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کالبدیاقاداماتیآورتابیهاشاخصتقویتدرمقایسهباکیشةجزیرةگرفتهاستونیازاستدررشدوتوسع

وبهتاریندرترتیا هباهااعاربونوبنیادمحلةکالبدییآورتابنظرازدهدیمنشاننتایج.بگیردصورتجدی
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مقدمه
انواعوقوعمعرضدرطبیعیمخاطراتازنظرکهاندشدهبنایاایجادییهامکاندرسکونتگاهیجوامعوشهرهاامروزه

دارند،طبیعیسوانح هستندساختانسانمخاطراتانواعمعرضدریفناوریهاشرفتیپدلیلبهیاقرار طبیعیسوانح.

بهنیلبرایاساسیچالشوشودیمافزودههاآنتنوعوتعدادبرروزهرکهروندیمشماربهبشرزندگیفرایندازجزئی

با.کردارائهاکولوژیةزمیندر7319درسالهالینگرایآورتابمفهوم .شوندشناختهمیانسانیجوامعپایدارةتوسع

وزهمرا.استمربوط4474آمریکایملیآکادمتعریفبهنهایتدرکهشدهارائهسوانحةحوزدریمتفاوتتعاریفحالاین

سمتبهراتوسعهیهابرنامه،شهریةتوسعتتحوالصدرتاباکنندمیتالششهرییزیربرنامهومدیریتیهانظام

کنندیتاهدتریقویارپاید تحققیابریربناییزشهریةتوسعیارپایددبعااتتحوالوشهریمنظااتتغییرپایش.

هایکالبدییشهریبهمفهومگسترشوبسطفضافضاةتوسع .شودیمدهشمرشهریارپایدةتوسعشمندارزافهدا

ییهاعبارت.استجدیدیفرهنگتولدةمثاببهسوانحمدیریتوشهرسازیمباحثبهیآورتابمبحثورود.شهراست

یهابرنامهویعلممقاالتدرمعمولصورتبهآورتابجوامعایجادوآورتابمعیشتپایدار،وآورابتجوامعچون

 McEntire)کنندیمیادشهرسازیتحوالتدرجدیدیالگویعنوانبهآنازیبرخهکیحالدر؛شودیماستفادهیعملیات

et al., 2002) مانند.دانندمییریپذبیآسکاهشمانندبحراندیریتماصطالحاتسایرفیردهمراآندیگریبرخو

جملهشهرسازیمفاهیمسایر مشترکتعریفتاکنونوداردمتعددیابعادنیزیآورتابمفهومبحران،مدیریتاز

ةشدهفرمولسامانمندقوانینازمحدودیتعدادتاکنونحالاینبا(.Klein, 2003) استنشدهارائهآنازیاشدهرفتهیپذ

شهرییآوردرتابمطرحیهاشاخصوهامؤلفهابعاد،پیرامونیگوناگونتعاریف یآورتابمورددر.استشدهارائهشهر

ازیآورتابمفهومدهدکهنشانمیاندتوجهکردهیآورتاببهیخاصدیدگاهومنظرازهرکدامکهاستشدهبیان

وفانط،فشانآتشفورانسونامی،زلزله،سیل،)طبیعیبالیایشدنلیتبدزاجلوگیری.استیبررسقابلگوناگونجهات

مراکزبهمصدومانفرستادن.استبحرانمدیریتیتوانافزایشمستلزمآنازناشیآثاروطبیعییهافاجعهبه(غیرهو

طبیعیبالیایبروزنینهمچ.(7939نجفی،است)طبیعیةلجستیکیپسازیکسانحیهاتیفعالنیترمهمازدرمانی

ونقلحملارتباطمعمولموجبناتوانیناوگانیهاراهتخریبآندنبالبهو رسریتأخجهیدرنتزمینیو در دنانزیاد

یهاتیفعالیکیازبالیاوبحرانوقوعشرایطدرلجستیکییزیربرنامه .شودیمدرمانیاصلیدیدگانبهمراکزآسیب

وامدادعملیاتدقتوسرعتبابایدرندهیگمیتصم،پیچیدهواضطراریشرایطاینوجودبا.ستاامدادمدیریتکلیدی

ا؛(Douglas, 1997)دهدپاسخزمانکمتریندرموجودنیازهایبهبتواندوکندمدیریترانجات ازیکیرونیاز

شود.انجاممؤثرنحویبهبایدکهستامصدومانونقلحملمدیریتحادثه،اولیةساعاتدرهاتیفعالنیترمهم

میسوانحباتاریخیهادورهدیگربامتفاوتییهاوهیشبهمردمعمومامروزه (؛Omand, 2005)شوندمواجه

شودیمدیدههاآنوقوعمحلازنظرصرفسوانح،آخرینازتصاویریخبریبخشهردرکهیطوربه موضوعاین.

واردکشورهابهرادالرمیلیارد144معادلخسارتیاخیریهاسالدرهابحرانبدانیمکهابدییمبیشتریاهمیتهنگامی

انددادهدستازراخودجاننفر154.444ازبیشتعداداینازوگذاشتهتأثیرنفرمیلیاردسهازبیشبرکهاندکرده

(Birkmann, 2006.)عنوانبارایابرنامهسوانح،خطرکاهشراهبردیللالمنیباتحادیةوضعیتیچنینبامواجههدر



 269...سوانحبرابردرمناط شهریکالبدییآورتابسنجشوارزیابیمیزان:همکارانیاریوز

درموردژاپنکوبةدرهیوگوجهانیکنفرانسدرکهمطرحکرد؛طرحیهیوگوطرحچارچوبدرمللیآورتابتقویت

درجوامعیریپذبیآسکاهشبرعالوههابرنامهاین.شدمطرح4445سالدربحرانکاهشبرایسوانحدرمقابلجوامع

 .(Mayunga, 2007)داردگرایشجوامعیآورتاببهبودوافزایشبه،هابحرانوقوعنگامه

جملهازهیمالیا،-آلپزیخزلزلهکمربندرویقرارگیریژهیوبهویشناختنیزماقلیمی،یهایژگیودلیلهبنیزایران

(4442)مللسازمانتوسعةبرنامةنبحراریسکشاخصکهیطوربه؛شودیممحسوبدنیاکشورهاینیرتریپذبیآس

مورد97،نوع24ازوداردجهانکشورهایمیاندررازلزلهیریپذبیآسباالترینایران،ارمنستانازبعددهدیمنشان

یالرزهخطرپهنةدرشیکرةیجزیریقرارگلیدلبه(.7939:11وهمکاران،رضاییاست)دادهرخایراندرطبیعیبالیای

4144نامةنییآ)باالاریبسوالبا برنامهتیریمدسازمان تیوضعیبررس،(و ویکیزیفیهایژگیونظرازرهیجزاین

عواملوهاشاخصشناساییباپژوهشاین،جهتنیبد.رسدیمنظربهیضرور،سوانحبروزهنگامدررگذاریتأثییایجغراف

چارچوبیوپردازدیمکیشیهامحلهدرکالبدییآورتابمیزانمطالعةه،بشهرییهااجتماعکالبدییآورتاببرمؤثر

برتأثیرگذارپارامترهایوعواملزمینةدرییهاپرسشبهتادهدیمارائهشهرهادرکالبدییآورتابمیزانسنجشبرای

 .دهدپاسخجزیرهکیشیهامحلهسطحدرکالبدییآورتابمیزانوشهرییهااجتماعکالبدییآورتابمیزان

نظریمبانی
.(4449،سوماالووکلین)استشدهپیشینگرفتهشرایطبهبازگشتبهمعنایResilioنیالتریشةازیآورتابواژة

بهاغلبکهکردمطرح«سیستممقاومتویآورتاب»عنوانبایامقالهانتشاربا7314دهةدرهولینگرامفهوماین

اکوسیستمتواناییازمعیاریرااکولوژیکیهایاکوسیستمیآورتاب.همچنینرودیمکاربهگذشتههببازگشتمفهوم

خودکاربردیدامنةگسترشباواژهاینامروزه(.7934:41،رضایی)کردبیانقبلیمقاومتحفظباتغییراتجذببرای

دیدگاه.دهدیمنشانسوانحکاهشویریپذبیسآمانندطبیعتوانسانتعاملبهمربوطامورومختلفعلومدر از

اینمقوله7319)هولینگ تغییراتجذببرایسیستمتواناییازمعیاری ( .داردراقبلیمقاومتهنوزکهیدرحالاست،

یککهاستزیانیوتخریبمیزانیاهاینابسامانجذببرایسیستمیکتوانایییاخطرکاهشظرفیت،یآورتاب

.استآنجذببهقادرمتغیرها،تغییراثربرساختارهاتغییرازپیشمسیست

رایآورتاب(7317)مرمنیت.داندمینابسامانیازپساولیهحالتبهسیستمیکبازگشتآوریرا(تاب7312)پیم

.نددامیانگیزمخاطرهیاحادثهوبازیابیپسازوقوعیابخشیازآنبرایجذبتمسیکسیظرفیت

 دیدگاه شدیدطبیعیسوانحبتواندجامعهاینکهیعنییآورتاب(7333)میلتیاز دچارآنکهبدون،کندتحملرا

.نکنددریافتزیادیکمکجامعهبیرونازوشودزندگیکیفیتکاهشیاتولیددرتوقفآسیب،عمده،یهاخسارت

4444)باکل میهارساختیزوهاانسآژجوامع،مردم،زندگیکیفیترایآورتاب( کاهشموجبکهداندیی

وباشدداشتهراهاخسارتکاهشوجلوگیریظرفیتبلکهباشد،نداشتهوجودیریپذبیآستنهانه؛شودیمیریپذبیآس

سازمان.کندبازیابیراتأثیرهاسپسوداردنگهممکنحدتاجامعهدررالاایدهشرایط،آسیببروزدرصورتسپس

دربیشترمقاومتبرایجامعهیااجتماعسیستم،یکظرفیترایآورتاب(4444)مللسازمانیهابحرانخطراهشک
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میتغییربرابر آورددستبهساختارهاوآفرینشدررایرشیپذقابلسطحبتواندجامعهکهیاگونهبهداند؛ بامسئلهاین.

تعیینیوسازگاراطالعاتظرفیتافزایشبرایتواناییوخودیدهازماندرساجتماعیسیستمتواناییمیزانبهتوجه

یااکوسیستمجامعه،فرد،(4441)پندالازدیدگاه.استبحرانشرایطازبازیابیظرفیتشاملاخیرمفهومکهشودیم

راخودشرایطیآسانبهیاگرددیبازممتعادلشرایطبهسرعتبهدارد،یآورتابفشاروخطرمقابلدرکهشهری

.دهدیمتغییرجدیدیاگونهبه

یهاحوزهدرواژهاینهنوز،یآورتابدرموردجمعیپژوهشارزشمندتجاربازدههسهازبیشگذشتوجودبا

داردمتضادومتفاوتمعانیعلمیمختلف ی یهالیتمااز،یآورتابمعنایسربرموجودیهاتناقضازبسیاری.

شودیمناشیبنیادی-مفهومییهاتفاوتوهاروشواجتماعی-اکولوژیکییهاستمیسدرموجودیهادگاهیدشناختی،

 (.7913:41رضایی،)

 یآورتابةمطالعیهاچارچوبوهامدل.9جدول

 مدلیاپژوهش هاهاونگرشابعاد،مؤلفه

یومحیطزیستیی،اجتماعی،اقتصادسنجزمانیکلی،کالبدی،عملیاتی،هاستمیس Harold Foster (1997) 

یمربوطبهفضاهایکالبدیعمومیوحیااتی،تملاکاراضایوهااستیسیتوسعه،هانامهنییآی،سازساختماناستانداردهای
یمالی،انتشاراطالعاتهااستیساموال،مالیاتو

Olshansky and Kartez, 1998; Burby 

et al., 2000 

یجامعه،منابعجامعه،فرایندجامعههاسازمانمردم، Center for Community Enterprise 

(2000) 

یشرایطزندگی(،وضعیتزیرساختی)پوشاش،هاانتخاب،شبکه،هامهارتخصوصیاتشخصی)سالمت،درآمد،سن،جنسیت،
یوشناساتیاجمعطیشاراداعات(،)رشدونزول،سطوحاساتخدام،اباهاشیگرادسترسی،قابلیتاطمینان(،شرایطاقتصادیو

)ساختارسنی،مهاجرت،تعادلجنسیتی(،شرایطمحیطزیساتی)پایاداری،تناوع،آلاودگی(،خصوصایاتجغرافیااییهاشیگرا
(وهواآب)دوری،توپوگرافی،

EMA (2001) 

مازاد،تنوع،کفایت،خودمختاری،قدرت،وابستگیدرونی،سازگاری،همکاری Godschalk (2003) 

تکنیکی)فنی(،سازمانی،اجتماعیواقتصادی Bruncau et al. 2003 

یمادیریتزیاربرنامه،انتخابجامعه،ایجادتفاهمودرکجامعه،ارزیابیریسکمشارکتی،محورجامعهفرایندمدیریتریسک
رزشیابیوپایشمشارکتیریسکمشارکتی،ایجادوآموزشسازمانمدیریتریسکمحلی،اجراازطریقمدیریتجامعه،ا

Asian Disaster Preparedness Center 

(2004) 

ی،ارتقاایریپاذانعطاافنگر،پایداریواستحکام،یریپذبیآسیفرهنگی،رویکردجامعمخاطراتنگر،رویکردجامعهانگرش
ظرفیتبازسازی،گسترشظرفیتتطبیقی

Henestra et al (2004) 

یحکومتی،پویاییاجتماعی،محیطمصنوعهابکهشیمتابولیسمی،هاانیجر CSIRO (2007) 

وحاسمکاانمشاترک،رهباریودرکهاارزش،کاهشریسکاقتصادی،گستردگیشغلیاتجارت،شدهآموختهیهادرس
یریپذتیمسئولمحلیازریسکو

NOAA (2007) 

(،سارمایةانساانیهاایگاذارهیسارما،انادازهاپاسدرآماد،(،سارمایةاقتصاادی)هااشبکهسرمایةاجتماعی)اعتماد،هنجارها،
عمومی،مشاغل/صنعت(،سرمایةطبیعیساتیتأسمسکن،)یکیزیف،دانش/اطالعات(،سرمایةهامهارت)تحصیالت،سالمت،

)منابع،زمینوآب،اکوسیستم(
Mayunga (2007) 

مااعی،جنسایت،اساتخدام،تحصایالت،سااختارخاانواده،اجت-یاجتماعی)نژادوقومیت،سن،وضاعیتاقتصاادیریپذبیآس
یهااانیشاریوصانعتی،تجاار)مسکونی،هارساختیزدسترسیبهخدمات،اشتغال،مسکن،نیازهایخاص(محیطمصنوعو

ه،کدهاویمقابلهابرنامهیوکاهشمخاطرات)زیربرنامه،هامواجههیطبیعیوهاستمیس(،ادبودهاحیاتی،زیرساختترابری،ی
ی،برنامهجامع،برناماهاساتمرارخادمات،ارتباطااتریپذبیآسیکاهشمخاطراتوارزیابیهابرنامهاستانداردهایساختمانی،

(متقابل،برنامهبازسازیو...

Cutler et al (2008a) 

زیساتی،سااختارهایحفاظاتازومیزانتلفات،نرخفرسایش،درصدسطحنفوذناپذیر،تنوعمحایطهاتاالباکولوژیکی)سطح
یجامعاه،ساازمانهااارزشبساتگیهاایاجتمااعی،هامناهینهادیاجتمااعیوهاشبکهی،شناستی)جمعیاجتماعسواحل(،

یکااهشمخااطرات،هابرنامه،تولیدثروت،منابعمالیشهری(،نهادی)مشارکت،هاییدارااعتقادی(،اقتصادی)اشتغال،ارزش
یمقابله،ارتباطاتمتقابال،برناماةاساتمرارخادمات(،هابرنامهبندی،یومنطقهسازساختماناستانداردهایخدماتاضطراری،

ومراکازتجااری(،هاکارخانهیمسکونی،هاخانه،سنومالکیتونقلحملیحیاتی،شبکةهاانیشروهارساختی)زیرساختیز
یروانی،سالمتورفاه،کیفیتزندگی(شناسبیآسی،عیبتعلمامشاورهدرکمحلیوریسک،خدماتجامعه)شایستگی

Cutler et al (2008b)
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یآورتابةمطالعیهاهاوچارچوب.مدل9جدولادامة
 مدلیاپژوهش هاهاونگرشابعاد،مؤلفه

دلدرتوزیاعمناابعینسبتبهمخاطرات،سطحوتناوعمناابعاقتصاادی،تعااریپذبیآسیریسکوطرفی)بیاقتصادتوسعة
شاده(،ارتبااطوهمااهنگیساازمانی،شده،پشتیبانیاجتمااعیفارضپشتیبانیاجتماعیدریافت)یاجتماعاقتصادی(،سرمایة

یحالهامهارت)روابطرسمی(،حسجامعه،تعلقبهمکان،رقابتجامعه)عملجامعه،هانقشمشارکتشهروندان،راهبریو
یپاساخگو،هارسانهجمعی،روابطسیاسی(،اطالعاتوارتباطات)حکایات،تقویتاثرگذاریالقیت،یوخریپذانعطافمشکل،
،منابعمورداعتماداطالعات(هارساختیزوهامهارت

Norris (2008) 

یریمبتکرانه،:اجرا،مازاد،تنوع،حافظهسازمانی،یادگهایژگیواکولوژیکی،اقتصادی،زیرساختفیزیکی،اجتماعشهری،دولت)
قابلیتبرقراریارتباط(

Longstaff et al (2010) 

درآمد،دسترسیباهمناابعآب،داشاتنبرناماةشارایطاضاطراری،رشادجمعیات،انارژی،پوشاشبیماه،مخاابرات،شارایط
یشاهری،زیاربرناماهزیستی،شرایطمسکن،استانداردهاوکدهایایمنی،سن،تحصیالت،جنسیت،اشاتغال،ساالمت،محیط

درگیریجامعه،آموزش،ارزیابیریسک
Normandin et al (2011) 

یکاهشهابرنامهیمقابله،کاربریاراضی،بیمةمخاطرات،هابرنامهکاهشمخاطرات)برنامةبازسازی،برنامةاستمرارخدمات،
یحیااتی،مراکازهااانی)شاریرسااختیز(،اهرساختیزی،استانداردهاوکدها،برنامةحفاظتازریپذبیآسمخاطراتوارزیابی

سااتیتأسی)واحدهایتجاریوصانعتی،واحادهایمساکونی،آثاارباساتانی،اهزساحیاتی،حساسومهم،بناهایعمومی(،
-ی،خصوصایاتجغرافیاایی(،فرهنگایطیمحستیزی،پایداریطیمحستیز،تنوعهایآلودگزیستی)مخاطرات،خطرزا(،محیط
وصیاتفردی،باورهاواعتقادات،فرایندهایجامعه،ثباتاجتماعی،خصوصیاتاجتماعی،میزانمشارکتماردم،اجتماعی)خص

یاجتماعی(،اقتصادی)سالمتاقتصادی،وضعیتاستخدامی،تنوعاقتصادی،اشتغال،دسترسیباههاشیگراساختارخانوادگی،
ن(خدمات،رشداقتصادی،ثباتاقتصادی،سطحدرآمد،اسکا

(7934بهتاشوهمکاران)

9912،بهتاش:منبع

یآورتابسنجشمفهومیهایچارچوب
کهییهایژگیوعنوانبهرامعاجو،یآورتاب،هاچارچوباینهمچنینوشدهارائهیهاچارچوبیآورتابنبیایابر

االینابنابرکند؛میسیربردهد،میکاهشطبیعیاتمخاطریدهامایپبرابردررایریپذبیآس ییهاچارچوبستزم

یندیافر،جامعهویرساختیزهایسیستمیآورتابیزساکمیکهطورهمان.شودمشخصآنیریگاندازهوتحلیلیابر

چنینشتندا،ندارنددجووحاضرلحادرجامعهسطحهردریآورتابیریگاندازههایمقیاسوستاهپیچید

:دبوهداخومفیدیرزایهراهازیکیبههاییمقیاس

؛جامعهآوریتابتقویتشناسایی هایروش .7

 ؛نجامدامیجامعهآوریتابتقویتبهدرنهایتکههاییپژوهشحیاطروشناسایی .4

؛آوریتابازرتخساکاهشمختلفهایرمعیانسبیسهمیابیارز .9

.هزینهکمترینباریآوتابازرنتظااردموحسطوبهستیابیدبرایابزارهاییبنتخاابهکمک .2

توبین-بچورچا کهستاچوبیرچاشدهمطرحیآورتابیابیارزوسیربریابرکههاچارچوبلیناوازیکی:

است.(7333توببین) یژگیوایندوةدهندنشانآور،بتاوارپایدةجامعبهتوجهباشدهارائهلگویادبررکاارائهکرده

سازگاریازپرمخاطرهمناطقدرقعوامعاجویابررایآورتابازمرکبچوبیرچا،اهلیتحلسساابرتوبین.استصخا

یآورتابویارپایدةنحودادنننشایابرجمعیتی-یرساختالگویاویابیزبالگویا،خطرتقلیللگویالمدسه

.دکردهستفاامحلیتجتماعاا

وکتیرمشایهادگاهیدبردیتأکوتوسعهةفلسفازنگرفتیشهرباارپایدمعیشتهیدگاد:ارپایدمعیشتبچورچا

ارپایدمعیشتبچورچا.استفقرکاهشرمحودممرهایپروژهحیاطریابرمنددسویاربزا،فقرلشکااةهمازکیدر
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(DFID, 2005 ISDR)نحاسوکاهشیابرنحاسولیللمابیندهبرراکهستایدیکررو( ازبعدفقرکاهشمنظوربه(

آنیابرییهاحلراهوفقردمتعدمنابعفهمیابرچهریکپاچوبیرچاودرپیشگرفتهطبیعیسوانحمثلییهابحران

شود.میدهستفااتوسعههایبرنامهیابیارزویزیربرنامهیابرصلادرارپایدمعیشتهیدگاد.است

طتباارومختلفملاعوکمکبهتواندمیوداردمستقلیزةحو،سرمایهاعنواازیکهر:ورمحسرمایهوبچرچا

و(Smith et al., 2001)ستایکدنزبسیاریارپایدممفهوبهسرمایهماهیت.دشوگیریازهندایکدیگرباملاعوینا

ستابستهواانبحرمقابلدریآورتابممفهوبهدربیشترمواردنیزیارپایدممفهو

هایمؤلفهمیانتعاملبرکهشودمیدپیشنهاایپایهنمکایاهمدلدراینچارچوب:فضایی-مکانیبچورچا

کهنددکرارائهاتمخاطریآورتابصلیاسنجشدیجاایابرراشیرو(4449)رانهمکاوکاتر.کندمیدیتأکجامعه

کلیدکندعملانبحرکاهشسمتبهپیشرفتبررتنظایابریرمعیاعنوانبهتواندمی تقویتتوسعهوری،آوتاب.

.جوامعخواهدبود

برنئوبچورچا هستندیآورتابمکملرمعیاسهبچورچایناکلیدهای: ،بیاخریاشکستلحتمااکاهش:

وجامعهدعملکریآورتابهایرمعیایزسایکم»برایبچورچاینا.یابیزبانمازکاهشوشکستپیامدهایکاهش

.باشدهااولویتوهازنیاتعیینمنظوربهلرزهنیزمةمسئلتشخیصیابریزغاآةنقطتواندیم«سیستم

یدقتصاا-جتماعیایآورتاببچورچا SERP)یدقتصاا-جتماعیایآورتاب: یهایژگیویریگاندازهبر(

نتایجبرنهایتدرکههستندمتغیرهاییهایژگیوینا.کندمیتمرکزجامعهویدفردوسطحدرآننتایجویآورتاب

حادثهقبلیآورتابیریگاندازهیابروگذارندمیتأثیریآورتاب ازتابعیعنوانبهیسازمدلمنظوربهمعاجودراز

دارندثهدحاازقبلهایژگیو یدقتصاا جتماعیایآورتابمنجاالحادروژهپریپژوهشومفهومیبچورچا.کاربرد

نحاسویابر (DyME)پویاومیکریدقتصااتحلیلو(SERP«)یدقتصاا-جتماعیایآورتاب»منابهSERRI ةسسؤم

.ستامنجاالحادریپیسیسیمهنشگادادررکاینااستکهرگبزسمقیادر

Community Resilience = Social Vulnerability + Structural Vulnerability + Environmental 

Vulnerability – Risk Reduction 

CR = SOV + STV + EV – Mi 

نظریرگازسایابرجامعهناییاتویدقتصاا-جتماعیایآورتابSERRIنظراز تعریفیدقتصااوجتماعیااز

برایجامعهظرفیتشاملینکهانخست:داردمؤلفهدویآورتابینا.داردارقرطبیعیاتمخاطرضمعردرکهشودمی

خطرضمعردرکاهشیابرمعاجوظرفیتشاملینکهادوموثهدحاازقبلیدقتصااوجتماعیایطاشربهگشتزبا

عقووینیبشیپدریادهکرتجربهجامعهکهسانحهعقووبهکنشوادرچه؛ستاهیندآاتمخاطرادثحویابرگرفتنارقر

ضمعردرکاهشیابرظرفیتیگرفتن)شودمیدوممؤلفهشاملدرآنصورتاستکهدهنکرتجربهزهنوکهایحادثه

متفاوتازبازیابیاست.یآورتابکهدرآنصورت(ارگرفتنقرخطر
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یآورتابهایسنجشمدل
خطرضمعردرمعاجونمیادریآورتابیشافزابهتواندمییریپذبیآسونحاسوخطرکاهشکهدهندمیننشاهامدل

جدیدیهاراهلقبووعقببهبرگشت،حتمالیایاهتنشوهاضربهبرابردرگیدیستااومتومقابههاآنتوانمندکردندلیلبه

منظم،عواملفردیوطوربهدهدنفعاناجازهمیوذیلگرانیتحلبهیسازمدلچوبچار.بینجامدتیآاتتهدیدباجههامویابر

امجموعهعوامل مقایسهکنند. جغرافیاییرا واحدهایسیاسییا ارزیابیو مختلفلگوهایاوهامدلةئارابهبخشینرا

یادماندنیبهتصویرهاییهاآنکهستایناهامدلازدهستفاالیلد.پردازدمیمعاجودریآورتابمرابامرتبطسوانحمدیریت

وبارةهایمختلفیدرالگویهامدلیطورکلبه؛کنندمیدهسادرکقابلقالبیدرراهپیچیداردمووهمافر مدیریتسانحه

.شودمیرهشاایآورتابلمدکهباتوجهبهموضوعمحوریاینرسالهبهچندشدهارائهبحراندرجهان

مانیز-خطیلمد یاناییاتووشدهواردهایضربهوهاشوکتحملناییاتوکهستاایجامعهآوربتاةجامع:

؛باشدشتهدارابحرانازپسیرگازساوتغییریابرفرصتونمکااوانبحرازپسونیدرحعقببهبرگشتظرفیت

انمیزویابیزبایابرزنیاردمونمازهمچنینوکاهشراآنقباعووشکستلحتماابایدآوربتاةجامعینابنابر

 .هددکاهشرایریپذبیآس

سیرتدریجیونزولییسوبهتواندمیکهکندمیئهاراضعیتیوویطاشرازتصویریلمدینا:یادندهچرخلمد

کند.حرکت«دونبازگشتب» نشانمیمرحلهدندهچرخهر ایرا که کهمعیاجوفبرخال است.برگشترقابلیغدهد

بدونمعاجوضعیتوینابنابرکنند؛تحملراهاشوکیارفشاتوانندنمیکهندداردجوونیزمعیاجو،هستندآوربتا

مدلدهستفااباتوانمیرایآورتاب معانیاههمربهدندهچرخاز مانند یناتونا،حساسیت،شکنندگیای ،تغییردر

آنازپسودکرتشریحلنفعااوشکستط،نحطاا،کاستی،نداشتنمتومقا،سختی،یریناپذانعطاف،ضعف،یریپذبیآس

وستینریپذنامکابازیابیرخداد،هنگامیکهیکیازاینمراحلکردئهاراهاآندریآورتابنبودیابرحتمالیاالیلد

هایبهمرگافرادیانابودیجوامعیاسکونتگاهتیدرنهاورودمیترایباالتربهمرحلهپایینشرایطبدونوقفهازمرحله

انسانیمنجرمیشود.

 یآورتابمدلدرختو جنگل،: مدیریتبحرانمانندیکدرختدر مؤثر استهنگامیبسیار صورتبهکه

فردیتلقیشودفرایندگروهیباشد، یککار یا اینکهمنزویمانده سوانحبهتالش.نه بهعبارتدیگردرمقابلهبا

استواینامرزمانیبیشترمؤثراحتیاجیدانشگاهبخشخصوصیو،یردولتیغهایسازمانارتش،دولت،یجمعدسته

دیگرانمؤثرطوربهتواندصورتهرگاممیدراین؛باشندداشتهمشترکیهاارزشریشهوهاتالشخواهدبودکهاین

 جمعی و گروهی یککار در کپارچهیرا میکندحمایت درخت با بحران مدیریت تشابه وجه به مدل این پردازد..

برخی.کننددربرابرنیروهایقدرتمندمقاومتتوانندمیآوردارندکهماندنساختاریتابدرختانبرایزندهیطورکلبه

ییکهآنانبایددربرابرشانمقاومتکنندنیروها درختبامبوهستند.توجهیبوانگارسهلنابادهایقدرتمندومراقب،

یکدرختتابنمونه از ایبارز درختیاستآور ؛ جنگلبههادرختدهدنشانمیکهریپذانعطافقویو رشددر از

رسند.تکاملمی

(DROP)یآورتابمکانیلمد یآورتاباینمدل: یکفراینددینامیکووابستهبهشرایطپیشینعنوانبهرا
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(Antecedent Conditions)زمان تعریفمیراتیتأثمخاطراتومیانشدتسوانح، عواملبرونگرا لسادرکاترکند.

یک»عنوانباایقالهمرنتشااباویریپذبیآسویآورتابةزدرحوهاآنیتودمحدودموجویهامدلنقشکدربا4441

نحاسوبرابردریآورتابازجدیدیممفهوراDROP«طبیعینحاسومقابلدرعجتماایآورتابکدریابرپایهنمکالمد

قابلیتویکرتئوةپایکهستاهشدحیاطریریپذبیآسویآورتابةبطراةئارامنظوربهلمدینا.کندمیدپیشنهاطبیعی

باشرایطقبلیشروعاینمدلة.نقطکاررودهبحقیقییهامکاندرحقیقیتمشکالفعریابرتواندیموداردنشدکمی

رخهایمحیطمصنوع،طبیعیواجتماعیسیستممیانکهدرونواستمکانیةشودکهمحصولمقیاسچندگانشروعمی

یریپذبیآسشاملشدهینیبشیپشرایطدهد.می استیآورتابذاتیو . کهمثلثعنوانبهاینمفهوم شده هاییآورده

ترشدهودرسطحکالنمنجراجتماعییگرادرونعواملبهدهدودهداینفرایندذاتیدرسطحمحلیرخمینشانمی

هاصایازشاخکردنآنوایجادمجموعهعملیاتیگامبعدیدراینمدل،شود.عواملبرونگرادیدهمی(تربزرگهایمثلث)

چنینکاربردی.استیآورتاببیشتردرمعیارهایهایپژوهشاینامرمستلزم.استوسپسبررسیآندردنیایواقعی

ةآورترومقایستابرادرسوانحطبیعیهامکانکهچهچیزیبرخیازموضوعارائهکندبایدسنجشصحیحدرارزیابیاین

اقداماتپایدارتررابههمراهداشتهباشدتا،اجراییهمچنینبایدراهنمایکند.میفراهمراجامعهدرطولزمانیآورتاب

همینزمان، در و جدیبگیرند را اقتصادیوجوامعمحلیخطراتخود اجتماعی، راهنماییتغییراتسیاستمحیطی،

،(4441)همکارانوکاتررافاجعهبردربرامکانیآورتابمدلد.نخودرافراهمکنیآورتابساختاریالزمبرایارتقای

اینمدلبرمکانوتعامالت.اندکردهشهریدرمقیاسمحلییااجتماعتعریفیآورتابایبررسیمقایسهیارتقابرای

ةرابطاینمدلنمایشةهدفازارائیندهایطبیعیمتمرکزاست.اوفرساختانسانمحیطهایاجتماعی،فضاییسیستم

مفهومی؛یعنیاستیآورتابباکردنشدهوقابلکمییگذارهیپانظریصورتبهکهاستمفهومیعنوانبهیریپذبیآس

.داشتهباشدهایواقعیحوادثواقعیدرمکانبرداللتتواندکهمی

توبینلمد مقاله7333توبین)رامدلیةاینرابط: در ) عنوان پایداری،یآورتاب»ایبا و هاییهدفنجامعه

کهجوامعپایدارویاگونهبه؛تمرکزاینمدلبرنقشپایداریدرتقلیلخطراست.کردارائه«مخاطراتیزیربرنامه

سوانحمطرحهستندوهمچنینبهبودسریعبابازسازیراتیتأثساختاریبرایتقلیلنظرجوامعیکهازعنوانبهآورتاب

اجتماعی -عواملحیاتی رابط،شوندتعریفمیاقتصادیجامعه استومیانةاما مخاطراتپیچیده و پایداریجوامع

.آنرارفعکردتوانبادرنظرگرفتنعواملاجتماعی،اقتصادیوسیاسینمی

بیشترموارداتمخاطربارةدرخیراهایپژوهش ردمودریزیربرنامهیابرکلیدیملاعورایآورتابویارپایددر

دداننمیاتمخاطر اینمدلدردرجمدنظرچارچوب. اجتماعیو-بنابراینعواملجغرافیایی؛اولاکولوژیکیاستةدر

توبینشششرطرابرایکاربردشوند.جامعهمطرحمییآورتابهایمحتملدردرکچارچوبعنوانبهجمعیتیدیگر

می ارائه الگو این میصحیح جوامع رویکردهایی چنین با که دهد توانند نیخطرآفرعوامل را اینظریهکمکبهخود

هایمناسبوهابرایآژانسانجامکارهاوبرنامه،بودناهدافاطمینانازمنطقیوصحیحبرایمناسبباعواملوابسته

افتهیسازمانحمایت،وجوداهدافسیاسیروشن،وجودمدیرانیبامهارتمدیریتیوسیاسیکافی،واجدشرایطبامنابع

جوامعو از طیزمانةنگرفتنهمنادیدهومداوم مفهومیبرایپایداری،یزیرطرحکاهشدهند.عواملسیاسیدر
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است عاملسوم ؛نیازمند یعنیعاملیکه به فیزیکی،رایبکند؛میتغییراتساختاریتوجه ومثالعوامل فرهنگی

.کنندتوانندتاحدزیادیعملیاترامحدودنگیمیبههمینترتیبعواملفره.مؤثرنداقتصادیدراجرایعملیات

 پژوهشروش

استتحلیلی-توصیفیوکاربردیاینمقاله محلهدرخانوارتحلیلواحدهدف،ومسئلهبهتوجهباپژوهش،ایندر.

دستبهشکیشهریهامحلههمةدرساکنخانوار912معادلکوکرانفرمولازاستفادهبانمونهحجموشدانتخاب

طبقهپنجبهاقتصادی-اجتماعیپایگاهبرحسبشهریهامحلهیبندطبقهبابعدمرحلةدر.(7935،)مرکزآمارایرانآمد

انتخابتصادفییریگنمونهروشازاستفادهبامحلهیکطبقههرازو(پایینپایین،،متوسطمتوسطباال،متوسطباال،)

بهنمونهخانوارهایةمحلتفکیکبهنمونهتعدادشهر،خانوارهایکلازهامحلهازقهطبهرسهمبهتوجهباسپس.شد

جزمطالعهموقعیتموردوهامحله7شکل.شدندانتخابنمونهیهامحلهازسامانمندیروش نشانراکیشرهیدر

.دهدیم




کیشجزیرةبندیمنطقه.9شکل

یآورتابیزساشاخصتبیین

یآورتاببهطمربوتمطالعادرهاشاخصبنتخاانیبنابرااست؛هیاولطیازشرایامجموعههاشاخصشیدایپوظهور

یابیارزتنهانهگریعبارتدبه.باشدمنابعازکیفییهادادهدنبودسترسقابلودموجوتایبادانیمببرتوجهسساابرباید

نامطلوبوکمبودتأثیراتدرنیزیریگاندازه،استیضروراریبسشودیممنجرجامعهیآورتاببهکههیوسنجشاول

(..Cutter et al.4 :2008 دارد)همیتاازهندانهمابه،جامعهدرزمانواکنشجامعهبهحالتقبلازبحرانتیظرف

مطالعاتیةزحوبهتوجهابکهاندکردهرهشاایآورتابیابیارزبرایییهاشاخصبهراستایندراگرفتهصورتتمطالعا

ییهاشاخصبهمعموالًگرفتهصورت 4جدول)ستاهشدرهشاابعدنهمادر یآورتابیریگاندازهنچو(. طیشرادر

باید،ستاارشودمطلقوخاص نظرگرفتهدریآورتابازشاخصیانعنوبهمتغیرهاوکرددهستفااتطبیقیدیکررواز

.شوند
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یآورتابیلبدکایهاشاخص.2جدول

بعدکالبدی
،پناهگااهارزیابیواکنشجامعهوظرفیتبازیاابیبعادازساانحه،مانناد

یماننادخطاوطلولاه،رساختیزیمسکونی،تسهیالتسالمتیوواحدها
یدیگرهارساختیزبههاآنووابستگیهاجاده

وهاااجااادهیاصاالی،خطااوطلولااه،هاااانیشاارتعااداد
،کااربریزماین،ونقالحمالبکةیحیاتی،شاهارساختیز

،نوعمسکن،جانسمصاالح،مقاوماتبناا،پناهگاهظرفیت
،ارتفاااعوساازساااختکیفیاتوقادمتبنااا،مالکیات،ناوع

،فضایبازساختمانمحلسکونت،فضایسبز،هاساختمان
ییایاجغرافهاایژگایوتراکممحیطساختهشده،دسترسای،

ارمخااطرات،خصوصیاتزئوتکنیک،شیب(،شادتوتکار)
زیآممخاطرهبودنبهنواحی،نزدیکهاگسل



درخارجیوداخلینظرانصاحبوکارشناسانکالبدیتوسطیآورتاببرمؤثریهامؤلفهوضعیتتعیینمنظوربه

شدهاست.،تحلیلعاملیوروشفریدمناستفادهAMOSوSpssافزارنرماز،یآورتابزمینة

کالبدی یآورابتیهاوشاخصابعاد
نیامدهاستوجودبهسوانحیآورتابسازیکمیبرایافتهیسازمانیهاچارچوبیاهاشاخصازیامجموعهتاکنون با.

اقتصادی،اجتماعی،ابعاددارایوچندجانبهمفهومی،یآورتاباینکهبر مبنیماعیتاجعلمی،ةجامعدراین،وجود

،سانحهازبعدبازیابیظرفیتوجامعهواکنشارزیابی.داردوجودهااینشاخصت،کالبدیاسویطیمحستیزنهادی،

بههاآنوابستگینیزوهاجادهلوله،خطوطمانندزیرساختیوسالمتیتسهیالتمسکونی،واحدهای،هاپناهگاهمانند

.داردبههمراهرادیگریهارساختیز

شاخص
کاربری،ونقلحملشبکةحیاتی،یهارساختیزوهاجادهلوله،خطوطاصلی،یهاانیشرتعدادهاعبارتاستاز:شاخص

ارتفاع،وسازساختنوعمالکیت،بنا،قدمتوکیفیتبنا،مقاومتمصالح،جنسمسکن،نوعپناهگاه،ظرفیتزمین،

یهایژگیو)جغرافیایییهایژگیودسترسی،محیطی،تراکمسبز،فضایسکونت،محلساختمانبازفضای،هاساختمان

فوقةگانپنجابعادبهتوجهبامقاله،ایندر(.7934:97،رفیعیان)هاگسل،هامخاطرهتکراروشدت،(شیبوژئوتکنیک

 است.شدهکیشاستفادهشهریهامحلهمقیاسدرکالبدیبعداز،یآورتابسنجشبرای

 بخش نی.اشدهاستجحاصلازپرسشنامهپرداختهیستخراجنتایخامپژوهشواهادادهبهتحلیلپژوهشدراین

ةرندیدربرگ هکی(شناختتیجمع یهایژگیو)یبررس مورد ةجامع یآمار فیتوص اول، قسمت در .استدوقسمت شامل

هاز.درقسمتدومنیزبااستفادمشاهدهاستقابلهاولجددراستکهغیرهجنسیت،مذهب،قومیتو مانند ییرهایمتغ

کمبودبهتوجهبا.پرداختهشدشهرییآورتابیریگاندازهبهآزمونمدلیدییتأتحلیلعاملیاکتشافیویهاروش

وهاکتاب،هامقاله)یاکتابخانهاتمطالعبراساسابتدا،پژوهشایندر،کشوردرمطالعهموردموضوعةردربااطالعات

یهاشاخص،هاچارچوبوابعادبررسیباسپس.شدیآورجمعیآورتابینةزمدراطالعاتازوسیعیحجم(هاگزارش

مورداطالعاتپرسشنامهابزارومیدانیروشازاستفادهبابعدمرحلةدر.شدندعملیاتیتعریفوتعیینکالبدییآورتاب

بودشدهتأییدآزمونشیپطریقازآنرواییکهشدیآورجمعیآورتابنمونهیهامحلهخانوارهایازنیاز باسپس.
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کهشدبرآوردپژوهشیابزارهاپایایی،AMOSوSPSSیافزارنرممحیطازاستفادهباپرسشنامهازحاصلةدادورود

روشوروشفریدمنازاستفادهباسپس.است195/4کرونباخآزموناستفادهازبادرونیپایداریوهماهنگیگویای

.شدمعینمطالعهموردیهامحلهکالبدییآورتابمیزانوآزمونتوکیآزمونلون،تعقیبی

 آمارتوصیفی

شد.بررسیپژوهشیهانمونهشناختیجمعیتیهایژگیوابتدا

پژوهشةنمونیشناختتیجمع.مشخصات9جدول

درصدیفراوان

تیجنس
49413/53مرد
75277/24زن

مذهب

94791/11شیعه
2311/74یسن
7332/2یحیمس

597/7یزرتشت
7417/4ریسا

دریزندگسال
شیک

74114/41سال5ازکمتر
74111/41سال74تا5نیب

71752/22سال74ازباالتر


توجهبه تعداد9جدولبا نمون912، ةحوزازخانوارهایساکندرپژوهشةنفراز نفراز494جزیرهکیشبودند.

پژوهشدرکنندهشرکتنفرازافراد947بودند.(زندرصد77/24)نفر752و(درصد13/53مرد)پژوهشةنمونحجم

درصد11/74نفر)23ومذهبشعیهداشتند(درصد91/11) نفر5،یحیمس(درصد32/2نفر)73.اهلسنتبودند(

(درصد14/41)پژوهشةنموننفراز741امذاهببودند.پیروسایرادیانی(درصد17/4)نفر74زرتشتیو(درصد97/7)

وکنندیمکیشزندگیةریجزسالدر74تا5نیزبین(درصد11/41)نفر741.کنندیمدرکیشزندگیسال5کمتراز

.کنندیمکیشزندگیةسالدرجزیر74بیشتراز(درصد52/22نفر)717

هاشاخصعملیاتیتعریفومعرفی
کهآاز ازشهرییهااجتماعیآورتابمیزانتعیینبرایباید،استدشوارمطلقشرایطدریآورتابیریگاندازهنجا

دوبهتوجهبابایدیآورتاببهمربوطیهامطالعهدرهاشاخصانتخابزمینه،همیندر.کرداستفادهتطبیقییرویکرد

مدنظرقراریآورتابباآنتناسبدرموردموجودادبیاتمبنایبروجیهتومنابعازکیفییهادادهبودندردسترسمالک

بگیرد ویژهیهامداخلهوهااستیس،هابرنامهکاراییکهکنندیمعملاولیهشرایطازیامجموعهعنوانبههاشاخص.

سازیعملیاتی،یریپذامکان،یآورتابةگانپنجابعادبراساسمقالهایندر.رندیگیماندازهراسانحهیآورتاببهبودبرای

کالبدییآورتابمیزانسنجشبرایییهاشاخص،منطقههردرمطالعهموردةجامعایاقتضوهادادهبهدسترسیو

.پرداختهشدهاستهاآنعملیاتیتعاریفکالبدیبهیآورتابیهاشاخصدادننشانضمنهمچنین.استشدهانتخاب
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استفادهنامتخصصپرسشنامةوخانواراطالعاتیآورجمعبرایخانوار،شاملپرسشنامةپرسشنامهدوزا،پژوهشایندر

نیزصورتگرفتهاست.هامحلهاطالعاتتکمیلبرایمیدانیبررسی.استشده

تحلیلعاملیاکتشافی
نیزآنةاولیفرضشیپ.استهآنیبندطبقهمتغیرهاویدهشکلپژوهشگرکشفساختاریبرایهدفتحلیل،ایندر

ةفرضیچیهاستکههرمتغیریممکناستباهرعاملیارتباطداشتهباشد.بهعبارتدیگرپژوهشگردراینروشاین

روشتدوینوعنوانبهبنابراینتحلیلاکتشافیبیشتر؛استرگذاریتأثنتایجنداردودرپیاکتشافعواملةقبلیدربار

برهمیناساسوباتوجهبهاینکه.(7935:21)داوریورضازاده،شودیمموننظریهدرنظرگرفتهزهآتولیدنظریهون

استفادهشد.هاهیگووهامؤلفهآوردندستازتحلیلعاملیاکتشافیبرایبهاستتحلیلعاملیازنوعپژوهشاین

وآزمونکرویتبارتلت(=117/4KMO)ببودهتحلیلمتناسبرایهانمونهآناستکهحجمةدهندنشان2جدول

نشانهاآزموننتایجدرمجموع.دهدرانشانمیمتغیرهامیانبستگیهمامراین(.≥444/4P)استدارامعنآمارینظراز

دهدمی دورانمتعامد)چرخشکه اجرایدستور با ادامه در متناسباست. پرسشنامه موارد تحلیلعاملیاکتشافیبا

(.5)جدولهاستآمددستبههانمونهعاملبرایتوضیحرفتار3ریماکس(وا

یشهریآورتابةپرسشنامKMOتستبارتلتویعامللیآزمونتحلجی.نتا3جدول

نتایج متغیرردیف
117/4نمونهةاندازبودنمتناسببرایKMOآزمون7

هاعاملکیتفکبودندرستبرایبارتلتآزمون4
591/74414 یکامجذورمقدار

4147 یآزادةدرج
444/4 یمعنادارسطح

یشهریآورتابمدلدرهاعاملازکیهرانسیوارسهمیبررسجینتا.5جدول

یاصلیهاعاملکلانسیواردرصدیتجمعانسیواردرصد

 هاانیشرعملکرد144/91347/2124/9
 وتکرارشدت743/24541/2954/9
 هاپناهگاهتیظرف445/21453/2497/9
 بناهابرگشتییتوانا179/23511/9155/4
 یطیمحستیزطیشرا322/54797/9971/4
 نیزماتیخصوص347/55351/4711/4
 وتراکمیکاربر143/51341/4711/4
 بهمراکزیدسترس143/17114/4451/4
 کموترابازیفضاها374/19949/4145/7



دهدیمنشانراهاآنتجمعیانسیواردرصدوهاعاملانسیوارژه،یوریمقاد،5جدول مدلنیاییپیشگوتوان.

بارهایعاملیتحلیلعاملیکنندیم(پیشنهاد4441وهمکاران)7هایراست.374/4هاعاملانسیوارمجموعبراساس

.استقبولقابل24/4اکتشافیباالتراز

                                                           
1. Hair 
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9سازهپایایی
پ را CR) براساسپایاییمرکبتوانیمایاییسازه کر ( محاسبه هر زماند. ،باشدقبولقابلپایاییترکیبیمتغیرها

پایاییترکیبیبین،امااستقبولقابل1/4پایاییترکیبیباالترازازدیدگاههایروهمکاران،.پایاییسازهبرقراراست

1/4 استتربخشتیرضا3/4تا از باالتر ویژهبه)3/4و از مطلوبنیست35/4باالتر همدهدمینشانزیرا؛( ةکه

ازهاآننتیجهگرفتتوانیمعواملهمةهستند.باتوجهبهپایاییترکیبییکدیگرمتغیرموردنظرشبیهبههایپرسش

.برخوردارندمناسبیةپایاییساز

2رواییهمگرا
نشان یریگاندازهیکدهدیمرواییهمگرا چهحدبا ارتباطمثبتییهایریگاندازهتا )هایر،داردجایگزینهمانسازه

(AVE)شدهاستخراجیهاانسیوارومیزان1/4(.زمانیرواییهمگرابرقراراستکهپایاییترکیبیباالتراز4471:779

(.بانگاهیبه4471:779بیشترباشد)هایر،شدهاستخراجیهاانسیوارهمچنینپایاییترکیبیازمیزان.باشد5/4بیشتراز

ازرواییهمگراییباًیتقرهاپرسشنامهگفتکهتوانیممذکوریهاپرسشنامهابعادةهمشدهاستخراجیهاانسیوارمیزان

مناسبیبرخوردارهستند.

اهافتهیوبحث
اجارهمسکونیحدهایواهپناهگاازحهسانیابیزباظرفیتوجامعهکنشوایابیارزشاملاینبحث تتسهیالایویا

هستندسحسابارفاجعهةثدحایکبهویژهبهکهاستدوامکمهایخانهشامل،ریپذبیآسهایزیرساخت.استمتسال

ییامجرمانندکهلیلدینابهوهمکندمیهمافرثهدحاازپیشهایتخلیهیابررایاربزاهمیرساختزازعنویناکه

فیزیکیهایسیستمشاملهمچنین.ستاهشدهگنجاندسمقیادر،کندمیعملنحاسوازپسحیاتیادموتأمینیابر

-یالیی)ومسکنعنو،مینزبریرکا،ونقلحملةشبک،نیابحروحیاتیهایزیرساختوهاجاده،لولهطخطوادتعدمانند

اروسازساختعنو،مالکیت،بناقدمتوکیفیت،بنامتومقا،مصالحجنس(تمانیرپاآ زبافضای،هاساختمانعتفا،

سبزیفضا،سکونتمحلنساختما یاییفاجغرهاییژگیوسترسیدعنوپتانسیل،مسکن،شدهساختهمحیط،کماتر،

طقمناازنشددور،هاگسلشناسایی،منایهامکانشناساییات،مخاطرارتکروتشد(شیبو ئوتکنیکژتخصوصیا)

.ستازیآممخاطرهحیانوبهدنبویکدنزوریپذبیآس

 مبانی به توجه کالبدییآورتابگفتتوانیمشدهمطرحبا مختلفییکسانکامالًالگوی جوامع اماندارد،در

درایجادجوامعتابآورشناساییییهامشابهتتوانیم کهاست،اینکهدراینزمینهوجودداردمهمیة.نکتکردرا

بامراجعهبهتوانیمبراساسوضعیتمحلهمتفاوتاست.برایناساسهاشاخصاهمیتهریکازاینةوزنودرج

ةدرجشدهانجامیبندتیاولوتحلیل هاشاخصاهمیتهریکاز فرایند هریآورتابدر در محلکدامرا موردهایهاز

.کردبررسیمشخص

                                                           
1. Construct Reliability 

2. Convergent Validity 
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پژوهشیریگاندازهمدل
استفادهیدییتألعاملیکالبدیازتحلیةپرسشنامةرواییسازدییتأبرایوهمچنینپژوهشیریگاندازهمدلدییتأبرای

.دهدیمرانشانیدییتأنتایجتحلیلعاملی1و1جدولهاست.شد

یکالبدةپرسشنامیدییتأیعامللیتحلیبرازندگیهاآزمونجی.نتا6جدول

Chi-Square (x2)Dfx2/ dfp-value RMSEASRMRNNFI CFI AGFI 

32/44132272/4732/4412/4457/431/431/411/4مدل
ریمقاد
قبولقابل

--7-545/4 P< 7/4ازکمتر
کمتراز

7/4
7-3/4

ازکمتر
7

7-3/4



است.برازشکافیبرخوردارازکالبدیةپرسشنامیدییتأتحلیلعاملیدهدمینشان1نتایججدول

(412/4, RMSEA= 272/4, x2/ df= 32, df= 32/441x2 =)

شدهارائهبارهایعاملی.همةهستندقبولقابل5/4بارهایعاملیباالترازدندهیم(پیشنهاد4441هایروهمکاران)

.هستند5/4باالتراز1درجدول

یکالبدةپرسشنامةشدراجاستخانسیوارزانیومیبیترکییایپا،یبارعاملجی.نتا2جدول

 CR AVEیعاملبارسؤاالت

121/4543/4بازیفضاونیزم

راهرو،هاپله)منزلازخروجریمسیفضادرموجودلیوساوءایاش،موانعپهنا،ب،یشبهتوجهبا
 است؟مناسب«مانعبدونوراحتع،یسرفرار»یبراچقدر(و...یخروجدربو

21/4

گرفتنپناهوستادنیایبراچقدرخروجازپسباز(محوطةیا)حیاطساختمانونریبیفضا
وپرتابخطر»ازوستندیباآندربتوانندساکنانةهمکهیطوربهاست«جاداروبزرگ»

 .باشنداماندر«نیسنگیایاشوآوارسقوط

17/4

انکاسوچادرزدنانکام»نظراززانیمچهبه(بازمحوطهیا)حیاطساختمانرونیبیفضا
 است؟مناسب«ساکنانةهمموقت

14/4

154/4591/4یکاربر

11/4محلهةکوچومعابرتیفیک

17/4محلهآبیکشلوله

11/4یبرقوساتیتأسبرق

14/4(منازل)تلفنمخابرات

13/4لیموباونترنتیا

113/4547/4یدسترس

11/4...واورژانسمارستان،یبداروخانه،یدرمانکزمرابهیدسترس

15/4ه(دانشگاومدارس،مهدکودک)یآموزشمراکزبهیدسترس

12/4سیپلویانتظامیروینبهیدسترس

17/4ینشانآتشبهیدسترس

11/4یعمومونقلحملبهیدسترس

11/4یسبزعمومیفضاوکپاربهیدسترس

14/4یصلمعابرةکشببهیدسترس

14/4موقتانکاسیهامحلبهیدسترس
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بارهایدندهیم(پیشنهاد4441رائهشدهاست.هایروهمکاران)ا1جدولدریدییتأتحلیلعاملیملیبارهایعا

باتوجهبهجدول.هستند24/4باالتراز1درجدولشدهارائهبارهایعاملی.همةهستندقبولقابل24/4عاملیباالتراز

.میکنیماستفادهاستمستقلکهیکآزمونپارامتریکtازآزمونبنابرایندارند؛توزیعنرمالسؤاالتةهم1

کیشةجزیرمحلییآورتابدرگانهپنجمناط 
نشانANOVAنتایجآزمون1جدول آماردهدیمرا مقدار Fة. وناینچ.استP-Value=471/4و772/9برابر

.داردوجودمحلییآورتابدرگانهپنجمناطقمیانیاختالفمعنادار ،است45/4سطحمعناداریکمتراز

.باتوجهبهنتایجآزمونتعقیبیشودیمبرایاینکهمشخصشودمیانکداممناطقتفاوتاست،ازآزمونتعقیبیاستفاده

در3جدولتوکیدر هاعرب(ومنطقةنوبنیادو= 493/4P-Valueدفومنطقةنوبنیاد)میانمنطقةصمحلییآورتاب،

(49/4P-Value=تفاوتوجوددارد)هاست.عرببیشترازدومنطقةصدفومحلییآورتاب.همچنیننمرةمنطقةنوبنیاددر

گانهپنجدرمناط یمحلیآورتابANOVAآزمونجینتا.8جدول

Df آمارةهایانگینممربعF P-Value 

2191/4گروهیبین
772/9471/4 455413/4یگروهدرون

-453کل

گانهپنجدرمناط یمحلیآورتابیبرایتوکیبیآزمونتعقجی.نتا1جدول

 P-ValueاستانداردخطایI-JهایانگینمتفاوتJگروهIگروه

صدفةمنطق

411/4493/4-457/4*یادنوبنةمنطق

799/4314/4-479/4هاعربةمنطق

731/4331/4-771/4یاحتینوارسةمنطق

 459/4254/4-423/4یشرقیاراضةمنطق

یادنوبنةمنطق

 491/4413/4449/4*هاعربةمنطق

 471/4711/4444/7یاحتینوارسةمنطق

425/4195/4-927/4یشرقیاراضةمنطق

هاعربةمنطق
711/4444/7-471/4ییاحتنوارسةمنطق

425/4195/4-927/4یشرقیاراضةمنطق

415/4171/4-951/4یشرقیاراضةمنطقیاحتینوارسةمنطق

25/2درسطحمعناداری*

کیشةدرجزیرمحلییآورتابابعادیبندرتبه
 یبندرتبهبرای اصلی یآورتابابعاد ةریجزمحلی استفاده فریدمن آزمون شد.کیشاز جدول به توجه بین74با

 (.4x،444/4=P-value=117/495)محلیتفاوتوجودداردیآورتابابعادیهارتبه

فریدمنآزموننتایج.92جدول

 P-valueآزادیةدرج(دویآزمون)خةآمار

117/4952444/4
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توجهبهجدول بعدنهادیرتبةبعداقتصادیرتب77با بعداجةاول، بعدةتماعیرتبدوم، ةرتبیطیمحستیزسوم،

رادارد.پنجمةچهارموبعدکالبدیرتب

ردیفنیترنییپایدرآورتابیهامؤلفهیبندرتبهکیشدرةبعدکالبدیجزیر،77وجدولبراساساینپژوهش

 توسعداردقرار و رشد در است نیاز برایکیشةجزیرةو هاشاخصتقویت آورتابی کالبدی دری جدی اقدامات

هایی،ویژگیطیمحستیزبناها،شرایطبرگشت،تواناییهاپناهگاهتکرار،ظرفیتو،شدتهاانیشرعملکردیهامؤلفه

صورتپذیرد.تراکموبازمراکزوفضاهایبهتراکم،دسترسیوزمین،کاربری

استیضرور انتخاب راهبردبا جذب و هایگذارهیسرمامتناسب مناسب ةجزیری با و بهکیش ضوابطتوجه

پایشوتقویتبلندمدتومدتانیم،مدتکوتاهیزمانیهابازهدرنیمعیهابرنامهیالزم،طیهاکنترلیوشهرساز

.شود

یشکةیرجزیمحلیآورتابابعادةرتبمیانگین.99جدول

رتبهمیانگینابعاد
39/9اقتصادی
14/9نهادی
13/4اجتماعی

15/4محیطییستز
77/4کالبدی

کیشدربعدکالبدیةجزیرةگانپنجمناط یبندرتبه
توجهبهنتایجآزمونفریدمندرجدول میان74با تفاوتوجودکیشدربعدکالبدیةجزیرةگانپنجمناطقیهارتبه،

(.444/4P-value=،717/44=x2)دارد

ةاراضیشرقیرتبةدوم،منطقةیرتباحتینوارسةاول،منطقةنوبنیادرتبةمنطق،دربعدکالبدی79باتوجهبهجدول

.رادارندپنجمةرتبهاعربةمنطقتیدرنهاچهارموةسوم،صدفرتب

یبعدکالبددریشکةیرجزةمنطقپنجفریدمنآزموننتایج.92جدول

 P-valueآزادیدرجةنمونهتعداددو(یآزمون)خةآمار

717/44522444/4

یدربعدکالبدیشکةیرجزةگانپنجمناط میانگین.99جدول

رتبهمیانگینابعاد
19/4صدفةمنطق
34/4یادنوبنةمنطق
17/4هاعربةمنطق
37/4یاحتینوارسةمنطق
17/4یشرقیاراضةمنطق
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،هاعربةدرمنطقترتیببه(4شکل)یشکةیرجزیآورتابیهامؤلفهپژوهش،تقویتیهادادهبهتحلیلباتوجه

تقویتمورددرمدونریزیبابرنامهاستیضرورواستونوبنیادازاهمیتبرخورداریاحتینوارسشرقیویاراضصدف،

شدتهاانیشرعملکرد ظرفیتو، هاپناهگاهتکرار، شرایطبرگشتتوانایی، خصوصیاتیطیمحستیزبناها، زمین،،

.شوداقدامهاآنتراکموبازمراکز،فضاهایبه،دسترسیتراکموکاربری

 

کالبدیبعددرگانهپنجمناط یبندرتبه.2شکل

یریگجهینت
 نبود هاسامانهمخاطراتمحیطیدر به امکاناتتقلیلمخاطرات، پیامدییهابحرانو هایبا تبدیل شوند؛میناگوار

جزایر،برایپایداریوبازیابیدربرابرمخاطراتمحیطیبسیارمهماست.امروزهتوانظرفیتیشهرهاویبنابراینارتقا

تقویت شهرهایمهم، یآورتاببسیاریاز داده اولویتقرار در تحققشهریرا اینو وکمکبهامر تهیه پژوهش،

موقعیتنظرکیشازةجزیر.گیردصورتمیواقداماتآموزشیمدیریتسوانحهایگذاراستیس،هایزیربرنامهةتوسع

توجهبههایگردشگریجغرافیاییوجاذبه نهادیومحیطیاهمیتفراوانیبا اجتماعی، داردابعاداقتصادی، پژوهش.

ویزیربرنامهانجمعیتساکنانشهرکیشومتخصصآننیزآماریةجامع.استتحلیلی-توصیفیویاربردکحاضر

آماریبااستفادهازفرمولکوکرانبهتعدادةبودهاست.حجمنمون7935درسال93.159مخاطراتمحیطیبهتعداد

سرپرستانخانوارانتخابشدهاست.ازنفر912

وتحلیل تحلیلعاملیبرایپژوهشوهمچنینآزمونفریدمنبرایهادادهروشتجزیه از استفاده یبندرتبهبا

تأثیرگذاردابعاازیکیپژوهشبودهاست.یهاشاخص بروزسوانحهنگامکهاستجوامعدرکالبدییآورتابمیزان،

پژوهش،ایندر.کردارزیابیفیزیکیوجغرافیایییهایژگیونظرازراشهرییآورتابوضعیتتوانیمآنکمکبه

منظوربه میزانبرمؤثراملعووهاشاخصابتدا،کیشةجزیرمنتخبیهامحلهدرکالبدییآورتابمیزانتعیین

شدندشناساییجوامعیآورتاب ازاستفادهبامطالعه،موردیهامحلهسطحازنیازمورداطالعاتیآورجمعباسپس.

سنجیاولویتکالبدییآورتابیهاشاخصمتخصصان،وکارشناسانتوسطزوجیةمقایسمراتبی،سلسلهتحلیلفرایند

بادرنهایت،.شدتهیهیآورتابهرکدامازابعادیآزمونلوننمودارها،منفریدروشازاستفادهبابعدمرحلةدر.شدند

ایندهدمینشاننتایج.شدندیبندرتبهکالبدییآورتابمیزاننظرازمطالعهموردیهامحله،آزمونتوکیازاستفاده
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،اراضیشرقی،نوارسیاحتی،نوبنیادیهامحلهکهیورطبهدارند؛قرارمتفاوتیسطوحدر،کالبدییآورتابنظرازهامحله

 یعنیرندیگیمقرارشرایطبدترینتابهترینازطیفیدر،هاعربصدفو بهةمحل؛ رعایتنوبنیاد دلیلنوسازبودنو

قدیمیهایهمحلدرمقایسهبااخیریاستانداردها دلیلبهنیزنوارسیاحتیةمنطقدارد.باالتریکالبدییآورتابةرتب،

رتببازارهاوهاهتلگردشگریواحداثیهاتیموقع داردوةدر دلیلاراضیشرقینیزبهةمنطقهمچنینبعدیقرار

بلندمرتبهیهاساختماناحداث ةمنطق.هستندبرخورداریروزترهبیاستانداردهااز قدمتولیدلبههاعربصدفو

ندارند.روزیردهااستانداهارساختیزوهیابناستهالک مواردمطالعه،موردیهامحلهکالبدییآورتاببرایتقویترا

:شودیمپیشنهادزیر

؛سوانحواحدفرماندهیایجاد-

؛طبیعیسوانحازناشیخطرهایکاهشمنظوربهمؤثراقدامباهمراهمقابله،وآمادگیبرایالزممدیریتویدهسازمان-

حوادثوطبیعیسوانحازناشیخطرهایکاهشوشناختبرایعلمیویپژوهشیهاعهمطالتقویتوگسترش-

؛زلزلهخطراولویتباغیرمترقبه

؛فرسودهیهاساختمانیسازمقاومجدیدویوسازهاساختدرایمنیضریبافزایشدرجهتقوانینیریکارگبه-

هنگامشهروندانموقتاسکانیهامحلباهمراهشهری،ومناطقونقشهنواحییهامحلهتخلیةطرحتهیة-

؛زلزلهژهیوبه،سانحهبروز

؛مخاطراتوقوعهنگامدرهامحلهیریپذبیآسمیزانةمطالعوبررسی-

.هاآنمشارکتافزایشدرجهتبحرانیمواقعبامواجههبرایمردمیسازآماده-

یآورتابمیزانیبندرتبهبرایاجراییقابلیتداشتندلیلبههش،پژوایندرشدهارائهچارچوبازتوانیمدرنهایت

.کرداستفادهشهرینواحیوهامحلهسایردرکالبدی
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