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 آوری شهری در برابر خطر وقوع زلزلهسنجش تاب

 موردی: شهر اردبیل همطالع
 

 2اصغر پاشازاده، 1 * علیرضا محمدی

 
 ريزي شهري، دانشگاه محقق اردبيلیاستاديار گروه جغرافيا و برنامه-9

 ريزي شهري، دانشگاه محقق اردبيلیجغرافيا و برنامهدانشجوي دکتري -1

 

 19/4/9015پذيرش مقاله: 

 03/9/9016تأييد نهايی مقاله: 

 

 چكیده

خطر از نظر احتمال وقوع زلزله در ايران اسهه . اين مسههتله تهديدي جدي براي پايداري  هاي پرشهههر اردبيي ي ی از کانون

هاي احتمالی آوري شهر در برابر خطر وقوع زلزلهشود. هدف اين پژوهش سنجش ميزان تا اين شههر محسو  می  هتوسه  

م يار در  94 آوري شهر بر مبناياساس تا  اين بر اس . کاربردي از نظر هدف، و تحليلی -توصيفی اين پژوهش از نوع اس .

تک  tهاي ها، از آزمونبراي تجزيه و تحليي داده .انديابی شهههدهخِبره ارز 53اصهههلی به روش دلفی و توسههه   مؤلفه 4قالب 

 که دهندمی هاي پژوهش نشانيافته اسهتفاده شده اس .  SPSSاي، فريدمن، کندال و تحليي مسهير در قالب نر  افزار  نمونه
چنين . همنامطلو  اس   00/0ها، با ميانگين احتمالی در مجموع مؤلفه هآوري شههر اردبيي در برابر وقوع زلزل وضه ي  تا  

هاي از بين مؤلفهدار اس . درصد م نی 15آوري شههر در حين وقوع و ب د از وقوع زلزله بسهيار کمتر و در سط    ميزان تا 

ن نموده و موثرترين مؤلفه در درصهههد آلفا را تبيي 5/56کالبدي با مجموع اثرات مسهههتقيم و  ير مسهههتقيم  چهارگانه، مؤلفه

آوري شهر اردبيي را تبيين درصد از تا 1/44آوري، روي هم رفته توانستند تا  هآوري شههر اردبيي اسه . اب اد چهارگان  تا 

آور نمودن شهر در مقابي اصهلی، پيشنهاداتی براي تا   مؤلفه 4هاي پژوهش و در چارچو  تهنمايند. در پايان و بر مبناي ياف

 اند. هاي احتمالی در شهر اردبيي ارائه شدهوقوع زلزله خطر

 

بحران. مديري  شهر اردبيي، ، زلزله،تحليي مسير آوري شهري،تا  كلیدی: هایهواژ

                                                 
 Email: A.mohammadi@uma.ac.ir                                                                          31916844011: نويسنده مستول -*
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 مقدمه

 اما اس ، داشته وجود طبي   در تاکنون ديرباز از سوان 

  .اس قرار گرفته توجه کانون در گذشته از بيش امروزه

 طرخ که زيرا باشدمی مختلفی عوامي از ناشی مساله اين

 روزه،ام که آنچه اما اس ؛ پيدا ن رده تغييري سوان  وقوع

 اشین هايزيان و تخريب شده اس ، سوان  به توجه سبب

 هرهاش جمله از و انسانی هايس ونتگاه بر محي  سوان  از

 افتاده اتفاق بالياي(. 9010)م ظم و هم اران،  باشدمی

 افراد و که جوامع اس  موضوع اين بيانگر اخير ساليان در

نيز  هاريسک و اندشده پذيرترآسيب ايفزاينده صورت به

 پذيريآسيب و ريسک کاهش حال،اين اند. بايافته افزايش

  شوندمی انگاشته ناديده سوان  وقوع از ب د ا لب تا

سوان  (. 1391؛ آينادين و رواتراي، 1334)مايانگوا، 

طبي ى در دنيا همواره چالشی بزرگ در راه توس ه پايدار 

نتيجه راه هاى رسيدن به اين توس ه اند که در فراهم نموده

توس  کاهش الگوهاي آسيب پذيري ضرورت دارد. 

بنابراين کاهش خطر سوان  از اهمي  خاصی برخوردار 

گذاري هاي ملی هر کشور، اس  و بايد در سياس 

جايگاهی مناسب يافته تا بتوان شراي  مطلوبى براي 

 کاهش خطر مؤثر و کارا در سطوح مختلف ايجاد نمود

 و عد  ريسک که شرايطی در(. 9019)استوار ايزدخواه، 

 عنوانبه آوريتا  باشند،می رشد حال در هاقط ي 

 م رفی تغييرات و ها افلگيري اختالالت، با مفهو  مواجهه

آوري ترين مفهو  در تا مهم(. 1391شود )ميتچي، می

مديري  بحران در مقابي باليا اس  و به مجموعه 

شود که قبي از وقوع، در حين وقوع اطالق میهايی اقدا 

و ب د از وقوع سانحه، جه  کاهش هرچه بيشتر آثار و 

چنين (. هم9081گيرد )عبدالهی، عوارض آن انجا  می

دهی، ريزي، سازمانتوان برنامهمديري  بحران را می

رهبري، هماهنگی، کنترل و پشتيبانی ت ريف کرد 

ترين وظايف مديري  مهم از (.9181ميتچي و هم اران، )

بحران، کاهش آثار سوء بحران، آمادگی و بهبود اوضاع قبي 

(. مواجهه با بحران 9113از وقوع بحران اس  )راتيتن، 

حران ريزي بريزي بحران اس  و برنامهزلزله نيازمند برنامه

؛ هاي وض ي  بحرانی باشدبايد به دنبال کاهش ناشناخته

مبتنی بر آن چيزي باشد که ريزي بحران بايد برنامه

د ريزي بحران باياحتمال بروز آن وجود دارد؛ برنامه

 ريزياساس دانش و اطالعات قابي قبول باشد؛ برنامهبر

زي ريبحران بايد بر روي اصول کلی تمرکز کند؛ برنامه

ر ريزي بحران بايد ببحران ف اليتی آموزشی اس ؛ برنامه

ران بايد آزمايش شود ريزي بحموانع  لبه کند؛ برنامه

(. ي ی از مراحي مديري  بحران روي رد 9088چی، )گيوه

عنوان روي رد، به ماهي  اين مفهو  بهآوري اس . تا 

گردد. از زمان تصويب مراحي مديري  بحران برمی

المللی کاهش چارچو  قانونی طرح هيوگو در راهبرد بين

 ريزي برايسوان  سازمان ملي متحد، هدف و فرايند برنامه

-تقليي خطرهاي ناشی از سوان ، جداي از کاهش آسيب

آوري در پذيري، به نحو بارزي به افزايش و بهبود تا 

آوري اين اجازه (. تا 1334مايانگوا، جوامع م طوف شد )

فرد شهرها و دهد که با توجه به شراي  منحصربهرا می

با  قهاي توس ه، قدرت جوابگويی و توانايی انطبابرنامه

د شووقوع بحران وجود داشته باشد. اين موضوع موجب می

 هاي گوناگونکه خالقي  ف ري براي انديشيدن به راه

آوري ايجاد شود، بدون اين که در چارچو  کسب تا 

(. در اين 9013خاصی محدود شود )صالحی و هم اران، 

 ترينکم سوان  بروز اثر در که شهري آور،تا  شهرميان 

 به به سرع  و گيردمی خود پيرامونی تحوالت از را تاثير

)شيخ کاظم گردد می باز بحران از پيش وض ي  شراي 

اي آور جام هشهر تا  (.9010برزگري و احمد م ظم، 

هاي وارده از يک ها و ضربهاس  که توانايی تحمي شوک

اي که آن خطرها تبديي به سوان  نگردند و خطر به گونه

توانايی يا ظرفي  برگش  به حال  عادي، در حال درعين

چنين ام ان و فرص  براي حين و پس از سانحه و هم

تغيير و سازگاري پس از سوان  را نيز دارا باشد )داويس و 

آور شهري اس  که رو شهر تا (. از اين1336ايزدخواه، 

پذيري به وض ي  قبي را ب د از وقوع تا  تحمي و بازگش 

 آور،تا  يا جوامع شهرها، .(9081ضايی، بحران دارد )ر

 ترينکم و بوده آورتا  اب اد در تما  که هستند جوام ی
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-گونه به اب اد تما  زيرا .باشند داشته را پذيريآسيب ميزان

 تواندب د می يک پذيريآسيب و هستند مرتب  هم با اي

تأثيرگذار  نيز اب اد ديگر بر  يرمستقيم يا مستقيم، طور به

 هستند اهمي  داراي هامؤلفه تما  نيز، ب د يک در باشد.

 پذيريآسيب افزايش باعث مؤلفه، يک ناديده گرفتن و

 نظر مورد ب د مؤلفه، يک پذير بودن آسيب شد و خواهد

 قرار کمال حد از تراي پاييندرجه در آوريتا  نظر از را

(. در جدول زير اب اد 9081دهد )صالحی و هم اران،  می

هاي چهارگانه تا  آوري شهري با تمامی م يارها و مؤلفه

مربوطه و مورد استفاده در اين تحقيق ارائه شده اس . الز  

براساس  9هاي قيد شده در جدول ذکر اس  که مؤلفههب

اي مربوط به تحقيقات انجا  شده و هاي کتابخانهيافته

 آسياحال اين ه  (.9باشد )جدول اضافات نويسندگان می

هاي وقوع حوادث ترين کانونو در درون آن ايران از مهم

 هحادث 9613در حدود  1390طبي ی هستند. در سال 

درصد از کي حوادث جهانی در آسيا  41مهم م ادل 

گزارش شده اس . در ايران بر اثر رويداد سوان  طبي ی در 

اند )اس اپ، هزار نفر آسيب ديده 519، 1394سال 

بارترين اين مخاطرات طبي ی، زلزله ي ی از مرگ(. 1394

هاي مالی و اس  که طی ساليان اخير در ايران خسارت

 جانی فراوانی به اقتصاد کشور تحميي شده اس  )زهرائی،

تواند در سط  (. وقوع زلزله، ناگهانی اس  و می9084

ي ئوسي ی از يک منطقه بازتا  داشته باشد و حتی مسا

چنان اب اد حادثه گاه آنملی را تح  ش اع قرار دهد. 

-وسيع اس  که نيازمند توجه و پشتيبانی در سط  بين

المللی اس . در چنين شرايطی در نظر داشتن کاهش 

يزي رپذيري و مديري  بحران اجزاء الينفک برنامهآسيب

(. بدين دليي بايد با 9085)حميدي، باشند شهري می

-آسيباقدامات سنجيده و انديشيدن تمهيدات مناسب، 

ه هاي مقابلنسان و زيستگاهش را کاهش داده و راهپذيري ا

نی و الديبا زلزله را در ميان اقشار جام ه فراگير کرد )سيف

 در که شهري ايمنی اساس همين (. بر9088 ،هم اران

 شهر مهم هايمؤلفه و هاشاخصه از ي ی خود، عا  مفهو 

 مديران و کارشناسان ريزان،برنامه منظر از و پايدار مطلو 

آور در واقع همان شهر تا  شود،می محسو  شهري

 ترينکم سوان  بروز اثر در که شهري آور،تا  شهر اس .

 به به سرع  و گيردمی خود پيرامونی تحوالت از را تاثير

گردد )شيخ کاظم می باز بحران از پيش وض ي  شراي 

بيان شد، (. همانگونه که 9010برزگري و احمد م ظم، 

اهمي  خطر زلزله در کشور ما با شدت يافتن روند توس ه 

هاي کشور، گسترش شهري، تمرکز جم ي  و سرمايه

ها در پذيري اين سرمايهمادي و م نوي و افزايش آسيب

شود. در خيز ايران امروزه بيشتر درک میلرزه پهنه

توان گف  که قرارگيري محدوده مورد مطال ه نيز می

خيز و اهمي  اين شهر در منطقه در يک پهنه لرزهاردبيي 

 ر  عنوان مرکز استان و ي ی از شهرهاي مهم شمالبه

ه اساس مطال ات سور تقريبا بر همگان روشن اس . برکش

گسي نتور، گسي آستارا و گسي هير شهر اردبيي را در 

(. وجود اين 1کنند )ش ي صورت ف ال شدن تهديد می

طور قرار گيري ها و همينخيزي آنها و سابقه لرزهگسي

شهر اردبيي روي سازندهاي سس  آبرفتی همواره شهر 

اردبيي را در برابر وقوع زمين لرزه مست د آسيب ساخته 

اس . اين در حالی اس  که عالوه بر مسائي طبي ی حاکم 

بر شهر اردبيي، وض ي  مسائي انسانی همچون تراکم 

ن از وض ي  خوبی جم ي  و کيفي  سازه ها نيز در آ

برخوردار نيس . وض ي  مجموعه مسائي طبي ی و انسانی 

حاکم بر شهر )ناآمادگی شهر، شهروندان و نهادهاي 

هاي پس از آن(، شهري براي مواجهه با وقوع زلزله و آسيب

تواند گواهی بر اين ادعا باشد که همواره شهر اردبيي در می

 اشد. از اين رو هدفپذير بتواند آسيببرابر زمين لرزه می

آوري شهر اين پژوهش در وهله اول بررسی وض ي  تا 

هاي سازنده ها و شاخصهاردبيي از طريق تبيين مؤلفه

آوري و در وهله دو  شناسايی عوامي موثر در مفهو  تا 

آوري شهر اردبيي در برابر زلزله از طريق مدل تحليي تا 

و آنچه که در باشد. با توجه به موضوع پژوهش مسير می

بيان مستله ذکر گرديد، سؤاالت پژوهش حاضر بدين 

هاي وض ي  اب اد و م يار-9گردند: صورت طرح می

آوري شهر اردبيي در برابر زلزله به چه ميزان سازنده تا 
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تأثير اب اد چهارگانه )اجتماعی، اقتصادي، نهادي -1اس ؟ 

زلزله  رآوري شهر اردبيي در برابو کالبدي( در تبيين تا 

آوري کدا  بُ د از اب اد چهارگانه تا -0تا چه ميزان اس ؟ 

 شهر اردبيي در برابر زلزله موثرتر اس ؟
 

 

 

 آوري شهريهاي تا : اب اد، م يارها و مؤلفه9جدول 
هامؤلفه م يارها اب اد  

 آگاهی 

آگاهی شههروندان در خصهوخ خطر وقوع زلزله در اردبيي؛ ميزان آگاهی شههروندان از خسارت احتمالی وارده به     ميزان

شههر اردبيي در زمان وقوع زلزله؛ آگاهی شههروندان از مقاوم  سهاختمانشهان در برابر زلزله؛ ميزان آگاهی شهروندان از     

 جود ام انات امداد در زمان وقوع زلزلهضواب  ايمنی مس ن در مقابي زلزله؛ اطالع شهروندان از و

 رفتار درس  در زمان زلزله هاطالع شهروندان در خصوخ دليي وقوع زلزله؛ اطالع شهروندان اردبيي در خصوخ نحو دانش 

 مهارت 
امداد هاي اوليه به مصهههدومين در زمان وقوع زلزله؛ ميزان مهارت متوليان ميزان مهارت و آگاهی متوليان در ارايه کمک

 در اس ان موق  مرد  ب د از زلزله؛ ميزان آرامش روحی و روانی شهروندان در هنگا  و ب د از زلزله

 نگرش اجتماعی
 زلزله، هنگا  برابر توجه شههههروندان به مقاوم  خانه درميزان نگرش و باور خانوارها مبنی بر وجود خطر زلزله؛ ميزان 

 آن اجاره يا خريد

 سرمايه اجتماعی 

 اعتمادميزان در خصههوخ مسههايي زلزله و وقوع احتمالی آن؛   ميزان ت امي و ارتباط شهههروندان با همسههايگان شههان  

؛ ميزان اعتماد و ...( تلويزيون ها،روزنامه(رسههمی  هايرسههانه سههوي از زلزله مورد در شههده منتشههر اخبار به شهههروندان

احمر در حي مسايي و مديري  بحران احتمالی بحران و هاللهاي شهرداري، مديري  شهروندان به مستولين شهر و نهاد

ناشههی از زلزله؛ همف ري مرد  در خصههوخ حي مسههايي مربوط به بحران زلزله؛ ميزان تمايي به هم اري داوطلبانه در   

 هايی براي کاهش آسيب پذيري و کمک در حادثه احتمالی زلزلهف الي 

 شدت خسارات 
ون منازل؛ ميزان آسهيب پذيري شهغي و از دس  دادن آن در صورت بروز زلزله؛ ميزان   ميزان امني  چيدمان وسهايي در 

 ايمنی اموال شهر اردبيي )مغازه، مس ن و ...( در برابر زلزله

 اقتصادی
توانايی جبران 

 خسارات
 هاي نهادهاي دولتی و محلی براي جبران خسارت مالی در شراي  اضطراريميزان احتمالی حماي 

 

برگش  به توانايی 

شراي  مناسب 

 شغلی

  بينی در خصوخ زمان به دسوض ي  توانايی برگش  به شراي  شغلی و درآمدي مناسب شهروندان ب د از زلزله؛ پيش

 هاي شغلی و تخصصی شهروندانآوردن شغي جديد در صورت از دس  دادن شغي اول ناشی از زلزله؛ ميزان مهارت

 بستر نهادها 

هاي داوطلب هايی مرتب  با مديري  بحران يا سوان  طبي ی؛ ميزان وجود گروهشههروندان از وجود سازمان ميزان آگاهی 

هاي قانونی در جه  پيشههگيري از حوادث ناشههی از زلزله؛ ميزان مشههارک   و امدادگر؛ ميزان پايبندي به دسههتورال مي

 ريزي هاگيري ها و برنامهشهروندان در تصميم

نهادهارواب   نهادی  

و مديري  بحران؛ ميزان هم اري شهرداري در  احمرشهرداري، جم ي  هالل نهادهايی مثي شههروندان با  ارتباط ميزان

تسههيي قوانين، دادن اعتبارات، وا  و... براي سهاخ  و سهاز مس ن مقاو  با مرد ؛ ميزان آمادگی نهادهاي خدماتی مثي    

هاي آموزشههی الز  براي ها يا دورهرت وقوع زلزله؛ ميزان برگزاري کالسنشههانی، بيمارسههتان، برق، آ ، گاز در صههوآتش

 واکنش در برابر بحران )زلزله( از طرف نهادها

 
 عمل رد

 نهادها
 ميزان رضاي  از عمل رد نهادهاي مرتب  در ارتباط با مديري  بحران

هادسترسی   

دسترسی به مراکز آموزشی )مدارس، مهدکودک، دانشگاه(؛ ؛ نی بيمارسهتان، اوراانس، داروخانه دسهترسهی به مراکز درما  

امنيتی؛ دسترسی به -دسهترسی به نهادهاي امدادرسان )مرکز مديري  بحران، هالل احمر و...(؛ دسترسی با مراکز نظامی 

نشانی؛ دسترسی به حمي و نقي عمومی؛ دسترسی به پارک و فضاي سبز و مسيرهاي تخليه )مثي مسيرهاي منتهی آتش

 فضاهاي باز و بدون ساخ (؛ دسترسی به شب ه م ابر اصلی به

هاحريم كالبدی  
هاي خطرزاي انسانی )جايگاه سوخ ، هاي خطرزاي طبي ی )گسهي، زمين نامناسب(؛ دوري از محدوده دوري از محدوده

 پس  برق فشار قوي(

 ساختمانی و انسانیکيفي  مصال  ساختمانی و ابينه؛ ميزان تراکم  کيفي  و تراکم ابنيه 

 .1336و داويس و ايزدخواه،  9011؛ فالحی و هم اران، 9013؛ صالحی و هم اران، 9010؛ احمدم ظم، 9081رضايی،  مأخذ:

 

سو، نهادها به اين 1335هاي اخير و به ويژه از سال در سال

بيشتر  ،هاي ف ال در زمينه کاهش مخاطراتو آاانس

ر آور در برابهاي خود را بر دستيابی به جام ه تا ف الي 

آوري و تا . و به اندمخاطرات متمرکز ساخته
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شده اس   توجه پذيري،آسيب پذيري بيش ازبرگش 

( در پژوهش 1334برنتو و هم اران ) .(1334مايانگوا، )

آوري جوامع خود يک چارچو  مفهومی براي ت ريف تا 

دهند. اين چارچو  مفهومی مت ی زله ارائه میدر برابر زل

احتمال کاهش »آوري و مشتمي بر گيري تا بر اندازه

و « هاکاهش پيامدهاي ناشی از ويرانی»، «هاويرانی

اس . اين چارچو  « کاهش زمان بازيابی و ري اوري»

فنی، سازمانی، اجتماعی و  چنين شامي چهار ب دهم

آوري اس  که در نهاي  به ترسيم تا اقتصادي در رابطه با 

ش ي سيستم وظايف مورد نياز براي رسيدن به اهداف 

 آوري( به تجزيه و تحليي تا 1334منتهی شده اس . رُز )

-پردازد و مشخص میاقتصادي جوامع در برابر زلزله می

آوري اقتصادي به رفتار افراد )نحوه کند عد  ت ادل در تا 

ی دارد. اي بستگاقتصاد کالن منطقه گيري(، بازار وتصميم

هاي عمده مفهومی، چنين در اين مقاله پيشرف هم

 ها در ارزيابیگذاريعملياتی و تجزيه و تحليي سياس 

اي در برابر زلزله ارائه آوري اقتصادي فردي و منطقهتا 

(، به بررسی 1394شده اس . ويشسلگارتنر و کلمن )

 نندکاند و بيان میپرداختهآوري هاي تا مفاهيم و ويژگی

آوري از يک مفهو  توصيفی به يک دستور که انتقال تا 

کند. اين هايی را فراهم میها و فرص کار اصولی، چالش

آوري هر دو کند که براي افزايش تا مقاله استدالل می

گيري (، به اندازه9081مفهو  مورد نياز اس . رضايی )

تماعی، اقتصادي، نهادي و آوري در اب اد اجميزان تا 

کالبدي به منظور مقابله با اثرات مخاطرات طبي ی )زلزله( 

آوري و يا شهر تهران و تبيين عملی نقش تا در کالن

پردازد. نتايج اين رساله نشان آوري موجود میتقوي  تا 

آوري کي خانوارهاي مورد مطال ه در دهد که تا می

که در وض ي   درصد اس  50.08شهر تهران کالن

-ده ( اصول9011مناسبی قرار ندارد. بدري و هم اران )

 مورد محلی مديران ديدگاه از آوريتا  مديري  يگانه

 که دهدمی نشان حاصي نتايج دهند.می قرار ارزيابی

اصي سازماندهی و  0مطال ه در  مورد وض ي  جام ه

هماهنگی؛ مديري  و محافظ  از زيربنا؛ و قوانين ساخ  

-اصي ديگر نامناسب می 4ها، مناسب و در و ساز کاربري

دهند ( نشان می9010باشند. صادقلو و سجاسی قيداري )

 آوري کشاوزران درکه ميانگين عوامي موثر در افزايش تا 

قلمرو پژوهش خود )ايجرود( در سط  پايينی قرار دارد و 

اين ه نتايج مدل وي ور نشان داده که توس ه بيمه 

-ترين عامي تاثيرگذار در تا کشاورزي مهم محصوالت

-باشد. رمضانها در برابر مخاطره خش سالی میآوري آن

دهند که عوامي ( نشان می9010) زاده لسبوئی و بدري

فردي، اجتماعی و شايستگی جوامع به همراه عوامي 

حال زيرساختی در وض ي  مناسبی قرار دارند. در عين

نشان داده که عوامي نتايج مدل تحليي مسير هم 

نهادي بيشترين تاثير را در ارتقاء و بهبود تا   -مديريتی

آوري ساکنين محدوده مورد بررسی دارند. رمضان زاده 

( به اين نتيجه 9010) لسبوئی و درست ار گي خيلی

اي آوري تنها به اقدامات سازهرسند که ارتقاء تا می

ي بايد شود، بل ه مسوالن و مديران شهرخالصه نمی

اصولی را مورد توجه قرار دهند، و اين ه براي ايجاد جام ه 

اي مقاو  در برابر باليا، توجه به سرمايه اجتماعی، سرمايه 

انسانی، سرمايه طبي ی و سرمايه اقتصادي جام ه محلی 

وان تضرورت دارد. با عناي  به مطال ات صورت گرفته می

 د خاخگف  که اکثر پژوهشات به بررسی ي ی دو ب 

ازي س)اکثرا ب د کالبدي( يا يک مساله خاخ )مثال مدل

اند. فلذا نوآوري اين آوري پرداختهيا طراحی( در بحث تا 

پژوهش بررسی تما  اب اد تا  آوري شهري )اب اد کالبدي، 

مؤلفه( در  45م يار و  94اقتصادي، اجتماعی و نهادي با 

وده حدخصوخ زلزله اس  و اين ه چنين پژوهشی براي م

 مورد مطال ه صورت نگرفته اس .

 مورد مطالعه محدوده

 ر  ايران اس  که قلمرو پژوهش شهر اردبيي در شمال

اساس آخرين برآوردهاي شهرداري اردبيي در سال بر

ه تار مساح   6149نفر جم ي  و  416140 ،9014

-موق ي  شهر اردبيي را نشان می 9اس . ش ي  داشته

دهد. اين شهر در روي يک دش  رسوبی کواترنري ش ي 

يافته اس . قسم  عمده نشستگاه شهر اردبيي را همين 
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رسوبات کواترنري که به طور عمده از سيل  و رس و 

اند. پوشمقادير اندکی شن و ماسه تش يي شده اس  می

اي از زنجيره وده مورد مطال ه به وسيلهچنين محدهم

ترين اين (. از مهم1  )ش ي ها احاطه شده اسگسي

توان به گسي نتور، گسي آستارا و گسي هير ها میگسي

ها  خيزي آنها و سابقه لرزهاشاره کرد. وجود اين گسي

ريشتر و  5/5اردبيي، با بزرگی  9045اسفند  93)زلزله 

-هزار مس ن( و همين 06نفر و ويرانی  9933باختن جان

سازندهاي سس  آبرفتی گيري شهر اردبيي روي طور قرار

همواره شهر اردبيي را در برابر وقوع زمين لرزه مست د 

آسيب ساخته اس . اين در حالی اس  که عالوه بر مسائي 

طبي ی حاکم بر شهر اردبيي، وض ي  مسائي انسانی نيز 

عنوان در آن از همگنی برخوردار نيس . به طوري که به

 سط  شهر، نمونه به جه  پراکندگی تراکم جم ي  در

ر با  ر  شهتراکم بسيار باالي جم ي  بيشتر در شمال

-نفر در ه تار، جزو متراکم 015 -986متوس  جم ي  

شود. و اين ه مصال  به کار ترين مناطق شهر محسو  می

هاي اين محدوده از شهر، جزو مصال  کم رفته در سازه

 ترها، بيشسازه و از نوع خش  و چو  و کيفي  ابنيهدوا  

از نوع تخريبی اس . وض ي  مجموعه مسائي طبي ی و 

تواند گواهی بر اين ادعا باشد که انسانی حاکم بر شهر، می

ير تواند آسيب پذهمواره شهر اردبيي در برابر زمين لرزه می

هاي (. الز  به ذکر اس  که گزارش9019باشد )لطفی، 

دهند نگاري کشوري، نشان میثب  شده توس  مرکز لرزه

 53هر ساله بين  9015تا آخر سال  9010که از اول سال 

هاي مورد زلزله در محدوده شهر اردبيي و گسي 933تا 

مورد زلزله  933پيرامون آن اتفاق افتاده اس . از حدود 

اند ريشتر قدرت داشته 4تا  0مورد آن بين  91ثبتی، 

 (.9016)مرکز زلزله شناسی کشوري، 

 

 
 

 : نقشه محدوده مورد مطال ه9ش ي 
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 هاي پيرامون شهر اردبيي: موق ي  گسي1ش ي 

 

 هامواد و روش

وده تحليلی ب -و روش، توصيفی اين پژوهش از نوع ماهي 

هاي کاربردي قرار دارد. هدف در زمره پژوهشو از نظر 

 يابه دو روش کتابخانه پژوهش نيا ازيمورد ن هايداده

در  اند،شده يآور( جمعیداني)م یشيماي( و پي)اسناد

با توجه به  هياول يهاداده يآورجمع ،یشيمايروش پ

پرسشنامه انجا  شده  یطراح قياز طر پژوهشسؤاالت 

آوري  تا  م يارهاي چهارده گانه اساس اين بر .اس 

 خبرگان مورد ديدگاه از 1شهري ارائه شده در جدول 
کارشناسان  پژوهش اس . حجم نمونه گرفته قرار ارزيابی

مرتب  با مساله مديري  بحران، در شهرداري و سازمان 

 مديري  بحران اردبيلی و اساتيد دانشگاه محقق اردبيي
که با توجه به نامشخص بودن ت داد آنها س ی شد  .اس 

تا از تمامی کارشناسان مربوطه پرسشنامه ت ميي شود که 

 53گيري هدفمند ت داد در نهاي  به روش نمونه

آوري شد )دليي استفاده از خبرگان در پرسشنامه جمع

آوري شهري و اين تحقيق، تخصصی بودن موضوع تا 

به شهروندان در اين  آشنايی خو  کارشناسان نسب 

خصوخ اس (. پايايی ابزار پژوهش هم از طريق آزمون 

صد  نشان  11.9آلفاي کرونباخ سنجيده شده که ضريب 

که  باشد. الز  بذکر اس سط  باالي پايايی پرسشنامه می

در طراحی پرسشنامه، براي سنجش سواالت از طيف 

و  اي استفاده شد. و اين ه براي تجزيهگزينه 4لي رت 

-تک نمونه tهاي تحليي اطالعات از تحليي مسير، و آزمون

استفاده شده  spssاي، فريدمن و کندال در قالب نر  افزار 

 اس . 

 

 نتایج بحث و  

در برابر وقوع  آوري شهر اردبييمنظور بررسی ميزان تا  به

استفاده شده  ايتک نمونهt از آزمون هاي احتمالی زلزله

تحقيق(. در اين آزمون با توجه به اين ه اس  )پرسش اول 

اي لي رت گزينه 4براي سنجش ميزان تا  آوري، از طيف 

-تا  ميزان تريندهنده کمنشان 9 امتياز استفاده شده که

 آوريتا  ميزان ترينبيش دهندهنشان 4 امتياز و آوري

ا هعنوان ميانگين نظري پاسخبه 4عدد  اين ترتيب اس . به

به دس  آمده  آوريگرفته شده و ميانگين تا در نظر 

تک  tشود. آزمون می مقايسه 4)ميانگين تجربی( با عدد 

هاي پارامتريک اس . قبي از گرفتن اي جزو آزموننمونه

هاي مربوطه آزمون الز  اس  که نرمال بودن توزيع داده

مورد بررسی قرار گيرد. جه  بررسی نرمال بودن توزيع 
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اسميرنوف استفاده شده اس  -مون کلموگروفها از آزداده

 (. 1)جدول 
 ها: آزمون نرمال بودن توزيع داده1جدول 

  آزمون کولموگروف اسميرنوف  نرمال بودن

 سط  م ناداري درجه آزادي آماره 

آوریتاب  184/3  41 349/3  
  

 9016هاي مستخرج از پرسشنامه، يافته مأخذ:

 

دهد که اسميرنوف نشان می-نتايج آزمون کلموگروف

( فراهم اس  fو  tهاي پارامتريک )زمينه براي آزمون

ها براي متغيرهاي چراکه آزمون نرمال بودن توزيع داده

هاي مربوط به دار نيس ، ي نی دادهآوري م نیتا 

در اين زيع نرمالی هستند. داراي تو آوريمتغيرهاي تا 

چهار ب د کالبدي، اجتماعی،  آوريتا راستا جه  

اقتصادي و نهادي روي هم رفته با چهارده م يار از ديدگاه 

خبرگان هدف مورد سنجش قرار گرفته اس . که در ذيي 

 ارزيابی اب اد و م يارهاي مربوطه به آنها ارائه شده اس .

 

 آورياي جه  سنجش م يارهاي تا تک نمونه t: آزمون 0جدول 

ف
ردی

 

عد
ب

 

 معیارها/ متغیرها
 آمار توصیفی

 

 آمار تحلیلی

 5-ارزش تست 
 55فاصله اطمینان  

 درصد

 ميانگين 
انحراف 

 م يار

اختالف 

 ميانگين
 tمقدار 

درجه 

 آزادي

-م نی

 داري
 کران باال کران پايين

1 

ی
اع

تم
اج

 

 -48/3 -14/9 333/3 41 -51/8 -30/9 84/3 14/1 آگاهی

 -51/3 -15/9 333/3 41 -81/4 -/ 81 18/9 99/0 دانش 2

 -89/3 -64/9 333/3 41 -10/5 -10/9 46/9 44/1 مهارت 3

 -11/3 -64/3 333/3 41 -11/0 -44/3 48/3 55/0 نگرش 4

 -96/3 -49/3 331/3 41 -14/0 -44/3 15/3 55/0 سرمايه اجتماعی 5

6 

ی
اد

ص
اقت

 

 -50/3 -35/9 333/3 41 -36/6 -41/3 11/3 13/0 شدت خسارات

 -94/3 -10/3 338/3 41 -48/1 -54/3 04/9 46/0 توانايی جبران خسارات 7

8 
 برگش  به شراي توانايی 

 شغلی
45/0 18/3 55/3- 13/0- 41 333/3 81/3- 16/3- 

5 

ی
اد

 نه

 -63/3 -94/9 333/3 41 -54/6 -84/3 14/3 91/0 بستر نهادها

 -14/3 -55/9 333/3 41 -04/8 -15/9 35/9 45/1 رواب  نهادها 11

 -65/3 -41/9 333/3 41 -41/5 -34/9 05/9 16/1 عمل رد نهادها 11

12 

ی
بد

كال
 -99/3 -41/3 114/3 41 -11/9 -98/3 34/9 89/0 هادسترسی 

 -54/3 -41/9 333/3 41 -49/4 -33/9 41/9 33/0 هاحريم 13

 -15/3 -84/3 339/3 41 -60/0 -56/3 31/9 44/0 هاي ساختمانیويژگی 14

 9016هاي مستخرج از پرسشنامه، يافته مأخذ:
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در ب د  دهد که، نشان می0هاي پژوهش در جدول يافته

م يار  به مربوط 81/0ميانگين  ميزان کالبدي باالترين

 33/0ميانگين ميزان تريندسترسی به مراکز حياتی و کم

ها )دوري از گسي، جايگاه سوخ  به م يار حريم مربوط

ميانگين  ميزان باالترين اعی نيزو ..( اس . در ب د اجتم

م يارهاي نگرش و سرمايه اجتماعی و  به مربوط 55/0

چنين به م يار آگاهی اس . هم مربوط 14/1آن  ترينکم

 به مربوط 46/0ميانگين  ميزان در ب د اقتصادي باالترين

 13/0ميانگين  ميزان ترينم يار توانايی جبران و کم

هاي پژوهش اس . يافتهبه م يار شدت خسارات  مربوط

ميانگين  ميزان باالترين دهد کهدر نهادي هم نشان می

 ميزان ترينم يار بستر نهادها و کم به مربوط 91/0

به م يار رواب  نهادها اس  )جدول  مربوط 45/1ميانگين 

تنها توان گف  داري آزمون هم میدر خصوخ م نی(. 0

 ميانگين م يار دسترسی به خدمات و مراکز حياتی با

دهند، چون داري را نشان نمیتفاوت م نی 81/0

هاي بدس  آمده )ميانگين تجربی( نزديک به ميانگين

اس  )اختالف ميانگين اندک، مقدار  4ميانگين نظري 

-داري دو دامنهمثب  يا منفی، م نی 16/9تر از کم t آماره

و شامي بودن صفر در بين دو کران  315/3اي بزرگتر از 

درصد  15در سط  ولی مابقی م يارها باال و پايين(، 

اي هباشند ي نی بين ميانگين نظري با ميانگينم نادار می

ها )ميانگين تجربی( تفاوت م ناداري بدس  آمده آن

داري بدس  آمده يا م نی sigکه مقدار  وجود دارد. چرا

اي که آزمونی دو دامنه اس ، کمتر تک نمونه tزمون براي آ

 (.0اس  )جدول  315/3از 
 

 

 آورياي جه  سنجش اب اد تا تک نمونه  t: آزمون4جدول 

 آوریتاب كالبدی نهادی اقتصادی اجتماعی ابعاد

 آمار توصیفی
 00/0 54/0 14/1 04/0 91/0 ميانگين

 64/3 81/3 13/3 41/3 45/3 انحراف م يار

ی
لیل

تح
ار 

آم
 

ت 
س

ش ت
رز

ا
- 5

 
 -66/3 -41/3 -35/9 -61/3 -83/3 اختالف ميانگين

 -t 54/4- 93/6- 16/8- 43/0- 18/6مقدار 

 41 41 41 41 41 درجه آزادي

 333/3 339/3 333/3 333/3 333/3 ايداري دو دامنهم نی

 15فاصله اطمينان 

 درصد

 -86/3 -68/3 -09/9 -80/3 -31/9 کران پايين

 -44/3 -94/3 -41/3 -41/3 -51/3 کران باال

 9016هاي مستخرج از پرسشنامه، : يافتهمأخذ
 

 

آوري نشان تا هاي پژوهش در خصوخ اب اد يافته

ب د  به مربوط 54/0ميانگين  ميزان باالترين دهد کهمی

به ب د  مربوط 14/1ميانگين  ميزان ترينکالبدي و کم

با توجه به ميانگين ارزش هر کدا  از اب اد  نهادي اس .

-پژوهش که عددي زير ميانگين نظري )ميانگين نظري

اردبيي آوري شهر توان گف  تا دهند، می( را نشان می4

از وض ي  خوبی برخودار نيس  و نخبگان در اين 

تر کم 4هر چه ميانگين از که  اند چراخصوخ ناراضی

 4پذيري و هر چه مقدار آن از نشان دهنده آسيب باشد

آوري  سوق يابد، نشان دهنده تا 4بيشتر باشد و به طرف 

و اگر از چهار ب د مذکور هم دوباره (. 4)جدول  اس 

 00/0ا برابر ب آوريتا بگيريم، ميانگين کلی ميانگين 

خواهد بود که اين رقم نشان از آسيب پذيري شهر اردبيي 

درصد  15در سط  م ناداري  tاين مطالب را آزمون اس . 

اي هکند، ي نی بين ميانگين نظري با ميانگينتأييد می

بدس  آمده )ميانگين تجربی( تفاوت م ناداري وجود دارد. 

ن گف  که شهر اردبيي از لحاظ اب اد و تواپس می

چنبن پذيري اس . همآوري، شهري آسيبم يارهاي تا 

براي بررسی اثرات اب اد چهارگانه اقتصادي، اجتماعی، 

آوري بر شهر اردبيي در برابر زلزله از نهادي و کالبدي تا 

مدل تحليي مسير استفاده شده اس  )سوال دو  تحقيق(. 

اي اس  که هاي چند متغيرهجمله روشتحليي مسير از 
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به بررسی اثرات مستقيم و  ير مستقيم متغيرهاي مستقي 

اي هپردازد. در حالی که در اکثر روشبر متغير وابسته می

يرد. گچند متغيره ديگر تنها اثرات مستقيم مدنظر قرار می

اي از تحليي رگرسيون اي مجموعهتحليي مسير بر پايه

س فرض ارتباط بين متغيرهاي مستقي و چندگانه و براسا

در اين راستا براي بررسی اثرات اب اد وابسته استوار اس . 

آوري شهر اردبيي در برابر زلزله، با استفاده آوري بر تا تا 

از مدل تحليي مسير، ابتدا به منظور بررسی م نادار بودن 

به ( ANOVA)رگرسيون، از تحليي واريانس رگرسيون 

 و وابسته   وجود رابطه خطی بين متغيرمنظور قط ي

مستقي استفاده شد و نتايج آن نشان داد که  متغيرهاى

رابطه خطی بين متغيرهاي مستقي از يک سو و متغير 

وابسته از سوي ديگر وجود دارد چرا که در اين خصوخ 

باشد می 339/3برابر با  (sig)م ناداري آزمون واريانس 

 (.  5)جدول 

 
 

 آوري: تحليي واريانس براي مدل تحليي مسير مربوط به اب اد تا 5جدول 

 

 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی جمع مجذورات مدل

 00/5 4 05/19 رگرسيون

01/90 

 
333/3 

 439/3 45 31/98 باقيمانده

 - 41 08/01 کي

 9016مستخرج از پرسشنامه، هاي يافته مأخذ:
 

آوري شهر ميزان تا  گيرياندازه ذکر اس  که برايهالز  ب

آوري کلی ميزان تا  سوال انتهاي پرسشنامه در اردبيي

 سوال از اين شد. در گرفته نظر در کنونی اردبيي

همه  گرفتن نظر در با که شد خواسته پاسخگويان

-ميزان تا  پرسشنامه، در شده مطرح آوريتا  هايم يار

کنند. ي نی متغير وابسته که  اظهار شهر خود را کلی آوري

آوري شهر اردبيي باشد يک متغير منطقی اس  ميزان تا 

اشد، بو حاصي ميانگين چهارده متغير وابسته پژوهش نمی

در واقع اين متغير منطقی که براي تحليي رگرسيون 

 هايم يار ارزيابی از اي که پسگونهه اس ، بطراحی شده 

و درک  آوري توس  افراد نمونه پژوهشتا  مختلف

ه ها صورت گرفتم يارهاي مربوطه، ارزيابی کلی توس  آن

اس . حال با توجه به م نادار بودن آزمون واريانس، تحليي 

مسير براي اب اد چهارگانه اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و 

شد. در اين خصوخ آزمون رگرسيون  نهادي گرفته

مرحله اجرا شد که ابتدا در مرحله اول اثرات  5چندگانه در 

-ب د مذکور به 4مستقيم مدنظر قرار گرف . ي نی اثرات 

 عنوانآوري بهعنوان متغيرهاي مستقي بر وض ي  تا 

متغير وابسته محاسبه گرديد. در تحليي مسير از مرحله 

حله شود. در مرمستقيم سنجيده میدو  به ب د، اثرات  ير 

دو  ب د اجتماعی متغير وابسته و اب اد اقتصادي، کالبدي 

عنوان متغيرهاي مستقي در نظر گرفته شد. و نهادي به

سپس در مرحله سو  متغير وابسته ب د اقتصادي و 

متغيرهاي مستقي اب اد اجتماعی، نهادي و کالبدي بودند. 

عنوان متغير وابسته و ي بهدر مرحله چهار  نيز ب د نهاد

عنوان متغيرهاي اب اد اجتماعی، اقتصادي و نهادي هم به

مستقي بودند. و در مرحله پنجم که مرحله آخر بود، ب د 

کالبدي متغير وابسته و اب اد اجتماعی، اقتصادي و نهادي 

هم متغير مستقي بودند. به اين طريق ميزان آلفاي هر 

اي مربوطه مورد سنجش قرار کدا  از متغيرها بر متغيره

ان آوري با ميزش ي رواب  بين اب اد تا  0گرف . در ش ي 

آلفاي بدس  آمده از رگرسيون نشان داده شده اس  )الز  
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ذکر اس  که بين تمامی اب اد رابطه وجود دارد، براي هب

 مثال بين ب د کالبدي با سه ب د ديگر ارتباط وجود دارد(.
 

 
 

 آوري شهر اردبييآوري بر تا : مدل تحليي مسير جه  بررسی اثرات اب اد تا 0ش ي 

 

ترين عامي )ب د( شود که مهممشاهده می 6در جدول 

آوري شهر اردبيي، مربوط به ب د کالبدي تاثيرگذار بر تا 

درصد و به  438/3ب د کالبدي به صورت مستقيم اس ، 

درصد  565/3درصد در کي  954/3صورت  ير مستقيم 

آوري شهر اردبيي تاثيرگذار بوده اس . دومين ب د در تا 

اقتصادي بوده با تاثيرگذاري کلی )مستقيم و  ير مستقيم( 

درصد  036/3، سومين ب د، ب د نهادي اس  که 463/3

مين ب د موثر ب د اجتماعی بوده با تاثير داشته و چهار

-ترين تاثيرگذاري را در ارزيابی تا درصد که کم 183/3

آوري اردبيي را از ديدگاه خبرگان به خود اختصاخ داده 

چنين در رگرسيون چندگانه که براي متغير اس . هم

آوري( و متغيرهاي مستقي )اب اد اجتماعی، وابسته )تا 

گرفته شد در خروجی  اقتصادي، نهادي و کالبدي(

که نسب   R square )2(R يا ت بين رگرسيون ضريب

 توس  وابسته کلى در متغير واريانس يا تغييرپذيري

درصد  1/44دهد برابر با را نشان می مستقي متغيرهاى

وري آتغييرات متغير وابسته )تا  درصد از 1/44بود ي نی 

و  چهارگانهشهر اردبيي( توس  متغيرهاي مستقي )اب اد 

در اکثر مواقع  ها( تبيين شده اس .هاي آنزير مجموعه

شناسايی کليه عوامي تاثيرگذار بر متغير وابسته از طريق 

پذير نيس . بنابراين متغيرهاي تحليي مسير محقق ام ان

توانند تنها بخشی از واريانس متغير وابسته را همواره می

-ه بهمسير آنچه کتبيين کنند. به همين دليي در تحليي 

 eماند بوسيله حرف عنوان اثر يا عوامي ناشناخته باقی می

شود. مقدار که به کمي  خطا م روف اس ، نشان داده می

e  بيانگر ميزان واريانس متغيري اس  که متغيرهاي

-می نرواند. از ايمستقي قبلی مدل قادر به تبيين آن نبوده

درصد از  9/15توان گف  که در مدل علی بدس  آمده 

واريانس متغير وابسته تبيين نشده مربوط به ساير 

. در نهاي  در خصوخ وض ي  متغيرهاي مربوطه اس 

هم در سه حال  )قبي، حين  شهر اردبيي در برابر زلزله آن

و ب د از زلزله احتمالی( از ديدگاه خبرگان )پرسش سو  

استفاده شده  wهاي فريدمن و کندال تحقيق(، از آزمون

 (.6اس  )جدول 
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 آوري شهر اردبيي در سه وض ي  با استفاده از آزمون فريدمن و کندال: تا 6جدول 

 
 داریسطح معنی درجه آزادی مقدار خی دو رتبه میانگین آوریتاب

 13/1 قبل از زلزله

 18/9 زلزلهحین  399/3 1 93/1

 81/9 بعد از زلزله

 9016هاي مستخرج از پرسشنامه، يافته مأخذ:
 

توان گف  که وض ي  می 6برابر با نتايج حاصله از جدول 

اردبيي در خصههوخ احتمال وقوع زلزله در شههراي  بدي 

به نسههب  اسهه . ديدگاه خبرگان در حال  قبي از زلزله 

طور حال  حين ر از حهاله  حين زلزله بوده و همين  بهت

زلزله نسب  به حال  ب د از زلزله از وض ي  نسبتا بهتري 

آوري اردبيي برخوردار اسهه . ولی در کي وضهه ي  تا  

 سهههم  به که مقادير گرايش نهامناسهههب اسههه  چرا 

هاي فريدمن و اي که آزمونگونههدارند. ب پذيريآسهههيب

درصههد و مقدار خی دو  15داري سههط  م نیکندال با 

 کنند.نسبتا باال، اين وض ي  را تأييد می

 

 ریگینتیجهبحث و 

 ترينکليههدي و ترينمهم از ي ی آوريتهها  موضهههوع

هاي س ونتگاه بقاي ضامن که اسه   روي ردهاي شههري 

 و مستولين تا اس  راهنمايی اس . اين روي رد، شههري 

 خ  پذير،ان طاف تصهههميمهات  انهدرکهاران از   دسههه 

 کنند. اسههتفاده مديري  شهههري براي جديد هايمشههی

 ارتباط هم اري و نيازمند زمينه اين در آوريتا  ايجاد

 دهیاندرکاران، تطبيق دسهه  و هاسههازمان بين و درون

 نظر، مورد منبع اکولواي ی مقياس بها  نههاد مهديريتی  

در اين خصهههوخ  .اسههه  نگري از بخشهههی جلوگيري

آوري شهر اردبيي در تحقيق نشهان داد که تا  هاي يافته

برابر زلزله کمتر از حد متوسهه  اس ، که اين امر گوياي 

آوري اس . حال در اين شراي  نامناسب شهر از نظر تا 

خصوخ ب د کالبدي شهر نسب  بر ساير اب اد )اقتصادي، 

اجتماعی و نهادي( از وضههه ي  نسهههبتا خوبی برخوردار 

گين ب د کالبدي هم کمتر از حد اسهه ، هر چند که ميان

متوسهه  اسهه . در واقع اين وضهه ي  در ب د کالبدي به 

خاطر دسهترسهی هاي نسبتا مناسب به مراکز حساس و   

 هاي مذکور با توجهباشد. در همين راستا يافتهحياتی می

آوري در خصوخ تا  9081هاي رضايی در سال به يافته

آور هران را تا درصد از مرد  ت 50ض يف تهران که تنها 

که  9011هاي بدري و هم ارن در سال دانستند و يافته

آوري، وض ي  قابي قبولی تنها سهه اصهي از ده اصي تا   

چنين مدل تحليي مسير اند، مورد تاييد اس . همداشهته 

آوري شهههر درصههد از تا  45هم نشههان داد که تقريبا 

هاي اردبيي توسهه  چهار ب د مذکور و م يارهاي و مؤلفه

بهاشهههند، که ب د کالبدي  بينی میمربوطهه قهابهي پيش   

ترين تاثير مستقيم و  ير مستقيم را داشته اس . در بيش

ي هاهاي تحقيق حاضهههر با يافتهاين خصههوخ نيز يافته 

ترين که مهم 9010رمضان زاده لسبويی و بدري در سال 

ر مديريتی ذک -آوري را ب د نهاديعهامي تاثيرگذار بر تا  

هاي اسهههاس يافتهکه بر اند، در تضهههاد اسههه ، چراکرده

اشههد بآوري میترين ب د در تا تحقيق، ب د کالبدي مهم

و ب د نهادي در جايگاه سههو  و باالتر از ب د اجتماعی قرار 

 که عنوان ب ديبه کالبدي ب د بودن گرفته اس . پيشرو

 دارد، به اردبيي شهههر آور بودنتا  تاثير را در ترينبيش

 و ريزانبرنامه  فل  باعث نبايد و کافی نيسه   وجههيچ 

 شراي  بهبود و وض ي  ارتقاي کمک به از متخصهصين 

گونه شود. همان اردبيي آوري شهرتا  مسير در اب اد ساير

ی در خيلهاي رمضان زاده لسبويی و دست ار گيکه يافته

آوري تنها به ب د کالبدي نشان داده که تا  9010سهال  

شههود و بايد به سههاير اب اد نيز توجه ختم نمی ايو سههازه

شهرهاي  زمره در تواندمی شهر اردبيي داشه . لذا زمانی 

 و متوازن محسههوس، رشههد از که بگيرد آوري قرارتا 

 برخوردار مطال ه مورد گانه 4اب اد  تمهامی  در نزدي ی
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 جمله از خاخ هايويژگی از برخورداري با اردبيي باشههد.

 مراکز اکثر تمرکز ،ی و ساختمانیجم يتتراکم  بودن باال

 و شناسیزمين ويژه موق ي  ،اسهتان  اقتصهادي  و اداري

 حساس مناطق جمله از شهر، پيرامونی هايگسهي  وجود

 به توجه با .اسه   زلزله رخداد از ناشهی  خطر م رض در و

 عرض، کم م ابر فرسوده، هايباف  وجود ،و تمرکز تراکم

 گويیپاسخ هايسيستم در موجود احتمالی هايکاسهتی 

 م ان مورد در ناکافی اطالعات سهههوان ، بها  مقهابلهه   و

 در محلی، اطالعات به دسترسی بودن زمانبر و مجروحان

 خواهد پذير آسيب بسيار ن اسهو  اين از يک هر با برخورد

 حائز بسههيار اردبيي در شهههريآوري تا  افزايش و بود

از اين اسههه  که ها حاکی که يافته . چرااسههه  اهمي 

وضه ي  شهر اردبيي در ب د از زلزله بدتر از حين زلزله و  

در کههي  در حين زلزلهه بهدتر از قبههي زلزلهه خواههد بود.    

برنتو و  هاي اين پژوهش نظراتتوان گفه  کهه يافته  می

( در خصهههوخ نقش آمههادگی فنی، 1334هم ههاران )

سهههازمهانی، اجتمهاعی و اقتصهههادي شههههر و نيز نتههايج   

(، در خصهههوخ نقش ميزان 1334رُز )هههاي پژوهش

آوري شهر در آمادگی اقتصادي در افزايش يا کاهش تا 

کند. مواجههه بها بحران مخهاطرات محيطی را تهأييد می    

(، در 1394چنين نظرات ويشهههسهههلگارتنر و کلمن )هم

تر مديري  شهههري به خصههوخ اهمي  پرداختن جدي

چنين نتايج اين کند. همآوري را تأييد میموضهههوع تها  

(، بدري و 9081هاي رضهههايی )پژوهش همسهههو با يافته

( 9010(، رمضان زاده لسبوئی و بدري )9011هم اران )

( قرار 9010) و رمضان زاده لسبوئی و درست ار گي خيلی

ناآمادگی ا لب شهههرهاي کشور از  هن دهنددارد که نشها 

آوري در مقابي مخاطرات محيطی جمله اردبيي براي تا 

ههاي پژوهش  از جملهه زلزلهه اسههه . بر مبنههاي يهافتهه    

توانهد در صهههورت اجرا به افزايش  پيشهههنههادات زير می 

آوري شههههر در حين و ب د از وقوع زلزله به کاهش تها  

آوري شهر و برگش  ها و افزايش تا خسهارات و آسهيب  

 به وض ي  مطلو  کمک نمايند:

-ا موثردي ربا توجه به نتايج که ب د کالب اقدامات كالبدی:

آوري شهر اردبيي نشان داد لذا بايد توجه ترين ب د در تا 

ريزي اي که به برنامهاي به ب د کالبدي داش  بگونهويژه

مناسب کاربري زمين شهري، رعاي  حريم مناطق 

هاي خصوخ در باف هها )بسازي ساختمانپرخطر، مقاو 

هاي شمالی و  ربی فرسوده و  ير رسمی مثي قسم 

هاي خصوخ در باف هردبيي(، رعاي  عرض م ابر )با

قديمی شهر، مثي باف  مرکزي اردبيي(، ايجاد تسهيالت 

پوشش و ام انات  هايمنی و اوراانسی با دسترسی و حوز

هاي فرسوده و  ير رسمی مثي خصوخ در باف هکافی )ب

هاي شمالی و  ربی اردبيي(، رعاي  قوانين قسم 

فاده از مصال  مناسب، توجه م ماري و شهرسازي، است

 بايد حوادث از جلوگيري مضافا اين ه براي اي شود.ويژه

 بهبود 2008 استانداردهاي رعاي  و ساز و ساخ  فرهنگ

 باال. رسد به حداقي را جانی و مالی خسارات ميزان يابد تا

هاي فرسوده و ويژه در باف هها بساختمان کيفي  بردن

 ربی و چون قسم  شمال)هماي اردبيي مناطق حاشيه

هاي ويژه در قسم هها ب ربی اردبيي(، کاهش تراکم

ها در مرکز شهر و حاشيه مرکزي شهر ، بهبود دسترسی

هاي خطرزا باعث افزايش امني  شهر، و دوري از حريم

شهر خواهد شد، در صورت عد  رعاي  موارد مذکور 

 براي ايگردد و زمينهشهر وارد می به جدي هايآسيب

 و امداد لحاظ از امداد اوليه ساعات در شهر شدن فلج

هاي مرد  و گروه لذا دسترسی خواهد شد نجات

حياتی و محي  باز و تراکم در  هايامدادرسان به شريان

 .شود گرفته نظر در بايد آنها

هاي پوشش بيمه هگسترش حوز اقدامات اقتصادی:

گذاري در بخش مديري  بحران شهري، حوادث، سرمايه

ه از چندمنظور هگسترش ام انات مديري  بحران و استفاد

گذاري در بخش فضاها و ام انات مربوطه در شهر، سرمايه

ويژه در مدارس مناطق محرو  شهر هآموزش شهروندي )ب

اد صريزي اقتاردبيي، مثي محالت سيزده گانه(، برنامه

و سازهاي ناپايدار،  محور شهري و ممان   از ساخ 

هاي حين و ب د از زلزله در خصوخ بازيابی آموزش مهارت
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مشا ي، هوشمندسازي شهر در راستاي حفظ اموال و 

 هاي شهري.  دارايی

 ترينمهم از زلزله که امر اين به توجه با اقدامات اجتماعی: 

 نقش اس ، اردبيي هرش مخاطرات ترينمحتمي و

 زلزله ديدگان آسيب نجات در محلی ساکنان مشارک 

 اتخاذ رو، اين از .نمايدمی ترپررنگ بسيار اردبيي احتمالی

 توانمندسازي محور، جام ه بحران مديري  راه ارهاي

 مقابله براي مردمی مشارک  توان از استفاده و شهروندان

 شهري آوريتا  افزايش و زلزله مانند طبي ی سوان  با

ه شود کاساس اين نتايج پيشنهاد میبر .اس  مهم بسيار

نهادهاي  مديران و مرد  به وسيله آموزش جامع براي همه

 آگاهی از افراد که صورتی در که مربوط صورت پذيرد، چرا

 توانمی باشند شده توانمند و برخوردار کافی مهارت و

 با توانس  خواهند زلزله وقوع هنگا  که بود اميدوار

 حفظ را شاننزدي ان و خود جان مناسب، رفتار و واکنش

 .شوند تريکم روحی و مالی جانی، آسيب دچار و کرده

 و مقاوم  براي شهري هايسيستم توانايی ترتيب بدين

-تا  و يافتهء ارتقا آميزفاج ه حوادث در سريع بازتوانی

 توانمندسازي اينرو از. شد خواهد ايجاد شهريآوري 

 و سازيفرهنگ بخشی، آگاهی طريقز ا شهروندان

 هاآن پذيريآسيب کاهش منظور به مهارتی هايآموزش

ويژه در مناطق ه)ب گرددمی مطرح زلزله وقوع هنگا  در

اي شهر که باف  فرسوده و اس ان  ير رسمی حاشيه

هاي روستايی چون محله سلمان آباد و يا باف دارند، هم

 نيار(.چون محله هم

بسترسازي براي مشارک   مدیریتی: -اقدامات نهادی

ها و ام انات مديري  شهروندي، تالش براي ايجاد ظرفي 

ريزي مستمر و فرآيندي آوري شهري، برنامهبحران و تا 

مديري  بحران شهري، تالش براي هوشمندسازي شهر و 

ري براي مواجهه با خطرات وقوع شه همديري  ي پارچ

سازي شهر براي رويارويی حين و ب د از زلزله.زلزله، آماده

 منابع

 برزگري، کاظم  . و شيخ کوهستانی،.، الف احمدم ظم،-

 روي رد با فرسوده هايباف  . مديري 9010ر.،  .

 مديري  المللیبين کنفرانس شهر، پنجمين آوريتا 

-100 ، خ(INDM-2014)طبي ی  هايبحران جامع

104.  

آوري هاي تا . مفاهيم و مدل9019استوار ايزدخواه، ي.، -

 مديري  و پيشگيري دانش نامهدر سوان  طبي ی، فصي

 .950-945، خ 1بحران، دوره دو ، شماره 

 قديري  ،عسگري، ع. ،رمضان زاده لسبوئی،  . ،بدري، ع.-

 در محلی مديري  . نقش9011م صو ،  . و سلمانی،  .، 

 بر با تأکيد طبي ی بالياي برابر در م انی آوريتا  ارتقاي

 شهرستان کيله چشمه حوضه دو موردي: سيال  مطال ه

کالردش ، فصلنامه مديري  بحران،  سردآبرود و تن ابن

 .48-04، خ 0شماره 

 نهادي و اقتصادي آوريتا  . ارزيابی9081ر.، رضايی،  .-

 زلزله: مورد طبي ی، مطال ه سوان  برابر در شهري جوامع

تهران. دو فصلنامه مديري  بحران، شماره  شهر هايمحله

 .06-15 ، خ0

. تبيين 9010رمضان زاده لسبوئی،  . و بدري، ع.،  -

آوري جوامع محلی اقتصادي تا  -ساختارهاي اجتماعی

طبي ی با تاکيد بر سيال  )مطال ه موردي: در برابر بالياي 

هاي گردشگري چشمه کليه تن ابن و سروآبرود حوضه

المللی انجمن جغرافياي ايران، کالردش (، فصلنامه بين

 .909-931 ، خ43جغرافيا، سال دوازدهم، شماره 

. 9010رمضان زاده لسبوئی،  . و درست ار گي خيلی، ر.، -

تاي کاهش آسيب پذيري و هاي شهروندان در راسسرمايه

آوري در برابر بالياي طبي ی، همايش علو  ارتقاء تا 

-4 جغرافيايی ايران، موسسه جغرافيا، دانشگاه تهران، خ

95. 

-پذيري لرزه. بررسی آسيب9084و ارشاد، ل.،  .زهرائی،  -

هاي شهر قزوين، نشريه دانش ده فنی، جلد اي ساختمان

 .114 - 184  ، خ0، شماره 01
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