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Extended Abstract 

Introduction 

Natural hazards constantly expose human communities, including cities, to vulnerabilities. 

Therefore, flexibility becomes important with the approach of strengthening communities and 

vulnerability analysis. Resilience is a way to empower communities using the capacities of that 

community. The purpose of this method is to reduce the vulnerability of cities and strengthen 

the ability of citizens to deal with threats such as natural disasters. In this regard, explanations of 

resilience against threats are presented, which in fact recognizes the impact of all dimensions 

and social, economic, institutional, political and executive capacities of urban communities on 

increasing and identifying different dimensions of resilience in cities. In order to explain 

resilience, it seems important to apply a systemic approach to the role of all effective actors in a 

strategic framework. These strategies include the United Nations International Strategy, such as 

the Hyogo Framework (2005-2015) and the Sendai Framework (2030-2015). These two 

documents have been created and approved in order to adopt strategies to develop resilience of 

nations and communities against disasters and reduce the risk. Since the adoption of the Hyogo 

Legal Bill as an International Crisis Reduction Strategy, the main goal of risk and crisis risk 

reduction planning has been to focus on creating resilience in societies rather than reducing 

vulnerability. In the continuation the work of the Hugo Framework, in the Sendai Document 

with Vision 2015-2030 on improving disaster risk understanding in all its dimensions, 

comprehension the characteristics of risk and vulnerability, strengthening disaster risk control, 

disaster risk management function, readiness for better reconstruction, recognition of 

stakeholders and their role have been emphasized. This document emphasizes hazard risk 

management and focuses on the role of local communities and the responsibility of governments 

and public (local communities) participation. The city of Ilam has shortcomings in the field of 

resilience and it is necessary to know the resilience of the local community to prevent the 

increase of vulnerability. 

 

Methodology 

The research method is descriptive-analytical. The statistical population includes experts of 

crisis management and residents of Ilam neighborhoods. The statistical population in the second 

questionnaire includes experts which the sample size was determined by purposive sampling 
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method and 35 people were selected as the sample. The reliability of this questionnaire was 

determined by using of Cronbach's alpha in SPSS (94%). The validity of the questionnaire was 

confirmed via formal content and methods and based on the opinions of a number of experts. 

The statistical population in the second questionnaire includes residents aged 15 and over in 

Ilam neighborhoods. According to the population over 15 years of age in the neighborhoods of 

Ilam (145226 people), based on the Cochran's formula, the sample size was estimated at 384 

people. Then, through random cluster method and relative to the population of the 

neighborhoods, sample households were determined. In order to check the fit of the 

questionnaire, which includes assessing the reliability and validity of the questionnaire for 

residents of neighborhoods in the city of Ilam, the method of confirmatory factor analysis was 

used in Smart PLS software. To analyze the quantitative data, appropriate methods to the 

subject and research data such as one-sample t-test and   t-test of two independent samples were 

used in SPSS 23 software. 

 

Results and discussion 

-The results of the expert questionnaire, which is based on a single sample t-test, show that there 

is a significant difference between the baseline limit (3) and the calculated value (4.52) (sig = 

0.000). The difference between the baseline and the calculated value (1.52) is positive. 

Therefore, according to experts, observing international strategies can be effective on 

strengthening the resilience of Ilam city. 

- From the point of view of international strategies, the resilience of Ilam city against natural 

hazards is not desirable. 

-The results of the single sample t- test in order to measure the overall resilience in the sample 

community show: there is a significant difference between the baseline limit (3) and the 

calculated value (2.38) (sig = 0.000). Since the difference between the baseline limit and the 

calculated value is negative (-0/6149), therefore, the city of Ilam does not have a suitable 

resilience against natural hazards. 

-The resilience of Ilam in five dimensions has been evaluated. The results of the single sample t- 

test show that there is a significant difference between baseline (3) and calculated value (sig = 

0.000). According to the difference between the baseline and the calculated value is negative for 

all dimensions; thus, the results show that different dimensions of Ilam city do not have proper 

resilience against natural hazards. 

- The statistical results of Independent Samples Test show that the average resilience of urban 

marginal areas and worn-out texture is 2.3 and urban areas with new texture is 2.6. Findings 

indicate that t-statistic is equal to t = -2.148 and the significance level is Sig = 0.047. This 

means that there is a difference in resilience between worn-out and marginal textures 

(neighborhoods 3-5-7-7-14) with urban areas with new texture (neighborhoods 9-10). 

 

Conclusion 

According to the research results, the resilience situation of Ilam city is far from the desired 

situation and is evaluated as unfavorable. The dimensions of economic, social, institutional, 

natural and physical resilience are far from the desired state of resilience and tend towards 

vulnerability. Significant differences between the resilience of worn-out and marginal textures 

with urban areas with new texture indicate different levels of vulnerability in the study area. The 

results of the questionnaire based on experts' opinions indicate that international resilience 

strategies, if implemented, are effective on strengthening the resilience of local communities 

(Ilam). This reminds us of the use of global experiences and the need to review practical 

strategies in the field of urban resilience. 
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 چکیده
دهد. لذا تاب پذیری قرار میصورت تکرارپذیر، جوامع بشری ازجمله شهرها را در معر  آسیبمخاطرات طبیعی به

آوری و ابعـاد آن شود. در این راستا ارزیابی تابپذیری مطرح میمع و تحلیل آسیبآور شدن با رویکرد تقویت جوا
مطـابق بـا آوری جهـانی تـابآوری و بررسی میزان کارآمدی سند تابجهانی در شهر ایالم مطابق با راهبردهای 

عه آماری شامل حلیلی است. جامت -نماید. روش پژوهش توصیفیآوری شهر ایالم ضروری میواقعیات ساختار تاب
و  CDRIها با تلفیق مـدل ها و مؤلفهخبرگان حوزه مدیریت بحران و ساکنین محالت شهر ایالم است. شاخص

( T) یهای آماری همچون آزمـون تـها از روشوتحلیل دادهاند. برای تجزیهراهبردهای سند سندای عملیاتی شده
آوری شـهر ایـالم بـر وضـعیت تـابپژوهش، اساس نتایج شده است. بر ای و دو نمونه مستقل استفادهتک نمونه

دهـد اسـت کـه نشـان می (3کمتر از حد مبنـا )صد در 42/2آوری با مقدار میانگین تابجهانی مبنای راهبردهای 
اقتصادی، آوری ابعاد تاب. شودو نامطلوب ارزیابی می اصله داشتهفآوری شهر ایالم با وضعیت مطلوب وضعیت تاب
پذیری گـرایش بـه سـمت آسـیباشته و آوری فاصله دادی، طبیعی و کالبدی با وضعیت مطلوب تاباجتماعی، نه

بیـانگر  دارای بافـت جدیـد نشین بـا نـواحی شـهریهای فرسوده و حاشیهآوری بافتتفاوت معنادار بین تاب دارد.
 (Test –T) یمـون تـنتـایج آزناطق و نواحی محدوده موردمطالعه است. پذیری در سطح مسطوح متفاوت آسیب

آوری در صورت اجـرا در تقویـت المللی تابپرسشنامه مبتنی بر نظر خبرگان حاکی از آن است که راهبردهای بین
راهبردهـای  باشد که این امر استفاده از تجارب جهانی و لزوم بـازنگری درمیآوری جوامع محلی )ایالم( مؤثر تاب

 شود.ور میآوری شهری را یادآکاربردی در حوزه تاب

 

 .ایالم شهر سندای، سند آوری،تاب پذیری،آسیب طبیعی، مخاطرات: واژگان کلیدی
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 مقدمه
 همچـونترین سیستم ساخته دست بشر، با دامنه وسیعی از مخـاطرات ازجملـه مخـاطرات طبیعـی عنوان پیچیدهشهر به

های .. روبرو است. بشر امروز با تمـام پیشـرفت ی وسالی، گردوربار، طوفان، تغییرات اقلیمفشان، خشکزلزله، سیل، آتش

تر شـدن شـهر و علمی در کنترل مخاطرات طبیعی چندان موفق نبوده است. این در حالی است که با گسترش و پیچیـده

هـای فرسـوده و قـدیمی، توسـعه افقـی و نشینی، تراکم جمعیـت در بافتهایی همچون حاشیهابعاد شهری و ظهور پدیده

یکی  .(88: 1395یافته است )سرور و کاشانی اصل، پذیری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی افزایشآسیب یزانمعمودی، 

 .(2: 1395آوری است )توانـا و نیسـتانی، پردازد مقوله تابپذیری در جامعه شهری میاز مباحثی که به پیشگیری از آسیب

زاده های آن جامعـه اسـت )احمـدزاده کرمـانی و امـینه از ظرفیتآوری رهیافتی برای تقویت جوامع با استفاددرواقع تاب

های شهروندان برای مقابله بـا پذیری شهرها و تقویت تواناییهدف از این رویکرد، کاهش آسیب .(34: 1399گوهرریزی، 

 ه کالبدی صرفبا گذر از نگا .(2: 1398 ،همکاران)لنگر نشین و  دیدات نظیر وقوع سوانح طبیعی استخطرات ناشی از ته

مشـاهده ولـی نگر و سیستمی که وجوه مختلف شهر را با وجوه کمتـر قابل، ضرورت یک چارچوب جامع، کلآوریبه تاب

آوری مؤثر )رفتار انسانی( ترکیب نماید موجب پیدایش ابعاد اقتصادی، اجتمـاعی، کالبـدی و نهـادی بـرای موضـوع تـاب

شـود کـه درواقـع آوری در برابر تهدیدات مطـرح میدر این راستا تبیین تاب .(5-4: 1393شود )کاظمیان و همکاران، می

های اجتماعی، اقتصادی، نهادی، سیاسی و اجرائی جوامـع شـهری در شناسـایی و ارتقـا شناخت نحوه تأثیرگذاری ظرفیت

آوری و تحلیل آن تاببنابراین نوع نگرش به مقوله  .(34: 1392)بهتاش و همکاران،آوری در شهرهاست ابعاد مختلف تاب

 کـاهشها و اقـدامات آوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگـر سیاسـتدر چگونگی شناخت تاب

آوری اعمـال رویکـردی بـرای تبیـین تـاب .(28: 1392دهد )رضـایی، خطر و نحوه رویارویی با آن را تحت تأثیر قرار می

توان رسد. ازجمله این راهبردها مییک چارچوب راهبردی امری مهم به نظر می سیستمی بر نقش تمام بازیگران مؤثر در

( و 34: 1392( )بهتـاش و همکـاران،2015-2005المللی سازمان ملل متحد ازجمله چهارچوب هیوگـو )به راهبردهای بین

آوری ملل و جوامـع تاب ( اشاره نمود. این دو سند در جهت اتخاذ راهبردهایی برای ایجاد2030 -2015) یچارچوب سندا

در تداوم کار چارچوب هیوگـو،  .(5: 2015اند )دفتر سازمان ملل متحد، شدهدر مقابل بالیا و کاهش خطر تدوین و تصویب

هـای مخـاطره و بر بهبود فهم ریسک بالیـا در تمـامی ابعـاد آن، فهـم ویژگی 2030-2015انداز در سند سندای با چشم

نفعان و نقـش خطر بالیا، کارکرد مدیریت خطر بالیا، آمادگی برای بازسازی بهتر، شناخت ذیپذیری، تقویت کنترل آسیب

جای مدیریت مخاطرات و بر نقش جوامع محلی و مسئولیت ها تأکید شده است. این سند بر مدیریت خطر مخاطرات بهآن

کاهش خطر بالیا ین سند جوامع محلی در در ا .(5: 2015)دفتر سازمان ملل متحد، دارد ها و مشارکت مردمی تأکیددولت

و مسئولیت پیشگیری و کاهش خطرات در سطوح مختلف بر عهده  .(1: 1394)بابایی و صادقی،  دارای نقش مؤثر هستند

ها با تأکید بر تقسیم مسئولیت میان سطوح مختلف و با مشارکت همه مـردم اسـت. در حقیقـت، ترسـیم و اجـرای دولت

 آوریتـابا مخاطرات طبیعی در قالب راهکارهای خاص، رویکردی هدفمند و مـؤثر در جهـت تقویـت مقابله ب هایبرنامه

ها بـا های بین جوامع زمینه سازگاری این استراتژیتفاوتموازات توجه به بهها، توجه به استراتژی .رودبه شمار می شهرها

زا و آوری به دنبـال درك و شناسـایی عوامـل آسـیبتابمقوله  ،در این فرایند آورد.های خاص جوامع را فراهم میویژگی

آوری جامعـه پذیری میـزان تـابموانع پایداری سیستم شهری است و ضرورت دارد که برای جلوگیری از افزایش آسـیب

عنوان یک جامعه محلی با نقایصی عنوان یک زیرمجموعه از کشور و در مقیاس خردتر بهمحلی را بشناسیم. شهر ایالم به

ازجمله بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات مؤسسات ژئوفیزیک  آوری در برابر مخاطرات طبیعی روبرو است.ر حوزه تابد

های فعال و نیمه فعال در مجاورت خود در موقعیت خطر نسـبی متوسـ  قـرار دانشگاه تهران، شهر ایالم با داشتن گسل

محیطی استان مرزی های کشاورزی، اقتصادی و زیستوانی به بخشهای فرادیده ریز گردها و گردوربار که آسیبدارد. پ
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و شهر ایالم تحمیل نموده است. وقوع سیالب که در برخی موارد منجر به خسارات جانی و تخریب اموال عمومی و ایالم 

ر معر  شدن بخشی از شهر ایالم روی دامنه که د. واقع(3: 1396های شهر شده است )طهماسبی و همکاران،زیرساخت

پذیری بـاال در مواقـع روبرویـی بـا مخـاطرات لرزه قرار دارد و بافت آبرفتی و سست زمین بستر شهر، بیانگر آسـیبزمین

محلـی را بشناسـیم و ه آوری جامعپذیری، میزان تاببنابراین ضروری است برای جلوگیری از افزایش آسیبطبیعی است، 

میـزان در هنگام وقوع بحـران تـا چـه ات طبیعی گی و بازیابی در برابر مخاطربدانیم که توان ظرفیتی جامعه برای ایستاد

های جهانی همچـون سـند سـندای ها و چارچوبداست؟ در این راستا استفاده از تجربیات جامعه جهانی در قالب استاندار

آوری )سـند المللـی تـاببین آوری و ارزیابی ابعاد آن مؤثر باشد. لـذا بـا تلفیـق راهبردهـایتواند در بررسی کامل تابمی

محلـی )شـهر  امعـهآوری و ابعـاد آن در سـطح جبه تبیین و ارزیابی تاب CDRIآوری مدل گانه تابسندای( با ابعاد پنج

های نـوآوری در پـژوهش از دیگر جنبـه .های نوآوری در پژوهش پیش رو استشده که این مسئله از جنبهایالم( پرداخته

عنوان یک جامعه آوری شهر ایالم بهالمللی سندای مطابق با واقعیات ساختار تابارآمدی سند بینپیش رو بررسی میزان ک

وضـعیت  انـد از:شـده کـه عبارتمحلی در ایران است. مطالب مذکور در قالب طرح سـؤاالتی در پـژوهش حاضـر مطرح

المللی بر اساس راهبردهای بین است؟ناسب مبه چه میزان المللی آوری بینآوری شهر ایالم بر اساس راهبردهای تابتاب

بافـت آوری به چه میزان مطلوب است؟ سطح تابمخاطرات طبیعی  ر برابردآوری شهر ایالم ابعاد تابوضعیت  آوری،تاب

؟ آیـا متفـاوت اسـتبه چه میزان با نواحی شهری دارای بافت جدید شهری در مقایسه نشین شهر ایالم فرسوده و حاشیه

مـؤثر توانـد میآوری شهر ایالم در برابر مخاطرات طبیعـی در تقویت تاب، آوری در صورت اجراالمللی تاببین راهبردهای

 واقع شود؟

المللی و داخلی به نگارش درآمده که ازجمله مطالعـات آوری مطالعاتی در سطوح بیندر زمینه بررسی و تبیین موضوع تاب

شناخت و اسـتفاده "ای تحت عنوان( در رساله2007) 1ذیل اشاره نمود: مایانگا هایتوان به پژوهشالمللی میدر سطح بین

گیری باهدف ارزیابی اجتماعات تاب آور مبتنی بـر انـدازه "پذیری فاجعه: رویکرد مبتنی بر سرمایهاز مفهوم جامعه انعطاف

هایی را در ارتبـا  بـا سـرمایه شـاخصپنج نوع سرمایه )سرمایه اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، انسانی و طبیعی(، برای هر 

 آوریتـابوادث و جوامع: درك ح"عنوان باای ( در مطالعه2007) 2آوری پیشنهاد کرده است. ماگوری و هاکانسنجش تاب

هایی همچون اعتماد، رهبـری، سـرمایه اجتمـاعی، آوری، به بررسی شاخصها برای تابتعیین شاخص باهدف "اجتماعی

 3ها، ارتباطـات و اطالعـات پرداختـه اسـت. الکسـاندرم اجتماعی، مشارکت اجتماعی، معیارها، نگرشجمعی، انسجایی کارا

بـه ارائـه  "عملی برای مدیران و برنامـه ریـزان ییشنهادهایآوری در برابر زلزله: پتاب "( در پژوهشی تحت عنوان2011)

ه است. نتایج پـژوهش ضـمن تعریـف عملیـاتی از راهکارهای عملی برای تاب آور ساختن و مقابله در مواقع خطر پرداخت

پذیری در برابر زلزله، مواجهه و ظرفیت، بر این بـاور کلـی اسـت کـه ارتقـای آوری و مفاهیم مربوطه همچون آسیبتاب

 "( در پژوهش خـود بـا عنـوان2015) 4آوری مستلزم کنشی جمعی است که همه ذینفعان در آن مشارکت دارند. مایلزتاب

باهـدف ارائـه یـک مـدل بـه  "محیطیپذیری: رفاه، هویت، خدمات، سرمایه، خطرات زیسـته فاجعه انعطافمبانی جامع

( عنصـر رفـاه، هویـت، تسـهیالت و سـرمایه اسـت. 4آوری پرداخته است. مفهوم این مدل برگرفته از چهار )ارزیابی تاب

و بر اهمیت اجتماعات محلی تأکیـد دارد بـه آوری است های اصلی تابها و مؤلفهپژوهش مذکور منتج به معرفی شاخص

و همکـاران  5ه باشـد. سـوارز محیطی داشتزیست -آوری اجتماعی تواند نقشی حیاتی در ارتقای سطح تاباین معنا که می

                                                           
1 . Mayunga 

2 . Maguire & Hagen 

3 . Alexander 

4 . Miles 

5 . Suarez 
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باهـدف ارائـه  "شـهر اسـپانیا  50آوری شهری: مطالعه موردی در به سمت شاخص تاب "عنوان ( در پژوهشی به2016)

آوری شـهری و کـاربرد آن در شـهرهای اسـپانیا های تاببه تعریف شاخص ،آوری شهریگیری تابی اندازهچارچوبی برا

( در 2020) 1آوری بهینه شهری فاصله دارند. شون و یـواندهد که ارلب شهرها از تاباند. نتایج پژوهش نشان میپرداخته

صـفت ترکیبـی، نمونـه  چنـد Topsis شهری بـا روشآوری پژوهشی در مورد ارزیابی مقاومت تاب"پژوهشی با عنوان 

های عینی و منطقی )با توجه به اهمیت ارزیابی باهدف ارزیابی پایداری شهری با توجه به وجود شاخص "موردی در چین

ائه به ارپژوهش مذکور منتج اند. آوری( پرداختهآوری و مشکل ارزیابی ترکیبی این دو بعد از تاباین دو بعد در مسئله تاب

محیطی، امکانات شهری، توسعه اقتصـادی، توسـعه زیستیک سیستم مبتنی بر شاخص شامل چهار شاخص اصلی محی 

در حـوزه  .شـده اسـت Topsis شاخص ثانویه بر اساس ترکیب نظریه مجموعه فـازی شـهودی و روش 28اجتماعی و 

تبیـین  "( در پژوهشی تحت عنـوان1390مکاران )توان به موارد ذیل اشاره نمود: رفیعیان و ههای داخلی نیز میپژوهش

، به مدلترین باهدف ارزیابی مناسب "(CBDMمحور )آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماعمفهومی تاب

: دهـدها نشـان مییافتـه .اندآوری جوامع پرداختهارائه رویکرد نظری و نظام شاخص سازی در حوزه تحلیل و ارتقای تاب

ترین مدل بر اساس رویکرد مفهومی و ساختار شاخص سازی است زیرا این مـدل مناسب CBDMو  DROP هایمدل

ــودن، یکپارچــه نگــری در انتخــاب ابعــاد و شــاخصزمــان دارای ویژگیترکیبــی هم ها و هــایی چــون مکــان محــور ب

جوامـع محلـی اسـت. بهتـاش و  ریزی و مدیریت سوانح طبیعی درنفعان کلیدی برنامهعنوان ذیپذیری مردم بهمشارکت

باهـدف بررسـی ابعـاد  "آوری شـهرهای اسـالمیهای تـابتعیین ابعاد و مؤلفه "عنوان با( در پژوهشی 1391همکاران )

پذیری، ظرفیت انطباق و سـازگاری بـا آوری، آسیبآوری شهر بر اساس ظرفیت مادی و معنوی به بررسی ارتبا  تابتاب

های وسـیع برای ایجاد یک جامعه تاب آور، مؤلفه :دهداند. نتایج مطالعه مذکور نشان میختهالگوهای ارزیابی ظرفیت پردا

های ضروری است و با این رویکرد به ارائـه الگـویی شـامل ابعـاد و مؤلفـه ،آوریو لزوم رویکرد سیستمی و جامع به تاب

ارزیـابی و  "عنـوان بـا( در پژوهشـی 1392. بهتـاش و همکـاران )منتج شده استآوری شهرهای اسالمی مطرح در تاب

شهر تبریز )بدون در نظـر آوری کالنبه ارزیابی و سنجش میزان تاب "شهر تبریزآوری کالنهای تابتحلیل ابعاد و مؤلفه

آوری شهر تبریز کمتـر از دهد: میزان میانگین تابپژوهش نشان می هاییافتهاند. گرفتن تهدید مخاطره خاصی( پرداخته

 .نیسـتبرخوردار وضعیت کامالً مطلوبی  ازآوری تبریز ازلحاظ تاب و کارشناسان، ( است. بر اساس نظر خبرگان3نا )حد مب

آوری دارد. پریـور و فرهنگی بـاالترین رتبـه را در میـان سـایر ابعـاد تـاب -بعد اجتماعیترین رتبه و بعد اقتصادی پایین

 "زیسـتآوری محی بردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تـاببس  راه "عنوان تحت( در پژوهشی 1392همکاران )

اساس مفاهیم اکولوژی شهری و درك حاصل از پهنه موردمطالعـه،  ها برباهدف درك رابطه ساختار، عملکرد، آثار و پاسخ

دافعی، هـای راهبـردی شـامل حفـاظتی، تـگیری. نتایج ایـن تحقیـق جهتاندپرداخته گیری راهبردیبه بس  انواع جهت

 بـا در پژوهشـی( 1394کاظمی و عندلیب ) .ه استآوری شهری پیشنهاد نمودطلبانه را برای ایجاد تابتهاجمی، یا فرصت

ارائـه یـک باهـدف  "های طبیعی زلزله آوری شهرها در برابر بحرانتدوین چارچوب مفهومی جهت سنجش تاب "عنوان

بـه  ،ها با یکدیگرارزیابی تطبیقی آن، آوریهای مؤثر در سنجش تابدلشناسایی مآوری، به مدل بهینه برای ارزیابی تاب

آوری و پژوهش مذکور مبتنی بر ارائه چارچوب نوینی از تـاباند. ها پرداختههای ساختاری این مدلتفاوتو تحلیل بررسی 

. و قـالبی بـا یکـدیگر دارنـد های موردمطالعه تفاوت مـاهیتیمدل :دهدنتایج نشان میآوری است. تحلیل ابعاد جدید تاب

. اندآوری تمرکـز داشـتهآوری و سنجش تابهای تاببرخی در جهت گسترش مفاهیم این حوزه پرداخته و برخی بر مؤلفه

آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی مطالعه مـوردی: ارزیابی تاب "( در پژوهشی تحت عنوان1397نظم فر و پاشازاده )

                                                           
1 . Xun &Yuan 
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آوری کلی و ابعاد آن پرداخته آوری شهر اردبیل در برابر مخاطرات طبیعی به بررسی تابیابی تابباهدف ارز "شهر اردبیل

آوری آوری کلی شهر اردبیل و ابعاد آن با حـد بهینـه دارای فاصـله اسـت و تـابدهد: تابو نتایج این پژوهش نشان می

( در تحقیقـی بـا عنـوان 1397دارد. شکری فیروزجاه )آوری با مقدار بهینه فاصله بیشتری نهادی نسبت به سایر ابعاد تاب

آوری شـهر باهدف ارزیـابی تـاب "آوری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی مطالعه موردی: شهر بابلسنجش میزان تاب"

آوری شهر بابـل مبتنـی بـر آوری شهری به بررسی سنجش تابگانه کمپین جهانی تاببابل بر اساس بر اساس اصول ده

آوری شـهر بابـل را کـامالً نـامطلوب ارزیـابی نمـوده اسـت. ان محلی پرداخته است. نتایج پژوهش مذکور تابنظر مدیر

های ها و شـاخصمـرور سیسـتماتیک شناسـایی ابعـاد مؤلفـه "( در پژوهشی تحـت عنـوان1398طالچیان و همکاران )

آوری شهری بـرای تماتیک در مورد تابباهدف ایجاد یک رویکرد سیس "هاها و فرصتآوری شهری با بررسی چالشتاب

مرور سیسـتماتیک مفـاهیم، ابعـاد، های شهری، بـههای سیستمارتقا توانایی عملکرد شهرها در برابر حوادث و عدم تعادل

دهنده ها نشـانآوری شهری پرداخته است. نتایج تحلیلهای ارزیابی تابهای روشها و فرصتها، چالشها، شاخصمؤلفه

آوری است های مطالعاتی در حوزه تابها و فرصتآوری است و بیانگر اهمیت چالشزار و روش برای ارزیابی تابکمبود اب

های شـهری را فـراهم سـازد. پوراحمـد و همکـاران تواند زمینه شناسایی مؤثرترین عوامل در پایداری سیستمکه خود می

آوری ر بافت فرسوده شهری در برابر زلزله بـا تأکیـد بـر تـابآوری دتحلیل معیارهای تاب "( در پژوهشی با عنوان1398)

آوری شهری در بافت فرسوده پهنه موردمطالعـه باهدف تحلیل معیارهای تاب "شهرداری تهران 10کالبدی. مورد: منطقه 

مطالعه در برابـر آوری و پایداری محدوده مورددهنده ضعف تاباند. نتایج نشانآوری شهری پرداختهبندی ابعاد تاببه رتبه

آوری اقتصـادی، اجتمـاعی و نهـادی بـه آوری کالبدی در رتبه نخست اهمیت و ابعاد تابمخاطرات طبیعی است. بعد تاب

ارزیـابی  "ای تحـت عنـوان( در رساله1398جزایری و همکاران )شده است. های بعدی اهمیت مشخصترتیب در اولویت

 "تهـران( 12)مطالعه موردی: منطقـه  اجتماعی و نهادیلرزه با تأکید بر ابعاد آوری شهری در برابر خطر زمینظرفیت تاب

ایـن  انـد. دربر اساس روش حد بهینه در سطح جهـانی پرداخته نهادی اجتماعی وهای ه ارزیابی و تحلیل مقادیر شاخصب

گیری بنـا بـرای انـدازهشده و این عـدد مقـدار مرساله مقدار عددی بهینه هر شاخص بر اساس تجربیات جهانی مشخص

دهد: دو شاخص ساختار سـنی و . نتایج مطالعه مذکور نشان میآوری ابعاد در محدوده موردمطالعه محسوب شده استتاب

شده و شاخص پوشش بهداشتی بیشترین فاصله را بـا مقـدار آوری اجتماعی باالتر از حد بهینه محاسبهساختار جنسی تاب

 های بـا مقـدار بهینـه فاصـله دارد. احمـدزاده و امـین زادهآوری نهادی تمام شاخصبعد تاب شده دارد و دربهینه محاسبه

به  "آوری شهری با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینهارزیابی ابعاد تاب "عنوان با( در پژوهشی 1399)

آوری محدوده موردمطالعه گیری میزان تابندازهآوری و اگیری تابآوری، تبیین روشی برای اندازههای تابتحلیل شاخص

آوری، ضرورت بکار بردن ابعاد کیفی در کنار ابعـاد کمـی بـرای گیری تابنتایج پژوهش ضمن ارزیابی و اندازه. اندپرداخته

 داند.آوری را الزم میجانبه و کامل از میزان تابدستیابی به یک نتیجه همه

 

 مبانی نظری
تواند بالقوه خسارت بار باشد و باع  مرگ و یا جراحت، پدیده فیزیکی و یا اقدام انسانی است که می مخاطره یک رویداد،

های توانـد خاسـتگاهزیسـت گـردد. مخـاطرات میها، اختالل اجتماعی و اقتصادی و یا تخریـب محی خسارت به دارایی

آوری( باشـد و یـا منشـأ و مخاطرات مرتب  با فن زیستو ناشی از فرآیندهای انسانی )تخریب محی باشد متفاوتی داشته 

 کـه .(8: 2015شناختی( )دفتـر سـازمان ملـل متحـد، شناختی، آب و هواشناختی و زیستطبیعی داشته باشد مانند )زمین

پذیری شـرای  ایجادشـده توسـ  عوامـل و آسـیب شـود.منجـر پذیری شهرها های مختلف به آسیبمقیاستواند در می

افـزایش  که حساسیت و شکنندگی یک جامعه را در برابر خطرها محیطیلبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیستکا فرآیندهای
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شـود. آوری مطـرح میپذیری مسـئله تـابدر مقابـل آسـیب .(9: 2015شود )دفتر سازمان ملل متحـد،دهد تعریف میمی

& Klein باشـد ) ازگشت به حالت اولیه می، سرچشمه گرفته است و به معنی ب1پذیریآوری در اصل از لغت انعطافتاب

2003:39,Nicholls). عنوان مفهومی اکولـوژیکی مطـرح به 1973در سال  2آوری را نخستین بار هولینگاصطالح تاب

آوری را در حـوزه نخستین فردی بـود کـه تـاب 3در حوزه مخاطرات طبیعی تیمرمن .(34: 1392کرد )بهتاش و همکاران، 

های علمی دیگر نیز این مفهوم وارد و تعاریف متعـددی در حوزه (.Mayunga,2007:28رح کرد )مخاطرات طبیعی مط

هـای متـدولوژیک، آوری از تمـایالت شـناختی، روشهای موجود بر سـر معنـای تـابگیرد. بسیاری از تناقضرا در برمی

ای موجود ناشی از این واقعیت اسـت کـه هشود و البته ریشه بسیاری از این تناقضهای مفهومی بنیادین ناشی میتفاوت

 در .(25: 1390آوری باشند )رفیعیان و همکـاران،ها و جوامع هرکدام ممکن است دارای درجات مختلفی از تابافراد، گروه

به معنی پاسخ سـریع  و گردیدعنوان یک توانایی برای بازگشت به عقب پس از یک بحران تعریف میآوری بهگذشته تاب

آوری تنها بازگشت دوبـاره بـه قبـل از بحـران قلمـداد تابوزه شده است. اما امرف مییشرای  پس از بحران تعرو بهبود 

شـود. می ها برای نگهداشـت اجتماعـات بـرای آن در نظـر گرفتـهو مفهومی واالتر در ارتبا  با انطباق ظرفیت شودمین

شهرها قادر به مقابله با حوادث شدید بدون خرابی و آسـیب  ریزی شهری، هرگاه( در برنامه3: 1396)سلطانی و همکاران، 

شـوند های فیزیکـی و یـا کـاهش کیفیـت زنـدگی بـرای شهروندانشـان باشـند تـاب آور در نظـر گرفتـه میبه سیسـتم

(Gasparini,2016:117). آوری شهرها این است که نیازی بـه تمرکـز بـر روی یـک ریزی برای تاباز مزایای برنامه

دهـد کـه بـا توجـه بـه شـرای  یگانـه شـهرها و پذیری این اجـازه را میآوری در قالب انعطافص نیست. تابالگوی خا

شود که خالقیت فکری برای اندیشـیدن های توسعه، جوابگویی و قابلیت انطباق داشته باشد. این موضوع سبب میبرنامه

 .(115: 1391)بهتـاش، چوب خاصـی محـدود گـردداینکـه در چـارآوری ایجاد شود بدون های گوناگون کسب تاببه راه

( ازجملـه 2015-2030) 6آوری تحـت عنـوان سـندایو به دنبال آن سـند راهبـردی تـاب 5، سند هیوگو4چارچوب یوکوهاما

زاده )حسـن موجود است هایآوری باهدف پیشگیری از ریسکالمللی برای کاهش خطرپذیری بالیا و تابهای بینتالش

های هـای سـالپس از پذیرش در چهارچوب هیوگو برای دورهآوری تابمفهوم الزم به ذکراست که  .(1: 1395و قطبی، 

توانـایی یـک سیسـتم،  آوری،طبق تعریف دفتر سازمان ملـل متحـد، تـاب طور وسیعی بکار گرفته شد.( به2005-2015)

و بازسازی پس از وقوع آن طـی زمـان جوامع محلی یا جامعه در معر  مخاطرات برای مقاومت و رفع آثار یک مخاطره 

دفتـر ) ا و کارکردهای اساسی و ضروری اسـتقبول و به شکل کارآمد از طرق گوناگون ازجمله حفظ و احیا ساختارهقابل

، تحـت 2030 -2015انداز چهارچوب راهبردی سازمان ملل برای کاهش بالیا در چشم در .(8: 2015ملل متحد،  سازمان

پیشگیری از خطرهای جدید و کاهش خطر فعلی بالیا از طریق اجـرای ادرـام یافتـه و  هداف شامل:عنوان سند سندای، ا

شـوند میجامع اقدامات اقتصادی، ساختاری، حقوقی، اجتماعی، سالمتی، فرهنگی، محیطی، فناوری، سیاسـی و سـازمانی 

ت یـقوتبرای پاسخ و بازیابی و نهایتـاً  پذیری و افزایش آمادگیکه منجر به پیشگیری و کاهش مواجه با مخاطرات، آسیب

درك  -1راهبردهای ذکرشده در سند سـندای عبـارت اسـت از  .(41: 2015سازمان ملل متحد، دفتر ) شوندآوری میابت

ارتقای آمادگی بالیـا بـرای پاسـخ و  -4گذاری در کاهش خطر بالیا سرمایه -3تقویت مدیریت خطر بالیا  -2خطر بالیا 

اهمیت انتخاب صـحیح  لذا( 17: 2015سازمان ملل متحد، دفتر ) .قبل مؤثر در بازیابی، باز توانی و بازسازیساخت بهتر از 

( درواقع مطالعـات 125: 1392. )پریورو همکاران،شودمشخص میآوری شهری گیری راهبردی برای ایجاد تابنوع جهت
                                                           
1 . Resilio 

2 . Holling 

3 . Timerman 

4 . Yokohama 

5 . Hyogo 

6 . Sendai (International Strategy for Disaster Risk Reduction) 
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تنها خطـرات را کـاهش های فیزیکی و اجتماعی که نهمنظور تقویت شبکهآوری شهری به دنبال راهبردهایی است بهتاب

دیگر محورهای این سند توجه به جوامع محلی از ( 74: 1395باشد. )ارایدین و کوك، آوریدهد بلکه قادر به تطبیق با تاب

سـت به این معنـی ا )شهری( آوری محلیمقیاس است. درواقع تابویژه بالیا کوچکها در کاهش خطر بالیا بهو نقش آن

وری یا تنزل کیفیت زندگی و بـدون نیـاز های گسترده، کاهش بهرهکه سطوح محلی )شهرها( بدون متحمل شدن ویرانی

محققان بـرای  .(Mileti,1999:49) به یاری گسترده از بیرون قادر به ایستادگی در برابر رخدادهای طبیعی خشن باشد

تصادی، اکولوژی، طبیعـی، کالبـدی و نهـادی در سـطوح مختلـف بعدهای مختلفی ازجمله بعدهای اجتماعی، اق آوریتاب

ــه ــانی، منطق ــاختی مطــرح میجه ــه و زیرس ــهر، جامع ــدای، ش  & zheng & Li,2018:143; Ribriro) کنن

Goncalves,2019:5 .) انـد. مطالعـه آوری پرداختههای تابهای متعددی وجود دارد که به ارائه ابعاد و شاخصمدل و

در دانشـگاه کیوتـو  1ب شاویجاتوس  ر 2009است. این مدل در سال  CDRIآوری مدل گانه تاب 5عاد حاضر بر اساس اب

بعـد  شامل:( ابعاد مذکور در این مدل 4: 1394ژاپن در مورد تغییرات آب و هوایی طرح گردیده است. )کاظمی و عندلیب، 

. اسـت آوری نهـادیآوری اقتصادی و بعـد تـابتاب کالبدی، بعدآوری بعد تابآوری طبیعی، آوری اجتماعی، بعد تابتاب

آوری را تری از تابمدل مذکور با اولویت مخاطرات طبیعی، ابعاد گستردهالزم به ذکر است  (4: 1394)کاظمی و عندلیب، 

 دهد.پوشش می

 

 پژوهش روش
نشین و بافـت آوری محالت حاشیهآوری کلی شهر ایالم، ارزیابی میزان تفاوت تابمنظور ارزیابی تاببه پژوهش پیش رو

 -اقتصـادی -آوری شهر ایـالم )کالبـدی فرسوده شهر با نواحی شهری دارای بافت شهری جدید، ارزیابی میزان ابعاد تاب

ارزیابی میزان تـأثیر راهبردهـای  و آوریطبیعی( در برابر مخاطرات طبیعی بر اساس راهبردهای تاب -نهادی -اجتماعی 

ها و تحلیلـی اسـت. شـاخص -توصـیفی پـژوهش. ماهیـت اسـت شـدهتدوین وری در کاهش مخـاطراتآالمللی تاببین

. حاصـل تلفیـق مـذکور در قالـب دو شـد( با راهبردهـای سـند سـندای تلفیـق 1)جدول شماره  CDRIهای مدل مؤلفه

ر ایـالم و دیگـری بررسـی آوری شـهالمللی در ارتقا تابپرسشنامه متفاوت با مضمون بررسی میزان تأثیر راهبردهای بین

. جامعـه آمـاری در پرسشـنامه اول، تدوین گردیـد آوریالمللی تابآوری شهر ایالم بر اساس راهبردهای بینوضعیت تاب

گیری هدفمنـد شامل کارشناسان و خبرگان حوزه مدیریت بحران شهر ایالم است که حجم نمونه بر اسـاس روش نمونـه

، Spssه انتخاب شدند. پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونبـاخ در محـی  عنوان نموننفر به 35مشخص شد و 

تعیین شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و صوری و بر اساس نظر تعدادی از متخصصـین تائیـد درصد  94

بـا توجـه بـه جمعیـت الم است. شهر ای به باالی محالت سال 15ساکنین گردید. جامعه آماری در پرسشنامه دوم شامل 

سـپس بـا  .نفر برآورد شـد 384حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، (، نفر 145226)سال محالت شهر ایالم  15باالی 

بـرای  (2شـماره  . )جـدولشـدای تصادفی و به نسبت جمعیت محالت، خانوارهای نمونـه تعیـین استفاده از روش خوشه

از روش شامل ارزیابی پایایی و روایی پرسشنامه ساکنین محـالت شـهر ایـالم اسـت مذکور که بررسی برازش پرسشنامه 

 Spss 23 افـزارهـای کمـی از نرماستفاده شد. برای تحلیـل داده Smart PLSافزار در محی  نرمتائیدی تحلیل عاملی 

 استفاده شد.

 
 

 

                                                           
1 . Rajib Shaw 
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 CDRIآوری پژوهش مبتنی بر مدل های سازه تابابعاد و شاخص .1جدول شماره 

 هاو شاخص هامؤلفه ابعاد

 پذیرهای آسیبگروه - حریق اطفا - های اولیهکمک -مهارت خودیاری و - آموزش - سرمایه اجتماعی اجتماعی

 فرهنگ ایمنی -مشارکت -

 -نهادی
 مدیریتی

- اسکان موقت  تجهیزات و - سازی ایمنی - منازل ارزیابی - های هشدارسیستم -قوانین 

 وزهای رتکنولوژی

 -کالبدی
 زیرساختی

کیفیت  -و...( فضای باز نشانی،آتش ،مارستانیب (تأسیسات عمومی …) -برق و آب،) حیاتیهای شریان
 سازیمقاوم -هاعر  کوچه -بندیاسکلت و مصالح

یفیت ک - های سطحیآب آوریمعج - زیستحفظ محی  - فضای سبز -رودخانه حریم -سیل بندها طبیعی
 لرزهزمین -های تندشیب ا وهبریدگی -خاك

فعالیت  - وضعیت درآمد - حمایت مالی - تسهیالت مالی - ثبات شغلی -های پولی مالیسیاست -بیمه اقتصادی
 بخش خصوصی

 (4: 1394منبع: )کاظمی و عندلیب 

 

 جمعیت و حجم نمونه مناطق و نواحی شهری موردمطالعه .2جدول شماره 

 مناطقشماره 
 شهری

 هشماره ناحی
 شهری

 مساحت 
 )هکتار( 

 ت باالیتعداد جمعی
 سال 15

 حجم نمونه

1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
4 

92/9 
92/93 
99/129 
37/100 

10543 
11812 
15039 
11552 

27 
31 
39 
30 

2 
2 

5 
6 

46/144 
7/124 

17827 
16451 

47 
43 

3 
3 
3 
3 

7 
8 
9 
10 

88/49 
77/123 
34/111 
82/147 

8606 
14114 
3771 
3231 

22 
37 
9 
9 

4 
4 
4 
4 

11 
12 
13 
14 

96/32 
19/224 
65/199 
16/220 

10169 
11964 
6810 
3630 

26 
31 
17 
9 

 384 145526 92/1800  جمع 

 

 محدوده مورد مطالعه

 46˚ 22´ 00عنوان مرکز استان ایالم در ررب کشور قرارگرفته است. این شهر در مختصات جغرافیایی شهرستان ایالم به

آخـرین سرشـماری شده است. بر اسـاس عر  شمالی واقع 33˚ 39 ´30تا  33 ˚ 36 ´00و طول شرقی  46˚ 27´ 00تا 

)مرکـز آمـار  اسـت نفـر 194030دارای جمعیت معادل بخش مرکزی آن  1395نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 

)سازمان مسکن  باشدشهری می ناحیه 14منطقه شهری و  4شهر ایالم دارای  .(1395سرشماری نفوس و مسکن: ایران، 

 .(1397ایالم،استان و شهرسازی 
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 تقسیمات نواحی و مناطق شهر ایالم .1شماره  شکل

 

 هابحث و یافته
 در قالب دو پرسشنامه است . ( نفر35و خبرگان ) ( نفر 384ساکنین محالت شهر )جامعه آماری شامل دو گروه به ترتیب 

درصـد پرسـش شـوندگان را  8/87ن شهر ایالم بیانگر آن است که نتایج حاصل از تحلیل های توصیفی پرسشنامه ساکنی
درصـد  31درصـد بیسـواد،  19درصد را زنان تشکیل می دهند . میـزان سـواد پرسـش شـوندگان شـامل  2/12مردان و 

درصـد تحصـیالت دانشـگاهی اسـت . تحلیـل هـای توصـیفی  21درصد تحصـیالت دیـپلم و  28تحصیالت راهنمایی، 
. میزان سواد درصد را زنان تشکیل می دهند 20درصد پرسش شوندگان را مردان و  80نشان می دهد پرسشنامه خبرگان 

درصـد و در  35درصـد، مقطـع کارشناسـی ارشـد  46کارشناسان و خبرگان حوزه مدیریت بحران شامل : مقطع لیسانس 
شـنامه  نشـان مـی دهـد سـطح درصد است. نتایج دو آزمون شاپیرو و کولموگروف بـرای هـر دو پرس 20مقطع دکتری 

و برای پرسشنامه خبرگان برابر  sig=  001/0معناداری متغیر تاب آوری کل در هر دو آزمون برای پرسشنامه اول برابر با 
با توجـه  این یافته بدین معناست که توزیع داده ها در بین متغیر تاب آوری کل نرمال نیست. اما . است sig=  000/0با 

توزیـع داده  کارشناسان آمار،عدد است(، مطابق نظر  30حجم نمونه ) تعداد باالی هر دو پرسشنامه باالتر از به باال بودن 
 بکار گرفته شد.متناسب پارامتریک ها به صورت نرمال محاسبه و آزمونهای آماری 

 

 روش شاپیرو و کولموگرف . نتایج آزمون نرمال مبتنی بر دو3جدول شماره 

نفمیراس -کولموگرف    شاپیرو 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

آوری کل تاب
 پرسشنامه ساکنین

064/0  384 001/0  986/0  384 001/0  

آوری پرسشنامه تاب
 خبرگان

0312/0  35 000/0  625/0  35 000/0  

 

حاصـل تلفیـق ( کـه ساکنین محـالتلی پرسشنامه )گیری و بخش ساختاری مدل کرازش بخش اندازهبمنظور ارزیابی به

سـتفاده شـد. در ا  Smart PLS افـزاریدی در قالـب نرمئآوری است از تحلیل عاملی تاالمللی و ابعاد تابراهبردهای بین

تعمیم ر و قابـلطـه معنـادامرحله بعد مقایسه و رابطه بین متغیرهای تحقیق موردبررسی قرارگرفته، وجود یا عدم وجود راب

 .ها بررسی گردیدآماری بین آن

منظور تخمـین پارامترهـا مقـدار شود. همچنین بـهضعیف در نظر گرفته می درصد 40در تحقیق حاضر بار عاملی کمتر از 

(T-valueموردبررسی قرار می )( گیرد. زمانی که مقدارT-Valueبزرگ ) و درصـد  05باشد در سـطح  درصد 96/1تر از

مطابق با  .(210: 1392دار خواهد بود )کالنتری،معنیدرصد  01ح باشد در سط درصد 56/2تر از زمانی که مقدار آن بزرگ

، بعد درصد 896، بعد اقتصادی برابر با درصد 926آوری کالبدی برابر با مقدار بار عاملی در بعد تاب (4شماره نتایج جدول )

و مقـدار  اسـت درصـد 763 و درنهایت بعد طبیعـی برابـر بـا درصد 790، بعد اجتماعی برابر با درصد 627نهادی برابر با 



 1400بهار ، 1، شمارۀ 4، دورۀ پایدار شهرمه فصلنا                                                                                                          114

آوری کل وجود دارد و از طرفـی دهد همبستگی خیلی خوبی بین ابعاد با متغیر تاببارهای عاملی هریک از ابعاد نشان می

آوری رابطـه همبسـتگی دهـد تمـامی ابعـاد تـاباست کـه نشـان میدرصد  56/2باالتر از  همه ابعاد( (T-valueمقدار 

  کل دارند. آوریمعناداری با متغیر تاب

درصـد  56/2 از ( بـاالترt-valueو مقـدار معنـاداری ) درصد اسـت 70های ابعاد کالبدی و اقتصادی باالتر از مقدار سؤال

باشـد. در مـورد و این رابطه همبستگی، معنـادار می نمودهها و ابعاد خود برقرار باشد. یعنی همبستگی خوبی بین سؤالمی

اسـت کـه معنـاداری رابطـه را نشـان  درصـد 56/2آوری نهادی بـاالتر از های بعد تابال( سؤt-valueمقدار معناداری )

 قبول است و همبستگی سؤال دوم و سوم با این بعـددهد. همبستگی بین سؤال اول و چهارم با بعد نهادی در حد قابلمی

شـده درصد  56/2ها بیشتر از سؤال (t-valueدر مورد بعد اجتماعی مقدار سطح معناداری ) برخوردار است. خوبی از سطح

است و در سـطح درصد  69مقدار بار عاملی سؤال چهارم برابر با  است. درصد 49با است، مقدار بار عاملی سؤال اول برابر 

های دوم و سوم با است و همبستگی خوب بین سؤالدرصد  80های دوم و سوم باالتر از خوبی قرار دارد. بار عاملی سؤال

قبول و سؤال آخـر در سـطح دهد، ولی این همبستگی با سؤال اول نزدیک به حد قابلآوری اجتماعی را نشان میبعد تاب

. در مـورد بعـد برخـوردار اسـت از سطح خـوبیآوری اجتماعی ها و بعد تابهمبستگی بین سؤالبنابراین  قرار دارد،خوبی 

شـان بیشـتر از است. سؤال اول، دوم و سوم بـار عاملی درصد 56/2ها بیشتر از طبیعی مقدار سطح معناداری تمامی سؤال

درصـد  646دهد. بار عاملی سؤال آخر که برابر با ها و این بعد را نشان میکه همبستگی خوب بین سؤال درصد است 70

 های)روایی همگرا( میزان همبستگی، یـک سـازه بـا شـاخص AVEدهد. معیار قبولی را نشان می، همبستگی قابلاست

فورنـل  .(81: 1393دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است )داوری و رضازاده،خود را نشان می

اند شده( را برای سنجش روایی همگـرا معرفـی و اظهـار داشـته)میانگین واریانس استخراج AVE( معیار 1981) 1و الرکر

روایـی همگرایـی  درصـد، 50باالی  AVEکه مقدار  ، بدین معنیاست درصد 50، مقدار بحرانی عدد AVE که در مورد

( AVEمقدار روایی همگـرا ) (4)شماره جدول  مطابق با نتایج .(81: 1393)داوری و رضازاده،  دهدقبول را نشان میقابل

 ادشان برقرار است.ها با ابعقبولی بین تمامی سؤالدهد همبستگی قابلکه نشان می است درصد 50گانه بیشتر از ابعاد پنج
 

 ساکنین محالتآوری بر اساس نظر ( سازه تابAVEو روایی همگرا ) t-valueبارهای عاملی و مقادیر  .4جدول شماره 

 جینتا t-value AVE یبار عامل سؤال T-value یبار عامل ابعاد

 94/143 926/0 یآوری کالبدتاب

 889/0 737/79 (ka1سؤال اول )

678/0 

 مطلوب

 مطلوب 760/0 442/27 (ka2ل دوم )سؤا

 مطلوب 892/0 375/91 (ka3سؤال سوم )

 قبولقابل 741/0 926/25 (ka4سؤال چهارم )

 59/92 896/0 یآوری اقتصادتاب

 894/0 226/89 (egh1سؤال اول )

735/0 

 مطلوب

 مطلوب 872/0 827/65 (egh2سؤال دوم )

 مطلوب 893/0 29/93 (egh3سؤال سوم )

 قبولقابل 764/0 973/26 (egh4سؤال چهارم )

 07/15 627/0 یآوری نهادتاب

 611/0 37/10 (na1سؤال اول )

56/0 

 قبولقابل

 مطلوب 847/0 786/40 (na2سؤال دوم )

 مطلوب 841/0 397/42 (na3سؤال سوم )

 قبولقابل 664/0 367/16 (na4سؤال چهارم )

 91/29 79/0 یری اجتماعآوتاب
 49/0 057/8 (ej1سؤال اول )

547/0 
 قبولقابل

 مطلوب 859/0 796/63 (ej2سؤال دوم )

                                                           
1 . Fornell & Larcker 
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 مطلوب 856/0 921/63 (ej3سؤال سوم )

 قبولقابل 69/0 529/17 (ej4سؤال چهارم )

 35/28 763/0 یعیآوری طبتاب

 786/0 337/32 (ta1سؤال اول )

604/0 

 لقبوقابل

 مطلوب 866/0 676/59 (ta2سؤال دوم )

 قبولقابل 794/0 564/30 (ta3سؤال سوم )

 قبولقابل 646/0 033/21 (ta4سؤال چهارم )

 

نشـان  2Rشده است. مقدار عنوان پایایی در نظر گرفته( و آلفای کرونباخ بهCR، پایایی سازه )2Rدر تحقیق حاضر معیار 

( معیـاری اسـت بـرای CRشود. پایایی سـازه )آوری کل برآورد میصد واریانس ابعاد توس  متغیر تابدهد که چند درمی

توان ادعا کرد سازگاری باشد تا ب درصد 70تر از ن باید بزرگآها( و مقدار تعیین سازگاری درونی متغیرهای آشکار )پرسش

داری درونـی ای برای ارزیابی پایـسنجش پایایی و سنجهدرونی وجود دارد. آلفای کرونباخ یکی از مواردی است که برای 

های مربـو  بـه رود. پایداری درونی نشانگر میزان همبستگی بین یک سازه )متغیر( و شـاخص)سازگاری درونی( بکار می

مطابق بـا  .(79: 1393ری و رضازاده، )داو قبول استنشانگر پایایی قابلدرصد  70از آن است. مقدار آلفای کرونباخ باالتر 

ها در دهد همبستگی سؤالکه نشان می درصد است 70( مقدار آلفای کرونباخ در همه ابعاد بیشتر از 5شماره ) نتایج جدول

 سطح خوبی است.
 

 آوریپایایی ابعاد تاب. 5جدول شماره 

 آلفای کرونباخ 2R CR ابعاد

 839/0 0 /893 0 /857 آوری کالبدیتاب

 879/0 917/0 803/0 آوری اقتصادیتاب

 735/0 833/0 391/0 آوری نهادیتاب

 701/0 822/0 623/0 آوری اجتماعیتاب

 777/0 858/0 582/0 آوری طبیعیتاب

 

 )ارزیابی برازش بخش کلی( GOFمعیار 

شـهر ایـالم  سـاکنین محـالتگیری و بخش ساختاری مدل کلی پرسشنامه به بررسی برازش بخش اندازه GOFمعیار  

عنوان مقـادیر ضـعیف، متوسـ  و قـوی معرفـی بهدرصد  36و  درصد 25، درصد 01/0سه مقدار  GOF براید. پردازمی

که باالتر  درصد است 637برای مدل تحلیل عاملی تأییدی برابر با  GOF( مقدار 98: 1393اند. )داوری و رضازاده، نموده

ها سـازگاری و است. یعنی مدل تحلیل عاملی با داده برازش قوی مدل تحلیل عاملی تأییدی بیانگرکه  است درصد 36از 

 توافق دارد.

 = 637/0  

های ؤلفهمرتیب میانگین ابعاد و تبه تفکیک برای هر دو پرسشنامه محاسبه و بدین کل و ابعاد آوری میانگین تاب در ادامه

 د.پژوهش مشخص ش

 

 های پژوهشن ابعاد و مؤلفهیانگیم. 6جدول شماره 

 نیانگیم ر و ابعادیمتغ
 52/4 خبرگان آوری ازنظرتاب یراهبردها

 38/2 الت شهریساکنین مح ابعاد ازنظر کل آوریتاب راهبردهای
 41/2 یو بعد کالبد آوریتاب راهبردهای
 36/2 یو بعد اقتصاد آوریتاب یراهبردها



 1400بهار ، 1، شمارۀ 4، دورۀ پایدار شهرمه فصلنا                                                                                                          116

 33/2 یو بعد نهاد آوریتاب یراهبردها
 44/2 ید اجتماعو بع آوریتاب یراهبردها
 35/2 یعیو بعد طب آوریتاب یراهبردها

 

( و 3دهـد بـین حـد مبنـا )ای است نشان می( تک نمونهT) یبر آزمون ت یج حاصل از پرسشنامه خبرگان که مبتنینتا -

( 52/1ه )شـد(. اختالف بین حد مبنا و مقدار محاسبهsig=000/0جود دارد )( اختالف معناداری و52/4شده )مقدار محاسبه

تواند در تقویـت به میزان زیادی میآوری در صورت اجرا تابالمللی اهبردهای بینرباشد. بنابراین ازنظر خبرگان مثبت می

یی راهبردهـای درك شناسـا، تر، بـه بـاور کارشناسـان و خبرگـانبـه عبـارت دقیـق .آوری شـهر ایـالم مـؤثر باشـدتاب

گذاری در جهـت کـاهش خطـر، بـاز می، سـرمایهبرای مدیریت خطـر عمـو های احتمالی، حاکمیت و راهبریخطرپذیری

ر زیـادی در تقویـت مسـئله بـه میـزان بسـیا ( در صورت اجراCDRIهای مدل شاخصبا در تلفیق )بهسازی و باز توانی 

 (7آوری شهری موفق هستند. )جدول شماره تاب
 

 برگانآوری ازنظر خالمللی تاب( راهبردهای بینOn Sample T-test) یانتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه .7جدول شماره 

 راهبردهای

المللی بین
 آوریتاب

 
 

 میانگین

Test Value =3 
مقدار 
 t آماره

انحراف 
 معیار

سطح 
 معناداری

اختالف از 
 میانگین

میزان اختالف در سطح 
 %95 اطمینان

 حد باال حد پایین
 786/1 259/1 522/1 000/0 76/0 752/11 52/4 هامؤلفه

 

دهد: بین حد مبنـا آوری کلی در جامعه نمونه نشان میای در راستای سنجش تابتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهن -

شـده (. اختالف بین حد مبنـا و مقـدار محاسبهsig=000/0داری وجود دارد )( اختالف معنا38/2شده )( و مقدار محاسبه3)

آوری مناسـب برخـوردار نیسـت. )جـدول ابل مخاطرات طبیعی از تـاببنابراین شهر ایالم در مق (-/6149باشد )منفی می

 (8شماره 
 

 آوری کلی شهر ایالمتاب (On Sample T-testای )نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه .8جدول شماره 

                  Test Value = 3 

 

 میانگین
 مقدار 

t   آماره

انحراف 
 معیار

ح سط
  معناداری

اختالف از 
 میانگین

میزان اختالف در سطح 
%95 اطمینان  

 حد باال  حد پایین
های کل شاخص

آوریتاب  

38/2  -17/07 7/0  000/0  6149/0-  685/0-  544/0-  

 

گرفتـه گانه مورد ارزیـابی قرار 5آوری شهر ایالم در ابعاد ( مشخص است، میزان تاب9شماره گونه که در جدول )همان -

( و 3دهد، بـین حـد مبنـا )آوری در همه ابعاد نشان میای برای سنجش مطلوبیت تابتک نمونه Tاست. نتایج حاصل از 

شـده (. با توجه به اینکه اختالف بین حد مبنا و مقدار محاسبهsig=000/0شده تفاوت معناداری وجود دارد )مقدار محاسبه

بیعـی از الم در مقابـل مخـاطرات طابعـاد مختلـف شـهر ایـدهـد: نشان مینتایج ین . بنابراباشدبرای تمام ابعاد منفی می

ترین بعـد در میـان سـایر ابعـاد ( ضعیف3قدار بهینه ). بعد نهادی با بیشترین فاصله از مآوری مناسب برخوردار نیستتاب

تری آوری از وضعیت مطلـوبعاد تابشود و بعد اجتماعی با کمترین فاصله از مقدار حد بهینه نسبت به سایر ابشناخته می

 برخوردار است.
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 آوری شهر ایالم( به تفکیک ابعاد تابtest -On Sample T) یانتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه .9جدول شماره 

آوریابعاد تاب  

 

 میانگین

Test Value = 3 

 مقدار آماره
t 

انحراف 
 معیار

سطح 
 معناداری

اختالف از 
 میانگین

  اختالف در سطح  میزان

%95 اطمینان  

 حد باال حد پایین

کالبدی بعد  2/4154 -12/200 93907/0  000/0  -/58464 -/6789 -/4904 

95470/0 13/042- 2/3646 بعد اقتصادی  000/0  -/63542 -/7312 -/5396 

81360/0 15/900- 2/3398 بعد نهادی  000/0  -/66016 -/7418 -/5785 

اجتماعی بعد  2/4479 -12/992 83272/0  000/0  -/55208 -/6356 -/4685 

طبیعی بعد  2/3574 -14/877 84640/0  000/0  -/64258 -/7275 -/5577 

 

سـوده نشـین و بافـت فرآوری نواحی شهری حاشیهدهد: میانگین تابدو نمونه مستقل نشان می Tنتایج آماری آزمون  -

برابـر  tآمده حاکی از آن است که آمـاره دستهای بهاست. یافتهدرصد 6/2نواحی شهری دارای بافت جدید  و درصد 3/2

148 /2-  =t  047/0و سطح معناداری حاصل  =Sig های آوری میان بافتتابمعنادار  د تفاوتاست و این به معنی وجو

 (10ت. )جدول س( ا10- 9شهری دارای بافت جدید )محالت  ( با نواحی14-7-6 -5 -3نشین )محالت فرسوده و حاشیه
 

 شهری نشین با بافت جدیدهای فرسوده و حاشیهآوری بافتدو نمونه مستقل و نتایج تفاوت تاب Tآزمون  .10جدول شماره 
Independent Samples Test 

آزمون لون برای برابری  

 واریانس

t-test for Equality of Means 

F مقدار  سطح  

 معناداری

t آماره   Df سطح  مقدار

داریمعنا  

اختالف 

 میانگین

خطای 

 اختالف

 معیار

میزان اختالف در سطح 

95اطمینان  % 

 حد باال حد پایین

آوریتاب  

فرض برابری 

 واریانس

396/4  037/0  752/1-  176 081/0  34530/0-  19704/0  04357/0-  73416/0  

بدون فرض 

 برابری واریانس

  148/2-  821/16  047/0  34530/0-  16078/0  0058/0-  68480/0  

 

 گیرینتیجه
هـا را تهدیـد های انسانی خصوصاً شهرها را مورد تهدید قرار داده و رونق و توسعه آنمخاطرات طبیعی همواره سکونتگاه

المللـی ر اسـاس راهبردهـای بینشهر ایالم در برابر مخـاطرات طبیعـی بـآوری مطالعه حاضر به بررسی تاب. نموده است

شـده اسـت. استفادهسـاکنین محـالت ای پرسشنامه ت. از تکنیک تحلیل عاملی برای سنجش سازهآوری پرداخته استاب

قبول اسـت. نتـایج گیری متغیرهـای پنهـان قابـلهای انتخابی برای اندازهدهد اعتبار سؤالنتایج تحلیل عاملی نشان می

آوری کل گرایش به سمت ب نیست و تابآوری شهر ایالم مطلودهد وضعیت تابهای آماری نشان میها و آزمونتحلیل

 گانه موردبررسی شامل: ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی، طبیعی و کالبدیدر ابعاد پنجآوری مقادیر تابپذیری دارد. آسیب

 عنوانعنوان اجزای سیستم شهری همـواره بـهبهآوری تاب. ابعاد مختلف آوری فاصله داردشهر ایالم با استانداردهای تاب

ها و تخمـین میـزان ها و خـرده سیسـتمرونـد. تحلیـل و ارزیـابی سیسـتمعوامل مرتب  مؤثر بر یکـدیگر بـه شـمار می

آوری و پایـداری شـهر در مقابـل بـا تواند درك درستی از وضعیت تـابها میپذیری و میزان پایداری هریک از آنآسیب

تواند گامی در راستای پایداری شهری بـه شـمار سئله خود میمخاطرات طبیعی به برنامه ریزان شهری بنمایاند که این م

شـهر ایـالم در مقایسـه بـا نـواحی  14-7-6-5 -3محالت آوری سطح تابدهد: های آماری نشان مینتیجه تحلیلآید. 

ایـن مسـئله خـود بیـانگر تفـاوت سـطوح اسـت.  دارای تفاوت معنـادار( 10-9شهری دارای بافت جدید )شامل محالت 

ریزی شـهری را یـادآور های مکانی خرد در برنامهدر سطح نواحی و مناطق شهری است و لزوم توجه به تفاوتری آوتاب
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تر، راهبردهـای درك آوری بـه عبـارت دقیـقالمللـی تـاباجـرای راهبردهـای بینو کارشناسان، خبرگان  شود. ازنظرمی

گذاری در جهت کاهش خطر و ت خطر عمومی، سرمایههای احتمالی، حاکمیت و راهبری برای مدیریشناسایی خطرپذیری

های مـرتب  مقایسه و تفاوت این پژوهش با دیگر پژوهش آوری شهری مؤثر است.باز بهسازی و باز توانی در تقویت تاب

شـهر کالنآوری تـابهای ( که مبتنی بر ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفـه1392آوری شهری: نتایج پژوهش بهتاش )با تاب

 آوری وباشد. نتایج پژوهش مذکور ضـمن ارزیـابی نـامطلوب ابعـاد تـابراستا با پژوهش حاضر نمیتبریز است کامالً هم

آوری فاصـله آوری کل، بعد اقتصادی بیشترین فاصله را با مقدار بهینه داشته و بعد اجتماعی نسبت به سایر ابعاد تـابتاب

در آوری تـاب( که مبتنـی بـر ارزیـابی ظرفیـت 1394ش داداش پور و عادلی )کمتری با مقدار حد بهینه دارد. نتایج پژوه

آوری اقتصادی، اجتماعی، نهادی و کالبدی با مقدار بهینه دارای دهد: چهار بعد تابمجموعه شهری قزوین است نشان می

باشـد. راسـتا میهش حاضـر همآوری نهادی بیشترین فاصله را با حد بهینه داشته لذا با نتایج پژوفاصله هستند و بعد تاب

آوری گانـه تـابآوری شـهری بـر اسـاس اصـول ده( مبتنی بر سنجش میزان تاب1397نتایج پژوهش شکری فیروزجاه )

انـد. نتـایج آوری شهری شهر بابل را کامالً نـامطلوب ارزیـابی نمودهدهد که مدیران شهری، میزان تابشهری نشان می

مبتنی بر تحلیل  (1398راستا نیست. تحقیق شماعی و همکاران )حاضر کامالً همسو و همپژوهش مذکور با نتایج مطالعه 

آوری کالبـدی، آوری شهری در محالت مرکزی شهر تبریز منتج به نتـایجی شـده اسـت ازجملـه: ابعـاد تـابفضایی تاب

محیطـی از  -آوری اکولوژی و تاب آوری را دارا هستندترین میزان برخورداری از تاباجتماعی و اقتصادی به ترتیب پایین

راستا نیست. الزم بـه لذا نتایج پژوهش مذکور با نتایج مطالعه حاضر همسو و هم مند استبهرهآوری وضعیت مناسب تاب

آوری و تلفیق عنوان راهبردهای جهانی تابآوری بر اساس سند سندای بهذکر است که در پژوهش پیش رو، سنجش تاب

های دیگر به این مسئله پرداخته نشده اسـت. است که در پژوهش CDRIآوری مبتنی بر مدل ابعاد تاباین راهبردها با 

های مشابه به دنبال استفاده از تجارب جهانی در مقابله با مخاطرات طبیعی است. این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهش

شده است. الملل عرضهمند تحت نظارت جامعه بینمهای نظاهای اخیر در قالب سند و چارچوبتجارب جهانی که در سال

هـای ذاتـی مکـانی منـاطق و درواقع استفاده از راهبردهای مدون جهانی در مقابله با مخاطرات طبیعی و توجه بـه تفاوت

 رشـده دراهبردهای ارائهرود. های این پژوهش به شمار میمحالت مختلف در مقابله با مخاطرات طبیعی از دیگر نوآوری

که حاصل و برآیند تحقیقات علمی و تجربیات جهانی است، اهمیت داشتن رویکرد راهبردی و استراتژیک در سندای  سند

های مقابلـه بـا مخـاطرات طبیعـی در قالـب راهبردهـای شود. درواقع ترسیم و اجرای برنامهآوری را یادآور میمقوله تاب

چـارچوب سـندای  دهـد.آوری شهرها ارائه میها در تقویت تابمشخص، رویکرد هدفمند و مؤثری به عملی شدن تالش

های خاص جوامع های جوامع توجه دارد و زمینه را برای تطبیق این راهبردها با ویژگیضمن توجه به راهبردها، به تفاوت

ین امر با توجه به آورد. درواقع از محورهای موردتوجه در این سند توجه به توانمندسازی جوامع محلی است که افراهم می

رسد با اجرای این راهبردها و جهتی که این راهبردهـا های محلی شهرها قابل تحقق است. به نظر میها و فرصتظرفیت

ریزی دولـت مقیاس دارند در صـورت اهتمـام ملـی و برنامـههای خاص جوامع کوچکدر همسویی و همپوشانی با ویژگی

آوری برداشت. ایـن مسـئله های عملی بتوان گام مؤثری جهت ارتقا تابالب برنامهبرای عملیاتی شدن این راهبردها در ق

آوری اجتماعی تأثیر بسزایی داشته باشد و عنوان یکی از ارکان مشارکت و تقویت تابتواند در تقویت اعتماد عمومی بهمی

نشین کـه بـا شهری و نواحی حاشیه یکپارچه و مشارکتی بگشاید. توجه به مقوله فقر -راهی برای تسهیل مدیریت محلی

آوری اجتمـاعی، توسـعه پایـدار شـهری را تسـریع و بهبـود آوری این مناطق، ضمن تقویـت تـابشناسایی و تقویت تاب

ها را یـادآور ریزیرود که لزوم توجه به تفاوت مکانی و خـرد در برنامـهاز دیگر محورهای این سند به شمار می بخشدمی

 شود.می

ای از عوامـل و اختن یک شهر کاری فراتر از اقدامات فیزیکی و کالبدی است و برای تحقق آن بایـد مجموعـهتاب آور س
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ازجملـه اقـداماتی نظیـر: جلـوگیری از های چندگانه جوامع محلی در قالب راهبردهـای معـین بکـار گرفتـه شـود ظرفیت

نشـین و ارنده مؤثر، توجـه ویـژه بـه منـاطق حاشیهوساز در مناطق و نواحی مستعد رانش زمین با وضع قوانین بازدساخت

هـای و شـرای  حـاکم بـر بافـت پذیر این نواحی و توجـه بـه ویژگیمنظور کاهش محورهای آسیبهای فرسوده بهبافت

گرا در راسـتای پویـایی در زمینـه تقویـت منظور تدوین برنامـه احیـاگر و عمـلی این نواحی بهکالبد اجتماعی، اقتصادی،

های ها و مراکز اسکان موقت متناسب با شرای  متفاوت در بحرانآوری این مناطق و نواحی، طراحی سایتبه تابجانهمه

ها، طراحـی های امدادرسانی متناسـب بـا شـرای  اضـطراری و تسـهیل دسترسـیمختلف، مکان گزینی و طراحی سایت

زمان و توزیع عادالنه و پوشـش حـداکثری افـراد، سازوکارهای الزم برای امدادرسانی به آسیب دیدگان با صرف کمترین 

هـای حسـاس، وساز شهری ازجمله تراکم استاندارد شهری، فاصله بهینـه از کاربریتأکید بر اجرایی کردن ضواب  ساخت

ده بینی پناهگاه در هر ساختمان، ایجاد پناهگاه در مراکز ثقل جمعیتی مانند بازار و مراکز پرتراکم سکونتگاهی، اسـتفاپیش

از موقعیت توپوگرافی حاکم بر شهر و کوهستانی بودن آن برای مکان گزینی تأسیسـات حسـاس و حیـاتی، جلـوگیری از 

های پرتراکم، توجه به گسترش فضاهای باز و ارتقا فضای سبز شـهری، رسانی در محلههای سوختمکان گزینی ایستگاه

 ها در سطح شهر.مناسب و بهینه آن نشانی و اورژانس و نیز توزیعافزایش تعداد مراکز آتش

وسـازها در حـریم رودخانـه، بررسـی های بازگشت سیالب، جلوگیری از ساختبه دورهآوری طبیعی: توجه در حوزه تاب -

های مجـاور شـهر، افـزایش های آبریز مشرف به شهر و ارزیابی حـداکثر دبـی رودخانـهکامل وضعیت فیزیوگرافی حوضه

توانـد منجـر بـه های در معـر  خطـر بالیـا میها و شناخت پهنهسازی مسیلی، الیروبی و پاكهای هیدرومترایستگاه

 شود.پذیری ، پایداری و کاهش آسیبآوریتاب

هـای ارتبـاطی، های ارتبا  شهر در امدادرسانی، اصالح هندسی، بازسازی تمام نقـا  و گرهوجه به نقش حیاتی شبکهت -

سـی در ت اصـول و ضـواب  مهندتدوین قوانین بازدارنده مؤثر و مکـان گزینـی بـا رعایـوسازها و نظارت دقیق بر ساخت

 آوری کالبدی است.های مؤثری برای تقویت تابپذیر، گامهای حساس و آسیبویژه زیرساختوسازها بهساخت

 ان،لمندان، زنـان، کودکـپذیر )سـاتوان به مواردی ازجمله: توجه به اقشار آسـیبآوری اجتماعی میدر زمینه تقویت تاب -

ها در برابر مخاطرات طبیعـی، تسـهیل دسترسـی بـه ریزی جهت آمادگی و بهبود این گروهنشینان، معلولین( و برنامهزاره

هـای داوطلـب و تشـکیل گروه یهـامیها در قالـب تکلهای محلی و اسـتفاده از تشـریق رسانهطهای آموزشی از برنامه

ریزی بومی با مشارکت ها در برابر مخاطرات طبیعی را افزایش دهد. برنامهمصونیت این گروهتواند همیاری در محالت می

نهاد بـا رویکـرد های مردمآوری، ایجاد سازمانمردمی، فراهم ساختن بسترهای الزم برای مشارکت مردمی در زمینه تاب

مـل نـی بـر تعاشـکیل سـازوکارهای مبتمحله محور، تقویت سرمایه اجتماعی و همبستگی اجتماعی در محالت شهری، ت

 سازی بناها اشاره نمود.مالکین و مستاجرین جهت مقاوم

ها جهـت منظور تاب آور ساختن شهرها، وضـع مشـوقگذاری در بخش خصوصی بههایی همچون جذب سرمایهفعالیت -

ن اقتصـادی فـراد، ارتقـای تـواسازی، تنوع بخشیدن به اقتصاد محلی در راستای تقویت و ثبـات اشـتغال و درآمـد امقاوم

وکارهای خـرد ها و کسبها و تعاونیای مبتنی بر صندوقهای حاصل از توان و ظرفیت محلهخانوارها با تمرکز بر فرصت

 پذیری شهرها منجر شود.آوری اقتصادی و کاهش آسیبتواند به تقویت تابگذاری جهت فقرزدایی میو خانگی و سرمایه

ها، پهبادهـا، اینترنـت های نوین علوم زمین در کاهش خطرپذیری مخاطرات طبیعی مانند ماهوارهوریگیری از فنابهره -

هـای گذاری در حوزههـا، سـرمایههای محاسبات ابری، تحلیل کـالن دادهرسانی عمومی، سامانههای اطالعاشیاء، سامانه

سـازی و هـم آوری، یکپارچهزارها برای تحلیل وضع تابافتحقیقاتی و تدوین قوانین مؤثر و عملی، استفاده از نرم -علمی

های ترکیبی هشدار سریع مخاطرات طبیعی مطابق با استانداردهای های پایش، عملیاتی نمودن سامانهسویی تمامی شبکه

 هافزاری کـافزاری و سـختبوم شهری با استفاده از زیرساخت نرمجهانی، پایش، نگهداری، ترمیم محی  طبیعی و زیست
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 پذیری مؤثر باشد.آوری نهادی و کاهش آسیبتواند در تقویت تابمی

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.

 

 منابع
1) آوری شـهری بـا اسـتفاده از روش میـانگین ( ارزیابی ابعاد تـاب1399بهرام )، زاده گوهرریزیامینو  احمدزاده کرمانی، حمید 

 .صـص ،1ماره شـ، 14دوره هویـت شـهر، فصلنامه شهرداری مشهد(،  9مجموع فواصل از حد بهینه )مطالعه موردی: منطقه 
33-44. 

2) ، ریزی شهری، خوارزمی، امید علی، ندایی، امـین، شـاد دلآوری در برنامه( تفکر تاب1395تاسان کوك، تونا )و  ارایدین، آیدا 
 بازتاب. نشر :تهران چاپ اول، لیا،

3) فتمـین کنفـرانس ( نقش جوامع محلی در چارچوب سندای برای کاهش خطـر بالیـا، ه1394صادقی، فاطمه )و  ابایی، جوادب 
 .1-12ص.ص، تهران، 1394المللی جامع مدیریت بحران، بین

4) ای هبعـاد و مؤلفـها( تعیـین 1391)ی آقـا بابـایی، محمـدتق؛ کی نـژاد، محمـدعلیی؛ پیر بابایی، محمدتق؛ بهتاش، محمدرضا 
 .113-121 .، صص9 ، شماره3شهرهای ایرانی اسالمی، دوره فصلنامه آوری شهرهای اسالمی، تاب

5) های ابعـاد و مؤلفـه ( ارزیـابی و تحلیـل1392عسگری، علی )ی؛ پیر بابایی، محمدتق؛ کی نژاد، محمدعلی؛ بهتاش، محمدرضا 
 .33-43 .، صص3، شماره 18دوره عماری و شهرسازی، م -شهر تبریز نشریه هنرهای زیبا آوری کالنتاب

6) بردهـای پایـداری ( بسـ  راه1392هراتـی، پگـاه )؛ صـالحی، اسـماعیل؛ یـاوری، احمدرضـا؛ فریادی، شهرزاد؛ پریور، پرستو 
فصــلنامه شــهرداری تهــران(،  3و  1زیســت شــهری )نمونــد مــوردی: منــاطق آوری محی اکولوژیــک بــرای افــزایش تــاب

 .123-132.صص، 65، شماره 39 دورهشناسی، محی 
7) آوری در بافـت ل معیارهای تـاب( تحلی1398سارا ) ،یعقوب؛ اهلل قلی پور کهراالنی ،کرامت اهلل؛ ابدالی ،احمد؛ زیاری ،پوراحمد 

ریزی رنامـهبمجلـه پـژوهش و  ،شهرداری تهران 10آوری کالبدی مورد: منطقه فرسوده شهری در برابر زلزله با تأکید بر تاب
 .1-20، صص.36ماره ، ش10دوره  ،شهری

8) آوری در بافت فرسـوده شـهری نمونـه موردمطالعـه: محلـه ( ارزیابی میزان تاب1395صوفی نیستانی، مینا ) و توانا، مصطفی 
، 1395شـت اردیبه 23تهران، همایش سراسری مباح  کلیدی در مهندسی عمران، معمـاری و شهرسـازی ایـران، ، سیروس
 .1-11.، صصگرگان

9) لرزه با تأکید ی در برابر خطر زمینآوری شهر( ارزیابی ظرفیت تاب1398حاتمی نژاد، حسین )؛ صمدزاده، رسول؛ جزایری، الناز 
 .184-198.، صص45 شماره، 12دوره آمایش محی ، فصلنامه تهران،  12مطالعه موردی منطقه اجتماعی و نهادی. بر ابعاد 

10) های حاشیه شهرها نمونـه مـوردی: محلـه سکونتگاه در چارچوب سندای یسازی( بوم1395قطبی، مریم ) و زاده، آرمانحسن 
 .1-12.صص ان،، تهر1395 المللی مدیریت جامع بحران،نفرانس بینکآباد شهر کرمان، هشتمین اهلل

11) آوری در مجموعه شهری قزوین، مـدیریت بحـران، دوره های تاب( سنجش ظرفیت1394داداش پور، هاشم و عادلی، زینب ) 
 .73-84.، صص8، شماره 4
12) جهـاد نشـر  :تهـرانچـاپ اول، ، PLSافـزار نرمسـازی معـادالت سـاختاری بـا ( مدل1393رضازاده، آرش )و  داوری، علی 

 .دانشگاهی
13) ، محقـق، 2030-2015( چارچوب سـند سـندای بـرای کـاهش خطـر 1394سازمان ملل متحد دفتر کاهش مخاطرات )دفتر  

 ران.سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر ته :مصطفی، استاد تقی زاده، عباس، کریم لو، کیوان، تهران
14)  مـوردی: زلزلـه سوانح طبیعی مطالعـه در برابر امع شهریآوری اقتصادی و نهادی جوتاب ارزیابی (1392رضایی، محمدرضا ) 

 .27-38.، صص3اره شم، 2دوره های شهر تهران، فصلنامه مدیریت بحران، محله
15) آوری و شاخص سازی آن در ( تبیین مفهومی تاب1389پرهیزگار، اکبر )؛ عسگری، علی؛ رفیعیان، مجتبی، رضایی، محمدرضا 

 .10-41.، صص4شماره  ،15ریزی و آمایش فضا، دوره برنامهفصلنامه (، CBDMمحور )مدیریت سوانح اجتماع
16)  (.1397ایالم ) استانسازمان مسکن و شهرسازی  
17) پذیری کالبدی شهر اهر در برابر بحران زلزلـه، فصـلنامه آمـایش ی آسیب( ارزیاب1395) ریامسرور، هوشنگ و کاشانی اصل،  



 121                                  ...                    طبیعی مخاطرات برابر در آن هایمؤلفه و آوریتاب ارزیابینصراللهی نیا و همکاران / 

 .87-108.، صص34، شماره 9محی ، دوره 
18) آوری شـهرها در منظور ارتقـا تـابریزی کاربری زمین بـه( برنامه1396موسوی، سیده بهاره )؛ خضرائی، هانیه؛ سلطانی، علی 

 .1-12.، صص3شماره ، 3دوره لوژیکی منظر، و اکو طراحی مهندسیفصلنامه برابر مخاطرات طبیعی، 
19) ریزی آوری شـهرها در برابـر مخـاطرات طبیعـی، مطالعـات برنامـه( سـنجش میـزان تـاب1397شکری فیروز جـاه، پـری ) 

 .678-663.، صص3، شماره 13های انسانی، دوره سکونتگاه
20) های بخش مرکزی آوری شهری در محلهب( تحلیل فضایی تا1398رحمان )شماعی، علی؛ ساسان پور، فرزانه؛ علی حسینی،  

 .349-374.، صص2شماره ، 7ریزی شهری، دوره های جغرافیای برنامهشهر تبریز، فصلنامه پژوهش
21) ها و ( مـرور سیسـتماتیک شناسـایی ابعـاد مؤلفـه1398الـدین )طالچیان، مرتضی؛ رالمی، محمدجواد؛ شهریاری، سید کمال 

 .1-19.، صص8، شماره 2ها، فصلنامه شهر ایمن، دوره ا و فرصتهی چالشآوری شهری با بررسهای تابشاخص
22) در شـهر ایـالم، سـومین  ترین عوامـل مـؤثر بـر وقـوع سـیل( مهم1396طهماسبی، قباد؛ علی عزیزی، کاوه؛ فرجی، میالد ) 

 .1-9.، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص1396های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، کنفرانس ساالنه پژوهش
23) هـای آوری شـهرها در برابـر بحران( تدوین چارچوب مفهومی جهت سـنجش تـاب1394عندلیب، علیرضا )و  کاظمی، داوود 

 .1-13.، تبریز، صص1394ان و شهر، معماری، عمر المللی انسان،کنفرانس بینطبیعی زلزله، 
24) آوری شـهری در قـوانین ( بررسی میزان حمایـت از مفهـوم تـاب1393شجاعی، مرضیه )؛ باقری، هانیه؛ کاظمیان، رالمرضا 

 .1-17.صصتهران،  ،1393 ازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،کنفرانس ملی شهرساولین شهری ایران، 
25) ، Simplisو  Lisrelقتصـادی بـا برنامـه ا -سازی معادالت ساختاری در تحقیقات اجتمـاعی( مدل1392خلیل ) کالنتری، 

 فرهنگ صبا.نشر  :تهرانچاپ دوم، 
26) های شهری آوری در بافتمحیطی تاب -( سنجش شاخص کالبدی1398) نبیکرکه آبادی، ز؛ ارران، عباس؛ لنگرنشین، علی 

آباد شـمالی و شهرهای ایران مطالعه موردی: محالت تجریش، جنتآوری کالنتهران در راستای ارائه مدلی بومی برای تاب
 .669-692.، صص2، شماره 9دوره ای، ی منطقهریزجغرافیا برنامهفصلنامه فردوسی شهر تهران(، 

27)  .عمومی نفوس و مسکن یهاینتایج تفصیلی سرشمار( 1395) مرکز آمار ایران 

28) آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی مطالعـه مـوردی: شـهر اردبیـل، ( ارزیابی تاب1397اصغر )فر، حسین و پاشازاده، نظم 
 .101-116.، صص27ره ، شما8فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، دوره 

29) Ahmadzadeh Kermani, Hamid. & Aminzadeh Goharrizi, Bahram. (2015) Evaluation of 

urban resilience dimensions using the mean of total distances from the optimal limit (Case 

study: District 9 of Mashhad Municipality), Journal of City Identity, Vol.14, No.1, pp.33-

44. [In Persian]. 

30) Alexander, D. (2011) Resilience against earthquakes: some practical suggestions for 

planners and managers, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Vol.13, No.2, 

pp.109-11. 
31) Araydin, Aida. & Tasan Kook, Tuna. (2016) Resilience Thinking in Urban Planning, 

Kharazmi, Omid Ali, Nedayi, Amin, Shad Del, Lia, First Edition, Tehran, Publisher 

Bazetab. [In Persian]. 

32) Babaei, Javad. & Sadeghi, Fatemeh. (2015) The role of local communities in the Sendai 

framework for disaster risk reduction, Seventh Comprehensive International Conference on 

Crisis Management, Tehran. [In Persian]. 

33) Behtash, Mohammad Reza. & Ki Nejad, Mohammad Ali. & Pir Babaei, Mohammad Taghi. 

& Asgari, Ali. (2013) Evaluation and analysis of dimensions and components of resilience 

in Tabriz metropolis Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Planning, Vol.18, No.3, 

pp. 43-33. [In Persian]. 

34) Behtash, Mohammad Reza. & Pir Babaei, Mohammad Taghi. & Ki Nejad, Mohammad Ali. 

& Agha Babaei, Mohammad Taghi. (2012) Determining the dimensions and components of 

resilience of Islamic cities, Iranian Islamic Cities Quarterly, Vol.3, No.9, pp.121-113. [In 

Persian]. 

35) Dadashpour, Hashem. & Adeli, Zeinab. (2015) Measuring resilience capacities in Qazvin 

urban complex, Crisis Management, Vol.4, No.8, pp.73-84. [In Persian]. 



 1400بهار ، 1، شمارۀ 4، دورۀ پایدار شهرمه فصلنا                                                                                                          122

36) Davari, Ali. & Rezazadeh, Arash. (2014) Structural Equation Modeling with PLS Software, 

First Edition, Tehran: Jihad Daneshgahi Publishing. [In Persian]. 

37) Gasparini, P. & Manfredi, G. & Asprone, D. (2014) Resilince sustainability in relation to 

natural disasters, Springer International, Vol.3, No.1, pp.1-150. 

38) Hassanzadeh, Arman. & Ghotbi, Maryam. (2016) Localization of Sendai framework in 

suburban settlements Case study: Allahabad neighborhood of Kerman, 8th International 

Conference on Comprehensive Crisis Management, Tehran, [In Persian]. 

39) Housing and Urban Development Organization of Ilam Province (2017). [In Persian]. 

40) Jazayeri, Elnaz. & Samadzadeh, Rasool. & Hatami Nejad, Hossein. (2019) Evaluation of 

urban resilience capacity against earthquake risk with emphasis on social and institutional 

dimensions. Case Study of Tehran Region 12, Journal of Environmental Management, 

Vol.12, No.45, pp. 184-198. [In Persian]. 

41) Kalantari, Khalil. (2013) Structural Equation Modeling in Socio-Economic Research with 

Lisrel and Simplis Program, Second Edition, Tehran: Farhang Saba Publishing. [In Persian]. 

42) Kazemi, Davood. & Andalib, Alireza. (2015) Developing a conceptual framework for 

measuring the resilience of cities to natural earthquake crises, International Conference on 

Human, Architecture, Civil and Urban, Tabriz, pp.1-13. [In Persian]. 

43) Kazemian, Gholamreza. & Bagheri, Hanieh. & Shojaei, Marzieh. (2014) A Study of 

Support for the Concept of Urban Resilience in Iranian Urban Law, First National 

Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development, Tehran, 

pp. 1-17. [In Persian]. 

44) Klein, R. J. & F. Nicholls. (2003) Thomalla, Resilience to natural hazards: how useful is 

this concept?, Environmental Hazards, Vol.5, No.1-2, pp.35-45. 

45) Langarnshin, Ali. & Arghan, Abbas. & Karkabadi, Zeinab. (2019) Measurement of 

physical-environmental resilience index in urban contexts of Tehran in order to provide an 

indigenous model for resilience in metropolitan areas of Iran Case study: Tajrish, North 

Janatabad and Ferdowsi neighborhoods of Tehran), Geography Quarterly, Vol.9, No.2, pp. 

669-692. [In Persian]. 

46) Maguire, B. & Hagen, P. C. (2007) Disasters and communities: understanding social 

resilience, The Australian Journal of Emergency Management, Vol.22, No.2, pp.16-20. 

47) Mayunga, J. S. (2007) Understanding and applying the concept of community disaste 

resilience: A capital-based approach", A Draft Working Paper Prepared for the Summer for 

Social, Vulnerability and Resilience Building, Vol.17, No.5, pp.1-26. 
48) Miles, S. B. (2015) Foundations of community disaster resilience: well-being, identity, 

services, and capitals, Environmental Hazards, Vol.14, No.2, pp.113-151. 

49) Mileti, D. (1999) Disasters by design: a reassesment of natural hazards in the united states, 

Natural and Hazards and disaster.Washington D.c. Joseph Henry press. 

50) Nazmfar, Hossein. & Pashazadeh, Asghar. (2018) Evaluation of urban resilience against 

natural hazards Case study: Ardabil city, Quarterly Journal of Space Geography, Vol.8, 

No.27, pp. 101-116. [In Persian]. 

51) Poorahmad, Ahmad. & Ziari, Keramatullah. & Abdali, Yaqub. & Allah Gholipour 

Kahralani, Sara. (2)019 Analysis of resilience criteria in urban worn-out tissue against 

earthquakes with emphasis on physical resilience Case: District 10 of Tehran Municipality, 

Journal of Urban Research and Planning, Vol.10, No.36, pp.1-20. [In Persian]. 

52) Prior, swallow. & Faryadi, Shahrzad. & Yavari, Ahmad Reza. & Salehi, Ismail. & Herati, 

Pegah. (2013) Development of Ecological Sustainability Strategies to Increase Urban 

Environmental Resilience (Case Study: Districts 1 and 3 of Tehran Municipality), 

Environmental Quarterly, Vol.39, No.65, pp.132-123. [In Persian]. 

53) Rafieian, Mojtaba. & Rezaei, Mohammad Reza. & Askari, Ali. & Parhizgar, Akbar. (2010) 

Explaining the concept of resilience and its indexing in community-based disaster 

management (CBDM), Quarterly Journal of Spatial Planning and Planning, Vol.15, No.4, 

pp.10-41. [In Persian]. 

54) Rezaei, Mohammad Reza. (2013) Assessing the economic and institutional resilience of 



 123                                  ...                    طبیعی مخاطرات برابر در آن هایمؤلفه و آوریتاب ارزیابینصراللهی نیا و همکاران / 

urban communities against natural disasters Case study: Earthquake in Tehran 

neighborhoods, Crisis Management Quarterly, Vol.2, No.3, pp. 27-38. [In Persian]. 

55) Ribeiro, P.J.G. &Goncalves, L. (2019) Urban resilience: a conceptual framework, 

sustantainable cities and society, Vol.50, pp.1-11. 

56) Sarvar, Houshang. & Kashani Asl, Amir. (2016) Assessing the physical vulnerability of 

Ahar city against earthquake crisis, Environmental Planning Quarterly, Vol.9, No.34, pp. 

87-108. [In Persian]. 

57) Shamai, Ali. & Sasanpour, Farzaneh. & Ali Hosseini, Rahman. (2019) Spatial analysis of 

urban resilience in the neighborhoods of the central part of Tabriz, Journal of Urban 

Planning Geography Research, Vol.7, No.2, pp.349-374. [In Persian]. 

58) Shokri Firooz Jah, Peri. (2018) Measuring the resilience of cities against natural hazards, 

planning studies of human settlements, Vol.13, No.3, pp.663-678. [In Persian]. 

59) Soltani, Ali. & Khazraei, Hanieh. & Mousavi, Seyedeh Bahareh. (2017) Land use planning 

to improve the resilience of cities against natural hazards, Journal of Landscape Engineering 

and Ecological Design, Vol.3, No.3, pp. 12-1. [In Persian]. 

60) Statistics Center of Iran. (2016) Detailed Results of General Population and Housing 

Censuses, 2016. [In Persian]. 

61) Suarez, M. & Baggethun, E.G. & Benayas, J. & Tilbury, U. (2016) Towards an Urban 

Resilience Index: A Case Study in 50 Spanish Cities, Sustainability,Vol.8, No.774, pp.1-19. 
62) Tahmasebi, Ghobad. & Ali Azizi, Kaveh. & Faraji, Milad. (2017) The most important 

factors affecting the occurrence of floods in Ilam city, the third annual conference on 

architectural research, urban planning and urban management, 1396, Sistan and Baluchestan 

University, pp. 1-9. [In Persian]. 

63) Talachian, Morteza. & Gholami, Mohammad Javad. & Shahriari, Seyed Kamaluddin. 

(2019) Systematic review of identifying the dimensions of components and indicators of 

urban resilience by examining challenges and opportunities, Shahraiman Quarterly, Vol.2, 

N.8, pp.1-19. [In Persian]. 

64) Tavana, Mostafa. & Sufi Neyestani, Mina. (2016) Evaluation of resilience in dilapidated 

urban fabric of the study sample: Sirus neighborhood, Tehran, National Conference on Key 

Topics in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of Iran, May 13, 2016, 

Gorgan, pp. 1-11. [In Persian]. 

65) United Nations Office at Risk Reduction (2015) Sendai Document Framework for Risk 

Reduction 2015-2030, Mohaghegh, Mostafa, Professor Taghizadeh, Abbas, Karim Lou, 

Keyvan, Tehran, Tehran Crisis Prevention and Management Organization. [In Persian]. 

66) Xun, X. & Yuan, Y. J. N. H. (2020) Research on the urban resilience evaluation with hybrid 

multiple attribute TOPSIS method: an example in China, the international society for the 

prevation and mitigation of natural hazards, Vol.103, No.1, pp.555-577. 

67) Zhang, X. & Li, H. (2018) Urban resilience and urban sustainability: what we know and 

what do not know, Cities, Vol.72, No.83, pp.141-148. 
 

 

 


