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 ده:یچك
  خیاراز ت یقسررمت شرر یبشررر بهده و  م ریگ بانیگر ربازیاز د یعیمخاطرات طب

شک    یزندگ شر را ت ست. در م  لیب رزه  ل نیزم ن،یخطر آفر ی ا دهیپد انیداده ا
. این در  اند بهده یمال انیو ز یشمار کشتار انسان    نیشتر یمسئهل ب  رانگریو ی ا

 م اکنهن حدود یک چهارم  جمعیت ایران در سررکهنتگا های   اسررت ک حالی 
روسررتایی سررکهنت دارند و از طرفی،  اسررتورار روسررتا ا در ن دیکی یا بر روی   
سیب پذری مهرد واکاوی       ضرورت دارد تا ب  لحاظ می ان آ سل فعال،  خطهط گ

دی  بعلمی قرار گیرند از اینرو  دف این پژو ش نی  ارزیابی آسررریب پذیری کال
ست. روش تحویق          ستان ی د در برابر زل ل  ا شهر ستایی در   سکهنتگاه  ای رو

تحلیلی بهده ک  ابتدا ب  جمع آوری اطالعات مکانی و        –حاضرررر تهیررری ی  
گرافیکی )نوشرر ( و تعیین مهقعیت سررکهنتگا های روسررتایی مهرد مطالع  در   
شررهرسررتان ی د پرداخت  شررده و در مرحل  بعد برای تحلیل و ارزیابی داده  ا و 

و تحلیل   Topsisشاخص  ای مهرد مطالع  از مدل تصمیم گیری چندمعیاره   
ست اده شد.   AHPراتبی )سلسل  م   کلی  روستا ای مهرد   نشان داد ک    جینتا( ا

شحن  و خیرآباد ب  ترتیب با مودار        سعیدی،  ستان فجر )عیش آباد،  مطالع  د 
( در برابر وقهع زل ل  دارای آسرریب پذیری کمتر و 24/0و  82/0،  3/0،   33/0

و  د ، ال  آباد، فهرجکلی  روستا ای د ستان ال  آباد)شامل حسین آباد،  اکرم آبا     
(   1/0و  47/0، 44/0،  91/0، 99/0،  09/0ده نه و محمد آباد ب  ترتیب با مودار 

شتری در برابر زل ل  دارند     سیب پذیری بی ستای طامهر از آ اف ون   .ب  غیر از  رو
ستایی مهرد مطالع  قدمتی بیش       سکهنتگاه  ای رو ساس نتایج اکثر  بر این بر ا

و...   ، شبک  دسترسی نامناسب    ازه از نهع تیر چهبی و گلیسال، کی یت س   70از 
  املیعروسررتایی در برابر مخاطرات طبیعی از یک طرف و عدم بیم  مسرراکن 

ت  جه سررتند ک   ضررریب آسرریب پذیری را اف ایش می د ند. ب   مین دلیل 
ضع  سب و      یکالبد تیبهبهد و سازی، برنام  ری ی منا سازی و مواوم  نیازمند نه
 .ان و برنام  ری ان امر می باشندحمایت مدیر

 

آسرریب پذیری کالبدی، سررکهنتگاه  ای روسررتایی،   :یدیكل یهاواژه
 .، شهرستان ی د AHPو Topsisزل ل ، مدل 

 

 

Abstract: 
Human beings have always been subject to the natural 

hazards as a permanent part of their life. Among them, 

devastating earthquakes are responsible for a large 

number of human casualty and financial losses. About a 

quarter of rural populations in Iran live in villages close 

to active geological faults. It necessitates a serious 

attention about the rate of vulnerability of such 

settlements. The present study aims to evaluate the 

physical vulnerability of rural settlements against 

earthquakes in Yazd County. A descriptive-analytical 

method is applied. Collected data include the spatial, 

graphical and locational data. Two models were used for 

data analysis: Topsis MDM and AHP. The results showed 

that all villages in Fajr rural district were less vulnerable 

against earthquake occurrence. In contrast, all villages in 

rural district of Allah Abad, except the village of Tamehr, 

were more vulnerable against earthquakes. Results also 

indicated that the age of most rural buildings were more 

than 20 years and their low-quality materials mainly 

include wood and mud. In addition, insufficient access to 

the networks and the lack of rural housing insurance are 

the other factors to increase the risk of vulnerability of 

rural settlements. For these reasons, it is necessary to 

encourage modernization and rehabilitation of buildings, 

selecting appropriate planning programs and supporting 

new ideas. 

Keywords: Vulnerability, rural settlements, Earthquake, 
Topsis, AHP, Yazd County. 
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 مقدمه 

سیل، طهفان و...ب   بالیای طبیعی  مچهن  پدیده عنهان زل ل ، 

 وجهد  مهاره زمین کره حیات  دوران تکرارپذیر،درطهل   ای 

ش  یک خطر    شت  و  می شمار رفت  و     دا سع  ب   جدی برای ته
خها ند رفت. ب  طهری ک  امروزه، ب  یوین می تهان اذعان نمهد 
ک   یچ جامع  ای نمی تهاند مصررهن از بحران باشررد)پریشرران، 

طبیعی  مهاره از مهم ترین  مخاطره ب  عبارت دیگر (.7: 6930
شمار می آمده، و برنام    مختلف مهضهعات مطرح در جهامع   ب  

ی برای موابل  و پیشررگیری از این مخاطرات و آرار زیان بار ری 
ست.  در این  آن  ا در زمره ا داف بلندمدت جهامع مذکهر بهده ا

شمار می رود    میان زل ل  یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی ب  
 -ک  در عصررر حاضررر، با وجهد گسررترش نیام  ای اجتماعی  

سع  تکنهلهژی      شینی و ته شهرن صادی،   Shanshan  Ye) اقت

et.al, 2011 ،با خرابی ساختمان  ا و زیرساخت  ای شهری ،)
شهری      سیاری را ب  امهال و دارایی  ا در نهاحی  خسارت  ای ب

ند)      تا ای اطراف آن وارد می ک  ,Min Xu, et alو روسررر

 ر زل ل   یکی از مخرب ترین مخاطرات  ب  عبارت دیگ  (. 2010
 شررده اسررتطبیعی در قرن بیسررت و بیسررت و یکم شررناخت   

(Bryant, 1993 ; Marcuson,2003.)     خاطر ب   امروزه 
شی از این حهادث     سارات نا اف ایش جمعیت جهان، تخریب و خ
روز ب  روز بیشررتر شررده اسررت. طبق گ ارش جهانی مخاطرات، 

سط   شت    6900روزان  ب  طهر مته ن ر بر ارر مخاطرات طبیعی ک
شهند ک    شهر ای    38می  ید این رقم مربهط ب  ک در حال  در

زمین لرزه  ا  .تهسررع  و ب  ویژه عریرر   ای روسررتایی اسررت 
حاظ            ب  ل ک   ند  جاد می کن ناطوی ای بیشرررترین تل ات را در م
سیب         ساختمان  ای آ شترین تراکم  ضعیف  ستند و بی کالبدی 
ساختمان  ا     سیب پذیرترین  سیاری از مهارد، آ پذیر را دارند. در ب

ستوامت کم بنا    ستند ک  با ا  )عباس نژاد و شده اند  آن  ایی  
(. این حادر   ا، اف ون بر پیامد ای زیان         72:  6982دیگران، 

سترده، عهاقب روانی و پیامد ای روان   بار مالی و تل ات جانی گ
تا سرررال  ا             گا ی  ک   گذارد  جای می  ناختی عمیوی بر شررر

  ,Joseph) طبیعی را رنج می د د  مخاطرات بازماندگان این     

S, et al : 1997.) ن در حالی است ک  در میان عری   ای   ای
ستایی ب  خاطر         ضا ای رو سع ، ف شهر ای در حال ته ضایی ک ف
عاد           چالش  ای اسرررراسررری و مهم در اب ن  شرررردن  هادی ن

ماعی    -مختلف)محیطی بدی، اجت فر نگی، اقتصرررادی و  -کال
سی( در فرایند زمانی، ازجمل     -تاریخی ستند  مناطوی سیا ک    

ن زل ل  ب  شرردت آسرریب پذیر  در برابر وقهع مخاطراتی  مچه

چ  در مجمهع تل ات و مرگ و         ند بهد. اگر ند و خها  بهده ا
از زل ل ، در بین ساکنین مناطق روستایی کمتر از    میر ای ناشی 

صاد         ضا ا، ب  خاطر اینک  از اقت ساکنین این ف ست، اما  شهر ا ا
ضرررعیف ب  ویژه در مناطوی ک  خدمات اجتماعی بسررریار کم و 

ست رنج   شان،     ج یی ا شتری دارند. )پری سیب پذی بی می برند، آ
( در حویوت سکهنت گروه  ایی از اجتماعات انسانی 7-9: 6930

)بیشتر روستایی( در کانهنهای زیستی بحرانی یا ناپایدار، ب  دلیل 
صادی و اجتماعی، ن     ناآگا ی یا متأرر از ال امات طبیعی رررر اقت

اشررری از سرررهان  تنها آنها را  مهاره در معرض خطرات جانی ن    
طبیعی و نابسامانی  ای اقتصادی ررر اجتماعی خایی،  مچهن 
ندی از         ودان بهره م کاری و مهاجرت و ف تهیدسرررتی و فور، بی
حداقل خدمات مناسررب قرار داده، بلک  بعضررات اعتبار تاریخی و  
ست داده       ستوراری از د صادی خهد را برای تداوم در ا ارزش اقت

( بنابراین در فرآیند برنام  ری ی 48: 6984اند) توهایی و غ اری ،
سیب پذیری کالبدی نواط           سایی می ان آ شنا ستایی  سع  رو ته
های           پذیری از بحران تأریر  ج   حاظ می ان و در ب  ل تایی  روسررر
زیست محیطی  مانند زل ل  از ا میتی ویژه برخهردار است، چرا   
شتن این مهم نتیج  ای     یل از نادیده انگا ک  بازخهرد من ی حا

الف منابع اقتصررادی و انسررانی و در مهاردی دامن زدن ب  ج  ات
شت،     شدید بحرانهای مهجهد را در پی نخها د دا ناپایداری و یا ت
صهل    یحی  و بهنگام بحران امکان ح  مانگهن  ک  با مدیریت 

 پایداری بیشتر فرا م می گردد.
با تهج  ب  اینک   م اکنهن حدود یک چهارم جمعیت ایران         

ایی سکهنت دارند و از طرفی، چهن تعداد زیادی  در مناطق روست 
از سرررکهنتگا های روسرررتایی ب  دلیل وابسرررتگی ب  منابع آبی 
سل فعال و یا در ن دیکی آن     شم   ا عمدتات بر روی خطهط گ چ
سنتی می         صال  بهمی و  ساکن با م ستورار یافت  اند و دارای م ا

 ل  لباشررند ک  بنابر تجرب  زل ل   ای گذشررت  در موابل خطر ز 
بسررریار آسررریب پذیر می باشرررند.  شرررهرسرررتان ی د یکی از    

اسررت. جمعیت این  ایراندر مرک   اسررتان ی د ای شررهرسررتان
ن ر بهده است.  این   618478، برابر با 6930شهرستان در سال    
شامل      ستان  ، دو بخش زارچ ،حمیدیا ،شا دی   ،ی دشهر   4شهر

د سررتان فهرج، فجر، ال  آباد و محمد  4، بخش زارچ و مرک ی
روسررتا می باشررد. با تهج  ب  ن دیکی ب  گسررل  ای   98آباد و 

ستا ا مرک ی ایران  ستان     نیا یرو ساخت     شهر سیب پذیر  را آ
اس نگارندگان در تحویق حاضررر در پی این بر  مین اسرراسررت.

ص          شاخ صمیم گیری چند ست اده از مدل  ای ت ستند تا با ا   

TOPSIS   وAHP        ستان ی د شهر ستایی  سکهنتگاه  ای رو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86
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را ب  لحاظ می ان آسرریب پذیری کالبدی در موابل  با مخاطرات  
طبیعی)زل ل ( را تحلیل و ارزیابی نمایند. بعبارت دیگر سرررئهال        

 ییروسررتا یسررکهنتگاه  اوال  حاضررر این اسررت ک  کلیدی م
ب  لحاظ     )زل ل ( یعیمخاطرات طب  در موابل    دیشرررهرسرررتان  

کالبدی تا چ  اندازه آسررریب پذیرتر  سرررتندب و رتب   رکدام از 
  ی چگهنکالبد یریپذ بیآسررروسررتا ای مهرد مطالع  ب  لحاظ 

 استب
تحویواتی ک  راجع ب  آسرریب پذیری سررکهنتگا ها در برابر 
شهری بهده و      شتر مربهط ب  محیط  ای  یهرت گرفت  بی زل ل  
کمتر ب  وضعیت روستا ا در این عری  پرداخت شده و کار ایی 
ک  در رابط  با روستا ا در این راستا یهرت گرفت  بیشتر در حد     

ستان(     سط  ا یهرت منطو  ای )در  بهده ک  ب  نیر  کالن و ب  
می رسد با دقت باالیی  مراه نبهده است. در این زمین  متاس ان  
در زمین  ی آسرریب پذیری سرراختمان  ا و بررسرری روش  ای 
ست       سابو  مطالعاتی اندکی   سازی آنها در برابر زل ل ،  مواوم 

منجیل  -پس از زل ل  ی مصرریبت بار رودبار 6913ک  ب  سررال 
می د د ک  ب  دلیل بافت سررنتی و  برمی گردد. شررها د نشرران

ساخت تجربی ساختمان  ای روستایی، در موابل اررات ویرانگر    
شهری تخریب       ساختمان  ای  ساختمان  ا بیش از  زل ل ، این 
ند. در  مین راسرررتا، مواالتی و فعالیت  ای علمی و          شرررده ا
پژو شی داخلی و خارجی ب  رشت  تحریر درآمده ک  از آن جمل  

 اند: 
 

 طالعات داخلیم -
 بیآسرر یابیبا عنهان ارز ی(در موال  ا6934و  مکاران )ی ظا ر
: بخش  یاز خطر زل ل  )مطالع  مهرد    ییروسرررتا  ینهاح یریپذ 

 یریذپ بیآس  لیو تحل یشهرستان مرند( با  دف بررس    یمرک 
پژو ش شامل   نیا یاست. جامع  آمار  ییروستا  یسکهنتگا ها 

ر ب  منیه. باشد  یشهرستان مرند م   یبخش مرک  یروستا   24
از متخصصان با است اده از     یشاخص  ا ب  نیر سنج   یوزن د 

شده و جهت ارز   AHPکیتکن س  یابیاقدام  و رتب   یریپذ بیآ
س  برایو  TOPSIS کیاز تکن یبند  ستم یپردازش داده  ا از 

نشرران  جی( اسررت اده شررده اسررت. نتاGIS) ییایاطالعات جغراف
دریرررد  90از  شیباال در ب  یلیباال و خ  یریپذ  بی د نده آسررر 

  ،یفضای–یمحدوده مهرد مطالع  بهده ک  از بعد کالبد یروستا ا
ستا ا و از بعد اجتماع   99/73 ید رو صادی –یدر ید   44 ،اقت در

س   ستا ا، آ  تیا عناب نیباال دارند. بنابرا یلیباال و خ یریپذ بیرو
ند ی امر ن نیا ،یریپذ  بی ب  آسررر   یها یژگیدر و رییتغ جاد یا ازم
بد   ع   در جهت بهبهد       فضرررایی–یکال طال حدوده مهرد م در م

 باشد. یم یریپذ بیب  منیهر کا ش آس تیوضع
کاران ) ی فرا ان  با عنهان نوش   ی(در پژو شررر6939و  م

ناطق           ل  در م کا ش خطر زل  یت  مدیر ع  ظرفیتی در  تهسررر
سنبل آباد با        شهرستان ابهر، د ستان  ستایی مطالع  مهردی:  رو

و آسررریب پذیری سرررکهنتگاه  ای        ا تی  دف بررسررری ظرف 
ستان        ستایی د  ستایی در برابر خطر زمین لرزه در مناطق رو رو

ز . نتایج تحویق، اباشرردیسررنبل آباد از تهابع شررهرسررتان ابهر م
ستایی مهرد مطالع    ی اتیکافی بهدن ظرف مهجهد در منطو  رو

ایت لرزه حک نیخطر زم یریپذ بیس برای کاستن از تأریرات و آ 
 دارد.

( در پژو شرری با عنهان تحلیل 6939مشررکینی و  مکاران)
شهری در برابر زل ل  )منطو  مهرد مطالع  :     سیب پذیری بافت  آ

سیب پذیری منطو   شهرداری ت  7منطو   هران، با  دف تعیین آ
در برابر زل ل  اسررت. نتایج حاکی از آن اسررت ک  بافت شررهری 

شررهرداری تهران ب  می ان متهسررط و رو ب  باالیی  7منطو  ی 
آسرریب پذیر اسررت و این می ان در مناطق شرررقی و جنهبی، با  

 تهج  ب  نتایج حایل از تکنیک فازی بیشتر است. 
کارا  ینال یع ل  ا  6937ن )و  م وا یابی    ی(در م با عنهان ارز

یب      کا ش آسررر بارات مسرررکن در  بدی      نوش اعت کال پذیری 
 -رود  ای روسررتایی مطالع  مهردی د سررتان ب ین سررکهنتگاه

ستان زنجان(،   ایج است. نت  ب  بررسی مهضهع پرداخت   خدابنده )ا
د نده ت اوت کامال معنادار در  ا نشرررانحایرررل از تحلیل داده

 ای و بعد از اسرررت اده از اعتبارات مسرررکن در مهل     دوره قبل  
پذیری مسررکن اسررت ک    کالبدی تاریرگذار در کا ش آسرریب 

را ب   نی  این ت اوت  دوای فریدمن و ضرررریب کای   میانگین رتب   
شاخص  شان می ن ع دوره بعد و بهبهد  د د. از طرفی دیگر،  ا ن

ی  د ای کالبتحلیل میانگین عددی حایررل از محاسررب  مهل   
پذیری در دوره بعد از اسرررت اده از    تاریرگذار در کا ش آسررریب    

ی  محهر ای         یانگین در کل باالبهدن م بارات مسرررکن مبین  اعت
 متهسط است.    می انمهرد نیر تحویق از 

 

 مطالعات خارجی -
( در پژو شی با عنهان آسیب پذیری 7061یی پینگ و  مکاران)

ستراتژی برای بهبهد:   بی تج ی  و تحلیل تجر خانهار روستایی و ا
سیب پذیری اررات      سری  ای زمانی از نیر اف ایش آ ساس  بر ا
ناشرری از تغییر آب و  ها در شررایگت  در منطو  خهدمختار تبت  
چین پرداخت  اسرررت. اف ایش ا میت آمهزش و درآمد ب  تحهل     
تمرک  خانهار ای روسررتایی از معیشررتی ب  تهسررع  پایدارمرتبط 

ستراتژی  ای مه    سیب پذیری و بهبهد  شهد. ا رر برای کا ش آ
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ظرفیت انطباقی ب  تغییر آب و  ها ب  احتمال زیاد ب  تسررریع در 
تهسررع  آمهزش و پرورش در مناطق روسررتایی، ترویج اف ایش  
ساخت  ای آبیاری و ایجاد     شاورزان و گل  داران، زیر تدریجی ک

 سیستم پیشگیری از فاجع  منجر شهد.
ا عنهان تهسع  پایدار در مناطق ( در موال  ای ب7008دیکمن)

روسرررتایی متارر از فاجع  : نمهن  مهردی : روسرررتا ای دینار در 
سازی پس      شان داد ک  پروژه باز ست. پژو ش ن ترکی  پرداخت  ا
از فاجع  از نیر جنب   ای پایداری من ی بهده و عهامل اجتماعی 
و فر نگی و اقتصررادی فی یکی مهرر در فرایند تصررمیم گیری  

 ه در نیر گرفت  نشده است.پروژ
نتایج (  در مطالع  ایی با عنهان 7004) فای ین و اسرررکالچر

ارزیابی در مدیریت ریسررک زل ل  با اسررت اده از شرراخص  ای  
زل ل  ارائ   سررکیر تیری. چهارچهب مناسررب مد یریآسرریب پذ
ند و   ل  را در   سرررکیرکرد هارچهب منطوی نیری    کی زل  چ

س  مهقعیت قبل، حین و بعد از زل ل  پ    صمیم در  داده  شنهاد یت
ست.  م  شرفت  ای متدولهژیکی مرتبط ب    چنینا ب  منیهر پی

س      سا شی از زل ل ، تهج  ا سازی و ارزیابی پیامد ای نا   ب یمدل 
 تحویات میان رشت  ای نمهده است.

ت عنهان ( در مطررالعرر  ایی تحرر  7000جنی یر و پهرتر )        
پذیری اجتماعات روستایی ناشی از سیل در منطو   هزو,     آسیب 

شت        شاورزان  مچهن گذ ستایی و ک بیان کردند  ک  مناطق رو
پذیرترین قشرررر در منطو   هزو محسرررهب     نهز  م آسررریب 

ینعتی را ب  عنهان عامل مهمی در کا ش    شهند می سع   . و ته
ین حال اف ایش  ا و در عپذیری در بعضی از بخش آسیب  می ان

  ای دیگر قلمداد نمهده است.آن برای بخش
ست مخاطرات طبیعی وقایع یا   در باب مبانی نیری ک تنی ا
سیل  ایی مهجب     شتن پتان فرایند ای طبیعی غالب اند ک  با دا
رسیدن آسیب  ا و خسارت  ایی ب  انسان  ا، محیط زیست و       

شهد.) محمدی زاده و  مکاران،  ( زل ل  97:  6936رفاه آنها می 
ساب می آید.   نیاز مهمتر یکی  ای لرزهنیزماین مخاطرات ب  ح

شدن انرژ    نیزل ل   لرزش و جنبش زم ست ک  ب  علّت آزاد   یا
ش  س  ینا سلها  عیسر  یختگیاز گ ست  زم  یدر گ  یدّتدر م نیپه

ز ا یانرژ یناگهان   ییر ا  ج  یلرزه نت نی. زمد د یم یکهتاه رو 
. کندیم جادیرا ا یاسررت ک  امهاج ارتعاشرر  نیداخل پهسررت  زم

 طهرنی ا  سررتند، و  محرکت گسررل ج ی ا اغلب نتلرزه نیزم
عال   ا، و   ا، ان جار معدن   کهه  شیر ،یآتشررر شررران ی ا تی ف
زل ل   (.431 -434:  6982 ان،ی)معماریا سرررت  ی اشیآزما

نهاع ا گریست. برخالف د اخانهار شتیعهامل مهرر بر معیکی از 
. ست ی شدار در دسترس ن   ستم یزل ل  س  یبرا ،یعیخاطرات طبم

 یاخترس یز ی ا ستم یکل جامع  و س  دیتنها تهل یزل ل  جد کی
ندگ         ینم رانیرا و تداخل ز باعث  ن  و کا ش    یکند؛ بلک   روزا

یت  ا برا  سب درآمد در م  یفر شهد. ب    یزل ل  زده م ناطقک
س  نی م  ریتحت تار ادیخانهار ب  احتمال ز شت یمع ستم یخاطر 
ب  احتمال     نده یاز خانهاده  ا در آ   یاری زل ل  اسرررت، بسررر  یجد 
ند شرررد. برا     یادی ز ب  رو خها   یخانهار ا حت   نیا یبا فور رو

بازگرداندن سرررط  درآمد ب  قبل از فاجع  مشرررکل سررراز بهده 
ست)  بنابراین اینگهن    (.Benyong. W. et al, 2016 : 1ا

ب  سررربب از ب     یعیحهادث طب ب    زای بردن منابع و ن  نی) زل ل ( 
ا با روند تهسررع  کشررهر ر یموابل  با حادر ، حت یانتوال منابع برا
تاخ  ج  م  ریاختالل و  مان  نیسرررازد. ا یمها ک  در   یحهادث ز

تا    ناطق روسررر ی بروز م ییم بد، ی  کان   ،ینهع طراح لی ب  دل  ا م
 تیاس حس  ج یرفت  و در نت رساخت و نهع مصال  شکننده ب  کا   

. ب  ندیآفر یمساکن، فاجع  م  یباال یریپذ بیو درج  آس  اریبس 
ابر سکهنتگا ها در بر  یریپذ بیآس  یابیضرورت ارز  لیدل نی م

 یبحران و مواوم سرراز تیری ا، مد ی یبرنام  ر ینیزل ل  ، بازب
ستا  ژهیسکهنتگاه  ا ب  و  شدت احساس م   ییدر مناطق رو  یب  

 (89: 6936و  مکاران، یدی)جمش.شهد
 نشرران می د د ک  راسررتا، واکاوی ادبیات مربهط  در این

شت   ای مختلف، از       ست ک  در ر سیب پذیری یک م ههمی ا آ
جمل  مهندسری، محیط زیسرت، اقتصراد، روانشرناسری و جامع       
سیل           شان دادن پتان ست. آن عمدتا برای ن سی کاربردی ا شنا
برای پاسرررخ انسررران و انطباغ با تغییرات محیطی، اجتماعی و      

 ; Adger,2006 مهرد اسرررت اده قرار می گیرد اقتصرررادی 

Angeon & Bates, 2015; Gallopin,2006;) 

Wilson,2012);,Yoo, Hwang, & Choi 7066)  در
س حویوت  صر مع  کیاز خسارت ب    ی انیم یریپذ بیآ در  نیعن

عنایرررر ک  در ارر وقهع    نیاز چن یمجمهع  ا  ای معرض خطر 
ش  نیعامل خطر آفر کی ز ا اسیمو یشهد و غالبات بر رو  یم ینا

ضرر( ب  6ی ر )بدون خسارت( تا    س   یم انی)مجمهع   بیشهد. آ
 یایپه ندیفرا کیبلک  ب  عنهان  ست ین ستا یا یا دهیپد یریپذ

عهامل  انیشررهد ک  احتمال ضرررر و ز یدر نیر گرفت  م یجامع
:  6980گذارد )سرررتهده،  ید د و بر آنها ارر م   یم رییفهغ را تغ

ههم ی م بیرکمن نی  گرایش روشنی را در تهسع  ی دامن    (.68
آسیب پذیری و شکل گیری حلو   ای م ههمی متعددی از آن،   

تشرررخیص می د د )افتخاری، رکن الدین و     6مطابق شرررکل   
 (. Birkman.J.2005ب  نول از  99:  6988 مکاران، 
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 (Birkman.J.2005)منبع: 

در این راستا، الزم ب  ذکر است ک  درباره ی آسیب پذیری،    
 نیرکن الددیدگاه  ای مختل ی مطرح شده است)رجهع کنید ب  

(، اما در این پژو ش، با تهج  ب  مهضررهع، 44: 6988 ،یافتخار
آسرریب پذیری کالبدی انتخاب شررده اسررت. با تهج  ب  دیدگاه  

سیب پذیری از طریق تخریب   شهد  کالبدی، آ محیطی ایجاد می 
ک  ممکن اسررت سررکهنتگاه  ا در آن اسررتورار یافت  باشررند.    

 بی آسررر (.844:  6939)مشرررکینی و  مکاران ب  نول از لهپ     
ر معرض د یعنایررر کالبد یریبر قرارگ شررتریب ،کالبدی یریپذ
 یریپذ بینهع آس  نیداللت دارد. ا یمکان یدر عری   ا  بیآس 

 ،یاراضرر یکاربر ی یرنام  رمتأرر از مکتب ب یب  طهر اسرراسرر 
 یسائل تابع م یکی یف یریپذ بیباشد.آس   یم یو معمار یمهندس 

( … ا واج تی یک ،مصال   تی ینهع و ک ،ی)سن، نهع طراح رینی
 (UN,1991,1-3باشد) می

یامد ای زل ل  در           نیاف ون بر ا با پ بحث کلیدی در رابط  
ست      سکهنتگاه  ساختار ای کالبدی ا ستایی ناامن بهدن   ای رو

(Lindell & Prater, 2003:177   ک  بیش از ب  طهری   .)
درید از کل مرگ و میر ای ناشی از سانح  زل ل  در نتیج   34

(. ب  Alexander, 1985:56-7باشررد )تخریب مسرراکن می
شرردت اررات ناشرری از زل ل  ب  طهر مسررتویم با    عبارت دیگر،
گاه  م     سرررکهنت نا باط دارد )   ای بر  ,ISDRری ی نشرررده ارت

ساختار    نیتراز مهم یکی نی(. بنابرا2010:3 یر  س  ،یعنا ع  ته
 یرافو ژهیاز مردم ب  و تیدر جهت حما ییروستا ی اسکهنتگاه

ستا  س  ییرو ستا  یریپذبیو کا ش آ ب   ژهیو ،تهج ییمناطق رو

ان انسرر یطیو مح یاقتصرراد ،یاجتماع ی اتیفعال یبعاد کالبدا
من، ا طیاست ک  در قالب مسکن سالم، مح    ییدر مناطق روستا 
نا  ریخدمات ز   ،یخدمات عمهم   مهرد تهج    نیزم یو کاربر  ییب

( تررا dala-clayton& Dent, 1993:59) رنرردی گ یقرار م  
 یخترفاه خهشب رندهیرگرا ک  درب ییروستا ی اا داف سکهنتگاه

کام  ند، ز  یو سرررالمت یابی و  م    رایبهده را تحوق د  نا  ی یربر
بد   مان    ند یفرآ کی ب  عنهان   یکال یام بخش بر سررراز  ،ید ن
 ی ارشد و تهسع  سکهنتگاه    تیریو مد یگرلیتسه  ،ید جهت
سان  ست ک  وظ  یان ست اده کارآمد و   ی   یمنطبق ا ح اظت و ا

نابع م  نیاز زم داری پا  ج  قرار م   رتبطو م  د د ی با آن را مهرد ته
(omwegna, 2001:129.) 

 بیآس  یابیارز یبرا ریاخ ید    ا دراین درحالی است ک   
شها   یریپذ گرفت   بکار یمختل  یسکهنتگا ها در برابر زل ل  رو

س    یشده ک  از آن جمل  م  سب  آ  مناطق یریپذ بیتهان ب  محا
س    ست اده از روش رگر شاره نمهد ک  در ا  هنیبا ا  نیچند گان   ا

شده و اررات   لیمستول،  م مان وارد تحل  یر ایروش  م  متغ
ساختمان، تراکم، نهع مصال  و      یر ایمتغ م   مستول ) قدمت 

 یم ی( بررسررریریپذ  بی وابسرررت  )آسررر  ریعرض معبر( بر متغ
 گری. از طرف د( 7)شرررکل (600:  6988 ،یآباد یشرررهد)زنگ

ز ک  قادر است با است اده ا ییایاست اده از سامان  اطالعات جغراف  
ات اغ  نیزم یک  بر رو یزل ل  ا یداد ایمهجهد، از رو یداده  ا
ست ب  طراح  ندهیدر آ ایافتاده و  پردازد ب لیو تحل یقابل انتیار ا

(Yong  Chen:1998.) 
 و سررنجش یطیمح ی یبرنام  ر کردیرو کی نیاف ون بر ا

ی ابیزب  ار ازین ی یب  زل ل  قبل از  ر مرحل   برنام  ر تیحساس
دارد. سرررامان     یطیمح –یمکان  ی ا  لی تحل  ی مناسرررب بر پا  
 نیا یاری چندمع  یبا اسرررت اده از روشرررها     ییای اطالعات جغراف 

 لی دخ یرمحلیو غ یمحل یآورد تا داده  ا   یامکان را فرا م م 
رفت  بکار گ نیاسررت اده از زم نیمهررتر یبرا یریگ میدر تصررم
 میتصررم یروشررها)مدلها نیا (.Sule Tudes: 2010شررهند )

 ییفضررا یداده  ا بیب  ترک یندیفرا ی( در طارهیچندمع یریگ
ب  محاسررب   تینها ا( پرداخت  و در  یآنها )ورود صیو خصررا

 ا  لیاز عنایررر بکار رفت  در تحل کی ر  یریپذ بیآسرر ازیامت
(.624:  6983 ا(. )احدنژاد،  یشهد)خروج یمنجر م
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 داده ها و روش كار 

بدی          با در نیر گرفتن ا میت آسررریب پذیری کال این پژو ش 
ستایی محدوده مهرد مطالع  در برابر زل ل ، ب     سکهنتگا های رو

تحلیلی برای رسررریدن ب  ا داف مهرد نیر     –روش تهیررری ی 
پژو ش، ابتدا ب  جمع آوری اطالعات مکانی و گرافیکی )نوش (  
و تعیین مهقعیت سکهنتگا های روستایی مهرد مطالع  شهرستان 
ی د پرداخت  و در مرحل  بعد با بررسی ادبیات مربهط  و مطالعات 
اسررنادی شرراخص  ای کلیدی ارزیابی آسرریب پذیری کالبدی   

شررامل اندازه  سررکهنتگاه  ای روسررتایی مشررخص گردید ک   
س          ستر شبک  د سکهنتگاه  ا،  سکهنتگاه  ا، بافت  و  یقطعات 

 یفشردگ سازه، تی یفایل  از گسل، ک    ،یمعابر روستا، قدمت ابن 
س      ستر ستا، تعداد طبوات، د از  یبرخهردار ،یب  مراک  درمان یرو

سه  شت  التیت شد  یم یتیو تراکم جمع یبهدا س  با مدل  پس ازو 
و تحلیل سررلسررل  مراتبی   Topsisتصررمیم گیری چندمعیاره 

(AHP    برای ارزیابی، تحلیل و موایس  روستا ای مهرد مطالع )
برای تهی  نوشررر   ای مهضرررهعی    Arc GISو از نرم اف ار 

ست اده شد)شکل     (. الزم ب  ذکر است ک  داده  ا و اطالعات  7ا
شاخص  ای تحویق ب    مع آوری گردید: یهرت ج  9مربهط ب  

شاخص برخهرداری    الف( شاخص  ا ) مانند  اطالعات برخی از 
یل  از         سی، فا ستر شبک  د شتی و درمانی، معابر و  از مراک  بهدا

ی گ ارش  ا و )آمارنام   ایمطالعات اسررنادگسررل( بهسرریل   
ستان  ستان   یا شهر ش   ا و...(   ،یو  ستخراج برخی اطالعات  نو و ا

  یو نبهده  ای مهضررهعی مرتبط(مکانی و گرافیکی از نوشرر   
برخی اطالعات  مانند تراکم جمعیتی در واحد مسررکهنی، اندازه 

 خانهار ای پرسررشررنام  از لیتکمو قدمت مسرراکن و...بهسرریل  
ج( و در نهایت جهت   جمع آوری گردید مهرد مطالع  یروستا ا

شاخص  ا در مدل   سان و      AHPوزن د ی ب   شنا از نیر کار
خبرگان امر )کارشناسان و مدیران  بنیاد مسکن ، بخشداری  ا      
و د یاری  ا بهده اند  ک  از نیر  تخصص نی  شامل رشت   ای 
شهری ،       سازی و برنام  ری ی   شهر عمران، معماری، جغرافیا، 

ست اده      ستایی و... بهده اند( ا سع  رو س  ته  جامع  آماری .تشده ا
روستا   98شهرستان ی د ک  شامل    ی  روستا ای این پژو ش کل

بهده ک  ب  روش نمهن  گیری تصررادفی سرراده از بین آنها تعداد  
شماری         67 سر ساس نتایج  سی قرار گرفت.  برا ستا مهرد برر رو

خانهار بهده ک  با  2093روسررتا ای مهرد مطالع  شررامل  6984
ن ر سررررپرسرررت خانهار  742اسرررت اده از روش کهکران، تعداد  

عنهان نمهن  براورد و انتخاب شرردند)الزم ب  ذکر اسررت سررط   ب
سط محوق رو در         01/0خطا  ستا  ته سشنام  رو ست( و پر بهده ا

(.  مچنین جهت  9رو از خانهار ا تهزیع و تکمیل شررردند)جدول     
 98وزند ی ب  شررراخص  ا و تحلیل اطالعات از نیرات تعداد       

ه شد.. ی است ادن ر از کارشنایان و خبرگان امر نی  بطهر سرشمار
ست اده از نرم اف ار      شنام ، آنرا اجرا و با ا س پس از تأیید روایی پر

SPSS    و  محاسررب  آل ای کرانبا، ، ضررریب پایایی آن برآورد
(  برای کل گهی   0,30مودار ضریب پایایی حایل شده ) گردید.

   ا نشرران از  پایایی نسرربتا مطلهب اب ار تحویق نی  می باشررد  
 (.6)جدول

 
 

ارزیابی شاخص های  

آسیب پذیری کالبدی  

 سکونتگاه های روستایی

فایل  از  
 گسل

 

 کی یت سازه

 

فشردگی 
 روستا

 

 مراک  درمانی

تسهیالت  
 بهداشتی

بافت سکهنتگاه  
  ا

 

 قدمت ابنی 

 

تعداد  
 طبوات

 

شبک  دسترسی  
 و معابر

 

اندازه  
 قطعات

 

 تراکم جمعیت

 

 اطالعات مکانی و گرافیکی
 و اطالعات میدانی

یاره      - مدل تصرررمیم گیری چندمع
Topsis 

ل  مراتبی       - یل سرررلسررر مدل تحل
(AHP) 
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 قیتحو پرسشنام یی ایپا .1ول جد
 ضریب آل ای کرونبا، گهی   ا 

 0,30 77 کل سئهالت پرسشنام 

 28/0 1 سئهاالت عمهمی

 .6934یافت   ای تحویق،منبع: 

 شاخص  ا و نماگر  ای تحویق .2جدول 

 گهی   ا )نماگر ا( شاخص  ا
تعداد 
 گهی   ا

 یتیتراکم جمع
تعداد جمعیت ، مسررراحت بافت  کالبدی         

 روستا
7 

 6 مساحت واحد  ای مسکهنی قطعات اندازه

س    شبک   ستر  و ید
 معابر

 6 می ان و کی یت دسترسی ب  معابر

 6 نهع مصال  مهرد است اده سازه تی یک

 6 سال ساخت واحد  ای مسکهنی  یابن قدمت

 6 تعداد طبوات  ر واحد مسکهنی طبوات تعداد

 6 گسل)کیلهمتر(می ان فایل  از  از گسل فایل 

ب  مراک   یدسرترسر  
 یدرمان

 6 می ان دسترسی ب  مراک  درمانی

از  یبررررخرررهردار
 یبهداشت التیتسه

 6 تعداد واحد ای بهداشتی و درمانی

 سکهنتگاه  ا بافت
شده       ساخت   سط   سبت  ساحت   –ن کل م

 روستا
7 

 روستا یفشردگ
سکهنی   ساحت   –تعداد واحد  ای م کل م

 روستا
7 

 .6934یافت   ای تحویق،منبع:                      

 ردمهی روستا ا کیت ک ب   ا نمهن  عیوتهزی تیآمارجمع .3جدول 

 مطالع 

 ردیف
نام روستا یا شهر 

 اسکان یافت 
 تعداد خانهار جمعیت

حجم 
 نمهن 

 77 348 4940 اکرم آباد 6

 67 127 9009 ده نه 7

 61 132 7134 فهرج 9

 71 6438 4837 خیرآباد 4

 98 746 828 شحن  4

 44 6973 4621 عیش آباد 1

 79 226 9020 ال  آباد 2

 64 734 6632 حسین آباد 8

 74 74 42 طامهر 3

 69 9 64 گاوداری سعیدی 60

 66 463 6290 محمد آباد 66

 69 4 68 حسن چرخانی 67

 742 2093 78023 جمع 69

ن سال  عمهمی ن هس و مسکسرشماری منبع:                    

6984 
 

یی ی،     ضمن بهره گیری از آمار ته جهت تحلیل اطالعات 
سل  مراتب   لیو تحل Topsisاز مدل  شد   ( AHP) یسل ست اده  ا

 یسرررکهنتگا هاآسررریب پذیری  ییفضرررا عیتهز و برای تعیین
ستا  س  ییرو ستگ  ییایاطالعات جغراف ستم یدر   یاز مدل خهد  ب
ضا  شده  ییف ست  مهران بهره گرفت   ک  در ادام  بطهر خالی    ا

 این روش  ا پرداخت  شده است.

 

 سیتاپس کیتکن 
 TOPSIS Technique for Order Preferenceواژه

by Similarity to Ideal Solution یروشرررها یب  معن 
مدل  نیاسررت. ا آلدهیبراسرراس مشررابهت ب  راه حل ا   یترج

سال   هنیتهسط  هانگ و   روش  نیشد. در ا  شنهاد یپ 6386در 
m  س  ن یگ یهل شهد یم یابیشاخص ارز  nل یبه  نیا ی. منطق ا

بت( و راه  آلدهی ا حل اهمدل ر   فیرا تعر یمن  آلدهی حل ا )مث
ست ک  مع  یآل )مثبت( راه حل دهی. راه حل اکندیم  سهد را  اریا

 یا  نیگ  ن ،یبه ن ی. گ د دیرا کا ش م ن  ی   اری و مع شیاف ا
حال   نیو در ع آلدهی فایرررل  از راه حل ا    نیاسرررت ک  کمتر 

ان، و  مکاری بیدارد. )حب یمن  آلدهیفایل  از راه حل ا نیدورتر
6939.) 

 

 یسلسله مراتب لیتحل کیتکن 
 لیتحل ندیفرا یریگ میتصرررم ی ا کیتکن نیاز کارآمد تر یکی

سل  مراتب    ( ک  Analytical  Hierarchy  process) یسل
ساعت   نیاول سط تهماس ال  شد . ک  بر   6380در  یبار ته مطرح 

 یبنا نهاده شررده و امکان بررسرر  یزوج ی ا سرر یاسرراس موا
د د. با بهره گیری از این  یم رانیمختلف را ب  مد یه ایسررنار

فن، می تهان مسررئل  را ب  یررهرت سررلسررل  مراتبی در قالب   
ا در معادالت درآورد و در آن، معیار ای مختلف کمی و کی ی ر   

نیر گرفت. این فرایند گ ین   ای مختلف را در تصررمیم گیری 
دخالت می د د و امکان  تحلیل حسررراسررریت روی معیار ا و          

 (.6980زیرمعیار ا را فرا م می سازد.)زبردست، 
آسیب پذیری کالبدی    یابیو ارز یتب بندر ایبر ک  از انجا 

 رزیرمعیاو  معیار دییاز ادتعد بایستی از   روستا ای مهرد مطالع  
ینرو ضررررورت بکررارگیری           ی اروش اسرررت رراده گردد، از ا

  با حال  ؛ستا مشخص(  MADM)چندشاخص  یتصمیمگیر
آسرریب پذیری   یابیدر ارز  ا مترراپا دیاز ادتعد دجهو ب  تهج 

را در   اییدکمبه نسانیا ی اوتقضا ستا  ممکن روسرررتایی 
 و تتناقضا ، ادکمبه  مین ک  ،کند دیجاایابیو ارز یی ر برنام 



  ... در برابر زل ل  ییروستا  ایسکهنتگاه پذیری کالبدیسیبو تحلیل آرزیابی ا :هزاریانو مهدوی          94

 دیجاا  ااریگذ سیاستو  یابیرا در ارز ریبسیا ی اریگازسانا 
و   ا یژگیو و باشند بیشتر  ا گ ین  ک  اردیمهدر و کند  می
تر  تهج  قابل  اتناقض  ،دشه یابیارز ستی بای تر  هپیچید ملاعه

می شهد . بنابر این بصهرت ترکیبی ابتدا برای رفع این ناسگاری 
یار ا از فن        ب  مع ندی     AHP ا و وزن د ی  ب  ب و برای رت
است اده شده است  TOPSISگ ین   ا یا  مان روستا  ا از فن 

.  چنین اینک  این دو مدل با  م سررازگار و مکمل یکدیگر می 
  باشند.  

 

 مدل موران 
با چگهنگی تهزیع فضایی آسیب پذیری سکهنتگا های در ارتباط 

ستم اطالعات جغرافیایی آزمهن  ای مختل ی       سی ستایی در  رو
وجهد دارد ک  در ارتباط با مهضرررهع از مدل مهران بهره گرفت        

اب اری برای اندازه  6شررده اسررت. خهد  بسررتگی فضررایی مهران
گیری  مبستگی مکانی مجمهع  ای از خصهییات و ویژگیهای 
مرتبط ک  آیا الگه ا خهشرر  ای، پراکنده یا تصررادفی اسررت، را  

شاخص مهران     سب  مودار   Z-Scoreارزیابی می کند. اب ار محا
اسرت ک  ا میت این شراخص تهسرط این دو امر     P-Valueو 

در شاخص  Pو یا مودار Zارزیابی می شهد.  نگامی ک  نمره ی 
الی ت در حمهران مثبت باشد؛ الگهی گرایش ب  خهش  بندی اس   

شد الگه گرایش ب  پراکندگی دارد. مانطهر ک    ک  مودار من ی با
اشرراره شررده از این روش جهت مشررخص نمهدن گهنگی تهزیع 
ستان           شهر ستا ای مهرد مطالع   در  سیب پذیری  رو ضایی آ ف

 است اده شده است.
گان  استان است    60شهرستان ی د یکی از شهرستان  ای     

شد.      شهر ی د می با ستان واقع گردیده و مرک  آن  ک  در مرک  ا
سمت            ستان اردکان، از  شهر شمال ب   سمت  ستان از  شهر این 
شررررغ ب  بهاباد و بافق، از سرررمت جنهب ب  مهری  و ت ت و از 

شهد. ب  لحاظ مهق      شکذر و میبد ختم می   عیتسمت غرب ب  ا
یایی در   ج  و   96جغراف تا    40در و   ج  و   97دقی و    69در دقی

ستها و     شمالی از خط ا درج  و  44دقیو  تا  60درج   44عرض 
 7شهر،   4دقیو  طهل (توسیمات سیاسی، شهرستان ی د از        46

ستان و   4بخش،  شده ک      31د  شکیل  آبادی آن  98آبادی ت
اشررد)سررالنام   آبادی نی  فاقد جمعیت می ب 41دارای سررکن  و 

تان ی د،     ماری اسررر ماه   94: 6937آ بان  یت  6930(. در آ ، جمع
خانهار بهده ک   618478ن ر برابر با  487187شررهرسررتان ی د   

شهری و     34,44 ید در نواط  ستایی     4,41در ید در نواط رو در

                                                      
6. Global Moran's I 

(. 602: 6937سررراکن بهده اند. )سرررالنام  آماری اسرررتان ی د، 
ستان ی د        شهر شد  شاره  ستان فهرج،   4دارای  مانطهر ک  ا د 

شترین تعداد آبادی دارای    شد. بی فجر، ال  آباد و محمد آباد می با
آبادی دارای سرکن   و کمترین   70سرکن  در د سرتان فهرج با   

با         باد  مد آ ها در فجر و مح ن  می      4آن بادی دارای سرررک آ
ستان ی د،      سالنام  آماری ا شد) شکل   4( ) جدول 6937:94با و 

9) 
 ی ان د ستا ازسکن  یوخال سکن  یدارا یهایادتعدادآب .4جدول 

  دی شهرستان

نام 
 د ستان

 تعداد آبادی

 خالی از سکن  دارای سکن  جمع

 67 68 97 فهرج

 64 4 68 فجر

 72 67 93 ال  آباد

 9 4 2 محمد آباد

 94:  6937معاونت برنام  ری ی استانداری ی د، ماخذ:          
 

 

 
 روکشه درشهرستان،استان مطالع  مهردی روستا ا تیمهقع: 3شکل 

 

 شرح و تفسیر نتايج 
سکهنتگاه      سیب پذیری کالبدی  سنجش و ارزیابی می ان آ برای 
 ای روسررتایی در برابر زل ل  شرراخص  ای مختل ی وجهد دارد 
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سکهنتگاه       شامل اندازه قطعات  شاخصها  ک  در این تحویق این 
سی       ستر شبک  د سکهنتگاه  ا،  ستا، قدمت   ا، بافت   و معابر رو

ابنی ، فایررل  از گسررل، کی یت سررازه، فشررردگی روسررتا، تعداد  
طبوات، دسررترسرری ب  مراک  درمانی، برخهرداری از تسررهیالت  
بهداشرررتی و تراکم جمعیتی می باشرررد. نکت  قابل ذکر اینک  با 
تهج  ب  عدم در دسررترس گذاشررتن اطالعات از طرف سررازمان 

ر قالب مطالعات اسررنادی)آمارنام   ای مربهط ؛ این اطالعات د
 ا، گ ارش  ا و طرح  ای استانی و شهرستانی، نوش   ا و...( و 
سان         شنا ستا ای مهرد مطالع  و کار شنام  از رو س نی  تکمیل پر
تهسط نگارندگان جمع آوری شده است ک  در ادام   ب  نتایج ب     

 دست آمده  ب  یهرت تهیی ی و تحلیلی  پرداخت  شده است:
 ندازه قطعاتا -

اندازه قطعات سکهنتگاه  ا رابط  مستویمی با فشردگی و مصال  
عات             ندازه قط ودر ا ک   ر چ پذیری دارد بطهری یب  نا در آسررر ب
کهچکتر، آسرریب پذیری بیشررتر و بالعکس. این معیار در تحویق 

تا   900متر،  900تا   700متر،  700گروه کمتر از  4حاضرررر ب    
متر توسیم بندی شده  400بیش از متر و  400تا  400متر،  400

اسرررت. میانگین اندازه قطعات در روسرررتا ای مهرد مطالع  بین 
متر می باشد. بیشترین اندازه قطعات مسکهنی در     400الی  900

درید و کمترین آن در حسین آباد    42,20روستای عیش آباد با  
 درید ارزیابی شده است. 71,20با 

 بافت سکهنتگاه  ا-
ت  شده ب  جمعیت  ر روستا را بافت سکهنتگاه نسبت سط  ساخ

 ا گ ت  می شهد.  ر قدر رقم نسبت کمتر باشد، بافت سکهنتگاه 
 بررسرری نسرربت  متراکم تر و آسرریب پذیری اف ایش می یابد.  

شده ب  جمعیت روستا در نمهن   ای مهرد مطالع  نشان       ساخت  
 در روستای طامهر، م رع  حسن چرخانی و حسین آباد    می د د

مترمربع مسرراحت سرراخت  شررده و    741و  14،  40با میانگین 
ن رجمعیت با نسرربت سرراخت  شررده ب     42و  68، 64متهسررط 

  9,42و  9,16، 4,43جمعیت )بافت سرررکهنتگاه  ا( ب  ترتیب با        
سبت     سیب پذیری کمتری ن دارای بافت پراکنده بهده و می ان آ

 ب  سایر روستا ا در ارتباط با این مهضهع دارند.

 شبک  دسترسی و معابر-
بررسی  ا در روستا ای مهرد مطالع  نشان می د د ک  در تمام    
ست. اما          س الت بهده ا سی و معابر از نهع آ ستر شبک  د ستا ا  رو
ستا ای ده نه و        س  و در رو شه سترسی  ا در اکرم آباد از نهع  د
سانی را مختل     شد ک  این امر جریان امداد ر فهرج خاکی می با

 ب پذیری  ا را بیشتر می کند.و می ان آسی

 قدمت ابنی -
سکهنتگاه  ای    سیب پذیری کالبدی  یکی از معیار ای ارزیابی آ
روستایی، قدمت این سکهنتگاه  است. این معیار در این تحویق    

تا  70سال،   70تا  60سال،   60تا  4سال،   4گروه کمتر از  4ب  
ست. حداکثر قد       90سال و بیش از   90 شده ا سیم  مت سال تو

و حداقل آن در روستای ال  آباد   48,90ابنی  در روستای ده نه با  
شان می د د ک  قدمت         76,2با  سی  ا ن شد. برر ید می با در

شتر از      ستا ای مهرد مطالع  بی سکهنتگاه  ا در رو سال   90اکثر 
 می باشد.

 کی یت سازه بنا-
سیب پذیری کالبدی سکهنتگاه    یکی دیگر از معیار ای ارزیابی آ

کی یت سازه ی آنهاست.این امر در روستا ا با تهج  ب  اینک    ا،
با سازه  ای ابتدایی و سنتی ساخت  می شهند قابل تهج  است.       
در تمام روسرتا ای مهرد مطالع  از سرازه سرنتی اسرت اده شرده      
است. بیشترین می ان است اده در روستا ای فهرج و حسین آباد       

ر است اسکلت فل ی تنها   درید بهده است. قابل ذک   41و  24با 
 حایل شده است. 91,40در روستای اکرم آباد با 

 فایل  از گسل-
بررسرری  ا در محدوده مهرد مطالع  نشرران می د د ک  خطهط 
گسل عمدتات از شمال شرغ، جنهب و جنهب غربی نی  می گذرند. 
نوشر  پهن  بندی می ان خطر پذیری و فایرل  از خطهط گسرل    

ستایی     شان می د د ک  اکثر      سکهنتگا های رو ستان  ن شهر
سکهنتگاه  ای مهرد مطالع  در پهن  خطرپذیری کم قرار گرفت   
اند. ب  عبارت دیگر روسررتا ای د سررتان ال  آباد در پهن  خطر  
ستان  ای فجر، فهرج و محمدآباد     ستا ای د  پذیری زیاد و رو

 .(4)شکل در پهن  ی خطرپذیری متهسط و کم استورار دارند
 

 
 مطالع  مهردی روستا ای ریخطرپذ  انیوم ازگسل فایل  .4شکل 
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 فشردگی روستا-
ستا ای اکرم آباد و عیش آباد       شان می د د ک  رو سی  ا ن برر

 704481و  688000واحد مسررکهنی و  374و  840ب  ترتیب با 
سیب          سبت زیاد آ شتر و ن شردگی بی ساحت، دارای ف مترمربع م

سرررعیدی، محمد آباد و    پذیری و روسرررتا ای طامهر، گاوداری      
با         یب  ب  ترت خانی  ع  حسرررن چر حد   48و  84، 47، 40م ر وا

متر مربع  46743و  697446، 17419، 12834مسرررکهنی و 
 مساحت، دارای فشردگی وآسیب پذیری کمتر  می باشند.

 تعداد طبوات-
از نیر این معیار ارزیابی  ا نشان می د د ک  در تمام روستا ای 

مدتات یک طبو ؛ اما در روسررتای شررحن  مهرد مطالع  مسرراکن ع
دریررد و م رع  حسررن  98,40دریررد، گاوداری سررعیدی  2,3

درید دوطبو  می باشند. قابل ذکر است ک  س   64,40چرخانی 
شده         ی ر ارزیابی  ستا ا  س  طبو  در تمام رو طبو  و بیش از 
ستایی مهرد مطالع       سکهنتگاه  ای رو ست. می تهان گ ت ک   ا

 ند.یک طبو  می باش

 دسترسی ب  مراک  درمانی-
این معیار مهمترین معیار ا در ارزیابی آسررریب پذیری کالبدی           
شان می د د ک       ست. ارزیابی  ا ن سکهنتگاه  ا در وقهع زل ل  ا
توریبات در نیمی از روسررتا ای مهرد مطالع  مراک  درمانی وجهد و 
در نیمی دیگر وجهد ندارد. نکت  قابل ذکر اینک  سرر  روسررتای  

هرد مطالع  د سررتان محمد آباد فاقد مراک  درمانی و در مابوی م
شند. ب   مین      ستا ا مهجهد می با د ستان حداقل در یکی از رو
دلیل مردم برای تامین این نیاز ب  روسرررتا ا و د سرررتان  ای   

 مجاور مراجع  می کنند.

 برخهرداری از تسهیالت بهداشتی -
شامل خان  بهدا  شت    این معیار در این تحویق  شت، بهیار، بهدا

ستا ای اکرم       شد. در رو شک، درمانگاه و داروخان  می با یار، پ 
باد و ده نه تمام تسرررهیالت بهداشرررتی ب  غیر از داروخان  و         آ
بهداشت یار مهجهد بهده  اما در روستا ای ال  آباد، حسین آباد و    
ست.        شت  ا شت یار وجهد دا شت، پ شک و بهدا طامهر خان  بهدا

شتی خانهار ب      طبق نیر ا ال سهیالت بهدا سایر ت ی برای تامین 
روسررتا ا و د سررتان و مهاقعی ب  شررهر مراجع  می کنند. نکت  
شتی      ستای محمد آباد تمام تسهیالت بهدا قابل ذکر اینک  در رو
وجهد ندارد. در روسرررتا ای فهرج، خیرآباد، شرررحن ، عیش آباد    
  گاوداری سررعیدی و م رع  حسررن چرخانی تمام تسررهیالت، ب

عبارتی در تمام روسررتا ای مهرد مطالع  د سررتان  ای فهرج و 
 فجر تسهیالت بهداشتی مهجهد می باشد.

 تراکم جمعیتی  -
شان د نده           شده ) کتار( ن ساخت   ساحت  سبت جمعیت بر م ن
تراکم جمعیتی اسرررت. ارزیابی  ا نشررران می د د ک  تراکم       

فهرج ن ر،  764ن ر، ده نه  746جمعیتی در روسرررتای اکرم آباد   
ن ر،  748ن ر، عیش آباد  82ن ر، شررحن   741ن ر، خیرآباد  774

ن ر، گاوداری   3ن ر، طامهر   643ن ر، حسرررین آباد   704ال  آباد   
 9ن ر و م رع  حسررن چرخانی  699ن ر، محمد آباد  7سررعیدی 

باشرررد. می تهان گ ت بیشرررترین تراکم      ن ر در  ر  کتار می 
با      باد  تای عیش آ ن ر و کمترین آن در  748جمعیتی در روسررر

ن ر در  کتار حایررل شررده  7,99روسررتای گاوداری سررعیدی با 
 است.

ارزیرابی شرررراخص  رای آسررریرب پرذیری کرالبردی       -
سکهنتگا های روستایی براساس مدل  ای تصمیم گیری      

 چند معیاره
 مان طهر ک  گذشررت شرراخص  ای ارزیابی آسرریب پذیری    

ستایی عبارتند از     سکهنتگا های رو  افتب قطعات، هاندازکالبدی 
س    شبک    ا، سکهنتگاه  ستر ی   ،یابن قدمت معابر، و ید  از ل فا

 ب  یرس دست  طبوات، تعداد روستا،  یفشردگ  سازه،  تی یک گسل، 
 تراکم و یبهداشرررت التیتسررره از یبرخهردار ،یدرمان مراک 
در این مرحل  ابتدا باید وزن شرراخص  ای  .باشررند یم یتیجمع

شهند ک     سیب پذیری کالبدی س تهی   مهرد نیاز برای ارزیابی آ
شده       98از نیرات  ست اده  سان و خبرگان این امر ا شنا ن ر از کار

اسرررت.  براسررراس می ان ا میت  ر یک از معیار ا، نتایج زیر       
بدسررت آمد و وزن و رتب  ی  ر یک از معیار ا حایررل شررد.    
برای درک بهتر نحهه ی ارزیابی شرراخص  ای آسرریب پذیری  
کالبدی سررکهنتگاه  ای روسررتایی مراحل مدل  ای تصررمیم   
گیری چندمعیاره ذکر می گردد. در مدل تاپسررریس  مانطهر ک  
شکیل ماتریس داده  ا بهده    گذشت اولین مرحل  جمع آوری و ت

ساندن داده  ا در ماتریس برای تبدیل ارزش     ایک  ب  تهان ر
 .(4)جدول من ی ب  مثبت  م در این مرحل  انجام می شهد.

( ماتریس داده  ا برای  4جدول ) مرحل  دوم اسررتاندارد سررازی
سنج   ای   بی بّعد نمهدن ماتریس داده  ا ک  داده  ایی ک  از 
مختلف و نا مسران تشرکیل شرده اند ب  یک زبان مشرترک یا     

 آمده است. واحد مشترک برسند. این مرحل  فرمهل بدست

 𝑛𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝑚

1
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 مطالع  مهردی روستا ا کیت ک ب یی روستای سکهنتگا های کالبدی ریپذ بیآسی ابیارزی  ا شاخص سیماتر .4ل جدو

 نام روستا ا
تراکم 
 جمعیتی

اندازه 
 قطعات

شبک  
دسترسی 
 و معابر

 کی یت
 سازه

قدمت 
 ابنی 

تعداد 
 طبوات

فایل  
 از گسل

دسترسی 
ب  مراک  
 درمانی

برخهرداری 
از تسهیالت 
 بهداشتی

بافت 
سکهنتگاه 

  ا

فشردگی 
 روستا

.004 6,43 7 9 9 4 9 4 7 940 746,12 اکرم آباد  

.004 6,44 7 7 9 4 6 9 6 400 764,4 ده نه  

8/0 6 7 9 4 6 7 6 980 774,4 فهرج  007.  

.004 6,9 7 7 7 4 4 7 9 440 741,62 خیرآباد  

.009 7,04 6 7 7 4 6 7 9 480 82,8 شحن   

.004 6,72 7 7 7 4 6 7 9 400 748,8 عیش آباد  

.004 6,96 7 6 6 4 9 9 9 910 704,12 ال  آباد  

.007 7,28 7 6 6 4 9 6 9 740 643,19 حسین آباد  

.006 4,43 6 6 6 4 4 6 9 490 3,4 طامهر  

.006 9,42 6 7 9 4 9 7 9 430 7,99 گاوداری سعیدی  

.006 6,43 6 6 9 4 9 9 9 470 699,08 محمد آباد  

.006 9,16 6 7 9 4 9 7 9 440 9,1 حسن چرخانی  

 6934یافت   ای تحویق،ماخذ : 

 مطالع  مهردی روستا ا کیت ک ب   ا دادهسازی  استاندارد سیماتر . 5 جدول

 نام روستا ا
تراکم 
 جمعیتی

اندازه 
 قطعات

شبک  
دسترسی و 

 معابر

کی یت 
 سازه

قدمت 
 ابنی 

تعداد 
 طبوات

فایل  از 
 گسل

دسترسی ب  
 مراک  درمانی

برخهرداری 
از تسهیالت 
 بهداشتی

بافت 
 سکهنتگاه  ا

فشردگی 
 روستا

 0077/0 717/0 0290/0 112/0 089/6 641/6 342/0 371/6 473/0 461/84 039/34 اکرم آباد

 0064/0 744/0 0290/0 112/0 089/6 641/6 604/0 084/6 602/0 748/660 369/24 ده نه

 0004/0 021/0 689/0 112/0 089/6 641/6 604/0 487/0 /602 408/33 010/87 فهرج

 0064/0 700/0 0290/0 112/0 486/0 641/6 181/6 487/0 314/0 441/693 844/601 خیرآباد

 0008/0 437/0 689/0 112/0 486/0 641/6 604/0 487/0 314/0 227/648 446/67 شحن 

 0079/0 636/0 0290/0 112/0 486/0 641/6 604/0 487/0 314/0 723/627 046/630 عیش آباد

 0064/0 709/0 0290/0 612/0 670/0 641/6 381/0 089/6 314/0 903/83 704/18 ال  آباد

 0004/0 369/0 0290/0 612/0 670/0 641/6 381/0 670/0 314/0 020/49 449/91 حسین آباد

 612/3 789/7 689/0 612/0 /670 641/6 181/6 670/0 314/0 462/672 642/0 طامهر

گاوداری 
 سعیدی

003/0 441/614 314/0 486/0 342/0 641/6 089/6 112/0 689/0 401/6 612/3 

 612/3 440/0 689/0 612/0 089/6 641/6 342/0 089/6 314/0 410/676 891/78 محمد آباد

حسن  مرزع 
 چرخانی

076/0 441/693 314/0 486/0 342/0 641/6 089/6 112/0 689/0 440/6 612/3 

6934یافت   ای تحویق،ماخذ: 

در مرحل  سرررهم برای وزن د ی ب  شررراخص  ا و  تعیین    
سبت ب  یکدیگر از مدل       شاخص  ا ن سبی  ر یک از  ا میت ن

AHP         ست. در این مدل شده ا ست اده  سان ا شنا و نیریات کار
جدول        وایسرررر  دودوئی )  ماتریس م تدا  ک  طبق نیر   1اب )

کارشرررناسررران براسررراس ا میت نسررربی اولهیت بندی شرررد  
اسررت.)موادیر مهرد اسررت اده در جهت موایسرر  و وزن د ی ب   

ست از : عدد       صها عبارت ا معرف  7معرف ا میت برابر،  6شاخ
معرف ا میت قهی،  4معرف ا میت متهسط،   9سط،  برابر تا مته

معرف ا میت فهغ العاده قهی  3معرف ا میت بسرریار قهی و  2

 نی  می باشند(.
ست     سب  وزن معیار ا بعد از ایجاد ماتریس؛ مرحل  بعد محا

شامل   ست. مرحل  اول ایجاد فیلد     9ک   شخص ا و  Lمرحل  م
RMV  ؛ کL      سطری معیار ا در یکدیگر حایل می از ضرب 

شرررهد. ک  مجمهع این اعداد ب  عنهان معیاری در مراحل بعدی      
( ک  از توسیم  Wاست اده شد. مرحل  دوم محاسب  وزن معیار ا)   

یل      شده حا شده ب  مجمهع وزن  ای نرمال  وزن  ای نرمال ن
شد.  مرحل  سهم ک  تعیین نسبت تهافق ب  عبارتی سازگاری در     
قضاوت و تصادفی نبهدن وزن  ای بدست آمده می باشد. برای     
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 AWبدست آوردن نسبت تهافق اولین کار بدست آوردن مودار    
ست اده گردید. در ادام  نی         سی ا ضرب ماتری ست ک  از روش  ا

 از طریق فرمهل نی  محاسب  می شهد.  Lمودار 

𝐿 =  
1

𝑛
 [∑ (𝐴𝑊/ 𝑊𝑖)]

𝑛

𝑖=1
=

1

11
 (128.88 × 0.09)

=  11.60 

مودار   Wiمودار بردار ویژه و   AWگهیای تعداد معیار ا،      n  ک 
باشرررد. از طریق فرمهل زیر مودار       ضررررایب  ر معیار نی  می 
یلی       سب  می گردد. ک  ج ء مراحل ا سازگاری نی  محا شاخص 

 برای ب  دست آوردن نسبت تهافق می باشد.

𝐶𝐼 =  
𝐿 − 𝑛

𝑛 − 1
=  

11.60 − 11

11 − 1
= 0.06 

معیار اسرررت اده    66 چمنین با تهج  ب  اینک  در این تحویق از     
با تهج  ب  تعداد معیار ا برابر با  RIشررد، طبق اسررتاندارد مودار 

می باشررددر نهایت ضررریب سررازگاری یا نسرربت تهافق با  6,46
مجمهع تمامی مراحل ذکر شررده از طریق فرمهل زیر ب  دسررت 

 آمد :

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=  

0.06

1.51
= 0.04 

سازگاری    شد؛    0,04حال با تهج  ب  اینک  مودار ضریب  حایل 
ست آمده کمتر از   شد؛ بنابراین وزن  ای   0,6مودار بد نی  می با

 .( 2حایل شده تائید می گردد )جدول 

 ی معیار ادودوئ س یموا سیماتر  .6جدول

 معیار ا
فایل  از 
 گسل

اندازه 
 قطعات

کی یت 
 سازه

قدمت 
 ابنی 

بافت 
سکهنتگاه 

  ا

تعداد 
 طبوات

فشردگی 
 روستا

دسترسی ب  
مراک  
 درمانی

شبک  
دسترسی 
 و معابر

برخهرداری از 
تسهیالت 
 بهداشتی

تراکم 
 جمعیتی

 3 3 2 4 4 4 9 9 7 7 6 فایل  از گسل

 3 3 2 4 4 9 9 7 7 6 40/0 اندازه قطعات

 2 2 2 4 4 9 9 7 6 40/0 99/0 کی یت سازه

 2 2 4 9 9 9 7 6 40/0 99/0 99/0 قدمت ابنی 

 4 4 4 9 9 7 6 40/0 99/0 99/0 99/0 بافت سکهنتگاه  ا

 4 4 4 9 7 6 40/0 99/0 99/0 74/0 70/0 تعداد طبوات

 4 9 9 7 6 40/0 40/0 99/0 74/0 70/0 70/0 فشردگی روستا

دسترسی ب  مراک  
 درمانی

64/0 70/0 74/0 74/0 99/0 99/0 40/0 6 7 9 9 

شبک  دسترسی و 
 معابر

64/0 70/0 70/0 70/0 99/0 99/0 99/0 40/0 6 7 9 

 7 6 40/0 99/0 99/0 70/0 70/0 70/0 64/0 64/0 66/0 تراکم جمعیتی

برخهرداری از 
 تسهیالت بهداشتی

66/0 66/0 64/0 64/0 70/0 70/0 70/0 70/0 99/0 40/0 6 

 .6934تحویق،یافت   ای ماخذ : 

 AHPمراحل کلی مدل . 7جدول
 W AW L)وزن نهایی( L RMV معیار ا

 87/66 234/7 74/0 229/9 7446400 فایل  از گسل

 14/66 792/7 63/0 011/9 744640 اندازه قطعات

 06/67 828/6 61/0 434/7 74274 کی یت سازه

 80/66 940/6 66/0 867/6 294 قدمت ابنی 

 86/66 091/6 03/0 933/6 12/46 بافت سکهنتگاه  ا

 08/67 803/0 02/0 018/6 089/7 تعداد طبوات

 44/66 424/0 04/0 237/0 024/0 فشردگی روستا

 40/66 408/0 04/0 411/0 0068/0 دسترسی ب  مراک  درمانی

 43/66 977/0 09/0 441/0 00069/0 شبک  دسترسی و معابر

 46/66 770/0 07/0 902/0 061/7 تراکم جمعیتی

 80/66 612/0 /06 771/0 27/1 برخهرداری از تسهیالت بهداشتی

 886/678 28/66 6 348/64 89/7899649 مجمهع

.6934یافت   ای تحویق،ماخذ: 



 93          6931 زمستان، 8)سری جدید(، پیاپی  4ری ی تهسع  کالبدی، سال دوم، شماره پژو شی برنام  –نشری  علمی 

سبی  ر یک از معیار ا       سان، وزن و ا میت ن شنا طبق نیر کار
شامل فایل  از گسل، اندازه قطعات، کی یت سازه ، قدمت ابنی       
ستا، دسترسی ب         سکهنتگاه  ا، فشردگی رو تعداد طبوات، بافت 
مراک  درمانی، شررربک  دسرررترسررری و معابر، تراکم جمعیتی و     

سبت ب  یکد      شتی ن سهیالت بهدا رتیب یگر ب  تبرخهرداری از ت
با   ، 0,04، 0,04، 0,02، 0,03، 0,66، 0,61،  0,63،  0,74برابر 
بیشرررترین تررا کمترین وزن را برر  خهد  0,06و  0,07، 0,09

تعیین راه  مرحل  چهارم از مدل تاپسرریس،اختصرراد داده اند.  
حل ایده مثبت و راه حل ایده آل من ی معیار ا می باشد. در این 

ست  ضرب     مرحل  ابتدا وزن بد سهم  آمده را بر ماتریس مرحل  

شهد ک  در آن حداکثر و حداقل      یل می  سی حا کرده؛ ک  ماتری
 آورده شده است. 8داده استخراج گردید ک  نتایج آن در جدول 

در ادامر  مرحلر  راه حرل  رای ایرده آل مثبرت)حرداکثر( و        
شد .       سب   یل  از طریق فرمهل  ای زیر محا من ی)حداقل( حا

 60ارزش داده  ا از راه حل ایده مثبت و جدول فایل    3جدول 
 از راه حل ایده آل من ی نمایش می د د

𝑑𝑖
+ = √∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

+)
2

𝑛

𝑖=1

𝑑𝑖   و     
− = √∑(𝑉𝑖𝑗 −  𝑉𝑗

−)
2

𝑛

𝑖=1

 

 

 فایل  داده  ا از ایده آل حداکثر و من ی ب  ت کیک روستا ای مهرد مطالع  . 8 جدول

 نام روستا ا
تراکم 
 جمعیتی

اندازه 
 قطعات

شبک  
دسترسی و 

 معابر

 قدمت ابنی  کی یت سازه
تعداد 
 طبوات

فایل  از 
 گسل

دسترسی ب  
مراک  
 درمانی

برخهرداری 
از تسهیالت 
 بهداشتی

بافت 
سکهنتگاه 

  ا

فشردگی 
 روستا

Max 
 )حداکثر ا(

686/7 73/8 072/0 906/0 636/0 022/0 741/0 0791/0 0604/0 7030/0 0006/0 

Min 
 )حداقل  ا(

007/0 97/97 009/0 0688/0 667/0 022/0 0784/0 0043/0 0071/0 0011/0 447/4 

 .6934یافت   ای تحویق،ماخذ : 
 

 مجمهع و مجذور داده  ا از ایده آل مثبت. 9 جدول

 نام روستا ا
تراکم 
 جمعیتی

اندازه 
 قطعات

شبک  
دسترسی و 

 معابر

 کی یت
 سازه

قدمت 
 ابنی 

تعداد 
 طبوات

فایل  از 
 گسل

دسترسی 
ب  مراک  
 درمانی

برخهرداری 
از تسهیالت 
 بهداشتی

بافت 
سکهنتگاه 

  ا

فشردگی 
 روستا

 مجمهع
 )حداکثر ا(

مجذور 
 مجمهع

 30/61 48/748 0 094/0 0 0 0 0 002/0 0 007/0 91/748 028/0 اکرم آباد

 34/66 24/647 123/6 094/0 0 0 0 0 097/0 062/0 0001/0 68/647 411/0 ده نه

 001/64 61/631 640/3 046/0 094/1 0 0 0 097/0 046/0 0001/0 24/634 736/0 فهرج

 907/1 27/93 123/6 092/0 0 0 070/0 0 0 046/0 0 10/93 007/0 خیرآباد

 71/9 10/60 901/4 078/0 094/1 0 070/0 0 097/0 046/0 0 24/1 274/9 شحن 

 92/0 640/0 0 092/0 0 0 070/0 0 097/0 046/0 0 0 0 عیش آباد

 38/64 74/744 123/6 092/0 0 0009/0 0463/0 0 002/0 062/0 0 41/744 112/0 ال  آباد

 83/74 93/163 640/3 0611/0 0 0009/0 0463/0 0 0020 080/0 0 69/162 608/7 حسین آباد

 30/8 72/23 634/6 0 094/1 0009/0 0463/0 0 0 080/0 0 40/24 244/4 طامهر

گاوداری 
 سعیدی

241/4 27/6 0 046/0 002/0 0 0 0 094/1 001/0 634/6 44/1 41/7 

 88/3 27/32 634/6 073/0 094/1 0009/0 0 0 002/0 062/0 0 03/34 744/7 محمد آباد

مرزع  حسن 
 چرخانی

244/4 16/93 0 046/0 002/0 0 0 0 094/1 004/0 634/6 47/44 11/1 

 .6934یافت   ای تحویق، ماخذ :
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 من ی آل دهیا از  ا ومجذورداده مجمهع .11 جدول

 نام روستا ا
تراکم 
 جمعیتی

اندازه 
 قطعات

شبک  
دسترسی و 

 معابر

کی یت 
 سازه

قدمت 
 ابنی 

تعداد 
 طبوات

فایل  از 
 گسل

دسترسی 
ب  مراک  
 درمانی

برخهرداری 
از تسهیالت 
 بهداشتی

بافت 
سکهنتگاه 

  ا

فشردگی 
 روستا

مجمهع 
)حداقل 

  ا(

مجذور 
 مجمهع

 68/8 34/11 634/6 00072/0 0993/1 00096/0 0463/0 0 003/0 0238/0 030/8 63/19 161/9 اکرم آباد

 002/69 43/613 119/4 00077/0 0993/1 00096/0 0463/0 0 0 0771/0 0 82/611 744/7 نه ده

 38/60 43/670 814/6 0 0 00096/0 0463/0 0 0 0097/0 0 24/662 137/7 رجفه

 12/68 11/984 114/4 00067/0 0993/1 00096/0 0029/0 0 097/0 0097/0 0001/0 04/944 414/4 خیرآباد

 74/77 37/434 971/6 00699/0 0 00096/0 0029/0 0 0 0097/0 0001/0 84/434 0173/0 ن شح

 34/74 83/176 634/6 00060/0 0993/1 00096/0 0029/0 0 0 0097/0 0001/0 67/162 241/4 عیش آباد

 331/8 37/80 119/4 00067/0 0993/1 0 0 0 003/0 0771/0 0001/0 09/23 810/6   آبادال

 240/0 441/0 814/6 00440/0 0993/1 0 0 0 003/0 0 0001/0 0 4969/0 ین آبادحس

 77/61 01/719 0 0403/0 0 0 0 0 0977/0 0 0001/0 38/717 190/2 مهرطا

وداری گا
 سعیدی

0 18/449 0001/0 0097/0 003/0 0 0463/0 00096/0 0 06424/0 0 21/449 49/79 

 64/60 64/778 0 00602/0 0 0 0463/0 0 003/0 0772/0 0001/0 29/772 997/0 مد آبادمح

زع  حسن مر
 چرخانی

064/1 04/944 0001/0 0097/0 003/0 0 0463/0 00096/0 0 06140/0 0 64/944 44/68 

 .6934یافت   ای تحویق،ماخذ : 

 رتب  بندی روستا ای مهرد مطالع  از نیر معیار ای آسیب پذیری کالبدی .11 جدول

 عیش آباد شحن  خیرآباد فهرج ده نه اکرم آباد نام روستا ا

99/0 تاپسیسمدل   47/0  44/0  24/0  82/0  33/0  

 6 9 4 3 8 66 رتب 

 مرزع  حسن چرخانی محمد آباد گاوداری سعیدی طامهر حسین آباد ال  آباد مدل تاپسیس

91/0 رتب   09/0  14/0  3/0  1/0  24/0  

 

 مهرد مطالع   روستا ای پذیری و رتب  بندی آسیب بندی طبو  .12جدول 

 نام روستا تعداد روستا دامن  طبوات درج  آسیب پذیری طبو 

 حسین آباد 6 09/0 - 72/0 آسیب پذیری کم اول

 ال  آباد-فهرج-اکرم آباد 9 72/0 -46/0 آسیب پذیری متهسط دوم

 خیرآباد-طامهر -م رع  حسین چرخانی-ده نه 4 46/0 – 24/0 آسیب پذیری باال سهم

 عیش آباد-گاوداری سعیدی-شحن  -محمدآباد 4 24/0 – 33/0 آسیب پذیری بسیار باال چهارم

                
 

ست اده از       یل   ا در مرحل  آخر با ا ست آوردن فا بعد از بد
فرمهل توسیم ارزش من ی بر ارزش مثبت و باضاف  ارزش من ی 

ماتریس )       هایی  تایج ن یار ا در       +𝐶𝑙𝑖ک  ن ندی مع ب  ب (  و رت

𝐶𝐿𝑖روستا ای مهرد مطالع  حایل شده است  .
∗ =

𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
−+ 𝑑𝑖

+ 

پذیری            یب  یابی آسررر یار ای ارز ع  مع با در نیر گرفتن مجمه
ساس مدل      ستا ای مهرد مطالع  برا سکهنتگاه  ا در رو کالبدی 
ستای         سان می تهان گ ت ک  رو شنا ساس نیر کار سیس برا تاپ
ب  دوم،          گاوداری سرررعیدی رت تای  ب  اول، روسررر باد رت عیش آ
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تای س روستای شحن  رتب  سهم، روستای خیرآباد رتب  چهارم، رو    
شم،         ش ستای طامهر رتب   سن چرخانی رتب  پنجم، رو م رع  ح
روسرررتای محمد آباد رتب    تم، روسرررتای ده نه رتب   شرررتم، 
ب             باد رت ب  د م، اکرم آ باد رت ل  آ ب  نهم، ا تای فهرج رت روسررر
یازد م و حسررین آباد رتب  دوازد م را کسررب کردند. ب  عبارتی 

از لحاظ معیار ا در  می تهان گ ت تمام روستا ای د ستان فجر
ستان ال        ستا ای د  سیب پذیری کمتر، و رو برابر وقهع زل ل  آ
آباد ب  غیر از طامهر  از آسرریب پذیری بیشررتری در برابر زل ل   
ستا ایی ک  در ن دیکی مرک    دارند. ب  عبارتی می تهان گ ت رو
شرررهرسرررتان )ی د( اسرررتورار دارند از لحاظ وضرررعیت کالبدی  

ب و می ان آسرریب پذیری کمتر و  ر چودر سررکهنتگاه  ا مطله
شتری دارند.      سیب پذیری بی ضعیت کالبدی نامطلهب و آ دورتر و

بدی            67و  66جدول   کال پذیری  یب  ندی می ان آسررر ب  ب رت
سررکهنتگاه  ای روسررتایی مهرد مطالع  را براسرراس معیار ای   

 مهرد مطالع  نمایش می د د.
در  لع   وتهزیع فضایی آسیب پذیری روستا ای مهرد مطا   -

 برابر زل ل  با است اده از مدل مهران
سیب پذیری در مدل مهران بدین     ضایی آ فرایند ارزیابی تهزیع ف

شامل     ستای مهرد   67شکل بهده ک  ابتدا الی  نوط  ای ک   رو
مطالع  بهده را در قسمت ورودی این مدل معرفی می گردد. نهع 

و  فایل  مستویم نواط از    6روابط فضایی از نهع فایل  معکهس  
ستویم      یل  م ست اده از  فا سنجیده  7یکدیگر با ا نواط از یکدیگر 

یل        سب  حدود فا ستهر کمکی محا شده ک  مودار آن از طریق د
ست.  مچنین اینک  با تهج       0,049914برابر با 9 شده ا یل  حا

حایررل  Z 0,87و  0,60ب  اینک  مودار شرراخص مهران برابر با 
گ ت ک  مودار مثبت بهده و الگهی محدوده از      شرررده می تهان 

نهع تصادفی می باشد و لذا بین نحهه ی تهزیع فضایی و استورار 
سررکهنتگاه  ای روسررتایی با می ان آسرریب پذیری آنها در برابر 

 مخاطرات طبیعی از جمل  زل ل  ارتباط معناداری وجهد دارد.
ک  در نوشررر   مالحی  نی  می      گردد  اف ون بر این  مانطهر 

 طیبا تهج  ب  شرررا روسررتا ای مهرد مطالع  ییفضررا یپراکندگ
ده و کر تیعهامل تبع نیاز ا  د،یشررهرسررتان  یو انسرران یعیطب
در اطراف منابع آب )قنات، چشم  و...(، خاک مناسب و...    شتر یب

 ،یو جنهب یشرررمال  یشرررکل گرفت   ک  اغلب در قسرررمت  ا      
ستورار    دیشهر   کیبخصهد در ن د   یشمال  سمت در ق. دارندا

یل  ب     ستان فا ستا ا ب  نیشهر سمت  ا  شتر یرو  یبهده اما در ق

                                                      
6. Inverse-Distance 

7. Euclidean _Distance 

 ت  اند.داش عیتهز  دیشهر  یکیفهایل کمتر و در ن د نیا یجنهب
نهع پراکندگی سرررکهنتگاه  ای روسرررتایی مهرد مطالع  از نهع      
شرایط مختلف)طبیعی     صادفی نبهده ب  این معنی ک  ب  خاطر  ت

ن عمدتات سکهنتگاه  ای روستایی در   و انسانی( شهرستان و استا    
اطراف مرک  شرررهرسرررتان تمرک  داشرررت  اند. با تهج  ب  اینک  
ستان         شهر شرغ و جنهبی غربی  شمال  سل عمدتات در  خطهط گ

سیب     . می گذرد سل نی  آ ستا ای ن دیک ب  این خطهط گ لذارو
حاظ تهزیع فضرررایی و           ب  ل یابی کلی  ما در یک ارز ند. ا پذیرتر

 سل و آسیب پذیری می تهان گ ت ک  بالغ بر  فایل  نسبت ب  گ  
 67روسرتا از   8دریرد از سرکهنتگاه  ای مهرد مطالع )تعداد   84

 د.نروستا ( در طیف آسیب پذیری متهسط ب  باال استورار دار
 

 
 

 
  نتایج آزمهن مهران تهزیع فضایی و آسیب پذیری .4شکل 

 

9. Calculate Distance Band 
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 فضایی سکهنتگاه  ای روستایی و می ان آسیب پذیری آنها در برابر زل ل  تهزیع .5 شکل

 

 بحث و نتیجه گیری  
شهری      ستایی و  سکهنتگاه  ای رو شهر ای در حال  در میان  ک

شدن چالش  ای         ستایی ب  خاطر نهادین   ضا ای رو سع ، ف ته
 -کالبدی، اجتماعی-اسررراسررری و مهم در ابعاد مختلف)محیطی

سیاسی( در فرایند زمانی، ازجمل     -فر نگی، اقتصادی و تاریخی 
مناطوی  سرررتند ک  در برابر وقهع مخاطراتی  مچهن زل ل  ب        

مجمهع و بطهر گرچ  در شرردت آسرریب پذیر بهده و  سررتند. ا  
ناشررری از زل ل ، در بین      مطلق تعداد   تل ات و مرگ و میر ای 

ساکنین این        ست، اما  ساکنین مناطق روستایی کمتر از شهر ا ا
فضا ا، ب  خاطر اینک  از اقتصاد ضعیف) ب  ویژه در مناطوی ک     
سیب      ست( رنج می برند، آ سیار کم و ج یی ا خدمات اجتماعی ب

دی، آسیب  لبپذی بیشتری دارند. با تهج  ب  دیدگاه فی یکی و کا 
سکهنتگاه  ا در آن     شتراز طریق تخریب محیطی  ک   پذیری بی
اسرررتورار یافت  اند، ایجاد می شرررهد. از آنجا ک  برنام  ری ی و          
ستایی ب  مثاب  نیام         سکهنتگا های رو سیب پذیری  شناخت آ

ست عدم اتالف         – ای مکانی  سیا ستیابی ب   ضایی، برای د ف
 ا، خطر پذیری روسررتا ا را  منابع و بهره گیری از حداکثر تهان

در برابر زل ل  تولیل می د د. این امر ا میت شرررناخت دقیق         
شی از         سارات نا شگیری از خ سیب پذیری، برای پی ش   ای آ ری

ارزیابی  با  دف حاضررر زل ل  را بیشررتر آشررکار می کند. مطالع 
ستان ی د         شهر ستایی  سکهنتگاه  ای رو سیب پذیری کالبدی  آ

با   ل   مدل  ای      در برابر زل   AHPو  TOPSISاسرررت اده از 

 فی یکی آسیب پذیری مدل براساس بررسی  ا شد. نتایج انجام 

شة  تهیة نی  و بیرونی و درونی شاخص  ای  قالب در سیب   نو آ
نشان داد ک    مهجهد شاخص  ای  از وزن گذاری حایل  پذیری

در روستا ای مهرد مطالع  با در نیر گرفتن مجمهع  معیار ا در  
ی مهرد مطالع  براساس نیر کارشناسان می تهان گ ت    روستا ا 

ک  تمام روسرررتا ای مهرد مطالع  د سرررتان فجر )عیش آباد،          
شررحن  و خیرآباد( از لحاظ معیار ا در برابر وقهع زل ل ، آسرریب  

روسررتای پذیری کمتر، روسررتا ای د سررتان ال  آباد ب  غیر از  
شتری در برابر زل ل  دارند.     سیب پذیری بی ر این اف ون بطامهر آ

با در نیر گرفتن مجمهع  عهامل می تهان گ ت علیرغم اینک        
خانهار سرراکن در روسررتا ای مهرد مطالع  معتود بهدند تا کنهن  
زل ل  ای ک  آسریب جدی وارد کند؛ در روسرتا ای مهرد مطالع    
شاره شد اکثر سکهنتگاه       ر، نداده است. اما با تهج  مطالبی ک  ا

سرررال، کی یت  70الع  قدمتی بیش از  ای روسرررتایی مهرد مط
سرررازه از نهع تیر چهبی، سررروف چهبی و دیهار خشرررتی و گلی، 
کی یت سررراخت معماری سرررنتی و بنایی و کارگری، شررربک         
دسترسی نامناسب در بعضی از روستا ا، عدم دسترسی ب  مراک         
و تسهیالت بهداشتی و درمانی، ن دیکی ب  خطهط گسل  ا و...    

عدم ب   تایی در برابر    از یک طرف و  م  بهدن مسررراکن روسررر ی
مخاطرات طبیعی از جمل  زل ل ، عهاملی  سرررتند ک   ضرررریب 
خطر و آسیب پذیری را اف ایش می د ند. ب   مین دلیل نیازمند 
نهسازی و مواوم سازی، دسترسی ب  شبک  دسترسی مناسب و          
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م  ری ان            نا مدیران و بر یت  ما م  و ح مانی، بی تسرررهیالت در
 باشند. روستایی نی  می

ست آمده می تهان گ ت ک    در نهایت با تهج  ب  نتایج ب  د
ساکن و ناکارآمد ستایی بر فرم،  یبافتها ی م  تی یعملکرد، ک رو

رتواء ا یبرا رونیازاداشت  است ،    یاساس   ریتأرروستا ا   تیو امن
ستاییان و رفاه  یزندگ تی یک ساز رو ساز  ی، نه ساخ و به تمان ی 

 ادیز پراکندگی  ک  با تهج  ب  داردضررررورت ی آنها بافتها  ا و
و  یآن، نهسرراز یو فر نگ یابعاد اجتماع یدگیچیو پ روسررتا ا
 ند یفرا نیکردن مردم در ا ریو درگ ضرررهررا ج  با ح  یبهسررراز

، بنابر این  ب  منیهر کا ش آسررریب پذیری   دی نما یم رممکنیغ
 کالبدی سکهنتگاه  ای روستایی مهرد مطالع  پیشنهاد میگردد 

با عنایت ب   نتایج تحویق ک  نشرران داد ک  قدمت مسرراکن  -6
سال بیشتر است  و مصال  کی یت      70در منطو  مهرد مطالع  از 

شارکت        ست اده حداکثری از م ضمن ا ست  مطلهبی ندارند الزم ا
چنین ،  مساختمانها تی یو ارتواء ک ینهساز جهت در انییروستا

را ا در این زمین  از پتانسرریل سررازمان  ای مردم نهاد و شرره  
 .است اده شهد

بنابراین نیارت مسرررتمر و دقیوی بر سررراخت و سررراز ای -7 
مسرراکن روسررتایی و اسررت اده از مصررال  بادوام بخصررهد در   
یهرت گیرد.      سعیدی  ستا ای حسین آباد، طامهر و گاوداری   رو

 یدر مهارد یو دسرترسر   منابع تی یک در این ارتباط الزم اسرت 
ست   صا  اده مچهن)ا ساکن و اف ا  یل  مواوم برااز م خان   شیم

منیم، قابلیت  یمحکم و سرراختار  ندسرر  هنیبا فهنداسرر ی ا
  ابدیامدادرسان و...( بهبهد   یدسترسی ب  نهاد ا

اف ون بر این با تهج  ب  نتایج ب  دست آمده، بهسازی شبک    -9
ستایی جهت کمک         سکهنتگاه  ای رو سی  ستر  ای معابر و د

روسررتا ای ده نه و فهرج در  نگام وقهع   ای امدادی بهیژه در
 زل ل  انجام شهد

درمانی در روستا ای مهرد مطالع    –و نی  خدمات بهداشتی   -4
با تهج  ب  جمعیت ساکن در آنها بخصهد در روستا ای فهرج،   
حسررین آباد، طامهر، محمدآباد اسررتورار یابد و آمهزش امداد ای 

سکهنتگاه  ای     ساکنین   صهد   اولی  ب   کلی   ستایی بخ در  رو
 حسین آباد و ال  آباد یهرت گیرد.

 

 

 منابع

. معاونت "سررالنام  آماری اسررتان ی د"(. 6937اسررتانداری ی د )
 برنام  ری ی استانداری ی د. 

 ،محمهد ؛ پر ی کار  ،قدیری افتخاری، عبدالرضرررا رکن الدین ،     
تحلیلی بر دیدگاه  ای "(. 6988) و شررایان، سرریاوش اکبر

. "نیری آسرریب پذیری جامع  نسرربت ب  مخاطرات طبیعی
 ، بهار.6، شماره 69، دوره فصلنام  مدرس علهم انسانی

شان، مجید )  سیب "(. 6930پری سهان   کا ش آ پذیری در برابر 
ین ریت ریسک در بمحیطی )زل ل ( با است اده از رویکرد مدی

. رسرال  دکتری، دانشرگاه   "مناطق روسرتایی اسرتان ق وین  
 تربیت مدرس، تهران.

اولهیت بندی  ". 6984توهایی، مسررعهد و غ اری، سررید رامین )
،  AHP - بحران درسرررکهنتگا های روسرررتایی باروش  

ستان بازفت  شگاه    . "مطالع  مهردی د  شی دان مجل  پژو 
ی هان  سانی  ( ا شماره   جلد ، )علهم ان ستم،  ی حات  6 بی  ،

94-46. 
 (.6936)محمهد  ،مانیفالسل  ،محمد  ،پهریکمال ، حج ی،دیجمش 

س " یر کالبد  یریپذ بیآ ستا  یسکهنتگا ها  یعنا در  ییرو
ستانها     یخ مناطق زل ل  شهر   ."(رکههیو ز ناتیقا ی)نمهن : 
صلنام  علم  ضا  ییایجغراف شیآمای پژو ش  -یف شگاه  دان ،ف

 . 32 -24،یص 1شماره  ،سال دوم،گلستان 
 .(6939حبیبی، آرش.، ای دیار، یررردیو .، سررررافرازی، اعیم. )   

 .انتشارات کتیب  گیل ."گیری چندمعیاره فازیتصمیم"
کاربرد فرآیند تحلیل سررلسررل   "(. 6980زبردسررت، اسرر ندیار ) 
شهری و منطو  مراتبی در برنام  مجل   نر ای   ."ایری ی 

 .60شماره  ،زیبا
برنام  ری ی کاربری زمین و ایررالح "(. 6980سررتهده، بابک )

معابر جهت ایمن سازی در برابر زل ل  )نمهن  مهردی : محل  
نام  ی     . "باغ فردوس شرررهرداری منطو  یک تهران(     یا پا

برنام  ری ی شهری و منطو    -کارشناسی ارشد، شهرسازی     
 ، دانشگاه شیراز.ای

کلثهم  ذاکری میاب، و  محسرن   ظا ری، محمد، آقایاری  یر،
ارزیابی آسرریب پذیری نهاحی روسررتایی از خطر  "(. 6934)

. "زل ل  )مطالع  مهردی : بخش مرک ی شررهرسررتان مرند( 
ستایی  سال  مجل  پژو ش و برنام  ری ی رو شماره ی  4،   ،

 .32-666، یص 3

نالی  ید  ،عی مد )     جمشررر یانی، اح هدی، روم (.  6939، چراغی م
 ارزیابی نوش اعتبارات مسررکن در کا ش آسرریب پذیری "

ستان       ستایی مطالع  مهردی: د  سکهنتگاه  ای رو کالبدی 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=20422
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=223893
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=223893


  ... در برابر زل ل  ییروستا  ایسکهنتگاه پذیری کالبدیسیبو تحلیل آرزیابی ا :هزاریانو مهدوی          44

 ،فصررلنام  مسررکن و محیط روسررتا  ."خدابنده -ب ین  رود
 .30-22،یص 641،شماره 99تابستان، دوره 

 حمید  ،ویری قاسرررمی  و جمشرررید  ،عینالی ، حسرررین ،فرا انی 
نوش تهسرررع  ظرفیتی در مدیریت کا ش خطر     ". (6939)

ستان ابهر،      شهر ستایی )مطالع  مهردی:  زل ل  در مناطق رو
 99 دوره ،مسرکن و محیط روسرتا  . "د سرتان سرنبل آباد(  

 .24- 19یص ; 644 شماره ،
مشکینی، ابهال ضل، قائد رحمتی، ی ر و شعبان زاده نمینی، رضا 

شهری در برابر زل ل    " .(6939) سیب پذیری بافت  تحلیل آ

و  دو شرررهرداری تهران(       ع  : منط طال و  مهردی م . ")منط
یای انسرررانی،    ماره  41دوره  پژو ش  ای جغراف ، 4، شررر

 .849-841زمستان، یص 
فر نگ آبادیهای  "(. 6982معاونت برنام  ری ی اسررتانداری ی د)

ستان ی د(      شهر ستان ی د) گروه  دفتر آمار و اطالعات، ." ا
 .GISنوش  و 

زمین شرررناسررری مهندسررری و    "(. 6982معماریان، حسرررین )  
 .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم ."ژئهتکنیک

 

Abasnezhad et al. (2008) . “Earthquake Risk 

Management, Adapted from the Book, 

Protection of land, Author; Koban & 

Espens, Kernam Municipality Disaster 

Management Center, Vol, 1. (In Persian). 

Adger, W., N. (2006). “Vulnerability”. Global 

Environmental Change 16. 

Angeon, V & Bates. S(2015). “Reviewing 

Composite Vulnerability and Resilience 

Indexes: A Sustainable Approach and 

Application”. World Development, 72, 140-

162. 

Bardsley, D. K. & Wiseman, N. D. (2012). 

“Climate Change Vulnerability and Social 

Development for Remote Indigenous 

Communities of South Australia”. Global 

Enviromental Change, 22(3), 713-723. 

Benyong, W. et al(2016). “The Livelihood 

Vulnerability of Rural Households in 

Earthquake-Stricken Areas- A Case Study 

of Ning er, Yunnan Province”. Institute of 

Geology, China Earthquake 

Administration, Beijing 100029, China. 

Bryant, E. A. (1993). “Natrual Hazards: Press 

Cindicate of the university of Cambridge”. 

Melbourne, Australia. 

Cannon, T (2000). “Vulnerability Analysis and 

Disaster, In : D, J. Parker, ed,. Floods”. Vol, 

1. London, Reutledge. 

Cannon, T,. Twigg J,. Rowell J,. (2003). 

“Social Vulnerability, Sustainable 

Livelihoods and Disaster)”. London: 

Department for international development 

DFID; Government of the United Kingdom. 

Dalal-Clayton, B. & Dent, D. (1993). 

“Surveys, Plans and People.A Review of 

Land Resource Information and its Use in 

Developing Countries”. Environmental 

Planning Issues, No. 2. London: IIED. 148 

pages 

Dikmen, N. (2008). “Sustianable Development 

in Disaster Affected Rural Areas: The Case 

of Dinar Villages, World Academy of 

Science, Engineering and Technology”. 

Institutional Journal of Science, 

Behavioral, Eductional, Economic, 

Business and Industtial Engineering, Vol;2, 

No;7. 

Gallopin, G. (2006). “Linkages between 

Vulnerability, Resilience and Adaptive 

Capacity”. Global Environmental Change, 

16, 293-303. 

Joseph, S. et al. (1997). “Understanding Post-

Traumatic Stress; A Psychosocial 

Prespective on PTSD and Treatment”. West 

Sussex; John Wiley & Sons Ltd. 

Kapstein, L. (2007). “Three Approach to 

Urban Vulnerability: Social, Physical and 

Urban”. Vulnerable Areas in the Interior of 

a Chilean City. 

Marcuson, W.F (2003). “Preventing 

Earthquake Disaster: The Grand Challenge 

in Earthquake Engineering; National 

Research Council”. The National Academic 

Press; Washington, DC. USA. 

McEntire, D.A (2005). “Why Vulnerability 

Matters: Exploring the Merit of an Inclusive 

Disaster Reduction Concept”. Disaster 

Prevention and Management, Vol. 14, 

No.2. 

Min, Xu. et al. (2010). “Change Detection of 

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=223893
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4547
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4547
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4547
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4547
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=48043


 44          6931 زمستان، 8)سری جدید(، پیاپی  4ری ی تهسع  کالبدی، سال دوم، شماره پژو شی برنام  –نشری  علمی 

an Earthquake Induced Barrier Lake Base 

on Remote Sensing Image Classification”. 

International Journal of Remote Sensing. 

Moser, C. O. N (2007). “Reducing Global 

Poverty, The Case for Asset 

Accumulation”. Washington, DC: 

Brookings Institution Press. 

Omwenga. M. (2001). “The Missing Link: 

Spatial Information Required In The 

Preparation and Implementation of  

Physical”. 

Thywissen, K. (2005). “Core terminology of 

disaster reduction: United Nations 

University”. Institute of Environment and 

Human Security. 

Turner, B. et al. (2003). “A Framework for 

Vulnerability Analysis in Sustainability 

Science”. Proceedings of the National 

Academy of Science of the United States of 

America, 100. 8074-8079. 

UN/ISDR, (2005). “National Report of Iran on 

Word Conference on Disaster Reduction”. 

18-22 January, Kobe, Hyogo, Japan, pp. 

149. 

Weichselgartner, J. (2001). “Disaster 

Mitigation: The Concept of Vulnerability 

revisited”. Disaster Prevention and 

Management, Vol. 10, No.2.  

Wilson, G. (2012). “Community Resilience 

and Environmental Transitions”. London: 

Earthscan. 

Wisner, et al. (2004). “Natural Hazards, 

Peoples Vulnerability and Disasters”. 2nd 

Edition, London; Routledge. 

Yoo, G et al(2011). “Development and 

Application of a Methodology for 

Vulnerability Assessment of Climate 

Change in Coastal Cities”. Ocean & 

Coastal Management, 54(7), 524-534.



 

 

 


