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 چکیده

ه ای ، منازع ات   فوری  طرات طبیع یاخ مای از بالیای ناشی از فزاینده طوربهمع در سراسر جهان جوا

ه ای محلش وند  ای ب بالی ا ا د   در اش شات، ش دت   می متأثر یدادهای ساخته دس  بشر رانسانی یا 

 س ازد تمامی ایب تهدی دها را  ی رممشب م یدهد که در عمل پیشگیری یا اقدام در مورد  یرمنتظره رخ می

 خسارات ایب کاهش در زیادی میزان به هالرزهزمیب  یژهبه طبیعی بالیای برابر در شهرها آ ریتاب افزایش

 آ ریت اب میزان در تأثیرگذار ابعاد از یشی کالبدی، آ ریتاب  اس  مؤثر جوامع بهبودی زمان همچنیب  

 تأثیرگ ذار جغرافیایی   فیزیشی هاینظر  یژگی از را جوامع  ضعی  توانمی آن طریق از که اس  جوامع

ب ا ایب پژ هش کاربردی اس    با استفاده از ر ش توصیفی   تحدیدی،  کرد  ارزیابی سانحه بر ز هنگام در

عیاره ای کالب دی کالبدی، به سنجش   مقایسه زیرم آ ریتاب بر مؤثرها   عوامل هدف شناسایی شاخص

الت ق دیمی   جامعه آماری پژ هش را ساکنیب مح پردازد های فرسوده شهر بوشهر میدر محده آ ریتاب

ه ا، جالل ی، بدن د، د ا،، خواج همانع، م  ی، ببآباد، سنگعالی، شنبدی، ، بهبهانیکوتی فرسوده دهدشتی،

ده اس ، تعداد برای تعییب حجم نمونه از فرموت کوکران استفاده شدهد  باد، جفره تششیل میآجبری، صدح

با استفاده از طیف لیشرت بیب ساکنیب ایب محالت توزیع شده اس  پایایی ابزار تحقیق ب ا  نامهپرسش 603

که گویای هماهنگی   پایداری در نی باالی ابزار تحقی ق اس   / برآ رد شد 038کر نباخ استفاده از آلفای 

ورد مطالعه از ر محد ده مهای فرسوده دآ ری باف تاب  تحدیلتجزیهپردازش اطالعات جه   منظوربه  

آ ردن  ب ه دس    ب رای  SPSS    AMOS افزاره اینرماز جمده  ،یابی معادالت ساختاریر ش مدت

 ت أثیرات درنهای   اس تفاده ش ده اس    GISاف زار از ن رممحد ده م ورد نظ ر موقعی  جغرافیایی  نقشه

                                                           
 Email: rasol_heidary@kashanu.ac.ir                                                                   86311936333نویسنده مسئوت:    3
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ها   کیفی  ابنی ه  ب ر می زان زلزل ه ب ا   بحران، دسترسی، مقا م  زیرساخ مدیری) کالبدیهای شاخص

نش ان حاص ده   مورد بررسی   تحدیل قرار گرف ، که نت ای  SEM) ساختاریاستفاده از الگوی معادالت 

در مح الت کالب دی  آ ریت اببیشتریب اثر را در   51ضری   ها بام  زیرساخ شاخص مقا که دهد می

 باشد دارا میباف  فرسوده بوشهر 

  یابی معادالت ساختاری، شهر بوشهرپذیری، محالت فرسوده، مدتکالبدی، آسی  آ ریتاب ها:کلیدواژه

 مقدمه .6

 طرح مساله. 6. 6

   مخ اطرات از  س یعی دامن ه دلی ل ب ه هم ایهای گستردهریسك با بشر، دس  ساخته تریبپیچیده عنوانبه اشهره

   ه ازیرس اخ  از جاهم ه در های ش هریپذیریآسی  هستند  مواجه چندگانشان هایپذیریآسی  به عد  چنیبهم

 ش هر در مقی ا، ه اپ ذیریآس ی  ک اهش   اس   مش خص انرژی خطوط   مخابرات، ترابری هایمسیست تا هاسازه

 ایفزاین ده طورب ه کش ورها جه ان، سرتاسر   در 99:3698صالحی   همشاران،نیس  ) هاساختمان سازیمقا م سادگیبه

 جمعی   درص د 08 ح د د 3818 سات تا ر دمی احتمات مدل سازمان بینیپیش با مطابق  هستند شدن شهری حات در

 احتم الی بالی ای از بس یاری اصدی مشان به شهری مناطق که اس  معنا ایب به مسئده ایب  کنند زندگی شهرها در جهان

 م وارد ب ه ت وانمی گ رددمی شهری نواحی در بالیا خطر احتمات افزایش به منجر که عوامدی ازجمده  شد خواهند بدت

 س ریع ۀتوس ع فق ر، ه ا،دارایی   ام وات تمرک ز نش ده، ریزیبرنام ه ش هری ۀتوس ع جمعی  ، رش د: کرد اشاره زیر

 تض میب ب رای توان ایی ع دم اکوسیس تم، فرس ایش نش ینی،آپارتمان مناطق جمعیتی سرریز  یررسمی، هایسشونتگاه

 ش ناخ  در اق ع تهدیدات، برابر در آ ریتاب تبییب  نظارت فقدان   شهری ضعیف مدیری    هازیرساخ  عمدشرد

   آ ریت اب اف زایش در ش هری جوامع   اجرایی   سیاسی نهادی، اقتصادی، اجتماعی، هایظرفی  تأثیرگذاری نحوه

 آن، تحدی ل نح وه   آ ریت اب مقول ه ب ه نگ رش نوع میان ایب در  اس  شهرها در آ ریتاب مختدف ابعاد شناسایی

   هاسیاس   دیگ ر ط رف از   دارد کدیدی نقش آن عدل   موجود  ضع آ ریتاب شناخ  چگونگی در طرفازیك

 رابط ه تبی یب ک ه اس   ر ازای ب  دهدمی قرار اساسی تأثیر تح  را آن با ر یار یی نحوه   خطر خطر، تقدیل اقدامات

 تحدی ل ای ب ک ه تأکی دی   داش  خواهد بر در که نتایجی به توجه با آن، اثرات کاهش   تهدیدات برابر در آ ریتاب

 زم ره در ش ناختیزمیب   جغرافی ایی ش رای  لح ا  به اس   ایران برخوردار باالیی اهمی  از دارد، آ ریتاب بعد بر

 مس اح  ک ل از درص د 5/65 ک هطوریبه دارد، طبیعی سوانح برابر در زیادی بسیار پذیریآسی  که اس  کشورهایی

 طبیع ی س وانح  ق وع حیث از ایران که نمود عنوان توانمی لذا  دارند قرار طبیعی سوانح خطر معرض در مناطق در آن

 تشت ونیشی، مخ اطرات ب ا مرتب  سوانح گزارش در اسشاپ کهطوریبه دارد، قرار دنیا خیز سانحه ا ت کشور ده بیب در

 جه ان س وم تا ا ت رتبه بیب را ایران جایگاه مخاطرات ایب از ناشی میر   مرگ حیث از   دنیا ا ت کشور ده جز  ایران
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 ای ب ش دید فرس ودگی بوشهر، قدیم باف  کنونی هایچالش تریبمهم از یشی   66:3693بهتاش   همشاران،کند )می ذکر

 ت اریخی   قدیمی در باف  زیادی هایتخری  شاهد سات فصوت بعضی در درصدی 98 رطوب  به اس   با توجه باف 

 پذیریآس ی موج    طبیعی شده که ایب امر بالیای برابر در مقا م  عدم باعث بناها کیفی  بودن پاییب هستیم  بوشهر

فرس وده  ه ایباف معیاره ای کالب دی که  ضعی  زیر شودمیمطرح  سؤات اینجا ایبدر ها شده اس   بیشتر ایب باف 

 آ ریت اببوشهر در معرض خطرپ ذیری هس تند فرسوده شهر محالت  کهییازآنجا شهر بوشهر به چه صورت اس ؟

ای ب پ ژ هش ب ا ه دف  ی   باال بردن ظرفی  محالت برای مقا م  در برابر فاجع ه اس   ریخطرپذبه دنبات کاهش 

در  آ ریت ابکالبدی، ب ه س نجش   مقایس ه زیرمعیاره ای کالب دی  آ ریتاب بر مؤثرها   عوامل شناسایی شاخص

 پردازد های فرسوده شهر بوشهر میمحده

 پژوهشاهمیت و ضرورت . 2. 6

س   ا دهند  ایب در حالییای طبیعی جان خود را از دس  میساالنه در سرتاسر جهان افراد زیادی در اثر  قوع بال

  کش ور م ا نی ز از ک رد خواهن دجمعی خود حفظ  خاطرۀ درتد   قوع آن را  ۀازماندگان حوادث مذکور نیز تجربکه ب

نف ر  338888س ات اخی ر  98در ط ی  چراکهآید  از بالیای طبیعی جهان به شمار میپذیر ایب نظر جزء ده کشور آسی 

  ناش ی از زلزل ه درصد 53) انسانیاند   در ایب بیب بیشتریب تدفات ر اثر آن جان خود را از دس  دادهاز هموطنانمان ب

های طبیعی نظیر سیل   طوفان    اس  ک ه در تب دیل آن ب ه طبیعی همانند سایر پدیده ۀپدید لزله یكبوده اس    اما ز

 ه ایباف     330:3605پورمحم دی   مص ی  زاده،) داردهای مسشونی نقش بس زایی مجتمع پذیریآسی یك فاجعه، 

   ط رف ی ك از زلزل ه بخص و  مخ اطرات محیط ی   س وانح نظ ر از ش هر پ ذیرآس ی  مح د ده شهری، فرسوده

   ج امع دقی ق، شناس ایی نیازمند طرف دیگر از   اجتماعی   اقتصادی ،محیطیزیس  کالبدی، عمدشردی، هاینارسایی

 ه ایباف    یژهب ه هاباف  ایب های یژگی تریبمهم   ازباشدمی آن ساماندهی منظوربه شدهریزیبرنامه   آگاهانه مداخده

بس یار  فرهنگ ی   اقتص ادی اجتم اعی، توازن کالبدی، عدم کند،می تبدیل دارمسئده هایحوزه به را هاآن که شهریدر ن

     109:3606زادگان، عبا،) باشدمی شانپیرامونی هایبا باف  زیاد

 زیر اشاره کرد: عواملتوان به کنند میمی تأکید ه عوامدی که بر ضر رت انجام ایب پژ هشاز جمد

ه م در منطق ه زاگ ر،  اق ع اس     ه م در لب ه  چراک هر د، شمار م ی خیز کشور بهاستان بوشهر از نقاط لرزه

کن د   ه م خوردگی   هم گسل لبه مرز جبهه کوهستانی زاگر، از منطقه بوشهر   از نزدیشی برازجان عب ور میچیب

هایی داری م ک ه ه ر از چن د کازر ن گس ل-برازجان -در مسیر جاده بوشهر باًیتقرای که کوه مند  اقع شده، در منطقه

ب اال در  پذیریآس ی ه ای ب ا  جود بخش   گذارندهایی بر جای میهم خسارت گاهی تشانی خورده   گاهی ا قات

فرس وده   آس ی  محالت فرسوده بوشهر    جود باف  قدیمی شهر با کالب دی  زلزله  در  یژهبه) یعیطببرابر سوانح 

ض ر ری اس   ک ه س تاد   هایی از شهر در مواقع بحرانی گردیده اس خشساکنان بپذیری آسی سب  افزایش  ،پذیر
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ت آماده ایب حوادث باش ند ت ا در زم ان  ق وع، ش اهد کمت ریب خس ارات   ئوهای مسری  بحران   دیگر دستگاهمدی

ا آماده کنیم تا در صورت  ق وع زلزل ه، ب دانیم بای د چ ه ک ار ها باشیم  یشی از کارهای مهم آن اس  که خود رآسی 

تواند در صورت  قوع زلزل ه بع دی ج ان که در موقع زلزله چه کاری باید انجام داد، میکنیم  آماده بودن   دانستب ایب

ش ود   های آموزشی برای ش هر ندان برگ زار بسیاری از افراد را نجات دهد  در همیب راستا ضر ری اس  که کال،

   رسانی کافی انجام شود اطالع هاآنها به یا از طریق رسانه

 . پیشینه پژوهش9. 6

  ثب ات  آ ریت ابای تح   عن وان مقال ه در 3توس   هولین   3956س ات نخس تیب ب ار در  آ ریت ابمفهوم 

  سامانه شناسی به چاپ رسید ارائه ش د  هولین   ک ه از  ی  اکولوژی ۀسالیان ۀمحیطی که در نشریهای زیس سیستم

درجه   مقیاسی از اینشه تا چه ح د ی ك سیس تم  عنوانبهرا  آ ریتابگردد یاد می آ ریتابپدر تئوری  تح  عنوان

ی اس      آ ریت اببد ن تغییر به یك رژیم متفا ت آشفته شود تعریف کرد  ی همچنیب بنیانگ ذار پیم ان  تواندیم

  مقیاس ی از توان ایی  های اکولوژیشی را به صورت تدا م ر اب  در ن یك سیس تمدر سیستم آ ریتابخود  ۀدر مقال

 مان دیم همچنان پ ا ب ر ج ا ب اقی  کهدرحالیهای ثاب    متحرک   پارامترها ها برای جذب تغییرات متغیرایب سیستم

تواند بد ن تغییر به نظامی متف ا ت آش فته ستم تا چه حد میرا به ایب صورت که یك سی آ ریتابکند   ی تعییب می

د وم اجتم اعی ای بر اکول وژی، ر انشناس ی   س ایر ع یژه ریتأثهولین   مفهوم ارائه شده توس  کند گردد تعریف می

ه ای اکول وژیشی سیس تم ۀب ه منزل ) زی نهای اکولوژیشی در باب شهرها های حاکم بر سیستمداش   شرای     یژگی

بالیا ب ه بررس ی   در برابر  آ ریتاب ۀکه اکثر محققینی که در زمینیطوربه کندمیاقتصادی   اجتماعی پیچیده  صدق 

های سیس تم آ ریت ابرا از مفاهیم بیان شده توس  هولین  در باب  آ رتاب ۀاند در تعریف یك جامعمطالعه پرداخته

ص ورت  آ ریت اباز جمده مطالعات داخدی   خارجی که در رابطه ب ا    Holling,1973اند )اکولوژیشی استفاده کرده

 :اس ه شامل موارد ذیل گرفت

ر براب ر زلزل ه   نق ش شهرهای ای ران د پذیریآسی  تح  عنوان  در پژ هشی 3605زاده )پورمحمدی   مصی  

ی، عوام ل طبیع ی کالبدی محده در امدادرسان به بررسی مفهوم مشارک ، ساختار هاآنای در امدادرسانی مشارک  محده

قب ل از  ق وع   ناکارآم دی  ۀایران در برابر زلزل ه در مرحد  های زیستی شهریمجتمع پذیریآسی در  مؤثر  انسانی 

دم ی مش ارک  مر ۀای نظ ری   س وابق کش ورها در زمین ه امدادگری در حیب  قوع   بعد از آن، با بررسی دی دگاه

ای    کاهش آث ار   تدف ات ناش ی از محده) یمردمدر جه  ارتقای مشارک  هایی راه حل ۀبه ارائ درنهای پرداخته   

تبی یب  تح   عن وان  در پژ هش ی 3609همش اران )رفیعیان    ه نموده اس  شهرها ارائ پذیریآسی زلزله متناس  با 

م دت ب ر  بیترمناس  نش ان داده اس   ک ه  محوراجتم اعسازی آن در مدیری  سوانح ی   شاخصآ رتابمفهومی 

                                                           
1 Holling 
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اس ؛ زیرا ای ب م دت ترکیب ی  DROP کاتر    CBDM یبیترکسازی مدت سا، ر یشرد مفهومی   ساختار شاخصا

ی ریپذمش ارک    هاش اخصنگری در انتخ اب ابع اد   ی مانند مشان محور بودن، یشپارچهیهایژگی زمان دارای هم

  3693همش اران )پری ور    ی   مدیری  سوانح طبیعی در جوامع محدی اس  زیربرنامهکدیدی  نفعانیذ عنوانبهمردم 

ش هری ب ا اس تفاده  س یز یمحی آ رتاببس  راهبردهای پایداری اکولوژیك برای افزایش  تح  عنواندر پژ هشی 

جمی، یا فرص  طدبان ه ب رای ی راهبردی شامل حفاظتی، تدافعی، تهاریگجه از مدت مفهومی آلبرتی   همشاران نوع 

ب رگ اس      ش ده انتخ ابنمونه موردی  عنوانبهی شهری را تعییب نموده اس   در ایب تحقیق تهران آ رتابایجاد 

 مطالع ه م وردپهن ه همگ ب  عنوانب هشهرداری تهران  6   3 مناطق شهری، س یز یمحی آ رتاببر  مؤثری دهایخر

ش ایان  بس  داده ش د  نظر مورد ۀپهندر  دارمشانی راهبردی به ششل ریگجه قرار داده   همچنیب در ایب مدت، انواع 

  در پژ هشی تح  عنوان تحدیل مخاطرات فرآین دهای جری انی خش شی من اطق س احدی خد ی  3693  همشاران )

س فر، بیوس فر متقابل هیدر سفر، اتم ریتأثدی محل معتقد اس  که مناطق ساحفار، مطالعه موردی: از کنگان تا بوشهر 

های اجتم اعی، اقتص ادی، سیاس ی، ص نعتی       اس     ای ب ای از فعالی   لیتوسفر بوده   دربرگیرنده بخش عمده

ی دری ا   خش شی ق رار اکول وژ ریت أثدرصد جمعی  دنیا را در خود جا داده،   از د  سو تح    18مناطق قری  به 

س یل، ران ش،  ، ایب مناطق همواره با تهدیدها   مخاطراتی از جمد ههاآنهای طبیعی   انسانی جه به  یژگیبا تودارند  

دهد که د  مح د ده اط راف هستند  نتای  ایب پژ هش نشان می ای   مخاطرات بادی ر  به ر جزر مد، حرکات دامنه

 ییرض ا ز لحا  مخاطرات محیط ی مش خص ش دند مناطق خیدی زیاد   زیاد ا عنوانبهر د مند   اطراف شهر بوشهر 

ی اقتصادی   نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی ب ا اس تفاده آ رتابارزیابی  تح  عنوان  در پژ هشی 3693)

 ده دیم ی تهران پرداخته   نش ان هامحدهبه بررسی  PROMETHEEاز ر ش فرایند تحدیل سدسه مراتبی   ر ش 

ی اقتص ادی   نه ادی ب ه ترتی   در آ رت ابی هاشاخص ازنظری قیطریه، ستارخان، نارمك   قدعه مر ی هامحدهکه 

ارزیابی   تحدی ل ابع اد    تح  عنواندر پژ هشی   3693همشاران )ی ا ت تا چهارم قرار دارند  فرزاد بهتاش   هارتبه

ی بررس  م وردتبری ز را  ش هرکالنی مختدف هاحوزهن تبریز با استفاده از دیدگاه خبرگا شهرکالن آ ریتابی هامؤلفه

تبری ز در ابع اد    ش هرکالن آ ریت اب  انجام مطالعات   محاسبات میزان  هانامهپرسشقرا داده   همچنیب با تحدیل 

ی در آ رت اب ازلح ا ک رده ک ه تبری ز  خاطرنش انی مختدف مورد ارزیابی   سنجش ق رار داده   همچن یب هامؤلفه

  در پژ هشی ب ا عن وان تهدی دات ناش ی از مخ اطرات 3693عبدالخانی نژاد   منوری )مطدوبی نیس    کامالً ضعی  

ب ه  هر بوش هر ش )مطالع ه م وردی  Arc GISسیل، زلزله   خششسالی  با استفاده از ) یساختمحیطی، اقدیمی   زمیب 

نت ای  ای ب پ ژ هش ح اکی از آن  اندداختهبررسی مخاطرات طبیعی از جمده سیل، زلزله، خششسالی، رگبار، تگرگ پر

ده بس یاری ش ای ش ناخته های ل رزهبرگیرنده چش مهباالیی بوده   در خیزیه ایب محد ده دارای پتانسیل لرزهاس  ک

ه ای راستای خ ود آزاد نمای د  حض ور گس لتواند در آینده انرژی بسیاری را در می هاآنهر یك از  کهطوریبهاس  
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ای، ب االیی های ای ران، از خط ر ل رزهخیزت ریب پهن هیشی از لرزه عنوانبهشهر بوشهر  کواترز باعث شدهبنیادی جنبا   

 برخوردار باشد 

ک اربرد برنام ه ری زی ک اربری اراض ی در اف زایش  تح   عن وان  در پژ هش ی 3696سدمانی مقدم   همشاران )

 ک اربری ری زیبرنام ه ریت أث بررس ی به  GISجغرافیایی  شهری در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطالعات آ ریتاب

 مع ابر ش بشه ب از، فض اهای ب ه دسترسی هایجنبه از سبز ار شهر اراضی کاربری الگوهای آ ریتاب افزایش بر اراضی

ت ای  حاص ل ش ده   نان دپرداخت ه  ...  ساختمانی هایسازه  ضعی  ،هاآن احداث مشان با هاکاربری سازگاری شهری،

درص د از بناه ای خش تی   چ وبی ش هر،  36/63ب ا  6دهد که در بیب نواحی سیزده گانه شهر سبز ار ناحیه نشان می

درص د  53/33درصد از بناهای باالی چهل سات   دسترسی تنه ا  13/61متر    3درصد معابر با عرض کمتر از  15/13

  ای ل کمتری در مقابل زمیب لرزه برخوردار اس   ریآ تابمتری فضای باز از  18از مساح  ناحیه به حریم کمتر از 

 م ؤثر بازس ازی ش هرها یآ رت اب در را یزیربرنامه   بازتوانی شهری، موضوعات هوی  به   توجه3881) 3کامپنال  

س ریع  احی ای طری ق از اض طراری ش رای  در مناس   شامل پاسخگویی را آ رتاب جوامع در بازتوانی فرایند   دانسته

 مط رح آین ده توسعه   شرای  بهبود راستای در آن ی ازآموزدر،   گذشته یادآ ری ،هایرانی ی سازد باره عمدشردها،

 آم ادگی   ق رار داده مطالع ه مورد را آ رتاب جوامع یهایژگی  مشخص، طوربه  3880) 3همشاران   کالتب .ندینمایم

ک اهش  همچن یب ترکیب ی، س وانح   چن د جهی تهدی دات از س ریع پ   بازتوانی   بهینه ییپاسخگو سوانح، برابر در

اف زایش  موج   را ش هری مق ا م  سازساخ  تد یب استانداردهای از استفاده با را شهری جوامع کالبدی یریپذ یآس

 در مختد ف اف راد نظ رات   مقاالت یآ رجمع با  3833) 6هیق   آماراتونگا .دانندیم سوانح برابر در شهرها یآ رتاب

   داده ق رار یبررس  م ورد یآ رت اباف زایش  منظوربه سوانح از پ  را شدهساخته یها یمح مجموعه، بازسازی یك

ر یش ردی  ب ا  3836) 6نمود  آجیباد   همش اران قدمداد بازسازی مدز مات زمره در را باید یآ رتاب که رندیگیم نتیجه

های ش هری س یالب راب رزن ان در ب پذیریآس ی    آ ریتابای به بررسی در مطالعه آ ریتاباجتماعی به موضوع 

  نتای  حاکی از ایب اس  که اکثر زنان پیش از  قوع سیالب ب رای عام ل جنس ی  نقش ی ان دک در می زان اندپرداخته

از  ق وع س یالب ه ای بع د ایب در حالی اس  که نتای  پیمایشاند  ل بوده   یا هیچ نقشی قائل نبودهقائ پذیریآسی 

های جنسیتی را آششار ساخ   همچنیب تهیه جدا ت متقاطع بیب عوامل مش ان جغرافی ایی، پایگ اه اجتم اعی   تفا ت

اس   بدش ه در می ان بیب زن ان   م ردان متف ا ت  پذیریآسی اقتصادی   سطح درآمد مشخص کرد که نه تنها میزان 

ای ب ه بررس ی نق ش مطالع ه ر  د3836) 1لئ ون   م ار ج ود دارد  های متفا ت نیز تفا ت آش شاری  زنان با پایگاه

                                                           
1 Vale & Campanella 

2 Colten et al 
3 Amaratunga & haigh  

4 Ajibade et al 

5 León & March 
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بت دا ب ر مبن ای س ناریوی زم یب اند  بدیب منظور اسریع در برابر سونامی پرداخته آ ریتابمرفولوژی شهری در ایجاد 

ت ای  ای ب   نمختدف تخدیه را شناسایی کردند ۀپهن 9 درنهای ای مشخص نواحی احتمالی سیل گرفتگی را تعییب   لرزه

؛ مطالعه حاکی از افزایش چشمگیر امنی  تخدیه شوندگان   افزایش سرع  تخدیه در اث ر اص الحات پیش نهادی اس  

 آ ریت ابهای مناس  ، یب پژ هش سعی دارد با تد یب شاخصهای مطالعات صورت گرفته، ابنابرایب با بررسی یافته

 شهر بوشهر را از لحا  شاخص کالبدی مورد سنجش قرار دهد  

 مبانی نظری. 2

 آوریتاب. 6. 2

اقتص اد  های عدمی   در دامنه  سیعی از اکولوژی تا عدوم اجتم اعی، ر انشناس ی  ر بسیاری از حوزهی دآ رتاب

ه ای عدم ی باش د قبوت همه رش تهآ ری که مورد ده اس   هیچ اجماعی از تعریف تاببه یك اصطالح مهم تبدیل ش

در فرهن  لغات، توانایی بازیابی، بهبود سریع، تغییر، شنا ری، کشس انی   همچن یب خاص ی   آ ریتاب جود ندارد  

عدم ی اس   بح ث  ج ود دارد   ۀمربوط به کدام ح وز آ ریتاب ۀعی ترجمه شده اس   در اینشه کدمفنری   ارتجا

 ای ه م معتقدن د ک ه  اژهدانند  عدهخی دیگر آن را متعدق به فیزیك میشناسی   بر ی بومبرخی آن را مربوط به حوزه

از قوانیب ر انشناسی   ر انپزششی گرفته شده اس    مربوط به گارمزی،  ارن ر   اس می  اس    ت اکنون  آ ریتاب

عد وم مختد ف، هن وز تعری ف  آن در ۀاس ، اما به دلیل کاربرد گسترد بیان شده آ ریتابتعاریف متعدد   متنوعی از 

اس    ارائ  ه گردی  ده  آ ریت  ابارائ  ه نش  ده اس     در ج  دا ت زی  ر برخ  ی از تع  اریف  آ ریت  ابج  امعی از 

     30:3693رضایی،)

 در منابع مختلف آوریتابتعاریف  .6جدول 
 تعاریف مورد بررسی ۀحوز نویسنده

Alberti et 

al(2003) 

عدوم کشا رزی، 

زیستی   زیس  

 محیطی

مرتب  با موضوع خاصی  ها )ا   پر سهشرایطی که قرار اس  در ساختاره در

ل آن سازماندهی جدیدی صورت پذیرد، به میزانی که آن شهر، تاب تحم

 شود شهری گفته می آ ریتابتغییرات را داشته باشد، 

Godschalk 
(2003) 

 های طبیعی   جوامع انسانیپایدار از نظام ۀیك شبش مهندسی

Pickett et al 

(2004) 

عدوم کشا رزی، 

زیستی   زیس  

 محیطی

   در صورت بر ز تغییراتتعدیل شرای توانایی یك نظام در تنظیم  

Ernstson et al 

(2010) 

عدوم زیس  محیطی، 

 عدوم اجتماعی

های شهری هم چنیب بایستی حفظ پویایی یك نظام مشخص، حشوم 

 تغییر را داشته باشند تغییرپذیر بوده   پتانسیل مواجه با 
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 6ادامه جدول 
 تعاریف مورد بررسی ۀحوز نویسنده

Wardekker 
(2010) 

مدیری  بازرگانی   

حسابداری، 

 ر انشناسی

حوادث   ر یدادها  از طریق به آشوب )نظامی اس  که توانایی مواجهه با بر ز 

 قوع پیوسته حداقل رساندن یا بی اثر کردن خسارات، در شرایطی که حوادثی به 

به تبع آن، توانایی  اکنش، تطبیق  ؛  که کنترت مؤثر امور از دس  رفته را دارد

 دادن   به حال  ا لیه بازگشتب را دارد 

Leichenko 
(2011) 

عدوم زیس  محیطی، 

 عدوم اجتماعی
 ای از حمالت   فشارهای عصبی توانایی   مقا م  در برابر طیف گسترده

Tyler 

Moench& 

(2012) 

 عدوم زیس  محیطی
تشویق به مشارک  در خدق نوآ ری   تغییر برای مواجه با حمالت   

 باشند هایی که قابل پیش بینی نمیاستر،

Liao 

(2012) 

عدوم زیس  محیطی، 

 عدوم اجتماعی

هایی که منجر به بر ز خسارات فیزیشی   از هم توانایی تحمل   مقابده با طغیان

 منظوربهشود   سازماندهی مجدد امور گسیختگی اقتصادی   اجتماعی می

 های جسمانی   حفظ هوی  اقتصادی   اجتماعی جدوگیری از مرگ   آسی 

Wamsler et al 

(2013) 

عدوم نجومی   زمیب 

شناسی، عدوم 

 ماعیاجت

شود که یك شهر بتواند خطرات موجود   آ ری شهری اینگونه تعریف میتاب

جدوگیری کند  همچنیب مانع ایب شود که  هاآنآتی را کاهش دهد یا از بر ز 

های کاربردی به شهر در معرض خطرات موجود   آتی قرار گیرد  مشانیزم

ها، در ایب مشانیزمکارگیرد که مانع بر ز فجایع شود   همچنیب با بشارگیری 

 صورت بر ز فجایع،  ضعی  را به حال  ا ت برگرداند 

Lu and Stead 

(2013) 

مدیری  بازرگانی   

حسابداری، عدوم 

 اجتماعی

ها بد ن اینشه به عمدشرد   توانایی یك شهر در جذب   فر  خوردن آشوب

 ساختارها آسیبی  ارد شود 

Romero & 

Gnatz (2013) 

ی، عدوم زیس  محیط

 عدوم اجتماعی

ها   ای از استر،توانایی سیستم   جمعی  شهری در تحمل طیف گسترده

 خطرات موجود 

Asprone & 

Latora (2013) 
 العمل نسب  به حوادث  یرعادی   عموماً مخربتوانایی تطبیق با   عش  مهندسی

Thornbush et 

al (2013) 

انرژی، مهندسی، 

 عدوم اجتماعی

نظام اقتصادی، اجتماعی      مؤثریك  یژگی عمومی اس  که بر عمدشرد 

 گذارد طبیعی آن شهر در آینده، صحه می

Wagner & 

(2013)Breil 

 کشا رزی   عدوم

 زیستی

قابدی    توانایی عمومی یك جامعه برای مقابده با فشارها، زنده ماندن، خر ج از 

   حرک  سریع ر  به جدو  مصائ بحران یا 
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 آورتابجوامع . 2. 2

به قابدی  یك اکوسیستم در برگش  ب ه حال    معموالًکه شناسی ریشه دارد یك مفهوم در بوم عنوانبه آ ریتاب

در مواق ع  آ ریتابکاربرد    Holling,1973شود )میا ت   تحمل کردن تغییرات   زنده ماندن به مدت طوالنی گفته 

  راهشاره ای  یب مردم   طبیع  تشامل یافت ه اس  متقابل ب تأثیراتخطر   سوانح به دلیل نیاز به شناخ    مدیری  

کند   در مقاب ل بالی ای طبیع ی ب ه چ ه س رع  جدیدی برای ارزیابی اینشه چگونه یك سامانه تغییرات را تحمل می

س ازی جامع ه مواق ع خط ر ی ا س انحه باع ث توانمنددر  آ ریت اب بهبود یابد ارائه شده اس   تمرکز ر ی تواندیم

ی بع د از زیرا کارایی   رفتار سازگار   دبه استعاری بر طبیع    بازگش  ر حی ه انس ان؛  Klein et al,2003شود )می

یافت ه ک ه  ی ك مفه وم رای   تشام ل عنوانبهجامعه  آ ریتابهای اخیر در سات  یژهبهکند   قوع حادثه را تر ی  می

ری زی   مقابد ه ب ا را در ش ناخ    برنام ه ه اآن ریتأث ؛  سعی دارد ر اب  بیب محی  اجتماعی   طبیعی را توجیه کند

جغرافی ایی خ ا     ۀقع ب ه ح   متعد ق ب ودن ب ه ی ك منطق    در ایب  اNorris,2008دهد )بالیای طبیعی شرح 

یك منطقه زن دگی، ک ار     ح  صمیمی  بیب مردمی که در  دلبستگی به آن ناحیه به دلیل تجارب اجتماعی مشترک

رفی   ی ا توان ایی ی ك از نظر مایانگ ا ب ه ظ آ ریتاب  Cater & Jones,1989) شودمیکنند جامعه گفته مسافرت می

   Mayunga,2007) ش ودمیبالیای طبیع ی گفت ه  تأثیراتبینی کردن، آمادگی   مقابده   بهبود سریع از جامعه در پیش

  ربوط به د  جامعه را مشاهده کنیدتوانید خطوط فرضی مدر ششل شماره یك می
 

 
 (zhang,2006) بحرانکم و زیاد در مواجهه با  آوریتابمسیر دو جامعه با  .6 شکل

 

ک م  اس    خ    آ ریتاب  جامعه با  آ رتابجامعه جامعه )  بهبودی د   ضعی نشان دهنده یكششل شماره 

کند  ایب پن  مرحده عبارتند از: آم ادگی قب ل از فرضی نشانگر تغییراتی اس  که جامعه به ترتی  در پن  مرحده طی می

 ;zhang,2006ا ت )  فرآیند بازسازی ی ا بازگش   ب ه حال    ع سانحه، هنگام سانحه، عواق  آنی بعد از سانحه قو

Mayunga,2007  آ ر به دلیل آمادگی قبد ی ر که از ششل یك پیداس  جوامع تاب، همانطو  بهبودی در طوالنی مدت
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توانن د از م ی ترعیس ر هاآنشوند  در نتیجه یکم متحمل م آ ریتابضررها   خسارات کمتری را نسب  به جوامع با 

حال   ع ادی  توان د احی ا ش ود   ب هند   در طوالنی مدت ایب جامع ه م یعواق  آنی بعد از  قوع سانحه بهبود یاب

     Vale & Campanella,2005) ردیگب جامعه در موقعی  بهتری قرار میبازگردد با چنیب شرایطی ای

 های آنکالبدی و شاخص آوری. تاب9. 2

 ها،  اح دهای مس شونی، تس هیالت س المتی  زیابی بعد از سانحه نظیر پناهگاهارزیابی  اکنش جامعه   ظرفی  با

رفیعی ان   دارد )ه ای دیگ ر را ب ه هم راه ب ه زیرس اخ  ه اآنه ا    ابس تگی ول ه، ج ادهزیرساختی مانند خطوط ل

ه ا   لول ه، ج اده های اص دی، خط وطکالب دی ش امل: تع داد ش ریان آ ریت اب ه ای   ش اخص63:3698همشاران،

حمل   نقل، کاربری زمیب، ظرفی  پناهگاه، نوع مس شب، ج ن  مص الح، مقا م   بن ا،  ۀهای حیاتی، شبشزیرساخ 

س بز، ها، فضای باز ساختمان محل س شون ، فض ای نوع ساخ    ساز، ارتفاع ساختمان کیفی    قدم  بنا، مالشی ،

ه ا ها، گس لطرهر مخااتشنیك   شی  ، شدت   تشرهای ژئو یژگی) ییایجغرافهای تراکم محیطی، دسترسی،  یژگی

     331:3696رضایی،)

 . محدوده مورد مطالعه9

 استان بوشهر در جنوب  ربی ایران  اقع گردیده اس   از شمات به استان خوزستان   قسمتی از استان کهگیدوی ه  

، از مشرق به استان فار،   از مغرب به خدی  فار، محد د اس     دارای م رز بویراحمد، از جنوب به خدی  فار،

نف ر  391333ب ال  ب ر  3698جمعی  ایب شهر در سرش ماری س ات  باشد تر میکیدوم 331آبی با خدی  فار، به طوت 

   همچنیب مس اح  ک ل اراض ی مح د ده ق انونی ش هر 3698نتای  سرشماری عمومی نفو،   مسشب اس  )بوده 

ه ای اس    مابقی اراض ی ب ه ک اربریهری هشتار مربوط به باف  پر ش 3008هشتار اس  که از ایب مقدار تنها  0309

کید ومتر مرب ع  31619مساح  استان بوشهر ح د د    3606مهندسیب مشا ر شهر   برنامه،دارد )فراشهری اختصا  

ع ، هف دهمیب اس تان درصد از مساح  کل کشور را به خود اختصا  داده اس    از نظر  س  1/3اس  که حد د 

، ی، بهبه اندهدش تی، ک وتی هش را س اکنیب مح الت ق دیمی   فرس وده گردد  جامعه آماری پژکشور محسوب می

آّب اد، جف ره جب ری، ص دح ه ا، جالل ی،بدند، د ا،، خواج هی، بب مانع، م آباد، سنگشنبدی   محالت فرسوده عالی

 دهد  عال ه بر ساکنیب بومی در محالت قدیمی مهاجریب افا نه نیز در ایب محالت سشون  داشتند  تششیل می
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 موقعیت شهر بوشهر .2 شکل

 . روش تحقیق4

ه ا تحدیدی اس    ابزار اص دی گ ردآ ری داده -پژ هش حاضر از لحا  هدف کاربردی   از لحا  ر ش توصیفی

 ایه ای کتابخان هبر اس ا، مطالع ه آ ریتابدر ایب پژ هش ابتدا به بررسی مفاهیم باشد  پرسشنامه محقق ساخته می

ه ای   مورد بررسی ق رار گرف   ک ه ش اخص های کالبدی معرفیشاخصها  پرداخته شد   سپ  کتابها   مقاله)

ب رای تعی یب حج م  باش د میکالبدی مورد استفاده در ایب پژ هش شامل: دسترسی، مقا م ، کیفی  ابنیه   فضای باز 

با استفاده از طیف لیشرت بیب س اکنیب ای ب مح الت  نامهپرسش 603نمونه از فرموت کوکران استفاده شده اس ، تعداد 

/ ب رآ رد ش د ک ه گوی ایی هم اهنگی   پای داری 038توزیع شده اس  پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کر نباخ 

فرس وده در  ه ایباف  آ ریت اب  تحدیلتجزی هپردازش اطالعات جه    منظوربه  در نی باالی ابزار تحقیق اس  

    SPSS افزاره ایهای تحدیل آماری از جمد ه ن رمیابی معادالت ساختاری   ر شمدت مورد مطالعه از ر شه محد د

AMOS  افزار از نرمجغرافیایی محد ده مورد نظر  موقعی  آ ردن نقشه به دس   برایGIS   استفاده شده اس   

 . بحث و نتایج 5

ی ابی ر ش م دتاز ت د یب گردی د ک ه ب ا اس تفاده مورد نظر بر اسا، اهداف پژ هش   مطالعات تجربی فرضیه 

 فرس وده باف  محالت کالبدی هایشاخص بیب در :قرار گرف   تحدیلتجزیهل مورد معادالت ساختاری، به شرح ذی

-م دت اده از الگ ویبا استفایب فرضیه  دارد  زلزله کالبدی در برابر آ ریتاببیشتریب اثر را در  ابنیه کیفی  بوشهر، شهر
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گرف  که ایب مدت ر اب  بیب متغیرهای پنهان   آششار را ب ا اس تفاده قرار   تحدیلتجزیهساختاری مورد یابی معادالت 

ه ا ب ر یش دیگر، ه بررس ی شناس ایی تحدی ل مس یر متغیرآ رد  همچنیب ایب مدت بمی به دس از ضرای  رگرسیونی 

 پردازد  هر متغیر میها، همبستگی بیب متغیرها   میزان خطای عاملتحدیل

 آمد: به دس در مورد آزمون فرضیه بر اسا، مدت معادله ساختاری نتای  زیر 

 
در برابر زلزله )محالت بافت فرسوده  کالبدی آوریتابمتغیرهای پنهان و آشکار  تأثیر و میزان مسیر .9شکل 

 بوشهر(.شهر 
 

 های نیکوئی برازششاخص .2 جدول

 مدل
 نام شاخص عالئم اختصاری یرازش قابل قبول

 پیش فرض اشباع مستقل

33 363 65  NPAR پارامترهای آزاد شده برای تد یب مدت 

331/3350 888  331/315 3df < X2 < 6df CMIN کای اسشوئر ) د  خی 

338 8 99  DF درجه آزادی 

633/33  383/3 3< X2/df <6 CMIN/DF بهنجار شده ) نسبیاسشوئر کای 
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 2ادامه جدول 

 مدل
 نام شاخص عالئم اختصاری یرازش قابل قبول

 پیش فرض اشباع مستقل

656/ 888/3 939/  98< CFI <  91 GFI شاخص نیشوئی برازش 

686/  009/  01< AGFI <   98, 

Close to GFI 
AGFI شاخص نیشوئی برازش اصالح شده 

888  888/3 986/  98< NFI < 91 NFI  شده بنتدر بوی شاخص نرمات 

888  888/3 960/  98< CFI <  95 CFI شاخص برازش تطبیقی 

888  888  563/ (>= 3/8 ) PNFI  مقتصد شدۀشاخص برازش هنجار 

888  888  556/ (>= 1/8 ) PCFI شاخص برازش تطبیقی مقتصد 

365/  831/  81< RMSEA <  80 RMSEA ریشه میانگیب مربعات خطای برآ رد 

888   883   81< P < 83 PCLOSE احتمات نزدیشی برازندگی 

 

م دت  ت د یب ب رای آزاد پارامتره ای تع داد ک ه گف   بای د  3 ش ماره ج د ت) یهاشاخص تفسیر   تحدیل در

(NPAR  هزین ه ب ه راحتی به مدت تد یب در پژ هشگر دهدمی نشان باشد،می 39 فرض پیش مدت برای آن مقدار که 

  براب ر ب ا CMINش اخص ک ای اس شوئر  یرمعن ادار )  اس  قبوت قابل  ضعی  ایب   نپرداخته آزادی درجات کردن

گذارد ب ا توج ه ب ه اینش ه درج ه آزادی م دت ای مطدوب را به نمایش می/ که نتیجه888داری   سطح معنی 331/315

م دت داش    نس ب  ک ای  شود باید تدقی مطد وب ازتحقیق از صفر به د ر   به درجه آزادی مدت مستقل نزدیك می

ش ود   ب ه جه   قض ا ت درب اره م دت   خوانده م یCMIN/DFاسشوئر به درجات آزادی که کای اسشوئر نسبی )

-برای آن خ وب تدق ی م ی 6تا  3ها از آن شاخص مناسبتری اس  ایب شاخص که مقادیر تد یب شده   حمای  داده

حاکی از  ضعیتی خوب برای مدت اس    مق دار ش اخص  383/3 اشود بنابرایب در مدت مورد نظر ما ایب مقدار برابر ب

RMSEA  باشد که دارای برازشی قابل قب وت ب رای م دت / می831که ریشه د م میانگیب مربعات باقیمانده اس  برابر با

باش د باش د دارای برازش ی قاب ل قب وت م ی/ می009که برابر با  AGFIباشد  شاخص نیشویی برازش اصالح شده می

/ اس   ایب ش اخص نی ز دارای برازش ی خ وب 563که مقدار آن  PNFIمقتصد  چنیب شاخص برازش هنجار شدههم

همچن یب   باش د/ اس  دارای برازش ی خ وب م ی556که مقدار آن  PCFIاس    اما شاخص برازش تطبیقی مقتصد 

 NFI   /939براب ر  GFIباش د ش اخص / اس  دارای برازش قابل قبوت م ی960که برابر  CFI شاخص برازش تطبیقی

 دارای برازشی قابل قبوت هستند  /986برابر 
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کالب دی، را  آ ریت ابداری، خطای اس تاندارد   نس ب  بحران ی زی ر متغیره ای سطح معنی 6 ۀشماردر جد ت 

پ اییب    (SE)     خطای اس تاندارد93/3مناس  )بیشتر از  (CR)کنید که بیانگر ایب اس  که نسب  بحرانی مشاهده می

  باشندمی/ برای سایر متغیرها 81کمتر از  (P)سطح معنی داری  درنهای 
 

 ضریب رگرسیونی متغیرهای پنهان مدل پیش فرض .9 جدول
سطح معنی 

 داری
 خطای معیار نسبت بحرانی

تخمین 

 غیراستاندارد
 متغیرها

 مدیری  بحران              کالبدی 35189  938 35513  883

 دسترسی            کالبدی  699  361 35513  883

 مقا م               کالبدی 15163 35980 35986  886

 کیفی  ابنیه              کالبدی 55331 35619 65836  883

 

 مدل پیش فرضمتغیرهای ضریب رگرسیونی . 4جدول 
سطح معنی 

 داری

نسبت 

 بحرانی

خطای 

 معیار

تخمین 

 غیراستاندارد
 متغیرها

جهت تحلیل 

 مسیر
 شاخص

 K5 کیفی  ساختمان 888/3   
کیفی  ) کالبدی

 ابنیه 
 K3 استحشام ساختمان /166 /861 366/31 ***

 Z1 مقا م  مسشب در برابر زلزله /631 /861 353/33 ***

 s61 نقشه مسیرهای تخدیه 888/3   

 S60 اسشان موق  هایمحل 838/3 /816 135/39 *** مدیری  بحران

 B1 پناهگاه 656/3 /386 390/36 ***

 D5 دسترسی به نیر ی انتظامی 888/3   

 دسترسی
 s42 دسترسی به شبشه معابر اصدی /000 /333 616/5 ***

 dast2 آگاهی از  سع  فضای باز 386/3 /333 965/9 ***

 dast1 دسترسی به فضای باز 600/3 /365 803/38 ***

 M تدفب منزت   موبایل ) مخابرات 888/3   

 M2 مقا م  تاسیسات برق /563 /800 309/0 *** مقا م 

 M1 مقا م  آب لوله کشی /031 /899 365/0 

 S36 نگرانی از آتش سوزی در هنگام زلزله 888/3   

 S35 نگرانی از مسد د شدن معابر هنگام زلزله 861/3 /855 106/36 *** زلزله

 Z4 نگرانی از تخری  منزت هنگام زلزله 633/3 /330 883/33 ***
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 کیفی   بوش هر، ش هر فرس وده باف  محالت کالبدی هایشاخص بیب ذکر شده اس  که در پژ هش فرضیهدر 

با توجه به اع داد ب ه  6شماره  ششلدارد ایب در حالیس  که در  زلزله کالبدی در برابر آ ریتاب بیشتریب اثر را در ابنیه

باش د در نتیج ه کالب دی دارا م ی آ ریتاببیشتریب اثر را در   51ضری   ها باشاخص مقا م  زیرساخ دس  آمده 

    شودمیفرضیه فوق رد 

 1کالب دی در ج د ت ش ماره  آ ریت ابها در ساختار تششیل دهنده متغی ر پنه ان نقش هریك از متغیرها   گویه

 مشخص شده اس  
 

 آوری کالبدیاثر متغیرهای آشکار بر متعیر پنهان تاب .5 جدول

 مدیریت بحران دسترسی هامقاومت زیر ساخت کیفیت ابنیه 

 S31 S29 K5 S66 S68 M Dast1 Dast2 S42 S57 B1 S60 S61 نام متغیر

آ ری تاب

 کالبدی 
610/ 103/ 331/ 306/ 119/ 663/ 359/ 383/ 383/ 389/ 331/ 636/ 683/ 

 

 گیری. نتیجه1

س   ا دهند  ایب در حالییای طبیعی جان خود را از دس  میساالنه در سرتاسر جهان افراد زیادی در اثر  قوع بال

نی ز از ای ب جمعی خود حفظ خواهندکرد  کشور م ا  ۀتد   قوع آن را درخاطر ۀکه بازماندگان حوادث مذکور نیز تجرب

نف ر  338888س ات اخی ر  98در طی  چراکهآید  یای طبیعی جهان به شمار میبال نظر ازپذیر نظر جزء ده کشور آسی 

  ناش ی از زلزل ه درصد 53) یانساناند   در ایب بیب بیشتریب تدفات ر اثر آن جان خود را از دس  دادهاز هموطنانمان ب

های طبیعی نظیر سیل   طوف ان    اس   ک ه در تب دیل آن ب ه طبیعی همانند سایر پدیده ۀپدیدبوده اس    اما زلزله یه 

   ضعی  نامناس  کالبد، مانند شبشه مع ابر ناکارآم د، های مسشونی نقش بسزایی داردجتمعم پذیریآسی یك فاجعه، 

  در  پذیریآس ی ه ای فرس وده در اف زایش ها   س اختمانس  فضاهای باز، ناسازگاری کاربریکمبود   توزیع نامنا

راه ی ب رای اف زایش  آ ریت اب  باشدمیگذار زه   افزایش زمان بهبود باف  اثرلر نتیجه میزان خسارات ناشی از زمیب

ها   مدت سنجش ی متف ا تی در ها، ر یشردها، شاخصمطرح شده   تعریف هاآنهای تفاده از پتانسیلمع با استوان جوا

ه ا ها، مولف ه ر محسوب خواهد شد که تمامی ش اخصآمل تابکا طوربهزمانی یك شهر  مورد آن ششل گرفته اس  

در آن شهر در  ضعی  بهتر   در حات رشد   ارتقا قرار گیرند   چ ه بس ا ک ه ارتق ا ن اموز ن ابع اد  آ ریتاب  ابعاد 

 آ ریت ابشدن کدی  یك شهر   مردمان آن منجر نخواهد ش د   آ رتابشهری خیدی به  آ ریتابمختدف در مسیر 

نظ ر  از را جوام ع  ض عی  ت وانم ی آن طری ق از ک ه اس   جوامع آ ریتاب میزان در تأثیرگذار ابعاد از یشی البدی،ک

ر ش تحقی ق م ورد اس تفاده در ای ب ک رد   ارزی ابی س انحه بر ز هنگام در تأثیرگذار جغرافیایی   فیزیشی های یژگی

ه ای می دانی   همچن یب بررس ی ای   اس نادیبا استفاده از مطالع ات کتابخان ه تحدیدی -پژ هش ر یشردی توصیفی
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 603،   در ای ب راس تا تع داد باش دمیباشد، که جامعه آماری مورد مطالعه ساکنان محالت فرس وده ش هر بوش هر می

ده از ن رم افزاره ای متغیرهای فوق با استفا  تحدیلتجزیهنامه در بیب ساکنیب ایب محالت توزیع گردید   سپ  پرسش

SPSS   AMOS    از ن رم اف زار موقعی  جغرافی ایی مح د ده م ورد نظ ر نقشه  آ ردن به دس همچنیب برایGIS 

 بوش هر، ش هر فرس وده باف   مح الت کالبدی هایشاخص بیب ذکر شده اس  که در پژ هش   در فرضیهاستفاده شد

ب ه دس   آم ده کالبدی در براب ر زلزل ه دارد ای ب در حالیس   ک ه در نت ای   آ ریتاب بیشتریب اثر را در ابنیه کیفی 

ده د ک ه باشد  نتای  نشان میکالبدی دارا می آ ریتابدر بیشتریب اثر را   51ها باضری  شاخص مقا م  زیرساخ 

ایش محالت فرسوده شهر بوشهر از نظر شاخص کالبدی در  ض عی  مناس بی نیس    ب رای اف ز آ ریتاب ضعی  

 :  شودمیهای مورد مطالعه، موارد زیر پیشنهاد در محده آ ریتاب

 سازد سب  به حوادث طبیعی آسی  پذیر میهای ذاتی که شهر ما را نششناسایی محد ده   شدت چال 

 منظورب هه ای محد ه ایجاد پارک منظوربهباف  فرسوده ای از قطعات کوچك زمیب در در نظر گرفتب مجموعه 

 تقوی  دسترسی به فضاهای باز 

 هاآنهای مرکزی امداد   نجات   تجهیز ایجاد پایگاه منظوربهمقیا، شهر های بزرگ تعییب برخی از پارک   

 معابر با عرض کم   ۀهای شهری در حاشیم عرض   جدوگیری از افزایش تراکمتعریض عرض معابر ک 

 فرسوده   اف زایش ض ری  ایمن ی در س اخ    س ازهای های وانیب در جه  مقا م سازی ساختماناعمات ق

    جدید

 کتابنامه

نمون ه ) یش هرآ ری مح ی  زیس     بس  راهبردهای پایداری اکولوژیك برای افزایش تاب3693پریور   همشاران؛ 

   336-363 صفحات 3 ۀشناسی، سات سی   نهم  شمارمحی  ۀشهرداری تهران   مجد 6   3موردی: مناطق 

ای پذیری شهرهای ایران در برابر زلزله   نقش مشارک  محده  آسی 3605پورمحمدی، محمدرضا؛ مصی  زاده، عدی؛ 

  335-366  صفحات 33  مجده جغرافیا   توسعه، شماره هاآندر امدادرسانی 

نمونه موردی: زله )زلهای شهری در برابر آ ری کالبدی اجتماع  سنجش   ارزیابی میزان تاب3696رضایی   همشاران؛ 

  39-61  صفحات 6 ۀ، شمار65 د رۀانسانی،  یهاپژ هشهای شهر تهران   مجده محده

م وردی:  نمون ه) یعیطباقتصادی   نهادی جوامع شهری در برابر سوانح  یآ رارزیابی تاب  3693 ؛رضایی، محمدرضا

  30-60  صفحات 6شماره  ،فصدنامه عدمی   پژ هشی مدیری  بحران   شهر تهران یهامحده ۀزلزل

   CBDMمح ور )آ ری شاخص سازی آن در مدیری  سوانح اجتماع   تبییب مفهومی تاب3609رفیعیان   همشاران؛ 

  39-63  صفحات 6 ۀ  شمار31 ۀفصدنامه مدر، عدوم انسانی، برنامه ریزی آمایش فضا  د ر



 59                             در یشهر یهاباف  یکالبد یآ رتاب زانیم یابیسنجش   ارز         سات ششم            

    
آ ری شهری در برابر زمیب ل رزه راضی در افزایش تاب  کاربرد برنامه ریزی کاربری ا3696سدمانی مقدم   همشاران؛  

)نمونه موردی: شهر سبز ار   مطالعات جغرافی ایی من اطق خش ك، GISبا استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

  35-66  صفحات 35سات پنجم، شماره

ر، مطالع ه م وردی: از   تحدیل مخاطرات فرآیندهای جریانی خششی مناطق ساحدی خدی  فا3693شایان   همشاران؛ 

  336-360، صفحات 36کنگان تا بوشهر  نشریه تحقیقات کاربردی عدوم جغرافیایی، سات د ازدهم، شماره 

ی، س ات شناس  یمحعدی   مجد ه  ۀشبشی محیطی با استفاده از مدت آ رتاب  بررسی میزان 3698صالحی   همشاران؛ 

  99-333  صفحات 19 ۀشمارسی   هفتم  

 چشم ایمحده توسعه همایش راهبردها    هاچالش شهری    در ن فرسوده های  باف 3606مصطفی؛  زادگان، عبا،

 تهران   شهرداری فرهنگی   اجتماعی امور تحقیقات   مطالعات مرکز تهران شهر پایدار انداز، توسعه

  تهدیدات ناش ی از مخ اطرات محیط ی، اقدیم ی   زم یب س اختی )س یل، زلزل ه   3693عبدالخانی نژاد   همشاران؛ 

)نمونه موردی: شهر بوشهر  د میب کنفران  بیب المددی مخ اطرات محیط ی،  Arc GISاز خششسالی  با استفاده 

  تهران، انتشارات دانشگاه خوارزمی 

تبری ز  نش ریه هنره ای زیب ا  ش هرکالنی آ رتابی هامؤلفهارزیابی   تحدیل ابعاد     3693فرزاد بهتاش   همشاران؛ 

   66-63صفحات   6  شماره 30معماری   شهرسازی، د ره 
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