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 چکیده

یئد ز بئ وجود جمعیت ،شهرهئانسئنی بلئخص کلئن هئیاکونتگئه در عصر کنونی که یکی از مسائل  اائای

 هئی جدیائز اات که به اشکئل مختلف آایباند مخئطرات طبیعی و انسائنو تراکم کئلبدی بئ آن مواجه

ر شاادن آورتدارند تئباصاالی که اندیناامندان مختلف به آن ا عئن  ح راه  .نمئیدوارد میبه ااائختئر آنهئ 

کئهش  آوری شهرهئ اولین گئم در این مسیر اات.بئشاد و ارزیئبی میاان تئبشاهرهئ در مواجهه بئ بلئیئ می

ت اا اهداف این مدل ازجملهبینی ننده در شهرهئ و تلئش برای تواعه یئیدار هئی نئخواااته و ییشهاینه

به روش  آوری شهر منهدیاان تئبیژوهش حئضر بئ هدف ارزیئبی م گردد.که به اشکئل مختلف مطرح می

. جئمعه مخئطب بئ انجئم گرفته اات EXCELو  SPSS یافاارهئنرمتحلیلی و بئ ااتیئده از  –توصاییی 

بره حوزه اااائتید داننااگئه، مدیران و کئرشاانئااائن خُ ،توجه به مدل راهبردی ااااتیئده شااده در این تح ی 

نیر از جئمعه  11بئشااند که بر اااائم فرمول کوکران می ریای شااهریمدیریت بحران و مدیریت و برنئمه

هئی تهیه شده آور یراننئمهشهر تئب 100هدف به صاورت تصئدفی ائده انتخئب گردید و بر اائم مدل 

دهد در ارزیئبی کلی شااهر منااهد در مواجهه بئ مخئطرات طبیعی اند. نتئیج نناائن میتکمی  و تحلی  شااده

ترویج انسااجئم و مناائرکت هئی تضاامین خدمئت بهداشاات عمومی و آوری ندارد ولی در ییناارانتئب

آوری شهر منهد در صاورت نسبی وجود دارد. ضعف اصلی تئبآوری در حد متواا  و بهاجتمئعی تئب

که بیئنگر ضااعف مجموعه مدیریت  ااااتبُعد اقتصاائدی و در یینااران ت مین خدمئت، معیناات و اشاات ئل 

آوری بئشاااد. در یئیئن نیا راهکئرهئیی برای ارت ئا تئبطبیعی میشااهری مناااهد در برابر بروز مخئطرات 

 شهری اراله شده اات.

 .آورشهر تئب 100شهر منهد،  ارزیئبی، ،آوری شهری، مخئطرات طبیعیتئب ها:کلیدواژه

                                                           
 Email: kharazmi@um.ac.ir                                                                                  03111100103نویسنده مسئول :   1
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 مقدمه

مکئن  آن یشنئاتیجمعو  یمتیئوت بئ توجه به ژلومورفولوژ یاوهیبر هر قسامت از جهئن به شا یعیطرات طبئخم

 ریو مکئن غ ریشااک ، م ئد از لحئظ یعیطب یئیبلئ ازآنجئکه (Nirupama, Adhikari, & Sheybani, 2014). گذاردیم ریت ث

 ئفتنینساابت به م ئومت کردن و بهبود  سااتمیااا کی تیظرف بئید ،لذا .کرد یریجلوگ آنهئ توان از وقوعینم ،اندمنتظره

 .(Zhou, Wang, Wan, & Jia, 2009) دیئب شیافاا یعیطب یئیبلئ مواجهه بئدر 

از یک طرف  (UN-Habitat, 2015) 0010 شهرننینی به بیش از دو اوم جمعیت جهئن تئ ائل جمعیت گساترش

از طرف دیگر، لاوم توجه مدیران، (Newman, et al., 2017)  طبیعی در آینده اترشاااد ریساااک مخئطر بینیییشو 

مئیش به ن جوامع در مواجهه بئ مخئطرات طبیعی آوری بینااتربه مساائله تئب شااهری را گذاراناایئاااتبرنئمه ریاان و 

تریلیون دلئر هاینه  1/1میلیئرد انسااائن را بئ حدود  1/1تنهائ در یک دهه گذشاااته مخئطرات طبیعی در دنیئ  گاذارد.می

 یانهیهابئ  گذاریااارمئیه کیکئهش خطر فئجعه  (Hemingway & Gunawan, 2017). تحت ت ثیر قرار داده اااات

   (.UNISDR, 2015) اات داریدر تواعه یئ مؤثرفئجعه  سکیر تیریمد و ندهیاز تلیئت در آ یریدر جلوگ مؤثر

 شااده، زیرزمینی و طبیعی هئیثروت و منئبع آن از مندیبهره موجب آنکه علیرغم ایران کنااور ج رافیئیی موقعیت

 زلاله یعنی عیطبی هئیترین یدیدهبینیییش غیرقئب  حئلیندرع و ترینمخرب از یکی در معرض آن گرفتن قرار ااابب

در این میئن شهر منهد واقع در منط ه شمئل شرق این کنور نیا . (1131 ،و بمئنیئن ،خئلصای ،رفیعیئن ،)بمئنیئنهسات  نیا

د بئلئ هر به حزلاله را در این ش یریخطریذبئ چهئر گس  بارگ و فعئل درصد  یو همجوار هاز این قئعده مساتننی نبود

   رائنده اات.

اند معرفی شاااده« 1رفتئر جئمعه»، «0رفتئر طبیعت»، «1رفتئر خدایی»بلئیئی طبیعی در طول تئریخ بئ عنئوینی همچون 

lalgoda, (Ma اندشاادههمراه « 1رفتئر انساائن»یئ « رفتئر جئمعه»و اکنون در آغئز هااره اااوم بینااتر بئ عنئوینی همچون 

Amaratunga, & Haigh, 2014) .دهیید ،یکیایف دادیرو کی" و در ااائزمئن مل  1هیوگو یئتیدر چئرچوب عمل هطرئخم 

وال، صدمه به ام و بیآا ئی یممکن ااات بئع  از داات دادن زندگو راائند یم بیآااکه بئل وه  یانسائن تیفعئل ئی

  یشاائم  شاارا توانندیمشااده اااات. خطرهئ  فیتعر "شااود زیسااتمحی  بیتخر ئی یو اقتصاائد یاختلئل اجتمئع

 یعیداشاااته بئشاااند: طب یمختلی یهئناااهیر توانندیمبئشاااند و  ندهیآ داتیممکن ااااات تهد کهبئشاااند  یرواقعیغ

و  زیسااتمحی  بی)تخر یانساائن یندهئیال ئا شااده توااا  فرا ئی( یکیولوژیو ب یکیدروترلولوژیه ،یشاانئااانیزم)

 .(UNISDR, 2015) (یکیخطرات تکنولوژ

                                                           
1 acts of god 

2 acts of nature 

3 act of society 

4 act of human beings 

5 Hyogo 
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 منط ی یرغ برداریهئ هساتند که بئ بهرهو هاینه افاا نیساتند بلکه این انسائن زابحران خودیخودبهمخئطرات طبیعی 

 . لذا(0010 ،و ظهور ،محمدنیئ قرالی ،زاده یعسکر)افاایند بلئیئ می شادت و تعداد بر طبیعی منئبع نئدراات و مدیریت

وده ب ضروری موضوع یک طبیعی جوامع در اوانح یذیریآاایببرای کئهش  منساجم هئیمدل تدوین و ریایبرنئمه

 ،یفریئد امیدوار و ،صاائلحی ،)نوجوان شااود واقع مؤثر بحران مدیریت عملکرد موف یت در زیئدی حد تئ تواندیم که

1131). 

در  1301ر اااائل د 1ممکن ااااات اولین بئر این واژه تواااا  هولین  (Jabareen, 2013) از نظر برخی مح  ین

 عنوانهبآوری مطرح شده بئشد. در م ئله مذکور از تئب« اکولوژیک یهئساتمیااآوری و یئیداری تئب»ای بئ عنوان م ئله

ت ییرات  هئ در جذبشود و آن را معیئری برای انجش توانئیی ایستمتعیین کننده دوام رواب  در یک اایساتم یئد می

 ,Holling)  آوری ویژگی یک اااایساااتم و دوام یئ احتمئل ان راض نتیجه اااااتبنمئید در این تعریف تئمعرفی می

1973). 
 آن ۀستردگ کئربرد دلی  به» که کندیم بیئن آوری،تئب تعئریف تعدد بر ت کید ضمن خود م ئله در ،(1130) رضائیی

شاده اات  اراله 1 دولجدر  تعئریف از برخی «ااات نناده اراله آوریتئب از جئمعی تعریف هنوز مختلف، علوم در

 (.1130 ،رضئیی)
 

 (8931 ،)رضاییآوری در منابع و علوم مختلف تعاریف تاب - 8جدول 

Mileti,9111 
 هئ،آایب خسئرات عمده، دچئر آنکه بدون ااات شادید طبیعی تحم  ااوانح به قئدر جئمعه که معنئاات این به آوریتئب

 .جئمعه بیرون از زیئد کمک دریئفت ونبد و شود کیییت زندگی کئهش یئ و تولید در توقف

Adger,0222 
... و یاایئا ت ییرات اجتمئعی، ۀجیدرنت که ااات هئییتخریب و فنائرهئی خئرجی بئ انطبئق برای جوامع و هئگروه قدرت

 .آیدمی وجود به

Pellig, 0222 ایآممخئطره هئیبئ تنش انطبئق یئ م ئبله برای اجتمئعی عئم  یک توانئیی. 

Paton & 

Johnsto ,0222  

 ز امکئنئتا گیریبهره و ت ییر یئفته واقعیتی بئ ااائزش در جوامع افراد و عملکرد چگونگی گیریاندازه ۀوااایل آوریتئب

 .اات جدید

Pendal et al. 

2007 

 اینکه یئ و همتعئدل بئزگنت شرای  به ارعتبه دارد، آوریتئب فنئر خطر و م ئب  در که شاهری یئ اکواایساتم، جئمعه، فرد،

 .دهدمی ت ییر جدید ایگونهبه را خود شرای  آائنیبه

 اکولوژی

جذب  برای یستما یک ظرفیت. اولیه حئلت به ایستم بئزگنت یک ارعت. ت ییرات جذب برای اایستم توانئیی اانجش

 و کند جذب واندتمی ایستم یک که آشیتگی م دار. تحم  فنئر برای اایساتم یک توانئیی. مجدد اائزمئندهی و آشایتگی

 .بمئند بئقی وضعیت همئن هنوز در

 اجتماعی اکولوژی
 .شااودیم انحاااو از یئدگیری قئبلیت افاایش بئع  تنوع یرورش. قطعیت عدم و ت ییرات وجود بئ زندگی برای یئدگیری

 .ائزمئندهی خود فرصت برای ایجئد. یئدگیری منظوربه دانش گونئگون انواع ترکیب

                                                           
1 Holling 



 شمئره بیست و نهم                                                              ج رافیئ و مخئطرات محیطی                                                                         101

 

 اجتماعی
رات، مخئط ت لی  در اجتمئعی واحدهئی توانئیی. هئو آشاایتگی خئرجی هئیتنش بئ انطبئق برای جوامع یئ هئگروه ییتوانئ

 .هئفرصت از گیریبهره برای توانئیی. اجتمئعی یختگیگسازهم کئهش جهت بئزیئبی هئیفعئلیت انجئم

 اقتصاد
ئشی ن بئل وه هئیزیئن خسائرات کئهش به قئدر را آنهئ کهطوریهب مخئطرات برابر در جوامع و افراد  اتی اائزگئری و واکنش

 .ائزد مخئطرات از

یشناسروان   
یی  در بتمن عملکرد. موف  ائزگئری ظرفیت. حوادث و م ئب  مصئلب در کردن نناینیع ب و شادن دور برای فرد توانئیی

   .شدید و مدتطولئنی هئیشوک

 پایه علوم
 آن بئ که یارعت. شاودمی خم شاک  ت ییر یئ شاکسات که بدون بئر یک زیر ارتجئعی طوربه و فنائر انرژی ۀ خیر توانئیی

 .گرددبرمی حئلت تعئدل به جئبجئیی از بعد نیئز مورد نوائن از صرف نظر یک ایستم

 

هئ طراحی شاائخص تدوین، شاانئااایروشمیهومی،  شاانئااایشاانئخت(، تیئوت در 1130رفیعیئن و همکئرانش )

 .نمئیندمعرفی میآوری عوام  بروز تنئقض در تعریف تئب ازجمله ،مدل میهومیارزیئبی و 

که عبئرتند از؛  یذیری وجود داردچهئر رویکرد در کئهش آاااایب (0010) و همکئرانش 1اینتائیراز دیادگائه ماک

 هئونتگئهاااک یالگو و اراضاای کئربری ریایبرنئمه ۀه بئ خطر و بر یئیهمواج فیایکی که بر اااائم میاان علوم مکتب

 که بر اائم اائختئری مکتب ااات، اائزیم ئومراهکئرهئی  به که نگئهش معطوف مهنداای مکتب ،نمئیدعم  می

 شااک  آوریتئب میهوم اااائم هئی اخیر و برکه در دهه نهئدی مکتب و کندعم  می اقتصاائدی -اجتمئعی معیئرهئی

 .اات گرفته
 

 (8931طبیعی )نوجوان و همکاران،  مخاطرات نظری رویکردهای مقایسه -1جدول 
 رویکرد

رویکرد 

 فرعی
 هدف

ابعاد 

 موردتوجه
 شناسیروش

مدل 

 ریزیبرنامه
 اقدام محوریت راه حل عمده

 رویکرد

-توسعه

 ای

 یا

 جامعه

 محور

 ائختئری

-رینه)

 (ای

 آایب

 یذیری؛

افاایش 

و  ظرفیت

 توانئیی

 -اجتمئعی

 و اقتصئدی

 جمعیتی

 اجتمئعی

 کییی و

 و حمئیت

 جلب

 منئرکت

 یارت ئ و ت ییر

 و شرای 

 ائختئرهئی

 اجتمئعی

 کئهش

 /یرییذبیآا

 در بئ ظرفیت ارت ئی

 نژاد، گرفتن نظر

 جنسیت، قومیت،

 ان

 ف ر و

 و ف ر کئهش

 و نئبرابری

 افاایش

 هب داترای

 منئبع

 امکئنئت و

 نهئدی

-تئب)

 (آوری

 و یئیداری

 برگنت

 یذیری

 ایستم

 ،یچندبعد

 یکپئرچه

 و کمی

 کییی

 ،محورتمئعاج

 منئرکتی

 تقئبلی افاایش

 یئیداری انطبئق،

 برگنت و

 یذیری

 یآورتئب

 یینگیری، آمئدگی،)

 واکنش، رهبری،

 (و بهبود بئزیئبی

 و ترکیبی

و  جئنبه همه

 بر مبتنی

 و یئیداری

 انطبئق

                                                           
1 McEntire 
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 1ادامه جدول 

 رویکرد
رویکرد 

 فرعی
 هدف

ابعاد 

 موردتوجه
 شناسیروش

مدل 

 ریزیبرنامه

راه حل 

 هعمد
 اقدام محوریت

 رویکرد

 ای سنتی

 انیپشتیب

 علوم

 فیایکی

 خطر؛

 کئهش

 یهئئنیز

 از فیایکی

 در طری 

 قرار معرض

 گیری

 و فیایکی

 محیطی

 و گرا فن

 کمی

 مدل

 فرمئندهی

 و کنترل

 فنی، دانش

 ررفتئ اصلئح

 /خطر از ممئنعت

 بحران به واکنش

 و

 یایربرنئمه

 کئربری

 الگوهئی و زمین

 دقی 

 ئهاکونتگئه

 یهئستمیا ایجئد

 هندار، حیئظت

، زیستمحی 

 کئم  جئبجئیی

 ،رییذبیآاجوامع 

 واکنش فوری، امداد

 نجئت و

 مهندای

 خطر؛

 افاایش

 م ئومت

 محی 

 شدهائخته

 و منط ی

 خردگرا

 مدل

 فرمئندهی

 و

 کنترل

 مرکای

 فنی، دانش

 یهئوهیش

 وائزائخت

 /خطر از ممئنعت

 م ئومت افاایش

 ائختمئن، معمئری

 و مصئلح ائختمئنی

دقی   طراحی

 یهئرائختیز

 حیئتی

 

کنند؛ خلئصااه در اااه داااته مطرح می طوربهآوری را (، رویکردهئی میهومی تئب1131همکئران )نیئ و بسااطئمی

مرتب  بئ  که« بئزیئبی عنوانبهآوری تئب»که بسااا  یئفته از مطئلعئت اکولوژیکی ااااات، « یئیداری عنوانبهآوری تئب»

که در رابطه بئ ااائزگئری جئمعه « دگرگونی عنوانبهآوری تئب»مورد نیئز برای برگناات به گذشااته اااات و  مئنزمدت

   .در برابر فئجعه اات

 ئنندم ابعئد مختلف شهری ، که بتوانداات ایرشته چند یک نظریه توااعه شاهری آوریتئب اصالی تئوری چئلش

 هومیمی چئرچوب یک به و بگیرد بر در را فیایکی رااائختو زی فضاائیی محیطی، فرهنگی، اقتصاائدی، اجتمئعی،

تبدی  شاود. اینئن چئرچوبی را  آورتئب دولت یک اامت به آنهئ حرکت نحوه و شاهرهئ خلئقیت فهم برای یکپئرچه

 .(Jabareen, 2013) که در نمودار قئب  منئهده اات دهدیمآور ییننهئد شهر تئب ریایبرنئمهبرای 

هئی این حوزه اااات که به علت مئهیت چندوجهی اااائااای در یژوهش یهئجنبهاز  آوری یکیااانجش تئب

ااااات و بئ توجه به اینکه برراااای  ایبرانگچئلشهئی میهومی به ارزیئبی امری ییچیده و آوری گذار از چئرچوبتئب

. گیرندطئلعه قرار یذیری در مواجهه بئ مخئطرات لئزم اااات آنهئ مورد مآوری جوامع برای کئهش آااایبتئب هئیمدل

مدیریت  و ریایبرنئمه ینیعئن اصلی در  عنوانبهمردم  یرییذمنئرکتهئ و یکپئرچه نگری در انتخئب ابعئد و شائخص

مدل  نیترمنئاببر اائم رویکرد میهومی  CBDMکئتر و  DROPااوانح طبیعی بئع  شاده اات تئ مدل ترکیبی 

 .  (1130 ،و همکئران )رفیعیئن در جوامع محلی بئشد
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 (Jabareen, 2013) آور شهر تاب ریزیبرنامهچارچوب  -8شکل 
 

 (8931 ،)رفیعیان و همکاران طبیعی بلایای مدیریت در آوریتاب هایمدل - 9 جدول

مکانی  مدل

(8DROP) 

(Cutter et al., 

2008) 

 اراله معهو جئ محلی اطح در بلئیئ آوریتئب از ایم ئیسه ارزیئبی که طراحی شده یذیریآایب و آوریتئب رابطه اراله برای

 و خئطراتم بین بلئیئ، زمئن شدت یینین، شرای  به وابسته و دینئمیک فرآیند یک عنوانبه را آوریتئب مدل، این. کندمی

 ی،مئعاجت اکولوژیکی، مت یرهئی ییننهئدی از مجموعه یک اراله مدل، این اول گئم. کندمی تعریف برونگرا عوام  ت ثیرات

 در آن بررای اپس و هئشئخص از ایایجئد مجموعه و کردن عملیئتی مدل، این در بعدی گئم. اات نهئدی و اقتصئدی

 .اات واقعی دنیئی

بلایای  مدیریت مدل

 محوراجتماع

(1CBDM) 

 توجه یعییئی طببلئ وقوع از نئشی هئیبحران ح  در مردم منئرکت به که اات بئلئ به یئیین مدیریتی رویکرد یک مدل، این

 از ینئش خطرات بئ برای م ئبله مردم منئرکت و هئتوانئیی ت ویت و جوامع یذیریآایب کئهش آن، از هدف درواقع که دارد

 .اات طبیعی بلئیئی وقوع

 

هئیی شاائخص 0011در ااائل  1آورشااهر تئب 100 بئ عنوان مواااسااه آرو  و بنیئد راکیلر ،در یک مدل راهبردی

رو یژوهش ییش .(Rockefeller Foundation, 2018)(. 0شااک نمئیند )اراله می مؤلیه 10بئ  یینااران را 10بعد و  1شاائم  

 نمئید.آور برای ارزیئبی از این مدل ااتیئده میشهر تئب 100بئ توجه به راهبردی بودن مدل 

 

 

                                                           
1 Disaster Resilience Of  Place-Based 

2 Community Base Disaster Management 

3 100 Resilient Cities 



 103                                    ... یعیشهر منهد در مواجهه بئ مخئطرات طب یآمئدگ اانیم یئبیارز                               ائل هنتم

    

 

 (Rockefeller Foundation, 2018) آوری شهرچارچوب تاب -1 شکل

 لعهمورد مطا منطقه

 یفرهنگ میئخر و آثئر گنجینه و بارگ، خراائن دار میراث ،السالئمهمیعل الرضائیمواا بن علی امئم آرامگئه مناهد،

 رد که اات شاهری علت، همین به و ااات، فرارود و بارگ خرااائن در گساترده یایهنه تمدن کئنون و توم، منط ه

 (.1131 ،)شهرداری منهد ادیآمیم هم در زندگی و معنویت آن

 ایران رقش و شرق شمئل ژلویلیتیک مرکا و رضوی خراائن ااتئن مدیریتی -ایئای مرکا اکنون هم مناهد شاهر

 10 تئ دقی ه 11 و درجه 11 ج رافیئیی عرض و دقی ه 11 و درجه 10 تئ دقی ه 0 و درجه 13 ج رافیئیی طول در

 کیلومتر) 111110 مسئحت بئ و بئشدمی متر 333 دریئ اطح از آن ارتیئع ،(0 شک ) ااات شاده واقع  دقی ه 0 و درجه

 ،منااهد شااهرداری( )نیر) 1،010،103 جمعیت بئ و اااات شااهری محله 111 و نئحیه 10 منط ه، 11 دارای(  مربع

 .شودمی محسوب دنیئ مذهبی کلئننهر دومین و ایران کلئننهر دومین ،(1130

 جنوب در دبینئلو و شمئل داغ در کپه ارتیئعئت بین یکواترنر آبرفتی هئینهنته از یوشایده دشاتی در مناهد شاهر

 ائخته مکنم غیر موارد برخی در و دشوار را گسلهئ دشت، تنخیص این در ضخیم آبرفتی یوشاش. ااات گرفته قرار

 .(1131 ،کنگی و)آبسئلئن اات 
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 (8936 ،صیامی و)لزگی جغرافیایی شهر مشهد موقعیت  - 9شکل
 

ااان  بساات، منااهد را به لحئظ خطر -چنئران و شاائندیا-رود، جنوب منااهدوجود چهئر گسااله توم، کنااف 

 قرار شهر شمئل و جنوب در کواترنری و فعئل گسله دو " .(1)شاک  ای در ااطح متواا  به بئلئ قرار داده ااات لرزه

گسااله  و جنوب، در دشاات و کوه بین حد شاارق جنوب-غرب شاامئل روند بئ جنوب منااهد ترااااتی گسااله .دارد

 و خواجه ربیع محدوده در شهر شمئلی گوشه از اات رود کنف گس  از یاشائخه از که نیا مناهد شامئل یکواترنر

 ،رهنمئ و خوارزمی ،)نصرآبئدی "اات تع یب قئب  کیلومتر 11 طول تئ منهد از بعد مابور گساله .کندیم عبور گلناهر

1131: 00)  . 

 لرزه جنوب شارقی کنایده شده و عئم  زمینکیلومتر از شامئل غرب به اامت  110 رود بئ طول کناف گسا 

 میلئدی 01/3/1311 و میلئدی 1/1110 یهئلرزه زمین و (1 شادت و 1،1 اااطحی بارگئی) مناهد میلئدی 10/0/1101

 گس  موازات کیلومتر از شمئل غرب به امت جنوب شرق کنیده شده و به 110توم بئ طول  . گس بئشدیم مناهد

 ان  -شئندیا نیست. گس  دات در گس  این خیای ای از لرزهااات ائب ه رفتهگ قرار آن جنوب در و رود کناف

کیلومتری جنوب شرقی منهد اات  10کیلومتر در راااتئی شامئل غرب به جنوب شرق واقع در  100بسات به طول 

 لرزه نزمی این اثر در. بئشااد گساا  این جنبش ااابب به 0/1 بارگئی بئ 1101 جولئی 10 لرزه زمین رود کهو گمئن می

 .(1131 ،اکبری م دم شرییی و ،)نعیمی قصئبیئنرفتند  بین از نیر هاار 1 و شد تخریب منهد شهر اوم دو حدود

 

 

 

هئ و نواحی منیص  محدوده حوزه

 شهرمنهد در طرح جئمع

 

 در منهد شاهر آمئدگی میاان ارزیئبی

 رویکرد بئ بیعیط مخئطرات بئ مواجهه

 شهری آوریتئب

 شمال              
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 های مشهد؛ منبع: اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرقنقشه گسله - 1شکل 

 هاروشمواد و 

 ایکتئبخئنه و بئ ااتیئده از مطئلعئت آورشهر تئب 100مدل  هئیشائخص روش کمی بر ااائمبه رو یژوهش ییش

رت صو حوزه بحران و مخئطرات طبیعی نظران صئحب و کئرشانئاائن خبره تواا  یراانانئمه تکمی  و ااانئدی و

 کئرشنئائن عدادت به توجه بئ که اات ائده تصئدفی صورت به هئیراننئمه تکمی  در گیرینمونه روش .یذیرفته ااات

 بئ ااتیئده از هئئفتهیاند و تجایه و تحلی  انتخئب شاده نمونه 11 کوکران فرمول ااائم بر و نیر( 11دود )ح حوزه این

ئم گرفته جان 01SPSSنرم افاار  ای درتک نمونه T-Testهئیی مئنند آلیئی کرونبئخ برای اااانجش یئیئیی مدل و آزمون

 اات. صورت یذیرفتهاکس   ترایم نمودار راداری نتئیج نیا توا  نرم افاار و

 مدل مفهومی

 و اصلی بعد 1 از ااتیئده بئ آرو  و راکیلر بنیئد تواا  شاده اراله مدل شاد بیئن قبلی هئیبخش در که طورهمئن

راحی نیا بر همین اائم ط که مدل میهومی این یژوهش یردازدیم شاهر آوریتئب هئیاااتراتژی تبیین به ییناران 10

 .اات منئهده قئب  1 شک  در گردیده و

 فرضیه و سؤال پژوهش

آوری شهر منهد در مواجهه بئ مخئطرات طبیعی به چه این یژوهش در یی یئااخ به این ااؤال اات که میاان تئب

میاان ااات  در واقع این یژوهش بئ اانجش این میاان در ابعئد مختلف درصدد منخص نمودن ن ئض ضعف و قوت 

بر این اائم فرضیه اصلی این یژوهش بر  .بئشادیمئلعه در شاهر مناهد مجموعه مدیریت شاهری در حوزه مورد مط

ها از دشت مسیر عبور گسله

 مشهد

 در منهد شاهر آمئدگی میاان ارزیئبی

 درویکر بئ طبیعی مخئطرات بئ مواجهه

 شهری آوریتئب

 شمال              
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ای بارگ م ئم ااائم مطئلعئت انجئم شاده اینچنین ااات؛ شاهر منهد در مواجهه بئ مخئطرات طبیعی همچون زلاله

  ی  قئب  بررای اات.هئی فرعی نیا به شرح فرضیه آوری ندارد.تئب

 آور اات.ت و در مواجهه بئ بلئیئی طبیعی همچون زلاله تئبالف: شهر منهد در بُعد بهداشت و الئم

 آور اات.و در مواجهه بئ بلئیئی طبیعی همچون زلاله تئب جئمعه و اقتصئدب: شهر منهد در بُعد 

 آور اات.و در مواجهه بئ بلئیئی طبیعی همچون زلاله تئب زیستمحی هئ و زیرائختج: شهر منهد در بُعد 

 آور اات.عد رهبری و ااتراتژی و در مواجهه بئ بلئیئی طبیعی همچون زلاله تئبد: شهر منهد در بُ

 بحث نتایج و 

بئ توجه به اینکه جئمعه مخئطب ااائتید دانناگئه، مدیران و کئرشنئائن خبره در حوزه بحران و بلئیئی طبیعی بودند 

که جالیئت  هئ انتخئب گردیدندننئمهنمونه جهت تکمی  یرا 11به صاورت تصائدفی ائده بئ توجه به فرمول کوکران 

 قئب  منئهده اات. 1آن در جدول 
 

 درصد فراوانی جامعه هدف -1جدول 
 سمت تخصص تحصیلات سازمان

 درصد عنوان درصد عنوان درصد عنوان درصد عنوان

 %1011 مدیریت بحران %1311 دکتری %1111 داننگئه
عضو هیئت 

 علمی
1111% 

 %113 ااتئنداری / مدیریت بحران
فوق 

 لیسئنس
 %1111 مدیر %0311 یدافند غیرعئم  1113%

 %011 معئون %011 شهری ریایبرنئمه %1110 لیسئنس %1011 ااتئنداری / یدافند غیر عئم 

 %311 رلیس گروه %011 مدیریت %113 بدون یئاخ %1010 شهرداری / مدیریت بحران

 %1110 ئمکئرشن %011 جئمعه شنئای   %011 شهرداری / شهرائزی

   %011 ج رافیئی ایئای   %011 راه و شهرائزی / مدیریت بحران

   %1010 بهره برداری گئز   %1011 شرکت گئز / بهره برداری

   %011 شهرائزی   %311 شرکت آبیئ / مدیریت بحران

هلئل احمر / مرکا عملیئت امداد  

 نجئت
   %011 امداد و نجئت   011%

/ مدیریت داننگئه علوم یاشکی 

 هئی یاشکیحوادث و فوریت
1010%   

هئی مدیریت حوادث و فوریت

 یژشکی
1010%   

 



 111                                    ... یعیشهر منهد در مواجهه بئ مخئطرات طب یآمئدگ اانیم یئبیارز                               ائل هنتم

    

برای ک  مدل و نیا آلیئی کرونبئخ  Reliabilityاز طری  آزمون  در اولین گئم برای تسات یئیئیی مدل و یرااننئمه

دهد که بئ توجه به نادیک بودن نتئیج نناائن می 1جدول گردد. طب  محئااابه میبرای هریک از ابعئد به صااورت مجاا 

 عدد آلیئ به یک مدل از یئیئیی بئلئلی برخوردار اات.

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -9شکل 

 

 Reliabilityآزمون آماری  - 6جدول 
 آلفای کرونباخ مؤلفهتعداد  عنوان

 %0131 10 آوری شهر منهدتئب مدل

 %0101 10 الئمتی و بهداشت بُعد

 %0110 10 اقتصئد و جئمعه بُعد

 %0130 11 زیستمحی  و هئرائختیز بُعد

 %0131 11 ااتراتژی و رهبری بُعد

   

نرمئل تک انجئم آزمون  آوری شااهر منااهد بر اااائم یئاااخ جئمعه هدف، بئ توجه بهبرای ااانجش میاان تئب

 0ده اات. نتئیج در جدول اااتیئده شا T-Testای هئ از آزمون تک نمونهنرمئل بودن داده ۀو نتیج spss25در  اینمونه
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رد شااده بنئبراین آوری شااهر منااهد در برابر مخئطرات طبیعی و زلاله مبنی بر تئب H1 ۀبیئنگر این اااات که فرضاای

   ت یید اات. آوری منهد قئب یژوهش و عدم تئب H0 ۀفرضی

 

 برای ابعاد مختلف مدل T-Testای آزمون تک نمونه - 7جدول 
 9معیار آزمون = 

 پی مقدار درجه آزادی آماره آزمون هاشرانیپ ابعاد و

 000. 40 5.322- اائای نیئزهئی نبرآورد

 000. 32 7.684- اشت ئل و معینت خدمئت،

 077. 39 1.819- عمومی بهداشت خدمئت تضمین

 000. 31 7.999- سلامتی و بهداشت بُعد

 742. 39 332.- اجتمئعی منئرکت و انسجئم ترویج

 000. 38 5.934- عدالت و امنیت تمئعی،اج ثبئت تضمین

 000. 38 7.965- اقتصئدی رون  ت ویت

 000. 38 6.194- اقتصاد و جامعه بُعد

 000. 37 7.722- انسئنی و طبیعی ئیهدارایی افاایش و آوری فراهم

 000. 37 5.120- بحرانی خدمئت تداوم تضمین

 000. 37 4.852- محرک و اعتمئد قئب  ارتبئطئت برقراری

 000. 34 6.786- زیستمحیط و هارساختیز بُعد

 000. 38 5.782- مدیریت و رهبری ترویج

 000. 34 5.490- مختئر و قدرتمند  ینیعئن طیف

 000. 38 7.304- مدت بلند و یکپئرچه ریایبرنئمه ت ویت

 000. 33 6.415- استراتژی و رهبریبُعد 

 000. 26 8.102- مشهد شهر آوری تاب ارزیابی کلی

 

آوری شهر مبنی بر تئب H1در برراای فرضایه برای ابعئد  ی  مدل یژوهش نتئیج ننائن دهنده رد شاادن فرضاایه 

و بُعد رهبری و ااتراتژی  زیستمحی هئ و مناهد در هریک از ابعئد بهداشات و الئمتی، جئمعه و اقتصئد، زیرائخت

فرضیه آزمون  1و بئ معیئر آزمون  %1اات. در اطح خطئی  دییت ب  در هر یک از ابعئد قئ H0بئشاد بنئبراین فرضایه می

یعنی در حئلت کلی و نیا در هیچ یک از ابعئد شاااهر مناااهد  ؛ااااات دییت مورد  0101بائ توجاه به یی م دار کمتر از 

 هئ نیا به جا دو مورد تضااامین خدمئت بهداشااات عمومی و ترویج انساااجئم وآوری لئزم را ندارد. در یینااارانتئب

ااات بدان معنی که شاهر منهد بئ توجه به یی م دار آزمون که در دو  دییت منائرکت اجتمئعی فرضایه یژوهش مورد 
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آوری نساابی برخوردار شااود و در آنهئ شااهر از تئبیژوهش رد می H1اااات فرضاایه  0101مورد  کر شااده بارگتر از 

 اات.

ترایم شده اات که در شک   0ر راداری مربوض به جدول برای درک بهتر نتئیج بئ اااتیئده از نرم افاار اکس  نمودا

حدوداً  1مورد به علئوه ابعئد و ارزیئبی کلی میئنگینی کمتر از  10یینران از  10شود منئهده می قئب  منائهده ااات. 1

در  بئشاادیمهئ مدیریت شااهری منااهد در این بخش ۀدارند که نناائن دهنده ضااعف عملکرد مجموع 011تئ 0بین 

 1هئی تضاامین خدمئت بهداشاات عمومی و ترویج انسااجئم و مناائرکت اجتمئعی که میئنگین آنهئ نادیک به یینااران

 نتیجه نیا در یینران ت ویت رون  اقتصئدی یس از بحرانی مئنند یک نیترفیضعاند. تری داشتهااات عملکرد منئااب

 آن شود.شود که لئزم اات توجه بینتری در اطح کلئن به زلاله مخرب منئهده می
 

 کلیصورت هها، ابعاد و بآوری شهر مشهد در پیشراننمودار راداری ارزیابی تاب - 1کل ش

 

حدود  کهطوریبهای از زندگی مردم را در ارتئار جهئن در بر گرفته اات بلئیئ و مخئطرات طبیعی ااطح گسترده

نئشای از زلاله، ااای ، طوفئن و خنااکسئلی را هئی هئی اخیر حداق  وقوع یکی از بحرانااه چهئرم مردم دنیئ در دهه

آوری شاهرو منخص نمودن هئ، اانجش میاان تئبنظریه . درک میئهیم،(1110 ،)حساینی و همکئراناند درک نموده

رات اث زد،ائتر میهئ مسیر را در مواجهه بئ مخئطرات طبیعی روشنمطئلعه تجربیئت ملت ن ئض ضاعف و قوت شاهر و

آوری شهر منهد را در یژوهش انجئم شاده فرضایه عدم تئب د.دهآنهئ را کئهش می ۀئن نئخواااتهئی کلهاینهو  منیی
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بئ وجود بدیع بودن یژوهش به لحئظ اااطح و  .نمئیدمی دییت هئی بارگ م یئم زلاله ازجملهبرابر مخئطرات طبیعی و 

ه در هئ صااورت گرفتبئ ااائیر یژوهش ایمنط ه ااانجش و نیا مدل میهومی و نحوه ارزیئبی آن که تیئوت قئب  ملئحظه

را  (1131) نصاارآبئدی و همکئران، همچون یژوهش هئی ااائیر یژوهنااگرانهئ و یئفتههاین تح ی  نظریاین حوزه دارد 

 -کئلبدی و نهئدی اقتصاائدی، اجتمئعی، درابعئدآوری وضااع موجود محلئت نمونه، در موضااوع عدم مطلوبیت تئب

   .دینمئیم دییت برای شهر منهد  را محیطی

ل و رهبری بلئیئی طبیعی را و تلئش برای بئزیئبی و در کنتر منااهد مدیریت شااهری ۀضااعف ااائختئری مجموع

رون  اقتصائدی مجدد شاهر و نئتوانی در ت مین خدمئت، معینت و اشت ئل یس از وقوع زلاله بارگ م یئم و مخرب، 

ندان در به شهرو ب مدیران و آگئهی بخنی بینترمعضا  شاهر مناهد ااات که لئزم ااات بئ تدبیر منئاا نیتربارگ

ح  منئااابی برای تعدی  و حذف آنهئ و در حئلت بهتر تبدی  آنهئ به ن طه خصااون نحوه مواجهه بئ بلئیئی طبیعی، راه

 گردد:قوت ترایم نمود. در این رابطه ییننهئداتی به شرح  ی  اراله می

ی  تر شهر منهد از حتوانند نسبت به ارزیئبی جئمعشهری مییژوهنای مح  ین عایا بئ حمئیت مدیران  ۀدر حوز

هئ و مخئطرات محیطی شاااهر چه در حوزه طبیعی و چه در حوزه انسااائن اااائخت ن ئض ضاااعف و قوت، فرصااات

 آوری این شهرهئی منئاب در یی افاایش تئبتهدیدهئی شاهر مناهد را منخص نموده و در ادامه بئ تدوین ااتراتژی

هئی مردم نهئد ی عمومی و آموزش متنئوب شاهروندان در انین مختلف، ت ویت و هدایت ائزمئنبئشاند.آگئهی بخنا

و ت ییر فضاائی جئمعه یس از بروز مخئطرات و ایجئد بحران از مؤثرترین  در جهت آمئدگی حداکنری در امداد رااائنی

 .آوری انجئم دهدتواند جهت افاایش تئباقدامئتی اات که مجموعه مدیریت شهری می

(، و به لحئظ اقتصاائد 1113 ،)رهنمئ و همکئرانتدافعی بودن موقعیت منااهد به لحئظ حکمروایی خوب شااهری 

مواردی اات که در چئرچوب این یژوهش بینترین  ازجمله(، 1131شاهری و گردشاگری مذهبی )براتی و همکئران، 

دیران شهری، یژوهنگران نیا برای آوری این شاهر دارند که لئزم ااات ضامن توجه بیناتر ماثرات را بر ضاعف تئب

 آورتر نمودن شاهر، توجه بینتریوقعیت شاهر مناهد و اراله راهکئرهئی منئااب به ن ش آنهئ در تئبتر متحلی  دقی 

 داشته بئشند.

 کتابنامه

 http://www.gsinet.ir/default.aspx .1131؛ اداره ک  زمین شنئای و اکتنئفئت معدنی منط ه شمئل شرق

ائمئنه مدیریت بحران زلاله شهر هوشمند منهد. منهد: ائزمئن فنئوری اطلئعئت  .1131؛ عبئم ،کنگی ؛علی ،آبسائلئن

 شهرداری منهد؛ شرکت دانش بنیئن یژوهنگران رخدادهئی طبیعی طوم. (و ارتبئطئت )فئوا
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در فضئی کسب وکئر  مدیریت راهبردی .1131؛ محمد ،مظهری ؛هئدی ،رفیعی دارانی ؛مریم ،رااول زاده ؛جواد ،براتی

-1103 1 ،فصلنئمه اقتصئد و مدیریت شهریاقتصئد شهری )مطئلعه موردی: گردشگری مذهبی شهر منهد م دم(. 

101. 

آوری در اوانح طبیعی؛ تبیین و تحلی  میهوم تئب .1131؛ محمدحسین ،ارالی ؛محمدرضئ ،رضائیی ؛امیر ،بساطئمی نیئ

 .دانش یینگیری و مدیریت بحران .هئی آن در اوانح طبیعیبرچوو چئ هئشائخصو « تئب آوری»تحلی  میهوم 
6(1), 32-46. 

کئهش خطریذیری شااهر از بلئیئی  .1131؛ رضاائ ،بمئنیئن ؛محمدمهدی ،خئلصاای ؛مجتبی ،رفیعیئن ؛محمدرضاائ ،بمئنیئن

-11 0 .یت بحرانمدیرتهران.  1 ۀمنط  1 ۀینئحموردی:  ۀمطئلعکئربری زمین  ریایبرنئمهطبیعی )زلاله( از طری  

11. 

ایران/تهران:  ،ائزمئن یینگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،تهران مدیریت بحران. .1110؛ مئزیئر و همکئران ،حسینی

 ننر شهر.

موردی:  ۀمطئلعآوری اقتصئدی و نهئدی جوامع شهری در برابر اوانح طبیعی ارزیئبی تئب .1130 ؛محمدرضائ ،رضائیی

 .38-27 ,(3)مدیریت بحران .رانشهر ته یهئمحله ۀزلال

تبیین میهومی تئب آوری  .1130 ؛ایئوش ،اکبر، شئیئن ،یرهیاکئر ؛علی ،عسگری ؛محمدرضائ ،رضائیی ؛مجتبی ،رفیعیئن

و آمئیش  ریایبرنئمه -مدرم علوم انسئنی  .(CBDM) و شائخص اائزی آن در مدیریت ااوانح اجتمئع محور

 .41-19 ,(15)4 ،فضئ

تحلی  جئیگئه حکمروایی خوب شهری در منهد بئ الگوی  .1113؛ الهروح ،ااادی ؛الهعات ،مئفی ؛محمدرحیم ،رهنمئ

SWOT. 001-1130 11 ،اییهنئحج رافیئ و تواعه  ۀمجل. 

ائیت رامی یئیتخت فرهنگی جهئن  ،یئیتخت فرهن  جهئن االئم« مناهد»منناور . 11/11/1131 ؛شاهرداری مناهد

 http://www.mashhad2017.org/fa_ir/committee/content/slug/manshoor االئم 

 /https://amar.mashhad.irمدیریت آمئر، تحلی  و ارزیئبی عملکرد .1/1/1130 ؛شهرداری منهد

برنئمه ریای مدیریت بلئیئ و مخئطرات  .0010 ؛مجتبی ،ظهور ااااهراب و  ،محمدنیئ قرالی ؛اااایدمحمد ،عسااکریااده

 .زاهدان .(ICIWG 2010) چهئرمین کنگره بین المللی ج رافیدانئن جهئن االئم .محیطی در رااتئی تواعه یئیدار

برندین  شهری بئ ت کید بر ابعئد اقتصئدی آن نمونه موردی: کلئننهر  یهئمؤلیه. تبیین 1131؛ قدیر ،صیئمی ؛انسیه ،لاگی

 doi:10.18869/acadpub.geores.32.3.152. 110-1110 1 ،فصلنئمه تح ی ئت ج رافیئییمنهد. 

هئی ارت ئ میاان تئب آوری شهری بررای چئلش .1131 ؛محمدرحیم ،رهنمئ امیدعلی و ،خوارزمی ؛حمیده ،نصارآبئدی
 .منهد: داننگئه فردوای/ داننکده ادبیئت و علوم انسئنی .شهرداری منهد 3و  1مطئلعه منط ه 

بر لرزه  یام دمهمین لرزه ااایید ااان  بئ فروردین. گاارش ز 1131؛ م ،اکبری م دم ؛ه ،شاارییی ؛ن ،نعیمی قصاائبیئن

ااتئن خراائن رضوی . بئزیئبی از اداره ک  زمین شنئای و اکتنئفئت معدنی منط ه شمئل -خیای شاهرااتئن منهد

 http://www.gsinet.irشرق: 
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