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 چکیده
کنـد، سـیل اسـت    های طبیعی که همواره زندگی جوامع انسانی را تهدید میترین بحران ترین و شایع یکی از مهم

آورد. کشور ما از ایـن نظـر، جـزء ده کشـور     ها را به بار میه به عنوان دومین حادثه پس از زلزله، بیشترین خسارتک
مـان بـر   نفـر از هموطنـان  051111سال اخیر، 31آید؛ چرا که در طی پذیر از بالیای طبیعی جهان به شمار میآسیب

آوری کـه میـزان   پذیری و تـاب بیعی، امروزه به مسئله آسیباند. با افزایش سوانح طاثر آن جان خود را از دست داده
دهد، توجه جدی شـده اسـت. در ایـن راسـتا هـدف ایـن پـژوهش،        توان شهرها و مناطق را در برابر بالیا نشان می

های آمـاری آن از طریـق مرکـز ملـی     قال که بلوكآوری شهری با استفاده از تحلیل فضایی در شهر آقبررسی تاب
شاخص در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبـدی تعیـین و   03تهیه گردیده و 0332اساس سرشماری سال ن برآمار ایرا

( بـه منظـور   Hot Spotهـای داغ ) و آزمـون تحلیـل لکـه    Arc GIS 10.4افـزار های آن با استفاده از نرمنقشه
قرار گرفتـه اسـت. نتـای  بـه دسـت      ارزیابی  پذیر استخراج گردیده و موردهای آماری محالت آسیبشناسایی بلوك

های بیکاری، امالك رهن و استیجاری، جمعیت زنان، جمعیـت  های آماری، شاخصدهد که در بلوكآمده نشان می
ها، مهاجرت، وضعیت سرپرست خانوار، نوع مصـالح سـاختمانی، مسـکن    سوادی، تراکم مساحت بلوكسال، بی3زیر 

پـذیر، محـالت   مانی تقریبا وضعیت مشابهی دارند و بیشترین محالت آسیب یراستاندارد و نوع سازه )اسکلت( ساخت
پـذیری کمتـری در   آباد هستند و محالتی مثل محمـدآباد، خزانـه بـه مراتـب آسـیب     آباد، عیدگاه، دلیجه و حکیمکل

یـده  مترمربـع کـه احـداث گرد   511های تـا  های مساحت خانهاند. اما از لحاظ شاخصمقایسه با این محالت داشته
سـال، محلـه    12آباد، وضعیت بحرانی دارند و نیز شـاخص جمعیـت بـاالی    بودند، محالت محمدآلق، طعنه و الیاس

پذیری بیشـتری قـرار دارنـد و    آباد، در معرب خطر و آسیبآباد و حکیمهایی از محالت خزانه، الیاسدلیجه و بخش
 آوری در محالت نامبرده شده کمتر است.  میزان تاب
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 مقدمه
-هـم  مخـاطرات  از وسـیعی  دامنـۀ  دلیل به هم ایگسترده هایریسک با بشر، دست ساختۀ ترینپیچیده عنوان به شهرها

 بـه  کشورها جهان، سرتاسر در(. 33: 0331همکاران، و صالحی) هستند مواجه چندگانشان هایپذیریآسیب علت به چنین

 11 حـدود  5121 سـال  تـا  رودمی احتمال ملل سازمان بینیپیش با مطابق. هستند نشینیشهر رشد حال در ایفزاینده طور

 از بسـیاری  اصـلی  مکـان  بـه  شـهری  مناطق که معناست این به مسئله این. کنند زندگی شهرها در جهان جمعیت درصد

-مـی  گردد،می شهری نواحی در بالیا خطر احتمال افزایش به منجر که عواملی جمله از. شد خواهند بدل احتمالی بالیای

 سـریع  توسـعۀ  فقـر،  ها،دارایی و اموال تمرکز نشده، ریزیبرنامه شهری توسعۀ جمعیت، رشد: کرد اشاره زیر موارد به توان

 عملکـرد  تضمین برای توانایی عدم اکوسیستم، ایشفرس نشینی،آپارتمان مناطق جمعیتی سرریز  یررسمی، سکونتگاههای

 نظـر  در بـا  بشـر (. 13-11: 0331 ،و همکـاران  سورشـجانی حیدری)نظارت  فقدان شهری، ضعی  مدیریت و هازیرساخت

 دیگـر  گونـاگون  دالیل و  یراستاندارد کشاورزی و دام حد از بیش چرای توسعه، ساز و ساخت در هارودخانه حریم نگرفتن

 بعضـی  در بحرانی شرای  و انسانی سکونتگاههای افتادن خطر به موجب و داشته سوء اثر  یرمستقیم و مستقیم صورت به

 از. اسـت  طبیعـت  در انسـان  دخالـت  از ناشـی  سیل کند،می تهدید را شهرها که هاییبحران از یکی. است گشته مناطق از

 را شـوند مـی  فاجعـه  بـه  منجـر  کـه  بالیایی خطر توانمی خطر، کاهش عمدة و اصلی دالیل گرفتن نظر در با دیگر سوی

 پـور، مهـدی  مطـوف،  از نقـل  بـه  Vinser & Valker, 2005) نمـود  لحـاظ  آن پیشگیری جهت اقداماتی و بینیپیش

 زیـادی  تلفـات  و خسـارات  شهری، مناطق از عبوری هایرودخانه در مخرب هایسیالب سالیانه (.13-32: 0331 اصالنی،

 وقـایع،  ایـن  خسـارت  از وحشـت  نتیجـه  در. کندمی وارد توسعه حال در و یافته توسعه از اعم جهان ل مخت کشورهای در

 بـه . نماینـد  صـرف  آن از ناشـی  خسـارات  کـاهش  برای فراوانی هایهزینه سالیانه شهری، مسئوالن که است شده باع 

-سـیالب . دارنـد  قـرار  شـهری  برون و یشهر درون هایسیالب معرب در ها،آبراهه حاشیه در شده بنا شهرهای طورکلی

 و عبـور  در اختالل آبگرفتگی، از ناشی خسارات بروز باع  عمدتاً و ندارند همراه به جانی تلفات معموالً شهری درون های

-سـیالب  از ناشـی  خسارات که حالی در شوند،می قبیل این از مشکالتی و اقتصادی -اجتماعی هایفعالیت در وقفه مرور،

 و خـدایی  از نقـل  بـه 0311 دانشور، شکوهی،) است آمیز فاجعه و زیاد تلفات با همراه گاه و سنگین  الباً شهری برون های

 هـای ظرفیـت  تأثیرگـذاری  نحـوة  واقـع  در طبیعـی،  سـوانح  برابر در آوریتاب رابطۀ تبیین میان این در(. 0313 همکاران،

-هـم . اسـت  جوامـع  در آوریتاب ابعاد شناخت و آوریتاب ایشافز در جوامع اجرایی و سیاسی نهادی، اقتصادی، اجتماعی،

-بـر  در کـه  نتایجی به توجه با آن، اثرات کاهش و طبیعی سوانح برابر در آوریتاب رابطۀ تبیین که داشت توجه باید چنین

 کـاهش  رویکـرد،  ایـن  از هـدف  واقع در. دارد باالیی اهمیت دارد، آوریتاب بُعد بر تحلیل این که تاکیدی و داشت خواهد

 رحیمـی،  و بـدیع ) اسـت  طبیعـی  سـوانح  وقـوع  از ناشـی  خطرات با مقابله برای مردم توانایی تقویت و جوامع پذیریآسیب

 خطـر  کـاهش  راهبـرد  المللـی بین اتحادیه دنیا، سراسر در وضعیتی چنین با مواجهه در جهانی، مقیاس در (.12-15: 0339

 طـرح  چـارچوب  در»  سـوانح  مقابـل  در جوامـع  و هـا ملـت  آوریتاب تقویت» انعنو با را ایبرنامه( UNISDR) سوانح

 وقـوع  هنگـام  در جوامـع  پـذیری آسـیب  کـاهش  بـر  عالوه برنامه، این. گرفت پیش در 5102 تا 5112 سال برای هیوگو،

 قیعشـ  از نقـل  بـه   ؛Mayunga,2007:3) کـرد  پیـدا  گـرایش  جوامـع  آوریتاب بهبود و افزایش سمت به ها،بحران

 (.  00-51: 0331،و همکاران چهاربرج

 و بالیـا  وقـوع  داده، قـرار  تهدیـد  مـورد  را انسـانی  زندگی جوامع متمادی قرون طی در و همواره که معضالتی از یکی

 از اعـم  هاانسان زندگی مختل  ابعاد ناپذیری به جبران صدمات آمادگی، نداشتن و ناآگاهی صورت در است که سوانحی

ـ  تا .کندوارد می ... و روانشناختی محیطی، زیست اقتصادی، ی، اجتماعی،سکونت هایحوزه  کـاهش  رویکـرد  ،0311ۀ ده

ـ  و 0311ۀدهـ  از. بـود  حـاکم  بحران مدیریت نظری متون بر با بحران مقابله پذیری وآسیب میزان  ،0331 خصـوص  هب



 111...                                                                                        آوری شهری بندی تابیی و پهنهتحلیل فضافرجی و صحنه / 

 یـک  پـذیری آسـیب  کـه  معتقد بودنـد  و دپرداختن بحران مدیریت طبیعی در علوم رویکرد به نقد اجتماعی علوم محققان

 Brien et al, 2004:193-225 ) دشـو نمـی  محـدود  فیزیکی و جمعیتی به خسارت و دارد نیز اجتماعی خصوصیت

(. قاره آسیا از نظر شـیوع حـوادث و بالیـای طبیعـی رتبـۀ اول را در دنیـا دارد. ایـران        0331به نقل از داداش پور و عادلی،

ششمین کشور دنیا از نظر کثرت وقوع بالیاست. سازمان ملل متحد ایران را جزو ده کشـور بالخیـز    چهارمین کشور آسیا و

نـوع آن )شـامل سـیل، زلزلـه،     31بالیای طبیعی شناخته شـده در جهـان، امکـان وقـوع     11دنیا قرار داده است. از مجموع 

ـ         ران وجـود دارد. در بـین سـال هـای     سونامی، رانـش زمـین، طوفـان، بهمـن، خشکسـالی، آلـودگی آب وهـوا و...( در ای

از کل جمعیت کشور در اثر حوادث و بالیای طبیعی آسیب دیده و سالیانه هزاران نفـر جـان خـود را     %51/3، 0311تا0390

حوادث چند دهه اخیر نشان داده که خطـر   (.10: 0313به نقل از علمداری،  5112)گزارش وزرات کشور، دهند از دست می

نفـر را کشـت    1111، زلزله در کوبه ژاپن بیشـتر از 0332دی برای فضاهای متراکم شهری است. در سال بالیا، تهدیدی ج

هـای  میلیون دالر خسارت به بار آورد. بین سـال  35زلزله در نوردری  کالیفرنیا،  ،0331سال نفر را مجروح کرد. در 31111و

(. زلزلـه  Lindell et al,2007: 3) دیـد هر هفته زیـان مـی   میلیون دالر0، آمریکا به علت بالیای طبیعی، 0333و0313

در بـم،   0315نفـر زخمـی بـر جـای گذاشـت. زلزلـه سـال         11111نفـر کشـته و   12111، 0313رودبار و منجیل در سال 

نفر کشته، چندین برابر زخمی به همراه داشت. کشور ما همواره در معرب حوادث طبیعی از جمله سیل قرار داشـته  15111

در  0331و اوایـل   0339گذارند. اواخر سال های مالی و جانی زیادی بر جا می. حوادث طبیعی هم چون سیل خسارتاست

های بهاری ممتدی در چندین استان در شمال، شمال  ربی،  رب و جنوب  ربـی کشـور رخ داد کـه    کشور ایران بارندگی

، یکـی از  0311در نواحی شرقی استان گلسـتان در سـال   های زیان باری به همراه داشت. سیل های شدید و خسارتسیل

میلیارد ریـال خسـارت   101چنین حدود نفر ناپدید شدند؛ هم031نفر کشته و513ها بود که در اثر آن، خسارت بارترین سیل

ان در سـال  های گیالن و مازنـدر ویژه در استان یزد، سیل در استانبه  0391-93های های بین سالمالی به بار آمد. توفان

های ناشـی از  و هزاران بالی دیگر از این جمله هستند. موارد باال به خسارت 0330، زلزله آذربایجان شرقی در سال 0315

(، 5119شـود. لینـدل و همکـاران)   های جانی و اقتصادی محـدود نمـی  بحران اشاره دارند، ولی خسارات بحران به خسارت

از  انـد؛ شناختی دانستهاند. تاثیرهای اجتماعی را شامل مشکالت روانعی تقسیم کردهتاثیرهای بحران را به فیزیکی و اجتما

هـا و  آلـودگی، تغییـر خواسـته   جمله: خستگی، نگرانی، پریشانی و ناتوانی در تمرکز، اضـطراب، افسـردگی و انـدوه، خـواب    

بحـران   (.095-093: 0333ربیعی، حسـینی،  به نقل از 011: 0319استفاده جنسی )بهزادی،تمایالت، تغییر رفتار دینی و سوء

اجتماعی جامعه است و با توجه به سطح معین آسـیب پـذیری    -طبیعی حاصل تاثیر خطرات طبیعی بر روی نظام اقتصادی

از میـان   (.53: 0333به نقـل از ربیعـی، حسـینی،    0311:53زاده بزاز،هادی) گذاردهر جامعه، تاثیرات مختلفی را بر جای می

-باشد. سیل، ا لب در اثر بارندگی شدید، آب شدن بـرف ها، سیل میترین آنترین و شایعهای طبیعی، یکی از مهم بحران

-بندها و یـا سـد  ها به دنبال شکستن سدها و آبشود؛ بعضی از سیلها جاری میهای یخ بزرگ و طغیان رودخانهها و تکه

-(. سیل هنگامی اتفاق مـی 12: 0310رمضانخانی، و )کرمیشوندجاری می ریزی آب آنها و یا در اثر امواج مد در کنار دریا،

(. 51: 0311افتد که کانال رودخانه یا سیر طبیعی جریان آب نتواند ظرفیت طغیان را تحمل کنـد )پورحیـدی و همکـاران،    

پورحیـدی و همکـاران،   )آورد ها را به بـار مـی  سیل، دومین حادثه و سانحه طبیعی است که پس از زلزله، بیشترین خسارت

آوری شناخت تـاب  چگونگی در آن، از یک طرف تحلیل نحوه تاب آوری و مقوله به نگرش نوع میان این در (.31: 0311

 آن بـا  رویارویی نحوه خطر و خطر، تقلیل ها و اقداماتسیاست دیگر طرف از دارد و کلیدی نقش آن علل موجود و وضع

 توجـه  با آن، اثرات کاهش تهدیدات برابر در آوریرابطه تاب تبیین که است از این رو دهد.می قرار اساسی تأثیر تحت را

  است. برخوردار باالیی اهمیت از دارد، آوریتاب بعد تحلیل بر این که تأکیدی داشت خواهد بر در که نتایجی به

 سـوانح  برابـر  در زیادی بسیار یریپذآسیب که است کشورهایی زمره در شناختیزمین جغرافیایی شرای  لحاظ به ایران 
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-مـی  لـذا  دارند. قرار طبیعی سوانح خطر معرب در مناطق در مساحت آن  کل از درصد 39.9به طوری که  دارد، طبیعی

 بـه طـوری کـه    دارد، قـرار  دنیا خیزسانحه اول کشور ده بین در طبیعی سوانح وقوع حی  از ایران که نمود عنوان توان

 ایـن  از ناشـی  میر مرگ و حی  از دنیا اول کشور ده جزء تکتونیکی، ایران مخاطرات با مرتب  حسوان گزارش در اسکا 

کشـور ایـران بـه    (. 31: 0335 همکـاران،  بهتـاش و (کنـد  می جهان ذکر سوم تا اول رتبه بین را ایران جایگاه مخاطرات

ساله در معرب خطـر ایـن بالیـای طبیعـی      واسطه شرای  اقلیمی، توپوگرافی و ژئومورفولوژی در بسیاری از مناطق، همه

-Snead, 2000 ) درصد وسـعت شـهرهای ایـران در معـرب وقـوع سـیل قـرار دارنـد         11است. به طوری که بیش از 

Maidment &نیـز  مـا  دهند. کشور(. در اثر وقوع بالیای طبیعی ساالنه افراد زیادی در جهان جان خود را از دست می 

نفـر   051111اخیر،  سال 31 طی در چرا که آید.می شمار به جهان طبیعی بالیای از پذیریبآس ده کشور جزء نظر از این

-مجموعـه  0339اسفند 53(. از 001: 0319زاده،مصیب پورمحمدی،) اندداده دست از را خود جان اثر آن بر هموطنانمان از

های شمالی ایران را درگیر خـود کـرد و دو   هر از استانهای مالی و جانی زیاد آ از شد. ابتدا چند شها با خسارتای از سیل

هـای لرسـتان، خوزسـتان، ایـالم، کرمانشـاه، اراك و      روز بعد، شهر شیراز در استان فارس را نیز در برگرفت. سپس اسـتان 

در اکنون در معرب سیالب قـرار دارنـد یـا    های سراسری در ایران همهرمزگان دچار این بالی طبیعی شدند. شدت بارش

بارترین آنها دارای منشا انسـانی و  ها منشا طبیعی داشتند، اما زیانمعرب احتمال سیل ناپایدار هستند. برخی از این سیالب

ریزی و مدیریت سیالب بودند. همـین امـر ضـرورت    ای  یر اصولی و ضع  در برنامهها و اقدامات سازهنیز حاصل فعالیت

کنـد  اندیشی برای پیشگیری از موارد مشابه آن در آینده را بیان مـی ها و نیز چارهببررسی و تحلیل ابعاد مختل  این سیال

 (.0331، و همکاران زاده)رجبی

 داده رخ گلسـتان  اسـتان  در مخرب سیل مورد چندین اخیر هایسال طی است. ایران خیزسیل مناطق از گلستان استان

و  گسـترش  با .شد سبب را مسئوالن و مردم شدید نگرانی و ردیدگ فراوانی اقتصادی خسارات و انسانی تلفات که موجب

 داخـل  از کـه  هـایی آبراهـه  و هـا مسـیل  ها،رودخانه حریم شهری، هایدامنۀ فعالیت افزایش و شهرها توسعۀ روزافزون

 تاکیـد  ر معلی و دارند قرار خطر معرب در همواره کنند،می عبور گلستان استان در قالآق شهر جمله از محدوده شهرها

 انحـاء  بـه  مختلـ   هـای سـازمان  یـا  افراد ها،آبراهه و هارودخانه حریم در تصرف و دخل هرگونه بر عدم موجود قوانین

 نماینـد. مـی  شـهرها  محـدوده  در موجـود  هـای آبراهه و هارودخانه حریم در عمده گاه ایجاد تغییراتی به اقدام گوناگون

 ایجـاد  موجـب  و بـوده  زیـاد  بسیار سیل وقوع و وسیع هایبارندگی هنگام در یچنین تغییرات از ناشی خسارات و خطرات

آبراهه این با نحوی به که شودمی شهروندانی مال و جان و مسکونی و تاسیسات شهری به ناپذیری جبران گاه صدمات

 بحران مدیریت شهری، تمدیری شهرسازی، هیدرولیکی، هیدرولوژی، هم پیوسته به و جامع مطالعات دارند. لذا ارتباط ها

 و ضـروری  امـری  وارده، خسـارات  جبران و بحران حین مدیریت برای پیشگیری، بهینه الگوی ایجاد منظور به بیمه، و

- ;Alegre ,2006; Aronica & Lanza ,2005; Kawaike et al,1999)رسـد  نظـر مـی   بـه  ناپـذیر  اجتنـاب 

rouwenvelder & Reinders, 2003; .) ترین مسائل جامعۀ امروزی چگونگی مقابلـه بـا ایـن بالیـا و      یکی از مهم

باشد. در این میان با توجـه ایـن کـه کشـور ایـران و شـهرهای آن،       ها و کاهش اثرات و تبعات بعدی آن میمهار خسارت

ـ (. بنابراین در این مقالـه سـعی مـی   0313همواره در معرب وقوع چنین بالیایی قرار دارند )احمدی، اسمعیلی،  ردد تـا از  گ

مـورد  GIS آوری شـهری بـا اسـتفاده از تحلیـل فضـایی و      بندی تابدیدگاه مدیریت بحران، بحران طبیعی سیل و پهنه

 ترین هدف این پژوهش:تحلیل و بررسی قرار گیرد. مهم 

 آوری؛  آوری یا  یر تابهای تابتعیین و تدقیق پهنه 

 اشد.بآوری شهر آق قال میهای تابتحلیل فضایی شاخص 
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توان به مـوارد زیـر   آوری شهری صورت گرفته است. از مطالعات خارجی انجام گرفته میمطالعات مختلفی در ارتباط با تاب

لرزه بـه  پذیری شهری در مقابل زمینای با عنوان تحلیل چندمعیاری آسیب( در مقالهBanica et al, 2017اشاره نمود: )

های کالبدی و اجتماعی را برای مطالعـه انتخـاب کـرده و بـا روش     ها شاخصند. آنابررسی شهر السی در رومانی پرداخته

AHP  وPCA انـد پـذیری را بـرای منـاطق بـه دسـت آورده     اند و شاخص آسیبهای مختل  پرداختهدهی الیهبه وزن-

(Villagra et al, 2014آجیباد .)بـه  ایمطالعـه  رد آوریتـاب  موضـوع  به ( با رویکردی اجتماعی5103همکاران ) و 0 

 پـیش  زنان اکثر که است این از حاکی نتای  اند.شهری پرداخته هایسیالب برابر در زنان پذیریآسیب آوریتاب بررسی

 در ایـن  انـد. نبوده قائل نقشی هیچ یا بوده قائل پذیریمیزان آسیب در اندك نقشی جنسیت عامل برای سیالب قوعاز و

 در (5101) 5مـار   لئـون و  سـاخت.  آشـکار  را جنسیتی هایسیالب تفاوت از وقوع بعد هایپیمایش نتای  که است حالی

 بـر  ابتـدا  منظور . بدیناندپرداخته سونامی برابر در سریع آوریتاب ایجاد در شهری نقش مرفولوژی بررسی به ایمطالعه

 را تخلیـه  مختلـ   پهنـه  3 ایـت در نه تعیـین  را گرفتگـی  سـیل  احتمالی نواحی مشخص ایزمین لرزه سناریوی مبنای

 اثـر  در سـرعت تخلیـه   افـزایش  شـوندگان  تخلیـه  امنیـت  چشمگیر افزایش از حاکی این مطالعه نتای  کردند. شناسایی

-(. از جمله مطالعات داخلی صورت گرفتـه در ارتبـاط بـا تـاب    0331، و همکاران است )سورشجانی نهادی پیش اصالحات

تـوان بـه   (، مـی 0333؛ بابـائی و همکـاران،   0333، و همکـاران یعی ) المی کالتع های طبآوری شهری و مدیریت بحران

 زلزلـه  برابـر  در کالبـدی  آوریتحلیـل تـاب    "عنوان تحت ایمقاله در (0331) همکاران و کارهای زیر اشاره کرد: روستا

 و اسـنادی  روش از اسـتفاده بـا   و بوده تحلیلی - توصیفی نوع از که" زاهدان مرزی فرسوده شهر بافت :موردی مطالعه

 عـدم  و است نامناسب برابر زلزله در فرسوده بافت آوریتاب میزان که اندرسیده این نتیجه به است، انجام شده پیمایشی

 اخیـر  هـای سـال  فرسـوده را  بافـت  در موجود بناهای تخریبی روند ابنیه، نوسازی بهسازی و برای ساکنان مالی توانایی

شـهری   مجموعه در آوریتاب هایظرفیت سنجش" عنوان با تحقیقی در ،(0331عادلی ) و پوراشداد .است کرده تشدید

 و معیارهـا  سـپس بـا تعریـ     انـد. پرداخته مناطق سطح در آوریتاب ارزیابی میزان برای مفهومی مدلی ارائه به" قزوین

 با قزوین شهری مجموعه آوری درتاب زانمی فضایی، -کالبدی و نهادی اقتصادی، اجتماعی، مختل  ابعاد در هاشاخص

 بـه  قـزوین  شـهری  مجموعه آوری،تاب ابعاد مختل  بین در که اندرسیده نتیجه این به و مقایسه کردند هاآن بهینه حد

حـد بهینـه(    از فاصـله  درصـد 12 )بـا  فضـایی  -کالبدی سپس ابعاد و بهینه( حد از فاصله درصد11 )با نهادی لحاظ ابعاد

 هـای مسـیل  در شـهری  هـای سـیالب  خصوصـیات  بررسـی  بـه  (0311) و همکاراندارد. یونسی  تریمناسبنا وضعیت

 توسـعه  و رشد با اخیر هایسال در که دهدمی نشان نتای  پردازند.می سیالب آن در مدیریت نقش و آباد خرم شهرستان

 ایآبراهـه  مسـیل،  از مقـاطع  از بعضـی  رد جایی که تا شده تجاوز مسیل طبیعی حریم به روز شهر، هر در ساز و ساخت

 این خطر پر در نقاط را سیالب مدیریت توانمی تحقیق این نتای  از استفاده با چنیناست. هم وجود آمده به تنگ بسیار

گردد ایـن اسـت   هایی که مطرح میاعمال نمود. با توجه به مطالب گفته شده و هدف از انجام این پژوهش، پرسش مسیل

 که:

 آور شهر آق قال چگونه است؟های تابهای تعیین شده پهنهس شاخصبراسا 

 آوری در شـهر آق قـال چـه محالتـی را در بـر      ها، پهنه تابهای انجام شده از منظر مجموع شاخصبراساس بررسی

 گیرد؟می

 

 

                                                           
1 . Ajibade 
2 . Leon & March 
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 مبانی نظری
 شـوك،  مانند حوادث ناگوار از بعد که منظور این به چیزها یا مردم توانایی معنای به آکسفورد فرهنگ در آوریتاب واژه

 از بعد اولیه حالت به بازگشت به منظور مواد توانایی معنای به نیز و یابند دست بهتری احساس به سرعت به ...و آسیب

-بـوم  پـرداز  نظریـه  هولینگ را واژه این (.Oxford, 2005,1300) است شده معنا شدن فشرده یا و کشش شدن، خم

 در بیـنش  ةآورنـد فـراهم  که کیفی و توصیفی مفهوم عنوان یک به را آوریتاب وی .کرد معرفی 0393 سال در شناختی

 بـرای  راهـی  عنوان به آوریتاب امروزه (.Gross, 2008,3)کندمعرفی می است سیستم یک پویای هایویژگی مورد

 در شهرسـازی  در آوریتـاب  (.Karrholm, 2014:121) گـردد می مطرح های آنهاظرفیت از استفاده با جوامع تقویت

 و اسـت  روشن تعری  فاقد هنوز شهری آوریالبته تاب .شد ظاهر شدنش، مطرح از پس دهه دو حدوداً یعنی 0331 دهه

 کـه  شودمی مطرح هاییبحران تمام کلی طور به و فرهنگی شدن، تکنولوژیکی، جهانی اقتصادی، تغییرات با مواجهه در

 (.0332، و همکاران به نقل از پرتوی Lu & Stead,2013: 201 ) ددگرمی مواجه آنها با شهر

یانـگ   تومـاس  و احتمـاالً  اسـت  شـوك  از یـک  پـس  اول حالـت  بـه  بازگشـتن  ""resilierآوریتاب واژه التین ریشه

 عری ت ماندگار دگرگونی شدن متحمل تحمل انرژی بدون در ماده ظرفیت به عنوان را آوریتاب که انگلیسی )فیزیکدان

 اقتصـاد،  شناسـی، زیسـت  در آوری، بیشـتر تـاب  اسـت.  بـرده  کـار  بـه  م0119در سال را واژه این بار اولین است(، کرده

 چهـل  از (. بـیش Sudmeier-Rieux, 2014:70) است شده معروف هاسیستم علم یا و مهندسی کودك روانشناسی

 طی  در کاربردهایی شد. بعدها گرفته به کار آوری افرادابت بر تأکید با روانشناسی، رشته در آوریتاب مفهوم پیش، سال

 سـطوح  در بیشـتر  آوری،تـاب  بـر  اخیـراً،  کـرد.  شبکه پیدا نظریه و شناسیشناسی، جامعهزیست مثل ها رشته از وسیعی

 شـده  حسـازمان مطـر   در آوریتـاب  عملی کاربردهای در مورد جداگانه و بیشتر تحقیقات لزوم و تیمی تأکید و سازمانی

 آوریتـاب  زمینـه  در کـه  محققانی اکثر (. به طوری که0331وردی،، گلRichtnér & Löfsten, 2014: 138) است

 بـاب  در هولینـگ  توس  شده بیان مفاهیم از را آورتاب جامعه یک تعری  در اند.پرداخته بررسی مطالعه به بالیا برابر در

 (.Holling, 1973ند )کرده ا استفاده های اکولوژیکیسیستم آوریتاب

 ,Kimhi) اسـت  شـده  اسـتفاده  اسـترس  در تحمـل  افـراد  توانـایی  بحـ   در ا لـب  آوریتاب مفهوم اخیر، هایسال در

 و شده مطالعه خانواده و فرد سطح در امر، ابتدای در آوریتاب دهدنشان می آوریتاب مفهوم مطالعاتی سیر (.2016:1

 آوری اجتمـاعی تـاب  قالـب  در شناسـی جامعه مباح  و سازمانی آوریبتا قالب در سازمانی مباح  مفهوم به این سپس

 یعنی تر،کالن سطحی در م5111بحران مالی  از بعد مفهوم این که هستیم آن شاهد امروزه ولی است. کرده پیدا تسرّی

ملـی   آوریتـاب  مفهـوم  قالـب  در و (McAslan, 2010; Flynn ,2011) ملـی  امنیت و (Howel,2012حکومت )

 .است متعددی علمی هایهمایش ( و(Chasdi, 2014; Omand, 2005 مقاالت موضوع و شده مطرح

 پیامـدهای  به واسطۀ و شده سرعت دنبال به سپتامبر 00 حوادث زمان از آوریتاب مورد در پژوهش المللی،بین سطح در

افـزایش  . اسـت  گرفتـه  شتاب اتویا و اسلو مومبای، ،(5112لندن )جوالی  (،5113)نوامبر  مادرید در تروریستی حمالت 1

 در منتشرشـده  تعداد مقـاالت  دهدمی نشان آمارها کند.می تأیید را امر این هالسا این طول در نمایه شده مقاالت تعداد

 پـن   زا بـیش  اسـت،  شـده  ثبت of Science Web داده  پایگاه در که م 5103تا  5113 هایسال بین آوریتاب مورد

 (.531-301: 0331 گل وردی،؛ Cavelty et al, 2015:4است ) داشته افزایش برابر

 :گیرندمیبر در را حادثه از بعد و قبل اجزای دو هر که آوریتاب تعاری 

 ناگهـانی  شـرای   از ناشی شکستن بازیابی از و کردن مقاومت و متغیر شرای  با سازگاری توانایی به آوریتاب واژة ال (

 (. The White House, 2011 : 6دارد ) شارها

 هـای كشـو  بـا  سـازگاری  و تقال کـردن  و شده بینیپیش یا و نرمال هایساستر با سازگاری توانایی بر آوریب( تا ب
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 جلـوگیری  دنبال به که را، وقوع از پیش هایمقیاس هم زمینه مخاطرات، در دارد. داللت  یرعادی فشارهای و ناگهانی

 و بـرای مواجهـه   کـه  شودمی شامل را وقوع از بعد هاییاستراتژ هم و گیردبرمی در است، با سانحه مرتب  اراتخس از

  (.Tierney, 2003:3اند )شده طراحی سانحه پیامدهای کردن حداقل

 بـرای  غییر،ت یا ایستادگی طریق شدن، از سازگار منظور به بالقوه طور به که اجتماع یا جماعت سیستم، یک ( ظرفیت ج

 (.SDR, 2005: 17دهد )می ساختار نشان و عملکرد از قبولی قابل سطح حفظ و رسیدن

 (.3: 5119مطرح کرد )مایونگا،  مخاطرات و بالیا حوزه در را آوریتاب مفهوم که بود فردی ( نخستین0310تایمرمن)

آوری توانـایی  ی بدین شرح ارائه داده است: تابالمللی سازمان ملل متحد برای کاهش فجایع تعریفهای بیندفتر استراتژی

یک سیستم یا جامع در معرب خطر برای مقاومت، تحمل، انطباق و بازیابی از اثرات یک مخاطره به طور آنـی و مـوثر از   

 (.UNISDR, 2011طریق حفظ و بازسازی ساختارهای اساسی است )

به معنای توانایی مـردم، خانوارهـا، جوامـع، کشـورها و دسـتگاهها      آوری را المللی ایاالت متحده نیز تابآژانس توسعه بین

-پذیری و تسهیل توسعه همگانی تعری  مـی برای تسکین، تعدیل و بازیابی پس از عوارب حاصله به منظور تقلیل آسیب

 (.29-93: 0339،و همکاران به نقل از احمدی Bujones et al, 2013)کند

 

 پردازان مختلفهای نظریهآوری از دیدگاهاببرخی از تعاریف ت .1 شماره جدول

 تع رعف یظ عه پ د ز ن
 

 

 Mileti(1999) 

  ست د ع  طبزعی سل یح تحرخ به ق در ج معه که مع  ست  عو به آوریت ب

 کزفزت ک هش ع  و در تللز  تلقف ه ،آسزب مر ه، یس ر ت دچ ر آیکه ب ون

 .ج معه بز ون  ز کرک زع د درع فت ب ون و دلد زی گی

 

 
 Louis(2001) 

 آن ر  مرلک د /س یا ر که ر  سزسام  ز ی صی ت کزب " در ملجلد یز وی مزم ن

س زم ی هی  ب  ی تل ی عی سزسام چ زوهم و ک  می حفظ ب   یاالالت مل جته در

 به ر  "پ ع  ری سزسام قلر و تعززو مزم ن و  یاالالت  ز ح صخ تغزز  ت مج د

 ک  .می بز ن زسامس عک آوری ت ب م ل ن

 

 
 

Wamsler et  

al(2013) 

 ملجلد آتی یط  ت بال ی  دت  عک که دلدمی تع عف گلیه عو دت ی آوریت ب
 در که دت  دلد  عو م یع چ زوک  . هم جللگز ی ه آن ب وز  ز ع  ده  ک هش ر 

 م یع که به ک رگز د ک رب دی گز د مک یزمم ه ی ق  ر آتی ملجلد یط  ت مع ض
 فج عع، ب وز در صلرت ه ،مک یزمم  عو ب  به ک رگز ی چ زوهم دلد. فج عع  وزب

 ح لت  ول ب گ د ی . به ر  وضعزت

 

 

 
Meerow    et 

al (2016) 
 

 د ه  ست،  ر عه تحقزق ت  یز  در دت ی آوریت ب  ز که ج ع ت عو تع عفی در

- تک زکی و  کلللژعکی  جار می کلزه دبکه و دت ی سزسام عک تل ی عی به

 مل جته در که دلدمی  طالق مک یی و ه ی زم ییدر مقز س  شهس زی   جار می

 ک  ؛می به آیت  س عع ع  ب زگشت مطللب مرلک ده ی یگت  ری به  یاالل،  ق  م ب 

 تغزز  ت  یطب ق ب  ظ فزت چ  یچه سزسام و تغزز  د رد ب  س زگ ری که سزساری

د ده د ه  تغزز  آوری س عع ت ب وعژگی و سطۀ به  ک ر  مح ود می آتی ع  ک لیی

 دلد.می دگ گلن و

 

 پژوهش روش
است. شـیوه گـردآوری اطالعـات    تحلیلی(  -توصیفی)روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع روش، اکتشافی

د اقتصـادی، اجتمـاعی و کالبـدی از    شاخص در ابعـا  03ها( و شامل مقاالت و کتب، اسناد و گزارش)ایصورت کتابخانهبه 

-( آمده، تهیه شده است. در این تحقیق به منظور تحلیل فضایی شـاخص 5مرکز ملی آمار ایران بر اساس آنچه در جدول )

 شـده، از آزمـون   کار بـرده ( و نیز ابزار گردآوری اطالعات با توجه به ابزار تحلیل بهGISها از سیستم اطالعات جغرافیایی)

هـا  ارد جی را برای تمامی عوارب موجود در داده -های داغ، آمار گتیساستفاده شده است. تحلیل لکه های داغلکهتحلیل 
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انـد. ایـن   بندی شـده ها مقادیر زیاد و یا کم خوشهدهند که در کجای دادهشده نشان میمحاسبه  Zکند. امتیاز محاسبه می

ای مقـادیر  کنـد. اگـر عارضـه   اش قرار دارند، نگاه میضی که در همسایگیابزار در حقیقت به هر عارضه در چارچوب عوار

باالیی داشته باشد، جالب و مهم است، ولی به تنهایی ممکن است یک لکه داغ معنادار از نظـر آمـاری نباشـد )عسـگری،     

   (.312: 0331به نقل از فرجی و عظیمی،  92: 0331

شـوند و  بدین معنی که هویت شکل خارجی فضاهایی را که تکـرار مـی   تحلیل فضایی دانش قانونی است، تحلیل فضایی:

گیـرد و از همـین جـا سـعی     ها و یا در سطوح متفاوت وجود دارند، مورد آزمون قرار میساختارهایی که در بسیاری از مکان

های یی برسد. در بررسیبندی قوانین عمومی، حداقل به اصول سازماندهی فضاها به شکلکند با گذر از الگوها و نمونهمی

ها ناشـی از موقعیـت و مکـان قـرار     شویم که مستقل نیستند و به نوعی وابستگی آنهایی مواجه میمحیطی ا لب با داده

های فضایی نامیـده  ها مشاهدات که دادهگونهها است. تحلیل اینها در فضای مورد بررسی یا زمان مشاهده آنگرفتن داده

های معمول آمار از دقت الزم برخوردار نیسـت و الزم اسـت   ها، با روشود همبستگی فضایی بین آنشوند، به دلیل وجمی

ها لحاظ شود. به عبـارت دیگـر، تحلیـل فضـایی بررسـی توزیـع       ها در تحلیل آماری دادهبه نحوی ساختار همبستگی داده

و  Daly, 2011: 60هاسـت ) ترتیـب آن  ها بر روی سطح زمین و کش  قوانین فضایی حاکم بر نظم وپراکندگی پدیده

 (.95-35: 0332دوست و همکاران،حکیم

-تحلیـل  از برخی کدام هر که افزارنرم قابل توجهی تعداد اخیر، هایسال در فناوری هایعرصۀ پیشرفت در آمار فضایی:

 فضایی آمار ابزارهای بس  به توانمی افزارهانرم این جمله از اند.شده بازار عرضه به دهندمی انجام را فضایی آمار های

 است. کرده ارائه بازار به و تهیه را محیطی آن هایسیستم مؤسسۀ تحقیقات که کرد اشاره  Arc GISافزارنرم در موجود

 برخی در هستند. فضایی هایداده سازیمدل و برای توصی  هاروش و فنون از ایمجموعه شامل فضایی آمار ابزارهای

ذهـن   و چشم از استفاده با و هانقشه به نگاه با توانیممی ما که دهندمی انجام را همان کارهایی ابزارها این اردمو این از

 اسـت،  تـر پیچیـده  فضـا  پراکنـدگی آنهـا در   یا توزیع و است زیاد هاداده حجم که مواردی در ولی دهیم، انجام نیز خود

بـه   01: 0331کند )عسـگری،   زیادی کمک مشاهدات و دقت نتای  فزایشا در ما به تواندمی فضایی آمارهای از استفاده

 (.     0332نقل از روستایی، نعیمی و محمودی، 

 ایـن  کمـک  بـه  و گیرنـد می قرار استفاده ای موردخوشه تحلیل برای هاخوشه نقشه تهیه ابزارهای های داغ:تحلیل لکه

 تعیـین  را دارنـد  وجود آماری نظر از فضایی معنادار ناخوشه و سرد غ،دا هایلکه آن ها در که هاییتوان مکانمی ابزارها

 مفید بسیار گیرد، صورت اقدامی چند خوشه یا یک مکان اساس بر باید که زمانی به خصوص هانقشۀ خوشه نمود. تهیه

دارنـد.   زیـادی  ردکـارب  ابزارهـا  این نیز بندی هستندخوشه علت شناسایی دنبال به محققان که چنین در مواردیهم است.

بـه نقـل از بحـری،    0331)عسـگری، باشـد هـای داغ مـی  یکی از ابزارهای تحلیلی اصلی و بسیار مفید، ابـزار تحلیـل لکـه   

 (.33-21: 0331خسروی،

 شده محاسبه Z امتیاز کند.می محاسبه هادر داده موجود همه عوارب برای را جی ارد -گتیس مارهآ داغ هایلکه تحلیل

 از ایمجموعـه  اگـر  دیگـر  عبـارت  بـه  اند.بندی شدهخوشه زیاد و کم مقادیر به هاداده از بخش کدام که دهدمی نشان

 بـا  عـوارب  هایخوشه و داغ( هایزیاد )لکه مقدار با عوارب هایخوشه ابزار، این باشیم، داشته شده دهیوزن عوارب

 (.113-190: 0332، و همکاران به نقل از روستایی 0331:91)عسگری، کندمی شناسایی را سرد( های)لکه کممقادیر

 یـک  اینکـه  بـرای  کند.می نگاه دارد، اش قرارهمسایگی در که عوارضی چارچوب در عارضه هر به در حقیقت ابزار این

 قـرار  اش همسـایگی  در که عوارضی هم و خودش هم باید باشد، نیز معنادار آماری نظر از و شود لکه داغ تلقی عارضه،

 کـل  جمـع  بـا  نسـبی  طـور  بـه  همسایگانش و عارضه یک (Local Sum) محلی باشند. جمع زیاد داشته ارمقد ،دارند

 اختالف و باشد بیشتر مدنظر محلی جمع از ای یرمنتظره و زیاد طور به محلی جمع که شود. زمانیمی مقایسه هاعارضه



 111...                                                                                        آوری شهری بندی تابیی و پهنهتحلیل فضافرجی و صحنه / 

 .آمد خواهد دست به Z امتیاز دانست، فتصاد نتیجه در را نتوان آن که باشد ایاندازه به
 

 
 (ArcGIS 10.4)منبع:   داغ های لکه ابزار خروجی و ورودی شماتیک تصویر .1شکل شماره 

 

-تـوان لکـه  مـی   P-valueو Z امتیاز مقدارهای نمایش با دهد.می نشان را تحلیلی ابزار این خروجی و ( ورودی5شکل)

 .داد نمایش را اندشده بندیخوشه هادهدا آن در که هاییمکان یا داغ های

 شود:  ( به صورت زیر محاسبه میGetis- Ord Gi( جی )Mj1ارد ) -آماره گیتس

 :   0رابطه

  
هـا را نشـان   تعداد کل عارضـه  nو i ،jوزن فضایی بین عارضه و  j ،Wij، مقدار خصیصه برای عارضه Xj در این فرمول

 دهد.می
 

 آوریکار رفته تابهای به. ابعاد و شاخص4 جدول  شماره

 شاخص تعری  بعد مفهوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آوریتاب

 
 
 
 

 اجتماعی

 مطرح ادگر توس  بار اولین اجتماعی آوریتاب اصطالح

 و هاگروه توانایی به عنوان را اجتماعی آوریتاب وی شد.
 در اختالالت و خارجی هایبا تنش مقابله برای جوامع یا

محیطی زیست و سیاسی اجتماعی، با تغییرات همواجه
 آوری اجتماعی،تاب کلی قابلیت به طور .کندمی تعری 

به  مثبت پاسخ تعادل یا به برگشت اجتماع برای یک توان
به نقل از 0332:015 همکاران، و ها است )پرتویمصیبت

 (.0332جمشیدی، 

 جمعیت زنان

 سال 3جمعیت زیر 

 سال 12جمعیت باالی 

 بی سوادی

 زن سرپرست خانوار

 مهاجرت

 
 تراکم جمعیت

 
 

 اقتصادی

 ذاتی سازگاری و واکنش عنوان به اقتصاد، در آوریتاب

 که آنها را طوری به است؛ مخاطرات برابر در و جوامع افراد

 از ناشی بالقوه هایزیان و کاهش خسارات به قادر

 .(0335)رضایی،سازد  مخاطرات

 بیکاری

 
 مسکن )رهن و استیجاری(

 
 
 
 
 

 کالبدی

 بعد آوری،تاب سطح سنجش در تاثیرگذار ابعاد از یکی

 از را جامعه توان وضعیتمی آن طریق از که است کالبدی

 مواقع در تاثیرگذار جغرافیایی فیزیکی و هایویژگی نظر

 هایمؤلفه کالبدی، هایسیستم سانحه ارزیابی کرد. بروز

ها ها، ساختمانجاده شامل که شهرند و طبیعی ساخته شده
کالبدی  سیستم بدون شهر .هستند ها و...و زیرساخت

 بود خواهد پذیربسیار آسیب حوادث در برابر آورتاب
به نقل از جمشیدی،  010: 0313همکاران،  صالحی و)

0332.) 

های مساحت ساختمانی)خانه
 مترمربع(511تا 

 کلت( ساختمانینوع سازه )اس

 
 
 نوع مصالح ساختمانی  

 

 مورد مطالعهمحدوده 
هکتـار و  0512.1ای هموار در کنار رودخانه گرگـان بـا مسـاحت    کیلومتری شمال شهر گرگان بر جلگه 01قال در شهر آق
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بـر سـر راه بنـدر    قلعه شهر آبادی است کـه  قرار گرفته است. آق 01و َ 21°و طول جغرافیایی  21و َ 31°عرب جغرافیایی 

نفـر جمعیـت دارد.    5111ترکمن به گنبد قابوس قرار گرفته است. یکی از توابع مهم آن پیرواش جرجانیه است که بیش از 

هجـری  0151شود این شهر توس  شاه عبـاس در سـال  کند. گفته میقلعه را به هفت بخش تقسیم میرودخانه گرگان، آق

 است.   قمری بنا شده

، 0332 سـال  سرشـماری  بر اساس شهر این. است گلستاناستان شهرهای از یکی قالآق شهرستان مرکز قلعه،آق یا قالآق

 صـنایع  آن از پـس  و زراعت نخست شهرستان این مردم درآمد منابع(. ایران آمار سازمان) است داشته نفر جمعیت 32001

 هـای دانـه  و زمینـی  سـیب  ای،علوفـه  نباتـات  بات،حبو پنبه، برن ، جو، گندم،: آن عمده محصوالت. است تجارت و دستی

 بـا  گرگـانرود  رودخانه کنار در و گلستان شمال در قالآق شهرستان. آیدمی دست به دیم و آبیاری طریق از که است رو نی

 .است استان این گردشگرپذیر مناطق از ترکمن قالی همچون دستی صنایع و تاریخی آثار داشتن

 

 
 گلستان استان در قال آق شهر جغرافیایی یتموقع .4شماره   شکل

 

 هابحث و یافته
هـای  ، شـاخص از طریـق مرکـز ملـی آمـار ایـران      قالهای آماری شهر آقو بلوك GIS، های آماریپس از استخراج داده

ال، سـ  12سال، جمعیت بـاالی   3شاخص جمعیتی )جمعیت زنان، زنان سرپرست خانوار، جمعیت زیر 03که شامل  موردنظر

شاخص کالبـدی   بیکاری و مسکن رهن و استیجاری( وسوادی و تراکم جمعیت(، شاخص اقتصادی ) وضعیت مهاجرت، بی

باشد، تعیین گردیـد.  مترمربع، نوع اسکلت ساختمانی و مصالح ساختمانی( می511های تا)مسکن  یراستاندارد، مساحت خانه

آوری شـهری محلـه  های داغ تهیه شده و بر روی آن میـزان تـاب  لکه های موردنظر از طریق آزمون تحلیلو سپس نقشه

شود نـه  ها نمایش داده میها و عارضههای داغ تمرکز پدیدههای مختل  آن مشخص گردیده است. در آزمون تحلیل لکه

هـا را  خوشـه عارضه یا فراوانـی نیسـت. در حقیقـت     به معنی بیشترین تعداد "Hot Spot"ها. به همین دلیل تک عارضه

هـا  های داغ هستند و این محدودهشود، نشانگر لکههای قرمز رنگی که مشاهده میهای زیر لکهکند. در نقشهمحاسبه می

های قرمز رنگ بیشتر تمایل داشـته  در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. هر چه میزان این لکه ها بیشتر باشند، و به سمت لکه

آوری پذیر بوده و در نتیجه میـزان تـاب  هایی که در این محدوده قرار دارند، بیشتر آسیبوكشویم، بلباشد و نزدیک تر می

 یابد.آن کاهش می

 

 تحلیل ابعاد اقتصادی شاخص های تاب آوری

مؤلفۀ اشتغال و داشتن منبع شغلی ثابت و محکم و ایمن با میـزان درصـد خطرپـذیری کمتـر افـراد تـاثیر        شاخص بیکاری:

آوری شهر دارد. با توجه به این امر، با افزایش تعداد افراد بیکار، میزان تاب آوری شهری کـاهش خـواهش   بسزایی در تاب
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هـای داغ بـر   ( موقعیـت لکـه  3یافت. یعنی بین شاخص بیکاری و تاب آوری رابطۀ معکوس وجود دارد. طبق نقشۀ شماره )

آبـاد و  هـای کـل  قال یعنـی محلـه  مال شرق شهر آقهایی از شهای داغ در شمال  رب و بخشروی وضعیت بیکاری، لکه

آوری در محالت مـذکور کمتـر   شود. با توجه به مطالب ذکر شده، میزان تاباطراف آن و عیدگاه و حواشی آن مشاهده می

باشد که این محالت وضعیت بحرانی داشـتند و خسـارات مـالی و اقتصـادی     می 31-0339است. نمونۀ بارز آن سیل سال 

 را متحمل شدند. فراوانی 

های متعلق به خود اصوال تعلق و تعهد و احساس مسئولیت افراد نسبت به اموال و دارایی شاخص مسکن رهن و استیجاری:

های مختل ، افـراد بـه سـختی حاضـر بـه      بیشتر است تا نسبت به اموال دولتی و عمومی. در این بین هنگام وقوع بحران

-هـای رهـن و اسـتیجاری   شند. در نتیجه در زمان وقوع حادثه هر چه تعـداد سـاختمان  باهای خود میترك مکان و دارایی

-آوری رابطۀ معکوس وجـود دارد. بـر  آوری کمتر است. یعنی بین نوع مالکیت و تاب) یرشخصی( بیشتر باشند، میزان تاب

دهنـدة بیشـترین امـالك    های داغ بر روی شاخص مالکیت رهن و اسـتیجاری، نشـان  ( موقعیت لکه3اساس نقشۀ شماره )

 آورد.آوری شهر را پایین میباشد. در نتیجه تابها میآباد و عیدگاه و اطراف آن یرشخصی در محالت کل

 

 
 قالآق شهر در اقتصادی بُعد هایشاخص روی بر داغ هایلکه موقعیت هاینقشه .3شماره  شکل

  

 آوریتاب هایشاخص اجتماعی ابعاد تحلیل

-آسـیب  مـردان  بـا  مقایسـه  در بحـران  زمان در زنان که است داده نشان مختل  هایبحران تجربه :نانز جمعیت شاخص

 بـین . یابدمی کاهش شهری آوریتاب میزان باشد، بیشتر جمعیت کل به نسبت زنان جمعیت درصد چه هر. هستند پذیرتر

 .دارد وجود معکوس رابطه آوریتاب و زنان جمعیت شاخص

 و خردسـال  سـنی  گروههـای  در مختل  هایبحران وقوع زمان در خطرپذیری میزان بیشترین: سال 1 زیر جمعیت شاخص

 شـهری  آوریتـاب  میـزان  حـال  عین در و بیشتر پذیریآسیب باشد، بیشتر گروه این جمعیت درصد چه هر. باشدمی مسن

 .دارد وجود معکوس ارتباط آوریتاب و مولفه این بین. است کمتر

-گـروه  حادثـه  زمـان  پذیریآسیب میزان بیشترین گردید، بیان قبلی مبح  در که همانطور :سال 61 یباال جمعیت شاخص

 .نمود ویژه و جدی توجه پذیرآسیب گروههای به باید حوادث وقوع زمان در. باشدمی جامعه ضعی  و حساس های

 خـانوار  سرپرسـت  عنـوان  بـه  الق،ط یا همسر فوت مثل مختل  دالیل به که زنانی جمعیت: خانوار سرپرست زن شاخص

 زمـان  در خـاص،  روحیه داشتن و جسمی توان و گرددمی آنان متوجه که سنگینی مسئولیت به توجه با. شوندمی محسوب

-تـاب  میـزان  باشـد،  بیشتر گروه این تعداد چه هر. گیرندمی قرار بیشتر پذیریآسیب و بیشتر خطر معرب در بحران وقوع

 .است حاکم معکوس رابطه آوریتاب و مولفه این بین. دشومی کمتر شهری آوری

 آسـیب  دچـار  بحـران  برابـر  در دیده، آموزش افراد خصوص به و بیشتر آگاهی و دانش سطح با جمعیت :سوادیبی شاخص
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 باشـد،  بیشـتر  جامعـه  در سـواد بـی  و سواد کم و ترپایین سطوح در افراد تعداد چه هر امر، این به توجه با. شوندمی کمتری

 رابطـه  آوری تـاب  و سـوادی  بـی  شـاخص  بـین . شـود مـی  کمتر شهر آوریتاب میزان حال عین در و بیشتر پذیریآسیب

 .دارد وجود معکوس

 و مکـان  و جـا  یـک  به متعلق که افرادی. باشدمی متفاوت جامعه مختل  افراد در مکان وابستگی حس :مهاجرت شاخص

 دلیـل  بـه  کـه  افـرادی  بـه  نسبت پایدارتری رفتار مکان، به تعلق حس دلیل به حادثه، وقوع هنگام در. هستند خاص شهر

 .  دهندمی نشان را اندکرده مهاجرت موردنظر مکان به...  و شغلی شرای 

 شـامل  توانـد مـی  مطالعـه  مـورد  محـدوده  در هـا بلـوك  مساحت جا،این در تراکم از منظور :هابلوک مساحت تراکم شاخص

 بیشـتر  باشـد،  بیشـتر  محدوده شده ساخته سطوح تراکم میزان چه هر. باشد آن در موجود هایساختمان یا برج ها،آپارتمان

 .   شد خواهد آن آوریتاب کاهش نتیجه در و بیشتر پذیریآسیب و خطر معرب در
 

 
 نقشه تراکم مساحت بلوک ها در شهر آق قال .0شماره  شکل 

 

آبـاد  قال، بیشترین میزان تراکم در محلـه کـل  های تعیین شده شهر آقبلوك (، میزان تراکم سطوح1بر طبق نقشه شماره )

 گردد.می باشد و به میزان اندك در برخی محالت مشاهده می
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 قالهای بُعداجتماعی در شهر آقهای داغ بر روی شاخصهای موقعیت لکهنقشه .1 شماره شکل

 

سـال و زن   12سـال، جمعیـت بـاالی   3جمعیت زیـر  )زنان، پذیرآسیبکه وضعیت گروههای (2) های شمارةاساس نقشهبر

-هـای آن، لکـه  دهد. در محالت کل آباد و عیدگاه و حومـه سرپرست خانوار( و وضعیت مهاجرت و بی سوادی را نشان می

-مـی های داغ توزیع شده است. که این امر بیانگر تشدید بحران و افزایش خسارات بیشتر نسبت به سایر محـالت شـهر   

شـود، توزیـع   پذیر در بحران قلمداد میسال که به عنوان گروه آسیب 12چنین طبق نقشه وضعیت جمعیت باالی باشد. هم

آبـاد  هایی از محالت خزانه و الیاسپذیری و بخشهای داغ در شمال و شمال شرقی یعنی محله دلیجه بیشترین آسیبلکه

 شود.آباد را شامل میو حکیم
 

 های تاب آوریالبدی شاخصتحلیل ابعاد ک

هـای  یراسـتاندارد شـامل چـادر، کپـر، آلونـک، زا ـه و... هسـتند. ایـن نـوع           سـکونتگاه  شاخص مسـکن غیراسـتاندارد:  

پـذیرترین و  خـورد. در هنگـام وقـوع بحـران، جـزو آسـیب      ها به چشـم مـی  شهرسکونتگاههای  یررسمی بیشتر در کالن

هـا بیشـتر   باشند. هرچه تعداد این نوع سکونتگاهها میترین سکونتگاهین و  یرمقاوم ترترین و در عین حال ناامن خطرناك

 یابد.آوری شهری کاهش میباشند، میزان تاب
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هر چه مساحت قطعات ساخته شده در شهر کمتـر باشـد، در هنگـام     مترمربع(:411های تا شاخص مساحت ساختمانی)خانه

بیشتر خواهد بود و میزان خسارات مالی، جانی و... بیشـتری را بـه همـراه خواهـد     پذیری ناشی از سیل وقوع بحران، آسیب

 داشت.

های مسکونی خیلی مهـم  خصوص ساختمانها به نوع سازة به کار رفته در ساختمان شاخص نوع سازه )اسکلت( ساختمانی:

کنند، در زمان وقـوع بحـران،   احداث می هاهایی که با رعایت اصول ایمنی و استاندارد متناسب با نوع سازهاست. ساختمان

شـوند بیشـتر   هایی که در بلوك آماری مشاهده مـی شوند. هر چه تعداد ساختمانمیزان خسارت و آسیب کمتری مواجه می

 آوری شهر کمتر خواهد بود.باشند، میزان تاب

در نقـاط مختلـ  بسـتگی بـه      : نوع مصالح ساختمانی به کار رفته شده در سـاخت و سـازها  شاخص نوع مصالح ساختمانی

ها در بلوك آماری با مصالح سـاختمانی  هوایی و موقعیت جغرافیایی منطقه متفاوت است. هرچه تعداد ساختمانوشرای  آب

 آوری آن کمتر خواهد بود.تر باشد، میزان تابضعی 
 

 
 قالشهر آقهای بُعد کالبدی در های داغ بر روی شاخصهای موقعیت لکهنقشه .6شماره  شکل 

 

باشد. یعنی بیشترین نقاطی کـه لکـه هـای داغ    ها یکسان می( وضعیت تقریبا تمامی شاخص1) های شمارهاساس نقشهبر 

ها توزیع گردیده است و در عین حال بیشترین میزان خطرپذیری در وقوع بحران بـه خصـوص سـیل را دارنـد،     بر روی آن

ای مسـاحت  آوری کمتر این محالت است. امـا در نقشـه  وضعیت بیانگر میزان تابباشد. این آباد و عیدگاه  میمحالت کل

هـای مسـکونی و... را دارنـد، محـالت     پـذیری سـاختمان  دهد، بیشترین میزان آسیبمترمربع را نشان می511های تا خانه

 آباد هستندمحمدآلق، طعنه و الیاس

 

 گیرینتیجه
 بـه  نزدیکی و و دوری ناهمواری مانند هوا،وآب بر مؤثر عوامل چنینهم و جغرافیایی عرب در گستردگی دلیل به ایران

 کـه  اسـت  خشک نیمه و اقلیم خشک با  لبه مرکزی بخش در اما است. هوایی و آب تنوع دارای ها،بیابان و آب منابع
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 کوهسـتان  دلیل هب شرق شمال و  رب شمال، شمال هایبخش در است. آن بارز هایویژگی از زیاد تبخیر و کم بارش

 و مترقبـه   یـر  حـوادث  انـواع  با ایران جغرافیایی و موقعیت اقلیمی تنوع دلیل به دارد. بیشتری بارش  ربی بادهای و ها

 نـواحی  در چـرا کـه   داراسـت.  را بـاالیی  فراوانی درصد سیل ایران، طبیعی در حوادث بررسی با باشد.می رو روبه طبیعی

 نفـوذ  عـدم  و گیاهی پوشش کمبود و رگباری بارش دلیل به بیابانی نواحی و در زیاد رشبا و رود طغیان دلیل به مستعد

 شویم.می رو به رو سیل با و شده جاری رود از بستر خارج باران آب زمین در آب

سیل از جمله مخاطرات طبیعی است که همواره در بسیاری از مناطق مختل  جهان و همچنین کشور ایران هـر سـاله رخ   

-د. عالوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نیز بسیار تاثیرگذار و تشدید کننده این پدیده هستند که علت بیشتر سیلدهمی

های بهاری اخیر کشور از جمله سیل استان گلستان نیز همین عامل است. پس از مطالعه و بررسی ابعاد و جوانب مختلـ   

نامه مدیریت و کنترل سیالب بسیار مهـم  سامانه جامع نظام سیل استان گلستان مشخص شد که بح  مدیریت و تشکیل

ای جامع برای مدیریت و کنترل سـیل  های طبیعی و کنترل این نوع بالیا باید سامانهو ضروری است. برای کاهش بحران

کـه  طـوری   ، بهریزی شده باشدای ایجاد شود که در آن دقیقا وظای  و اختیارات دستگاهها و نهادها برنامهدر سطح فراقوه

هـا  امکان انجام کارهای اجرایی و مدیریتی و... در راستای هم باشند. بنا به نظرات نگارندگان، مواردی کـه در زیـر بـه آن   

 اند:گردد در بروز فاجعۀ سیل اخیر، دخیل بودهاشاره می

 ینی نادرسـت شهرنشـینی   گزها به خصوص کاربری مسکونی و به عبارتی مکانیابی نادرست و نابجای کاربریمکان

 ها.سکونتگاه و

 هـای  ها از طریق تخریـب و از بـین بـردن حـریم    ها به منظور سکونت در مجاورت رودخانهتعرب به حریم رودخانه

 ها.اصلی رودخانه

   احداث و ساخت و ساز  یر اصولی و بدون توجه به اصول ایمنی و استحکام و استانداردهای ساخت و ساز و اسـتفاده

 لح ضعی  و ارزان قیمت.از مصا

 مدیریت و عدم نظارت درست به خصوص در صدور مجوزها.ترین عامل، سوءمهم 

 ها.نگری این نوع بحرانبینی و آیندهها و عدم پیشناتوانی در کنترل و مدیریت کردن بحران 

  هـا و مراکـز   ازمانعدم مشخص بودن و تعری  چارت سازمانی، اداری به منظور ایفای نقش و وظای  هر کدام از سـ

 رب .ذی

 ها.انگاری مسئوالن و مدیران مرتب  و اقدام به موقع حین وقوع بحرانسهل 

 ها با یکدیگر و از سوی دیگر با مردم.ها و ارگانعدم اتحاد سازمان 

     عدم رسیدگی و توجه بعد از وقوع بحران و اتمام آن )مردم منطقه بحران زده خیلی زود بـه فراموشـی سـپرده مـی-

 شوند(.

 دیـده  های و اموال مردم، شغل و کسـب و کـار آسـیب   های اجتماعی) افراد جامعه، داراییعدم توجه جدی به سرمایه

گردنـد( بایـد   های اجتماعی یک کشور و جامعه محسوب می، مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی و... جزو سرمایهمردم

 قبل باز گردند. سریع احیاء و بازسازی شوند تا مردم بتوانند به حالت

 بحران و حادثه وقوع از بعد موقع به و کامل رسانیخدمات عدم. 

 و مجازی اجتماعی، ملی، هایرسانه طریق از افتاده اتفاق واقعیت رسانیاطالع در مسئوالن کاریمحافظه)... 

 خود نفع به آمده وجود به بحران وضعیت از استفاده سوء و دالالن سودجو، افراد افزایش. 

 آمـاری  هایبلوك که قالآق شهر در فضایی تحلیل از استفاده با شهری آوریتاب بررسی پژوهش، این هدف راستا این در

 Arc افزارنرم از استفاده با آن هاینقشه و گردیده تهیه 0332 سال سرشماری اساسبر ایران آمار ملی مرکز طریق از آن
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GIS 10.4 داغ های لکه تحلیل آزمون و (Hot Spot )پـذیر آسـیب  محـالت  آمـاری  هـای بلـوك  شناسـایی  منظـور  به 

 هـای شاخص آماری، هایبلوك در که دهدمی نشان آمده دست به نتای . است گرفته قرار ارزیابی مورد و گردیده استخراج

 نـوع  خانوار، سرپرست وضعیت مهاجرت، سوادی، بی سال، 3 زیر جمعیت زنان، جمعیت استیجاری، و رهن امالك بیکاری،

 محـالت  بیشـترین  و دارنـد  مشابهی وضعیت تقریبا ساختمانی( اسکلت) سازه نوع و  یراستاندارد مسکن ساختمانی، مصالح

-دهـه  در افتاده اتفاق هایسیل مثل بحران وقوع زمان در و هستند آبادحکیم و دلیجه عیدگاه، آباد،کل محالت پذیر،آسیب

-آسـیب  مراتـب  بـه  خزانـه  محمدآباد، مثل محالتی و اندشده متحمل را اراتخس و آسیب بیشترین محالت این اخیر های

 احـداث  کـه  مترمربع511 تا هایخانه مساحت هایشاخص لحاظ از اما. اندداشته محالت این با مقایسه در کمتری پذیری

 محلـۀ  سـال،  12 الیبـا  جمعیـت  شاخص نیز و دارند بحرانی وضعیت آباد،الیاس و طعنه محمدآلق، محالت بودند، گردیده

 میـزان  و دارنـد  قـرار  بیشتری پذیریآسیب و خطر معرب در آباد،حکیم و آبادالیاس خزانه، محالت از هاییبخش و دلیجه

 محـالت  جـزء  کـه  است آبادکل محله در بناها سطوح تراکم میزان نیز و. باشدمی کمتر شده نامبرده محالت در آوریتاب

 ذیـرب   مـدیران  و مسـئوالن  توسـ   آن عوامـل  و چگـونگی  و مطالعه جدی صورت به باید محالت این. است پذیرآسیب

 و اثـرات  کـه  شـوند مـی  متحمـل  را ناپـذیری جبـران  گـاهی  و جدی خسارات بحران وقوع هنگام در چراکه. گردد بررسی

 . ماندمی بعد هاسال تا آن پیامدهای

 ایت قوانین اصول و استانداردهای ایمنی دقـت و توجـه   خصوص مسکونی به رعدر زمینۀ احداث و ساخت و سازها به

 ویژه صورت گیرد.  

  های جمعی و به خصوص مسئوالن ذیرب  از طریق معرفی و تشـویق  سازی شهروندان توس  رسانهتبلیغ و فرهنگ

 های استاندارد و مقاوم.افراد جهت استفاده از مصالح و سازه

 دهای رعایت نکردن اصولی ساخت و سازهای  یراستاندارد.کردن شهروندان نسبت به اثرات و پیامآگاه 

 .نظارت دقیق و اصولی در صدور مجوزها توس  شهرداری و به کارگیری کارشناسان زبده در این زمینه 

 های دارای استحکام و استقامت کم و ارزان قیمت اسـتفاده مـی  یکی از مهمترین عواملی که افراد از مصالح و سازه-

قیمت و در عـین حـال   توان با تولید و ارائه مصالح ارزان رانی مصالح مقاوم. برای حل این مشکل میکنند به دلیل گ

هـای مـرتب  و قـرارداد بـا     درآمـد از طریـق حمایـت سـازمان    مستحکم و مقاوم برای افراد و قشرهای ضعی  و کم

 تولیدکنندگان آن در اختیار شهروندان قرار داد.

 بـه  های سـنی و اقشـار مختلـ  در محـالت گونـاگون      ی فرهنگی، ورزشی برای گروههاها و مکانافزایش مجتمع(

های فرهنگی، ورزشی، تفریحی و سرگرمی کمتر توجه شده و کمتر بـه چشـم   نسبت مساجدی که وجود دارد، مکان

 خورد(.می

      احیـای مشـا ل   ایجاد اشتغال از طریق نوآوری، کارآفرینی، شناسایی و سپس معرفی کسـب و کارهـای نـو و حتـی

 متروکه و قدیمی.

 کرده و جذب افراد مستعد و صـاحب  جلب اعتماد از طریق حمایت از نوجوانان و جوانان و به خصوص اقشار تحصیل

 ایده.

 پذیر و نیز محالتی که بـه مراتـب آسـیب   های قدیمی در محالت آسیبتعمیر یا تخریب یا بازسازی، نوسازی بافت-

 الت دارند باید توجه جدی گردد.پذیری کمتری نسبت به این مح

 های کتاب و... )فق  یک کتابخانه در کـل شهرسـتان   های عمومی، کافهکمبود مراکز علمی، فرهنگی مثل کتابخانه

 قال وجود دارد(.آق

  درآمد که بتوانند صاحب خانه شوند.ارائه تسهیالت بانکی با درصد سود کمتر به خصوص برای اقشار کم 
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  های مسکونی از سوی دولـت یـا بخـش خصوصـی در جهـت رفـاه و آسـایش و آرامـش         آپارتماناحداث مجتمع یا

 شهروندان )به صورت مالکیت عمومی یا خصوصی(.

   باشـد. حتـی   بررسی عوامل ترك تحصیل نوجوانان و جوانان در این محالت که علت اصلی آن مالی، اقتصـادی مـی

ی  خانواده و گـاهی نبـود سرپرسـت خـانواده مجبـور بـه تـرك        شود که این افراد به دلیل شرای  مالی ضعدیده می

 روند )افزایش چشمگیر کودکان کار(.تحصیل شده و به دنبال کسب و کار می

 های چگونگی مقابله با بحران. افـراد نوجـوان و جـوان در مـدارس     های سنی مختل  در زمینهآموزش افراد در گروه

های آموزشی، مهـارتی و حتـی از طریـق    ها و کارگاهرت شرکت در کالستوس  مربیان و افراد سالخورده نیز به صو

 های جمعی.تر رسانهکرده و آموزش دیده خانواده یا آشنایان و بستگان و مهمافراد تحصیل

 ها به دلیل مالی، اقتصادی می باشد که افـراد بـه   جلوگیری از مهاجرت افراد از طریق ایجاد اشتغال که اکثر مهاجرت

کنند )در شهرهای کوچـک بـه خصـوص در ایـن شـهر بـه دلیـل        بزرگ و نیز خارج از کشور مهاجرت میشهرهای 

 بیکاری و نبود شغل به صورت چشمگیر مشاهده می شود(.

 نهاد مثل کمیته امداد، بهزیستی، سازمان امور زنـان،  های دولتی و مردم حمایت از زنان سرپرست خانوار توس  ارگان

ها یـا بسـتگان و   های اخیر افزایش یافته است. از طریق معرفی این افراد توس  خانوادهر سالهای زنان که دانجمن

 آشنایان و... .

 

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

 
ر برابر مخاطرات طبیعی بـا تاکیـد   آوری محی  شهری دارزیابی تاب (0339، ابراهیم )اکبری سعید؛ ،فتحی ؛احمدی، عبدالمجید  (0

، 59مجلـه جغرافیـا و مخـاطرات محیطـی، شـماره       ،؛ مطالعۀ موردی: شهر ارومیهGISلرزه با استفاده از منطق فازی و بر زمین
 .29-93 .صص

اولـین کنفـرانس ملـی     ،GISمدیریت بحران سیل در منـاطق شـهری بـا اسـتفاده از      (0313، اکبر )اسمعیلی و احمدی، توحید (5

 های شهری، تهران.مدیریت سیالب
آوری نقش رویکرد مدیریت سیالب بـر تـاب   (0333، عبدالسعید )توماج مرتضی؛ ،سیدیان امین؛ ،استاکالیه محمدی ؛بابائی، بتول (3

، شـماره  01زدة حوضه آبخیر گرگانرود، فصلنامه آمـایش جغرافیـایی فضـا، سـال     جوامع محلی، مطالعه موردی: روستاهای سیل
 .  13-91 .، صص31مسلسل 

در علـوم محیطـی. نشـریه     Arc GIS افـزار کاربرد ابزارهای آمار فضایی موجود در نرم (0339، یونس )خسروی و بحری، علی (1
 .33-21.، صص3، شماره 3برداری و اطالعات مکانی، دورة مهندسی نقشه

طی شـهری بـا رویکـرد مـدیریت بحـران؛      بررسی و سنجش تاب آوری شبکه ارتبا (0339، محمود )رحیمی و بدیع، پروین دخت (2

   .15-12 .صص ،5، شماره 01تهران، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال  5نمونه موردی، منطقه 
آوری اجتمـاعی؛ بررسـی مـوردی: محلـه جلفـا      طراحی شـهری و تـاب   (0332، زهرا )شیرانیمصطفی؛  ،بهزادفر ؛پرتوی، پروین (1

 .33-009 .، صص09ه معماری و شهرسازی، شماره نام فصلنامۀ دو ،اصفهان
آمـادگی بـرای مقابلـه بـا      (0319)یاسـبال ی   معصـومه  فـالح،  فهیمه موسوی، ساداتاشرف ایوبیان، زیباپورحیدری،  المرضا  (9

 ایران. هالل کاربردی -علمی عالی آموزش مؤسسۀچا  اول و دوم، تهران: حوادث و مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، 
هـای  توسعۀ پایدار شهری با تمرکـز بـر مـدیریت سـیالب     (0335، سهند )زادهتقی امین؛ ،حسنی عباس؛ ،نقوی ؛زاده، حامدتقی  (1

 المللی مهندسی عمران، معماری، توسعه پایدار شهری، تبریز.کنفرانس بین ،قالشهری؛ مطالعۀ موردی: شهر آق

هـا در نهادهـای   ر مخـاطرات طبیعـی و میـزان دسترسـی بـه آن     آوری در برابهای تابشناخت شاخص (0332) جمشیدی، زهرا (3
شهر شیراز، گلی، علی، دانشگاه شیراز، دانشـکدة اقتصـاد، مـدیریت و علـوم اجتمـاعی، علـوم       مرتب  با مدیریت بحران در کالن

 ای.ریزی توسعۀ منطقهبرنامه -اجتماعی
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آوری کالبـدی بافـت هـای    ش و ارزیـابی میـزان تـاب   سـنج  (0331، زهـرا ) سلیمی یونس؛ ، المی ؛سورشجانی، رسول حیدری (01
 .، صـص 51مجلۀ جغرافیا و مخاطرات محیطـی، شـماره    ،شهری در برابر زلزله؛ نمونه موردی: محالت بافت فرسودة شهر بوشهر

11-13. 
یر هـای خطرپـذ  تحلیـل فضـایی پهنـه    (0332، عبدالمجید )نظریمحمود؛  ،مرادی ؛بختی شاه ،رستمی ؛دوست، سیدیاسرحکیم  (00

فصـلنامۀ   ،های روستایی شهرسـتان هیرمنـد  های روستایی مناطق مرزی؛ مطالعه موردی: سکونتگاهزیستی و فعالیتی سکونتگاه

 .90-35 .،صص33، شماره 52اطالعات جغرافیایی، دوره 
ون شـهری  لزوم تعیـین حـریم رودخانـه هـای در     (0313، ابراهیم )امیری تکلدانی المعلی؛  ،سبعه امیر؛ ،صمدی ؛خدایی، کریم (05

 های شهری، تهران.اولین کنفرانس ملی مدیریت سیالب ،برای کاهش خسارات وقوع سیل
دوفصـلنامه مـدیریت    ،مجموعـه شـهری قـزوین    در آوریهـای تـاب  سنجش ظرفیت (0331، زینب )عادلی و داداش پور، هاشم (03

 .93-11 .، صص1بحران، شماره 
و ارائـه   0339-31بررسـی سـیل اسـتان گلسـتان در سـال      ( 0331بدالرضـا ) ، عظهیری سیدعلی؛ ،زادهایوب ؛زاده، یوس رجبی (01

 .350-315 .، صص1، شماره 1مجله اکوهیدرولوژی، دوره  ،کنترل و مدیریت آن در آینده راهکارهای

ی: بافـت  آوری کالبدی در برابر زلزله؛ مطالعه مـورد تحلیل تاب (0331، مصطفی )ایستگلدی عیسی؛ ،زادهابراهیم ،روستا، مجتبی (02
 .0-01 .، صص11مجله جغرافیا و توسعه، شماره  ،فرسوده شهر مرزی زاهدان

هـای اجتمـاعی،   هـای فضـایی بـر پایـه شـاخص     تحلیل نـابرابری  (0332، خسرو )رحمتی حسین؛ ،زادهکریم ؛روستایی، شهریور (01

، 1ریزی شـهری، دوره  جغرافیای برنامههای پژوهش ،اندام؛ مطالعۀ موردی: شهر میاندوآباقتصادی و کالبدی در شهرهای میانه
 .190-113 .، صص3شماره 

های آموزشـی و نقـش آن در پایـداری    تحلیلی فضایی بر نابرابری (0332، سلمان )محمودی کیومرث؛ ،نعیمی ؛شهریور روستایی، (09

، 9سـعۀ اجتمـاعی، سـال    ریـزی رفـاه و تو  فصلنامه برنامـه  ،های آمار فضایی؛ مطالعه موردی: شهر سقزاجتماعی شهری با روش

 .10-35ص.، ص51شماره 
-هـا و چـارچوب  آوری و شـاخص تببین و تحلیل مفهوم تاب (0332، امیر )بسطامی نیا محمدحسین؛ ،سرائی ؛رضایی، محمدرضا (01

 .35-11 .صص، 1، شماره 1فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دورة  ،های آن در سوانح طبیعی
، «هـای طبیعـی  ریزی در بحرانهای برنامهمفاهیم، الگوها و شیوه»مدیریت بحران (0333، سمیرالسادات )حسینی و ربیعی، علی (03

 انتشارات تیسا. تهران: چا  اول،

آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سـوانح طبیعـی؛ مطالعـه مـوردی: زلزلـه      ارزیابی تاب (0335) رضایی، محمدرضا (51
 .52-31صص.، 3شماره ، 5دوره ان، دوفصلنامه مدیریت بحر ،های شهر تهرانمحله

آوری محیطـی بـا   بررسی میـزان تـاب   (0331) محمدرضا ،فرزاد بهتاش ؛هاجر ،سرمدی ؛محمدتقی ،آقابابایی ؛صالحی، اسماعیل (50
 .33-005 .، صص23، شماره 39مجله محی  شناسی، سال  ،استفاده از مدل شبکۀ علیت

هـا؛ مطالعـۀ مـوردی: شـهر     شهری در حاشـیه رودخانـه  شناسی بافت مناطق آسیب (0313، محمود )سی  الهی و صالحی، اصغر (55

 اولین کنفرانس ملی مدیریت سیالبهای شهری، تهران. ،قالآق
هـای احتمـالی؛ نمونـه    آوری کالبدی شهر در برابر زلزلـه ارزیابی تاب (0331، عطا ) فاری حسین؛ ،فرنظم ؛چهاربرج، علیعشقی  (53

 .00-51، صص1، شماره 5ریزی توسعۀ کالبدی، سال نشریه برنامه ،موردی: منطقه یک شهرداری تهران
 انتشارات بوستان حمید.تهران: ها در مدیریت بحران، چا  پنجم، الگوها و دیدگاه (0313) علمداری، شهرام (51

بندی خطر زمین لغزش در حوضـۀ آبخیـز او ـان اسـتان     یهنه (0333، محسن )رنجبر پرویز؛ ،کردوانی ؛ المی کالت،  المرضا (52

 .0-01 .، صص31، شماره مسلسل 01ا استفاده از مدل فازی، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، سال گلستان ب
انتشـارات دانشـگاه    تهران:  چا  اول، ،درآمدی بر تحلیل ساختار و سازمان فضایی منطقه (0331، آزاده )عظیمیو  فرجی، امین (51

 تهران.
ای بـا اسـتفاده از تحلیـل فضـایی و مـدل      آوری منطقـه بررسـی تـاب   (0339) نسـرین  ،آتش افروز ؛محمود ،آروین ؛، امینفرجی (59

 .، صـص 0، شـماره  01مجلـه آمـایش سـرزمین، دوره    ،های استان خوزسـتان ؛ مطالعۀ موردی: شهرستانWASPASترکیبی 

53-0. 
ی شـهری؛  فضـای  -آوری مکانیهای کلیدی سنجش تاببس  شاخص (0331) مونا ،بندهحاجی ؛محمدرضا ،مثنوی ؛قرائی، فریبا (51

 .صص.، 29، شماره 01مجله باغ نظر، سال  ،مرور فشرده ادبیات نظری
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