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Extended Abstract 

Introduction 

Due to the unexpected nature of accidents and the need to make the right decisions and take 

appropriate action to reduce vulnerability, increase safety and resilience of settlements; 

management and planning are essential. In the meantime, land-use planning has a high potential 

in improving the conditions of human settlements and increasing the resilience of cities against 

risks. Land-use planning is a key to reduce risks according to the dimensions of spatial structure 

and the impact of its analytical tools and policies on the intensity and type of development. 

Unfavorable situation of physical elements and inappropriate use of urban lands, inadequate 

urban communication network, high urban densities, situation of infrastructure installations and 

inefficient distribution of urban spaces play an essential role in increasing the rate of urban 

damage. Because land-use planning, which is based on foresight, risk-taking, and decision-

making and based on preventive measures, focuses on changing the vulnerabilities of cities, 

thereby reducing the impact of disasters and preventing them. On the other hand, recognizing 

resilience can help determine the traits and characteristics that increase the capacity of 

communities to deal with disasters and suggest tools to help the process of reducing 

vulnerability. Therefore, it can be said that if land-use planning and recognition of resilience is 

done properly, disaster risk for cities can be promising. In fact, the purpose of this study is to 

apply land-use planning policies in order to optimize and use the capabilities and resilience of 

the city against natural hazards. Accordingly, the main question of the research is as follow: 

-Which of the land-use planning policies are effective on reducing natural hazards and 

promoting urban resilience? 

 

Methodology 

The present research is applied in terms of purpose and is descriptive-analytical in aspect of 

method. The purpose of this study is to apply land-use planning policies in order to optimize 

and use the capabilities and resilience of the city against natural hazards. Data were collected 

through documentary-library studies and questionnaire tool. The statistical population of the 

study was citizens living in Rudbar city which 384 samples have been calculated by using of the 

Cochran's formula. Convergence validity of the extracted mean variance (AVE) should be 

higher than 0.5 and the reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha test 

of 0.915. SPSS and Smart-PLS software programs were exerted to analyze the statistical data of 

the questionnaires to prepare models between the dimensions of land-use planning policies and 
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urban resilience. The land-use planning policies in the research have a multidimensional 

structure that includes: physical, social, economic and environmental policies. 

 

Results and discussion 

Regression analysis showed a significant difference. The land-use policy variable has 68% 

ability to estimate the improvement of the institutional index, 61% economic, 57% physical and 

55% urban resilience dimensions. Also, the beta coefficient of the variables is from the highest 

to the lowest. Institutional 0.826, physical 0.761 and social 0.724, these positive coefficients 

show that if a standard deviation from the variable of physical land use policy in Rudbar 

increases, the amount of housing diversity according to the implementation of housing policy 

between vertical and horizontal development will be different. Technology is on the rise in the 

city. The physical policy of maintaining a balance between vertical and horizontal development 

will also apply, as well as housing diversity in terms of resilience in the city. Accordingly, 

environmental policy to prevent land degradation of the existing transportation network in the 

city can increase service responsiveness as well as the usability of existing land. 

 

Conclusion 

What a city does before a hazard determines what happens after it, so the amount of casualties 

and damage from natural disasters depends on how well the local community is prepared for the 

event. Inadequate physical condition of the city, such as improper distribution and shortage of 

public open spaces, inefficient and inadequate road network, increased urban density, 

dilapidated and vulnerable buildings have a significant impact on the amount of damage caused 

by earthquakes and natural disasters and increase the city's recovery time. Examination of 

research criteria in the city of Rudbar, indicates the unsatisfactory situation of most criteria in 

the city. These issues indicate further damage to these areas in the event of earthquakes and 

natural disasters; therefore, this area is one of the priorities for action in the city and the 

preparation of plans to reduce the risk in these areas is very necessary. With the development of 

the city to the surrounding area, manifestations of urban planning and land use planning (narrow 

streets, better distribution and increase the extend of open spaces as a result of more access to 

open spaces, etc.) in the urban texture are visible. Finally, by comparing some of the indicators 

of urban resilience with the dimensions of land use policies, it was determined that if the land-

use policies in Rudbar city are implemented according to the prepared plans, the resilience 

indicators of Rudbar city can also be improved. It seems that urban management and planning in 

this sector has remained at the level of plans and has only paid attention to factors such as 

suitable climate, ease of sewage disposal, the presence of barren land, etc. in the development of 

the city and ignores the infrastructure of future development of Rudbar city. It can be said that 

the nature of earthquakes and natural disasters in comparison with other risks and economic, 

social and political considerations cause the local government to refrain from this action despite 

its ability to prevent risky development and improve the quality of it. 
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 چکیده
آوری شهرها در برابر های انسانی و افزایش تابتگاهاالیی در بهبود شرای  سکونبریزی کاربری زمین قابلیت برنامه

ریزی های برنامـهیرگذاری ابزارهای تحلیلی و سیاستفضایی و تأث -مخاطرات دارد. با توجه به ابعاد ساختار مکانی
ن درواقـع هـدف از ایـشـوند. کاربری زمین بر شدت و نوع توسعه، ابزاری مهم برای کاهش خطرات محسوب می

آور هـا و تـابسـازی و اسـتفاده از تواناییریزی کاربری زمین در راستای بهینههای برنامهرد سیاستپژوهش، کارب
اهیتی مـپژوهش حاضر ازلحـاظ هـدف کـاربردی و بـه لحـاظ روش کردن شهر در برابر مخاطرات طبیعی است. 

های میـدانی از طریـق ای و برداشـتانـهکتابخ -سـنادیاها بـا مطالعـات حلیلی است. گردآوری دادهت -توصیفی
ر دان سـاکن دجامعه آمـاری پـژوهش، شـهرونابزارهایی همانند مشاهده و تکمیل پرسشنامه صورت گرفته است. 

شده است. پایایی پرسشنامه نیز با نفر محاسبه 384ها با استفاده از فرمول کوکران شهر رودبار بوده که تعداد نمونه
شـرط الزم بـرای موردبررسـی قـرار از رگرسیون چندگانه که یک پیش محاسبه شد. 915/0آزمون آلفای کرونباخ 

صـد توانـایی بـرآورد در 68دادن رابطه معناداری است استفاده شد. متغیر سیاست کالبدی کاربری زمین به میـزان 
آوری شهری را دارد. و درصد بعد اجتماعی تاب 55درصد کالبدی و  57درصد اقتصادی،  61ارتقاء شاخص نهادی، 

کالبـدی و  761/0نهـادی،  826/0همچنین ضریب بتای متغیرها نیز از بیشترین به کمتـرین بـدین شـرح اسـت؛ 
ربری گر آن است که اگر یک انحراف معیار از متغیر سیاست کالبـدی کـااجتماعی. این ضرایب مثبت بیان 742/0

مـودی و ن توسـعه عحفظ تناسب میا زمین در شهرستان رودبار افزایش یابد به این میزان که اگر سیاست کالبدی
یابـد. بـا مقایسـه برخـی از آوری در شهر افزایش میافقی اجرا شود به همان میزان نیز تنوع مسکن به لحاظ تاب

های کـاربری زمـین های کاربری زمین مشخص شد که اگر سیاستآوری شهری با ابعاد سیاستهای تابشاخص
آوری شهری رودبار نیز قابـل ارتقـاء های تابشده اجرا شود شاخصای تهیههها و طرحدر شهر رودبار طبق برنامه

 است.
 

 .رشت-رودبار ها،سیاست کاربرد زمین، کاربری ریزیبرنامه شهری، آوریتابواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
نـاطق ست که م(. این مسئله به این معناDutta, 2012ند )طور افزایشی در حال شهری شدن هستدر جهان، کشورها به

له عـواملی (. از جمLeon & March,2014:254شهری به مکان اصلی بسیاری از بالیای احتمالی تبدیل خواهد شد )

توان بـه مـوارد زیـر اشـاره گردد و همچنین میکه منجر به افزایش احتمالی خطر بالیایی در نواحی و مناطق شهری می

های غیررسـمی ریزی نشـده و توسـعه سـریع سـکونتگاهه شهری برنامـهنشینی، توسعکرد: رشد جمعیت، مناطق آپارتمان

(Leon & March,2014:255-256; UNISDR,2010:30 .) شهری تالش بـرای ریزان برنامهلذا یکی از وظایف

، مـدیران ریزانهبرنامـکنـد. آنچـه  تبدیل شهر به محیطی آرام و سالم است که سالمت شهروندان ساکن در آن را حفـظ

، تعیـین یـا رخ خواهـد دادپـس از وقـوع بال ، آنچه را کهدهندمیشهروندان پیش از وقوع بالیای طبیعی انجام  شهری و

افـزایش  در دست مسئولین شهری نقشی مهم در قدرتمند عنوان ابزاریبه زمینکاربری  ریزیبرنامه. در این میان کندمی

پذیری ما در برابـر بالیـا چه آسیبصحیح و عادالنه گر زمینری کاربریزی برنامهجوامع شهری دارد. در حقیقت  آوریتاب

بینـی سـازمان ملـل تـا طبق پیش (.Berke & smith,2006:4دهد )میکاهش  ، ولیکندنمیطور کامل برطرف را به

وجـه بـه ماهیـت ت(. بـا jha et al‚2012:155کننـد )درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می 80حدود  2050سال 

پذیری، بهای درست و اجرای عملیات متناسب با آن برای کـاهش آسـیبه بودن این حوادث و لزوم اتخاذ تصمیمغیرمترق

ریزی کاربری زمین قابلیت بـاالیی بین برنامهباشد. دراینریزی میها، مدیریت و برنامهآوری بیشتر سکونتگاهایمنی و تاب

 -عاد ساختار مکانیآوری شهرها در برابر مخاطرات دارد. با توجه به اببهای انسانی و افزایش تادر بهبود شرای  سکونتگاه

ریزی کاربری زمین بر شدت و نوع توسعه، ابزاری مهم بـرای های برنامهفضایی و تأثیرگذاری ابزارهای تحلیلی و سیاست

که های شهری، شـبشوند. وضعیت نامطلوب استقرار عناصر کالبدی و کاربری نامناسب زمینکاهش خطرات محسوب می

اهای شـهری های باالی شهری، وضعیت استقرار تأسیسات زیربنایی و توزیع ناکارآمد فضارتباطی نامناسب شهری، تراکم

نگری، مخاطره نگری، ریزی کاربری زمین که با آیندههای شهری را دارد. زیرا برنامهنقش اساسی در افزایش میزان آسیب

های شـهرها متمرکزشـده و از پذیریر اساس اقدامات پیشگیرانه انجام گیرد بر تغییر آسـیببمبنا و  -یافته و تصمیمنظام

تواند بـه تعیـین صـفات و آوری میشناخت تاب از طرفی دیگررساند. این را به کاهش تأثیر و پیشگیری از فجایع مدد می

فرآینـد  و ابزارهـایی را بـرای کمـک بـه دهدهند کمک نمـوظرفیت مقابله جوامع با سوانح را افزایش می هایی کهویژگی

صـورت آوری بهتـاب زمـین و شـناخت ریزی کـاربریتوان گفت که اگر برنامهپیشنهاد نماید. لذا می پذیریکاهش آسیب

ن پـژوهش، کـاربرد شد. درواقع هدف از ای ذیری شهرها در برابر بالیا بسیار امیدوارتوان بر خطرپمناسب انجام پذیرد، می

آور کـردن شـهر در برابـر هـا و تـابسـازی و اسـتفاده از تواناییریزی کاربری زمین در راستای بهینههای برنامهسیاست

ریزی های برنامـهیک از سیاسـتصـورت اسـت: کـداممخاطرات طبیعی است. بر این اساس سؤال اصـلی پـژوهش بدین

 ری مؤثر است آوری شهکاربری زمین در برابر کاهش مخاطرات طبیعی و ارتقای تاب

آوری شـهری در برابـر ریزی کـاربری اراضـی در افـزایش تـابکـاربرد برنامـه( با عنوان 1393مقدم و همکاران )سلمانی

دهد که در بـین نـواحی )مطالعه موردی: شهر سبزوار( نشان می GISلرزه با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی زمین

 6درصد معابر بـا عـرک کمتـر از  57/56درصد از بناهای خشتی و چوبی شهر، 23/32با  3گانه شهر سبزوار ناحیه سیزده

 50درصد از مسـاحت ناحیـه بـه حـریم کمتـر از  72/12درصد از بناهای باالی چهل سال و دسترسی تنها  51/35متر و 

هـای مرکـز بـاالی کاربریلرزه برخوردار است. عالوه بر موارد فوق تآوری کمتری در مقابل زمینمتری فضای باز از تاب

سازد. با توسعه شهر به سمت اطراف معیارها از وضـعیت بهتـری مقیاس شهری و فراتر فشار مضاعفی را بر ناحیه وارد می

نتـایج  مشاهده اسـت.ریزی کاربری اراضی قابلکارگیری برنامهعنوان نمودی از بهشوند و وضعیت معیارها بهبرخوردار می

ریزی زمین در کاهش خطر زلزله تبیین و تحلیل معیارهای کاربری برنامه»(، با عنوان 1398اکبری ) پژوهش بهزادافشار و



 41                               ...                شهری آوریتاب ارتقای راستای در زمین کاربری هایسیاست کاربستمحمدپور و مهرجو/ 

کالبـدی دارای بیشـترین  -دهد که معیار فضایی؛ نشان می«شهر سنندج( نمونه موردی:) آوری شهریجهت افزایش تاب

دهد؛ که خصوصـیات سـاختمانی، بدی نشان میکال-باشد. همچنین نتایج زیر معیارها در مجموعه معیار فضاییاهمیت می

آوری شـهری خصوصیات ژئوتکنیک و کاربری زمین دارای بیشترین اهمیت ازنظر کاهش خطر زلزله جهت افـزایش تـاب

گیری تصـمیم الگـوی»در پـژوهش بـا عنـوان  (1398امیـری و همکـاران ) شهرك آسـاوله سـنندج را دارا بـوده اسـت.

 تبعبـه و مشـخص اندازچشم نبود که است ؛ نتایج حاکی از این«فیزیکی شهر ساری عهتوسزمین شهری در  هایسیاست

 الزم نهـادی ظرفیت بدون زیاد گریتصدی و غیر مشارکتی، و متمرکز گیریتصمیم ناهماهنگ، نهادهای و هاسیاست آن

ی سـرین دیـزج و نتـایج پـژوهش محمـد .اسـت شـهری زمـین مـدیریت گذاریسیاست ناکارآمدی دالیل ترینمهم از

 له موردمطالعه: شهر زنجـانزی شهری در برابر مخاطره زلدآوری کالبان تابزبا عنوان ارزیابی می (1395احدنژادروشتی )

 در امنیتی و استحکامی اقدامات بایستی کندمی عبور زنجان شهر طرف دو از که زلزله گسل حاکی از آن است که خطوط

 زایدرون توسـعه در ویژهبـه و درآیـد اجرا به کالبدی عناصر هم و زیرساختی هاییانشر مسیر در هم باالیی بسیار سطح

 .پذیرد انجام منطقه جغرافیایی ساختار و 2800 استاندارد ساختمانی مقررات بر اساس سازیمقاوم بایستی شهری

 

 مبانی نظری
« برگشتن به عقب»به معنای  Resillioآن  رود که ریشه التینبکار می« بازگشت به گذشته»آوری، اغلب با مفهوم تاب

آوری را در حوزه بالیا و مخاطرات بیـان ( نخست مفهوم تاب1981تایمرمن ) (.Brown,2014:110) شده استبرگرفته

آوری، جذب ظرفیت عملکردهای اساسی و ویژه در بروز سوانح و ظرفیت بازیـابی تاب (.Davoudi,2012:302) کندمی

های اکولوژیکی برای آوری، به ظرفیت سیستمتاب (.Folke,2006:256) پس از سوانح است "لبرگشت به تعاد"یا 

 & Walker)جذب اختالل و همچنین برای حفظ بازخوردها، فرآینـدها و سـاختارهای عملکـردی الزم سیسـتم اسـت 

Cooper,2011:148.) توان یک عامـل، از قبیـل ترین مباح  در زمینه دستیابی به پایداری و آوری یکی از اساسیتاب

ایجـاد جوامـع  (.Lebel et al,2006:23) آمیز اسـتهـای مخـاطرهاجتماعی، اقتصادی و کالبدی برای مقابله بـا تنش

آوری پذیری، افزایش ظرفیت محالت برای ایجاد تـابهای کاهش آسیبهایی مانند یکپارچگی در دیدگاهآور با روشتاب

 های بازسـازی دنبـال شـده اسـتو اجـرای آمـادگی، واکـنش، توانـایی و برنامـهو یکپارچگی کاهش خطـر بـا طراحـی 

(Leichenko,2011:168.) آوری در راستای مقابله با مخـاطرات طبیعـی از جملـه زلزلـه؛ کـه اولـین مؤلفـه ابعاد تاب

بعـد اقتصـادی؛  آیـد. دومـین مؤلفـه،آوری، بعد اجتماعی؛ که از تفاوت ظرفیت اجتماعی در بین جوامع بـه دسـت میتاب

ها را قادر به کاهش خسـارات که آنطوریعنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات بهآوری بهتاب

هـای مـرتب  بـا تقلیـل خطـر، شود. سومین مؤلفه، بعد نهادی؛ که حـاوی ویژگیهای ناشی از مخاطرات تعریف میزیان

محیطـی )زیرسـاختی( اسـت کـه اساسـاً ارزیـابی  -ی است. مؤلفه چهارم، بعد کالبدیریزی و تجزیه مخاطرات قبلبرنامه

ای، پناهگاه و تسهیالت سالمتی و واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی بعد از سوانح از قبیل واحدهای مسکونی خالی یا اجاره

هری در تـالش بـرای تبـدیل ریزان و مدیران شلذا یکی از وظایف برنامه (.Meerow et al,2016:41) بهداشتی است

ریزان شهری پـیش شهر به محیطی ایمن و سالم، که سالمت شهروندان ساکن در آن را حفظ کند. آنچه مدیران و برنامه

بـین کننـد. درایناز وقوع مخاطرات طبیعی الزم به انجـام آن هسـتند را پـس از وقـوع بالیـا رخ خواهـد داد، تعیـین می

آوری جوامـع عنوان ابزاری قدرتمند در دست مسئولین شهری نقشی اساسی در افزایش تـابریزی کاربری زمین بهبرنامه

طور کامـل پذیری ما در برابر بالیـا را بـهریزی کاربری زمین صحیح و عادالنه گرچه آسیبشهری دارد. در حقیقت برنامه

توانـد بازیافتن سوانح می (.Pelling,2010) ها تأثیرگذار استکند، ولی از این بالیا تا حدودی در کاستن آنبرطرف نمی

های جدید را در جهـت توان فعالیتمی شدهسازی دروس آموختهآوری شود که در مرحله پیادهباع  تقویت و افزایش تاب
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های ها و گزینـهریزی کـاربری زمـین، فرصـتکاهش خسارات و بازگشت به حالت تعادل بعد از سوانح انجام داد. برنامـه

 ,Plummer & Armitag) کنـدرا برای کاهش تلفات انسـانی و خسـارات اقتصـادی و کالبـدی عرضـه می متعددی

توانـد سـهم ریزی شهری است که میریزی کاربری زمین یکی از اقدامات در زمینه برنامهبه عبارتی برنامه (.67 :2007

یافته و تصمیم نگری نظامبا مخاطره نگری، آیندهریزی کاربری زمین مؤثری در کاهش ریسک بالیا ایفا نماید. اگر برنامه

های شهرها متمرکزشده و از این را بـه کـاهش تـأثیر و پذیریمبنا و بر اساس اقدام پیشگیرانه انجام گیرد بر تغییر آسیب

 ای کـاهشریزی کاربری زمین در فـرم ابـزار غیـر سـازهبرنامه (.Vale,2014:197) رساندپیشگیری از فجایع مدد می

شـده اسـت. امـا ای شناختهخصوص در برابر خطرات لرزهساخت بهپذیری محی  انسانتازگی در کاهش آسیبخطرات، به

ریزی کـاربری زمـین در ایمنـی های برنامـهحتی امروزه نیز موانع بسیار سیاسی، قانونی و اجتماعی بر سر راه اعمال شیوه

ترین موضوعات در توسـعه کالبـدی کاربری زمین، یکی از حساس .(Ahern,2011:5) های انسانی وجود داردسکونتگاه

طورکلی، یک برنامه و طرح کاربری زمین، تکلیف زمین را از جوانب مختلف در زمینه استفاده از آن، روشن شهرهاست. به

کننـده در نگیـرد کـه اثـرات تعییهای عمـومی را در برمیکند. اعمال و کنترل کاربری زمین، طیف وسیعی از سیاستمی

دهد و اهداف محیطی و سیاسی را پوشش میهای توسعه شهری داشته و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیستها و طرحبرنامه

کالبـدی.  -محیطی، اقتصـادی، اجتمـاعی، فضـاییریزی کاربری زمـین عبـارت اسـت از؛ اهـداف زیسـتکالن در برنامه

هـای معـین از گیری محـالت بـد از طریـق جداسـازی کاربریناب از شـکلریزی کاربری زمین با اثراتی مانند اجتبرنامه

ریزان شـهری بـرای حـداقل سـازی یکدیگر و هدایت توسعه به سمت نواحی دور از خطر ابزاری کارآمد در دست برنامـه

پذیر اسـت؛ انبینی دقیق بالیای طبیعی وجود ندارد و آنچه امکحال امکان کنترل و یا پیشاحتمال وقوع خطر است. بااین

های یاسـتسزمـین و  (.Ahern,2013:4) آورتر در مواجهه بـا بالیـا اسـتگام برداشتن در مسیر ساخت شهرهای تاب

درصد از منـابع زمـین متعلـق بـه  90که تقریباً طوریکاربری زمین در چین منحصراً دارای سطوح اداری مختلف است به

ها و یاسـتسکه قابلیت توسعه را برای مصـارف شـهری دارد زیـر نظـر  از زمین قطعهمثال یک  طوربهدولت چین است. 

های ملـی و محلـی از قبیـل؛ یاسـتسین تـرمهمی کاربری زمین مستقیم دولت چین قـرار دارد. کـه برخـی از هابرنامه

اسـت زیسـت و سـه سیهای کشاورزی و مزارع برای تأمین امنیت، تغذیـه، و محافظـت از محی ینزممحافظت بالقوه از 

شده اسـت محلی که بیشتر مربوط به سلب مالکیت روستایی و زمین برای توسعه شهری که توس  دولت مرکزی تصویب

هـای ینزمشده ممکن است اثـر زیـان بـاری بـر بین دولت مرکزی چین بر این باور است که اهداف در نظر گرفتهدراین

های کاربری زمین مـورد یاستسی متفاوتی صورت گرفته تا هاپژوهشبین دراین (.Li et al,2019:2-3) زراعی بگذارد

های مناسـب بـرای دریافـت، یرسـاختزبیـان اسـت؛ مختصر قابل طوربهها یاستسشناسایی و معرفی قرار گیرد که این 

ی های مناسب برایاستسها، رابطه مناسب بین نهادها برای توسعه و اجرای یاستسپردازش و انتشار اطالعات مربوط به 

های موجود، همکاری و هماهنگی بـین ینزمکمبود اطالعات در مورد  (.Aynekulu et al,2006:3-4) کاربری زمین

 (.Brodnig & Mayer-Schönberger,2000:4) تمام سطوح مختلف اداری برای مدیریت پایدار و یکپارچه زمین

های ینزمناسب اطالعات میزان مپردازش و انتشار  شده برای دستیابی،یکرد تثبیتتواند یک سیاست یا یک رویمکه  )(. 

شـده ی انجامهاپژوهشرو در ادامه به ازاین (.Belachew & Aytenfisu,2010:12) موجود مربوط به سیاست باشد

ها دلیلـی منظور مستندسازی ایـن شـاخصشده است و بهاستفاده های مختلفکه توس  محققان در پژوهش 1در جدول 

 اند:شدهمختصر بیان طوربهو موردبررسی قرار دادن در پژوهش حاضر برای انتخاب 
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 های پیشینر اساس پژوهشبهای مورداستفاده در پژوهش مستندسازی شاخص. 1شماره  جدول

 نویسندگان نام هاشاخص

یت ص مطلوبهای ساختمانی، شبکه معابر، دسترسی به فضاهای باز، تراکم جمعیت، بررسی شاخسازه
 وسعه شهر سبزوار.های شهر سبزوار، جهت تی کاربریبرا

(؛ احمدی 1393سلمانی مقدم و همکاران )
 (؛ حاتمی و ذاکر حقیقی1397و همکاران )

(1399) 

 محیطی، -البدیککالبدی؛  -ساختاری
محمدی سرین دیزج و احدنژاد روشتی 

(؛ 1396(؛ نامجویان و همکاران )1395)
 (1399حاتمی و ذاکر حقیقی )

زی در شهرسا مداخله غیرمستقیم دولت از طریق ضواب ، اخله مستقیم دولت با حفاظت اراضیمد
یم یرمستقداخله غم، ابزارهای کنترل مالی محدودکننده مداخله غیرمستقیم دولت با، کاربری زمین

 ووانین ماهنگی بین قیکپارچگی سیاسی از طریق ه، کنندهدولت با ابزارهای کنترل مالی تشویق
 بازار زمین و مسکن، های زمین شهریتسیاس

 (1398امیری و همکاران )

 هادینمحیطی، مدیریتی، ضایی، اجتماعی، اقتصادی، زیستف -کالبدی

(؛ کتابچی و 1398بهزادافشار، اکبری )
پور و عادلی (؛ داداش1397پور )رسائی

(؛ 1396(؛ نامجویان و همکاران )1394)
 (1399حاتمی و ذاکر حقیقی )

 یونقل، سازمان کالبدتوزیع خدمات، شبکه معابر حمل نظام
(؛ احمدی و 1394عزیزی و قرائی )

(؛ حاتمی و ذاکر حقیقی 1397همکاران )
(1399) 

 یافته جدید، جداییمحیطی، حفاظت از مزارع کشاورزی، شیب مناطق زراعی، مناطق توسعهزیست
 بندرها( مصارف از نقل و انتقال، برنامه عملکرد مناطق )صنعتی و

کتابچی و ( 2019و همکاران ) 1لی
 (1397پور )رسائی

های دهاقتصادی، دا -های اجتماعیهای فعلی، دادهمنابع زمین، کاربری زمین فعلی، زیرساخت
ریزی از های باالتر، برنامهریزی از سطحف زمین، ساختار اجتماعی، برنامهکالبدی، تصر -فیزیکی
 محیطیها، سنجش میزان تأثیرات زیستاری، ذینفعان و نیاز آنگذتر، قانونهای پایینسطح

نامجویان و ( 2019و همکاران ) 2آریتی
(؛ حاتمی و ذاکر حقیقی 1396همکاران )

(1399) 

 

 روش پژوهش
هـا بـا مطالعـات هگـردآوری داد تحلیلی اسـت. -پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش ماهیتی توصیفی

های میدانی از طریق ابزارهایی همانند مشاهده و تکمیل پرسشنامه صورت گرفتـه اسـت. ای و برداشتخانهکتاب -اسنادی

ریزی در حـوزه برنامـه نفـر از اسـاتید دانشـگاه 22نفر کارشناس و  15پرسشنامه پس از تأیید و بررسی چندین بار توس  

ر بین ساکنان مورد بازبینی قرار گرفت و توس  محققان دای ریزان شهری و منطقهکاربری زمین، جغرافیا شهری و برنامه

سـازی و اسـتفاده از ریزی کاربری زمین در راسـتای بهینههای برنامههدف این پژوهش کاربرد سیاستمنطقه توزیع شد. 

دبـار آور کردن شهر در برابر مخاطرات طبیعی است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان سـاکن در شـهر روها و تابتوانایی

شده است. روایی همگرایی باید از میـانگین واریـانس نفر محاسبه 384ها با استفاده از فرمول کوکران بوده که تعداد نمونه

ریزی متخصصان حوزه برنامـه باشد و پایایی سؤاالت پرسشنامه توس  اساتید و 5/0و باید باالتر از  (AVE)شده استخراج

 (.2جدول )محاسبه شد  915/0یی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ شهری مورد تأیید قرار گرفت، پایا
 

 پژوهش پرسشنامه هایگویه ییروا. 2شماره جدول

 روایی همگرایی ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد گویه

38 915/0 824/0 

 

هـای آمـاری وتحلیل دادهشده است. برای تجزیهنیز بیان 4و  3همچنین ضریب آلفای هر یک از ابعاد پژوهش در جدول 

ریزی های برنامـههایی بین ابعاد سیاسـتبرای تهیه مدل SmartPLSو  SPSSافزارهای ها از نرمآمده پرسشنامهدستبه

ریزی کاربری زمین موجود در پـژوهش سـاختاری های برنامهسیاستشده است. آوری شهری استفادهکاربری زمین با تاب

                                                           
1 . Li 

2 . Ariti 
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انـد از: سیاسـت اند. کـه عبارتشـدهعاد به مختصر با توجه به محدوده مـوردنظر بـه کـار گرفتهچندبعدی دارند. که این اب

ای گزینـه 5ها از طریـق مقیـاس طیـف لیکـرت محیطی است. که تمام این سیاستکالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست

 بسیار زیاد است -5بسیارکم و  -1اند، که گیری شدهاندازه
 

 آوری شهریرسشنامه تابپهای بکار رفته در نگین و انحراف استاندارد گویهمیا. 3شماره  جدول
AVE α SD M شاخص گویه 

759/0 884/0 

 تا چه میزان شهروندان مهارت مقابله با بالیا را دارند 724/2 329/1

ی
اع
تم
اج

 

 تا چه میزان شما دارای درك محلی از خطرات هستید 721/2 431/1

 ای در مورد بالیا اطالع داریدخدمات اجتماعی و مشاوره ه میزانتا چ 898/2 462/1

 مند شدیدهای مقابله با بالیا از سوی مدیران بهرهتا چه میزان از آموزش 416/3 398/1

 در مواقع بحران به مراکز محلی دسترسی دارند تا چه میزان جامعه محلی 349/3 487/1

 معه محلی تمایل به حفظ معیارهای فرهنگی داردتا چه میزان جا 455/3 515/1

634/0 863/0 

 تا چه میزان جامعه محلی ظرفیت جبران خسارات را دارند 328/3 427/1

ی
صاد

اقت
 

 تا چه میزان توانایی برگشت به شرای  شغلی و درآمدی مناسب را دارند 283/3 405/1

 دسترسی به خدمات مالی را دارند تا چه میزان مردم پس از وقوع سوانح 023/3 331/1

 انحه داردسعد از بهای اقتصادی تا چه میزان مسئوالن توانایی الزم برای احیای دوباره فعالیت 216/3 351/1

756/0 851/0 

 رواب  و عملکرد نهادها در مواقع بحران تا چه میزان است 140/3 350/1

ی
هاد

ن
 

 ستزان اطریق نهادها قبل و بعد از وقوع سوانح تا چه میدسترسی به اطالعات از  065/3 348/1

 ب وجود دارددیده و داوطلدر شهر چه میزان نیروهای آموزش 078/3 380/1

 تزان اسه مینحوه مدیریت یا واکنش نسبت به سوانح مثل ساختار سازمانی در شهر به چ 333/3 314/1

749/0 855/0 

 رسانی استوی خدماتوجود در شهر بعد وقوع سوانح تا چه میزان جوابگونقل مشبکه حمل 317/3 329/1

ی
بد
کال

 

 استفاده استکاربری زمین موجود تا چه میزان بعد از وقوع سوانح قابل 078/3 389/1

 نوع مسکن موجود در شهر تا چه میزان توان مقابله با سوانح را دارد 226/3 364/1

 و باز موجود در شهر تا چه میزان دارای ظرفیت استفضاهای سبز  078/3 366/1

 

 ریزی کاربری زمینهای برنامهسیاست پرسشنامه در رفته بکار هایگویه استاندارد انحراف و نیانگیم. 4جدول شماره
AVE α SD M هاگویه 

ص
اخ
ش

 

731/0 859/0 

 شوندمی اجرا هبرنام طبق کالبدی از قبیل اختالط کاربری هایآیا سیاست 140/3 361/1
ت
اس
سی

ی
بد
کال
ی 
ها

 

 اجرا استقابل ریزیبرنامه طبق هادانگی کاربریکالبدی از قبیل تفکیک ریزدانگی یا درشت هایآیا سیاست 091/3 345/1

 شودهای ناسازگار طبق برنامه اجرا میآیا سیاست جلوگیری از تداخل کاربری 083/3 395/1

 اجرا استها قابلحفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی طبق برنامه آیا سیاست 296/3 312/1

 های شهر طبق برنامه قابلیت اجرا داردها در بین فعالیتآیا سیاست تشویق به تنوع کاربری 315/3 311/1

 شونداجرا میریز های باز جمعی طبق برنامههای اجتماعی از قبیل ایجاد فضاها و عرصهآیا سیاست 140/3 370/1

ت
اس
سی

ی
اع
تم
 اج
ی
ها

 

679/0 846/0 

 اجرا استآیا سیاست گسترش فضاهای سبز و باز طبق برنامه قابل 062/3 398/1

 های کاربری زمین تا چه حدی استعملکرد نهادهای اجتماعی در سطوح مختلف سیاست 079/3 280/1

 شودی زمین طبق برنامه اجرا میبردارآیا سیاست کاهش نابرابری در بهره 343/3 413/1

 شودآیا سیاست افزایش تسهیالت و خدمات عمومی اجرا می 319/3 257/1

810/0 839/0 

 اجرا است.ها طبق برنامه قابلافزوده و سودآوری فعالیتهای اقتصادی از قبیل ارزشآیا سیاست 089/3 589/1

ت
اس
سی

ی
صاد

اقت
ی 
ها

 

 گیرندهای کاربری زمین برای رونق و پویایی اقتصاد شهر بهره میز سیاستآیا نهادها ا 289/3 264/1

 ها شده استآیا سیاست فروش تراکم مازاد مدیریت شهری سبب درآمدزایی برای شهرداری 178/3 306/1

 آیا سیاست جلوگیری از سوداگری زمین طبق برنامه قابلیت اجرا دارد 652/3 259/1

 اجرا استها قابلیا سیاست تعدیل حقوق مالکیتآ 354/3 213/1

891/0 859/0 

 آیا سیاست جلوگیری از تخریب زمین اجراشده است 096/3 328/1

ت
اس
سی

ی 
ها

ت
یس
ز

ی
یط
مح

 

 شودریزی کاربری زمین اجرا میطبق برنامه (یل درمانی، آموزشی و...یابی بهینه خدمات )از قبآیا سیاست مکان 298/3 386/1

 شوندآیا سیاست توسعه فضاهای سبز و درختی طبق برنامه اجرا می 329/3 526/1

 اجرا استریزی کاربری قابلآیا سیاست برقراری ارتباط و پیوند میان شهر و طبیعت طبق برنامه 080/3 845/1

 دشوها اجرا میآیا سیاست حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر طبق برنامه 265/3 452/1
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 محدوده موردمطالعه
ترین شهرستان استان گیالن به لحاظ وسعت است که از شـمال بـه کیلومترمربع وسیع 2574با وسعت   شهرستان رودبار

نه سفیدرود و شود. شهرستان رودبار در کراو استان زنجان محدود می  رشت از جنوب به استان قزوین و از غرب به فومن

  خشک ناحیه مرکـزی قـرار داردنیمه  وهوای آن تحت تأثیر هوای خشک ورگرفته است و آبای کوهستانی قرادر منطقه

باشند و رویش درختـان زیتـون در ای میوهوای مدیترانهآب شهر زیبای رودبار دارای  ویژهوهوایی این منطقه بهازنظر آب

آن معـروف  های منجیلود قرارگرفته که باددره سفیدر دائمی  این منطقه گواه موضوع است این منطقه در مسیر بادهای

ای مـوجز و فشـرده از گونـههایش بهرسیدن به رشت، گیالن با تمام تنوع و زیبایی  هنگام گذر از رودبار راست. درواقع د

 گذرد.پیش چشم می
 

 
 رودبار شهرستان موجود وضع اراضی کاربری .1شکل شماره 

 

 هابحث و یافته
 2/16درصـد پاسـخگویان را مـردان و  8/83آمده از پرسشنامه پژوهش مشخص گردید کـه دستبههای با توجه به یافته

ال شـاغالن شده است. ساکنان و شهروندان شهر رودبار بیشترین درصد فراوانـی از نـوع اشـتغدرصد آنان از زنان تشکیل

ین درصـد فراوانـی میـزان ت. بیشترشده اسدرصد تشکیل 4/5درصد و کمترین آن مشاغل عالی برابر با  2/61بخش آزاد 

هـای تحلیلـی هآمار درصـد اسـت. 8/4درصد و کمترین آن مربوط به کارشناسی ارشـد  1/57تحصیالت مربوط به دیپلم 

ریزی کــاربری زمــین، سیاســت های برنامــهشــده اســت. کــه از بــین سیاســتارائه 5متغیرهــای موردمطالعــه در جــدول 

آوری شهری، شـاخص اقتصـادی بـا بیشـترین میـانگین های تابو از شاخص 208/3محیطی با بیشترین میانگین زیست

 مشاهده است.قابل 212/3

 

 های تحلیلی متغیرهای موردمطالعهآماره .5 جدول شماره 
 واریانس انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 696/0 834/0 094/3 384 اجتماعی

 872/0 933/0 212/3 384 اقتصادی

 110/1 053/1 175/3 384 کالبدی

 815/0 902/0 153/3 384 نهادی

 807/0 898/0 122/3 384 سیاست اقتصادی

 024/1 011/1 185/3 384 سیاست کالبدی

 786/0 886/0 186/3 384 سیاست اجتماعی

 962/0 980/0 208/3 384 محیطیسیاست زیست
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ریزی های برنامـهآوری شهری شهرستان رودبار باسیاسـتهای تابدار بودن شاخصبدین منظور برای بررسی تأثیر معنی

انـد. و در ادامـه از رد تأییـد قرارگرفتهاسمیرنوف مـو -ها از آزمون کولموگروفکاربری زمین، با توجه به توزیع نرمال داده

شده اسـت. از های الزم برای موردبررسی قرار دادن رابطه معناداری است استفادهشرطرگرسیون چندگانه که یکی از پیش

بـین  6ول شرط الزم برای انجام رگرسیون بررسی رابطه همبستگی بین متغیرها است. که با توجه به جدسوی دیگر پیش

درصـد حاصـل شـد. کـه میـزان  95داری با خطـای آوری شهری و سیاست اقتصادی کاربری زمین سطح معنیابعاد تاب

ادی رهای سیاست اقتصکه هر چه میزان ضریب همبستگی بین متغیطوریضریب همبستگی بین متغیرها محاسبه شد. به

درصـد و  50البـدی کدرصـد،  52درصـد، اقتصـادی  44کاربری زمین شهرستان رودبار افزایش یابد میزان ابعاد اجتماعی 

 یابد.درصد نیز افزایش می 52نهادی 
 

 زمین بریکار هایسیاست و شهری آوریتاب ابعاد پیرسون همبستگی. 6 جدول شماره
 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیرها

 000/0 44/0 آوری اجتماعی و سیاست اقتصادیتاب

 002/0 52/0 آوری اقتصادی و سیاست اقتصادیتاب

 000/0 52/0 آوری نهادی و سیاست اقتصادیتاب

 015/0 50/0 آوری کالبدی و سیاست اقتصادیتاب

 

آنـوای  6داری آنوای رگرسیون است که با توجه به جدول ررسی معنیبرگرسیون،  های الزم برای انجامشرطیکی از پیش

بعـاد اقتصـادی و درصد توانایی برآورد ارتقاء ا 27دار است. متغیر سیاست اقتصادی کاربری زمین به میزان رگرسیون معنی

ن ضـریب بتـای متغیرهـا نیـز از آوری شهری را دارد. و همچنـیدرصد از بعد اجتماعی تاب 19درصد کالبدی،  24نهادی، 

جتمـاعی. ایـن ا 440/0کالبـدی و  500/0اقتصـادی،  523/0بعـد نهـادی،  525/0بیشترین به کمترین بدین شرح است؛ 

رودبـار  گر آن است که اگر یک انحراف معیار از متغیر سیاست اقتصادی کـاربری زمـین در شهرسـتانضرایب مثبت بیان

ن تـوان واقـع بحـرامگر سیاست جلوگیری از سوداگری زمین اجرا شـود جامعـه محلـی در افزایش یابد به این میزان که ا

 یابد.دسترسی به مراکز محلی نیز برای شهروندان افزایش می
 

 ی زمینآوری شهری بر سیاست اقتصادی کاربرهای تابگام شاخصبهرگرسیون چندگانه گام. 7 جدول شماره

ضریب  متغیر
 رگرسیون

ضریب 
 تبیین

تبیین  ضریب
 شدهاصالح

 T Sigنمره  ضریب بتا F Sig Fنمره 

T 

 000/0 609/9 440/0 000/0 332/92 191/0 193/0 440/0 آوری اجتماعی و سیاست اقتصادیتاب

 000/0 030/12 523/0 000/0 717/144 271/0 273/0 523/0 آوری اقتصادی و سیاست اقتصادیتاب

 000/0 117/12 525/0 012/0 827/146 274/0 276/0 525/0 آوری نهادی و سیاست اقتصادیتاب

 000/0 331/11 500/0 026/0 397/128 248/0 250/0 500/0 آوری کالبدی و سیاست اقتصادیتاب

 

داخته شد آوری شهری پرهمچنین در بررسی اثرات غیرمستقیم سیاست اقتصادی کاربری زمین بر روی زیر معیارهای تاب

آوری اجتماعی )اثر واسطه تابآوری اجتماعی، بهقتصادی کاربری زمین فق  بر روی متغیرهای تاببین سیاست اکه دراین

ثـر اآوری شهری از قبیل؛ اقتصـادی، نهـادی و کالبـدی بـدون ( دارد. و بر روی متغیرهای دیگر تاب004/0غیرمستقیم= 

 غیرمستقیم است.
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 آوری شهریاقتصادی کاربری زمین بر ابعاد تابمدل تحلیلی ساختاری تأثیر سیاست . 2شماره  شکل

 

ریزی های برنامـهآوری شهری شهرستان رودبار باسیاسـتهای تابدار بودن شاخصبدین منظور برای بررسی تأثیر معنی

 رد تأییـد قـرار گرفـت. و در ادامـه ازاسمیرنوف مـو -ها با آزمون کولموگروفکاربری زمین، با توجه به توزیع نرمال داده

شـرط الزم بـرای شده اسـت. از سـوی دیگـر پیشرگرسیون چندگانه برای موردبررسی قرار دادن رابطه معناداری استفاده

آوری شهری و سیاسـت بین ابعاد تاب 8انجام رگرسیون بررسی رابطه همبستگی بین متغیرها است. که با توجه به جدول 

ن ضریب همبستگی بین متغیرها محاسـبه حاصل شد. که میزا درصد 95داری با خطای کالبدی کاربری زمین سطح معنی

که هر چه میزان ضریب همبستگی بین متغیرهای سیاست کالبدی کاربری زمین شهرستان رودبـار افـزایش طوریشد. به

 یابد.افزایش می درصد نیز 47درصد و نهادی  36درصد، کالبدی  48درصد، اقتصادی  36یابد میزان ابعاد اجتماعی 
 

 های کاربری زمینآوری شهری و سیاستهمبستگی پیرسون ابعاد تاب . 8شماره  ولجد

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیرها

 010/0 36/0 و سیاست اجتماعی آوری اجتماعیتاب

 000/0 48/0 و سیاست اجتماعی آوری اقتصادیتاب

 000/0 47/0 یاست اجتماعیآوری نهادی و ستاب

 000/0 36/0 و سیاست اجتماعیآوری کالبدی تاب

 

آنـوای  9یون است که با توجه به جدول داری آنوای رگرسهای الزم برای انجام رگرسیون، بررسی معنیشرطیکی از پیش

بعـاد اجتمـاعی و درصد توانایی برآورد ارتقاء ا 13دار است. متغیر سیاست اجتماعی کاربری زمین به میزان رگرسیون معنی

آوری شهری را دارد. و همچنین ضـریب بتـای متغیرهـا نیـز از درصد از بعد اقتصادی تاب 23صد نهادی، در 22کالبدی، 

بدی. ایـن ضـرایب کال 365/0اجتماعی و  368/0نهادی،  478/0اقتصادی،  489/0بیشترین به کمترین بدین شرح است؛ 

ر افزایش یابد کاربری زمین در شهرستان رودباانحراف معیار از متغیر سیاست اجتماعی  گر آن است که اگر یکمثبت بیان

بز و بـاز های باز جمعی اجرا شود میزان فضاهای سبه این میزان که اگر سیاست اجتماعی گسترش فضاهای سبز و عرصه

 یابد.موجود در شهر رودبار نیز با ظرفیت بیشتری افزایش می
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 آوری شهری بر سیاست اجتماعی کاربری زمینهای تابگام شاخصبهرگرسیون چندگانه گام. 9 شماره جدول
ضریب  متغیر

 رگرسیون
ضریب تبیین  ضریب تبیین

 شدهاصالح
 T Sig Tنمره  ضریب بتا F Sig Fنمره 

 000/0 755/7 368/0 000/0 140/60 133/0 135/0 368/0 جتماعیآوری اجتماعی و سیاست اتاب

 000/0 002/11 489/0 000/0 051/121 237/0 239/0 489/0 جتماعیآوری اقتصادی و سیاست اتاب

 000/0 686/10 478/0 000/0 191/114 227/0 229/0 478/0 جتماعیآوری نهادی و سیاست اتاب

 000/0 682/7 365/0 000/0 006/59 131/0 133/0 365/0 جتماعیآوری کالبدی و سیاست اتاب

 

داخته شد آوری شهری پری زمین بر روی زیر معیارهای تابهمچنین در بررسی اثرات غیرمستقیم سیاست اجتماعی کاربر

آوری اجتماعی )اثر واسطه تابآوری اجتماعی، بهبین سیاست اجتماعی کاربری زمین فق  بر روی متغیرهای تابکه دراین

ثـر ون اآوری شهری از قبیل؛ اقتصـادی، نهـادی و کالبـدی بـد( دارد. و بر روی متغیرهای دیگر تاب004/0غیرمستقیم= 

 غیرمستقیم است.
 

 
 یشهر آوریتاب ابعاد بر نیزم یکاربراجتماعی  استیس ریتأث یساختار یلیتحل مدل .3شماره  شکل

 

ریزی های برنامـهآوری شهری شهرستان رودبار باسیاسـتهای تابدار بودن شاخصبدین منظور برای بررسی تأثیر معنی

ی دیگـر شـده اسـت. از سـوردبررسـی قـرار دادن رابطـه معنـاداری استفادهکاربری زمین، از رگرسیون چندگانه برای مو

بعـاد ابـین  10شرط الزم برای انجام رگرسیون بررسی رابطه همبستگی بین متغیرها است. که بـا توجـه بـه جـدول پیش

د حاصـل شـد. کـه میـزان درصـ 95داری با خطای محیطی کاربری زمین سطح معنیآوری شهری و سیاست زیستتاب

کـه هـر چـه میـزان ضـریب همبسـتگی بـین متغیرهـای سیاسـت طوریضریب همبستگی بین متغیرها محاسبه شد. به

، کالبـدی درصـد 51درصد، اقتصادی  45محیطی کاربری زمین شهرستان رودبار افزایش یابد میزان ابعاد اجتماعی زیست

 یابد.درصد نیز افزایش می 51درصد و نهادی  46
 

 های کاربری زمینآوری شهری و سیاستبستگی پیرسون ابعاد تابهم. 10شماره  جدول

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیرها

 027/0 45/0 محیطیآوری اجتماعی و سیاست زیستتاب

 006/0 51/0 محیطیآوری اقتصادی و سیاست زیستتاب

 034/0 51/0 محیطیآوری نهادی و سیاست زیستتاب

 000/0 46/0 محیطیتت زیسآوری کالبدی و سیاستاب

 

دار اسـت. متغیـر سیاسـت مشخص شد آنوای رگرسیون معنـی 11داری آنوای رگرسیون با توجه به جدول با بررسی معنی
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 20درصـد کالبـدی،  21درصد توانایی برآورد ارتقاء ابعـاد اقتصـادی و نهـادی،  26محیطی کاربری زمین به میزان زیست

ری شهری را دارد. و همچنین ضریب بتای متغیرها نیز از بیشترین به کمتـرین بـدین شـرح آودرصد از بعد اجتماعی تاب

گر آن اسـت کـه اگـر یـک اجتماعی. این ضرایب مثبت بیـان 454/0کالبدی و  464/0نهادی و اقتصادی،  517/0است؛ 

به این میزان که اگر سیاست  محیطی کاربری زمین در شهرستان رودبار افزایش یابدانحراف معیار از متغیر سیاست زیست

و  رسـانیخدمات توانـد جوابگـویمی شـهر در موجـود ونقـلحمل محیطی از تخریب زمین جلوگیری شود شـبکهزیست

 یابد.افزایش می موجود نیز زمین کاربری استفاده بودنهمچنین قابل
 

 محیطی کاربری زمینیستزاست آوری شهری بر سیهای تابگام شاخصبهرگرسیون چندگانه گام .11شماره  جدول

ضریب  متغیر
 رگرسیون

ضریب 
 تبیین

ضریب تبیین 
 شدهاصالح

 T Sig Tنمره  ضریب بتا F Sig Fنمره 

 000/0 988/9 454/0 014/0 761/99 204/0 206/0 454/0 محیطییستز یاستآوری اجتماعی و ستاب

 000/0 850/11 517/0 000/0 430/140 265/0 267/0 517/0 محیطییستز یاستآوری اقتصادی و ستاب

 000/0 853/11 517/0 000/0 498/140 265/0 267/0 517/0 محیطییستست زآوری نهادی و سیاتاب

 000/0 292/10 464/0 000/0 919/105 214/0 216/0 464/0 محیطییستیاست زآوری کالبدی و ستاب

 

آوری شـهری ای تـاباربری زمـین بـر روی زیـر معیارهـمحیطی کهمچنین در بررسی اثرات غیرمستقیم سیاست زیست

واسـطه آوری اجتمـاعی، بهمحیطی کاربری زمین فق  بـر روی متغیرهـای تـاببین سیاست زیستپرداخته شد که دراین

آوری شهری از قبیل؛ اقتصادی، نهادی ( دارد. و بر روی متغیرهای دیگر تاب004/0آوری اجتماعی )اثر غیرمستقیم = تاب

 البدی بدون اثر غیرمستقیم است.و ک

 

 
 یشهر آوریتاب ابعاد بر نیزم یکاربر محیطیزیست استیس ریتأث یساختار یلیتحل مدل. 4شماره  شکل

 

ریزی های برنامـهآوری شهری شهرستان رودبار باسیاسـتهای تابدار بودن شاخصبدین منظور برای بررسی تأثیر معنی

شـده اسـت. از سـوی دیگـر انه برای موردبررسـی قـرار دادن رابطـه معنـاداری استفادهکاربری زمین، از رگرسیون چندگ

بـین ابعـاد  12شرط الزم برای انجام رگرسیون بررسی رابطه همبستگی بین متغیرها است. که بـا توجـه بـه جـدول پیش

میـزان ضـریب  درصد حاصـل شـد. کـه 95داری با خطای آوری شهری و سیاست کالبدی کاربری زمین سطح معنیتاب

که هر چه میزان ضریب همبستگی بین متغیرهای سیاست کالبدی کـاربری طوریهمبستگی بین متغیرها محاسبه شد. به

 82درصـد و نهـادی  76درصد، کالبدی  78درصد، اقتصادی  74زمین شهرستان رودبار افزایش یابد میزان ابعاد اجتماعی 
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 یابد.درصد نیز افزایش می
 

 های کاربری زمینآوری شهری و سیاستهمبستگی پیرسون ابعاد تاب .12شماره  جدول

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیرها

 011/0 74/0 آوری اجتماعی و سیاست کالبدیتاب

 001/0 78/0 آوری اقتصادی و سیاست کالبدیتاب

 000/0 82/0 سیاست کالبدی آوری نهادی وتاب

 000/0 76/0 آوری کالبدی و سیاست کالبدیتاب

 

دار اسـت. متغیـر سیاسـت مشخص شد آنوای رگرسیون معنـی 13داری آنوای رگرسیون با توجه به جدول با بررسی معنی

درصـد کالبـدی و  57، درصد اقتصادی 61درصد توانایی برآورد ارتقاء شاخص نهادی،  68کالبدی کاربری زمین به میزان 

دین شـرح یز از بیشترین به کمترین بـنرد. و همچنین ضریب بتای متغیرها آوری شهری را دادرصد بعد اجتماعی تاب 55

گر آن است که اگر یک انحراف معیـار از اجتماعی. این ضرایب مثبت بیان 742/0کالبدی و  761/0نهادی،  826/0است؛ 

فـظ تناسـب حکالبدی ت متغیر سیاست کالبدی کاربری زمین در شهرستان رودبار افزایش یابد به این میزان که اگر سیاس

 یابد.آوری در شهر افزایش میمیان توسعه عمودی و افقی اجرا شود به همان میزان نیز تنوع مسکن به لحاظ تاب
 

 ی زمینآوری شهری بر سیاست کالبدی کاربرهای تابگام شاخصبه. رگرسیون چندگانه گام13شماره  جدول

ضریب  متغیر
 رگرسیون

ضریب 
 تبیین

ضریب تبیین 
 شدهحاصال

 T Sigنمره  ضریب بتا F Sig Fنمره 

T 

 000/0 707/21 742/0 000/0 203/471 549/0 550/0 742/0 کالبدی یاستسآوری اجتماعی و تاب

 000/0 752/24 784/0 000/0 659/612 613/0 614/0 784/0 کالبدی یاستسآوری اقتصادی و تاب

 000/0 769/28 826/0 000/0 642/827 682/0 683/0 826/0 کالبدیست آوری نهادی و سیاتاب

 011/0 023/23 761/0 000/0 055/530 578/0 579/0 761/0 کالبدییاست آوری کالبدی و ستاب

 

اخته شـد آوری شهری پردهمچنین در بررسی اثرات غیرمستقیم سیاست کالبدی کاربری زمین بر روی زیر معیارهای تاب

آوری اجتماعی )اثـر واسطه تابآوری اجتماعی، بهزمین فق  بر روی متغیرهای تاببین سیاست کالبدی کاربری که دراین

ثـر اآوری شهری از قبیل؛ اقتصادی، نهـادی و کالبـدی بـدون ( دارد. و بر روی متغیرهای دیگر تاب004/0غیرمستقیم = 

 غیرمستقیم است.
 

 
 یشهر آوریتاب ابعاد بر نیزم یکاربر کالبدی استیس ریتأث یساختار یلیتحل مدل. 5شماره  شکل
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 گیرینتیجه

کند، بنابراین میزان تلفات و دهد را تعیین میدهد، آنچه را بعدازآن رخ میآنچه یک شهر قبل از وقوع مخاطرات انجام می

داده بسـتگی دارد. وضـعیت نامناسـب خسارات ناشی از بالیای طبیعی به میزان آمادگی جوامع محلی در برابـر واقعـه رخ

لبدی شهر، مانند توزیع و کمبود نامناسب فضاهای باز جمعی، شبکه معابر ناکارآمد و نامناسب، افزایش تـراکم شـهری، کا

ها و بالیای طبیعـی و در افـزایش زمـان پذیر و درنتیجه میزان خسارات ناشی از زمین ارزههای فرسوده و آسیبساختمان

ای تحقیق در سطح شهر رودبار از وضعیت نامناسب اکثر معیارها در بافـت بهبود شهر تأثیر بسزایی دارد. با بررسی معیاره

لـرزه و بالیـای طبیعـی خبـر شهر حکایت دارد. این مسائل از آسیب و خسارات بیشتر این نواحی در صـورت وقـوع زمین

کـاهش خطـر در  هایی با محـورگردد و تهیه طرحهای اقدام در سطح شهر محسوب میدهد؛ لذا این منطقه از اولویتمی

ریزی شـهری و کارگیری برنامـهاین نواحی از ضرورت باالیی برخوردار است. با توسعه شهر به سمت اطراف نمودهای بـه

تر و افزایش وسعت فضاهای باز درنتیجه دسترسـی بیشـتر عرک، توزیع مناسبهای کمریزی کاربری زمین )خیابانبرنامه

دار است. داری آنوای رگرسیون مشخص شد معنیمشاهده است. با بررسی معنیقابلبه فضاهای باز و ...( در بافت شهری 

 57درصـد اقتصـادی،  61درصد توانایی برآورد ارتقاء شـاخص نهـادی،  68متغیر سیاست کالبدی کاربری زمین به میزان 

ا نیـز از بیشـترین بـه آوری شهری را دارد. و همچنین ضریب بتـای متغیرهـدرصد بعد اجتماعی تاب 55درصد کالبدی و 

گر آن است کـه اگـر اجتماعی. این ضرایب مثبت بیان 742/0کالبدی و  761/0نهادی،  826/0کمترین بدین شرح است؛ 

یک انحراف معیار از متغیر سیاست کالبدی کاربری زمین در شهرستان رودبار افزایش یابد به این میزان که اگـر سیاسـت 

آوری در شـهر مودی و افقی اجرا شود به همان میزان نیز تنوع مسکن به لحـاظ تـابکالبدی حفظ تناسب میان توسعه ع

یابد. همچنین سیاست کالبدی حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی اجرا شود به همـان میـزان نیـز تنـوع افزایش می

یب زمین جلوگیری شـود محیطی از تخریابد. بر این اساس، سیاست زیستآوری در شهر افزایش میمسکن به لحاظ تاب

 موجـود نیـز زمین کاربری استفاده بودنو همچنین قابل رسانیخدمات تواند جوابگویمی شهر در موجود ونقلحمل شبکه

های باز جمعی اجرا شـود میـزان فضـاهای سـبز و بـاز یابد. سیاست اجتماعی گسترش فضاهای سبز و عرصهافزایش می

یابد. یک انحراف معیار از متغیر سیاست اقتصادی کـاربری زمـین بیشتری افزایش می موجود در شهر رودبار نیز با ظرفیت

در شهرستان رودبار افزایش یابد به این میزان که اگر سیاست جلوگیری از سوداگری زمین اجـرا شـود جامعـه محلـی در 

های ت با مقایسه برخی از شاخصیابد. درنهایمواقع بحران توان دسترسی به مراکز محلی نیز برای شهروندان افزایش می

های کاربری زمین در شهر رودبـار طبـق های کاربری زمین مشخص شد که اگر سیاستآوری شهری با ابعاد سیاستتاب

گویـا مـدیریت و آوری شـهری رودبـار نیـز قابـل ارتقـاء اسـت. های تابشده اجرا شود شاخصهای تهیهها و طرحبرنامه

وهوا، سهولت دفع بودن آب مناسب)مانده و تنها به عواملی چون باقی هابرنامه بخش در سطحشهری در این  ریزیبرنامه

 تـوانمی. گیـردمیرا نادیـده  رودبارآتی شهر توسعه شهر توجه کرده و زیربنای  توسعهدر  (فاضالب، وجود زمین بایر و...

اقتصادی، اجتماعی و سیاسـی سـبب  و مالحظات تدر مقایسه با سایر مخاطرا ها و بالیای طبیعیلرزهزمینگفت ماهیت 

 .بهبود کیفیت توسعه، از این اقدام خودداری کند خطرزا و توسعهدولت محلی علیرغم داشتن قدرت جلوگیری از  شوندمی

 

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