
18-31، 1397، بهار )24پیاپی (1ي ، شماره7ی، سال خراسان جنوبي دانش انتظامی فصلنامه

زلزلهبرابردريشهرهايمحله)اجتماعی، نهادي(آوريتابیابیسنجش و ارز
)شهر قائنیمورد پژوه( 

3یثقفيمهد،2یثانيمحمد اسکندر1،وحید اعتمادي

:چکیده
ي،شـهر يهاسکونتگاه. بحران استیریتدر مدیعملو يمهم نظریاربسیماز مفاهیکیدر برابر زلزله يآورتاب

را یرسـاختی و زگذاريیهسرمای،انسانیروينیزانمیشترینکشور، بیتیجمعيهاتراکميهاهستهینتربزرگعنوانبه
در معرض یانسانو یعیدر صورت بروز هرگونه بحران طب،ازحدیشببه خود جذب کرده است و به علت تمرکز و تراکم 

مصـون مانـدن از   یدر پیشههمیربازانسان از دکهییازآنجاقرار دارد و یعیو طبیانسانهايیبآسو یدهاتهدیشترینب
يابزارعنوانبهیاراضيکاربریزيربرنامهیانمینمختلف بهره برده است در ايهاروشمنظور از ینبوده بدیداتتهد

در کـاهش  یو نقـش مهمـ  يجوامـع شـهر  يآورتـاب یشمهـم در افـزا  ینقشـ يشـهر ینقدرتمند در دست مسـئول 
جهـت سـنجش  .استتوصیفی–یلیتحلیو با روشبودهيکاربردیقحاضر تحقیقتحق. در برابر زلزله داردپذیريیبآس

اب و بر اساس فرمول پنج محله انتخیتصادفیريگنمونهصورتبهاست ابتدا شدهاستفادهساکنان ازنظريآورتابابعاد 
پـژوهش  سـؤاالت یـل شـد جهـت تحل  یـع توزمحالت هـدف ینساکنیانگینو میدکوکران حجم نمونه مشخص گرد

یندر شـهر قـا  يآورتابیزانکه مدهدیمپرسشنامه نشان یجنتا. ستشدهگرفتهبکار یونو رگرسیرسونپيهاآزمون
در یرتأثینو کمتريآورتابیشسبب افزاتواندیمیرتأثیشترینبا بیبعد اجتماعینهمچن. بعد مطلوب است اینازنظر
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ین، زلزله، محله، شهر قاآوريتاب:کلیديواژگان

مرکز فردوسشهري، گرایش آمایش شهري دانشگاه پیام نوريزیربرنامهدانشجوي کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و -١
گروه جغرافیادانشگاه بیرجند، یعلمئتیهعضو -2
گروه جغرافیادانشگاه بیرجند، یعلمئتیهعضو -3

V.etemadi6367@gmail.com  .٢ M_eskandarisani@birjand.ac.ir .٣
Saghafi_mahdi@yahoo.com



1397/19، بهار )24پیاپی (1ي ، شماره7ی، سال خراسان جنوبي دانش انتظامی فصلنامه

مقدمه

باعث افزایش فراوانی وقوع حـوادث و اثـرات   تواندیماعتقاد بر این است که تغییر شرایط اقلیمی 
Luskova et(جامعـه شـود   يهابخشيهمه، و زیستیطمح، هاآنمهم روي سالمت افراد، اموال 

al, 2015 .( مدیریت بحران يهاسازمانمتعددي توسط يهاچارچوببراي واکنش به این روند منفی
"4شـهر تـاب آور  "مفهـوم  هـا آنو یکی از ) Havki et al, 2017(است شدهگرفتهبه کار المللیینب

که شهرها روابط بیشتري با شهروندان محلی در سطح ملـی  گیردیمنشأتینجاازااین مفهوم . است
بیشتري روي شرایط محلی دارند و مجبور به اتخاذ تغییرات و مقـررات ضـروري   یراتتأثهاآن. دارند
ـ مبتنـی بـر   یرپذانعطافمفهوم شهر .ندزندگی اجتماعی شهري هستيهاحوزهيهمهدر  ، بینـی یشپ

براي بالیاي طبیعـی در ارتبـاط بـا    عمدتاً(کاهش اثرات فیزیکی، اقتصادي، و اجتماعی بالیا در شهر 
ما فقط بالیاي طبیعـی را در  -استاجراقابلتغییرات اقلیمی است اما براي انواع انسانی یا عمدي نیز 

از طریـق  هـایی یـت موقعا ایجاد شرایط مناسب براي مقابله بـا چنـین   این کار ب. است) گیریمیمنظر 
؛ پیوسـتن ضـوابط   )از معمـولی تـا نجـات   (یافتـه سـازمان اقدامات مختلف همچون تضمین خـدمات  

در سـیالب  شـده ساختهیررسمیغيهاسکونتگاهبدون (فضایی هايیزيربرنامهمعقول و وسازساخت
نظارتی و هشـدار زودهنگـام بـراي مراقبـت از     هايیستمس؛ قرار دادن )داریبشيهادامنهیا هادشت
سـازي یـاده پ، میـراث فرهنگـی؛ تهیـه و    زیسـت یطمحـ ، اموال عمـومی،  هایرساختز، )ساکنان(افراد 

).Brugmann, 2012(شودیمبازسازي، و غیره، انجام هايياستراتژ

-آلـپ یـز خزلزلهکمربندروي یريقرارگیژهوبهو شناختیینزماقلیمی، هايیژگیوایران به دلیل 
شاخص ریسـک بحـران   کهيطوربه، شودیمکشورهاي دنیا محسوب پذیرترینیبآسازجملههیمالیا، 

زلزله پذیريیبآسبعد از ارمنستان، ایران باالتریندهدیمنشان ) 2004(توسعه سازمان ملل يبرنامه
قائد رحمتـی  (استدادهرخدر ایران یعیطبیابالنوع 40مورد از 31را در بین کشورهاي جهان دارد و 

، در برابـر  بیرجنـد شـهر  ازجملـه شـهرهاي ایـران،   خطرپذیرياخیريهاسالدر .)1393و همکاران، 
یرجند است که بـا  در این پژوهش شهر بموردمطالعه. افزایش داشته استیرمترقبهغحوادث و سوانح 

بـه انتخـاب محالتـی کـه واجـد      یتدرنهاتوجه به ماهیت تحقیق که یک مطالعه تطبیقی خواهد بود 
اقتصادي متفـاوت باشـند   -اجتماعیهايیرساختزمتفاوت فرهنگی، اقتصادي یا به لحاظ يهاارزش

. باشدطر بحران میپیش از بحران و معطوف به تقلیل خمرحلهپژوهش در ارتباط با . شودیمپرداخته 
اجتماعات شهري بـا وضـعیت   يآورتابرابطهمطالعهیطورکلبهتر هدف این مطالعه به عبارت دقیق

و يآورتــابخطرپــذیري در برابــر زلزلــه و شــناخت ابعــاد اجتمــاعی، اقتصــادي، نهــادي و کالبــدي 
اجتماعـات  يآورتـاب رابطههاي الزم براي اقدامات تقلیل خطر بحران و همچنین درك بهتر استنباط

4resilient city concept
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و نقش آن در يآورتابکاهش اثرات سوانح طبیعی است همچنین با توجه به تقویت منظوربهشهري 
هایآگاهيارتقابر نقش آموزش، ) شهر بیرجند(در مناطق شهري ) زلزله(کاهش اثرات سوانح طبیعی 

... هاي محلـی، بـومی و  هاي نهادي، مهارت، توسعه دانش، تعهدات عمومی و چارچوبیرساناطالعو 
43َییدر مختصات جغرافیانیشهر قا.شودمییدتأکيآورتابافزایش و تقویت هايیاستسعنوانبه
يهـا گسـل منطقه به دلیل وجود یندر ا. قرارگرفته استيطول خاور59و 11َو یعرض شمال33و

اردکول در شرق، گسل دوست آباد در گسلدر شمال،یزا از قبیل گسل دشت بیاض و کولفعال لرزه 
، انـد نمـوده جـاد یقـرن اخیـر را در آن ا  کیهايلرزهینزمینترمهمجنوب کهغرب و گسل سده در 

اساس به نظر نیبر ا. داردتأملو درخوریاتیحیاربسطیشرایو ژئوتکنیکيالرزهيفاکتورهایبررس
منطقـه امـري ضـروري و    یـن در ابنـدي  زپهنـه یرولـرزه ینزمـ خطر یانجام مطالعات بررسرسدیم

و فیزیکی و انسانی در پاسـخگویی هايیستمسنگرانی براي بهبود توان يآورتاب.باشدیرناپذاجتناب
ابلـه بـا   سیستم یک شهر بایـد توانـایی مق  . کندرا منعکس میهاآنواکنش به وقایع شدید و بهبود از 

که بر اهمیـت  يآورتابمفهوم . ناشی از حوادث و بالیاي طبیعی را داشته باشديیرمنتظرهغضربات 
فیزیکـی و انسـانی   هـاي یستمسهايیتقابلدارد یدتأککاهش خسارات قبل از وقوع بالیا يهاروش
در برابـر حـوادث   به این معنا است که یک مکان قادر به ایستادگی يآورمفهوم تابدر حقیقت . است

و یا کیفـت زنـدگی و بـدون دریافـت     یدهبهرهکاهشیبآستخریبی، خساراتطبیعی بدون تحمل 
سوانح طبیعـی در دنیـا   ).8:1393، و همکارانسلمانی مقدم(فراوان از خارج از جامعه باشد يهاکمک

رسـیدن بـه ایـن    يهاراه، یجهدرنتو . بوده استموردتوجهتوسعه پایدار درراههمواره با چالشی بزرگ 
بنابراین کاهش خطر سـوانح از  . استیداکردهپضرورت پذیريیبآسالگوهاي کاهش یلهوسبهتوسعه 

ملی هر کشـور  هايگذاريیاستسضرورت دارد جایگاهی مناسب در اهمیت خاصی برخوردار است و
Davis(تلف ایجاد نمودو کارا در سطوح مخمؤثرتا بتوان شرایط مطلوبی براي کاهش خطر بازکرده

et al, 2005 .( در برابـر سـوانح طبیعـی   يآورتـاب رابطهدر این میان تبیین ) نحـوه درواقـع ، )زلزلـه
و يآورتـاب اجتماعی، اقتصادي، نهادي، سیاسی و اجرایی جوامع در افزایش هايیتظرفیرگذاريتأث

نحـوه و يآورتـاب مقولـه نگرش به نوع است کهذکریانشا. در اجتماع استيآورتابشناخت ابعاد 
وضع موجود و علل آن نقشی کلیـدي دارد و از  يآورتابدر چگونگی شناخت طرفیکازتحلیل آن، 

اساسـی قـرار   یرتـأث رویـارویی بـا آن را تحـت    نحـوه و خطرها و اقدامات تقلیل طرف دیگر سیاست
و کـاهش اثـرات آن، بـا    ) زلزله( طبیعیدر برابر سوانح يآورتابرابطهکه تبیین روستینازا. دهدمی

دارد از اهمیـت  يآورتـاب که این تحلیـل بـر بعـد    یديتأکتوجه به نتایجی که در بر خواهد داشت و 
هـاي  پذیري جوامع و تقویت توانـایی هدف از این رویکرد کاهش آسیبدرواقع. باالیی برخوردار است

يهـا حـوزه در يآورتـاب امـروزه،  . مردم براي مقابله با خطرات ناشی از وقوع سـوانح طبیعـی اسـت   
به 2005ژانویه22چهارچوب طرح هیوگو در .شودیمدر مدیریت سوانح بکار گرفته یژهوبهگوناگون 
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رسید، که خـود حرکتـی   ) UNISDR(بحران سازمان ملل متحد کاهشالمللیینبتصویب استراتژي 
ریـزي  از زمان تصویب این الیحه قانونی، هدف اصـلی برنامـه  . شودیممثبت در این زمینه محسوب 

پذیري به نحوي بـارز بـه سـمت تمرکـز     ، عالوه بر کاهش آسیبخطر بحرانبراي مخاطره و کاهش 
.)Mayunga,2007(است یداکردهپع گرایش آوري در جوامروي ایجاد تاب

اهداف تحقیق 

نیشهر قايکالبدپذیريیبآسزانیمییشناسا-1

نیشهر قايآورتابزانیمیبررس-2

نیشهر قايآوربرتابیرگذارتأثيهامؤلفهییشناسا-3

پیشینه تحقیقات داخلی

تحقیقيهاافتهیسالمحقق
رضایی و 
کالبدي قرار دارديآورتابازنظرنیو بدتردر بهترین يآورتابازنظرمحله قیطریه و قلعه مرغی به ترتیب 1394همکاران

سلمانی 
مقدم و 
همکاران

الگوي کاربري اراضی سبزوار از يآورتابکاربري اراضی افزایش يزیربرنامهبا استفاده از اطالعات جغرافیایی 1393
اندپرداختهمعابر شبکهيفضاهادسترسی به يهاجنبه

محله قیطریه، ستارخان و قلعه - اقتصادي و نهادي جوامع شهري در برابر سوانح طبیعیيآورتابارزیابی 1392رضایی
و نهاديياقتصاديآورتابيهاشاخصازنظرمرغی 

یقائد رحمت
يهامؤلفه، ابعاد و موردمطالعهيهامدلو کاربري است با توجه به چارچوب يهاپژوهشازجملهاین مقاله 1391و بافقی

مشخص نمودهرایطیمحيآورتابپیشنهادي براي 
و زنگ

آموزشی جامعه در برابر بحران ، تولید و انتقال دانش، یردولتیغينهادهاایجاد يهاشاخصبر مطالعهدر این 2013دیگران
.شدهدیتأکهاسازمانایجاد 

کاتر و 
2011همکاران

در برابر بالیا طبیعی انجام دادند که يآورتابيهاشاخصطراحی معیارهاي و ◌ٔ نهیدرزمگریددر مطالعه 
و رساختیزاقتصادي و نهادي و - اجتماعی يآورتابدر ابعاد يآورتابهدف اصلی آن تدوین شاخص 

.قراردادندیموردبررسسرمایه جامعه 

کالتن و 
2008همکاران

مطالعه قرار داده آمادگی در برابر سوانح، همچنین کاهش يآورتابجوامع يهایژگیومشخص طوربه
مقاوم شهري را موجب وسازساختياستانداردهاکالبدي جوامع شهري را با استفاده از تدوین يریپذبیآس

دانندیمدر برابر سوانح شهرهايآورتابافزایش 

وایل و 
2005کامپنال

داشته فرایند مؤثرشهرهابازسازي يآورتابرا در يزیربرنامههري، باز توانی و توجه به موضوعات هویت ش
را شامل پاسخگویی مناسب در شرایط اضطراري از طریق احیاي سریع، يآورتابدر جوامع یباز توان

ندینمایم، مطرح عملکردها
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فرضیات تحقیق

با توجه به وجود بافت فرسوده زیاد آن يبعد کالبددر نیشهر قاپذیريیبآسرسدیمبه نظر -1
.باال باشد

.در سطح پایینی قرار داردشهر قاینيآورتابمیزان رسدیمبه نظر -2

در برابـر زلزلـه در محـالت متفـاوت     يآورتابو افزایش پذیريیبآسدر کاهش مؤثرعوامل -3
.است

ها مواد و روش

. ها و ماهیت موضوع پـژوهش و امکانـات اجرایـی آن دارد   انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف
توان در مورد روش بررسی و انجـام یـک تحقیـق تصـمیم گرفـت کـه ماهیـت        بنابراین هنگامی می

روش پـژوهش  ).1389نادري و سیف نراقی،(باشدشدهمشخصي آن موضوع پژوهش، هدف، و دامنه
جهـت شـناخت ابعـاد    ياست ابتدا اقدام به شاخص سـاز يو به لحاظ هدف کاربردیلتحلی–یفیتوص
محله با استفاده از کارشناسان مربوطـه از  پذیريیبآسزانینموده و سپس جهت سنجش ميآورتاب

شـهر  دريآورتـاب زانیسنجش ميو براشودیممک گراناهان استفادهیسلسله مراتبلیمدل تحل
شـده گرفتهبهره پرسشنامه عیبا استفاده از توزنظر ساکنان محالتظرات کارشناسانعالوه بر ننیقا

.است

موردمطالعهمعرفی محدوده 

تـا  قهیدق42درجه و 33و یطول شرققهیدق14درجه و 59تا قهیدق12درجه و 59نیقائن بشهر
متـر از  1440همـوار در ارتفـاع   یدشـت يبـر رو نیقا. واقع استیعرض شمالقهیدق45درجه و 33

تـا  ، باشـد یمـ لـومتر یک105یمرکز استان خراسان جنوبرجندیقرار داشته و فاصله آن از بایسطح در
وزیـران یئتهبیبا تصو1358بهمن 27بود که در رجندیشهرستان بيهااز بخشیکی، 1358سال 

.درآمدشهرستان مستقل صورتبهو جداشدهرجندیاز شهرستان ب
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رکوهیو زناتیقايهاشهرستاننقشه - 1شکل

نفـر و  152401شهرسـتان قائنـات  تیـ جمع) 1390(نفوس و مسکن یعمومير طبق سرشمارب
نـات، یآن از قاشـدن کفـ نمبـه شهرسـتان و   رکوهیبود که پس از ارتقاء زراوناخ42100تعداد خانوار

نفـر در  57497تعـداد نیخانوار است که از ا31307نفر در111320شهرنیایمحدوده فعلتیجمع
55725تعداد تیجمعنیاز انیهمچن. ساکن هستندیینفر در مناطق روستا53825ويشهرطقمنا

از شهرسـتان قائنـات، طبـق    رکـوه یبا جدا شدن بخـش زهـان و ز  .نفر زن هستند55595نفر مرد و
) خـانوار 37794(نفر 116181قائناتناتسشهرتیجمع) 1395(نفوس و مسکن یعموميسرشمار

.دناهدوبنفر زن 57761نفر مرد و58420تعدادنیاز ا. بوده است

، شـهرك  مرکـز شـهر  ،يشـهر، ژانـدارمر  مانیبلوارسـ (محله 5از اندبارتعنیشهر قايهامحله
خانوار12475باشد که شاملینفرم45329نیشهر قانیو تعداد ساکن) میقدیمارستانو بعصریول

صاصتخانمونه به هر محلهبه حجمسبتنتناسببهگیردیبرمرا در پژوهش که تعداد خانوار جامعه 
.تساهتفای
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چارچوب نظري

مکانیـک و آزمـون مـواد، بـه     يهارشتهاز و بعدهاگرفتهشکلیک قرن پیش يآورتاباصطالح 
از مفهـوم احتمـاالً نخسـتین کسـی اسـت کـه      ) 1981( است تیمرمن یداکردهپانتقال هاحوزهیگرد

مخـاطره  در برابـر يآورتـاب از دیدگاه او . استفاده نموددر مورد مخاطرات و بالیاي طبیعیيآورتاب
از و بعـد یک سیستم براي جذب و بازیابی به هنگام یتاز ظرفا بخشی یمیزان ظرفیت یک سیستم "

رشـته  در ياگسـترده طـور بـه 2000این مفهوم در دهه ).Young,2010(است "باریانزیک واقعه 
ائه گردید که جنبه مشـترك  اريآورتاباز یمختلفیفتعاربه کار بسته شد و ریسک مخاطرهکاهش
بـراي نمونـه،   . مثبت به فشار یا تغییراسـت و واکنشتوانایی ایستادگی يآورتابرویکردهاي در همه
بـدون  هـا آنمحلی در برابر مخاطرات به این معنی است کـه  يآورتابمعتقد است که )1999(میلتی

زنـدگی و بـدون نیـاز بـه یـاري      یفیتتنزل ک، یا يوربهرهگسترده، کاهش هايیرانیوشدن متحمل
از تعـاریف بسـیار رایـج    . باشـند گسترده از بیرون،قادر به ایستادگی در برابر رخدادهاي طبیعی خشـن 

توانایی یک سیستم، اجتماع "است از که عبارتاست 2009در سال UNISDRمربوط به يآورتاب
با آن و بازیابی از اثـرات مخـاطره بـه    و تطابقمواجه شده با مخاطره براي استقامت، جذب جامعهیا
اساسـی ايیـه پاو کارکردهـاي  ساختارهایبازگرداناز طریق حفظ و ازجملهو بهنگام کارآمداي یوهش

یـی حکمروااجتماعات باید : شمارندیبرميآورتابتعدادي از اصول را براي ) 2003( باکل و دیگران 
مالی، (اجتماع را منعکس سازد، باید منابع کافیيهاآرمانوباید نیازها هایاستسداشته باشند و خوب

یازمندها نآناست و یرناپذاجتناباجتماعات تاب آور درییراتتغوجود داشته باشد، ) هامهارتدانش و 
).Sasa et al 2015(باشندیميسازگاراتخاذ سازوکارهایی براي تغییر و 

نتایج و بحث 

معیارها) اهمیت(تعیین ضریب ارجحیت 

هـر اهمیـت . استگرفتهانجامدودوییروش مقایسهبهاصلیمعیارهايدهیوزنمرحلهیندر ا
کیفیت1شمارهجدولبهتوجهبا. اندشدهامتیازدهی هدفاساسبریکدیگر،بهنسبتاز معیارهایک
دوردهدرقطعـه اندازهشاخصبعدازآن. استداشتهپذیريیبآسکاهشجهترابیشترین اهمیتبنا

.استتراکم جمعیتیشاخصبهمربوطاهمیتکمترینوگیردقرار میماهمیت

قـدمت  : معیار چهـارم -سطح اشغال : ممعیار سو-قطعهاندازه: معیار دوم-بنا کیفیت: معیار اول
: ر هشـتم معیا-مصالح ساختمان: معیار هفتم-تعداد طبقات: معیار ششم-نوع سازه : معیار پنجم-بنا

.تراکم جمعیتی: تراکم نهم-تراکم ساختمانی
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معیار هاوزن
نهم

معیار 
هشتم

معیار 
هفتم

معیار 
ششم

معیار 
پنجم

معیار 
چهارم

معیار 
سوم

معیار 
دوم

معیار 
اول

معیار 291/0576654321
اول

معیار 217/076564321
دوم

معیار 163/06654331
سوم

معیار 117/0765421
چهارم

معیار 078/054331
پنجم

معیار 056/06431
ششم

معیار 034/0231
هفتم

معیار 022/011
هشتم

معیار 022/01
نهم

به تفکیک محالتيآورتابتحلیل ابعاد 

محلهپنجهردريآورتابمیزانبیشترینکهشودیممالحظهموردپژوهشيهامحلهیدر بررس
با نهاديبعددرآوريتابمیزانینو کمتر. استبیشترابعاداز سایر29/3میانگین بااجتماعیبعددر

نهـادي بعـد هـاي جنبـه ینترمهمکهشودیممشاهده موردپژوهشمحلهپنجهردر69/2میانگین 
بـه بازگشـت بـراي هـا خانواده، تواناییشغلآورددستبهنسشاموردپژوهشدر محالتيآورتاب

اشـاره تـوان یمـ شغلی، استفاده از اعتبارات مالی و بانکی و ظرفیت یا توانایی جبران خسـارت شرایط
نسـبت نهـادي بعد اجتماعی ودودريآورتابازلحاظبا سایر محالتیسهدر مقا4شماره محله. کرد

. داردقرارمناسبیوضعیتدرمحالتبه سایر

ـ شـهرك  :3محله شماره ،يژاندارمر: 2محله شماره شهر، مانیبلوارس: 1محله شماره  ، عصـر یول
.میقدمارستانیب: 5محله شماره ،مرکز شهر: 4محله شماره 
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ابعاد
نماگرها

5محله 4محله 3محله 2محله 1محله 
میانگین کل

آلفاي کرونباخ

عی
جتما

ا

میانگینمیانگینمیانگینمیانگینمیانگین
09/395/290/201/314/3هایآشفتگتوانایی انطباق و 

29/3

77/0
21/332/336/344/328/384/0میزان مشارکت براي رفع بحران

22/337/344/318/331/379/0درك محلی از خطر
88/301/466/370/361/388/0تمایل اجتماعی به مشارکت

50/327/369/359/311/3701/0يریگمیتصممشارکت در 
92/382/304/485/399/3733/0پیوندهاي اجتماعی با همسایگان
74/288/249/201/393/271/0دانش و آگاهی نسبت به بحران

95/237/337/340/334/3744/0میانگین

دي
نها

01/294/185/109/274/1آموزش و اجراي مانور

69/2

72/0
94/288/204/397/253/27/0روابط ساکنین با نهادهاي محلی

59/284/277/211/393/282/0پذیري نهادهاتیمسؤول
69/288/266/299/267/281/0رضایت ساکنین از عملکرد نهادها

03/311/386/222/304/374/0داوطلبيهاگروهفعالیت 
63/255/248/269/282/271/0مالی یا فنیيهامشوق

65/27/261/285/262/276/0میانگین

پذیريیبآسويآورتابابعادبینارتباطتحلیل

پذیريیبآسو کاهشيآورتاببینو معکوسمنفیهمبستگیکهاستآنگویايآزموننتایج
بررسـی  بـراي . کندیمپیداکاهشپذیريیبآسرود باالتريآورتابهرچهکهمعنیبدین. وجود دارد
30ازنمونـه جامعـه بودنباالوپژوهشبودن متغیرهاييهارابطبهتوجهباموضوعایناستنباطی

جـدول  نتایجو. استشدهاستفادهپیرسونضریب همبستگیآزمونازنمونهجامعهبودننرمالنفر و
محله بیمارستان جزبههامحلههمه (بعد اجتماعی درهمبستگیمیزانبیشترینکهاستآنگویاي3

بـدون در نظـر   پـذیري یبآسو کاهش يآورتاب، ضریب همبستگی بین ابعاد 4در جدول . است)قدیم
و پـذیري یبآسـ است، که بیانگر این است، که بیشترین همبستگی بین کـاهش  آمدههامحلهگرفتن 

.باشدیمنهادي به ترتیب اجتماعی ويآورتابابعاد 



1397/27، بهار )24پیاپی (1ي ، شماره7ی، سال خراسان جنوبي دانش انتظامی فصلنامه

يریپذبیآسکاهشويآورتابابعادبینهمبستگیضریب- 3جدول
شهرمرکزمحله شهرسیمانمحله بلوار

نهادياجتماعینهادياجتماعی
-462/0-555/0يریپذبیآسکاهش -360/0-564/0يریپذبیآسکاهش 

000/0000/0يداریمعنسطح 000/0003/0يداریمعنسطح 
111111حجم نمونه6565حجم نمونه

میقدمارستانیبمحله محله ژاندارمري
نهادياجتماعینهادياجتماعی

-310/0-380/0يریپذبیآسکاهش -373/0-484/0يریپذبیآسکاهش 
011/0041/0يداریمعنسطح 000/0001/0يداریمعنسطح 

4444حجم نمونه8282حجم نمونه
عصریولشهركمحله 

نهادياجتماعی
-312/0-315/0يریپذبیآسکاهش 
008/0008/0يداریمعنسطح 

7070حجم نمونه

يریپذبیآسکاهشويآورتابابعادبینهمبستگیضریب- 4جدول
نهادياجتماعی

- 386/0- 484/0يریپذبیآسکاهش 
000/0000/0يداریمعنسطح 

372372حجم نمونه
جهـت دارد،وجودپذیريیبآسو کاهشنمودن تاب آورمیانمعناداريارتباطکهینابهتوجهبا

ابعـاد اثرگـذاري میـزان سنجشو برايشداستفادهپیرسونهمبستگیآزمونازاین ارتباطسنجش
بـه توجـه بـا . اسـت شدهاستفادهرگرسیون آزمونازمرکزيبخشپذیريآسیببر کاهشيآورتاب

متغیرهـاي توسـط یخـوب بهوابستهمتغیرتغییراتمیزانشودیممشاهدهآمدهدستبهتعیینضرایب
قـاین شـهر بخـش در محـالت کـه استآنگویايرگرسیوننتایج.استشدهیانبکنندهبینییشپ

متغیـر رويرا بـر یرتـأث بیشـترین )محلـه بیمارسـتان قـدیم   جزبه(تمامی محالت دراجتماعیمتغیر
.داشته است) پذیريیبآسکاهش(نهادي



)شهر قائنیمورد پژوه( زلزلهبرابردريشهرهايمحله)اجتماعی، نهادي(آوريتابیابیسنجش و ارز/ 28

خطاي استاندارد 
برآورد

ضریب تعیین 
شدهلیتعد

ضریب 
تعیین

ضریب همبستگی 
چندگانه

محله بلوارسیمانشهر
371/0307/0318/0564/0اجتماعی
419/0116/0130/0360/0نهادي

ژاندارمريمحله 
394/0224/0234/0484/0اجتماعی
418/0128/0139/0373/0نهادي

عصریولشهركمحله 
412/0086/0099/0315/0اجتماعی
412/0084/0098/0312/0نهادي

شهرمرکزمحله 
386/0301/0308/0555/0اجتماعی
412/0206/0213/0462/0نهادي

یمقدیمارستانمحله ب
394/0124/0144/0380/0اجتماعی
404/0075/0096/0310/0نهادي

گیريیجهنت

بـه دسـت  زیر صورتبهپذیريیبآسبر اساس روش سلسله مراتبی، اهمیت معیارها براي کاهش 
:آمدبه دستآمد، و همچنین وزن هر معیار نیز 

سـطح  : ،معیـار سـوم  217/0بـا وزن  قطعهاندازه: ،معیار دوم291/0بنا با وزن کیفیت: معیار اول
078/0نـوع سـازه بـا وزن    : ،معیار پنجم117/0قدمت بنا با وزن : ،معیار چهارم163/0اشغال با وزن 

: ،معیـار هشـتم  034/0مصالح ساختمان با وزن : ،معیار هفتم056/0تعداد طبقات با وزن : ،معیار ششم
.022/0جمعیتی با وزن تراکم : ،تراکم نهم022/0تراکم ساختمانی با وزن 

میـانگین  بااجتماعیبعددرمحلهپنجهردريآورتابمیزانهمچنین مشخص شد که بیشترین
پـنج هردر69/2با میانگین نهاديبعددرآوريتابمیزانینو کمتر. استبیشترابعاداز سایر29/3

و.در شـهر قـاین در حـد نـامطلوب هسـتند     يآورتـاب مشاهده شد، بنابراین ابعاد موردپژوهشمحله
شـغل،  آوردندسـت بـه شـانس مـوردپژوهش محـالت دريآورتابنهاديبعدهايجنبهینترمهم
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شغلی، اسـتفاده از اعتبـارات مـالی و بـانکی و ظرفیـت یـا       شرایطبهبازگشتبرايهاخانوادهتوانایی
بـا سـایر محـالت   یسـه در مقا)مرکز شهر(4شماره محله. کرداشارهتوانیمتوانایی جبران خسارت

. داردقرارمناسبیوضعیتدرمحالتبه سایرنسبتبعد اجتماعی و نهاديدودريآورتابازلحاظ

ويآورتـاب بـین و معکـوس منفـی همبسـتگی همبستگی پیرسون نشان داد کـه آزموننتایج
پیـدا کـاهش پـذیري یبآسرود باالتريآورتابهر چهیگردعبارتبه. وجود داردپذیريآسیبکاهش

محلـه بیمارسـتان   جـز بـه هامحلههمه (بعد اجتماعی درهمبستگیمیزانبیشترینهمچنین. کندیم
ضریب همبستگی پیرسون بدون در نظر گرفتن محالت نشان داد که بیشترین همبستگی . است)قدیم

.باشدیمی و بعد نهادي به ترتیب بعد اجتماعيآورتابو ابعاد پذیريیبآسبین کاهش 

درصـد تغییـرات   6/72يآورتـاب ابعـاد  شـهر مانیمحله بلوارسـ نتایج رگرسیون نشان داد که در 
درصد تغییرات کـاهش  5/65يآورتابژاندارمري ابعاد محله در . کنندیمپذیري را بیان کاهش آسیب

درصد تغییرات کـاهش  3/35يآورتابابعاد عصریولشهرك محله در . کنندیمرا بیان پذیريیبآس
درصـد تغییـرات کـاهش    3/87يآورتـاب مرکـز شـهر ابعـاد    محله در . کنندیمرا بیان پذیريیبآس
درصـد  3/50يآورتـاب بیمارسـتان قـدیم ابعـاد    محلـه  در یـت درنهاو . کنندیمرا بیان پذیريیبآس

.کنندرا بیان میپذیريیبآستغییرات کاهش 

فعال و غیرفعال مهمی که در اطراف آن قرار دارنـد، و همچنـین   يهاگسلشهر قاین با توجه به 
احتمالی دیگر در برخورد با هر یک از سـوانح  هايیکاستو کم و عرضکمفرسوده و معابر يهابافت

. این شهر از اهمیـت بسـیار بـاالیی برخـوردار اسـت     يآورتابپذیر خواهد بود، و افزایش بسیار آسیب
در شـهر  يآورتـاب و نامطلوب بودن ابعـاد  طرفیکازپذیريیبآسدر کاهش يآوربتااهمیت ابعاد 

که وضعیت شهر قاین در بعد از زلزله بدتر از حین زلزله و در حـین  دهدیمقاین از طرف دیگر نشان 
، بـدري و  )1389(نتایج این تحقیـق بـا نتـایج تحقیـق رضـایی      . زلزله بدتر از قبل از زلزله خواهد بود

و رمضان زاده لسبوئی و درستکار گل خیلـی  ) 1393(، رمضان زاده لسبوئی و بدري )1392(ران همکا
.که نشان دادند اکثر شهرهاي کشور در برابر زلزله آمادگی ندارند، همسو است) 1393(

يدربراکيهایشنهادپ

بـراي رایرزپیشـنهادهاي توانیمصورت گرفته هايیلتحلو آمدهدستبهبـا توجـه بـه نتـایج 
:ارائه کردشهر قاینيآورتابو افزایش پذیريیبآسکـاهش 

، شـود یمبعد شناخته شد، پیشنهاد ینترمهميآورتاببا توجه به اینکه بعد اجتماعی در بین ابعاد 
اسـتقامت ارتقـاي بـراي محـور -اجتمـاع يهابرنامهاجرايوتسهیلدر جهتهاییسیاستبا اتخاذ



)شهر قائنیمورد پژوه( زلزلهبرابردريشهرهايمحله)اجتماعی، نهادي(آوريتابیابیسنجش و ارز/ 30

اجتمـاعی سنتو همچنین با ایجاد اجتماعات،برمبناي. زلزله، کوشیده شودبرابردرپذیریبآسبناهاي
قـدم برداشـته   يآورتـاب گسترده، در راستاي مطلوبیت بعد اجتمـاعی  آموزشیيهابرنامهو یادگیري

ذاریرگـ تأثدومـین بعـد   عنوانبهپذیريیبآسبر کاهش يآورتاببا توجه به اینکه بعد اقتصادي .شود
در شهر قاین شناخته شد، پیشـنهاد  يآورتاببعد ینترنامطلوبعنوانبهشناخته شد، و از طرف دیگر 

در شهر قاین اهمیـت  یازموردنمحلی و يهاشغلکه، در جهت بهبود بعد اقتصادي به ایجاد گرددیم
وجـود تسـهیالت   ميهاشغلبراي ایجاد شغل و تقویت هابانکمالی و مؤسساتباالیی داده شود، و 

به حد مطلوب برسـد، و باعـث کـاهش    يآورتابالزم را پرداخت کنند، تا از این طریق بعد اقتصادي 
.در شهر قاین گرددپذیريیبآس

آتیيهاپژوهشبراي هایشنهادپ

 اسـت انجـام   دادهرخهـا آنتا تحقیقی در شهرهایی کـه زلزلـه شـدید در    گرددیمپیشنهاد
آن شهر و شهرهاي مجاور آن مقایسه شوند، تـا مشـخص   ینرابآوري پذیرد، تا میزان تاب

آوري در ایـن شـهرها بـا شـهرهاي مجاورشـان تغییـري مشـاهده        گردد که آیا میزان تاب
.گردد یا خیرمی
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