایجشهر،  یجنوب یو تا حدود یمناطق مرکز نیانگیکمتر از م یریپذ بیبا توجه به آس ،نیبنابرازمان زلزله برخوردارند. 

 در باالتر تیفیک با ییها ساختمان یعنی نیانگیم از تر نییپا یها ارزش یدارا مناطق. شود یم دیتأی زین VIKORمدل 

 قرار گرگان شهر غرب و شرق در نیانگیم از تر نییپا ارزش یدارا یها بلوك و دارند قرار شهر جنوب یحدود تا و مرکز

 (.۲)شکل  اند گرفته

پیشنهادهاویریگجهینت
 و کوشه(، 021۲و همکاران ) انوسی(، 021۲) یرحماوت و یدیی(، روس0211) همکاران و رودانس رینظ  ییها پژوهش

 یها مکان یبند بر پهنه عمدتاً (1933) همکاران و گر وستهیو پ ،(193۲) یمعتمد و مطلق مهربان(، 021۲) همکاران

 .اند پرداخته تهران حسن زاده امام وپالو، بخارست، کارونگا،  رینظ ییدر شهرها ریپذ بیآس

 نییتع و گرگان شهر ریپذ بیآس یها پهنه یمکان لیبه تحل ،یبند پهنه بر عالوه حاضر، پژوهش در ن،یبا وجود ا 

 :گرفت جهینت توان یم گرگان شهر در یریپذ بیآس یقیتطب لیتحل بااست.  دهشتوجه  زین ها خوشه

  ؛است برخوردار یکمتر یمسکون یواحدها از گرگان شهر یرامونیپ ةمنطق به نسبت یمرکز ةمنطق -

  ؛برخوردارند یشتریب یقدمت از یمرکز بخش یها ساختمان -

  ؛برخوردارند یشتریب ارتفاع از یمرکز به نسبت یرامونیپ بخش یها ساختمان -

 یمرکز بخش به نسبت و دارند یبهتر تیوضع معابر به یدسترس لحاظ از یرامونیپ بخش یها ساختمان ،نیهمچن -

  ؛ترند ضیعر گرگان شهر

 شهر گرگان کمتر است.  ینسبت به بخش مرکز یرامونیبخش پ یها ساختمان یریپذ بیآس زانیم ،درمجموع -

 زیر الزامی است: یهاپیشنهاد به توجهراستا  نیا در

  ؛شهر شرق و غرب در یاضطرار خدمات و بحران تیریمد مراکز احداث

 ؛شهری در مدیریت بحران در شهر گرگان ةیکپارچ مدیریت به یابی دست برای مناسب سازوکار ایجاد

  ؛رخطرپُ یها پهنه در خصوص به یفروش تراکم از یریجلوگ

  ؛رخطرپُ و تنگ معابر ییبازگشا

  .یفرسوده توسط دولت و شهردار یها ساختمان یساز مقاوم یبرا یقیتشو یها بسته یاعطا
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