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 چکیده
شهر رزن در برابر رویداد زلزله است.  یآور تابو همچنین تعیین  یریپذ بیآسشناسایی  ژوهش،پ نیهدف ا

، یشیناتت  تیی جمع متغییر پیانزده  از زلزلیه  رزن در برابیر   شهر یریپذ بیآس بندی پهنه نقشۀ تهیۀمنظور  به
شیهر   یریپیذ  بیآسی  نقشۀ(، FANP) یفاز یا شبکهتحلیل از  یگیر بهرهبیعی و کالبدی استفاده شد و با ط

و آمیادگی سیاکنان    یآور تابتحلیل  منظور به ،بر آن افزون. شدپنج طبقه و به تفکیک محالت تهیه  رزن در
اجتمیاعی، اتتایادی،    یکردهیا یروسیاا  بیا    32 بیا پرسشنامه  372زلزله، مخاطرة ی مقابله با برا این شهر
نشیان   یریپیذ  بیآس بندی پهنه یجنتا. شدتوسط شهروندان این شهر تکمیل  ،مدیریتی و محیطی -کالبدی

با  5 محلۀترار دارند و زیاد و بسیار زیاد  یریپذ بیآسمحدودة در از وسعت شهر رزن درصد  55دهد که  می
از  یکالبید . عوامیل  به تیود اتتایاص داده اسیت    را یریپذ بیآس بیشترین 798/0 یریپذ بیآسمیانگین 

تاوص تیراک  جمعیتیی از    بهبودن معابر و  کیبار ،ها ساتتمانزیاد ن ، سها جمله اسکلت ضعیف ساتتمان
 دهید  یمی ل از پرسشنامه نشان آن نتایج حاص بر افزون. شهر رزن است یریپذ بیآسگذار بر یرمه  تأثعوامل 

زییاد  و بسییار  زییاد   طبقۀمحالت شهر در برابر زلزله در هیچ یک از محالت شهر در  یآور تابآمادگی و  که
سیوم ایین    محلیۀ محالت این شهر اسیت و   یآور تابروند غالب در  7/2متوسط با امتیاز  طبقۀترار ندارد و 
کی   میدیریتی و نهیادی و همچنیین تیوان      یساتتارهایف شهر را دارد. کارکرد ضع یآور تابشهر کمترین 

شیهر رزن   یآور تاباتتاادی شهروندان برای بازگشت به شرایط مطلوب بعد از وتوع زلزله از عوامل کاهش 
ترار زلزله در مناطق شهری مخاطرة الگویی برای ارزیابی  توان یمرا ساتتار این تحقیق در برابر زلزله است. 

آن، در  یآور تیاب شیهری و همچنیین    یریپیذ  بیآسی با ارزیابی همزمان توانند  مین شهری ریزا برنامهو  داد
در مدیریت بحیران   مسئوالنشهری و همچنین افزایش آمادگی شهروندان و  یها رساتتیزراستای تقویت 

 شهری در زمان زلزله اتدام الزم را انجام دهند.   

 .زلزلهی، شهر رزن، مخاطرة آور تابی، فاز یا شبکهی، تحلیل ریپذ بیآس: های کلیدی واژه
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 مقدمه  

 یریپذ بیآسمختلف و ارزیابی  یها مکانبرآورد مخاطرات آن برای  ،زلزلهمخاطرة وتحلیل  تجزیه

 هیای  ییزی ر در برنامیه   هیی اولشهری در زمان وتوع زلزله از اتدامات  یها ساتتزیر و ها ساتتمان

 یبرا یو آمادگ یزیر برنامهجامعه،  ییتوانا شیزااف، یآور تاب کردیهدف از رو. [15] استشهری 

و بهبیود جامعیه از     یترم نیو همچن ایناتواسته پس از بال اثرهایدر مقابله با  تیبهبود و موفق

تعامیل فیرد بیا تغیییرات      تیوان  یمی را  یآور تابت. اس یکیزیف ی و، نهادی، اتتاادینظر اجتماع

ک و وآور شهری است که در صورت وتوع شی  تابشهر  . [29] کردریف عمحیطی در طو  زمان ت

هویت، عملکیرد  داشته باشد که  یا گونه بهآمادگی و توانایی الزم را برای بازیابی  ،رویداد ناگهانی

برابیر   درجوامی  مقیاوم    جیاد یام مسیتلز  آور تیاب داشیتن شیهری    [.3] و ساتتار آن حفظ شود

 یآور تیاب  ۀتوسع یبرا یمحل تیظرف شیافزا ،یریپذ بیآسمانند کاهش  ییها روشمخاطرات با 

واکینش و   ،یاضیطرار  یآمیادگ  یهیا  برنامه یو اجرا یبا طراح سکیکاهش ر یها برنامهو ادغام 

 یآور تیاب و  یریپیذ  بیآسی ارزییابی   در زمینۀران یمتعددی در ا تحقیقات .]16 [ تسا یبازساز

 و سیرور اسیت.  انجام گرفته  هزلزل تطردر برابر  مختلف یها روشو  ها مد شهری با استفاده از 

 یهیا  بافت. کردند یابیدر برابر بحران زلزله ارز راشهر اهر  یکالبد یریپذ بیآس( 1395) یکاشان

 نیی در ا تحقیقیات و  نید ریپذ بیآسی  یهیا  مکیان از  یخیتار یها بافت نیو همچن یشهر ةفرسود

در  تحقییق  ضیرورت  ةهندد نشان ،[11]ن تهرا ةفرسود بافت و ]10[کرمانشاه  در رانیدر ا زمینه

آوری شهری  تابارزیابی زمینۀ در  تحقیق ،یریپذ بیآسبحث  بر افزوناین بخش در کشور است. 

زییادی کیاهش    تیا حید  زلزلیه را  مخیاطرة  ، ریسک [4] نمانند تهرا ییشهرهاتاوص در کالن به

سیط  بنیدی ریسیک تو   اولوییت هیا بیرای    تیرین مید    یکی از مه ، تحقیقاتدر بین این دهد.  می

مبتنیی بیر سیسیت  اطالعیات      ةمعییار  چنید گییری   تامی های تحلیل  ریزان شهری، مد  برنامه

منیاطق شیهری در برابیر     یریپیذ  بیآسی  تحقیقات اغلب در زمینیۀ ( است. این GIS) جغرافیایی

کاربرد این مناطق در برابر زلزله  یریپذ بیآسارزیابی و نیز  ]18 [ مخاطرات طبیعی همانند سیل

بیرای  شهر رزن در برابر زلزلیه اسیت.    یآور تابو  یریپذ بیآس یبررس ،پژوهش نیاف هد. دارند

جمعیتیی و   وکالبیدی، طبیعیی    یرهیا یمتغاطالعیاتی حیاوی    یهیا  هیی البا اسیتفاده از   این کار،

شیهر رزن از   یهیا  محلیه بندی  پهنه یفازو منطق  یا شبکه لیتحلگیری از روش  بهرههمچنین 

بیا  پرسشیینامه   372 ی یی توز آن بیا  بیر  افیزون . شید  یابیی ارزرابر زلزله در ب یریپذ بیآس دگاهید

 سیاکنان  و کارشناسیان  یانیمدر  اجتماعی، اتتاادی، محیطی و مدیریتی و کالبدی یکردهایرو

 . شدتحلیل زلزله مخاطرة در برابر  هر محله یآور تاب ،شهرمحالت 
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 تحقیق ۀمنطق

و  48°33' 49"جغرافییایی  طیو  ر داست کیه  شهر رزن در شما  استان همدان  منطقۀ تحقیق

ییۀ  پا بیر . اسیت متیر   1850 ییا دراز سطح  ارتفاع آنو ترار گرفته  35°23' 26"عرض جغرافیایی

نزدیک به کیل  نفر است.  15371 شهر، جمعیت 1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  

 بیشدرصد  نیرشتیب .آید یمبه حساب دشت جزو واحد رزن از لحاظ ژئومورفولوژی شهر  سطح

 . است شتریب بیش یکم یدارا نیزمسطوح  یبرتو در  درصد 5صفر تا  نیبشهر 

 
 استان همدان(ن )رز شهر یاییجغراف یتموقع .1شکل 

 روش تحقیق

کیار گرفتیه شید     بیه شهر رزن  یریپذ بیآساطالعاتی در ارزیابی الیۀ زیرمعیار و  تحقیق، پانزدهدر این 

ی، موتت، مراکیز انتظیام   اسکان، مراکز بنا یفیتاسکلت بنا، تعداد طبقات، ک تدمت بنا،ند از ا که عبارت

، ، رودتانیه تطیرزا  هیای  ی، کاربرسل، گیا لرزهکانون ی، سبز و تال یفضا، عرض معابر ،یمراکز امداد

 یریپیذ  بیآسی بیر   میاثر  یارهایمعیارها و زیرمعزوجی  مقایسۀ منظور بهت. یتراک  جمع و ینشان آتش

و محققیان  شیده توسیط    پرسشینامۀ تکمییل  اسیتفاده شید.    (ANP) یا شیبکه تحلیل  یندفراشهر، از 

یارهیا  معیارهیا و زیر معکیدام از   زن هیر و .شید   Super decisionافیزاری  نرمنظران وارد محیط  صاحب
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و سیسس بیا    هدهی و فازی شد وزنشده در سیست  اطالعات جغرافیایی  انتخاب یها هیال. شد مشخص

 قیدتیا و  هیا  . در زمان وتوع زلزله، ساعتشدشهر رزن تهیه  یریپذ بیآس نقشۀو د شدنیکدیگر تلفیق 

در کیاهش تطیر    جمعییت شیهری   یآور تیاب آمادگی و  ،منظور نیهماست. به  تیپراهم اریبس هیاول

و همچنین آمادگی محالت شیهر   یآور تاب تیوضعبارة . در اتتیار داشتن اطالعاتی دراست رگذاریتأث

مدیریت بحران در زمان وتوع زلزله در اتتییار  زمینۀ تر را در  یقدتتواند تحلیلی  یملزله، رزن در برابر ز

 یا پرسشینامه شهر رزن در برابیر مخیاطره زلزلیه،     یآور تابمدیران شهری ترار دهد. با هدف ارزیابی 

نهادی و همچنین محیطیی طراحیی و    -اجتماعی، اتتاادی، مدیریتی  یها حوزهدر  ساا  32شامل 

. در پیژوهش حاضیر   شید از هر شیش محلیه ارزییابی     یتاادف یریگ نمونه صورت بهظر ساکنان شهر ن

 .حج  نمونه انتخاب شده است ،شهر تیجمعبراساس فرمو  کوکران با توجه به 

 و بحث ها داده

اطراف شهر  در ،مرزبانآوج، رزن، کبودرآهنگ و  1:100000 شناسی زمین یها نقشها توجه به ب

 شیرق  شیما  در  یفرعی  یهیا  گسلهمجوار ( که 2 کلش) دد گسل فرعی وجود دارنچرزن تنها 

 اریبسی گیرم آوج   آبمحیدودة  گسیل ترتیان در   [. 9] تاسشرق منطقه  ایترتان  یها کوه رشته

رزن و آوج هی  شیده اسیت.    منطقۀ در  دیشد ةلرز نیزمسبب گذشته  یها سا فعا  است و در 

 ترار رزن شهر یلومتریک 27 حدود درآوج  رزن، گسلشهر  یکینزددر  یفرع یها گسل بر افزون

روسیتایی منطقیه   تسارات متعددی به مناطق شهری و  سبب آن یزیت لرزه یها تیفعالو  دارد

 سیا   درژئوفیزییک دانشیگاه تهیران    ماسسیۀ  نگیاری   لرزهایستگاه  یها داده براساس. ته اسشد

 یادیی زروسیتاهای   و داشتریشتر  5/6 تا 3/6 یبزرگ بهای  زلزلهکه  شد فعا  آوج گسل 1381

را در پیی  میردم شیهر    کیه هیراس   شد جادیا ی شهر رزنها در تانه یجزئ یها بیآسو  بیتخر

هیای   اسیتان  رزمی  ،نیزمی  یلومتریک 10 عمق درریشتر  4/5 بزرگی به یا زلزله نیهمچن. داشت

 بیه  1399 آبیان  سوم شنبه ظهر از بعد در کهزلزله  ینا. دلرزان را آوج حوالیدر  همدان و نیتزو

 رزن شهرستان در زین نفر کیشد و  حس رزن و بودرآهنگک ،نیفامن ،همدان در ،وستیپ وتوع

ژئوفیزییک  ماسسیۀ   یا لیرزه  یها دادهبا توجه به . شد مادوم زلزله از یناش ترس و فرار لیدل به

ا آنهی  نیشیتر یبکیه   وستیپشهر رزن به وتوع  یکینزددر  یمتعد یها لرزه نیزمدانشگاه تهران، 

بیا شیدت    هیا  لیرزه  نیزمی  نیی ا زیی ن ندهیآامکان دارد در و  بودندریشتر  4 تا 2 دارای بزرگی بین

 .و تسارات بیشتری بر جای بگذارند ی روی دهندشتریب

( 1390) رزن با توجه به نقشۀ تفایلی شهر بررسی کاربری اراضی و وض  موجود شهر رزن،

درصید( از مسیاحت    49 هکتیار )  55/86ی مسیکونی  دهد که مساحت کاربر نشان می( 3شکل )
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بیشترین سه  از مساحت کاربری اراضیی در محیدودة شیهر را بیه تیود       که محدودة شهر است

درصید تیرار    17هکتار بیا   4/37های تالی با مساحت  در رتبۀ بعدی زمین. اتتااص داده است

ارک، بافیت فرسیوده،   هیای پی   دارد و کمترین سه  از مساحت کاربری اراضی شیهر بیه کیاربری   

 (. 1جدو  ) نشانی، انتظامی و تطرزا تعلق دارد آموزشی، آتش

 
 (1900-2020 ژئوفیزیک دانشگاه تهران،مؤسسۀ )ن شهر رز یکینزددر  یا لرزه یها کانونها و  گسل. 2شکل 

 
 (1390شهر رزن، یلیتفص طرح)شهر رزن  بندی منطقهو  یاراض یکاربر .3شکل 
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        ( 1390شهر رزن، یلیتفصطرح ن )شهر رز یاراض یربرکا یتوضع .1جدول 
 درصد هکتار() مساحت نوع کاربری درصد هکتار() مساحت نوع کاربری

 2 1/3 امدادی 1 50/1 پارک
 1 7/0 انتظامی 2 7/2 ورزشی
 17 4/37 زمین تالی 7 12 جنگل
 1 2/0 تطرزا 1 8/0 فرسوده

 49 55/86 مسکونی 2 8/2 ساتت نیمه
 7 75/11 معابر 1 8/3 موزشیآ

 100 26/178 جم  1 06/0 نشانی آتش
    8 9/14 اداری و تجاری

  محالت یکتفکبه  شهر رزن یتیجمع، تراکم خالص و ناخالص ساحت، م.جمعیت2دول ج

 (1390شهر رزن، یلیتفص)طرح 

 شرح
 محالت

 جمعیت موجود
مساحت 
 محدوده
 )هکتار(

مساحت 
 مسکونی
 )هکتار(

 یتیتراکم جمع
 ناخالص

 تراکم جمعیتی
 خالص

 241 14 4/3 3/59 825 1محلۀ 
 237 44 94/14 7/80 3535 2محلۀ 
 204 43 15 71 3027 3محلۀ 
 174 30 9 9/49 1486 4محلۀ 
 241 68 5/14 4/51 3489 5محلۀ 
 256 23 8/4 3/53 1238 6محلۀ 

 223 37 61 366 13600 کل شهر
 

هکتیار   336شده اسیت و در مجمیوع     یتقسمحله شش به شهر رزن  ،یلیتفامطابق طرح 

 ،نفیر  825بیا   1 محلۀنفر و  3535با  2 محلۀ .استهکتار آن بافت مسکونی  61 هوسعت دارد ک

 ،هکتیار  4/51نفر و مسیاحت   3489با  5 محلۀو را دارند ترتیب بیشترین و کمترین جمعیت  به

 .   (2جدو  ) تبیشترین تراک  ناتالص جمعیتی را داراس

، اجتمیاعی  ابعیاد  یرهیای متغشیهر در برابیر زلزلیه،     یریپذ بیآسگذار بر یرعوامل تأثاز بین 

 یعیی طب هیای  یژگیی و و تطیرزا  هیای  یبربیا کیار   یمجیوار ، هیدسترس، یکالبدرفیت مقابله، ظ

محاسیبات  و   Super Decisionرافیزا  نیرم در ارزییابی نظیر کارشناسیان    با توجه بیه  . شد استفاده

 ،اسیت در اثیر زلزلیه    یریپیذ  بیآسشاتص در  نیتر مه  یعیطب یها یژگیو اریمع ،گرفته صورت

 کالبدی بیا معیار از آن  و بعدبه تود اتتااص داده است را  47283/0  معاد یوزن که یطور به

  .ترار دارد 26668/0 وزن

عامیل در   نیتیر  مهی  سیل  گ ،یعی یطب یهیا  یژگیو یارهایمعریزدر با توجه به نظر کارشناسان 

به با توجه . اتتااص داده است را به تود 5439/0معاد  با  یوزن که طوری به، است یریپذ بیآس
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، یدسترسی  یارهیا یمعراساس ب و ارزش نیشتریب 76723/0 وزنبا  یتیجمع، تراک  یاجتماع اریمع

مقابلیه   تیی ظرف اریی معریزکارشناسان از  ارزیابی در. دارد 8/0 وزنبا را  ارزش نیشتریبعرض معابر 

فشار  تیتقو ستگاهیا. را دارد ارزش نیشتریب 59106/0معاد   یوزنبا  ینشان آتشکه  شخص شدم

را بیه تیود    ارزش نیشیتر یب 33617/0 وزنتطیرزا بیا    یهیا  یکاربربا  یهمجوار اریمعریزگاز در 

در  تیی نهادر و  47745/0 وزناسیکلت بنیا بیا     اریمعریز نیز یکالبد اریمع رد. تاتتااص داده اس

 .دارد 76723/0 وزنرا با  ارزش نیشتریب تیجمعتراک   ،اجتماعی یارهایمعریز

 یهیا  ییه السیسس فیازی کیردن     و هیا  ییه الدهی به  امتیازبا آمده  دست به یها وزنبا توجه به 

 بنیدی  پهنیه  نقشیۀ ، هیا  هیی التلفییق   ینو همچنی  (4 )شیکل   GISر افیزا  نیرم  شیده در  دهیی  وزن

 .(و ب الف 5 شکلد )دست آم بهشهر رزن  یریپذ بیآس

نتیایج نشیان    . شید  مسیاحت بررسیی   برحسبمختلف شهر  یها محدوده یریپذ بیآسآمار  

را بیه  مساحت یشترین ب ،درصد 29با  ادیز بسیار یریپذ بیآسحدودة مدر شهر رزن  که دهد یم

درصید   1/26بیا   ادیی ز یریپیذ  بیآساتتالف،  یاندکبعد با مرتبۀ در و تود اتتااص داده است 

درصید از   55بییش از  کیه  گفیت   تیوان  می مجموعدر  .دارد یریپذ بیآسدر را  وسعت نیشتریب

 یریپیذ  بیآسی  ةدهند نشانزیاد و بسیار زیاد ترار گرفته که  یریپذ بیآسوسعت شهر در معرض 

رتبیۀ  درصید از مسیاحت شیهر در     5/23 اشیهر رزن در برابیر زلزلیه اسیت. در مقابیل تنهی      زیاد 

 .گیرد میرار تک  و بسیار ک   یریپذ بیآس

زیاد تیرار   یریپذ بیآسمحدودة در است که  708/0 رزن شهرشهر رزن  یریپذ بیآس میانگین

بیشتر محالت شیما    که استگسل و کانون زلزله  مانند عناصر طبیعیلیل اصلی آن وجود د. ددار

رین بیشیت  798/0مییانگین   بیا  5 محلیۀ دهید کیه    نتایج نشان می ..دهد می ترارتأثیر  تحت راشهر 

 .دداردر برابر زلزله پذیری را  ، کمترین آسیب637/0با میانگین  4 محلۀو پذیری  آسیب

برابیر بیا    1پیذیری در محلیۀ    گرفته، مییانگین آسییب   ی صورتها یابیارزب و  5با توجه به شکل 

ی متوسیط در برابیر زلزلیه بیه حسیاب آورد کیه       ریپیذ  بیآسی را دارای  1محلۀ  توان ی. ماست 665/0

ولی ایین  . مناسب بنا است تیفیکی همانند تدمت ک  بنا و اسکلت و کالبدعوامل  علت آن، نیتر مه 

تایوص   بیه ی امیداد ی هیا  یکیاربر های متعیددی نییز دارد کیه نبیود پوشیش       منطقه از شهر ضعف

بیا   زین 2محلۀ . ی و نزدیکی به گسل و نزدیکی به رودتانه از آن جمله استانتظامی و مراکز نشان آتش

ی بیشتر ایین  ریپذ بیآس لیدالی زیاد ترار دارد. از ریپذ بیآسدر طبقۀ  754/0پذیری  ن آسیبمیانگی

ی امیداد و نبیود   بیرا نبیودن معیابر    ضیعیر به بخش کالبیدی آن اشیاره کیردن چنانکیه      توان محله می

ی زییاد محلیه   ریپیذ  بیآسی همچنین نزدیکی بیه رودتانیه موجیب     و ی، تراک  جمعیت زیادنشان آتش

 است.   675/0پذیری در آن  و میانگین آسیب است ی متوسط برتوردارریپذ بیآساز  3محلۀ . شود یم
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: هبناا؛   یفیات : کد: تعداد طبقاات؛  ج: اسکلت بنا؛ ب: قدمت بنا؛ الف: یبا فاز ها یهال یده وزن .4شکل 

: ی؛ یسابز و خاال   ی: فضاا ط: عار  معاابر؛   ح؛ ی: مراکز امدادز؛ اسکان موقت: و؛ یمراکز انتظام

 یت : تراکم جمعص؛ ینشان آتش: ن، رودخانه: ، مخطرزا های ی: کاربرل؛ گسل: ک؛ یکانون

ی آن عامیل  ریپیذ  بیآسی  لیی دالی نیدارد و از جملیه   مناسیب  تیوضعچندان  زینمحله  نیای ول

هیای تجیاری اسیت،     بودن معابر و تمرکز کاربری کیباری سبز مناسب و فضای و نیز نبود کالبد

ی این محله را نسبت به محیالت  ریپذ بیآسهای تطرزا از عواملی است که  ریهرچند نبود کارب

در طبقیۀ   637/0پذیری  با میانگین آسیب 4محلۀ . تری ترار داده است دیگر در وضعیت مناسب

 تیجمعتراک   ی ک  ومسکونی ها یکاربرگیرد که علت آن وجود  ی متوسط ترار میریپذ بیآس

نبیودن معیابر از    ضیعیر ی نامناسیب بیودن عناصیر کالبیدی و     ولهای دیگر است،  کمتر از محله

 798/0بیا مییانگین    5شش محلۀ شهر رزن، محلیۀ   نیباز . آید های این محله به شمار می ضعف

ی را در بین محالت شهر به تود اتتااص داده که یکیی از دالییل اصیلی    ریپذ بیآسبیشترین 

محلیه کیه    نیی ای ریپیذ  بیآسی  گرید لیدالز تسمت از شهر است. ا نیاآن، تراک  جمعیتی زیاد 
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ی از جملیه اسیکلت ضیعیف    کالبید عوامل  آید، نامناسب بودن بافت تدیمی شهر نیز به شمار می

 در نهاییت . بودن معابر نسبت به مناطق دیگر شهر است کیبارها، زیاد بودن سن بنا و  ساتتمان

تواهد شد. نقطۀ مطلوب  بیآسار ی زیادی دارد و در اثر وتوع زلزله دچریپذ بیآسشهر  6محلۀ 

، هیال   مارسیتان یبی مناسیب ماننید   امیداد ی بهتر برای امداد و وجود مراکز دسترسمحله،  نیا

 723/0 برابیر بیا   6ی در محلیۀ  ریپذ بیآسی است. میانگین نشان آتشاحمر و نزدیک بودن آن به  

 ین محله شده است.دهی معیار گسل و نزدیکی به رودتانه سبب افزایش تطر در ا وزن .است

 
 محالت رزن یریپذ بیآس( برزن،  شهر پذیری یبآسمیانگین ( الف .5شکل 

با تغییرات و حفظ رفتار سیازگارانه و  تطابق ظرفیت اجتماعی، در نشان دادن واکنش مثبت، 

تایوص   بیه اجتماعی  های ظرفیتبودن زیاد  یها شاتاه ازیکی . آید دست می بهبازیابی سوانح 

 است.  یدر جوام  انسان یآور تاببودن زیاد  ،خاطرات طبیعیم زمینۀدر 

 71/2 میانگینبا  آوری تاب اجتماعی عدبُ نظر از رزن شهر که دهد مینتایج نظرسنجی نشان 

و کمتیرین   22/3بیا مییانگین    6محلیۀ  بیه   یآور تاببیشترین . گیرد میجای متوسط  طبقۀ در

محلۀ  ،87/2میانگین  با 5محلۀ ترتیب  بهص دارد و اتتاا 15/2با میانگین  3محلۀ به  یآور تاب

بعیدی   یهیا  رتبیه در  62/2 با مییانگین  2محلۀ و  65/2 با میانگین 1محلۀ ، 73/2با میانگین  4

پیوند اجتمیاعی بیا همسیایگان بیا مییانگین       نماگراز بین این نماگرها، . (5 شکل) دان گرفتهترار 
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کمتیرین مییانگین را بیه     34/2گیری با میانگین   تامیبیشترین میانگین و مشارکت در  ،02/3

 .(8 جدو ) دان تود اتتااص داده

عد اتتاادی بیشتر به واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوام  در برابیر سیوانح   آوری در بُ تاب

اهش تسیارات ناشیی از مخیاطره سیازد.     طوری که آنها را تیادر بیه کی    به، کند میاشاره  مختلف

و نشیانگر وضیعیت    62/2از لحیاظ ابعیاد اتتایادی در محیالت شیهر رزن،       یآور تیاب مییانگین  

به نییاز   توان میدر این شهر  یآور تابنبودن زیاد از دالیل . آوری متوسط در این شهر است تاب

به حمایت مالی نهادهای دولتی و محلی و استفاده از اعتبارات میالی و بیانکی، نداشیتن توانیایی     

را  یآور تیاب بیشیترین   03/3اتتاادی  یآور تاببا میانگین  6 محلۀ. جبران تسارات را برشمرد

متیرین  ک. شهر به لحاظ بعد اتتاادی بیه تیود اتتایاص داده اسیت    گانۀ  ششدر بین محالت 

وضیعیت  بییانگر   اسیت کیه   34/2با میانگین  3 محلۀمتعلق به آوری به لحاظ بعد اتتاادی،  تاب

 بیا  1 محلیۀ ترتییب   بیه نییز   محیالت دیگیر  در . اسیت د در این بعبه پایین این محله  ومتوسط ر

 47/2مییانگین  با  4 محلۀو  58/2 میانگین با 2 محلۀ ،69/2 میانگین با 5 محلۀ ،80/2 میانگین

نماگر توانایی تانواده بیرای بازگشیت    ،های اتتاادینماگردر بین  بعدی ترار دارند. یها رتبهدر 

 اسیتفاده  و محلیی  و دولتی نهادهای مالی حمایتو  بیشترین ،38/3به شرایط شغلی با میانگین 

 . دارندکمترین میانگین را  20/2با میانگین  بانکی و مالی اعتبارات از

 60/2 نییز  محیالت  کیل  میانگین و اندک بوده نیز نهادی -مدیریتی بعد در آوری تاب یزانم

 تیوان  میی  آن دالییل  کیه از  نیسیت  مناسیب  چنیدان  نهیادی  -میدیریتی  بعد در وضعیت و است

 بیا سیاکنان   روابط بودن مرنگک ،محالتساکنان  برای مانور نشدن اجرا یا آموزش به توجهی بی

. اشیاره کیرد   نهادها عملکرد از ک رضایت  و نهادهاپذیری  مسئولیت ازنارضایتی  محلی، نهادهای

 3 محلیۀ و است  06/3 میانگین با 6 محلۀ متعلق به نهادی -مدیریتی عدبُ در آوری تاب یشترینب

 بیا  2 و 4 هیای  همحلی  ،72/2 مییانگین  با 5 محلۀ دارد. رامیانگین  کمترین 14/2 میانگین با نیز

هیا،  نماگر. در بیین  بعیدی تیرار دارنید    یهیا  رتبیه در  45/2 میانگین با 1 محلۀ و 61/2 میانگین

مترین ک 28/2و آموزش و اجرای مانور با  ،، بیشترین87/2 میانگین های داوطلب با فعالیت گروه

 شیهر  در زلزلیه  بحیران  تبل از که است آن از حاکینتایج  اند. میانگین را به تود اتتااص داده

 .دارد ضرورت نهادی -مدیریتی آوری تابارتقای  برای مسئله این به جدی توجه و بررسی ،رزن

بیه تیود    11/3بیا  محیطیی  حیوزة  در آوری را  بیشیترین تیاب   6 محلیۀ از بین محالت شهر 

 محالت دیگیر . دارد راآوری  ترین میزان تاب ک  39/2با  3 محلۀده است و در نهایت اتتااص دا

 محلیۀ و  89/2بیا   5 محلیۀ  ،96/2دو بیا   محلۀ ،02/3یک با  محلۀترتیب  به در بعد محیطی نیز

پیاکیزگی   اگر ن . ستینکه وضعیت چندان مطلوبی  بعدی ترار دارند یها رتبهدر  69/2چهار با 
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 معیابر  شبکهدر  تردد ونقل حمل و سهولت اگر ن بیشترین میانگین و  11/3با و نظافت محیطی 

 اند. کمترین میانگین را به تود اتتااص داده ،61/2 با شهری

ابعاد بیه  همۀ آوری را در  ، بیشترین تاب12/3با میانگین  6 محلۀموجود،  محلۀز بین شش ا

نیز با مییانگین   3 محلۀد متوسط است. آن در ح یآور تابحا ،  با این نتود اتتااص داده است

 2 محلیۀ  ،72/2 مییانگین  با 1 محلۀ ،80/2 میانگین با 5 محلۀ  دارد.آوری را  تابکمترین  25/2

از نظیر ابعیاد   . بعیدی تیرار دارنید    یهیا  رتبیه در  63/2 مییانگین  بیا  4 محلیۀ و  69/2 میانگین با

نهیادی بیا مییانگین     -میدیریتی بُعد  و ،بیشترین ارزش 84/2عد محیطی با میانگین آوری، بُ تاب

 اتتایادی  عید بُو سسس  71/2عد اجتماعی با میانگین و بُ دارندآوری را  کمترین ارزش تاب 60/2

 .دان بعدی ترار گرفته یها رتبهترتیب در  به 62/2با میانگین 

 
 آوری محالت شهر رزن در برابر زلزله  . تاب6شکل 
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 رزن یآور تابو  یریپذ بیآسارزیابی جمعی . 3جدول 

اد
ابع

 

لۀ نماگر
مح
 1

 

لۀ
مح
 2 

لۀ
مح
 3 

لۀ
مح
 4 

لۀ
مح
 5 

لۀ
مح
 6 

 یها محله

یضر شهر رزن
 ب

وکر
اخ
نب

 

 نیانگیم

ماع
جت
ا

 ی

 931/0 62/2 27/3 7/2 7/2 10/2 53/2 4/2 ها یآشفتگبا تنش و  تطبیق ییتوانا

 935/0 71/2 3/3 93/2 87/2 03/2 47/2 67/2 رف  بحران یبرامشارکت  زانیم

 934/0 76/2 09/3 87/2 3 13/2 67/2 82/2 ز تطرا یمحلدرک 

 933/0 82/2 27/3 2/3 72/2 08/2 84/2 83/2 به مشارکت یاجتماع لیتما

 933/0 34/2 20/3 33/2 2/2 10/2 23/2 97/1 یریگ  یتاممشارکت در 

 923/0 02/3 2/3 3/3 07/3 23/2 03/3 3/3 گانیهمسابا  یاجتماع یوندهایپ

 932/0 67/2 24/3 79/2 55/2 35/2 58/2 53/2 بحران دربارة یآگاهدانش و 

 993/0 71/2 32/3 87/2 73/2 15/2 62/2 65/2 نیانگیم

  

ااد
اتت

 ی

 932/0 22/2 3 03/2 10/2 27/2 9/1 03/2 جبران تسارت ییتوانا ای تیظرف

 934/0 93/2 20/3 17/3 53/2 43/2 73/2 5/3 دست آوردن شغل فرصت به

 934/0 38/3 6/3 53/3 33/3 67/2 6/3 57/3 یشغل طیشرابازگشت به  یبراتانواده  ییوانات

 937/0 20/2 20/2 40/2 2/2 03/2 23/2 13/2 یبانکو  یمالو استفاده از اعتبارات  یمحلو  یدولت ینهادها یمال تیحما

 934/0 39/2 3/2 33/2 2/2 3/2 43/2 77/2 مشارکت یبرا ساکنان یمال ییتوانا

 934/0 62/2 03/3 69/2 47/2 34/2 58/2 8/2 نیانگیم

  

 - یتیریمد
هاد
ن

 ی

 933/0 28/2 61/2 23/2 29/2 06/2 32/2 19/2 مانور یاجراآموزش و 

 935/0 63/2 34/3 68/2 38/2 31/2 55/2 49/2 یمحل ینهادهابا ساکنان  روابط 

 933/0 57/2 13/3 87/2 63/2 93/1 6/2 27/2 نهادها یریپذ تیمسئول

 934/0 64/2 07/3 97/2 6/2 33/2 63/2 23/2 نهادهااز عملکرد ساکنان   تیرضا

 933/0 87/2 17/3 83/2 13/3 07/2 29/2 07/3 داوطلب یها گروه تیفعال

 934/0 6/2 06/3 72/2 61/2 14/2 61/2 45/2 نیانگیم

  

طیمح
 ی

 932/0 61/2 23/3 77/2 33/2 27/2 57/2 5/2 ونقل سهولت شبکه معابر و حمل

 933/0 89/2 23/3 77/2 13/3 47/2 84/2 4/3 وساز در ساتت  یاتلتوجه به 

 932/0 11/3 3/3 33/3 83/2 47/2 3/3 43/3 یطیمحو نظافت  یزگیپاک

 932/0 68/2 3/2 1/2 87/1 4/2 73/3 7/3 سبز یفضااستفاده از  تیتابل

 933/0 83/2 5/3 47/3 27/3 33/2 33/2 07/2 یسطح یها آبدف   یسامانده

 932/0 84/2 11/3 89/2 69/2 39/2 96/2 02/3 نیانگیم

 933/0 7/2 12/3 8/2 63/2 25/2 69/2 72/2 کل نیانگیم 

   یریگ جهینت

 تاوص بههای متعدد  در مجاورت گسل یریترارگو  یتشنات نیزم یها یژگیو لیدل بهشهر رزن 

 5/6بزرگیی بییش از   بیا   یا زلزلیه گسل آوج، در معرض مخاطره زلزله ترار دارد و در صورتی که 

 رو نیی ااز . جیدی بیه شیهر وجیود دارد     آسیب وارد آمدن ریشتر در این منطقه روی دهد، امکان

هیای مکیانی و    زلزلیه بیا اسیتفاده از مید      ایین شیهر در برابیر    یآور تابو  یریپذ بیآسارزیابی 

های میدانی از اهمیت بسیار زیادی برتیوردار اسیت. در ایین تحقییق از مید        همچنین واتعیت

FANP  دلییل تعیداد و    بیه  کیه  دهد یم. نتایج نشان شدشهر استفاده  یریپذ بیآسارزیابی برای
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فیازی،   یا شیبکه تحلییل   فرایند در این تحقیق و همچنین استفاده از کاررفته به یرهایمتغتنوع 

 ،آن بیر  افیزون شهر در برابر رویداد زلزلیه ارائیه شیده اسیت.      یریپذ بیآسمناسبی از  یبند پهنه

مخیاطرات  به  آن را توان زلزله که تا حدودی میمخاطرة شهر در برابر  یآور تابارزیابی همزمان 

ایین شیهر در برابیر     یآور تابو  یریپذ بیآسدیگر نیز تعمی  داد، توانسته ارزیابی مناسبی را از 

 یزیی ر برنامهمدیریت بحران این شهر ترار دهد تا با حوزة سازان در  تامی این رویداد در اتتیار 

ایین  آثیار  ، طراحی مناسبی برای کیاهش  بلندمدتو  مدت کوتاه یها برنامه چارچوبمدون و در 

شهر رزن نشیان   یریپذ بیآس یبند پهنه جینتاطور که  رویداد مخرب در شهر داشته باشد. همان

و زییاد   یریتطرپیذ دامنیۀ  درصد( در  55حدود  در) مساحت محالت شهر رزن شتریبدهد،  می

کی  و بسییار کی  تیرار      یریپیذ  بیآسدرصد مساحت محالت در معرض  2/24و تنها زیاد بسیار 

انی جیدی در  امکان وتوع بحر ،توی یا زلزلهدهد در صورت وتوع  نشان میموضوع دارند که این 

از  یناشی  سیک یر آن است که شهر رزن به لحاظ دیما جینتا نیا. این منطقه دور از ذهن نیست

هر رزن ش تیجمعبا توجه به متراک  بودن آن  بر افزونحساس ترار دارد.  تیموتعزلزله در  تطر

 یزیی ر برنامیه مناطق شهری، دیگر آن نسبت به بیشتر  یریپذ بیآسو پنج   محلۀ در تاوص به

 هیای  سیاا   بیه  توجه با. رسد میاین محله ضروری به نظر  یریپذ بیآسبرای کاهش  تری مدون

، شیوندگان  پرسیش  نظر به توجه باو در برابر زلزله رزن  شهر آوری تاب سنجش بر یمبن پژوهش

 ازغییر  ه بی  .دنی دار تیرار  رو به پایین متوسط تیوضع در یآور تاب نظر از رزن شهر محالت همۀ

محالت در حد متوسط بقیۀ  ،دارد محالت دیگر به نسبت یبهتر وضعیت حدودی تا که 6 محلۀ

نییز   یریپذ بیآسلحاظ  ازو داشته  محالت دیگرکمتری نسبت به  یآور تاب 3 محلۀ. ترار دارند

 یهیا  یزیی ر برنامیه این محله نیازمنید توجیه بیشیتری در     رو نیااز ن در سطح متوسطی ترار دارد

  .شهری است یآور تاب افزایشو همچنین  یریپذ بیسآکاهش زمینۀ شهری در 

 تقدیر و تشکر

علوم زمین دانشیگاه شیهید بهشیتی تهییه     دانشکدة گروه جغرافیای طبیعی این مقاله با حمایت 

 .شود یمبدین وسیله از آنها تشکر  که شده است
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