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ABSTRACT   
Introduction and Background Physical indicators of urban texture such as the age of buildings, 

microstructure, number of floors and type of building materials have a determinant role in the 

intensity and extent of the cities vulnerability in the face of earthquakes. Many Iranian cities are 

located on areas with moderate and high risk of earthquakes. Hence, Special attention to the elements 

qualities and physical indicators of urban spaces can dramatically reduce the incidence of 

environmental disasters in Iranian cities. The Gorgan city has 360,000 inhabitant’s population and 

3,600 hectares’ area in 2016 that is located on earthquake areas with a relatively high risk. 

Accordingly, the present research, seeks to vulnerable zones determination of Gorgan city texture in 

terms of physical indicators and prioritization of affecting physical indicators on its vulnerability.  
Methodology The research is applied and method is descriptive-analytical. The method of data collection is 

documentary. Four categories of criteria were used to determine the physical vulnerability of urban blocks in 

Gorgan. For each criterion, the indices were evaluated using AHP, ANP and VIKOR models. Finally, using the 

VIKOR model, the final composition and physical layer of physical vulnerability  
of Gorgan were calculated. For this purpose, this study have used models such as AHP, ANP and VIKOR. 

Findings Based on VIKOR model results, the highest degree of physical vulnerability is belonging to the  
central and somewhat southern regions of the city of Gorgan. Meanwhile, the eastern, western and 

north parts of the city have a better condition. Based on ANP model results, material, building age, 

number of classes and micro fracture indices, have the highest impact on urban vulnerability 

assessment of Gorgan, respectively. However, the value of each of these indicators is 0/422, 0/224, 

0/176, and 0/126 respectively.  
Conclusion The center of the city of Gorgan is more vulnerable than its surroundings. This is due to 

worn-out and old materials of city center. On the other hand, the northern and western texture of 

Gorgan are in the better situation.  
Keywords Vulnerability; Physical Indicators; Earthquake; Gorgan City  
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  مقدمه
نفر را به کام مرگ  هزار٩٠ محیطیزیستفاجعه  ٤٣٠، ٢٠٠٥در سال 

میزان  زیستند. بالیا بهمی درآمدکمکشید که بیشتر آنها در کشورهای 
یر تأث هشهرهای کشورهای در حال توسعنامتوازنی بر افراد فقیر در 

 گذاشته است و آنها تا حدودی در حفظ فقر و ناعدالتی تأثیر دارند
[Chafe,	2007].  عداد روزافزون بالیا ت دهندهنشانآمارهای جهانی

گذشته است. در واقع، بالیای  هایدههو اثرات فاجعه در 
 ٣/٣ز گذشته موجب مرگ بیش اه تنها در چهار ده محیطیزیست

	,WB] اندشدهخسارت اقتصادی میلیارد دالر  ٣/٢میلیون نفر و 

های رده دوم استان گلستان جز استاناین میان،  در [2010:10
ها خطر زلزله و در رده خود اولین استان پرخطر است. برآیند بررسی

و  هلرزه در گلستان ثبت شدزمین ٨٤٠کنون  دهد که تانشان می
لغزش هستند. مناطق زیادی از مساحت این استان مستعد زمین

دهد که بدون در نظر گرفتن ای نشان میبندی لرزههای پهنهنقشه
ای ها، استان گلستان دارای چهار پهنه، نواحی با خطر لرزهتأثیر آبرفت

های بسیار زیاد، زیاد، متوسط و پایین است که شهر گرگان در پهنه
هزار  ١٢٦و زیاد قرار دارد. براساس آخرین آمارها حدود بسیار زیاد 

نفر از جمعیت شهر گرگان به عنوان مرکز استان گلستان در بافت 
فرسوده و دارای خطر این شهر سکونت دارند؛ فرسودگی بافت مرکزی 

، سرپیر، کوی سجادیه، کوی گرانمیخچه هایمحلهگرگان بیشتر در 
امام رضا (ع)، قزاق محله، میرکریم  فردوسی، آلوچه باغ، ملل، محله

 و کوی طالقانی است. براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی
هکتار بافت  ۱۵۲هکتار بافت فرسوده،  ۴۶۵)، گرگان دارای ١٣٩٧(

مساحت این شهر شامل بافت ناکارآمد  %٢٤تاریخی است و اینکه 
 شهروندان گرگانی در این مناطق سکونت دارند. در %٣٥است و 

  . اندشدهواقع، این بافت های ناکارآمد در مرکز شهر گرگان واقع 
در خصوص فجایع طبیعی نشأت  هاپژوهشاز  پذیریآسیبمفهوم 

 ناسانشبومعمدتًا توسط  پذیریآسیبپژوهش  هگرفته است. توسع
 شکل گرفته است ۱۹۷۰ هانسانی مکتب شیکاگو در ده
[Krellenberg	et	al	  	,White]وایت، ۱۹۷۰ ه. در ده[2016	,

، در مطالعات خود در رابطه با [1978	Burton,] برتونو  [1974
، ۱۹۸۰ هفجایع طبیعی، این مفهوم را مطرح کردند. پس از آن، در ده

مرتبط با گرسنگی و امنیت غذایی، فقر  هایپژوهشاین مفهوم به 
از این مفهوم  [1981	Sen,]  سنو توسعه راه یافت. برای نمونه، 

در پژوهش خود در خصوص گرسنگی و امنیت غذایی استفاده نمود. 
این مفهوم را  [1989	Swift,	&	Chambers] چامبرز و سویفت

 هاپژوهش، ۱۹۹۰ هتوسعه و فقر بسط دادند. در ده هایپژوهشبه 
انسانی در تغییرات و فجایع محیطی متمرکز  هایفعالیتر یروی تأث
	Janssena] شدند et	 al,	 2006;	 Janssen,	  لیورمن. [2007

[Liverman,	 در تغییر محیط  پذیریآسیباز مفهوم  ،[1990
 ریپذیآسیببه  ویکمبیسته زیست جهانی استفاده کرد. در سد

انسان و  -سیستم محیط زیست خصوصبهدوگانه  هایسیستم
امل کلی، تک طوربهاکولوژیکال توجه شده است. -سیستم اجتماعی
پذیری از فرآیندهای بسط محتوا و یکپارچگی جامع مفهوم آسیب
در  پذیریآسیبناشی شده است. به طور خاص،  ایچندرشته
انسان، به یک مفهوم -مرتبط با سیستم محیط زیست هایپژوهش

خطر، شکنندگی،  هایمؤلفهاشتراکی تبدیل شده که مشتمل بر 
، حساسیت، انطباق و واکنش، راندگی، بالیای طبیعیحاشیهبه

	;2003	al,	et	Cutter] و غیره است آوریتابپتانسیل سازگاری، 

Chuanglin	et	al,	2016].  
مفهومی چندوجهی است. چرا که افزون بر ابعاد  پذیریآسیب

. یردگمیمحیطی و اقتصادی را در بر  هایجنبهفیزیکی و اجتماعی، 
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را به  پذیریآسیب ،[2003	Weeks,	&	Rashed] راشد و ویکنز
 هایحلراه هوسیله که ب اندکردهله ناخوشایند مطرح اعنوان یک مس

مفاهیم، قوانین و اصول مربوط به ه متعدد و عدم قطعیت دربار 
	:2009	al,	et	Ebert]تعریف شده است هاحلراهدستیابی به این 

فیزیکی و  پذیریآسیببین  ،پذیریآسیب. در ادبیات [277
 هاییویژگفیزیکی به  پذیریآسیباجتماعی نوعی تمایز وجود دارد. 

آنها را در  هکه خسارات بالقو شودمیساختارهای کالبدی اطالق 
. بنابراین، کندمیصورت وقوع رویدادهای فاجعه آمیز تعیین 

، (شیب ژئومورفولوییک هایویژگیشامل  پذیریآسیبمتغیرهای 
(مقدار بارش یا طول  ری زمین)، هیدرولوژیکارتفاع، پوشش/کارب

کالبدی(نوع مصالح و کیفیت ساخت)  هایمشخصهسیل) و 
	,Rhinane	&	Niyongabire	2005;	Rivas,	&	O’Hare]است

اجتماعی به عنوان یک  پذیریآسیب هایشاخص. [147	:2019
و نمایش بصری ابعاد انسانی  گیریاندازهابزار پیشرو برای 

. [2015	Tate,	&	Rufat] اندشدهمخاطرات نمایان  پذیریآسیب
از  ایمجموعه، [2003	al,	et	Cutter] و همکاران کاتراز دیدگاه 
افراد ضعیف و  )۱: گذاردمیاجتماعی تأثیر  پذیریآسیبعوامل بر 

) نوع و ۲(افراد سالخورده، کودکان و زنان)؛  ناتوان از لحاظ فیزیکی
 ) دسترسی محدود به منابع عمومی۴؛ ) مسکن۳؛ هازیرساختتراکم 

 ) دسترسی ناکافی به منابع خدمات۵(دانش، اطالعات و فنـاوری)؛ 
 ه) فقدان دسترسی به قدرت سیاسی و سرمای۶(آموزش و پزشکی)؛ 

	,al	et	Singh] ) باورها و آداب و رسوم۷اجتماعی و در نهـایت 

2014;	 Ge	 et	 al,	  پذیریآسیبارزیابی  هایچارچوب .[2017
	Turner] نظیر مقیاس هاییموضوع و به یافتهگسترشاجتماعی 

&	 Matsond,	  ، مخاطرات خاصزمانیتغییرات ،[2003
[Younus,	2017;	Török,	2018]،  پذیریآسیبیکپارچگی با 

	Lianxiao] اقتصادی پذیریآسیبمحیط اکولوژیکال و  &	

Morimoto,	2019] ون تمرکز پژوهش . در این میان، کانپردازدمی
ر عین ، داستشهری  هایبافتکالبدی  پذیریآسیبحاضر بر ارزیابی 

کالبدی و اجتماعی در شهر  پذیریآسیب هحال سعی دارد به رابط
 هایپهنههدف پژوهش حاضر، تعیین  چهچنانپردازد. نیز ب گرگان

های کالبدی و شهر گرگان از لحاظ شاخص پذیرآسیبمکانی 
ر در پژوهش حاض. استعوامل تأثیرگذار بر آن  بندیاولویتهمینطور 
 شهر گرگان اکتفا نشده است پذیرآسیبمناطق  بندیپهنهتنها به 

)، بلکه با اندپرداختهپیشین به آن  هایپژوهش(موضوعی که 
 AHP ،ANPنظیر  هاییمدلو تلفیق  مندمکان هایمدلاستفاده از 

کالبدی تأثیرگذار بر  یهاشاخص بندیاولویتبه  VIKORو 
	بافت شهر گرگان پرداخته شد.  پذیریآسیب

  

  شناسی روش
استان گلستان با دارا بودن مرزهای آبی و خاکی با کشورهای 
همسایه دریای خزر از موقعیت ژئوپلتیکی مهمی برخوردار بوده و 

هکتار، در فاصله  ۳۶۰۰شهر گرگان مرکز این استان با وسعتی معادل 
کیلومتری دریای خزر قرار  ۵۰کیلومتری از مرز ترکمنستان و  ۷۵

طول  و ۵۵∘  ۲۶' این شهر در .]	alSayami	et,	[2015 گرفته است
 هایکوهشمال رشته  هدقیقه عرض شمالی در دامن ۳۶∘ ۵۰' شرقی و

متر از  ۱۵۵البرز گسترده شده است. شهر گرگان در ارتفاع متوسط 
نفر جمعیت است. اطالعات  ۳۵۰۶۷۶سطح دریا واقع شده و دارای 

در سال  ه در اولین سرشماری قابل استنادکدهد یموجود نشان م
 جمعیت ترتیبنفر جمعیت بوده است، به این  ۲۸۳۸۰دارای  ۱۳۳۵

	&	Mirkatoli] برابر شده است ۱۰ساله حدود  ۵۰آن طی این دوره 

Hosseini,	2015].  موقعیت محدوده پژوهش را نشان  ۱شکل
  داده است.

  

   
  [2015	al,	et	Khoshfar] موقعیت جغرافیایی شهر گرگان هنقش )١ شکل

  
تحلیلی است. -پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی

 هایدادهپژوهش به صورت اسنادی و از  هایداده آوریجمعروش 
 [2017	Center,	Statistics	Iran's] آماری شهر گرگان هایبلوک

 ایهبلوککالبدی  پذیریآسیباست. به منظور ارزیابی وضعیت 
شهری در سطح شهر گرگان از چهار دسته معیار مصالح (شامل، 
اسکلت فلزی، اسکلت فلزی، آجر، آهن و سنگ، بلوک و چوب 

 ۲۰تا  ۱۰سال،  ۱۰وخشت و چوب)، قدمت ابنیه (مشتمل بر کمتر از 
 ۱سال)، تعداد طبقات (متشکل از  ۳۰سال و بیش از  ۳۰تا  ۲۰سال، 

و کپر و چادر) و ریزدانگی (شامل طبقه، بیشتر از دو طبقه  ۲طبقه، 
) در سطح ۳۰۰و باالی  ۲۰۰-۳۰۰، ۱۰۰-۲۰۰، ۷۵-۱۰۰، ۷۵کمتر از 
). بدین منظور وضعیت ۱شهری بهره برده شد (جدول  هایبلوک

، AHPبا استفاده از مدل  موردنظر هایشاخصکالبدی هر کدام از 
ANP  وVIKOR  مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت به منظور

کالبدی شهر گرگان چهار معیار اصلی  پذیریآسیبرزیابی وضعیت ا
و الیه نهایی  اندشدهبا هم ترکیب  VIKORبا استفاده از مدل 

کالبدی شهر گرگان محاسبه گردید. پس از  پذیریآسیب
 هایبلوک پذیریآسیبکردن معیارها جهت ارزیابی میزان مشخص
به نظرات کارشناسی و با توجه  آنهاهر یک از  بندیطبقهشهری، 

کدام اختصاص یافت و  به هر هاییوزناهمیت آنها به عمل آمد و 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یآبادیزنگ یعبدالرضا دادبود و عل ۳۷۲
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مایش به ن نقشهبا استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در قالب 
  درآمد.

  
 ۱۳۹۵پذیری کالبدی در سطح شهر گرگان، سال معیارهای آسیب) ۱جدول 

  ]۱۳۹۵مرکز آمار ايران،  یآمار  یهابلوک[
  وضعيت  شاخص بندیطبقه

  مصالح
  مناسب  اسکلت فلزی
  نسبتًا مناسب  اسکلت فلزی

  متوسط  آجر، آهن و سنگ
  نسبتًا نامناسب  بلوک و چوب
  نامناسب  خشت و چوب
  قدمت ابنیه

  مناسب  سال ١٠کمتر از 
  نسبتًا مناسب  سال ٢٠تا  ١٠
  نسبتًا نا مناسب  سال ٣٠تا  ٢٠

  نامناسب  سال ٣٠بیش از 
  تعداد طبقات

  مناسب  طبقه ١
  نسبتًا مناسب  طبقه ٢

  متوسط  بیشتر از دو طبقه
  نسبتًا نامناسب  کپر و چادر
  ریزدانگی
  نامناسب   ٧٥کمتر از 

  نسبتًا نامناسب   ٧٥-١٠٠
  متوسط  ١٠٠-٢٠٠
  نسبتًا مناسب  ٢٠٠-٣٠٠

  مناسب  ٣٠٠باالی 

  

  هایافته
، شاخص قدمت ابنیه است. پذیریآسیبشاخص نخست در ارزیابی 

 سازشیترکیبشاخص نهایی قدمت ابنیه در سطح شهر گرگان 
از سه شاخص بیان شده در این پژوهش است که  ایشده دهیوزن

 VIKORشده و با استفاده از مدل  دهیوزن AHPبا استفاده از مدل 
، AHPآنها پرداخته شده است. بر اساس نتایج مدل  بندیسطحبه 

 سال ۱۰از: کمتر از  اندعبارتقدمت بنا  هایشاخص ضریب تأثیر
 هایشاخص CR). ۱۱/۰( سال به باال ۳۰)، ۳۲/۰( سال ۳۰-۱۰)، ۵۷/۰(

است. در نهایت به منظور ارزیابی وضعیت  ۰۱/۰مذکور برابر با 
شهر گرگان با توجه به قدمت ابنیه از مدل  هایبلوک پذیریآسیب

VIKOR از سه  ایشده دهیوزن استفاده شد که ترکیب سازشی
، در این شاخص VIKOR. بر مبنای مدل استشاخص ذکر شده 

مناطق غربی و تا حدودی شمال شرقی شهر گرگان به دلیل قدمت 
در زمان زلزله در  پذیریآسیبشهری از لحاظ  هایساختمانبیشتر 

قرار دارند و مناطق مرکزی و جنوبی و تا  ترینامناسبوضعیت 
حدودی جنوب شرقی و شمال شهر با توجه به قدمت کمتر 

 .هستند برخوردارکمتری در زمان زلزله  پذیریآسیباز  هاساختمان
یت دارای کیف هابلوکبنابراین با توجه به شاخص قدمت، بیشتر 

   ).۲ (شکل مناسب هستند

 
های شهر گرگان با واحدهای مسکونی بلوک بندی وضعیت قدمتپهنه) ٢شکل 

 VIKORاستفاده از 
  

. شاخص است، نوع مصالح پذیریآسیبشاخص دوم در ارزیابی 
با توجه به وضعیت مصالح ساختمانی در سطح  پذیریآسیبنهایی 

از پنج شاخص بیان  ایشده دهیوزنشهر گرگان ترکیب سازشی 
 دهیوزن AHPمدل شده در این پژوهش است که با استفاده از 

آنها پرداخته شده  بندیسطحبه  VIKORشده و با استفاده از مدل 
مصالح  هایشاخص، ضریب تأثیر AHPاست. براساس نتایج مدل 

 )، بلوک و آجر۲۹/۰( )، آجر و آهن۴۸/۰( از: اسکلت فلزی اندعبارت
 هایشاخص CR). ۰۲/۰( ) و خشت و گل۰۹/۰( )، بلوک و چوب۱۲/۰(

، در این شاخص VIKORاست. بر مبنای مدل  ۰۳/۰مذکور برابر با 
صالح م ترپایینمناطق غربی و شرقی شهر گرگان به دلیل کیفیت 

در زمان زلزله  پذیریآسیبشهری از لحاظ  هایساختمانساختمانی، 
قرار دارند و مناطق مرکزی و جنوبی شهر  ترینامناسبدر وضعیت 

از  هاساختمانمصالح ساختمانی،  با توجه به کیفیت باالتر
وجه . بنابراین با تهستند برخوردارکمتری در زمان زلزله  پذیریآسیب

 دارای کیفیت مناسب هستند هابلوکبه شاخص قدمت، بیشتر 
    ).۳ شکل(
  

 
های شهر گرگان با بندی مصالح ساختمانی اسکلت فلزی بلوکپهنه )٣شکل 

 VIKORاستفاده از 
  

تعداد طبقات، شاخص مهمی است که با بیشترشدن آن، احتمال 
	Kazeminia]شودمیبیشتر  پذیریآسیبتخریب و  &	



 ۳۷۳ شهر گرگان یبافت کالبد ریپذبیآس یهابر پهنه رگذاریعوامل تأث یبندتیاولوــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Mirmandi	Parizi,2017].  ارتفاع بیشتر در مواقع بحران باعث
معابر و عدم امکان امداد و نجات است و به همین دلیل  نشدبسته

 شود.پذیری میبه عنوان یک شاخص مهم در تحلیل میزان آسیب
. با توجه به است شده بندیدستهاین شاخص در سه سطح 

اد با توجه به تعد پذیریآسیببیان شده، شاخص نهایی  هایشاخص
ه از س ایشده دهیوزنطبقات در سطح شهر گرگان ترکیب سازشی 

 AHPشاخص ذکر شده در این پژوهش است که با استفاده از مدل 
آنها  بندیسطحبه  VIKORاز مدل  شده و با استفاده دهیوزن

، ضریب تأثیر AHPپرداخته شده است. براساس نتایج مدل 
)، دو و ۷۰۱/۰( از: یک طبقه اندعبارتتعداد طبقات  هایشاخص

 هایشاخص CR). ۰۹۹/۰( )، کپر، چادر و غیره۲/۰( بیشتر از دو طبقه
، در این شاخص VIKORاست. بر مبنای مدل  ۰۴/۰مذکور برابر با 

 هاینساختمامناطق غربی و شرقی شهر گرگان به دلیل ارتفاع کمتر 
 تریمناسبدر زمان زلزله در وضعیت  پذیریآسیبشهری از لحاظ 

قرار دارند و مناطق مرکزی و جنوبی شهر با توجه به ارتفاع باالتر 
. ندهست برخورداربیشتری در زمان زلزله  پذیریآسیباز  هاساختمان

شهری  هایبلوکنابراین با توجه به شاخص تعداد طبقات، بیشتر ب
  ).۴شکل ( و نسبتاً نامناسب هستند نامناسبدارای کیفیت 

  

  
بندی وضعیت واحدهای مسکونی از لحاظ تعداد طبقات در سطح پهنه )٤شکل 
	VIKORهای شهر گرگان با استفاده از بلوک

  
 بندیدستهشاخص چهارم، شاخص ریزدانگی است که در چهار سطح 

با توجه به ریزدانگی در سطح  پذیریآسیباند. شاخص نهایی شده
از سه شاخص بیان شده  ایشده دهیوزنشهر گرگان ترکیب سازشی 

شده و  دهیوزن AHPدر این پژوهش است که با استفاده از مدل 
آنها پرداخته شده است.  بندیسطحبه  VIKORبا استفاده از مدل 

ریزدانگی  هایشاخص، ضریب تأثیر AHPبراساس نتایج مدل 
 متر ۲۰۰-۳۰۰)، ۰۸/۰متر( ۷۵-۱۰۰)، ۰۶/۰( متر و کمتر ۷۵از:  اندعبارت

مذکور برابر با  هایشاخص CR). ۴۰/۰( متر ۳۰۰)، باالتر از ۳۱/۰(
، در این شاخص مناطق غربی و VIKORاست. بر مبنای مدل  ۰۳/۰

شهری از  هایساختمانشرقی شهر گرگان به دلیل مساحت کمتر 
د قرار دارن ترینامناسبدر زمان زلزله در وضعیت  پذیریآسیبلحاظ 

و مناطق مرکزی و جنوبی شهر با توجه به مساحت بیشتر 
 .هستند برخوردارکمتری در زمان زلزله  پذیریآسیباز  هاساختمان

مسکونی، بیشتر  واحدهایبراین با توجه به شاخص مساحت بنا
 و نسبتًا نامناسب هستند نامناسبشهری دارای کیفیت  هایبلوک

  ).  ۵ شکل(
  

  
های شهر گرگان از لحاظ ریزدانگی با استفاده از بندی وضعیت بلوکپهنه )٥شکل 

VIKOR 
  

 پذیریآسیببیان شده، شاخص نهایی  هایشاخصبا توجه به 
 از دهیوزنشهر گرگان ترکیب سازشی  هابلوککالبدی در سطح 

که  هاشاخصچهار شاخص بیان شده در پژوهش حاضر است. این 
اس ؛ براساستشامل قدمت ابنیه، مصالح، تعداد طبقات و ریزدانگی 

شده و وزن نهایی هریک از  بندیاولویتنظرخواهی از کارشناسان 
 که چه هرمحاسبه شده است  ANPبا استفاده از مدل   هاشاخص
داده  اختصاص آن به بیشتری اولویت باشد بیشتر شده محاسبه وزن
 انتخاب را گزینه بهترین که دارد وجود آن انکام نتیجه در شودیم
 پذیریآسیببه لحاظ  هابلوک VIKOR. در نهایت با مدل کرد
کالبدی واحدهای ساختمانی  پذیریآسیبشده و نقشه  بندیسطح

شهر گرگان تولید شده است. نتایج حاصل از مدل  هایبلوکدر سطح 
VIKOR دی از لحاظ کالب پذیریآسیبدهد بیشترین میزان نشان می

و  استمربوط به مناطق مرکزی و تا حدودی جنوبی شهر گرگان 
مناطق شرقی و غربی و تا حدودی شمال شهر از وضعیت بهتری در 

  ).۶ شکل(هستند شاخص برخوردار این 
  

 
های شهری گرگان در شاخص نهایی با بندی وضعیت کالبدی بلوکپهنه )٦شکل 

  VIKOR استفاده از
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قابل مقایسه و  هایمقیاسبعد از ارزیابی معیارها و تبدیل آنها به 
) برای تعیین وزن نسبی ANP( ایشبکهاستاندارد، از مدل تحلیل 

با توجه به  هاشاخص بندیاولویتهر معیار استفاده شده است. 
مورد مطالعه صورت  هایشاخصنظرات کارشناسی و ارزیابی 

. هر چه وزن محاسبه شده بیشتر باشد، تأثیر آن )۲جدول ( پذیرفت
ود. خواهد ب هاشاخصبیشتر از دیگر  پذیریآسیبشاخص در ارزیابی 

) ۴۵۲/۰اساس شاخص مصالح ساختمانی با بیشترین وزن (بر این 
و شاخص ریزدانگی (مساحت قطعات)  تأثیرپذیریبیشترین میزان 

ان شهری گرگ پذیریآسیبکمترین تأثیر را در ارزیابی  ۱۲۶/۰با وزن 
  دارد.

  
  وزن نهایی معیارهای ارزیابی وضعیت کالبدی در شهر گرگان )٢ جدول

  Raw  نرمال  آلايده  عنوان
  ١٧٦/٠  ١٧٦/٠  ٣٩/٠  تعداد طبقات
  ١٢٦/٠  ١٢٦/٠  ٢٨/٠  ریزدانگی
  ٢٤٣/٠  ٢٤٣/٠  ٥٧/٠  قدمت ابنیه
  ٤٥٢/٠  ٤٥٢/٠  ١  مصالح

  
	بحث
 %۹۱/۰آن است که  دهندهنشانه شده یمیدانی و آمارهای ارا همطالع

 ۵تا  ۳آنها بین  %۰۹/۰شهر گرگان کمتر از دو طبقه،  هایساختمان
شهر  هایساختمانطبقه است. میانگین وزنی تعداد طبقات کل 

مسکونی  هایساختمانطبقه به دست آمده که برای  ۴۵/۱گرگان 
 %۲۱/۲۹ه شده، یطبقه است. براساس آمارهای ارا ۴۶/۱برابر 

ن یا سنگ و واحدهای مسکونی معمولی شهر گرگان از آجر و آه
آنها از بتون آرمه است افزون بر این، معابر محدوده  %۰۴/۲۴آهن و 

هستند و حتی معابری چون  عرضکممرکزی شهر گرگان بسیار 
یل اصلی ساختار شبکه را تشک بندیاستخوانولیعصر و بهشتی که 

متر ندارند. این امر باعث شده است که  ۲۵، عرض بیش از دهندمی
باشد. در کنار این مساله، سهم کم معابر از سطح ظرفیت معابر کم 

) است، باعث شده، تعدادی از معابر ۱۸٫۲۰کمتر ( %۲۰کل شهر، که از 
 رویپیادهمحدوده مرکزی گرگان، به خصوص نیمه شرقی آن، عرض 

آنها متناسب با تقاضای عابرین پیاده  رویپیادهکافی نداشته و عرض 
ع این مجموعه عوامل باعث شده و سهولت حرکت آنها نیست. در واق

متعدد نظیر زلزله از  هایبحراناست که بافت مرکزی شهر در برابر 
 وسطمتبیشتری برخوردار باشد. به طور کلی قطعات  پذیریآسیب
متر مربع) در بافت جدید و میانی شهر گرگان  ۵۰۰تا  ۲۰۰(بین  شکل
ید فت جد. بافت شهری با قطعات متوسط غالبًا به باشودمیدیده 

(نواحی شمالی و جنوبی شهر) و بافت میانی (محدوده پیرامون بافت 
قدیم) اختصاص دارد. ویژگی مشخص مرکز شهر گرگان، قطعات 

در  ریزدانهمتر مربع است. بافت  ۲۰۰کوچک با مساحتی کمتر از 
، در بافت مرکزی (هسته اولیه شهر)، بافت هادانهترکیب با متوسط 

ر جنوب شهر و همچنین محدوده پیرامون روستایی قلعه حسن د
  خیابان امام رضا واقع در جنوب غربی شهر قابل مشاهده است.

	Alavi] و همکاران علوی همقال هاییافتهنتایج پژوهش حاضر با 

et	al,	2017]  ،منطبق است. چنانچه براساس نتایج پژوهش آنها
شمالی و مرکزی شهر سمیرم به خاطر  هایبخش پذیریآسیبمیزان 
 هایهیافتبودن بناها بیشتر است. نتایج پژوهش حاضر با فرسوده

در خصوص برآورد  [2017	al,	et	Bazi] و همکاران بزیپژوهش 
مساکن شهری گرگان در برابر زلزله منطبق است.  پذیریآسیب

ز مجموع کل فضاهای ساخته ا %۳۳/۱۷آنها،  هاییافتهبراساس 
 %۷۵بیش از  پذیریآسیبپرخطر یا با  هشهری در محدود هدش

(خرابی و ریزش ساختمان، وجود احتمال تلفات جانی) قرار دارند. 
تاریخی  هایبافتفرسوده،  هایبافتمذکور، در  همحدود هبخش عمد
نکردن اولیه شهر قرار دارند. این امر به دلیل رعایت هو هست

و عمر زیاد بنا، کیفیت نامناسب ، قدمت وسازساختاستانداردهای 
مصالح، عدم وجود پی و شناژ در ساخت ابنیه، فقدان سیستم 

 دواممکو اسکلت در ساخت ابنیه، استفاده از مصالح بنایی و  ایسازه
. است هاساختمانابنیه، پالن نامناسب و نامتقارن  وسازساختدر 

این محدوده نیازمند نوسازی،  هایساختمان %۸۵چنانچه، بیش از 
همینطور نتایج پژوهش حاضر با  هستند. سازیباززندهبهسازی و 

، همسو است.  [2015	al,	et	sayami]و همکاران  صیامیپژوهش 
بر مبنای نتایج پژوهش آنها، با حرکت از جنوب شهر به مرکز شهر، 

. همینطور بیشترین شودمیآن افزوده  پذیریآسیببر میزان 
قدیم  هایبافت( است ۶و  ۱۰ هایزوندر  هاساختمان پذیرییبآس

  شهر گرگان).
 ریررینین و نایونگاب هاییافتهافزون بر این، نتایج پژوهش حاضر با 

[Niyongabire	 &	 Rhinane,	 ، مطابقت دارد. آنها [2019
فیزیکی و اجتماعی  پذیریآسیبکه بین  انددادهنشان  وضوحبه

رابطه نزدیکی وجود دارد. به این معنا که متغیرهای اقتصادی و 
آمد اجتماعی، در -اجتماعی از قبیل فقر، نژاد، قومیت، پایگاه اقتصادی

 ریپذیآسیبو منابع مادی، دسترسی به بیمه و غیره به تشدید 
	Niyongabire] کنندمیکمک  &	 Rhinane,	 2019:	 147]. 

	,al	et	Maleki]و همکاران  ملکیپژوهش  هایافتهیهمینطور با 

	Habijbi] حبیبی و جوانمردیو  [2019 &	 Javanmardi,	

 ریپذیآسیبانطباق دارد. براساس نتایج پژوهش آنها، بین  [2015
 هاجتماعی و مناطق فرسوده و فقیرنشین در شهر یزد و سنندج رابط

و  هابافتبر  پذیریآسیبمستقیمی وجود دارد. چنانچه بیشترین 
بنابر نتایج پژوهش است. مرکزی شهرهای مذکور منطبق  هایپهنه

 پذیریآسیبحاضر، نوعی فضای دوقطبی در شهر گرگان از لحاظ 
 هواسطه شکل گرفته است. به این معنا که مرکز و جنوب شهر ب

ناپایدار، کمبود مراکز امدادی و عرض پایین معابر از  هایساختمان
شتری برخوردار هستند. بافت قدیم شهر به عنوان بی پذیریآسیب
مرکزی شهر گرگان که منطبق بر حصار قاجاری شهر گرگان  ههست

تار مساحت دارد. این مجموعه دچار رهاشدگی که ۱۵۷است، حدود 
زوال  روبهاست و توجهی به موضوعات توسعه در آن نشده است و 
رامونی رشد و فرسودگی است. در واقع، شهر همچنان در نقاط پی

با وجود این مناطق شمالی و غربی و شرقی شهر گرگان از  کند.می
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 آنها عرض کافی هایخیابانوضعیت بهتری برخوردار هستند. چرا که 
داشته، از نظر دسترسی به مراکز امدادی و خدماتی در وضعیت 

مقاوم و با قدمت کم در آنها وجود  هایساختمانبهتری قرار دارند، 
شمالی و شرقی به خاطر نوساز بودن  هایپهنهطور کلی، دارد. به 

بافت آنها، از مقاومت بیشتری در مقابل بالیای طبیعی و محیطی 
 ناپذیرگسست ه. بنابراین، نتایج این پژوهش بر رابطهستندبرخوردار 
 هایبخش. چرا که گذاردمیکالبدی و اجتماعی صحه  پذیریآسیب
 قدیمی و فرسوده محل زیست هایتبافشهر گرگان یعنی  پذیرآسیب
نظیر فقر، درآمد پایین و اشتغال  هاییویژگیکه دارای  اندساکنانی

پیشنهادهای پژوهش  ترینعمده. بر همین مبنا، هستندغیررسمی 
تشویقی برای تخریب و  هایبستهاز: تخصیص  اندعبارتحاضر 

دید با قدمت زیاد؛ طراحی بناهای عمومی ج هایساختماننوسازی 
، بیمارستان، فرودگاه اضطراری برای هواپیما یا نشانیآتشنظیر 

ر حیاتی نظی هایشبکه سازیمدرنهلیکوپتر و پناهگاه؛ نوسازی و 
، گاز و برق؛ بازگشایی معابر نفوذناپذیر و تعریض معابر رسانیآب

 تاریخی هایبافتبرای امدادرسانی بهتر در مواقع خطر بخصوص در 
ه و بدون عارض خطرکممرکز شهر گرگان؛ شناسایی مناطق  هو فرسود

در مناطق مرکزی و پیرامونی شهر گرگان و استقرار تجهیزات مدیریت 
  بحران در آنها.

  

   گیرییجهنت
 پذیربآسیو فرسوده  تمرکز بافت تاریخیل یبه دلمرکز شهر گرگان 

. در داردن آ پذیریآسیببیشترین تأثیر را بر  ،مصالح ناپایدار و است
مقابل، بافت شمالی و غربی شهر گرگان به خاطر نوسازبودن و 

  . استتعریض معابر از وضعیت بهتری برخوردار 
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