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 چكیده

اردبیل  شهر ،روازاين .است وقوع زلزله خطر نمايدمي تهديد را شهرها همواره كه مخاطراتي ترينمهم از يكيامروزه 

 معرض در و حساس مناطق ازجمله فعال، گسل چندين بر روي قرارگرفتن به توجه با شهرها از بسیاري بمانند هم

لذا كاهش آسیب و مديريت  داشت. خواهد پیشرو را چالشي زود چنین يا ردي كه است زلزله وقوع از ناشي خطرات

تحقیق،  اين . هدفاستآور نمودن شهرها در برابر مخاطراتي همچون زلزله الزم و ضروري تاب درنهايتبحران و 

راستا  اين رد باشد.بندي مناطق چهارگانه آن ميآوري شهر اردبیل در برابر وقوع احتمالي زلزله و رتبهسنجش تاب

پرسشنامه گیري ساده و هدفمند به روش نمونهشهرداري مناطق چهارگانه شهر اردبیل  ننفر از كارشناسا 65 تعداد براي

 هايمدل گیري ازبا بهره و GISو  Excel ،SPSS  ،Expert Choiceافزارهاينرم و با استفاده ازشد،  تكمیل و توزيع

 هايبا توجه به يافته شدند. مشخص آوري شهر اردبیل و مناطق شهري آنتاب وضعیت يچندمعیاره گیريتصمیم

به دست آمده  33/3 برابر با ايتک نمونه tآوري شهر اردبیل در برابر احتمال وقوع زلزله در آزمون میزان تاب پژوهش،

 گانهچهارده معیارهاي از كه داد نشان AHPدر روش  تحقیق . همچنین نتايجباشداز حد متوسط مي ترپايیناست كه 

آوري شهر اردبیل در بحث براي تابترين معیار با ارزش ،251/5هاي خطرآفرين با معیار دوري از محیطاستفاده،  مورد

كه به ترتیب منطقه دو،  دهندمي نیز نشان هامدل چارچوب در پژوهش، هايمخاطره زلزله، شناخته شده است. يافته

اند. منطقه دو كه بافت آوري مناطق شهرداري شهر اردبیل قرار گرفتهاول تا چهارم تاب هاييک، سه و چهار در رتبه

آوري بااليي برخوردار است و در مقابل مناطق با بافت فرسوده و داراي اجتماعات ريزي شده دارد، از تابنو و برنامه

 شهر اردبیلدهد مي نشان نتايج نهايتاً ند.پذيري بااليي برخورداربا هسته روستايي همچون منطقه سه و چهار از آسیب

 آوري. پذيري قرار دارد تا تابدر وضعیت آسیب در برابر خطر وقوع زلزله

 .شهر اردبیل گیري چندمعیاره،هاي تصمیمپذيري، مدلآوري شهري، مديريت بحران، زلزله، آسیبتاب :هایدواژهکل
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 . مقدمه6

 زيادي تعداد میان آن از و كنندمي زندگي شهري مناطق در انجه جمعیت از نیمي بیش از حاضر در حال

هلا و  سلكونتااه  اسلتقرار چراكه محلل   ؛كندمي تهديد را هاآنبالقوه و سوانح  خطرات كه اندساكن مناطقي در

 اسلت عواملل محیطلي و زملین سلاختي      تلأییر شود، كلامًً تحلت   كه توسط انسان ايجاد مي تأسیساتيساير 

 سوانح از ناشي هايزيان و تخريب شده است، سوانح به توجه سبب امروزه، كه (. آنچه19 :2385)روستايي،

 طلور بله  كله  خلارجي،  عواملل  از ايپلاره  ديالر بیانبه .است شهرها ازجمله و انساني هايسكونتااه بر محیط

: 2383اران، معظلم و همكل  ) انلد گرديلده  خیلزي سلانحه  تشديد سبب گذارده تأییر طبیعي هايچرخه بر مستقیم

 ايفزاينلده  صلورت  بله  افلراد  و كه جوامع است موضوع اين بیانار اخیر سالیان در افتاده اتفاق (. بًياي833

 از بعلد  اغلب تلا  پذيريآسیب و ريسک كاهش ،حالباايناند. يافته نیز افزايش هاريسک و شده پذيرترآسیب

 كله  شلرايطي  در (.15: 1521، 1؛ آينلادين و روينلاري  2: 1552، 2شوند )ماناومي انااشته ناديده سوانح وقوع

 و هاغافلایري اختًالت، با مفهوم مواجهه آوري به عنوانتاب ند،هست رشد حال در هاقطعیت و عدم ريسک

 شناخت چاوناي در طرفازيک آن، تحلیل نحوه آوري وتاب مقوله به نارش شود. نوعمي معرفي تغییرات

 و خطلر  تقلیلل  و اقلدامات  هلا سیاست ديار طرف از و دارد كلیدي نقش آن للع و وضع موجود آوريتاب

پلذيري  آسلیب  كلاهش  رويكرد اين از هدف واقع دهد. درمي قرار تأییر اساسي تحت را آن با رويارويي نحوه

 طبیعلي  سلوانح  وقلوع  نظیر تهديدات ناشي از خطرات با مقابله براي شهروندان هايتوانايي تقويت و شهرها

 روازايلن  باشند،مي زيادي اهمیت داراي حوادث وقوع بستر عنوان شهرها به لذا (.3-1: 1521، 3ت )میتچلاس

 گونلاگون  نیازهلاي  بلرآوردن  سوي به است راهي آن مناسب طراحي و شهري فضاهاي شناخت ريزي،برنامه

-برنامله  در هلا بحلران  با وردبرخ در بنابراين بحران. از پس اقدامات و مقابله پیشایري، سه بعد در شهروندان

 و كیفیلت  با شهري فضاي خلق عوامل از يكي عنوان به پذيريانعطاف اصل به توجه شهري ريزي و طراحي

 ایرات و خطرپذيري كاهش و مقابله جهت زمان در هر را متعددي هايگزينه تا سازدمي قادر را فضا آور،تاب

هلاي انسلاني بلر    (. استقرار بسیاري از سكونتااه2365: 2383ران، فًح و همكا) نمايد ارائه شهروندان به بحران

هايي براي كلاهش  ها و برنامهها، طرحهايي كه در خطر وقوع زلزله قرار دارند، لزوم توجه به سیاستسرزمین

تواند در سلطح  ناپذير ساخته است. چراكه وقوع زلزله، ناگهاني است و ميآسیب و مديريت بحران را اجتناب

چنلان  ئل ملي را تحت شعاع قرار دهد. ابعاد حادیه گاه آنیعي از يک منطقه بازتاب داشته باشد و حتي مساوس

                                                            
1 Mayunga 

2 Ainuddin and Routray 

3 Mitchell 
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المللي است. در چنین شرايطي در نظلر داشلتن كلاهش    وسیع است كه نیازمند توجه و پشتیباني در سطح بین

 (. 2563: 2396حمیدي، )باشند ريزي شهري ميپذيري و مديريت بحران اجزاء الينفک برنامهآسیب

هلاي خلود را بلر    هاي فعال در زمینه كلاهش مخلاطرات بیشلتر فعالیلت    هاي اخیر نهادها و آژانسدر سال

آوري اند، در واقع حركت اولیه در خصوص تابآور در برابر مخاطرات متمركز ساختهدستیابي به جامعه تاب

 به 1526 تا  1556هاي در سال عمل براي گوهیو طرح چارچوب شروع شده است. 1556ژانويه  11شهر از 

-تلاب زمینله   در مثبلت  حركتي خود كه رسید، متحد ملل سازمان كاهش بحران المللينبی استراتژي تصويب

 كلاهش  و مخاطره براي يزيرهبرنام اصلي قانوني، هدف اليحه اين تصويب زمان از شود.مي محسوبآوري 

پلذيري گلرايش   آسلیب  كاهش نه جوامع در آوريتاب ايجاد روي زتمرك سمت به بارز نحويبحران، به خطر

 يلا  گذشلته  بله  بازگشلت  براي زدهبحران جوامع هايظرفیت زيادي به توجه حاضر حال در كرده است. پیدا

 بله  كله  دارد، خطلرات  كاهش كاري فرهنگ تغییراتي در ايجاد به توجه موجب موضوع اين شود.مي بازيابي

اي از تحقیقلات  در اين راستا خًصله  (.5: 1552، 2دارد )ماياناا خاصي تأكید پذيري،بجاي آسیبه آوريتاب

و همكلاران در سلال    1: برنئواستآوري شهري در برابر زلزله به اين صورت صورت گرفته در خصوص تاب

چوب آوري جوامع در برابر زلزلله، يلک چلار   در تحقیقي با عنوان چارچوب ارزيابي كمي و بهبود تاب 1555

-دهند. اين چارچوب مفهومي متكي بلر انلدازه  آوري جوامع در برابر زلزله ارائه ميمفهومي براي تعريف تاب

كاهش زمان »و « هاكاهش پیامدهاي ناشي از ويراني»، «هااحتمال كاهش ويراني»آوري و مشتمل بر گیري تاب

ي، سازماني، اجتملاعي و اقتصلادي در   است. اين چارچوب همچنین شامل چهار بعد، فن« بازيابي و ريكاوري

به ترسیم نمودار سیستم وظايف مورد نیاز براي رسیدن به اهداف منتهي  درنهايتآوري است كه رابطه با تاب

آوري اقتصادي در برابر زلزله اقلدام نملوده اسلت    تاب گیرياندازهبه تعريف و  1555در سال  3شده است. رُز

كنلد علدم تعلادل در    پردازد و مشخص ميقتصادي جوامع در برابر زلزله ميآوري اتاب وتحلیلتجزيهوي به 

اي بسلتاي دارد. همچنلین   گیري(، بازار و اقتصاد كًن منطقهآوري اقتصادي به رفتار افراد )نحوه تصمیمتاب

ري آوهلا در ارزيلابي تلاب   گذاريسیاست وتحلیلتجزيههاي عمده مفهومي، عملیاتي و در اين مقاله پیشرفت

اي در مطالعله  1525در سال  5اي در برابر زلزله ارائه شده است. ويشسلاارتنر و كلمناقتصادي فردي و منطقه

هلاي  يک مفهوم توصیفي، بله بررسلي مفلاهیم و ويژگلي     هايفرصتو  هاچالشآور: با عنوان جغرافیاي تاب
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هوم توصیفي به يلک دسلتور كلار اصلولي،     آوري از يک مفكنند كه انتقال تاباند و بیان ميآوري پرداختهتاب

آوري هلر دو مفهلوم   كند كه براي افزايش تابكند. اين مقاله استدالل ميهايي را فراهم ميها و فرصتچالش

 شهري جوامع نهادي و اقتصادي آوريتاب اي با عنوان ارزيابيدر مقاله 2381مورد نیاز است. رضايي در سال 

تهران(، ابتدا در فرايند تحلیل سلسله مراتبلي وزن   شهر هايمحله ۀموردي: زلزل ۀعمطالطبیعي ) سوانح برابر در

 بنلدي اولويتاقتصادي و نهادي  آوريتابهاي و سپس محًت را بر اساس شاخص كندمياقدام  هاشاخص

بلم  2391 زلزلله  از طراحي شهري، پس ديدگاه از آورتاب به بازسازي 2381كند. جًلي و فًحي در سال مي

 آوريبتلا  بر تأییرگذار فرايندهاي و عوامل شناخت هدف به راستاي دستیابي پردازند، در اين تحقیق و درمي

 پايلدار  طراحلي  مختصات برخي به توجه دهد كهمي نشان حاصل طراحي شهري نتايج ديدگاه از بم بازسازي

 برابر در ايمن منظوره چند فضاهايتوسعه  همچنین شهري و هاينشانه و خوانايي شهري، هويت مانند شهري

-ملي  ها،جداره كالبدي سازيمقاوم و پذيريآسیب تقلیل بر مسكوني عًوه بافت درون در آتي هايلرزه زمین

در  2383نمايند. اسكندري و همكاران در سلال   كمک بم شهري ديدگاه طراحي از آورتاب بازسازي به توانند

 سلناريوي  ترينمحتمل تعیین از زلزله، پس برابر در درماني مراكز آوريابت ارزيابي اي تحت عنوان مدلمقاله

 بله  درماني خدمات ارائه قابلیت سپس و تخمین زلزله جاني خسارات میزان اول فاز در منطقه، در زلزله وقوع

 به جهاني، بهداشت سازمان ه شد اصًح لیست چک از استفاده با شهر هايبیمارستان توسط سانحه، مصدومین

 آوريتلاب  ارزيابي به مذكور، فاز دو از حاصل نتايج مقايسه با نهايت در شده و ارزيابي مطالعه دوم فاز عنوان

پلذيري شلبكه معلابر    ارزيابي میزان آسیببا عنوان  ايمقالهدر  2386قنبري و همكاران در سال  نمودند. اقدام

تاپسلیس و توابلع    -تلفیلق ملدل فلازي    ، بلا تبريلز( لرزه )نمونه موردي: شهرک باغمیشه شهري در برابر زمین

پذيري شلبكه معلابر شلهرک باغمیشله     میزان آسیب دهندهنشاننقشه نهايي كه  ARC GIS افزارنرمهمپوشاني 

 5هلا،  كه از كلل مسلاحت خیابلان    دهدمي نشان، هاآننتايج تحقیق  اند.كردهاست در واحد پیكسل استخراج 

 19پلذيري متوسلط،   درصد از میزان آسیب 35پذيري باال، درصد، آسیب 11باال، پذيري بسیار درصد از آسیب

 پذيري بسیار كمي برخوردارند.درصد از آسیب 25پذيري كم و درصد از آسیب

-سلازي، شلاخص  توان گفت كه تحقیقات موجود به ارزيابي، مدلبا عنايت به مطالعات صورت گرفته مي

نار )تنها چند معیار يا يعد در نظر گرفته شده است كه یشتر بصورت بخشياند آنهم بسازي و طراحي پرداخته

شود و بايد تمامي ابعاد در نظر گرفته شوند(. آوري به يكي دو بعد خًصه نميچراكه تاب ؛كار اشتباهي است

البلدي،  معیار در قالب ابعلاد ك  25آوري شهري )فلذا نوآوري اين تحقیق عًوه بر بررسي تمام معیارهاي تاب

هاي بندي مناطق شهرداري با استفاده از مدل( در خصوص زلزله، رتبهمؤلفه 56اقتصادي، اجتماعي و نهادي با 

 و اينكه چنین تحقیقي براي محدوده مورد مطالعه صورت نارفته است. باشدگیري چندمعیاره ميتصمیم
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مقابلله بلا ايلن پديلده طبیعلي بله شلدت        خیز دنیاست، لزوم رو و از آنجاكه ايران جزو مناطق لرزهاز اين

 پذيريآسیب كه است زمره كشورهايي در شناختي زمین و جغرافیايي شرايط لحاظ به گردد. ايراناحساس مي

 تكتونیكي، مخاطرات با سوانح مرتبط گزارش در اسكاپ طوري كهبه طبیعي دارد، سوانح برابر در زيادي بسیار

تلا   اول رتبله  بلین  را ايران جايااه مخاطرات، اين از ناشي میرومرگ از حیث و دنیا اول كشور ده جزو را ايران

چنلدين   گلرفتن  قلرار  بله  توجه با نیز اردبیل (. شهر35: 2381فرزادبهتاش و همكلاران،  ) كندمي ذكر جهان سوم

ملوارد   رب (. عًوه1است )شكل شماره  مواجه با خطر وقوع زلزله هموار گسل در اطراف شهر و سابقه زلزله

 تمركز جمعیت، بودن مركزيت استان، و بالطبع باال ازجمله خاصي هايويژگي از اردبیل برخورداري ياد شده،

 قلرار  حساسلي  مراكلز  در زمره ...، و پرتراكم و فرسوده يهابافت وجود اقتصادي استان، و اداري اكثر مراكز

 مجموعه حاضر اين حال در دارد. قرار گوارمخاطرات طبیعي نا وقوع از ناشي خطرات معرض در كه گیردمي

در ايلن   باشد. زلزله باال برابر در شهر اردبیل و شهروندان آن پذيريآسیب سطح تا شده باعث مختلف عوامل

تلر  پژوهش در ارتباط با مرحله پیش از بحران و معطوف به تقلیل خطر بحران است. بله عبلارت دقیلق   راستا 

بنلدي  زلزلله و همچنلین رتبله   در برابر  اردبیل آوري شهرتابزيابي وضعیت اركلي  طوربههدف اين پژوهش 

  باشد.مي هاآنپذيري آوري و آسیبمناطق چهارگانه آن به لحاظ تاب

 منطقه مورد مطالعه. 3

متر از سطح دريا قرار گرفته اسلت و بلر اسلاس     2555شهر اردبیل در شمال غرب ايران با ارتفاع متوسط 

نفر داشته اسلت. محلدوده    585823جمعیتي برابر با  83شهرداري اردبیل، درسال  2383ل آخرين گزارش سا

مورد مطالعه )شهر اردبیل( در روي يک دشت رسوبي كواترنري شكل يافته اسلت. قسلمت عملده نشسلتااه     

ل عمده از سیلت و رس و مقادير اندكي شن و ماسه تشكی طوربهشهر اردبیل را همین رسوبات كواترنري كه 

هلاي از تلوف، خاكسلترهاي    پوشاند. بخش غربي شهر بیشتر روي گنالومراي همراه بلا نهشلته  شده است مي

آتشفشاني و الهار قرار دارد. در قسمت جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق از سازندهاي تراورتنلي تشلكیل   

(. 1ت )شكل شلماره  ها احاطه شده اساي از گسلشده است. همچنین محدوده مورد مطالعه به وسیلۀ زنجیره

ها و سابقه توان به گسل نئور، گسل آستارا و گسل هیر اشاره كرد. وجود اين گسلها ميترين اين گسلاز مهم

گیري شهر اردبیل روي سازندهاي سست آبرفتي همواره شهر اردبیلل را در  و همین طور قرار هاآنخیزي لرزه

اين در حالي است كه عًوه بر مسائل طبیعي حاكم بر شهر برابر وقوع زمین لرزه مستعد آسیب ساخته است. 

ي كه به عنوان نمونله بله جهلت    طوربهاردبیل، وضعیت مسائل انساني نیز در آن از هماني برخوردار نیست. 

غلرب شلهر بلا متوسلط     پراكندگي تراكم جمعیت در سطح شهر، تراكم بسیار باالي جمعیت بیشلتر در شلمال  

و مصالح بله كلار رفتله در     شودترين مناطق شهر محسوب ميهكتار، جزو متراكمنفر در  316 -295جمعیت 
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ها، بیشتر از هاي اين محدوده از شهر، جزو مصالح كم دوام و از نوع خشت و چوب و كیفیت ابنیۀ سازهسازه

ادعلا  گواهي بلر ايلن    تواندميباشد. وضعیت مجموعه مسائل طبیعي و انساني حاكم بر شهر، نوع  تخريبي مي

 (.5: 2382لطفي، پذير باشد )تواند آسیبباشد كه همواره شهر اردبیل در برابر زمین لرزه مي
 

 
 

 نقشه موقعیت جغرافیايی شهر اردبیل 6شكل شماره 

 
 هاي پیرامون شهر اردبیلموقعیت گسل 3شكل شماره 
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 هامواد و روش. 9

از لحاظ هدف در زملره تحقیقلات كلاربردي     تحلیلي بوده و -اين تحقیق از نظر روش و ماهیت توصیفي

( و ي)اسلناد  يابله دو روش كتابخانله   تحقیق نيا ازیاطًعات مورد نها و آوري دادهقرار دارد. همچنین جمع

 قياز طر پژوهشبا توجه به سؤاالت  هیاول يهاداده يآورجمع ،يشيمایدر روش پ باشد.مي( يدانی)م يشيمایپ

آوري شهري ارائه شده در جدول تاب گانهمعیارهاي چهارده اساس اين بر .ه استپرسشنامه انجام شد يطراح

كارمنلدان ملرتبط بلا مسلاله      تحقیلق  ۀاست. حجم نمونل  گرفته قرار ارزيابي مورد نخباان محلي ديدگاه از (2)

امشلخص  كه در اين راستا با عنايت به ن است. هاي مناطق چهارگانه شهر اردبیلمديريت بحران، در شهرداري

هاي بدسلت آملده در مرحلله    . سپس دادهنفر نموديم 65بودن تعداد خبرگان، اقدام به نمونه گیري هدفمند از 

كه پايايي ابزار تحقیق از طريق آزمون آلفلاي   ايگونهبهمورد ارزيابي قرار گرفتند،  spssافزار نرماول از طريق 

باشد و سپس با استفاده از ي پايايي پرسشنامه ميصدم نشان سطح باال 8122كورنباخ سنجیده شده كه ضريب 

 Excelها در محلیط  آوري اردبیل مورد سنجش قرار گرفت و در مرحله دوم دادهوضعیت تاب t-Testآزمون 

، 5و ملدل ادغلامي كپلنلد    3، تاپسلیس 1، الكتر2گیري چندمعیاره ويكورهاي تصمیممدل از استفاده وارد شد و با

شلدند. الزم بلذكر اسلت كله بلراي       بنديآوري در برابر زلزله رتبهاردبیل از لحاظ تاب گانه شهرمناطق چهار

 شده است. Expert Choiceدر نرم افزار  AHPتعیین وزن معیارها از روش 
 

 آوري شهرها در برابر زلزلهتاب معیارهاي ارزيابی 6جدول شماره 
 هاگويه معیارها

 (1Xآگاهی )

خصوص خطر وقوع زلزله در اردبیل؛ میزان آگاهي شهروندان از خسارت احتمالي وارده به شهر اردبیل میزان آگاهي شهروندان در 
در زمان وقوع زلزله؛ آگاهي شهروندان از مقاومت ساختمانشان در برابر زلزله؛ میزان آگاهي شهروندان از ضوابط ايمني مسكن در 

 ر زمان وقوع زلزلهمقابل زلزله؛ اطًع شهروندان از وجود امكانات امداد د

 ي رفتار درست در زمان زلزلهاطًع شهروندان در خصوص دلیل وقوع زلزله؛ اطًع شهروندان اردبیل در خصوص نحوه (2Xدانش )

 (3Xمهارت )
كان هاي اولیه به مصدومین در زمان وقوع زلزله؛ میزان مهارت متولیان امداد در اسكمک ارائهمیزان مهارت و آگاهي متولیان در 

 موقت مردم بعد از زلزله؛ میزان آرامش روحي و رواني شهروندان در هناام و بعد از زلزله

 (4Xنگرش )
 اجارة يا خريد زلزله، هناام برابر میزان نارش و باور خانوارها مبني بر وجود خطر زلزله؛ میزان توجه شهروندان به مقاومت خانه در

 آن

سرمايه اجتماعی 
(5X) 

 اخبار به شهروندان زلزله و وقوع احتمالي آن؛ میزان اعتماد مسائلدر خصوص  ياانشانهمساارتباط شهروندان با  میزان تعامل و

و ...(؛ میزان اعتماد شهروندان به مسئولین شهر و  تلويزيون ،هاروزنامه (رسمي  يهارسانه سوي از زلزله مورد در شده منتشر
و مديريت بحران احتمالي ناشي از زلزله؛ همفكري مردم در  مسائلحمر در حل شهرداري، مديريت بحران و هًل ا ينهادها

هايي براي كاهش آسیب پذيري و كمک مربوط به بحران زلزله؛ میزان تمايل به همكاري داوطلبانه در فعالیت مسائلخصوص حل 
 در حادیه احتمالي زلزله

                                                            
1 VIKOR   

2 ELECTER  

3 TOPSIS 

4 KapLand  
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شدت خسارات 

(6X) 

میزان آسیب پذيري شغل و از دست دادن آن در صورت بروز زلزله؛ میزان ايمني اموال میزان امنیت چیدمان وسايل درون منازل؛ 
 شهر اردبیل )مغازه، مسكن و ...( در برابر زلزله

توانايی جیران 
 (7Xخسارات )

 هاي نهادهاي دولتي و محلي براي جبران خسارت مالي در شرايط اضطراريمیزان احتمالي حمايت

توانايی برگشت به 
 (8Xشغلی ) شرايط

بیني در خصوص زمان به دست آوردن وضعیت توانايي برگشت به شرايط شغلي و درآمدي مناسب شهروندان بعد از زلزله؛ پیش
 هاي شغلي و تخصصي شهروندانشغل جديد در صورت از دست دادن شغل اول ناشي از زلزله؛ میزان مهارت

 (9Xبستر نهادها )

هاي داوطلب و امدادگر؛ هايي مرتبط با مديريت بحران يا سوانح طبیعي؛ میزان وجود گروهازمانمیزان آگاهي شهروندان از وجود س
 هاگیريیمتصمهاي قانوني در جهت پیشایري از حوادث ناشي از زلزله؛ میزان مشاركت شهروندان در میزان پايبندي به دستورالعمل

 هاريزيبرنامهو 

 (10Xروابط نهادها )

شهرداري، جمعیت هًل احمر و مديريت بحران؛ میزان همكاري شهرداري در تسهیل  نهادهايي مثل روندان باشه ارتباط میزان
نشاني، بیمارستان، قوانین، دادن اعتبارات، وام و... براي ساخت و ساز مسكن مقاوم با مردم؛ میزان آمادگي نهادهاي خدماتي مثل آتش

سبرق، آب، گاز در صورت وقوع زلزله؛ میزان ب هاي آموزشي الزم براي واكنش در برابر بحران )زلزله( از ها يا دورهرگزاري ًك
 طرف نهادها

 عملكرد
 (11Xنهادها )

 میزان رضايت از عملكرد نهادهاي مرتبط در ارتباط با مديريت بحران

 (12X) هایدسترس

آموزشي )مدارس، مهدكودک، دانشااه(؛ دسترسي به دسترسي به مراكز درماني بیمارستان، اورژانس، داروخانه؛ دسترسي به مراكز 
نشاني؛ دسترسي به امنیتي؛ دسترسي به آتش -نهادهاي امدادرسان )مركز مديريت بحران، هًل احمر و...(؛ دسترسي با مراكز نظامي

بدون ساخت(؛ حمل و نقل عمومي؛ دسترسي به پارک و فضاي سبز  و مسیرهاي تخلیه )مثل مسیرهاي منتهي به فضاهاي باز و 
 دسترسي به شبكه معابر اصلي

 (13X) هاميحر
خطرزاي انساني )جايااه سوخت، پست  يهامحدودهخطرزاي طبیعي )گسل، زمین نامناسب(؛ دوري از  يهامحدودهدوري از 

 برق فشار قوي(

کیفیت و تراکم ابنیه 
(14X) 

 يكیفیت مصالح ساختماني و ابینه؛ میزان تراكم ساختماني و انسان

 6934اي نگارندگان: هاي کتابخانهماخذ: يافته
 

-بندي و مدل كپلند براي ادغام نتايج مدلهاي الكتر، ويكور و تاپسیس براي اولويتدر اين تحقیق از مدل

هلا بله اختصلار    كه در ادامه هلر كلدام از ملدل    به نتیجه نهايي استفاده شده است بندي و رسیدنهاي اولويت

 ت.توضیح داده شده اس

باشلد. در مسلائلي بلا معیارهلاي     هاي حل مسلئله چنلدمعیاره ملي   : اين مدل يكي از روشمدل ويكور -

هلا  حل ايده آل دارد و تمام گزينهحلي نزديک به راهگیرنده نیاز به راهكه تصمیمطورينامتناسب و ناسازگار به

گیرنده قادر به شناسلايي و بیلان   فرد تصمیمچنین در شرايطي كه مطابق با معیارها مورد ارزيابي قرار گیرد، هم

عنلوان ابلزار ملؤیري بلراي     تواند بله هاي يک مسئله در زمان شروع و طراحي آن نیست، اين روش ميبرتري

گزينه وجلود داشلته باشلد،     nمعیار و  mي چندمعیاره ریگمیتصمگیري مطرح شود. اگر در يک مسئله تصمیم

استفاده از اين روش، مراحل به اين ترتیلب خواهلد بلود: تشلكیل ملاتريس       انتخاب بهترين گزينه با منظوربه

ي(؛ تعیلین بلردار وزن معیارهلا؛ تعیلین بهتلرين      استانداردسلاز تصمیم؛ بعد بي مقیاس كردن ماتريس تصمیم )
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آل يلا  منفي( مقدار از میان مقادير موجود براي هر معیار؛ محاسبه مقدار ايده  لآهديامثبت( و بدترين ) لآهديا)

(؛ مرتلب كلردن   Q)مقلدار   VIKORمحاسلبه شلاخص   (؛ R( و مقدار ضد ايده آل يا تأسلف ) Sسودمندي )

كله   شلود يمل گزينه برتر انتخاب  عنوانبهي انهيگز(. 92-99: 2398)عطايي،  R,S,Qبر اساس مقادير  هانهيگز

بر اساس مقدار نزولي )كمترين مقدار، ها ينهگزي بندرتبهگزينه برتر شناخته شود. بعبارتي  عنوانبه Qدر گروه 

 (.باشديمتا صفر در نوسان  2)مقدار ويكور بین  استرتبه يا اولويت اول( 

( ، كله  585: 1523، 2است )اورگان ارهیچندمعي ریگمیتصمي هاکیتكناين مدل يكي از مدل تاپسیس:  -

(. بلر اسلاس ايلن روش هلر     3868 :1525، 3پیشنهاد شد )دانشور و اكلو  2توسط هوانگ و يون 2892در سال 

سللطان پنلاه و   بعلدي در نظلر گرفلت )    n لهیوسل بهگزينه را كه  mي چند شاخصه با ریگمیتصممسئله از نوع 

آل فاصلله از ايلده   نيتركوتاهبايد  شدهانتخاب(. اين روش بر اين مفهوم است كه شاخص 25: 2398همكاران، 

 تيدرنها(. 2659: 1555، 5)جهانشالو، لطفي و ايزدخواه داشته باشد آل منفي رامثبت و دورترين فاصله از ايده

آل منفلي  دورترين فاصلله از ايلده   حالنیدرعآل مثبت بوده و ايده حلراهبر اساس كمترين فاصله از  هانهيگز

 در يک سري از مراحلل بله ايلن ترتیلب     توانيم(. ايده تاپسیس را 65: 2383علي بخشي، ) شونديمي بندرتبه

ي(؛ تعیلین بلردار وزن   استانداردسازبیان كرد: تشكیل ماتريس تصمیم؛ بعد بي مقیاس كردن ماتريس تصمیم )

 حلل راهايده آل مثبت و  حلراهايده آل منفي؛ محاسبه  حلراهايده آل مثبت و  حلراهمعیارها؛ تعیین بردارهاي 

: 1558)كابیلل،   هلا نهيگزي بندرتبهي ايده آل؛ حلراهبه  هانهيگزايده آل منفي براي هر گزينه؛ محاسبه نزديكي 

ي نمود و باالترين ارزش بندرتبهي موجود را از مسئله مفروض هانهيگز توانيماساس ترتیب نزولي  بر 6(.53

ها بر اساس مقدار صلعودي )بیشلترين مقلدار،    ينهگزي بندرتبه(. بعبارتي، 65: 2383علي بخشي، است ) مؤیرتر

 (.باشديمتا صفر در نوسان  2)مقدار تاپسیس بین  استاول(  رتبه يا اولويت

قلرار   توجله  ملورد يكي از فنلون مهلم،    عنوانبهمطرح شد و  2895: اين مدل در اواخر دهه مدل الكتر -

( و براي اولین بلار توسلط برنلارد روي و همكلارانش پیشلنهاد شلد. وي       15: 2382گرفت )لطفي و شعباني، 

امیلري و دارسلتاني فراهلاني،    شلود ) ، شناخته ميELECTREپدر روش  عنوانبهجهان ي در اگستره صورتبه

زوجلي بلا    صلورت به هانهيگز. كه شوديمضمني استفاده  صورتبه(. در اين روش از مفهوم تسلط 82: 2381

ي هلا نله يگزو سپس  شدهييشناساي مسلط و ضعیف )يا غالب و مغلوب( هانهيگزو  شوديميكديار مقايسه 

                                                            
1 ORGAN 

2 Huang & Yun 

3 Daneshvar Rouyedegh & Eko 

4 Jahanshaloo, Lotfi, Izadikhah 

5 Kabil 
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در میلان   ژهيوبهروش در اروپا  نيترمحبوب(. اين روش 66: 2882، 2)روي شونديمضعیف و مغلوب حذف 

ي الالوريتم حلل مسلائل تصلمیم از طريلق روش      هلا گلام (. 56: 1558اسلت )كابیلل،    زبلان يفرانسوجامعه 

ELECTRE  ن ملاتريس  تشريح كرد: تشكیل ماتريس تصمیم؛ بعد بي مقیاس كلرد  صورتاين  به توانيمرا

ي(؛ تعیین بردار وزن معیارها؛ تعیین مجموعه هماهناي و ناهماهناي بلراي هلر زوج از   استانداردسازتصمیم )

؛ محاسبه ماتريس هماهناي؛ محاسبه ماتريس ناهماهناي؛ مشخص نمودن ملاتريس هماهنلگ   I,Kي هانهيگز

 هلا ينله گزملؤیر؛ رتبله بنلدي    مؤیر؛ مشخص نمودن ماتريس ناهماهنگ مؤیر؛ مشخص نمودن ماتريس كلي و 

و برتلري   حیتلرج بیشلترين خروجلي را داشلته باشلند، از      هركدام(. 86-81: 2382امیري و دارستاني فراهاني، )

صورت صعودي )بیشترين مقدار، رتبه يلا اولويلت   ه ها بينهگزي بندرتبهعبارتي، ه بیشتري برخوردار هستند. ب

 .باشديماول( 

هلا بلاهم همخلواني    هلاي ملدل  ها يلا اولويلت  شود كه خروجيني استفاده ميزمالند: مدل ادغامی کپ -

گیري، ملاتريس مقايسله   یمتصم. در اين روش براي شوديمنداشته باشند. اين روش با پايان روش بردا شروع 

گیلري، تعلداد ارجحیلت    یمتصمي مختلف هاروشكه بر اساس يدرصورتشود. يمها انجام ينهگززوجي بین 

 Mي بر گزينه ديار بیش از تعداد مغلوب شدن آن گزينه بر دياري باشد در ماتريس مقايسه زوجي، با اينهگز

)باخلت(   Xدهیم؛ و اگر مقايسه زوجي رأي اكثريت وجود نداشت و يا آرا باهم مساوي بود با يم)برد( نشان 

ر آن است كله سلتون بلر    نشانا X آن است كه سطر بر ستون ارجحیت دارد و منزلهبه Mشود. يمكدگذاري 

بلراي   (∑R)و جمع هر ستون تعداد باخت هلا   (∑C)هر سطر تعداد بردها  كردنجمعسطر ارجحیت دارد. با 

و تعداد باخلت هلا   ( ∑C)ها بر اساس تفاضل مقادير تعداد بردها ينهگزشود و درنهايت يمهر متغیر مشخص 

(R∑) (. 56: 2385مرادي، شوند )يمبندي يتاولو 

 و نتايج بحث. 4

 آوري شهر اردبیلسنجش وضعیت تاب. 4. 6

اسلتفاده شلده اسلت. در ايلن      ايتک نمونه tاز آزمون  آوري شهر اردبیلمنظور بررسي میزان تاب ابتدا به

 2 امتیلاز  اي لیكرت استفاده شده كله گزينه 2آوري، از طیف آزمون با توجه به اينكه براي سنجش میزان تاب

است.  آوريتاب میزان ترينبیش دهندهنشان 2 امتیاز و پذيري باال(آوري )آسیبتاب میزان تريندهنده كمنشان

به دسلت آملده    آوريها در نظر گرفته شده و میاناین تاببه عنوان میاناین نظري پاسخ 5عدد  اين ترتیب به

 شود. مي مقايسه 5)میاناین تجربي( با عدد 

                                                            
1 Roy 



 66                                        ...آوري شهري در مقابلتاب بندياولويت و سنجش                               ششم  سال   

 

پارامتريک است. قبل از گرفتن آزمون الزم است كله نرملال بلودن توزيلع     هاي اي جزو آزمونتک نمونه tآزمون 

هلا از آزملون شلاپیرو ويللک و     هاي مربوطه مورد بررسي قرار گیلرد. جهلت بررسلي نرملال بلودن توزيلع داده      داده

اسمیرونوف نشان داد كه  -اسمیرونوف استفاده شده است. در همین خصوص نتايج آزمون كلموگروف -كلموگروف

آوري شلهر  (. در ايلن راسلتا جهلت تلاب    562/5داراي توزيع نرمالي هستند ) آوريهاي مربوط به متغیرهاي تابهداد

از  مؤلفله  56معیار در ابعاد كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و نهادي روي هم رفته با بلیش از   25اردبیل در برابر مخاطره 

 ارائه شده است. 1ارها در جدول شماره ديدگاه خبرگان هدف مورد سنجش قرار گرفته است. اين معی
 

 آوريتاب اي جهت سنجش معیارهايتک نمونه tآزمون  3جدول شماره 

ف
ردي

 

 معیارها/ متغیرها
 آمار توصیفي

 

 آمار تحلیلي

 86/5فاصله اطمینان  6ارزش تست = 

 میاناین 
انحراف 
 معیار

ف  اخًت
 میاناین

 tمقدار 
درجه 
 آزادي

داري معني
 ايدو دامنه

كران 
 پايین

كران 
 باال

 -29/5 -12/2 555/5 58 -68/9 -53/2 95/5 82/1 آگاهي 2
 -61/5 -16/2 555/5 58 -98/5 -98/5 19/2 22/3 دانش 1
 -92/5 -55/2 555/5 58 -83/6 -13/2 55/2 22/1 مهارت 3
 -11/5 -52/5 555/5 58 -88/3 -55/5 29/5 66/3 نارش 5
 -25/5 -22/5 551/5 58 -15/3 -55/5 86/5 66/3 يه اجتماعيسرما 6
 -63/5 -56/2 555/5 58 -55/5 -28/5 81/5 15/3 شدت خسارات 5
 -25/5 -83/5 559/5 58 -29/1 -65/5 32/2 55/3 توانايي جبران خسارات 2
 -15/5 -91/5 555/5 58 -85/3 -66/5 89/5 56/3 توانايي برگشت به شرايط شغلي 9
 -55/5 -25/2 555/5 58 -62/5 -92/5 85/5 21/3 ستر نهادهاب 8
 -85/5 -66/2 555/5 58 -32/9 -16/2 56/2 26/1 روابط نهادها 25
 -56/5 -51/2 555/5 58 -51/6 -55/2 36/2 85/1 عملكرد نهادها 22
 -22/5 -58/5 112/5 58 -11/2 -29/5 52/2 92/3 هايدسترس 21
 -62/5 -51/2 555/5 58 -22/5 -55/2 58/2 55/3 هايمحر 23
 -16/5 -92/5 552/5 58 -53/3 -65/5 58/2 55/3 مقاومت ابنیه و  تراكم 25

 -52/5 -95/5 555/5 58 -89/5 -55/5 52/5 33/3 آوريتاب

 6934مستخرج از پرسشنامه،  هاييافتهماخذ: 
     

ورد سنجش براي شلهر اردبیلل، كمتلر از    دهد كه همه معیارهاي م، نشان مي1هاي تحقیق در جدول يافته

توان گفت تنها معیار دسترسي به خدمات و مراكز داري آزمون هم مي. در خصوص معنيباشنديمحد متوسط 

هاي بدست آمده )میاناین تجربي( دهند، چون میاناینداري را نشان نميتفاوت معني 91/3حیاتي با میاناین 

-مثبت يا منفلي، معنلي   85/2كمتر از  t تًف میاناین اندک، مقدار آمارهاست )اخ 5نزديک به میاناین نظري 

 86درصد و شامل بودن صفر در بین دو كران باال و پايین(، ولي ملابقي معیارهلا در سلطح     6داري بزرگتر از 

وت )میلاناین تجربلي( تفلا    هاآنهاي بدست آمده يعني بین میاناین نظري با میاناین ؛باشنددرصد معنادار مي
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درصد  6اي كمتر از تک نمونه tداري بدست آمده براي آزمون يا معني sigمعناداري وجود دارد. چراكه مقدار 

و  دبیل از وضعیت خوبي برخوردار نیستآوري شهر ارتوان گفت تاب(. در كل هم مي1است )جدول شماره 

خواهلد بلود كله ايلن      33/3ري برابر با آومعیار مذكور هم دوباره مجموع بایريم میاناین كلي تاب 25اگر از 

-پذير ملي آوري ضعیف شهر اردبیل است. بعبارتي شهر اردبیل در برابر مخاطره زلزله آسیبرقم نشان از تاب

-يعني بین میاناین نظري با میلاناین  ؛كندمي يیدتأدرصد  86در سطح معناداري  tباشد. اين مطالب را آزمون 

 ( تفاوت معناداري وجود دارد. هاي بدست آمده )میاناین تجربي

 آوري مناطق شهري اردبیلرتبه بندي تاب. 4. 3

آوري شلهرها در  گانله تلاب  اردبیل براساس معیارهاي چهلارده  مناطق چهارگانه شهر پژوهش ادامه اين در

 تلا  دهش بندياولويت گیرد،مي صورت مناطق شهري براي معیارها اين بین كه ايمقايسه برابر مخاطره زلزله و

كارشناسلان و خبرگلان شلاغل در شلهرداري      در اين راسلتا از  .شود مشخص هاآن آوري و ظرفیتمیزان تاب

آوري شهر اردبیل در برابر وقلوع  تاب درباره وضعیت را خود نظر تا شد خواسته مناطق چهارگانه شهر اردبیل

(، 1كلم )  (،2كلم ) خیللي  هلاي پاسلخ  اي بلا گزينه 2لیكرت  طیف با پرسشنامه طراحي شده در احتمالي زلزله

 از پلس  كه ايگونهبهكنند.  بیان (2زياد )خیلي و (5زياد ) (،6زياد )تاحدودي  (،5متوسط ) (،3كم )تاحدودي 

 در معیارهلا  از يلک  هلر  خلام  هلاي داده ملاتريس  ،(پرسشنامه) هاداده گردآوري ابزار راه از هاداده آوريجمع

 ارائه شده است. 3 شماره كه در جدول  شد مطالعه تعريف مورد محدوده
 

 گیري( در مناطق شهري اردبیلهاي خام )ماتريس تصمیمماتريس داده 9جدول 
 1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X معیارها و مناطق

 93/3 25/3 55/3 99/3 33/1 52/3 55/3 يک
 25/5 99/3 53/5 56/5 26/3 25/5 21/3 دو
 58/1 26/3 95/3 36/3 52/1 99/1 9/1 سه

 13/3 55/1 23/1 82/1 51/1 59/1 1 چهار
 8X 9X 10X 11X 12X 13X 14X معیارها و مناطق

 1 1 15/5 55/3 6/3 1/3 6/3 يک
 6 6/5 65/5 93/3 16/3 93/3 93/3 دو
 3 6/3 23/3 55/1 99/1 31/3 63/3 سه

 6/1 1 9/1 1 55/2 28/1 82/1 چهار

 6934مستخرج از پرسشنامه،  هاييافتهماخذ: 

( 5كه تنها میاناین منطقه دو بلاالتر از میلاناین نظلري )علدد      گفت توانمي 3در خصوص جدول شماره 

تري نسبت به سه منطقه ديار برخوردار است از وضعیت مناسب 5253باشند. منطقه دو با میانایني برابر با مي

كسلب نمودنلد. البتله ايلن      1251و  3221، 3212مناطق يک، سه و چهار به ترتیب میلانایني برابلر بلا     ضمناًو 

ها كلي بوده و بدون لحاظ كردن وزن معیارها بدست آمده است. با توجه به اين كه عوامل يا معیارهلا  میاناین
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تر الزم است تا اهمیت و يا وزن نسبي هركلدام  یقدقباشند، لذا براي ارزيابي ينماز اهمیت يكساني برخوردار 

 كلار  بله  معیارهلا  وزن تعیین براي، (AHP)مراتبي  سلسله تحلیل روشراستا  مشخص گردد. در اين هاآناز 

 تخصصلي  حلوزه  بلا  مرتبط انارشناسك نظرات از پیشنهادي معیارهاي به دهيوزن منظور به گرفته شده است.

 بلراي Expert Choice  افزارنرم ،(AHP) مراتبي تحلیل سلسله روش چارچوب در سپس .گرديد گیريبهره

 .(5 شماره جدوله است )گرفت قرار استفاده مورد معیار هر وزن محاسبه و كارشناسي ظراتن تحلیل
 

 Expert Choice افزار نرم براستفاده هامعیار از هريک وزن 4جدول 

 1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X معیار

 565/5 556/5 565/5 533/5 592/5 529/5 553/5 وزن

 8X 9X 10X 11X 12X 13X 14X معیار

 581/5 251/5 252/5 539/5 596/5 522/5 532/5 وزن

 6934ماخذ: محاسبات نگارندگان، 

( و X13هلا ) هلا مربلوط بله معیارهلاي حلريم     ، بیشلترين وزن 5جلدول شلماره    هاييخروجبا توجه به 

ها هم مربوط به توانايي برگشت و كمترين وزن 252/5و  251/5  هاي(  به ترتیب با ارزشX12ها )دسترسي

 بوده است. 532/5و  533/5هاي ( به ترتیب با ارزشX4( و نارش )X8ايط مناسب شغلي )به شر

هاي ويكور، تاپسیس و الكتلر اسلتفاده   آوري مناطق شهري اردبیل از مدلبندي تابحال در خصوص رتبه

رو در اينجا اينشد، از ها منجر به افزايش مطالب مقاله ميشد. با توجه به اينكه آوردن فرايند هر كدام از مدل

 ارائه شده است. 6ها اكتفا شد و نتايج نهايي در جدول شماره فقط به آوردن خروجي نهايي اين مدل
 

 گیري چندمعیارههاي تصمیمآوري مناطق شهري اردبیل با استفاده از مدلرتبه بندي تاب 1جدول 

 رتبه مقدار الكتر رتبه مقدار تاپسیس رتبه مقدار ويكور مناطق شهري

 سوم 5 دوم 535/5 دوم 566/5 منطقه يک شهري

 اول 1 چهارم 532/5 اول 555/5 منطقه دو شهري

 دوم 2 سوم 528/5 سوم 221/5 منطقه سه شهري

 چهارم -3 اول 235/5 چهارم 555/2 منطقه چهار شهري

 6934ماخذ: محاسبات نگارندگان، 

با توجه به اينكه مقدار ويكور بدست آمده براي توان گفت كه در مدل ويكور، مي 6برابر با جدول شماره 

آوري (، لذا منطقه دو شهر اردبیل رتبه اول تلاب 555/5منطقه دو شهري كمتر از سه منطقه ديار است )مقدار 

باشلد.  هاي بعدي به ترتیب مربوط به مناطق يک، سه و چهار شلهري ملي  كند و رتبهرا در اين مدل كسب مي
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اي كه منطقه دو كه رتبه اول را گونههب است؛هاي دو منطقه متفاوت از ويكور س رتبهحال اينكه در مدل تاپسی

اند. در اين مدل منطقه چهلار شلهري بله دلیلل     داشت و منطقه چهار هم كه در رتبه آخر بود باهم جابجا شده

(. و اينكله  5235/5آوري قرار گرفته اسلت )مقلدار   اينكه مقدار تاپسیس بیشتري كسب كرده در رتبه اول تاب

هاي مدل الكتر در دو رتبه با مدل ويكور مشابهت دارد وللي در ملدل تاپسلیس هلیب رتبله مشلابهي       خروجي

در رتبله آخلر    -3در رتبه اول و منظقه چهار شهري با مقلدار   1ندارد. در اين مدل منطقه دو شهري با مقدار 

 (.3و شكل شماره  6اند )جدول شماره آوري قرار گرفتهتاب

ملدل ملذكور بلاهم متفلاوت      3هاي توان نتیجه گرفت كه، خروجيمي 3و شكل شماره  6جدول شمار از

آوري در دو مدل ويكور و الكتر مربوط به منطقه دو شهري اسلت، وللي در   اي كه رتبه اول تابگونههاست. ب

قه رتبه آخلر را بله   مدل تاپسیس رتبه اول مربوط به منطقه چهار شهري است كه در دو مدل ياد شده اين منط

 خود اختصاص داده است.
 

 
 

 گیري چندمعیارههاي تصمیمآوري مناطق چهارگانه شهر اردبیل در مدلوضعیت تاب 9شكل شماره 
 

ي هلا تفلاوت هلاي ملذكور، الزم شلد بلراي رفلع ايلن       هاي بدست آملده از ملدل  حال با توجه به تفاوت

هاي منلاطق  لند استفاده شود، تا از طريق مقايسه بین رتبهمي كپادغا روشهاي، از يبندرتبهبین  آمدهدستبه

بنلدي نهلايي بله    رتبله  5بندي نهايي صورت بایرد. در جدول شماره بندي يا رتبهها(، اولويت)بردها و باخت

 لند ارائه شده است.روش ادغامي كپ
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 لندامی کپآوري مناطق شهري اردبیل با استفاده از مدل ادغبندي تابرتبه 1جدول 

 بردها منطقه چهار منطقه سه منطقه دو منطقه يک مناطق شهري

 X M M 1  منطقه يک

 M  M M 3 منطقه دو

 X X  M 2 منطقه سه

 X X X  5 منطقه چهار

  3 1 5 2 اهباخت 

  -3 -2 3 2 لندامتیاز کپ

  چهارم سوم اول دوم رتبه نهايی

 6934ماخذ: محاسبات نگارندگان، 

برد )برتلري رتبله( برابلر سله منطقله       3دهد، منطقه دو شهري با نشان مي 5ري كه جدول شماره همانطو

آوري شهر اردبیل قرار گرفته است. منطقه يک امتیاز در رتبه اول تاب 3شهري ديار و بدون باخت، با كسب 

امتیلاز در   -3و  -2ا در رتبه دوم و مناطق سه و چهار هم بله ترتیلب بل    2باخت و امتیاز  2برد و  1شهري با 

 (.5و شكل شماره  5اند )جدول شماره آوري شهر اردبیل قرار گرفتههاي سوم و چهارم تابرتبه

توان نتیجه گرفت كه مناطقي كه تازه آوري ميبندي مناطق شهري اردبیل در خصوص تاببا توجه به رتبه

توان گفلت كله رشلد    مي ايگونهبهارند. هاي مسكوني جديد، از رتبه باالتري برخوردساختند همچون شهرک

ريزي سلاخته  به بعد شروع شده است و اين منطقه شهري، منطقه با برنامه 2325منطقه دو شهر اردبیل از سال 

درصلد از   95باشلد، چراكله بلیش از    آور بودن اين منطقه دور از ذهن نميلذا تاب ؛باشدشده شهر اردبیل مي

 95باشد، همچنلین  درصد هم آجر و آهن مي 15نوع اسكلت فلزي و بتوني و  مصالح ساختماني اين منطقه از

درصد مابقي هم از نظر كیفیت ابنیه در سطح قابل قبول قلرار دارد. تلراكم    15درصد اين منطقه نوساز بوده و 

صلد  در 95در مقابل بلیش از   است.نفر در هكتار  255جمعیت اين منطقه پايین بوده و روي هم رفته كمتر از 

متلر   26و از تراكم سلاختماني درشلت دانله بلاالي      باشديمساخت و سازهاي اين منطقه بصورت آپارتماني 

مند است. و اينكه اين منطقه )منطقه دو( از نظر دسترسي به مراكز امداد و نجلات در سلطح قابلل قبلولي     بهره

قابل قبولي از شیرهاي آتشنشلاني،   نسبتاًقرار دارد، باونه اي كه در اين منطقه يک ايستااه آتشنشاني با تعداد 

 بیمارستان و يک مركز هًل احمر قرار گرفته است. 3تعداد 

درصلد مصلالح ايلن     95گفت كه بلیش از   توانيمدر خصوص ساير مناطق )منطقه يک، سه و چهار( هم 

و چلوب  درصلد ملابقي هلم از خشلت      25درصد اسكلت فلزي و بتوني و  25 حدوداًمناطق از آجر و آهن، 

 15درصلد تخريلب و    15درصد قابل قبول بوده و بله   55 حدوداًتشكیل شده است. از لحاظ كیفیت ابنیه نیز 

نفر، و در مناطق سله   265. تراكم جمعیت در منطقه يک زير باشديمدرصد ديار هم مربوط به بناهاي نوساز 
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. از لحلاظ  اسلت متلر مربلع(    26ه كمتر از نفر با ساختماني يک طبقه و متراژ پايین )ريزدان 155و چهار باالي 

گفت كه دسترسي در منطقه يک بهتلر از منلاطق سله و چهلار و      توانيمدسترسي به مراكز امداد و نجات هم 

بیمارسلتان و   3. منطقه يک داري يک مركز آتشنشاني با تعدادي شلیر آتشنشلاني و   باشديمبدتر از منطقه دو 

دار است. و منطقه سه و چهار هلر كلدام داراي   رل اهمر ديار مناطق برخومناسب به مراكز هً نسبتاًدسترسي 

. در خصلوص منلاطق   باشنديميک بیمارستان و يک مركز آتشنشاني با تعداد محدودي از شیرهاي آتشنشاني 

گفت كه اين مناطق داراي بافلت فرسلوده زيلادي هسلتند و اكثلر سلاخت و        توانيمسه و چهار شهر اردبیل 

ريزي بوده است و اينكه بیشتر روستاهاي الحاقي به شهر در ايلن دو  مناطق بدون اصول و برنامهسازهاي اين 

 .استپذيري اين مناطق هم قابل توجیه لذا آسیبباشد، منطقه مي
 

 
 

 آوري مناطق چهارگانه شهر اردبیلوضعیت تاب 4شكل شماره 
 گیرينتیجه. 1

گسلترده   و مهلم  يهاحوزهبه يكي از  مخاطرات محیطي به تنسب آوري جوامعتاب ارتقاء و تحلیل امروزه

 حاضلر از  حلال  در يكهطوربه است. شده تبديل ريزي شهريبرنامه ازجملهمطالعات علوم انساني و اجتماعي 

 مطلابق  شلود. ملي  بحلث  آوريتلاب  سمت ارتقاء به سوانح مديريت و پايدار ۀتوسع متقابل و همزمان حركت

 يلک  پايدار ۀتوسع و آوريتاب افزايش پايدار، ۀآرمان توسع به عنايت با نیز و آوريتاب از شافته پي معرفت

 در هلم  آوريتلاب  يعنلي  گیرد؛قرار مي توجه مورد خود مختلف ابعاد در فضايي،  -اجتماعي واحد سیستم يا
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 از يكلي  هريشل  آوريتلاب  يابلد. رويكلرد  ملي  افزايش فراگیر طوربه انساني خود ابعاد در هم و محیطي ابعاد

 باشلد. ايلن رويكلرد،   ملي  هاي انسلاني سكونتااه بقاي متضامن كه است رويكردهايي ترينكلیدي و ترينمهم

ملديريت   براي جديد هايمشي خط پذير، انعطاف تصمیمات اندركاران از دست و مسئولین تا است راهنمايي

 دسلت  و هلا سازمان بین و درون ارتباط ي وهمكار نیازمند زمینه اين در آوريتاب ايجاد كنند. استفاده شهري

  .است ناري از بخشي جلوگیري نظر، مورد منبع اكولوژيكي مقیاس با نهاد مديريتي دهياندركاران، تطبیق

آوري شهر اردبیل در برابر زلزله كمتر از حلد متوسلط   هاي تحقیق نشان داد كه تابدر اين خصوص يافته

 مربوط به نظر كارشناسان شهرداري مناطق شلهري اردبیلل،   يانمونهتک  tن كه طبق آزمو ايگونهبهباشد، مي

منطقه دو، بیشتر از حد متوسط و  براي مقدار اين كه ،33/3با   است برابر آوري شهر اردبیلتاب میاناین میزان

 عیارهايم از كه داد نشان AHPدر روش  تحقیق باشد. همچنین نتايجبراي بقیه مناطق كمتر از حد متوسط مي

تلرين معیلار   ها با ارزشها( و دسترسيهاي خطرآفرين )حريماستفاده، معیار دوري از محیط مورد گانهچهارده

 آوري شهر اردبیل در بحث مخاطره زلزله، شناخته شده است.براي تاب

تفاوت در آوري مناطق شهري اردبیل، نشان از بندي تابهاي تاپسیس، الكتر و ويكور براي رتبهنتايج مدل

تواند قابل اطمینان باشد. چراكله هلر ملدل    يک مدل به تنهايي نمي هاييخروجها دارد. يعني اينكه بنديرتبه

اي را شاهد بوديم. لذا نتیجه هايش بدهد. در اين تحقیق هم چنین مسالههاي متفاوتي براي گزينهرتبه توانديم

لند اين مساله دل اكتفا نمود. كه از همین رو با مدل ادغامي كپتوان به يک مها، نميبنديگیريم كه در رتبهمي

شده، با استفاده از ملدل   دارآوري با چهارده معیار وزنبندي مناطق در خصوص تابپوشش داده شد. در رتبه

لند، منطقه دو در رتبه اول و منطق چهار در رتبه آخر قرار گرفلت. منطقله دو جلزو منلاطق تلازه      ادغامي كپ

باشد. در واقع ت و با اصول و برنامه بوده و منطقه چهار جزو مناطق داراي بافت فرسوده شهر اردبیل ميساخ

آوري مناسبي برخورداراند و در مقابلل،  دهد كه آن دسته از مناطق كه تازه ساختند از تابها نشان مياين يافته

آوري اقي به شهر و منطقله شلهري از تلاب   مناطق با بافت فرسوده زياد و قديمي شهر و داراي روستاهاي الح

در ارجحیلت معیارهلاي    ضلمناً باشلند.  پذير ميقابل قبولي در برابر زلزله برخوردار نیستند و به عبارتي آسیب

دهي مشخص شده كه، بعد كالبدي با معیارهاي دسترسي به مراكز حیاتي، آوري شهر در برابر زلزله و وزنتاب

ن، بهبود ساخت و ساز و كیفیت مصالح و تراكم مناسلب سلاختماني و انسلاني،    هاي خطرآفريدوري از محیط

 برخورداري با نبايد از ساير معیارها و ابعاد غافل بود. اردبیل حالبااين باشنديمو ابعاد  یارهامعاز ديار  ترمهم

 ،استان اقتصادي و ريادا مراكز اكثر تمركز ،ي و ساختمانيجمعیتتراكم  بودن باال ازجمله خاص هاييژگيو از

 ناشي خطر معرض در و حساس مناطق ازجمله شهر، پیراموني يهاگسل وجود و شناسي زمین ويژه موقعیت

 هلاي يكاسلت  علرض،  كلم  معلابر  فرسلوده،  هايبافت وجود ،و تمركز تراكم به توجه با .است زلزله رخداد از
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 و مجروحلان  مكلان  ملورد  در ناكافي اطًعات سوانح، با مقابله و پاسخاويي هايیستمس در موجود احتمالي

 و بلود  خواهلد  پذيرآسیب بسیار نحاسو اين از يک هر با برخورد در محلي، اطًعات به دسترسي بودن زمانبر

. اسلت  اهمیلت  حائز بسیار اردبیل و به خصوص در مناطق سه و چهار شهرداري در شهريآوري تاب افزايش

 ايلن  به توجه با پذير خواهد بود.ه شهر اردبیل در برابر وقوع زلزله آسیبحاكي از اين است ك هايافتهچراكه 

 نجلات  در محلي ساكنان مشاركت نقش است، اردبیل هرش مخاطرات ترينمحتمل و ترينمهم از زلزله كه امر

 .نمايدمي ترپررنگ بسیار اردبیل احتمالي زلزله ديدگان آسیب

 تلوان  از اسلتفاده  و شلهروندان  توانمندسلازي  محور، جامعه حرانب مديريت راهكارهاي اتخاذ رو، اين از 

بلر   .اسلت  مهلم  بسلیار  شلهري  آوريتلاب  افزايش و زلزله مانند طبیعي سوانح با مقابله براي مردمي مشاركت

نهادهاي مربوط صورت  ۀمديران و مردم به وسیل ۀشود كه آموزش جامع براي هماساس اين نتايج پیشنهاد مي

 امیلدوار  تلوان مي ،باشند شده توانمند و برخوردار كافي مهارت و آگاهي از افراد كه صورتي در پذيرد، چراكه

 و كرده حفظ را شاننزديكان و خود جان مناسب، رفتار و واكنش با توانست خواهند زلزله وقوع هناام كه بود

 و مقاوملت  بلراي  ريشله  هلاي یسلتم س توانايي ترتیب بدين .شوند كمتري روحي و مالي جاني، آسیب دچار

 توانمندسازي روازاين. شد خواهد ايجاد شهريآوري تاب و يافتهء ارتقا آمیز فاجعه حوادث در سريع بازتواني

 در هاآن پذيريآسیب كاهش منظور به مهارتي هايآموزش و سازي فرهنگ بخشي، آگاهي طريقز ا شهروندان

 رعايت و ساز و ساخت فرهنگ بايد حوادث از جلوگیري راياينكه ب مضافاً .گرددمي مطرح زلزله وقوع هناام

-سلاختمان  كیفیت بردن باال. رسد به حداقل را جاني و مالي خسارات میزان يابد تا بهبود 2008 استانداردهاي

هاي خطرزا باعث افزايش امنیت شهر خواهلد شلد، در   ها، دوري از حريمها، بهبود دسترسيها، كاهش تراكم

 در شلهر  شدن فلج براي ايینهزمگردد و شهر وارد مي به جدي هايت موارد مذكور آسیبصورت عدم رعاي

 هايامدادرسان به شريان يهاگروهمردم و  لذا دسترسي خواهد شد نجات و امداد لحاظ از امداد اولیه ساعات

ق سه و چهلار اردبیلل   موارد ذكر شده براي مناط .شود گرفته نظر در بايد هاآنحیاتي و محیط باز و تراكم در 

 باشد.حیاتي و حائز اهمیت مي هاآنآور نمودن دارند، در جهت تابرپذيري بااليي برخوكه از آسیب

 کتابنامه

 رويكلرد  با فرسوده يهابافت مديريت .2383؛ محمدرضا برزگري، كاظم و شیخ مهدي كوهستاني، احمد؛ احمدمعظم،

 833-832(، صصINDM-2014طبیعي ) هايبحران جامعمديريت الملليبین كنفرانس پنجمین .شهر آوريتاب

 و پیشلایري  دانلش  نامله  تلاب آوري در سلوانح طبیعلي، فصلل     يهامدلمفاهیم و  .2382؛ استوار ايزدخواه، ياسمین

 .263-256صص  .شماره دوم .دوره دوم .بحران مديريت

 مراكلز  آوري تلاب  ارزيلابي  ملدل  .2383 ؛Max ،Wyssاسكندري، محمدامین؛ شعیه، اسماعیل؛ حبیبي، كیلومرث و  
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(، ص INDM-2014طبیعلي )  هلاي بحلران  جلامع  ملديريت  المللي بین كنفرانس پنجمین .زلزله برابر در درماني

2222. 

 انتشارات دانشااه مشهد. .مديريت بحران و اصول ايمني در حوادث غیر منتظره .2396؛ بیروديان، نادر

انتشارات شلركت مهندسلین مشلاور دز     .سايزموتكتونیک لرزه زمین ساخت .2325؛ پوركرماني، محسن و آرين، مهران

 چاپ اول. .آب

مجله جغرافیلا و توسلعه    .ريزي شهري هماام با مخاطرات طبیعي با تأكید بر ايرانبرنامه .2393؛ حسین زاده، سیدرضا

 .68-99شماره سوم. صص  .ايناحیه

تلوان   یجطرح بس. از وقوع زلزله يها در كاهش خطرات ناشزه سكونتااهنقش، فرم، الاو و اندا .2396؛ یحهمل یدي،حم

 .يرانا یعيمقابله با زلزله، مركز مقابله با سوانح طب يكشور برا يفن

آوري اقتصادي و نهادي جوامع شهري در برابر سوانح طبیعي. مطالعه ملوردي:  ارزيابي تاب .2381؛ رضايي، محمدرضا

 .12-39صص . شماره سوم .فصلنامه مديريت بحران .هاي شهر تهرانمحله ۀزلزل

آوري تبیین مفهومي تلاب  .2385؛ رفیعیان، مجتبي؛ رضايي، محمدرضا؛ عساري، علي؛ پرهیزكار، اكبر و شايان، سیاوش

شماره  .دوره پانزدهم .ريزي و آمايش فضا(، برنامهCBDMسازي آن در مديريت سوانح اجتماع محور )و شاخص

 .28 - 52صص  .چهارم

جغرافیلا و توسلعه،    .هلاي مختللف اراضلي شلهري    بندي خطر گسل تبريز براي كلاربري پهنه .2385؛ روستايي، شهرام

 .12-52صص   .12شماره

 حريلق  مقابل در شهري هايیطمح پذيري آسیب مطالعه .2383؛ احمد احمدمعظم، و  محمدرضا برزگري، كاظم شیخ

(، INDM-2014طبیعي ) هايبحران جامع مديريت المللي بین فرانسكن پنجمین .آور تاب شهر رويكرد بر مبتني

 .916-932صص 

آوري بررسلي میلزان تلاب    .2385؛ صالحي، اسماعیل؛ آقابابايي، محمدتقي؛ سرمدي، هاجر؛ و فرزادبهتاش، محمدرضلا 

 .88-221صص  .نهموشماره پنجاه .32محیط شناسي، سال  .محیطي با استفاده از مدل شبكه علیت

ارائله   .2382؛ میبلدى، حمیلد   بابلاي   شاكري، فاطمله و  اهلل؛ حبیب سید میرغفورى، حسین؛ محمد مهرجردى، ارىطح

)مطالعله ملوردي در اداره    VIKORفلازي و   BSC  ،ANPرويكردراهكارهاي ارتقاي عملكرد در بخش دولتي با 

 .256-212صص .2سال ششم، شماره  .لنامه بهبود مديريت. فصكل تعاون استان يزد(

 ها.ها و دهیاريانتشارات سازمان شهرداري .مديريت بحران در نواحي شهري .2391؛ عبدالهي، مجید

پلذيري مسلاكن شلهري در برابلر زلزلله      ارزيابي آسیب .2385؛ اصل، منوچهر؛ احدنژاد، محسن و امیني، جمالزادهفرج

 .شلماره نهلم  . سلال سلوم   .ايري و منطقله هاي شهمطالعات و پژوهش .شهرداري تهران( 8)مطالعه موردي: منطقه 

 .28-35صص 

سلنجش مقلدار    .2398؛ الله  حسن و شرفي، حجلت  سید بدري؛ مطیعي لنارودي، علي، سید فرجي سبكبار، حسنعلي؛
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