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 بحران زلزلهآوری شهری از منظر و تحلیل عامل اکتشافی تاب وزنیسنجش همسانی 

  (شهر ایلام :مطالعه موردی)
 

 دزفول، ایران شاپوریجندگروه شهرسازی، دانشگاه صنعتی  استادیار - 8الیاس مودت

 
 27/6/2731تاریخ تصویب:                  21/25/2733تاریخ دریافت: 

 چكیده 

 ها .یستگستاش  حال در به عنوین باتاین شکل سکونت ینسان  شها که شراییی  در و تهبا ظهور مدرنی

 شهاها بایی مهم  دغدغه آوریتاب یرتقای نمایدم  باوز جویمع در بیشتایهای شرهای گسرسرت روز

 بایی فاهنگ جدیدی تولد عنوین به تویندم  مدیایت بحاین مبحث در یآورتاب. لذی شررودم  محسرروب

آن در  قایرگیایبا درجه زیاد و  خیاپذیای. شررها ییلان نیب به عنوین شررهای با شررود دیده بلایا به ویکنش

یز  حاضا تاکیب  روش تحقیقگادیده یست. لذی  آوریبارس  تاب ضاورتمنیقه زیگاس سبب یهمیت و 

ن به یآوری و مدیایت بحاین یقدیی و میدین ( یز دیدگاه تابهای تحقیق )توصرری، ت تحلیل ت کتابنانهروش

 نتایج تحقیق نشران دیده یست ضاییب همبستی   رویی  ه  زمان حاک  یزبارسر  موضرون نموده یسرت. 

های و زیاساخت ش تأسیساتآوری شهای ییلان عامل بیشتاین همبستی  مثبت در مجمون متغیاهای تاب

( بوده و مقدیر 555/5بایبا ) Bartlett'sمقدیر آزمون بوده یسررت. همینین  ( درصررد دیری155/5با میبین )

های مورد نظا جهت تحلیل عامل  نشران یز مناسب بوده دیده که ( بوده یسرت157/5بایبا ) KMOآزمون 

عامل توینسته یست نقش یساس  در تاب آوری  4تنها  و بوده یستآوری شهای در نویح  و موضرون تاب

درصد نقش ری دیری  0/02 ی تنهابهیز یین عویمل متغیا جمعیت نویح  شها ییلان  که شها ییلان ری یی،ا نماید

 بوده یست.

 ت ییلان.زلبله تت بحاینشهای تاب آوری :هاواژهکلید
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 مقدمه -8

نسان  ی پیامدهای مت،اوت  ری با جویمع کالبدی-در جهان متحول کنون  بلایای طبیع  با حسب ویژگ  یجتماع 

در  ینسان هنوز گذشتهت قاون هایناممکن به و دستیاب  تکنولوژی در شریا  هایپیشرافت رغ  علیلبته . گذیردم 

 هایو خسارت تل،ات معاض در بییاه و گاه و یست درمانده و غیاه سیل تزلبله چون طبیع ت متاقبه غیا حویدث بایبا

 مادن منتلف هایگاوه 1یآوریز طا  دییا تاب 2پذیاییک طا  آسیب بنابایین یز ؛گیادم  قایر جان  و مال  آنها

مت،اوت  منتلف نقاط در آنها یقتصادی و وضعیت یجتماع  و زندگ  سیح به بسته خیاخیب شهات در نویح  سراکن

 سیاس  و یقتصادی -کالبدیت یجتماع  فاآیندهای نتیجه بلکه نبودهت مناطقخیاخیبی  نتیجه تنها یآوریست. لذیت تاب

 مادن نظایاتت و رویکادها توجه به شود. بام  ناش  فاآیندها یین یز که یست وضعیت نهای  یک سانحه و باشدنیب م 

 و شاییط یجتماع  بلکه پذیا نبودهتآسریب خیا وقون عویمل مکان با مجاورت دلیل به تنها تطبیع  بایبا سروینح در

 بحاینت مدیایت جدید یماوزه رویکادهای .(2736ت مودتشود )م  آن رفتن میبین پایین و بالا باعث نیب آنان یقتصادی

 وقون یز ناش  با خیایت مقابله در مادن توینای  تقویت و یندکاده تجویب ری آوریتاب پذیای بهآسیب م،اهی  یز گذیر

 به که گاددباز م  م،هوم  به چارچوب یک عنوین به آوریحقیقت تاب یند. درنموده معاف  مصنون و طبیع  سوینح

ی شهای یک م،هون آورلذی تاب .کند پیدی یرتباط بحاین مدیایت سوینح و هایبنش و مایحل تمام  با تویندم  ریحت 

ت که توینای  (Folke, 2010یسرت )اگافته یز نظ  و ینضرباط بیولوژیک  ب .(Jabareen, 2014یسرت )نسربتا  جدید 

 ,Arefiادد )گیرگانیسر  یک سریست  بایی مقاومت در بایبا و بهبود یافتن یز یک شو ت فاجعهت بیماری تعیین م 

ی ییک منیقه و یا نظان شهای در بایبا گستاده ی شهای به توینای آور. در نتیجه به صورت کل  تعایف تاب(2011

 (.Agudelo-Vero Et al., 2012نمود )توین بیان یز شو  و تنش م 

 تأکیدی دیشت و خویهد با در که نتایج  به توجه با آنت یثایت کاهش و بایبا تهدیدیت در یآورتاب ریبیه تبیین

 . در(273ی ساربانت مجنون  توتاخانهت )حیدر یست بالای  باخوردیر یهمیت یز دیردت یآورتاب بعد با تحلیل یین که

 ناش  یز خیایت با مقابله بایی شهاوندین هایتوینای  تقویت و ی شهاهاپذیاآسیب کاهش رویکاد یین یز هد  ویقع

 (.Mitchell, 2012یست ) طبیع  سوینح وقون نظیا تهدیدیت

 ریبجهت یین فعالیت بانامه ؛ کهپذیا دیردگیای شررهاهای ینعیا ی شررهای نقش حیات  در شررکلریببانامه

عموما  خیاپذیایت  (.Olazabal Et al., 2012باشد )یسرتایتژیک و فان خوب شهای بایی ینیبا  موضون لازن م 

یی که مابوط به آینده نباشد و یا در مورد وقون آن ( عدن قیعیت. بنابایین ویقعه1( آینده. 2دو معنا ری به دنبال دیرد: 

ها و فعالیت بندیگادد. تلق  یفاید یز خیاپذیایت تأثیا من،  آن با زمانشررک ندیشررته باشرری  خیاپذیای تلق  نم 

                                                             
1 Vulnerability 

2 Resilienc 



 73           ...                                عامل یکتشاف لیو تحل  وزن  سنجش همسان                                سال هشت        

    

 هات توسعه ویی با فاصتتویند درییهکه خیاپذیای م   آن با جویمع یست. درصورت هبینه مال  و صدمات جان

 (.2713م،صل  و صح، ت باشد )د نیب بهبود و یا ت،کا جدی

  و عت یقتصادیت یجتماشهای در یبعاد کالبدی شها ییلان نیب همیون سایا شهاهای ببرگ کشور دیریی ناپایدیری

خود بنا به  یگاچهپذیای آن یمکان آسرریب آن با روی خط گسررل قایرگیایباشررد. نمود عین  م  محیی زیسررت

های زیست  ط  دهه چهل در ییلان ری سبب شده ول  تکوین گیای باخ  کانونلبون شکل ملاحظات مدیایت بحاین

های ناش  یز موقعیت جغایفیای ت و موینع و محدودیت ایتأثطبیع  تحت  طوربهشرها و شرهانشرین  در شها ییلان 

 ایتضابیهت ضعف مدیب  وسازهایساختها و یمکانات محیی ت پایین بودن ساینه خدمات شهایت پایکندگ  قابلیت

یلان های شها یهای فضای  در سیح شها و ناپایدیری سکونتیاهشهای و نهادهای مدن  که در نتیجه باعث عدن تعادل

 باشد:ذیل م  سؤیلگوی  به پاسخ دنباللذی یین پژوهش به . (2736مودتت یست )گادیده 

 ؟باشند مکدین عویمل  ییلان ها در بارس  تاب آوری شهاسیح عامل تاینپایینبالاتاین و  .2

 ؟شود مها متغیا چه میبین یز ویریانس تصادف  و خاص ری در تاب آوری شها ییلان شامل  .1

 هامواد و روش -2

در  هاتدگاگون  گونهنییشرروند. م  دگاگون جویمع شرردن تاپیییده با همیان فضررای  ریبیبانامه به رویکادها

 .یابدم  بازتاب هاسرررازمان و نهادها هاتگاوه خانویرهات یفایدت تحا  و فعالیت یلیوهای یفبون پرذیای روزتنون

 باپای  سپست و 2365دهه  در کم  ینقلاب سوی به گیایسمت نوع  با فضای ریبی ساآغازجغایفیای نوین با بانامه

 و جغایفیای سنت  جغایفیای میان یست. بدینسانت بوده همایه بعدت به 2335دهه  یز بویژه تیپادیزهینظا کی،  و ینقلاب

 دییات ییز سوو  توصری،یا علم  عنوین به جغایفیا دیاین تدریج  مباحث نهادن کنار هایزمینه سروت یک یز نوینت

 و سرراختارهای هاپدیده ویرنظان تبیین به فقطنه کوشرریدتم  هاچیب یز پیش که فایه  آورد ری نوین دینشرر  باپای 

 دییات بپادیزد. به سنن آنها سامانده  و هاپدیده تغییا روندهای یعمال و عین  شناخت به جدیت با جغایفیای ت بلکه

سامانده   و مدع  کندم  عمل جوچاره و کاربادی علم  مثابهبه فضای ت هاینظان شناسای  با تکیه با نوین جغایفیای

 (.   2731سعیدیت یست ) گوناگون هایمقیاس در ینسان  جویمع و بهبیست  هد  توسعه با فضای ت هایعاصه

های شهایت بیانیا آن یست که موضون مورد نظا نیاه  به تحقیقات ینجان شرده در مجموع  پژوهش یزآنجاکه

روش پیمایش   پژوهشباخ  یز یطلاعات مورد نیاز در فاآیند  یدر گادآورموضروع  جدید بوده و گذشرته یز آن 

های حاضا تاکیب  یز روش تحقیقگیادت بنابایین روش ینجان )مشاهدهت مصاحبه و پاسشنامه( مورد یست،اده قایر م 

باشد. همینین لازن به ذکا یست یز نظا ماهیت پژوهش دیریی رویکاد  ت پیمایش  و تحلیل ( م )توصری، ت یکتشاف

 باشد.م  ییتوسعه –کاربادی 
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های یطلاعات و شاخص ؛ کهباشدناحیه شهای م  24جامعه آماری پژوهش تمان نویح  شرهای ییلان در قالب 

یستاندیریت شهادیری و ماکب آمار  یزجملههای مابوطه سازمان یی با مایجعه بهمیدین  و کتابنانه به صورتمورد نظا 

آزمون و  KMOآزمون و تحلیل عامل  با  HMR تاکیب  هایبا مدل آنهراتجبیره و تحلیرل  و جهرتییاین تهیره 

Bartlett's  تحت عنوین مدلRAFA های بانامهها یز یسرت،اده گادیده یست. لازن به ذکا یست جهت خاوج  دیده

SmartPLS تGrafer تSPSS تArcGIS تVisio تEXCEL .یست،اده گادیده یست 

 2ون تحلیل عاملییالگوریتم رگرس -2-8

به صرورت تاکیب  یز دو یلیوی تحلیل عامل  و مدل رگاسریون وزن  سرلسله مایتب  یتناذ شده  RAFAمدل 

ست که به دو منظور میاح شدت روش  ی 2372تحلیل عامل  که ننسرتین بار توسرط تورسرتون در سال  ؛ کهیسرت

یشتا ؛ و یلیوی رگاسیون سلسله مایتب  برود مکاهش تعدید متغیاها و کشف ساختار یرتباطات بین متغیاها؛ به کار 

 .گاددت،اده م یس بین  یک یا چند متغیا ویبسته یز یک یا چند متغیا مستقلهد  پیشبا همبستی   در تحقیقات

و  هادیده یدهیییپ یهامجموعههد  آن سرراده کادن ؛ آماری یسررتتحلیل عامل  متشررکل یز تعدیدی فنون  

هد   یستههبه متغیاهای زیابنای  یک پدیده یست. یین روش ری به سبب نیاومندی و ظایفت و نبدیک  به  بادنپ  

ادی یز تحلیل عامل  تکنیک  یست که کاهش تعدید زی (.2731نایب ت دینست )های تحلیل روش یملکه توین معلم  

ن . هد  عمده آسازد م پذیایمکانیز یبعاد پنهان یا مکنون  تایکوچکمتغیاهای ویبسته به ه  ری به صورت تعدید 

م،اهی  تبیین کننده به منظور تبیین بیشررینه مقدیر ویریانس  تاینکوچکیز طایق کارباد  جوی صررافهرعایت یصررل 

ی زیابنای  متغیاها ر یهاعاملمشرتا  در ماتایس همبسرتی  یسرت. م،اوضره یسراس  تحلیل عامل  یین یست که 

 ینمشاهده شده بین متغیاها حاصل یشتای  آنها در ی یها همبستیپیییده به کارباد و  یهادهیپدبایی تبیین  توین م

یز متغیاهای مشاهده  ییمجموعهمشاهده ناپذیا با پایه  یهاعاملیسرت. هد  تحلیل عامل  تشرنیص یین  هاعامل

 وشریصل  متغیاهای مشاهده شده با پایه  یهانماهپذیا یست. عاملت متغیا جدیدی یست که یز طایق تاکیب خی  

 :شود مزیا باآورد 

 
 

ت هاعامل(. یین 2737جع،ای و حبیب ت یست )متغیاها معا  تعدید  P ضاییب نماه عامل  و انیایب W که در آن 

بنابایین  ؛کنند مکمک  هادیدهفاض  یا نظای هستند که به ت،سیا ثبات و هماهنی  در مجموعه  یهاسازهف  ن،سهت 

ار آن ری بایی ت،سیا ینبوه  یز رفت توین مکه  دهد میرزش تحلیل عامل  یین یست که طاح سازمان  م،یدی به دست 

 . تبیین کنندهت به کار باد یهاسازهدر  جوی صافهبا بیشتاین 

                                                             
1 Regression Algorithm Factor Analysis (RAFA) 
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یین  یعمال یز حاصل نتایج که شرد ینتناب 1انگبهگان یلیوی 2سرلسرله مایتب  وزن  رگاسریون روش در ینتناب

های مذکور ضاییب مدل ی نهای  نویح  یزبندیلبته جهت رتبه .گادید تعیین درصد 30 یز بیش یطمینان درصد با روش

 قایر گافته یست. درنهایت مدل مورد یست،اده ضراییب صرافا  جهت بارسر  همبسرتی  متغیاها ؛ ویسرت،اده گادید

 باشد:به دست آمده به صورت زیا م  رگاسیون 

 
 

 باشد:به تاکیب دو یلیوی فو  به شاح زیا م  RAFAخاوج  مدل  درنهایتکه 
 

 
 

 شوند:های مابع جمع  عادی م یلیوریت  عامل توسط ریشهدر ماحله یول ماتایس 
 

Λ*m=H−1/2Λm 
 

 در یینجا:

Λm=(λ1,  ...,  λm)  وهایتشکیل ماتایس یل 

H= diag (h1,...,hn)  تشکیل ماتایس مورب یز یلیوها 

 ماحله بعد تشکیل معیار همیایی :

 
SV(i)=mΣj=1(nnΣk=1λ*4kj(i)−(nΣk=1λ*2kj(i))2)/n2 

 

 ها بایی تکایرهای بعدی و مقدیر یولیه بایبا ماتایس یصرررل  یلیوی عامل  Λ*m(1) قردیر یولیهجرای  کره م 

Λ*m(i−1)  ج،ت  جا به جا شوند به صورتهای یا زمان  که تمان عامل: 

ها به عامل چاخشزیویه  درنهایتو  k>jدر یینجا باشد؛ که باقایر م   (λj,λk) ریبیه های ج،ت و بایی همه عامل

 باشد.زیا م  شاح
 

P=1/4tan−1(X/Y) 

                                                             
1 Hierarchical Methods Regression (HMR) 

2 Stepwise regression 
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 کند:و روش بارتلت نیب یز یلیوی زیا پیاوی م 
−2U´Λ−1W=J 

 

 مورد مطالعه منطقه -2-8

درجه عاض شمال  قایر دیرد. یین شها در سال  74دقیقه و  20طول شاق  و  درجه 43دقیقه و  40شها ییلان بین 

خانویر  01434در قالب  ؛ کهن،ا بوده یست 127033بایساس گبیرش دفتا آمار و یطلاعات یستاندیری ییلان بایبا  2737

ری مادین و میبین  ( ن،ا251155درصد معادل ) 05.66ن،ای شها ییلان میبین  127033توزیع گادیده یست. یز جمعیت 

(. همینین لازن به ذکا 2737سالنامه آماری یستان ییلانت یند )( ن،ا ری زنان تشکیل دیده250733درصد معادل ) 43.77

 باشد.ناحیه شهای م  24منیقه شهای و  4یست شها ییلان دیریی 

 

 
 ایلامشهری  محدوده مناطق و نواحیتعیین  -8شكل 

 نتایج و بحث -9

آوری شهای تشایح قسمت یز پژوهش یبتدی سع  گادید شاخص و معیارهای مورد نظا در سنجش تابدر یین 

ها مورد تجبیه و تحلیل قایر های آماریت یافتهبا یست،اده یز روش درنهایتو نقش آن در بارس  موضون مشنص و 

 یده یست.ی آن یریئه گادها فقط نتیجهگافته یست. لازن به ذکا یست در بعض  روش و مدل
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 های مورد مطالعهتعریف عملیاتی شاخص -2 شكل

 

 شهر ایلام گانه 81میزان همبستگی متغیرهای تبدیل شده در تاب آوری نواحی  -8جدول 
Correlations Transformed Variables 

 

حی
نوا

ی 
هر

 ش

ت
معی

 ج

ت
اح

مس
 

نی
كو

مس
 

ری
جا

 ت

شی
وز

 آم

ای
ض

ز ف
سب

 

ری
ادا

ی-
مات

خد
 

گی
رهن

 ف

مل
 ح

ل و
 نق

ت
سا

سی
 تأ

دل
س م

پرا
کو

 

 60. 73. 1 1 1 73. 1 1 1 1 1 1 نویح  شهای

 60. 73. 1 1 1 73. 1 1 1 1 1 1 جمعیت

 60. 73. 1 1 1 73. 1 1 1 1 1 1 مساحت

 60. 73. 1 1 1 73. 1 1 1 1 1 1 مسکون 

 60. 73. 1 1 1 73. 1 1 1 1 1 1 تجاری

 60. 73. 1 1 1 73. 1 1 1 1 1 1 آموزش 

 a .7 .7 .7 .7 .7 .7 1 .7 .7 .7 .310 .42فضای سبب

 60. 73. 1 1 1 73. 1 1 1 1 1 1 خدمات -یدیری

 60. 73. 1 1 1 73. 1 1 1 1 1 1 فاهنی 
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Correlations Transformed Variables 
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س م

پرا
کو

 

 60. 73. 1 1 1 73. 1 1 1 1 1 1 حمل و نقل

 a .73 .73 .73 .73 .73 .73 .31 .73 .73 .73 1 .28تأسیسات

 b .60 .60 .60 .60 .60 .60 .425 .60 .60 .60 .28 1مدل کوپایس

Dimension 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Eigenvaluec 10.8 .69 .24 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00  

a. Missing values were imputed with the mode of the quantified variable. 

b. Supplementary variable. 

c. Eigenvalues of correlation matrix excluding supplementary variables. 

 مآخذ: محاسبات نیارنده.
 

 
 شهر ایلام گانه 81میزان تفرق متغیرهای تبدیل شده در تاب آوری نواحی  -9شكل 

 

 شهر ایلام گانه 81آوری بر اساس آزمون تحلیل عاملی در نواحی ماتریس همبستگی تاب -2جدول 
Correlation Matrix 

حی 
نوا

ت 
معی

ج
 

ت
اح

مس
 

نی
كو

مس
 

ای
ض

ف
 

سبز
 

شی
وز

آم
 

ری
جا

ت
 

ری
ادا

-
تی

دما
خ

 

گی
رهن

ف
 

مل
ح

 و 
قل

ن
 

ت
سا

سی
تأ

 

س
پرا

کو
 

1.00 نویح 

0 
-.335 .461 -.437 -.444 .222 .241 .126 -.032 .305 .178 -.192 

 262. 199.- 380. 754. 127.- 1.00 335.- جمعیت
-

.083 
.026 .384 -.291 -.152 
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Correlation Matrix 

حی 
نوا

ت 
معی

ج
 

ت
اح

مس
 

نی
كو

مس
 

ای
ض

ف
 

سبز
 

شی
وز

آم
 

ری
جا

ت
 

ری
ادا

-
تی

دما
خ

 

گی
رهن

ف
 

مل
ح

 و 
قل

ن
 

ت
سا

سی
تأ

 

س
پرا

کو
 

 692.- 355. 606. 323.- 585. 154.- 507. 025.- 500.- 1.00 127.- 461. مساحت

 048. 622.- 246. 1.00 500.- 754. 437.- مسکون 
-

.431 
.161 .065 -.329 .306 

 005.- 071. 1.00 246. 025.- 380. 444.- سبب فضای
-

.027 
.187 .195 -.101 -.554 

 546.- 105.- 051. 140. 169. 021. 1.00 071. 622.- 507. 199.- 222. آموزش 

 1.00 021. 005.- 048. 154.- 262. 241. تجاری
-

.222 
-.021 .083 -.124 -.203 

-یدیری

 خدمات 
.126 -.083 .585 -.431 -.027 .169 -.222 1.00 -.553 .292 .800 -.429 

 021.- 140. 187. 161. 323.- 026. 032.- فاهنی 
-

.553 
1.00 -.273 -.376 .094 

 517.- 050.- 1.000 273.- 292. 083. 051. 195. 065. 606. 384. 305. نقل و حمل

 241.- 1.000 050.- 376.- 800. 124.- 105.- 101.- 329.- 355. 291.- 178. تأسیسات

 203.- 546.- 554.- 306. 692.- 152.- 192.- کوپایس
-

.429 
.094 -.517 -.241 1.000 

 مآخذ: محاسبات نیارنده.

 

 :جدول ماتایس همبستی با یساس 

( -023/5آوری شررهای ییلان عامل فاهنی  با میبین )همبسررتی  من،  ری در مجمون متغیاهای تاب نیتاشیب -

 باشد.درصد دیری م 

های و زیاساخت ش تأسیساتآوری شهای ییلان عامل همبستی  مثبت ری در مجمون متغیاهای تاب نیتاشیب -

باشد. همینین در ماحله بعد عامل مساحت نویح  در یرتباط با عامل حمل و نقل ( درصرد دیری م 155/5با میبین )

 ( درصد بوده یست.656/5یند که یین میبین همبستی  بایبا )شهای بیشتاین همبستی  ری دیشته
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 شهر ایلام گانه 81لیل عاملی در نواحی آوری بر اساس آزمون تحتاب هایمؤلفه اسكریطرح  -1شكل 

ن آبایست مقدیر ها بایی تحلیل عامل  یبتدی م جهت تشنص  مناسب بودن دیده KMOبا یساس شاییط آزمون 

 دیریمعن یین  ؛ کهنیب باید معنادیر باشد Bartlett'sمقدیر آزمون  ؛ ویا بیشتا باشد 56/5بایست بارس  نمود که م  ری

آوری شها ییلان مقدیر آزمون بایین یساس با یساس محاسبات صورت گافته در خصوص تاب باشد.م  50/5کمتا یز 

Bartlett's ( بوده و مقدیر آزمون 555/5بایبا )KMO ( بوده یست157/5بایبا )های مورد نشان یز مناسب بوده دیده ؛ که

 .باشد مای آوری شهنظا جهت تحلیل عامل  در نویح  و موضون تاب
 

 آوری شهر ایلامسر جهت استخراج متغیرهای تابنتایج آزمون کای -9جدول 

C
o
m

p
o
n

en
t

 

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.783 31.528 31.528 3.783 31.528 31.528 

2 2.403 20.027 51.555 2.403 20.027 51.555 

3 1.815 15.122 66.677 1.815 15.122 66.677 

4 1.429 11.909 78.586 1.429 11.909 78.586 

5 .954 7.950 86.536 

 

6 .685 5.707 92.243 

7 .480 4.002 96.246 

8 .204 1.704 97.949 

9 .162 1.346 99.295 

10 .050 .418 99.714 

11 .032 .268 99.981 

12 .002 .019 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 مآخذ: محاسبات نیارنده.
 

 سا و محاسبات صورت گافته:شاییط آزمون کای بایساس
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عامل توینسته یست نقش یساس  در تاب آوری شها  4تاب آوری شرها ییلان با یساس روش تحلیل عامل  تنها 

لذی در  باشد.درصد نقش ری دیری م  0/02 ی تنهابهیز یین عویمل متغیا جمعیت نویح  شها ییلان  ؛ کهییلان ری یی،ا نماید

 معیار جمعیت به عبارت  شاخص یجتماع  نقش یساس  در یین زمینه دیرد. تبارس  عویمل
 

 آوری نواحی شهر ایلاماصلی در تاب عامل 1بین ها چرخش عامل -1 جدول
Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

 611. 320. 235.- 526. نویح 

 186. 184.- 803. 356.- جمعیت

 053. 068. 224. 883. مساحت

 155. 324.- 463. 744.- مسکون 

 540.- 078. 720. 089.- سبب فضای

 274.- 668. 052. 533. آموزش 

 579. 286. 239. 070.- تجاری

 160.- 520.- 049. 775. خدمات -یدیری

 251.- 620. 013.- 431.- فاهنی 

 393. 057.- 653. 421. نقل و حمل

 143.- 564.- 210.- 588. تأسیسات

مدل کوپایس  -.663 -.623 -.244 .171 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

 مآخذ: محاسبات نیارنده.
 

عامل مساحت نویح  شهای و کاربای  1شودت درصد که ماحله بعد ری شامل م  41/13سا کای یبنددرجهدر 

 41/12 ؛ وشونددرصرد گویه ری شامل م  0/31یند. همینین مجمون یین عویمل ری دیشرته ایتأث نیتاشیبمسرکون  

گویه معیار فضای سبب بیشتاین مقدیر حدود  1در بین یین  ؛ کهگویه درباگافته یست 1درصد مابق  تحلیل عامل  ری 

نشان دیده یست یز  هامؤل،هکه در طاح یسکای  گونههماندرصد ری به خود یختصاص دیده یست. لازن به ذکا یست  2

ویریانس بیشتای نسبت به  7تا  2های عامل ؛ وخود گافته یست نمود بیشرتای به تأثیاگذیریبه بعد کاهش  4گویه 

 کند.سایا عویمل تبیین م 
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 گیرینتیجه -1

 ؛کاربادی به بارس  موضون یز نظا کم  و کی،  در شها ییلان یقدین نمود –یی پژوهش حاضا با رویکاد توسعه

 بندیدرجهری در  ایتأث نیتاشیبعامل مسرراحت نویح  شررهای و کاربای مسررکون   1 نتایج میالعه نشرران دید که

ییلان  آوری شهایبیشتاین همبستی  من،  ری در مجمون متغیاهای تابهمینین  آوری شرها ییلان دیشته یست.تاب

ایج حاصل یز تنلذی . دیری بوده یستو زیاساخت شهای  تأسیساتبیشتاین همبستی  مثبت ری عامل و عامل فاهنی  

ا ریبی در بایبهای  در آمادگ  و بانامهتویند منجا به درسدییا محققان م  هایبارسرر  صررورت گافته و پژوهش

ها باشررد. به صررورت  که ییمن  شررها در بایبا خیایت به عنوین یک هد  در تمام  سرریوح ها و بحاینویکنش

تویند یز کارآمدتاین سرریوح ریبی شررهای و شررهاسررازی م ریبی مد نظا قایر گیادت که سرریح میان  بانامهبانامه

هاد آوری یا مقابله با بحاین مویرد ذیل پیشنپذیای باشد. بنابایین جهت یفبییش تابریبی بایی کاهش آسریببانامه

 گادد:م 

 پذیای بالای دیرند.سازی مناطق  که آسیبزتقویت و با -

 سازی نویح  شهای.ظافیتهای جامع علم  در خصوص تدوین و یجایی بانامه -

باشد و یین هد  به خودی خود و تنها در یک های یسراس  در زمان حال توسعه پایدیر م یک  یز بحث -

های یجتماع  مناطق و یرتباط آن با دییا عناصا گادد به ویژگ آید در نتیجه پیشنهاد م شاخص به وجود نم 

 یافت.توجه بیشتای گادد تا به توین هد  مورد نظا دست 

 های جامع مدیایت سوینح.مدیاین شهای با یساس بانامه یهاتیمسئولیز پیش مشنص کادن نقش و  -

 یهابانامههای کاهش خیاپذیای بلایا و در طایح  و یرزیراب  خیاپرذیای و گنجرانردن نتایج در بانامه -

 شهاسازی.

 شناس  مناطق شهای.توزیع و پایکندگ  جمعیت متناسب با وضعیت و آسیب -

  خسارت ویرده به یماکن عموم ت شایان حیات  و غیاه(.شها )تا خسارت ناش  یز زلبله در یرزیاب  دقیق -
 

 شهر ایلام یآوری تابریزبرنامه یهادر قالب تناقض پژوهشپیشنهادهای  -5 جدول

 زمینه
ی ریزبرنامهراهكارهای مشترک میان 

 زلزله بهسازی و مدیریت بحران

 هاها و تناقضتفاوت

 ی بهسازیریزراهكارهای برنامه زلزله راهكارهای مدیریت بحران

ین
 زم
ای
ارب
ک

 

 های شهای بهیاب  مناسب کاربایمکان

 نتا به آمنظور دستاس  بهتا و آسان

 همیون  فان و فضا متناسب با کاربای

-ها میان کاربایجویریتنها به رعایت ه 

ها ها توجه دیرد و به مقیاس کاربای

 ت،اوت یستها ب متناسب با عملکاد آن

ها میان کاربای جویریعلاوه با رعایت ه 

مقیاس عملکادی ایت تناسب میانبه رع

 دهدها نیب توجه نشان م کاربای
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ک 
تای

 

ییجاد تعادل در پایکنش جمعیت و 

تایک  در سیح شها و جلوگیای یز 

 قیب  شدن تایک 

-ها چه تایک  کمتا باشدت میبین آسیب

ی کاهش یافته و در نتیجه در مویقع پذیا

کمتای به همایه خویهد  بحاین ت تل،ات

 دیشت

ییجاد تایک  بهینه با توجه به نقشه تایک  در 

سیح شها به شکل  که تایک  با یساس 

 ی تایکم  شها توزیع شودبندپهنه

س 
ستا
د

 

های آسانت ییمن و با ییجاد دستاس 

کاریی  مناسب بایی رفاه شهاوندین در 

 سیح شها

وتاه و با عاض ک دستاس توجه بیشتا به 

 بستهای بنکوچه

دستاس  به منظور  مایتبسلسلهرعایت 

 در زمان بحاین  رسانخدمات

باز
ی 
ضا
ف

 

به صورت فضای سبب  ییجاد فضای باز

 به منظور یرتقاء کی،یت زندگ 

-بیشتا منجا به آسیب ییجاد فضای باز

رسان  بیشتا در ی کمتا و خدماتپذیا

 گاددمویقع بحاین  م 

فضاهای باز یگا بدون کاربای باشندت زمین 

بایا محسوب شده و ییجاد آلودگ  محیی  

صورت فضای سبب یما یگا به؛ کندم 

)تجهیب شده و یا بدون تجهیبیت( باشدت به 

 دلیل پیوند با طبیعت موجب بالا رفتن

 شودکی،یت زندگ  م 

 

 کتابنامه

 .نتشاریت جامعه شناسانیتهاین:  .SPSSبا بانامه  هادیدهتحلیل  .2737؛ جع،ایت ماتض  و حبیب ت حسن

آوری خانویرهای روستای  پیایمون نقش تنون معیشت  در تاب .2730ت عل ؛ وکیلت مجنون  توتاخانه تحیدری سراربان

 35-43ت 7دوره  .تحلیل فضای  مناطایت محیی مجله  .دریاچه یرومیه در بایبا خشکسال 

های یجتمان ی کالبدیآورسنجش و یرزیاب  میبین تاب .2734؛ رفیعیانت مجتب ؛ رضرای ت محمدرضا و عسیایت عل 

 617-653 ت43دوره  .های شها تهاین(ت مجله جغایفیای ینسان )میالع  موردی: محله شهای در بایبا زلبله

 توسعه و فضا یقتصاد فضای ت فصلنامه یریببانامه در کارکادی رویکادی-سراختاری پویش .2731؛ سرعیدیت عباس

 21-2ت 2شماره  .یک  سال .روستای 

 مدیایت ریسک در مدیایت بحاین شناس  یست،اده یز مدلتبیین روش .2713؛ سیاح م،صل ت یردشیا و ندیمه صح، 

-47ت 1شماره . سال دون .فصلنامه میالعات مدیایت شهای .شها تهاین 27در مناطق شهای میالعه موردی منیقه 

63. 

 یستان ییلان. .2735؛ ماکب آمار ییاین

یستاد  .رساله دکتای .مدلسازی ساختار شهای یز منظا تاب آوری زلبله نمونه موردی شها ییلان .2736؛ مودتت یلیاس

 دینشیاه شهید چماین یهویز. .ی شهایریبگاوه جغایفیا و بانامه .ریهنما سعید ملک 

 تهاین. ینتشاریت دینشیاهتهاین:  .SPSSآمار پیشافته کاربادی در  .2731؛ نایب ت هوشنگ
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