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 يریب پـذ یآسـ  يباشـند، دارا  یم يشهر يها  ن بافتیباارزش تر ءکه جز ین حالیبافت فرسوده شهرها در ع
 ياز جمله زلزله دارا یعیآنها در برابر مخاطرات طب يل تاب آورین دلیباشند و به هم یهم در برابر زلزله م ییباال
با هدف  یلیتحل -یفیو روش توص يکاربرد-يات توسعهیرو پژوهش حاضر با ماه نیباشد. از ا یم یت فراوانیاهم
از یمورد ن يهان پژوهش دادهیدر ابافت فرسوده شهرکرد در برابر زلزله انجام شده است.  يزان تاب آوریم یابیارز

نمونه هم طبق فرمول شده و  حجم  يدر سطح خانوار گردآور یدانیم یو بررس يابا استفاده از مطالعات کتابخانه
از  يو آمـار  یکمـ  يهـا از روش يریـ گبا بهره ها  داده يد. پس از گردآوریخانوار برآورد گرد 341 کوکران معادل

زان تـاب  یـ م یبه بررس، GIS طیدر مح يفاز رهیچند متغل یو تحل ي، معادالت ساختارون چندگانهیجمله رگرس
شـده   محالت بافت فرسوده شهرکرد در برابـر زلزلـه پرداختـه    يتاب آور يهاشاخص يبندتیو اولو يشهر يآور

مورد  یاجتماع و ينهاد ،ياقتصاد ،يالبدشاخص مکنون ک 4در قالب  يشهر يشاخص تاب آور 44 تعداداست. 
آشکار براسـاس درجـه    يها  ، شاخصLISRELافزار  در نرم یعامل يقرار گرفتند. با استفاده از آزمون بارها یبررس
 يمؤثر، از مدل منطق فاز يها  ه نقشه شاخصیته يشده و برا يو خالصه ساز يت بندیاولو يرگذاریتأثت و یاهم

ن محالت شـهرکرد از  یب کهدهد  یج پژوهش نشان مینتا .استفاده شد GIS ییایستم اطالعات جغرافیدر قالب س
کرد، در شرق و جنوب شهر محالت واقعکه صورت ن یدارد؛ بد يوجود يادیز یلیتفاوت خ يزان تاب آورینظر م

از  هستند. ینییاد، متوسط و پایز یلیخ يتاب آور يدارا بیبه ترت یت جنوب شرقمحالو  يمحالت بخش مرکز
شـاخص   .درصـد، 2/67بـا   يت شـاخص کالبـد  یـ ب اولویـ بـه ترت  هم يورآتاب  يها  شاخص از يلحاظ برخوردار

ن نقش را در تاب یشتریبدرصد  2/36 با یو شاخص اجتماع درصد 9/36با  يدرصد، شاخص نهاد 38با  ياقتصاد
  ه ابعاد است.ینسبت به بق يشهرکرد داشته اند که نشانگر مهم بودن بعد کالبد يورآ

  
ره یل چند متغی، تحليون چند گانه، معادالت ساختاریزلزله، رگرس ، بافت فرسوده،يآور تاب :يدیکل يها واژه

  محالت شهرکرد ،يفاز
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  مقدمه
از  یع شـهرها، بخشـ  یرات سـر ییـ تغ یپـ  امروزه در

بـه علـت   فرسـوده   يها  از جمله بافت يشهر يها بافت
ط خـود  یبـا محـ   یمناسب  رابطه اند نتوانسته يناکارآمد
 بـرداران   بهـره بـه   یخـوب  یدهـ  خـدمات و  ردهبرقرار ک

ــند ــته باش ــد( داش ــاران،  پوراحم  ).112: 1397و همک
 ساتیتأس، راههااز بناها،  يا مجموعهفرسوده  يها بافت

از آنهـا هسـتند کـه در     یبـ یا ترکی يزات شهریو تجه
 آنهـا وند با یا روستا و در تداوم و پیداخل محدوده شهر 

ا نبـودن برنامـه   یـ ل قـدمت و  یـ و به دل اند گرفته  شکل
ط یو فقـدان شـرا   يریـ گ شـکل بر  یتوسعه و نظارت فن

ــیو امن یســتیز ــو ن یت ــامانز ی ــا ینابس ــد يه و  يکالب
ــاع ــاد یاجتم ــوده  يو اقتص ــدهفرس ــد ش ــر  ان و از نظ
دچار کمبـود   ياز استحکام و خدمات شهر يبرخوردار

کـه   یاز معضـالت  یکـ ی). 32: 1396، ی(ابدال باشند یم
 یجوامع انسـان  یزندگ ،يقرون متماد یهمواره و در ط

ا و ید قرار داده، وقوع بالیرا مورد تهد و از جمله شهرها
ــوانح ــاه  یس ــورت ناآگ ــه در ص ــت ک ــتن  یاس و نداش
بـه ابعــاد مختلــف   يریناپــذ جبـران ، صــدمات یآمـادگ 

، ی، اجتمـاع یسـکونت  يهـا  حوزهاعم از  ها انسان یزندگ
ــاد ــتیز، ياقتص ــیمح س ــناخت روان، یط و ... وارد  یش

بـه   ا،یـ بال نیـ ا). 210: 1397ا، یـ ن ی(بسـطام  کنـد  یم
صـدمه   سـات یتأس و یاتیـ ح يهـا   انیشر ،ها  رساختیز

اختالل  ،ها  ییدارا رفتن نیب از موجب و سازند یم وارد
ــبرنامــه ر در ــزا زي،ی ــم و مــرگ شیاف ــدن  وارد ر،ی آم

و  یراسـدالله ی(م شـود  یمـ  یروحـ  صـدمات  و جراحات
ت یـ ن ظرفیـ ا یعیمخاطرات طب). 71: 1399همکاران، 

کـاهش خطـر بـه     يهـا  سـتم یسرا دارند کـه در نبـود   
 ياجتماعات بشـر  يبرا کننده رانیوهولناك و  یسوانح

). 38: 1397و همکـاران،   يسـبز  ی(دوست شوند لیتبد
ــوامل ــاي طب یع ــد باله ــیمانن ــتغ ،یع ــیاقل راتیی ، یم

و  ییغذا تیامن ،یمال يها بحران ،یاسیس يها یثبات یب
کـردن   دیـ را درتهد یمـ نقـش مه  یسـت یترور حمـالت 

 :Spaans and Waterhout, 2017( کند یم شهرها بازي

گسـترده   خسارات همه ساله، یعیمخاطرات طب. )112
 یمـ  باعـث  توسعه در حالکشورهاي  در ژهیو به را اي

 مـداوم  شیافـزا  از تیـ ز حکایـ ن موجود شواهد و شوند

ـ  و شـدت  نظـر  از یعیطب يها  بحران انواع ههم  یفراوان
متاسـفانه   .)102-101: 1397فر و پاشازاده،  (نظم دارد
از  یعـ یدر برابر مخاطرات طب يفرسوده شهر يها  بافت

از  هـا   ن بافـت یخاص ا يها  یژگیل ویدله جمله زلزله ب
مستعد صـدمات جبـران    يو ناکارآمد یجمله فرسودگ

جهـان،   در باشـد.  یمـ  يادیـ ز يو معنـو  ير مـاد یناپذ
ده یـ در نگـرش بـه مخـاطرات د    يریـ گ چشـم رات ییتغ
دگاه غالـب از تمرکـز صـرف بـر کـاهش      یـ ، دشـود  یم

در مقابـل سـوانح    يآور تـاب ش یبـه افـزا   يریپذ بیآس
: 1397، يسـتگلد یو ا زاده یحاج( است داکردهیپر ییتغ

جـاد  یجهـت ا  يچند يکه اقدامات مواز يطور به). 69
 یالملل نیبکاهش خطر بحران در سطح  يبرا یچارچوب

). 90: 1396و همکـاران،   ی(مبارک به وجود آمده است
د یـ کاهش مخاطرات با يها برنامهن نگرش، یبر اساس ا

جوامـع تـاب آور    يهـا  یژگـ یوت یجاد و تقویدنبال ابه 
 يآور تـاب سوانح به مفهـوم   تیریمدره یو در زنج بوده

در  ).188: 1397و همکاران،  بذرافکن( ز توجه کنندین
بـا   یچارچوب مفهـوم  کیبه عنوان  يتاب آورقت یحق

بحـران   تیریسـوانح و مـد   يهـا   مراحل و بخش یتمام
 ).612: 1394و همکـاران،  ییکند(رضـا  یم دایارتباط پ
جـذب اخـتالل در    يشـهر بـرا   کی ییتوانا"يتاب آور

 اسـت "،حفظ شـود  شیکه عملکردها و ساختارها یحال
)Lu and Stead, 2013:200.( ل یــبــه دل يتــاب آور

-نـده یآ یواکنش جامعه در برابر مخاطرات، نوع ییایپو
 يبـرا  یاسـت یس يهانشیاست و به گسترش گز ينگر
کند. در  یر هم کمک مییت و تغیبا عدم قطع ییارویرو

توانـد  یدر برابر سوانح مـ  يش تاب آورین صورت افزایا
دار جامعـه  یـ شـت پا یو مع يت سازگاریش ظرفیبه افزا

 در يآور تـاب  بحث ).Berkes, 2007: 283( منجر شود
 ،یســتیز تنـوع  وجـود  بـه  توجـه  بـا  زیـ ن رانیـ ا کشـور 
متنـوع   يهـا   یژگـ یو و منـابع  ،یمیاقل ،یقوم ،یفرهنگ

ــراوان ــار و ف ــ خیت ــالش و یغن ــا  چ ــوع يه  از آن متن
 طـرح . ردیقرار گ ید مورد بررسیبا مختلف يدگاههاید
 ژهیـ و به ران،یا توسعه در امروز گفتمان در موضوع نیا

 يهـا   بافـت  جملـه  از ریپـذ  بیآسـ  يهـا   بافت در مورد
 شـناخته  يا دهیـ پد جهـان  کـل  در که يشهر فرسوده

 :1395 همکـاران،  و ي(محمـد  است رشدبه  رو و شده
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 يدـاسـ ( دارد يا ژهیو ضرورت آن به پرداختن که )76
و  يکالبد یابیارز ).112: 1397 و همکاران، يزآبادیعز

در برابــر  يآور تــاباز نظــر  يط شــهریمحــ يســاختار
 ياریت بسـ یـ اهم لـرزه  نیزمـ خطر  ژهیبه ومخاطرات و 

 یبـه مفهـوم   یدارد و امروزه در مطالعات مختلف علمـ 
ــ ــهیزم در یاساس ــ ن ــذ بیآس ــهر يریپ ــر  يش در براب

و همکــاران،  يل گشــته اســت(احمدیمخــاطرات تبــد
کمربنـد زلزلـه    يران بـر رو یـ واقع شدن ا). 58: 1397

ت یـ ا موجب شده اکثر مناطق پر جمعیمالیه-ز آلپیخ
ا و یـ ن ی(علـ  باشـد  یکیکشور جزء مناطق فعـال تکتـون  

ن یدهنده انشان  ها یبررسن ی). همچن1391همکاران، 
زان یـ من یشـتر یب زلزلـه، از  یکه مخـاطرات ناشـ   است

وارد ساخته است، بـر   رانیارا به  یو جان یخسارات مال
درصد از تلفات  6سال گذشته  25 یرسم يه آمارهایپا

ا، یـ ان و عمونیشا( استاز زلزله بوده  یکشور ناش یجان
در  يزان تـاب آور یـ ش مین رو افـزا یاز ا). 165: 1396
 فرسـوده  يهـا   از جمله بافـت  يشهرمختلف  يها  بافت

 صدمات و ،ها  بیآس زانیو کاستن از م يریجهت جلوگ
  .قرار دارد تیدر درجه اول اهم یو مال یتلفات جان

خـاص خـود    ییایجغراف تیموقع لیبه دل شهرکرد
و زلزلـه   لیسـ  ریـ نظ یعیطب يایهمواره در معرض بال

شـهرکرد در محـدوده    ،یشناسـ  نیقرار دارد. از نظر زم
ــدگ ــر رو رجانیســ-زون ســنندج یرو ران گســل  يو ب

زاگرس قـرار گرفتـه اسـت. در اسـتان چهـار محـال و       
زون  متـداد پهنه با خطر نسبتا باال زلزلـه در ا  ياریبخت

مثـل شـهرکرد،    ییزاگرس واقـع شـده اسـت. شـهرها    
پهنـه   نیبروجن، سامان، بـن فرخشـهر و اردل در همـ   

  ).  1(شکل اند قرار گرفته
  

  
  موجود در شهرکرد يها  گسل یت مکانی: نقشه موقع1شکل

  
که در مرکز  نیشهرکرد با ا یمیبافت فرسوده و قد

که در آن به کـار   ینوع مصالح لیشهر قرار دارد، به دل
بـوده و در   یو رهاشـدگ  بیبرده شده است، دچار تخر

 بیســوانح طبیعــی از جملـه زلزلــه مســتعد آســ  برابـر 
باشد. در صـورت وقـوع سـوانح     یم ییباال اریبس يریپذ
ــریو ــیطب رانگ ــزا یع ــان  شیاف ــات ج ــال یتلف و  یو م

 ،یاجتمـاع  ،ياقتصـاد  یختگیو از هـم گسـ   یشکنندگ
در شهرکرد دور از انتظـار   ها  بافت نیا يو نهاد يکالبد

ــود. از ا ــد ب ــنخواه ــزا نی ــاب آور شیرو اف ــ يت  نیچن
 یتـ یاهم يشـهر  گـر ید يهـا   از بافـت  شتریب ییها  بافت

هـدف پـژوهش حاضـر     نی. بنابراابدی یم شیاز پ شیب
 فرســوده  بافــت يآور تــاب زانیــو ســنجش م یابیــارز
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پژوهش درصـدد   نیو ا باشد یدر برابر زلزله م شهرکرد
 زانیـ پاسـخ دهـد: م   لیـ ذ يهـا   هست که بـه پرسـش  

فرسوده شهرکرد در برابر زلزله تـا چـه     بافت يآور تاب
 يآور تـاب  شیدر افـزا  هـا   است؟ کـدام شـاخص   زانیم

دارنـد؟ جهـت    يشهرکرد در برابر زلزله نقش مهـم تـر  
مطـرح شـده    ریـ ز اتیبـاال، فرضـ   يها  پاسخ به پرسش

 شیدر افــزا يو اقتصــاد يکالبــد يهــا  شــاخص :اسـت 
 يادتریـ شهرکرد در برابر زلزله نقش ز يتاب آور زانیم

در برابر  يمحالت شهرکرد از لحاظ تاب آور نیب. دارند
  .وجود دارد يادیزلزله تفاوت ز

  
  نه پژوهشیشیپ

و  یدر رابطه با موضـوع پـژوهش، در سـطح جهـان    
 انجام شده است که در جـدول  يادیقات زیتحق یداخل

  اشاره شده است: ها  از آن يبه تعداد 1

  
 پژوهش یو خارج ینه داخلیشیپ :1جدول

  پژوهش يهاافتهی  پژوهش عنوان  سندگان(سال)ینو

تحلیل تاب آوري کالبدي در برابر زلزله مطالعـه    )1396روستا و همکاران(
  موردي، بافت فرسوده شهر مرزي زاهدان

عدم توانایی مالی ساکنان براي بهسـازي و نوسـازي   
ابنیه، روند تخریبی بناهاي موجود در بافت فرسـوده  

ي اخیر تشدید کرده، کـه بـا توجـه بـه     ها  را در سال
زلزله خیز بودن منطقه، می بایست به ارتقاي شرایط 

  کیفی سکونت در این محدوده اقدام گردد.

محمود زاده و همکاران 
)1396(  

 يهـا  بافـت  يریپذ بیآسزان یم یابیو ارز یبررس
  الم در برابر زلزلهیفرسوده شهر ا

وزن را به خود اختصاص  نیتر شیب یمصالح ساختمان
ـ   تیاز وضع یعوامل تابع هیداده و بق کـار  ه مصـالح ب

  .رفته در سازه بوده است

و  يزآبادیعز ياسد
  )1397همکاران(

 يهـا  بافـت  يتـاب آور  زانیـ م یابیسنجش و ارز
نمونه ( یطیدر برابر مخاطرات مح يفرسوده شهر

  : بافت فرسوده کالن شهر کرج ) يمورد

در بافت فرسوده شهر کرج از نظر بعد  يآوربعاد تابا
 ينهاد-ی، بعد سازمانیبعد اجتماع ،یطیمح-يکالبد

معـادل   ینیانگیـ م يب دارایـ بـه ترت  يو بعد اقتصاد
ن یانگیـــو کمتـــر از م  42/3و  01/3، 23/3، 49/3

فرسـوده شـهر   رو بافـت  نیباشند؛ از ای) م4مفروض(
  .ر استیپذ بیآس يکرج از نظر ابعاد تاب آور

فرسـوده شـهر    يهـا  بافـت  يریپـذ  بیآس یابیارز  )1398(و همکاران یغالم
  از خطر زلزله یکاشان ناش

هکتار بافت فرسوده که  3/754شهر کاشان با داشتن 
 نیشـتر یباز شهر قرار دارنـد،   یمختلف يها  در مکان

 يهـا   بافـت  ،هیـ ابن نییپـا  تیفیباک یمسکون يکاربر
هـا و   سـاختمان  ادیـ مخروبه، عمـر ز  یاراض ،یخیتار

 يشتریب يریپذ بیدر معرض آس کیمعابر تنگ و بار
قـرار   يمنـاطق شـهر   ریاز زلزله نسبت به سـا  یناش

فرسوده، مرکـز شـهر بـا     يها  بافت انیدارند که در م
 بیدرجــه از آســ نیتــر نییو لتحــر در پــا نیشــتریب

  .رندیگ یقرار م يریپذ

در  يشهر دهیچیپ يها  ستمیس يتاب آور یابیارز  )2018و همکاران( 1روس
  دیجد اتیادب ی: بررسیعیطب سوانحبرابر 

 يتــاب آور  یابیــه جهــت ارزیــک مفهــوم اولیــ
در برابر زلزله ارئـه شـده    يده شهریچیپ يها  ستمیس

ل شـده  ین مفهوم از سه بخش مختلف تشـک یااست. 
هـر   یاحتمـال  یشـکنندگ  لیـ و تحل هی) تجز1است: 
 ایساختمان  کی مثال( فرده ب منحصر يکالبدعنصر 

 یبـ یترک) روش شـاخص  2()،یرسـاخت یعنصر ز کی
مخــاطرات در برابـر   يتـاب آور  يریــانـدازه گ  يبـرا 

                                                             
1. Rus 
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) ه گـراف یـ نظر(دهیچیشبکه پ کردی) رو3و ( ،یعیطب
ـ ارز جهت بـه   يشـهر  يهـا   سـتم یس يتـاب آور  یابی

  کل. کیعنوان 

 یعـ یطب يایدر برابر بال يشهر يتاب آور میترس  )2019همکاران(کارولت و 
  یبررس کی -

پـس   یقیتطب يتاب آور) 1دهد که( ینشان م جینتا
ـ باز يریـ اندازه گ لهیوسه عمدتا ب مخاطراتاز  و  یابی

بـاال بـه    يکردهـا یروبا اسـتفاده از   ينهاد يتاب آور
 يبـا توجـه بـه تـاب آور    ) 2( شود. یم میترس نییپا

ـ  يشـهر  اسیدر مق یکم اریبس يها  روش، ينهاد ه ب
تاب م یترس نی) حد و مرز ب3( شده است. کار گرفته

هنوز محـدود اسـت و ممکـن     يریپذ بیو آس يآور
)انتخاب 4(سازان شود. میتصم یاست باعث سردرگم

تاب  میترس و يریاندازه گ جهت ها  و شاخص رهایمتغ
و قابـل   هـا   داده بـه  یاز دسترسـ  ی، اغلب تـابع يآور

ـ  يهـا   ) شاخص5( است. ها  داده اعتماد بودن کـار  ه ب
 یمتـوال بطـور   دیخاص نبا نهیزم کیدر  گرفته شده

 يتاب آور رایز ز بکار گرفته شود؛ین ها  نهیزم ریدر سا
 شــتری) ب6( اســت. نــهیزممفهــوم وابســته بــه  کیــ

بوده و  یلیتحل کردیبر رو یمبتن يتاب آور يها  نقشه
  دهند. یرا نشان نم يآورتاب  یستمیس تیخاص

پـس از   چوانیدر سـ  یاجتماع يساختار تاب آور  )2020وانگ و همکاران(
  یو دولت یتعامالت اجتماع دگاهید :زلزله ونچوان

ــزا ــازمانده شیاف ــود س ــ یخ ــع م ــد  یدر جوام توان
را برطـرف کنـد و    یاز اقدامات جمع یمشکالت ناش

  کند. تیرا تقو ایدر برابر بال يتاب آور

  )2020هاك و همکاران(
از  يشـهر  يهـا   رسـاخت یو ز سـاختار  يتاب آور

 تیریمد در مورد ينهاد دگاهیق ارتباطات: دیطر
  لندیوزیست چرچ تیدر کرا ایسک بالیر

ط یشـرا به  يارتباطات نهاداشکال مختلف  یثربخشا
 ارتباطات، اشکال خاص نیبنابرا دارد. یموجود بستگ

  .ردیقرار گ تیدر اولو يبه صورت مورد دیبا
  

 ينظر یمبان
و  یعـ یطب سـوانح وقـوع   ی، فراوانریاخ يها  ر دههد

 يو چه بـر رو  يآنها، چه اقتصاد مخرب راتیتأث زانیم
 دهـد  یرا نشـان مـ   يرشـد تصـاعد   بـاً یبشـر، تقر  نوع

)(EMDAT, 2018; Harrison &Williams, 2016.  در
 يایـ ، بال2015و  2006 يهـا   سـال  نیسراسر جهان، ب

نفـر   ونیلیم 224 حدود ساالنهبه طور متوسط  یعیطب
از آنهـا را   نفـر  70000 بـا یقرار داده، تقر ریرا تحت تأث

ـ  دالر خسـارت   اردیـ لیم 135از  شیکشته و همزمان ب
 .)Guha-Sapir et al., 2017( گذاشـته اسـت   يبرجـا 
 در و خـاموش  اغلـب  کـه  )زلزله ویژه به( طبیعی سوانح
 متوسـط  طور هب هستند، ایجاد آسیب مستعد حال عین

 از بـیش  و جـانی  تلفـات  نفـر  150000از  بیش ساالنه
 ویـژه  بـه  کشـورها  در مالی خسارت میلیارد دالر 140

(روسـتا و   نـد آور مـی  بـار  به توسعه در حال کشورهاي

 شـتر یتوان ب یرا م ها  تیواقع نیا ).2: 1396همکاران، 
رات بـد  یتـاث و  ینیشهرنشـ  فیضـع  يهـا   يبه اسـتراتژ 

  ).Rus et al., 2018: 311( داد نسبت یمیرات اقلییتغ
جهـان در شـهرها    تیاز جمع یمیاز ن شیامروزه ب

 2050شود تا سـال   یم ینیب شیکنند و پ یم یزندگ
 United( آورنـد  يرو ینیمردم به شهرنش درصد 75تا 

Nations, 2014; The Rockefeller Foundation, 
، ینیو شهرنش تیرشد جمع یبا ادامه روند فعل ).2018

از افـراد در   يشـتر یتوان انتظار داشت که تعـداد ب  یم
در مناطق  يشهر يها  ییو دارا گرفتهقرار  خطرمعرض 

 ).Rus et al., 2018: 311( مستعد خطر متمرکز شـوند 
در  سـکونتگاهی  جوامـع  و شـهرها  شتریب گریاز طرف د

مخـاطرات   لحاظ به که شده اند بنا یا ایجاد ییها  مکان
 یا انسـان  و طبیعی سوانح انواع وقوع معرض در طبیعی
 جـه یدر نت ).33: 1392(فرزادبهتـاش،   هسـتند  ساخت

و  يشـهر  يتـاب آور  هیـ نظر راًیالذکر، اخ فوق داتیتهد
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و محققـان   متخصصـان مـورد توجـه    تاب آور يشهرها
  ).Rus et al., 2018: 311( قرار گرفته است

 بــه  resilio نیالتــ کلمــه از يآور تــاب شــهیر
. )Klein et al., 2003: 39( است گذشته به پرش یمعن

 بهبـود  ،یابیـ باز ییتوانـا  لغـات،  فرهنـگ  در يتاب آور
 تیخاصـ  نیهمچنـ  و یکشسان ،ير، شناورییتغ ع،یسر
-www.merriam( شده اسـت  ترجمه یارتجاع و يفنر

webster.com .(در نـگ یلها  توسـط  يتـاب آور  مفهوم 
بهتــاش و فرزاد( شــد ارائــه ياکولــوژ نــهیزم در 1973

طــور  و از آن زمـان بــه بعـد بـه    )34: 1392، همکـاران 
ت یریمانند مد یمختلف علم يها  نهیدر زم يگسترده ا

مورد استفاده قرار گرفته و  يو اکولوژ یا، روانشناسیبال
 گذاشـته اسـت   يبرجـا  يادیـ رات زین علـوم تـاث  یـ بر ا

 يتـاب آور ). 18-19: 1393مقدم و همکاران،  ی(سلمان
 يها  و تمام شبکه يشهر ستمیس کی ییبه توانا يشهر

دهنـده   لیتشک یفن-یو اجتماع یکیاکولوژ -یاجتماع
بازگشـت   ایـ ثابـت و   یو مکان یزمان يها  اسیآن در مق

انطبـاق   يبه عملکرد مطلوب در برابر اختالل، برا عیسر
 تیکه ظرف عیسر رییدر حال تغ يها  ستمیو س رییبا تغ

 اشـاره دارد  ،آن محـدود اسـت   یآتـ  ایـ  یعلـ ف یانطباق
)Meerow et al., 2016: 39.( يادیف زیتا به حال تعار 

ه پردازان امـر  یشمندان و نظریاز جانب اند ياز تاب آور
 نـه یدر زم فیاز تعـار  یمـ ین بـا یتقر ارائه شده است که

 ییآب و هوا راتییخاص(به عنوان مثال، تغ دیتهد کی
کـه   یاست، در حـال  بوده) لیشدن س يجار ای زلزله و
پاسـخ   يبرا يشهر ستمیس کی يبر تاب آور گرید مین

 يتـاب آور  .)Ibid, 41( به همه مخاطرات متمرکز است
و  یف کـرده انـد(بابائ  یـ ت خطـر تعر یریرا در بافت مـد 

ــاران،  ــاب ). 66: 1399همک  برابــر در آوري تبیــین ت
ــدات، ــع در تهدی ــناخت واق ــوه ش ــذاري نح  ي تأثیرگ

 و نهـادي، سیاسـی   اقتصـادي،  اجتمـاعی،  يهـا   ظرفیت
 شناسایی و آوري افزایش تاب در شهري جوامع اجرایی

 میـان،  ایـن  در. است در شهرها آوري تاب مختلف ابعاد
 آن، تحلیل نحوه ي و تاب آوري ي مقوله به نگرش نوع

 وضـع  تـاب آوري  شـناخت  در چگـونگی  طـرف  یک از
 دیگـر  طـرف  از و دارد کلیـدي  آن نقش علل و موجود

 با رویارویی نحوه ي و خطر تقلیل و اقدامات ها  سیاست

 اسـت  رو ایـن  از. دهد می قرار اساسی تأثیر را تحت آن
کـاهش   و تهدیدات برابر در تاب آوري رابطه که تبیین

و  داشـت  برخواهـد  در کـه  نتـایجی  به توجه با آن، آثار
 تیـ از اهم دارد، تـاب آوري  بـر  تحلیل این که تأکیدي

 ایـن رویکـرد،   از هـدف  واقـع  در. است برخوردار باالیی
 يهـا   تقویـت توانـایی   و شـهرها  پـذیري  آسیب کاهش

 یاز تهدیـدات  ناشـی  خطـرات  بـا  مقابله براي شهروندان
 :(روستا و همکاران، به نقل از است طبیعی سوانح نظیر

ــاران،   ــاش و همک ــرزاد بهت ــت در ).34: 1392ف  حقیق
 گذاشتن سر پشت تاب آور جهت پیش بینی، شهرهاي

ــأثیرات از یابیــبهبود و ــا طبیعــی مخــاطرات ت  فنــی ی
 در اجتمـاعی  و فیزیکی يها  و سیستم شده اند طراحی
 فشـار  شرایط تحت عملکرد و بقا به شهري قادر چنین

مقـدم و همکـاران،    ی(سـلمان  هستند شرایط بحرانی و
1393 :22.(  

 محـدوده  از ییهـا   عرصـه  بـه  شهري فرسوده بافت
ــانون ــهرها یق ــالق ش ــ اط ــود یم ــه ش ــه ک ــدل ب  لی

 خـدمات  از نبـودن  برخـوردار  کالبـدي،  یـودگـ ـــفرس
 و یطـ یمح ،یمکـان  ارزش و اند ر شدهیپذ بیآس شهري

 ).85: 1396 (سـرور و همکـاران،   دارند ینازل اقتصادي
 بافـت  کیـ  ییکـارا  کـاهش  و يمدآناکار فرسوده بافت

 بافـت  یفرسودگ. است يشهر يها  بافت ریسا به نسبت
 سـبب  بـه  ایـ  و قـدمت  نسبت به ای آن یدرون عناصر و

 يریـ گ شکل رـــــب یفن نظارت و توسعه برنامه فقدان
 کـه  افتـبـ  یفرسـودگ  امدیپ. دیآ یم وجود به بافت نآ

 در، شـود  یم منجر شهروندان بردن نیب از به تینها در
 طیشـرا  فقـدان  ایـ  و کـاهش  جملـه  از گوناگون اشکال

 ،يکالبـد  يهـا   ینابسـامان  زیـ ن و یمنیا ،يریپذ ستیز
ــاع ــاد یاجتم ــاتیتاس و ياقتص ــل یس ــتیدر قاب  و اف

 ینـواح  یفرسودگ .)Fayers, 2013:12( است ییشناسا
ــد ترک یمــ يشــهر و  يکالبــد یاز فرســودگ یبــیتوان

 ...)و ياقتصاد ،ی(به لحاظ اجتماع يعملکرد یفرسودگ
ن یـ ا باشد. )ست ناسالمیط زی(مح یطیمح یو فرسودگ

چون بـد   یتواند خود را در قالب مشکالت یم یفرسودگ
ناهنجـار   يهـا  گـروه  ،یطـ یسـت مح یو فقـر ز  یمسکن

و  یطبقـات  يها  تفاوت ع ناعادالنه منابع،یتوز ،یاجتماع
 :1396 ،یپـور و زارعـ   یی(صفا بروز دهد ياقتصاد رکود
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درحـال تو.سـعه بـا     يکشـورها  ياغلب شـهرها  ).139
فرسوده و مشکالت مـرتبط بـا آن دسـت بـه      يها  بافت

). امــروزه 1395و مغــوان،  ي(محمــد بــان انــد یگر
از جملـه   يده ایـ فرسـوده بـا مشـکالت عد    يهـا   بافت
ن به داخـل بافـت،   ییپا يری، نفوذپذیخدمات يها  سرانه

، یسـبز کـاف   يناسازگار، فقدان فضا يها  يوجود کاربر
بناها،  یزدانگیف بناها، ریت ضعیفیفرسوده، ک يها  بدنه

، وجـود  یفرهنگـ  -یت، فقر اجتمـاع یجمع يتراکم باال
مواجـه انـد کـه باعـث      در بافـت  یاجتمـاع  يها  بیآس
 ها  بافت نیادر از زلزله  یناش يها  بیآس زانیشود م یم
زان یـ م ،کـه بـه تبـع    شتر از حد انتظـار باشـد  یب یلیخ

در ز یـ نرا  يشـتر یب يکالبد يها  بیو آس یتلفات انسان
  ).1393و همکاران،  یعلدی(ام خواهد داشت یپ

 
  یشناسروش 

 و یلــیتحل – یفیتوصــ روش، نظــر از حاضــر پــژوهش
 بـه  توجـه  بـا . است يکاربرد – يا توسعه تیماه يدارا

 لهـــ مح در خانوار ل،یتحل واحد قیتحق هدف و مسئله
ــا از. اســت شــده انتخــاب ــار جامعــه رو نی ــا يآم  نی

. ک محالت اسـت یشهرکرد به تفک يخانوارها شـپژوه
 نمونـه  حجـم  موجـود،  يخانوارهـا  تعـداد  بـه  توجـه  با

 خـانوار  341معـادل  کـوکران  فرمـول  قیطر از پژوهش
 نمونـه  روش از پـژوهش  نیـ ا در. اسـت  دهیگرد برآورد

ــگ ــ يری ــتفاده یـتصادف ـــش اس ــت دهـــ ــد ؛اس  نیب
 یرندم صورته ب ها  نمونه GIS طیمح در که ورتـــص
 Hawths تـابع  از اسـتفاده  بـا  مونه،ن 341کردن وارد با

Tools يمنـو  از: شـدند  نشیگـز  ریـ ز مرحلـه  یطـ  با 
Sampling Tools ــا ــاب بـ ــهیگز انتخـ  Generate نـ

Random Points تعـداد  ،هـا   نمونه تعداد کردن وارد با 
 یـی روا .شـد  انتخـاب  يا نقطـه  صـورت  بـه  نمونه 341

آن بـا   ییایـ آزمون و پاشیبا استفاده از پ زینپرسشنامه 
 SPSSافـزار   نـرم  طیکرونبـاخ در محـ   ياستفاده از آلفا

 يبـاال  ییایـ و پا یهمـاهنگ  يایـ کـه گو  دیـ گردن ییتع
  .)2(جدول ها است داده

  هاي پژوهش: ضریب پایایی شاخص2جدول

  
بـا  هـا  از، دادهیـ مورد ن يهاداده يپس از جمع آور

و  يسـاختار معـادالت  چندگانه و  ونیرگرس استفاده از
ط نـرم  یدر محـ ) WLC١( يره فـاز یـ ل چنـد متغ یتحل

ل قـرار  یـ مـورد تحل GIS و  SPSS، LISREL يافزارها
شــده از  يآورجمــع يهــانکــه دادهیپــس از ا گرفتنــد.

و  SPSSق پرسشــنامه، بــا اســتفاده از نــرم افــزار یــطر
LISREL ــتحل ــاخصی ــال و ش ــکار   يه ــان و آش پنه

 يبنــدتیــ، اولويرگــذاریبراســاس شــدت رابطــه و تأث
شدند تـا   GISافزار ، وارد نرميدند، در مرحله بعدیگرد

در ســطح  يشــهر يتــاب آور يهــات شــاخصیوضــع
نشـان داده شـود.    يمحالت شهرکرد بـه صـورت بصـر   

ــد ــدا داده  نیب ــور، ابت ــامنظ ــدول يه ــا  (داده یج  يه
ط ی) بـه محـ  Excelط یهـا در محـ  هیشده گو يکدگذار

GIS بـر   یابی شد. در مرحله بعد، عمل درون یفراخوان
مؤثر انجام شد که جهـت   يهاهر کدام از شاخص يرو

بهره گرفته شد. سـپس هـر    IDW٢از روش  یابی درون
ه یـ بـه ال  )IDW(شـده   یابیـ  درون يهـا هیـ کدام از ال

ت شـاخص  یوضـع  5تـا   1از یـ ل و بـا امت یتبد 3يرستر
دهـد.  یه محالت شهرکرد نشـان مـ  یمورد نظر را در کل

ن یتـر نییدهنـده پـا  نشـان  1ح کـه عـدد  ین توضـ یـ با ا
 5از و هر چقدر به سـمت عـدد   ین امتیترت و کمیوضع
آل دهیاز و این امتیدهنده باالترم، نشانیشو یک مینزد
ن یــباشــد و هرکــدام از ایت شــاخص مــین وضــعیتــر
ش داده یمتفـاوت نمـا   یف رنگیبا ط 5تا  1ازها از یامت

هـا  هیها به رستر، هرکدام از الهیل الیشدند. پس از تبد
دند که یگرد يسازي، فازFuzzy Membershipبا روش

ک یـ را بـه تفک  يشـهر  يتاب آور يهات شاخصیوضع
دهـد،  یک نشـان مـ  یـ ن صـفر و  یمحالت شـهرکرد بـ  

                                                             
1. Weighted Linear Combination 
2. Inverse Distance Wighted 
3. Raster  

  ضریب پایایی  متغیر
  84/0  کالبدي
  80/0  اقتصادي
  73/0  نهادي

  71/0  اجتماعی
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ت و ین وضـع یدهنـده بهتـر  ، نشـان 1 که عدد يطور به
 نیـ ا پس از باشد.یت مین وضعیعدد صفر نشانگر بدتر

بـا   شد،آشکار محاسبه  يها  وزن هرکدام از شاخص که
آشـکار   يهـا   شاخص Weighted Sumاستفاده از روش 

 دهیـ گرد بیترک گریکدیهر شاخص پنهان با  به مربوط
ــرار داد یپوشــان و مــورد هــم آن  جــهیکــه نت ه شــدق

 يهـا   هرکدام از شاخص يبرا یبینقشه ترک 4استخراج 
  .بود يتاب آور ينهادو  یاجتماع ،يصاداقت ،يکالبد

کرد آمـاري جـامع   یک رویمدل معادالت ساختاري 
ـ  ییها  هیبراي آزمون فرض رهـاي  ین متغیدربارة روابط ب

ن یـ ق ایـ باشد. از طر یم 2رهاي مکنونیو متغ  1آشکار
ي نظري را در ها  توان قابل قبول بودن مدل یکرد میرو

 ،یي همبسـتگ هـا   ي خاص با اسـتفاده از داده ها  جامعه
مـدل سـازي   . ، آزمـون نمـود  یشـ یو آزما یشیرآزمایغ

معادالت ساختاري، روش تحقیق مبتنی بر همبسـتگی  
است. بنابراین مقیـاس انـدازه گیـري، دامنـه تغییـرات      

ي دور افتـاده،  هـا   دادهي از دست رفتـه،  ها  مقادیر، داده
، مــاتریس هـا   غیرخطـی بـودن و غیرنرمــال بـودن داده   

کوواریانس میان متغیرها را تحت تـأثیر قـرار   -واریانس
می دهـد و بـه تبـع آن تحلیـل مـدل سـازي معادلـه        

 ین و فلســفیمقدســ(ســاختاري متــاثر مــی شــود   
 يســاختار تمعــادال يســاز ). مــدل116: 1391نــژاد،
نشـان دادن، بـرآورد و آزمـون     ياسـت کـه بـرا    یروش
ـ  ها  هیفرض آشـکار و   يرهـا ین متغیبـ  یدرباره رابطه علّ

 ,Zampetakis &Moustakisرود( یپنهان بـه کـار مـ   

معـادالت   يسـاز  ل در مـدل یر دخیدو نوع متغ). 2006
   ف شده است:یر تعریبه صورت ز يساختار

 ییرهـا یا آشـکار؛ متغ یـ ر یپـذ  مشاهده يرهایمتغ -
ق، یـ ماً توسـط ابـزار سـنجش تحق   یهستند کـه مسـتق  

 يهـا  هیـ ا گویـ  ها  پرسش؛ و همان شوند یم يریگ اندازه
رهــا در ین دســته از متغیــباشــند. ا ینامــه مــ پرســش

ا یـ ل یبه شـکل مسـتط   يمعادالت ساختار يافزارها نرم
 شوند؛  یمربع نشان داده م

هسـتند   ییرهـا یا پنهان؛ متغیمکنون  يرهایمتغ -
د، بلکه خود یها را سنج توان آن یم نمیطور مستق که به

                                                             
1. Observed  
2. Latent  

 ا سـؤاالت) یـ ه یـ (گو ریپـذ  مشـاهده  يرهـا یتوسط متغ
 يریگ اندازه  م قابلیطور مستق شوند؛ که به یده میسنج

ر، یپـذ  ر مشاهدهیا سه متغیله حداقل دو یوس نبوده و به
معـادالت   يسـاز  باشـد. در مـدل  یمـ  يریـ گ اندازه  قابل

دارد که با شکل ر مکنون وجود ی، دو نوع متغيساختار
  شوند.یش داده مینما یضیب

، رایـج تـرین تکنیـک در    یروش ترکیب خطی وزن
تحلیل ارزیابی چند معیاري است. ایـن تکنیـک، روش   
امتیازدهی نیز نامیده می شـود. ایـن روش بـر مبنـاي     
مفهوم میانگین وزنی استوار است. تحلیل گر یا تصمیم 

ر معیـار  گیرنده مستقیماً بر مبنـاي اهمیـت نسـبی هـ    
یی به معیارها می دهـد. سـپس از   ها  مورد بررسی، وزن

 طریق ضرب کردن وزن نسبی در مقـدار آن خصیصـه،  
عنصر تصویر در  "یک مقدار نهایی براي هر گزینه(مثال

کـه مقـدار    تحلیل فضایی) به دست می آید. پس از آن
یی کـه بـیش   هـا   نهایی هر گزینه مشخص شـد گزینـه  

باشند، مناسب ترین گزینـه بـراي   ترین مقدار را داشته 
اران، (شــهابی و همکــ هـدف مــورد نظــر خواهنـد بــود  

توانـد تعیـین تناسـب     ). هدف مورد نظر مـی 44:1388
زمین براي یک کاربرد خاص یا ارزیابی پتانسـیل یـک   

، يرخداد ویژه باشد. در این روش قاعـده تصـمیم گیـر   
محاسـبه   1رابطـه   يرا به وسـیله   Aiمقدار هر گزینه 

  کند:  می

  :1رابطه
  

                                                
ام مقداري  x_ijام،  jوزن شاخص  w_j 1در رابطه 

ام بـه خـود    j ام در رابطه بـا شـاخص   iاست که مکان 
تواند بیانگر  است. به عبارت دیگر این مقدار میپذیرفته 

ام  jام در ارتباط با شاخص  iدرجۀ مناسب بودن مکان 
مقداري است  A_iبوده و  ها  تعداد کل شاخصn باشد، 

ام تعلق می گیرد. در این روش  iکه در نهایت به مکان 
برابر یک باشد، که در صورت  ها  بایست مجموع وزن می

بـر   A_iعدم وجود چنین شرایطی باید در مرحلۀ آخر، 
صــورت  تقســیم گــردد. در ایــن هــا  مجمــوع کــل وزن

بین صفر و یـک خواهـد بـود.     نیز عددي A_iخروجی 
مقـدار  که بـیش تـر یـا کمتـر بـودن       ییجا البته از آن
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تواند دلیلی براي مناسب بودن یا نامناسـب   خروجی می
 هـا   توان از نرمال کـردن وزن  شد، میبودن یک گزینه با

اي  گزینـه صرف نظر کـرد. در نهایـت گزینـۀ ایـده آل،     
 ،یمالچفسک( باشد  A_i ترینخواهد بود که داراي بیش

73:1385(.  
  

  پژوهشو قلمر محدوده و
شهرکُرد یکی از شـهرهاي مرکـزي ایـران و مرکـز     
استان چهارمحال و بختیاري اسـت و مرکـز شهرسـتان    

کیلـومتري جنـوب    97باشد. شـهرکرد در   شهرکرد می

 49درجـه و   50شهرکرد بـین   اصفهان قرار دارد. یغرب
ثانیـه   44دقیقه و  53درجه و  50ثانیه تا  22دقیقه و 
درجه و  23ثانیه تا  22دقیقه و  18درجه و  32طول و 

 97ثانیــه عــرض جغرافیــایی و در    50دقیقــه و  21
 (شـکل  کیلومتري جنوب غرب اصفهان قرارگرفته است

کـوه   . به لحاظ توپـوگرافی در بخـش شـمالی رشـته    )2
متر از  2070زاگرس قرارگرفته است. این شهر با ارتفاع 

ترین مرکز اسـتان ایـران اسـت و بـه      سطح دریا، مرتفع
آمـار   بر اسـاس  معروف است. رانیبام اهمین خاطر به 

نفـر   190441جمعیت شـهرکرد برابـر بـا     ،1395 سال
  ).1395نفوس و مسکن،  یعموم يسرشمار( بوده است

  

  
  شهرکرد ییایت جغرافیموقع :2 شکل

  
  یبحث اصل

، یفیل توصـ یـ در تحل: شهپـژو  یفیتوص يهاافتهی
ــاداده ــجمع يه ــناختی ــردآور یت ش ــده از  يگ ش

 يق بــا اســتفاده از ابزارهــایــتحق يآمــار يهــا نمونــه
 یبررسـ  یفراوانـ  يهـا شامل جداول و نمونه یفیتوص

 شـهروندان   یاجتمـاع  يهـا یژگیوکه شامل دیگرد
ــیت، شــامل ــن (جنس ــع س ــکن، وض ــوع مس ت ی، ن

ــفعال ــعی ــت مالکیت، وض ــکنی ــیت مس ــد) م  .باش
 پاسـخ  یاجتمـاع  مشخصـات  بـه  مربـوط  هاي یافته

  .است دهیگرد تشریح 3جدول  قالب در دهندگان
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  کیدموگراف يها  یژگیپاسخ دهندگان براساس و یع فراوانیتوز: 3جدول 
  یدرصد فراوان  یفراوان  یر شاخه مولفه اجتماعیز  یمولفه اجتماع

  1/80  274  مرد  تیجنس
  6/19  67  زن

  سن

  6/5  19  30تا  20
  8/65  225  40تا  30
  7/28  98  50تا  40
  0  0  60تا  50

  0  0  شتریسال و ب 60

  7/75  259  ییالیو  مسکن نوع
  7/23  81  یآپارتمان

  تیت فعالیوضع

  3/38  131  کارمند
  7/18  64  بازنشسته

  9/0  3  کارگر
  1/37  127  آزاد

  5  17  دانشجو

  ت مسکنیت مالکیوضع

  3/45  155  مالک
  7/54  187  ياستجار

  0  0  در برابر خدمت
  0  0  خانه اقوام

  
  پژوهش یاستنباط يهاافتهی

و استفاده از مـدل   SPSS افزار از نرم يریگ بهره با
 زانیـ در م رگـذار یتأث يهـا   چندگانه، شاخص ونیرگرس
 مشـخص  محـالت بافـت فرسـوده شـهرکرد     يآور تاب

 يرهایبتا متغ بیصورت که بر اساس ضر نی. بددیگرد
  شد. يبند تیپنهان با توجه به شدت اثر هر کدام، اولو

 

  ونیرگرس یحاصل از خروج يآورمؤثر بر تاب يرهایان متغیزان شدت روابط میب میضرا: 4جدول 

 t يداریسطح معن
 رینام متغ  راستانداردیب غیضرا ب استاندارد شدهیضرا

Beta  يخطا B  B 
 (ثابت) -886/3  000/0  -  457/3 000/1
 يکالبد 250/0  000/0  672/0  674/5 000/0
 ياقتصاد 250/0  000/0  380/0  260/8 000/0
 یاجتماع  250/0  000/0  362/0  806/4 000/0
 ينهاد  250/0  000/0  369/0  457/3 000/0

  
 پنهـان  يرهـا یمتغ يب بتایضر 4توجه به جدولبا 
 بیبا مقدار ضـر   يشاخص کالبد ب عبارتند از:یبه ترت

ــا ــدر اولو 672/0 يبت ــادی ــاخص اقتص ــا  يت اول، ش ب
در  369/0بـا   يشـاخص نهـاد   ت دوم،یدر اولو 380/0
ب یبـا ضـر   یشـاخص اجتمـاع   در نهایت ت سوم ویاولو

 tمقـدار   ت چهـارم قـرار گرفتـه اسـت.    یدر اولو 362/0

و  ی، اجتمـاع ي، اقتصـاد يهر چهار شاخص کالبد يبرا
ــاد ــه ترت ينه ــب ــا ی ــر ب ، 806/4، 260/8، 674/5ب براب
هـر سـه شـاخص     يبرا tدست آمد که مقدار  هب 255/6

 زیـ آزمون ن يدار یبوده و سطح معن 96/1تر  از  بزرگ
) 05/0( قیـ تحق يب خطای) کمتر از مقدار ضر000/0(
 یسـنج  اعتبـار در ادامه و به منظور دست آمده است.  هب



  173                                                                                                                                                          محمودزاده و همکاران    حسن

 يآور، پـس از جمـع  يق مدل معادالت سـاختار یاز طر
 SPSSافـزار   وارد نـرم  هـا   داده، يا نامه پرسش يها داده

. انجــام شــدهــا  داده يرو يات کدگــذاریــشــده و عمل
زرل یـ افـزار ل  ط نـرم یشـده در محـ   يکدگذار يها داده

در مورد آنها الزم  يهالیو تحل ه یشده و تجز یفراخوان
ر پنهـان) و  ی(متغ ن عاملیقدرت رابطه ب صورت گرفت.

نشـان داده   یله بـار عـامل  یر قابل مشاهده به وسـ یمتغ
ک اسـت. اگـر   ین صفر و یب يمقدار یشود. بار عاملیم

ف در نظـر  یباشـد، رابطـه ضـع    3/0کمتـر از   یبار عامل
ن یبـ  یشود. بار عـامل ینظر مگرفته شده و از آن صرف

 6/0تـر از   قابل قبـول اسـت و اگـر بـزرگ     6/0تا  3/0
زرل، یـ ل لین در تحلیهمچن ار مطلوب است.یباشد، بس
باشـد بـه    96/1کمتر از  ها  آن  tزانیکه م ییها  شاخص

 یز صرف نظـر مـ  یرنگ قرمز نشان داده شده و از آنها ن
مـدل   .ن عمـل شـد  یز چنـ یـ ن پژوهش نیکه در ا شود

پنهـان و آشـکار    يرهاین متغیاستاندارد شده، ارتباط ب
دهد. با توجه بـه  یاستاندارد نشان م یعامل يرا با بارها

ر یـ آشکار مربوط بـه هـر متغ   يرهای، متغیعامل يبارها
   شدند. يبندتیپنهان، اولو

  
 يمدل استاندارد شده و وزن فاز یعامل يآشکار پژوهش براساس بارها يرهایمتغ يت بندیاولو :5 جدول

 یبار عامل  يوزن فاز
)FL( 

  آشکار يرهایمتغ
 ر پنهانیمتغ وزن  ب بتایضر  ر آشکاریکد متغ  (قابل مشاهده)

  و کد آن
227/0  44/0 ک یت و قدمت بنا به تفکیفیزان کیم 

 Physi1 محالت
673/0 

  
  يکالبد

)physical(  
  

171/0  37/ ساختمان يو اسکلت بند یمصالح اصل   Physi2 

101/0  43/0 مد سرپرست خانوارآزان دریم   Eco1 

380/0 ياقتصاد   
(Economic) 

97/0  73/0 زلزله اموال در برابر يریب پذیزان اسیم   Eco2 

75/0  81/0 زان پس انداز مورد استفاده یم   
یدر مواقع بحران  Eco3 

67/0  72/0  يبرا یو محل یدولت يزان کمک  نهادهایم 
یجبران خسارت مال  Eco4 

61/0  82/0 شاوندان یاقوام و خو یمال يها  تیزان حمایم 
یجبران خسارت مال يبرا  Eco5 

59/0  43/0 به  يتجار يها  تیزان اختالل در فعالیم 
ک محالتیتفک  Eco6 

69/0  84/0 زان وجود مرکز مقابله با بحران در یم 
 Insti1 محالت

369/0 ينهاد   
(Institutional) 

77/0  65/0  يها  ان سازمانیالزم م یوجود هماهنگ 
ول در هنگام وقوع حادثهئمس  Insti2 

75/0  44/0  يران برایو مهارت الزم در مد ییزان توانایم 
 Insti3 مقابله با بحران

71/0  50/0 در مقابل  يران شهریمد ییگو زان پاسخیم 
وندانرشه  Insti4 

65/0  62/0 مقابله با بحران ين مناسب برایقوان بیتصو   Insti5 
63/0  61/0 در  ینشان حضور  به موثع اورژانس و اتش 

 Insti6 محل وقوع بحران

59/0  64/0 به پناهگاه یدسترس   Insti7 
51/0  48/0  Insti8 مارستان،ی(بیبه مراکز درمان یدسترس 
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  اوژانس و درمانگاه)
49/0  68/0 یانتظام يرویبه ن یدسترس   Insti9 
46/0  55/0 باز محله يبه فضا یدسترس   Insti10 
79/0  47/0 کنترل و حل  يمردم درباره  يفکر هم 

 Soc5 مشکالت در محالت

362/0    یاجتماع 
)social(  

75/0  61/0 محالتک یدائم به تفک قصد سکونت   Soc6 
74/0  50/0 زان مطالعه مردم در رابطه با زلزله یم 

نآ  يها  وخسارت  Soc7 

72/0  61/0 واکنش  يالزم  مردم برا يها  زان  اموزشیم 
زلزلهع در برابر یمناسب و سر  Soc8 

66/0  81/0 امداد  يها  مردم از سازمان یزان اگاهیم 
زلزله در برابر یرسان  Soc9 

51/0  60/0 امن و  يها  مردم از مکان یزان اگاهیم 
 Soc10 اسکان موقت

48/0  66/0 چادر اسکان  ییهنگام زلزله (برپا ییشناآ 
ر اوارماندگان و کار یو نجات ز انسجام موقت،

)ینشان با کبسول  اتش  
Soc13 

39/0  47/0 مثل اورژانس  يضرور يها  حفظ شماره تلفن 
یو اتش نشان  Soc15 

  
مســتخرج در مــدل  یعــامل يبــا توجــه بــه بارهــا

) از 5(جـدول   LISRELاستاندارد شـده در نـرم افـزار    
مولفه به عنـوان   26تعداد  ،يورآتاب  يمولفه  44ن یب

، دیـ گردموثر(با شدت اثر متفـاوت) انتخـاب    يها  مولفه
، مولفـه  2تعداد ،يشاخص کالبد 9ن یکه از ب يبه طور

ـ   6 همـه  ياقتصادشاخص  6 نیاز ب  12ن یمولفـه، از ب
شـاخص   17ن یمولفه و از بـ  10تعداد  ينهاد يمولفه 
 یباقموثر  يها  مولفه به عنوان مولفه 8، تعداد یاجتماع
 3/0ب کمتـر از  یل ضـر یـ مولفـه بـه دل   18و از  ماندند

د اشاره کرد کـه  یگر باید يسودرصد صرف نظر شد. از 
اقـوام و   یمـال  يها  تیزان حمای، مياقتصاد شاخص در
 یبـا بـار عـامل    یجبران خسارت مـال  يبراشاوندان یخو
 یعنیرا دارنـد،  ير گـذار ین ارتبـاط و تـاث  یشتریب 82/0
باشـد. در   یمـ  درصد82/0 ير گذاریارتباط و تاث يدارا

امـداد   يهـا   مردم از سازمان یزان اگاهیم یبعد اجتماع
 ی(زلزلـه) بـا بـار عـامل    یعیدر برابـر سـوانح طب   یرسـان 

مقابله بـا بحـران در محـالت    کز ازان وجود مریم، 81/0
 ،يو در بخـش کالبـد  درصـد   69/0بـا   يدر بعـد نهـاد  

ب یک محالت با ضـر یت و قدمت بنا به تفکیفیزان کیم

). 3(شـکل دنت اول قـرار دار یـ درصد در اولو 44/0ر یتاث
ز نشـان داده  یزرل نیل لیتحل یمدل مفهوم 2در شکل 

  شده است.
ي آشـکار  هـا   نتیجه حاصل از هم پوشـانی شـاخص  

 ،يصــاداقت ،يکالبــد ي پنهــانهــا  هرکــدام از شــاخص
ي نشـان مـی دهـد از نظـر     تاب آور نهاديو  یاجتماع

ي شـمال شـهرکرد از جملـه    هـا   شاخص کالبدي بخش
محالت دروازه سامان مرکـز شـهر، سـه راه سـینما بـه      
طرف چهار راه فسیحی و کاشانی در وضعیت مطلـوبی  

ب شـرقی بـه ویـژه    ي شرق و جنوها  قرار دارد و قسمت
ــدي در    ــر کالب ــراف آن از نظ بهشــت دو معصــوم و اط

ي شهر نیـز  ها  وضعیت نامطلوبی قرار دارد. بقیه قسمت
به تفکیک محالت در وضعیت متوسط و متوسط رو بـه  
باال قرار دارد که محالت دوازده محرم، فلکـه ي آبـی و   

قرار می گیرند. لذا با توجه بـه   ها  انقالب در این قسمت
ي شـرق و جنـوب شـرقی از    ها  یت نابسامان بخشوضع

تظر کالبدي، می بایست اصالح شـاخص کالبـدي ایـن    
  ).  4شکل( محالت در اولویت قرار بگیرد
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 از سمت چپ به راست  یآشکار و مدل مفهوم يها  ب استاندارد شاخصیضر :3شکل

  
بـه   یشـمال  يهـا   قسـمت  ينظر شاخص اقتصاداز 

و بهشـت   یو بلوار استک یابان تختیژه بلوار قدس، خیو
ــوب  آن محــالت اطــراف دو معصــوم و در قســمت جن

قـرار دارد و محـالت    یت کامال نامطلوبیضعدر و یشرق
ر یـ شـهرك م  يت اهللا دهکـرد یآو بلوار  یمنطقه کاشان

ت یدر وضـع ده یـ د فهمیدان شهیم باد و بلوار فرهنگ،آ
، ياز نظـر شـاخص نهـاد    ).4(شـکل  قرار دارند یمطلوب

و  يمحـالت چهـار راه اسـتاندار    ،شـهر  يمرکزقسمت 
 يهــا  و قســمت ت مطلــوبیدر وضــع یابــان کاشــانیخ

در  کردشــهر یجنــوب شــرق از ییهــا  بخــش و یشــمال
 یت متوسطیاز وضع ها  ه قسمتیت نامطلوب و بقیوضع

شـتر  یب یاز نظر شاخص اجتمـاع  ).4(شکل برخوردارند
ت متوسط و متوسط بـه بـاال   یدر وضع شهرکرد محالت

ــه ــرار دارد و لک ــا  ق ــگ کوچــک يه  4در شــکل زردرن
ن یات نامطلوب ینشان دهنده وضع )یشاخص اجتماع(

بر اسـاس تـاب    در کل باشد و یدر شهرکرد مشاخص 
فقط محالت اطراف بهشت دو معصـوم   یاجتماع يورآ

    .قرار دارد ینییدر سطح پا
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   يورآت محالت شهرکرد بر اساس چهار شاخص تاب ی: وضع4شکل

  
، نقشــه Reclassو  Intersectبــا اســتفاده از توابــع 

 يفـاز  اسیـ در مق يشـهر  يحاصـل از تـاب آور   یینها
طبــق درآمــد.  5 و در قالــب شــکل شــده يبنــد رتبـه 
محالت بهشـت دو معصـوم و محـالت جهـاد و      5شکل

ـ  آر یـ در قسمت م يفرماندار محـالت بلـوار   ، یبـاد غرب
ت و محـال  یبلـوار اسـتک   یابان تختیقدس به سمت خ

 ن،ییپـا  يورآاز تاب  یبآ ي دوازده محرم به سمت فلکه

ن و دروازه سامان بـه سـمت   یدان امام حسیمحالت  م
از و محالت دوارزده محـرم  ، بلوار فرهنگ دان دانشیم

راه ه و سـ  یشـمال  یمحالت فردوس متوسط، يتاب آور
ت اهللا یــمحـالت بلـوار ا  و  یحینما و چهـار راه فسـ  یسـ 

ده و بلـوار فجـر   یـ د فهمیدان شی، میو کاشان يدهکرد
زان یـ ن میشتریدان معلم از بیو م یباد غربآریواقع در م

  برخوردار است. يورآتاب 
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  بافت فرسوده شهرکرد در برابر زلزله  يآور تابشده  یکلسیو ر یینقشه نها :5شکل
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 ک محالت در شهرکرد بر اساس مساحت (هکتار)یدر برابر زلزله به تفک يشهر يورآت تاب یوضع :6جدول 

  محالت شهر کرد در برابر زلزله يشهر يزان تاب آوریم  ها  کالس  فیرد
  23/229  کم یلیخ يتاب آور  1
  15/984  کم يتاب آور  2
  75/1131  متوسط يتاب آور  3
  93/721  ادیز يتاب آور  4
  70/296  ادیز یلیخ يتاب آور  5

  
 براسـاس مسـاحت   ياز تاب آور يبرخوردارزان یم

کـم،   یلیخ يآور تاب کالس، در پنج شهرکرددر مورد 
اد محاسبه شده است کـه  یز یلیاد و خیکم، متوسط، ز

ن یشترین جدول بیآورده شده است. طبق ا 6جدول در
متوسـط، و   يبه تاب آور 75/1131با  يزان تاب آوریم

کم با  یلیخ يهم به تاب آور يزان تاب آورین میکمتر
 یمحـالت جنـوب شـرق    اختصاص دارد. 23/229زانیم

محــالت بهشــت دو معصــوم، محــالت (شــامل شهرکرد
ـ  یدر قسمت م يجهاد و فرماندار ، محـالت  یر آبـاد غرب

و  یبلـوار اسـتک   یابـان تختـ  یبلوار قدس بـه سـمت خ  
بـا دارا بـودن    محالت دوازده محـرم و چهـار راه بـازار)   

 يالبـد ت کیل نامطلوب بودن وضعیبه دل بافت فرسوده
 ي،کمبود فضاها  يکاربر يناسازگار ، از جملهیطیو مح

ــدمت  ز  ــب آن، ق ــراکنش نامناس ــبز و پ ــس ــت ی اد باف
آن، اسـتفاده از مصـالح کـم دوام در     یمیک و قدیارگان

ــاالي جمعیــت،  ،ســاخت و ســازها ــراکم ب  یفشــردگت
، ین مشکالت اجتماعیو همچن یي زیرساختها  سیستم
بر آسیب پذیري باال در برابر زلزله  یتیریو مد ياقتصاد

 بوده اسـت.  موثرن محالت یا يورآزان تاب یوکاهش م
، یشبکه ارتباط ییبافت، نارسا یو فشردگ يرینفوذناپذ

 يها  ابانین موجود در خیک سنگیعرض کم معابر، تراف
 ی، عـدم امکـان دسترسـ   یجنوب شـرق  اطراف محالت

ن محالت را دچار مشکل کرده یدر ا مناسب به خدمات
ن محـالت،  یـ در ا ینبود بهداشـت کـاف  ن یهمچن است.

گــر ی، از ديچنــد عملکــرد یعمــوم يفضــاها کمبــود
محـالت حـافظ    .ن محالت استیمشکالت موجود در ا

متوسـط رو   يتـاب آور  يدارا یابان کاشانیو خ یشمال
ن یـ ا نسـبتا خـوب   يباشند که در تـاب آور  یبه باال م

در  با مصالح مقاوم به کـار رفتـه  مساکن محالت وجود 
  آن موثر بوده اند.

  يریگ جهینت
هـدف   ات پژوهشیفرض يدر راستا قین تحقیدر ا

بافــت  يآور سـطح تـاب   یپـژوهش بررسـ   نیـ ا یاصـل 
 يهـا   با اتکا به شـاخص  در برابر زلزله شهرکرد فرسوده
ج ینتـا  .باشـد  یمـ  يو کالبد ي، نهادی، اجتماعياقتصاد

شـهرکرد از  ن محالت مختلف یدهد ب یپژوهش نشان م
 یو اجتمـاع  ينهاد ،ياقتصاد ،يکالبد يها  نظر شاخص
 از نظـر کـه   يبـه طـور   وجود دارد. يریگ تفاوت چشم

قـع در شـرق و جنـوب    امحالت و يورآتاب  يها  مولفه
در دان معلـم  یم و ياستاندار ،یاز جمله کاشان کردشهر

 یو شــمال يمحــالت بخــش مرکــز، مناســبت یوضــع
سـنتر و   یتیس نما،ی، سه راه سیحیژه چهار راه فسیو به
ـ   ین در وضـع یدان امام حسـ یم  و االت متوسـط رو بـه ب

دان دفـاع مقـدس بـه سـمت     یم ،یمحالت جنوب شرق
از شــاخص  يبهشــت دو معصــوم از جهــت برخــوردار 

ن مـوارد در  یهمـ  .قرار دارنـد  ینییدر سطح پا يکالبد
 ،ياقتصــاد ،ي(کالبــديورآقالـب چهــار شــاخص تـاب   

 زانیـ از نظـر م ز محـالت  ی) باعث تمایو اجتماع ينهاد
گـر  یاز طـرف د . شـده اسـت  در برابر زلزلـه   يآور تاب

شـاخص   تیـ اولو بیـ ترتبه  زین يآور تاب يها  شاخص
درصد،  38با  يشاخص اقتصاد .درصد،2/67با  يکالبد

 بـا  یو شـاخص اجتمـاع  درصد  9/36 با يشاخص نهاد
شـهرکرد   يرآو تـاب ن نقش را در یشتریبدرصد  2/36
فرســوده  يهــا  افــراد ســاکن در بافــتفــا کــرده انــد. یا

و  يبهسـاز  يبـرا  یمـال  ییل عدم توانـا یشهرکرد به دل
از  یمساکن فرسوده و با قدمت باال و عدم اگاه ينوساز

بـا   يهـا   از زلزله همچنـان در خانـه   یناش يها  خسارت
کنند که به مـرور زمـان    یم یسال زندگ 40يعمر باال

 يد شده و در نبود نهادهـا ین بناها تشدیب ایروند تخر
 یدگیرسـ  ها  ن بافتین مناطق به ایت بحران در ایریمد
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ــرا ییهاشــنهادیدر ادامــه پشــود.  ینمــ یو تــوجه  يب
در برابـر زلزلـه    يشهر يشتر تاب آوریش هر چه بیافزا

 دارنـد قـرار   يتاب آورف یضع يها  که در شمار شاخص
  گردد. یارائه م

  يکالبدشاخص 
 ــیو بهبــود ا يمقــاوم ســاز ــه  هــا  ســاختمان یمن ب

ک محـالت  یبه تفک  یمسکون يها  يکاربر خصوص
(فلکـه   یمیو بافت قـد  يبخش مرکز(در برابر زلزله

   .و چهار راه باز) یاب
 محـالت در   يریپـذ  بیزان آسـ یم یمطالعه و بررس

محـالت   يریپـذ  بیآس يها نقشه  هیو ته برابر زلزله
 یلـ یخ يورآزان تـاب  یکه م یبه خصوص در نواح

 .بهشت دو معصوم ) محلهکم است (
  پرخطــر  زلزلــه کــاهش ســاخت وســاز در منــاطق

   .در امتداد زون زاگرسخاصه 
   يشاخص اقتصاد

 ي کسب و کار، رشـد اقتصـادي  ها  افزایش فرصت، 

بـاال بـردن    يبـرا  يه گذاریش سرمایاشتغال و افزا
ــم ــاب آور زانی در محــالت  يشــهر ياقتصــاد يت

  .شهر یجنوب شرق

 ب یزان آسـ یـ کاهش م جهتص بودجه الزم یخصت
کـم در   یلـ یکـم و خ  يمحالت با تـاب آور  يریپذ

 .برابر زلزله
   يشاخص نهاد

 و  یامــداد رســان يهــا  نهــاد یفــیو ک یارتقــا کمــ
ش یپـ  يت بحران در منطقه مورد مطالعه برایریمد

و ارائـه   یعـ یاز سـوانح طب  یناش يها  خسارت ینیب
  .یدر محالت جنوب شرق یمنطق يراهکارها

 در  هـا   ینشـان  تـش آو  یزان مراکز درمانیش میافزا
هنگام بروز  حضور به موقع در يمحالت مختلف برا

 .یو مال یکاهش تلفات جان جهت یعیطب يایبال
 يزیـ ر عمـل نمـودن، برنامـه    یاز بخشـ  يریجلوگ 

ــتمر و فرآ ــدیمس ــد ين ــران، تیریم ــد بح  تیریم
 .عیدر مقابله با سوانح و وقا کپارچهی

  یشاخص اجتماع
 در هنگام بـروز   یجاد مراکز مشاوره و روان شناسیا

 .ه بازماندگانیش روحیافزا يحادثه برا
 فرسوده يها  ساکنان بافت يتوانمندساز. 
 ط و یجهــت بهبــود شــرا یجلــب مشــارکت مردمــ

  خود. یط مسکونیت محیفیک
  

 منابع
 درام.یـ ب رسـول  و ییتقـوا  . مسعودلی، اسماعیدعلیام .1

کـرد  یبـا رو  يفرسوده شهر يها  بافت ي. بهساز1393
ــهیریمــد  ، دورهییایــقــات جغرافیتحق .ت بحــران زلزل

  مشهد.، صد و چهاردهم ، شمارهست و نهمیب
و  یت زندگیفیک ییل فضای. تحل1396عقوب. ی، یابدال .2

(مطالعــه  يناکارآمــد شــهر يهــا بافــتدر  يبزهکــار
ــورد ــپاشــهر تهــران).  ي: بخــش مرکــزيم ــه انی  نام

استاد  .يشهر يزیا و برنامه ریجغراف ارشد یکارشناس
ــر  ــر محســن کالنت ــا: دکت ــران. يراهنم ، دانشــگاه ته

  .ایگروه جغراف ا،یدانشکده جغراف
 محسـن  و ياریـ کرامت اله ز. ، مهسايزآبادیعز ياسد .3

ـ ارز و سنجش .1397. یوطن خواه تـاب   زانیـ م یابی
 مخـاطرات  برابـر  در يشـهر  فرسـوده  يها  بافت يآور
 .کرج) شهر کالن فرسوده بافت: يمورد (نمونهیطیمح

 یسـ  شماره ه نهم،، دوريشهر يزیپژوهش و برنامه ر
  و پنجم، مرودشت.

 .ياکبـر  میابـراه  و یفتحد یسع .دی، عبدالمجياحمد .4
ــ. ارز1397 ــاب یابی ــر  يط شــهریمحــ يآور ت در براب

بـا اسـتفاده از    لرزه نیزمبر  دیتأکبا  یعیمخاطرات طب
 .ه)یـ : شـهر اروم ي(مطالعه مـورد  GISو  يمنطق فاز

شــماره  هفــتم، ، دورهیطــیا و مخــاطرات محیــجغراف
 مشهد. ،ست و هفتمیب

مرتضـی  و  هیمحمـدي اسـتادکال   نیامـ ، بتـول.  یبابائ .5
 کـرد یرو نقـش . 1399. تومـاج  دیعبدالسـع و  سیدیان

 ۀمطـالع ، یمحلـ  جوامع تاب آوري بر البیس تیریمد
گرگـانرود.   زیـ آبخۀحوض ل زدةیس روستاهاي: موردي

و  یفضــا، دوره دهـم، شـماره ســ   ییایـ ش جغرافیآمـا 
  ششم، گلستان.

. 1397. يشاکر الهه و نیآرو . محمود، شهرامبذرافکن .6
شـهر   9در محـالت منطقـه    يآور تـاب ابعـاد   یابیارز

ــا اســتفاده از تکن   ــران ب ــته  دانــش .TOPSISک ی
 ،دوم، شماره هشتم ت بحران، دورهیریو مد يریشگیپ

  تهران.
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ن یمحمد حسـ و  ییرضامحمدرضا  .ریا، امین یبسطام .7
 یاجتمـاع  يآور تـاب ل یـ ن و تحلیی. تب1397. ییسرا
و  يریشـگ یدانـش پ  .یعـ یمقابلـه بـا سـوانح طب    يبرا
  سوم، تهران.، شماره هشتم ت بحران، دورهیریمد

. یصـادق رضـا  یعلو  ياریزکرامت اله  .، احمدپوراحمد .8
 يکالبـد  يآور تـاب  يهـا  مؤلفه ییفضا لیتحل. 1397

(مطالعـه   در برابـر زلزلـه   يشـهر  فرسـوده  يهـا  بافت
 يزیـ ر برنامـه  .تهـران)  يشـهردار  10: منطقه يمورد
  کم، اصفهان.ی شماره هشتم، ، دورها)ی(جغرافییفضا

ــاج .9 ــلزاده یح ــطف، فاض ــتگلدیا ی. مص . 1397 .يس
 دیـ تأک با ییروستا يها سکونتگاه يآور تاب بر یلیتحل

: دهسـتان حومـه شهرسـتان    يبر زلزله(مطالعه مـورد 
ــد .المــرد) ــنجم دوره ،یطــیت مخــاطرات محیریم ، پ
  تهران.کم، ی شماره

 و  لــو یســیع نیشــهاب الــد .بهــزاد، يســبز یدوســت .10
 يریپـذ  بیآسـ  ییل فضـا ی. تحل1397 .یابدالعقوب ی

کـرد پدافنـد   یبا رو یمسکون يکاربر يکالبد -يا سازه
(محدوده: منطقـه   GISستم یبا استفاده از س رعاملیغ
، دوم، شماره نهم ، دورهرعاملیغپدافند  .شهر اهواز) 6

  تهران.
 ید مصـطف یسـ ان و یعیرف یمجتب .، محمدرضاییرضا .11

 يزان تـاب آور یـ م یابی. سنجش و ارز1394 .ینیحس
در برابـر زلزله(مطالعـه    يشـهر  يهـا   اجتمـاع  يکالبد
 يایجغراف يها  پژوهش .شهر تهران) يها  : محلهيمورد
  چهارم، تهران. ، شمارهچهل و هفتم ، دورهیانسان

ــتا .12 ــی ،روس ــی. عمجتب ــراهیم زاده یس ــطفی  و  اب مص
تحلیل تاب آوري کالبدي در برابر  .1396 ایستگلدي.

بافــت فرســوده شــهر مــرزي  ؛زلزلــه مطالعــه مــوردي
چهـل   ، شمارهپانزدهم ا و توسعه، دورهیجغراف .زاهدان

  ستان و بلوچستان.یو ششم، س
فرزانـه   امیراحمدي و ابوالقاسم  .محمد سلمانی مقدم، .13

 در اراضـی  کاربري برنامه ریزي . کاربرد1393 ان.یکاو
 بـا  لـرزه  زمـین  برابـر  در شـهري  تـاب آوري  افـزایش 
 (مطالعـه GIS  جغرافیایی سیستم اطالعات از استفاده
 منـاطق  جغرافیـایی  مطالعـات )، سـبزوار  شهر: موردي

  سبزوار.، هفدهم ، شمارهپنجم خشک، دوره
 يفاکتورهـا  ی. بررس1388 .يازینا یچ .منیه ،یشهاب .14

ــوثر ــان در م ــ مک ــداد يســتگاههایا یابی  نجــات و ام
 بیـ ترک مـدل  از اسـتفاده  بـا  سـنندج  -سقز ادهـــج

  .تهران ،88 کیژئومات شیهما ،یوزن یخط

ل توسعه ی. تحل1396. ایعموند یحمو  .اوشیان، سیشا .15
ــپا ــهر يداری ــالندر  يش ــهر ک ــران از د ش ــته دگاه ی

ک ی: منطقه يک (مطالعه موردیمخاطرات ژئورموفولوز
ــش پ .)يشــهردار ت یریو مــد يریشــگیفصــلنامه دان

  دوم، تهران.، شماره هفتم بحران، دوره
 يزیـ ر . برنامـه 1396.یزارعجـواد  .مسـعود  پور، ییصفا .16

 فرسـوده  يهـا   بافـت  داریـ پا ینیبـازآفر  و محور محله
: يمـورد  (نمونـه یاجتماع هیبـر سـرما   دیتاک با يشهر

 دوره فضـا،  ییایـ جغراف شیآمـا  .همدان) جوالن محله
  ست و سوم، گلستان.یب شماره ،هفتم

 يو نـادر  یمـان یفر يدیـ مراصـغر   ی. عليدها  ا،ین یعل .17
ن لرزه شهر یخطر زم يپهنه بند .1391 .قانیمر ینص

، یعـ یطب طیمخـاطرات محـ   .یشابور به روش قطعـ ین
  ستان و بلوچستان.یسکم، ی ، شمارهکمی دوره

 .1398 .یگـ یب یعلاحمـد  ،.انیونس, شـاطر یـ , یغالم .18
فرسـوده شـهر کاشـان     يها بافت يریپذ بیآس یابیارز
 ، دورهیعیط طبیمخاطرات مح، از خطرات زلزله یناش

  بلوچستان.ستان و یکم، سیست و یب ، شمارههشتم
ــاش، .19 ــا فرزادبهت ــد .محمدرض ــ یعلمحم ــژاد یک   و ن

 و ارزیابی . 1392 .يعسگر یعلو  ییربابایپ یمحمدتق
 .تبریـز  شهر کالن تاب آوري يها  و مؤلفه ابعاد تحلیل

 هجـدهم،  ، دورهيو شهرسـاز  يمعمـار  -زیبا هنرهاي
  تهران.سوم،  شماره

 .1396 .يعسکر میمر و يغازران یا .ریام محمودزاده, .20
بافـت فرسـوده    يریپـذ  بیزان آسیم یابیو ارز یبررس

، یطـ یا و مطالعات محیجغراف .الم در برابر زلزلهیشهر ا
  اصفهان.ست و سوم، یب ، شمارهششم دوره

 .گـروه  یافضـل  زهـرا  و پـور  اللـه  ژهیـ . مندی، امیمبارک .21
 يآور تـاب  يهـا  مؤلفهل ابعاد و یو تحل یابیارز .1396

 ، شـماره  پـانزدهم  دورها و توسعه، یجغراف .کرمان شهر
  ستان و بلوچستان.یچهل و هفتم، س

. یربـاط  ریبش محمد و يآشور يکسر اکبر، ،يمحمد .22
 و ينهاد يآور تاب يها  مولفه یابیارز و نیی. تب1395

 ؛يشــهر ختــهیانگ خــود يدر ســکونتگاهها یاجتمــاع
شـهر   سـر ینا يشـهر  منفصـل  هیـ ناح: يمورد مطالعه
ست و یب شماره ششم، دوره، يشهر مطالعات .سنندج

  کردستان.دوم، 
سنجش  . 1395 .د مغوانیجاوبهمن  .رضای، عليمحمد .23

در  یر رسـم یـ غ يسـکونتگاهها  يریب پـذ یزان آسیم
، مـورد  GISن لرزه با اسـتفاده از  یبرابر خطر وقوع زم

 لیـ تحل .رنهر تراب شهر پـارس آبـاد  یپژوهش: محله ز
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، سـوم  ، شـماره سـوم  ، دورهیطیمخاطرات مح ییفضا
  تهران.

 . کـاربرد 1391نژاد.  یفلسفمحمد رضا  .میمر ن،یمقدس .24
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 يآور تاب يها نقش مؤلفه. 1399. يغالمرضا جانبازقباد
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