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 چکیده

 یمن یا یب را یمهم  اری به مع آوریتاب، پذیریو خطر نانیعدم اطم شیو افزا ینیمداوم شهرنش ۀبا توسع

 ۀدی چیپنموده ای و ب ا،،  ای پو ییفض ا ه ایهانماس  عنوانب ه یشهر هایامانهسشده است.  لیتبد یشهر

 یب را دهی چیپ یه اانهماس  ی ۀا، منظ ر نظر یش هر آوریت اب، درک نیبنابرا؛ نمایندیرا ارائه م شخصیم

 یعلم  تی و س س  بهب ود ماه یش هر ه ایامانهو سا،وکار عملکرد س بیبه درک کامل ا، ترک یابیدست

را در خ ود  کش ور تیجمع بیشینۀ ی،مناطق شهراست.  حائز اهمیت یشهر امانۀسهای پژوهششناخت و 

عرص ۀ ب ه  یو عمل  نظ ری، ا، لح ا  ینوآورهای و کانونمصرف منابع  یهااند و علاوه بر گرهداده یجا

 پژوهش حاضر با ه دف .اندشده لیتبدلر،ه ویژه ،میندر برابر مخاطرات طبیعی به آوریتابآ،مون  عمدۀ

یک ی ا،  حالنیدرعو  ایران باختری ترین کانون جمعیتی شمالبزرگ عنوانبهتبریز  شهر آوریتابسنجش 

ن و  لحا  روش ا، این پژوهش ا، . ه استانجام شد لر،هنیدر برابر خطر ،مخیزترین شهرهای کشور لر،ه

 11ب ر مبن ای  ی تبری زآوری ش هرکاربردی است. بر این اساس تاب نیز تحلیلی و ا، نظر هدف -توصیفی

 00توس   به روش دلف ی و  اجتماعی، اقتصادی، نهادی، کالبدی( آوریتاباصلی )مؤلفه  1معیار در قالب 

ای، فریدمن، کندال تک نمونه tی هاها، ا، آ،مونداده واکاویبرای  .قرار گرفته استار،یابی مورد نفر خبره 

ک ه وض عیت  دادهای پ ژوهش نش ان استفاده ش ده اس ت. یافت ه  SPSSافزارو تحلیل مسیر در قالب نرم

در بعد  ؛73/9 ی،اقتصاددر بعد  ؛12/9 ی،اجتماعی بعد احتمال لر،ۀنیبرابر وقو  ،م در تبریز شهر آوریتاب

، ب ا ل ر،هشهر تبریز در برابر ،م ین آوریتابمیزان در مجمو   .است 03/9 یکالبد در بعدو ؛ 21/1ی، نهاد
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کالب دی ب ا مجم و  ات رات مس ت یم و  ۀهای چهارگان ه، مؤلف . ا، بین مؤلفهاست نامطلوب  77/9میانگین 

اس ت. ابع اد چهارگان ه  تبری زش هر  آوریتابمؤلفه در  مؤترترینآلفا را تبیین نموده و  060/0 غیرمست یم

 .را تبیین نمایند تبریزشهر  آوریتابا،  710/0، روی هم رفته توانستند آوریتاب

شهری،  آوریتابلر،ه، ،مینخطر  ،یکالبد و ینهاد آوریتاب ،یاقتصاد و یاجتماع آوریتاب ها:کلیدواژه

 .تبریز

 مقدمه -9

 ق رار ت ثتیر تح ت ب ه ش د ت را جهان شهرهای سکنه ،ندگی طبیعی است که شرای  مخاطرات ا،جملهلر،ه ،مین

 ص ورتبه بایس تی م ردم ک ه است بوده فراوانی یهاچالش و هافرصت برو، جایگاه همواره شهری است. فضای داده

 س بب بنی ادین، تعامل ات ای ن (.9010، 1ک وفی)باشند  تعامل در آن فنی ساختارهای با خود رو،مره ،ندگی طی مداوم

ام رو،ه تحلی ل و  ش ود.می شهری فضاهای در آوریو تاب پذیریآسیب مدیریت نظیر مهمی موضوعات شدن مطرح

در ح ال حاض ر ا،  ک هطوریبهمهم و گس ترده تب دیل ش ده اس ت  یاحو،هبه  لر،ه،میننسبت به  آوریتابافزایش 

 ک ها،آنجایی .ش ودیم بح    آوریت ابحرکت همزمان و مت ابل توسعه پایدار و مدیریت سوانح به س مت اف زایش 

 س اختانسان ( ول ر،ه،مینهستند و نسبت به تهدی دات طبیع ی )مانن د  یاوابستهپیچیده و به هم  یهاستمیسشهرها، 

 را در اولوی ت جوام ع و ه اگروه آوریت اب ت وی ت ،یردولت یو غ دولتی یهاسا،مان ا، ، بسیاریرندیپذبیآسار بسی

ان د پرداخت ه مدیریت س وانح به اقدامات آمو،شی طریق ا، همچنین و هاگذاریسیاست ،هابرنامه توسعه و تهیه تح یق،

 یه اییتوان اش هرها و ت وی ت  پذیریآس یبدر واق ع ه دف ا، ای ن رویک رد ک اهش  (.9011، 9ماتیاس و پلین  )

 را آوریت اب «هالین  » چون است. متفکرانی لر،ه،مینا، تهدیدات نظیر وقو   شهروندان برای م ابله با خطرات ناشی

 هن و، ک هدرحالی ت،تغیی را ج ذب ب رای سیستم توانایی ا، معیاری ا، است عبارت آوریتاب: »کنندمی تعریف چنین

 و ش هری ریزیبرنام ه» دی دگاه ا، آوریت اب مباح   بر( 9019) آمریکا ملی آکادمی همچنین. «دارد را قبلی م اومت

 توج ه ل زوم و ک رده تثکی د «آورت اب جوامع ایجاد» و «آورتاب معیشت» ،«پایدار و آورتاب جوامع» ،«بحران مدیریت

 (.9010، 7شیم هئون و کیماست ) دانسته ضروری را م وله این به هادولت

متن وعی تعری ف و م ورد اس تفاده  یهاش اخصدر سطح جه ان،  لر،ه،مینشهر در برابر  آوریتاببرای سنجش 

ای ن  شناس یروشا، نظر  .انجام است در حالمنظم  طوربه هاشاخصتح ی ات کمی در مورد تعیین این  .قرارمی گیرد

را ب ا م ایس ه ج وامعی ک ه ب ه نح و متف اوت ب ه  آوریتابکه سطوح بالاتر  شودیمموضو  شامل شناسایی عواملی 

                                                           
1 Coaffee 

2 Matyas & Pelling 

3 Shim Heon & Kim 
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معیارهایی که ت ا ب ه ام رو، بی انگر ای ن (. 9019، 1میتچل و هری شود )یم بینیپیش، انددادهیکسان پاسخ  یهابحران

اعتماد ی ا اعتب ار، رهب ری، ک ارایی جمع ی، س رمایه جمع ی، انس جام و ح   اجتم اعی،  :عبارتند ا، هاستشاخص

ا، رویکرده ای  هاش اخصای ن  .موج ود و ارتباط ات و اطلاع ات یهاار،ش، هانگرشمشارکت اجتماعی، معیارها، 

م اوم ت و واک نش به سه دسته اصلی شامل توان ایی ایس تادگی،  توانیمکه این رویکردها را  رندیگیممختلفی نشثت 

ش امل فیزیک ی،  آوریت اباص لی  یهامؤلف هبنابراین ب ا توج ه ب ه ؛ (1726دلاور، کرد )مثبت به فشار یا تغییر ت سیم 

ش هری  آوریت ابار،ی ابی می زان  یهاشاخصبه انتخاب  توانیماجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سا،مانی و اکولوژیکی 

خواه د  ل ر،ه،میننشانگر تحمل و تاب آور بودن ی ک ش هر در براب ر  هاشاخصاین  .دست یافت لر،ه،میندر برابر 

هر چه موقعیت شهر نزدیک به محل وقو  ح واد  طبیع ی ب وده و جمعی ت تح ت س کونت آن بیش تر باش د،  .بود

 ،یینوقلع ه محم ود و پورش ریفیب ود )آن ا، پیچیدگی بیش تری برخ وردار خواه د  آوریتابار،یابی و تعیین میزان 

 براب ر در ش هری آوریت اب وض عیت (، پژوهش ی ب ا عن وان تحلی ل1721) یزادیپرو  یالاسلامخیش(. ،رکانی، 1727

 ابع اد ب ین ا، ک ه اس ت آن ا، ح اکی تح ی ق یهاافت هیانج ام دادن د.  (باقرش هر شهر: موردمطالعه) طبیعی مخاطرات

 در( 0.1) اهمی ت بیش ترین دارای محیط ی-کالب دی بع د( نه ادی و اجتماعی اقتصادی، کالبدی،) آوریتاب چهارگانه

 و امکان ات ب ه نامناس ب دسترس ی و محل ات باف ت ن امطلوب وض عیت. است داشته باقرشهر شهر آوریتاب میزان

 بررس ی در. اس ت داده ق رار ت ثتیر تح ت را آن آوریت اب که است شهر این یهایژگیو ا،جمله امدادرسان خدمات

-(0.90) اجتم اعی کالب دی، شرای  به توجه با شهر جنوب محله سه که شد مشخص محلات، سطح در ها،یرشاخص

 تح ی ق کل ی نت ای . هس تند ش هر ش مال محل ات به نسبت کمتری آوریتاب دارای( 0.9) نهادی و( 0.10) اقتصادی

 ج دی توج  ه نیا،من د و است برخوردار پایینی آوریتاب ا، طبیعی مخاطرات برابر در باقرشهر شهر که آن است بیانگر

 .است شهر محیطی -کالبدی بعد خصوصبه آن مختلف ابعاد به

 مطالع ه) طبیع ی مخ اطرات برابر در شهرها آوریتاب میزان (، پژوهشی با عنوان سنجش1723) رو،جاهیفشکری  

 اص ول در را باب ل ش هر آوریت اب می زان محل ی تح یق نشان داد که م دیران یهاافتهیانجام داد.  (بابل شهر: موردی

 می انگین ب ا پ نجم اصل راستا این در. نمودند ار،یابی نامطلوب کاملاً( 7 ا، ترنییپا) 09/9 میانگین با موردمطالعه دهگانه

(، پژوهش ی ب ا عن وان 1723) یخ واهوطناس دی، ،ی اری و  .دارد باب ل ش هر آوریتاب در را رتبه بالاترین 7 و،نی

 فرس وده باف ت: موردی نمونه) محیطی مخاطرات برابر در شهری فرسوده یهابافت آوریتاب میزان ار،یابی و سنجش

 بع د نظ ر ا، ک رج ش هر فرس وده باف ت در آوریتاب ابعاد که دهدیم نشان تح یق انجام دادند. نتای  (کرج شهرکلان

 ،7.97 ،7.12 مع ادل می انگینی دارای ترتی ب ب ه اقتص ادی بعد و نهادی_سا،مانی بعد اجتماعی، بعد محیطی، _کالبدی

 آوریت اب ابع اد نظ ر ا، ک رج ش هر فرس وده باف ت روا،این ؛باشندیم( 1) مفروض میانگین ا، کمتر و 7.19 و 7.01

                                                           
1 Mitchell & Harris 
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 در درص د 0.097 مس ت یم ص ورتبه کالب دی بع د داد نش ان نیز مسیر تحلیل آ،مون نتای  همچنین. است پذیرآسیب

 آوریت اب (، پژوهشی ب ا عن وان ار،ی ابی1723پاشا،اده )نظم فر و  .است تثتیرگذار کرج شهر فرسوده بافت آوریتاب

 ا، ک ه اس ت آن ا، ح اکی پ ژوهش انجام دادن د. نت ای  (اردبیل شهر: موردیمطالعه) طبیعی مخاطرات برابر در شهری

 را اردبی ل ش هر آوریت اب در م ؤتر عوام ل واریان  ا، درصد 37/31 که شده شناسایی عامل هفت متغیر، 70 ترکیب

 عام ل اول ین و ت رینمهم عنوانب ه ق وانین و اصول رعایت عامل شده، استخراج عامل هفت این میان ا،. کنندمی تبیین

 ای ن ب ه تح یق درنهایت. کند تبیین را تح یق واریان  درصد 02/92 تنهاییبه است توانسته 13/1 ویژه م دار با که بوده

 رعای ت عام ل چراک ه. اس ت برخوردار بسزایی اهمیت ا، اردبیل شهر آوریتاب در کالبدی بعد که است رسیده نتیجه

 دو ای ن. باش ندمی کالب دی بع د ا، درصد 1/0 با عمومی و با، فضای به دسترسی عامل و درصد 72 با قوانین و اصول

 یپ وراکرمپاش اپور و  .کنن دمی تفسیر را اردبیل شهر آوریتاب در مؤتر عوامل کل ا، درصد 1/11 رفته هم روی عامل

 م وردی مطالع ه( )،لزل ه) طبیعی مخاطرات برابر در شهری آوریتاب کالبدی ابعاد (، پژوهشی با عنوان سنجش1726)

 191. 0 نس بی اهمی ت ض ریب با بافت کالبدی یهایژگیو اریکه مع داد نشان انجام دادند. نتای  (تهران شهر 19 منط ه

. 0 و،ن ب ا پارک به دسترسی و 190. 0و،ن با ساختمان م اومت ،971. 0 و،ن با معابر عرض نیز، معیارها ،یر بین در و

 کالب دی آوریت اب نه ایی ن ش ه همچن ین. دارند تهران شهر 19 منط ه کالبدی آوریتاب در را اهمیت بیشترین ،109

 دارای منط  ه ا، درص د 61. 31 و اس ت ،ی اد آوریت اب دارای منط  ه بافت ا، درصد 07. 1 ف   که داد نشان منط ه

 هایگاهس کونت ک ه داد نش ان نتای  همچنین. است کم آوریتاب دارای منط ه ا، درصد 77. 91 و متوس  آوریتاب

 اف زایش و ریزدان ه بن دیقطعه ،ع رضکم یه ایدسترس  ،هاآن کیفیت و بناها قدمت به توجه با تهران شهر 19 منط ه

 در اس ت، منط  ه ای ن س اکن یهاانس ان جان تهدیدکننده عوامل و هانهی،م همگی که با، فضای کمبود و اشغال سطح

 بن دیاولویت و (، پژوهش ی ب ا عن وان س نجش1726) ییآقاغفاری، پاشا،اده و  .دارند قرار شهری آوریتاب با ت ابل

 یهاافت هی ب ه توج ه انجام دادند. ب ا (آن چهارگانه مناطق و اردبیل شهر موردی نمونه) ،لزله م ابل در شهری آوریتاب

 دس ت ب ه 77/7 ب ا براب ر یانمون ه تک t آ،مون در ،لزله وقو  احتمال برابر اردبیل در شهر آوریتاب میزان پژوهش،

 معیاره ای ا، ک ه داد نش ان AHP روش در تح ی ق نت ای  همچن ین. اس ت متوس   ح د ا، ترنییپ ا ک ه اس ت آمده

 ش هر آوریت اب ب رای معی ار نیترار،ش با ،119/0 با خطرآفرین یها یمح ا، دوری معیار استفاده، مورد گانهچهارده

(، پژوهش ی ب ا عن وان 1726ن ژاد )ساسان پور، آهنگ ری و ح اجی  .است شده شناخته ،لزله، مخاطره بح  اردبیل در

 پای داری مؤلف ه داد نش ان انج ام دادن د. نت ای طبیع ی  مخاطرات برابر در تهران شهرکلان 19 منط ه آوریتاب ار،یابی

 قابلی ت مؤلف ه و گرفت ه ق رار اهمی ت اول رتب ه در شهری آوریتاب اکولوژی بعد به مربوط( 77/90) محیطی،یست

 همچن ین. اس ت ش ده تعی ین مؤلف ه تریناهمی تکم عنوانب ه( سا،مانی) نهادی بعد به مرتب ( 11/10) سیستم تطبیق
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 ابع اد وض عیت ،(ض عیف) کم ی مطلوبی ت ا، طبیع ی مخ اطرات براب ر در ش هری آوریتاب اقتصادی بعد وضعیت

 .است همراه ضعیف خیلی مطلوبیت با( سا،مانی) نهادی و اکولوژی اجتماعی،

ان د ک ه یافت هدس ت  یج هنت ینبه ا یشهر آوریتابن شه راه به سمت  یفبا عنوان تعر یادر م اله( 9012) 1مارانا

 یبع د نه اد ،آوریت اببهب ود  ین دشهرها است چراکه در فرا آوریتابابعاد بهبود  ترینمهما،  یکی ینهاد آوریتاب

ب ا عن وان چگون ه با،مان دگان  یدر پژوهش( 9016) 9دوغلو. امر را دارد یندر ا یلدخ یهاسا،مان ینب یهماهنگ یفهوظ

نش ان دادن د ک ه  یف ی،ک ی قان د  ب ا روش تح ک رده ادراکرا  یاجتماع آوریتاب یهدر وان ترک 9011سال  لر،ه،مین

و  یآم ادگ ی،به آگ اه ینهمچن ی،منابع مال یی خوب،و حکمروا موقعبهمنصفانه خدمات  تو،یعارائه  عنوانبه آوریتاب

 یس نج ی تظرف یب ه بررس  ی  یدر تح  (9016) 7اس تون کند.یم یکمک فراوان لر،ه،مینقبل ا،  یاجتماع یهمبستگ

 یه اا، ش اخص یدر برخ  یمحل  ی رانگتص میم نشان داده است که یشانا یقتح  ی اقدام نموده است. نتا آوریتاب

، ب ه دس ت کنندگانمش ارکتو  گیرانیمتصم یندر استفاده ا، ا یاصل یتمحدود ینکهدارند و ا ین ش مؤتر آوریتاب

 .است یآل ا، تعامل مشارکت یدهسطح ا یکآوردن 

ب زرگ کش ور در  شهرهایکلانیکی ا،  حالنیدرعترین شهر شمال باختری و باختری ایران و بزرگ عنوانبه تبریز

ه ایی ا، ت اریخ لر،ه روبرو بوده و در برهه،مین ویژهبهطول تکوین تاریخ طبیعی خود همواره با انوا  مخاطرات طبیعی 

 ن،م ی ل ر،ه یه ایبررسبا توجه به است. لذا  حتی تا مرحلۀ حذف کامل ا، فضای جغرافیایی سر،مین ایران پیش رفته

چ ون گس ل تس وج،  ،ای ی لر،ه یهابالا قرار دارد. گسل یالر،هبا خطر  یاپهنهآن در  رامونیو پ زیگستره تبر ،ساختی

و در م واردی نی ز گس ترش  ق رار دارن د زینسبت به شهر تبر یو... در فاصله کم شودیمشمال  شو،یشبستر، جنوب م

 نی . با توجه به فاص له ک م اها )گسل شمال تبریز( قرار گرفته استشهر تبریز بر روی این گسل متیقگرانهای بخش

ها، رخ داد گس ل نی ا، ا یدر ط ول تع داد مخ رب یخیتار لر،هنی،م نیو گزارش چند زیبه شهر تبر نسبتها گسل

متوس    یاف   PGA ب ا ییهالر،ش جادیو ا توجهقابل یروهایسبب اعمال ن هاآنا،  کیدر طول هر  مخرب لر،هنی،م

 دی تهد نیش تریق رار دارد، ب زی شهر تبر لکه در مجاورت بلافص زتبری شمال. گسل شودیم زیدر ساختگاه تبر ییتا بالا

 لی، پتانس 61۶س اله ب ا احتم ال تج او،  100و 00 یه ادورهگسل در  نیا کهیطوربهدارد،  زیشهر تبر یرا برا یالر،ه

 .  باشدیمرا دارا  زیدر شهر تبر g97/0و  g11/0 بیبه ترت نیانگیم یاف  PGAبا  یالر،هنی،م جادیا

 ک ه ب ه گفت ه رئ ی  ایگونهبهاست  پایین بسیار مخاطرات این با م ابله برای این شهر آمادگی متثسفانه وجودنیباا

 ناکارآم د ه ایباف ت در ش هروند ه زار 100 ، حدود1721تبریز در سال  شهر شورای شهرسا،ی و معماری کمیسیون

پ ژوهش حاض ر ب ه دنب ال  روا،ای ن دارن د. ق رار ل ر،ه،مینبخصوص  طبیعی بلایای مخاطرات معرض در تبریز شهر

                                                           
1 Marana 

2 Douglo 

3 Estoon 
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،ی ر پاس خ  س ؤالات. ت ا ب ه باش دی( مزیتبر شهرکلان: موردمطالعه) لر،ه،میندر برابر خطر  یشهر آوریتابسنجش 

اد چهارگان ه ع اب ( تثتیر9 به چه میزان است  لر،ه،میندر برابر شهر تبریز  آوریتابابعاد و معیارهای  تی( وضع1دهد: 

 ( ک دام7 تا چ ه می زان اس ت  لر،ه،میندر برابر  تبریزشهر  آوریتابدر تبیین ( کالبدی و اقتصادی، نهادی ،یاجتماع)

 ت اس مؤترتر لر،ه،میندر برابر  تبریزشهر  آوریتاباد چهارگانه عا، اب عدب

 مواد و روش-2

 کارروش  -9 -2

ک اربردی ق رار  یه اپژوهشتحلیلی بوده و ا، نظر ه دف در ،م ره -و روش، توصیفی تاین پژوهش ا، نو  ماهی

، در اندش ده آوریجم ع( می دانی)و پیمایش ی ( اس نادی) یاکتابخانهاین پژوهش به دو روش  موردنیا، یهاداده .دارد

. ب ر تشده اس  مت پژوهش ا، طریق طراحی پرسشنامه انجالااولیه با توجه به سؤا یهاداده آوریجمعروش پیمایشی، 

. حج م نمون ه تقرارگرفت ه اس  شهری ا، دیدگاه خبرگ ان م ورد ار،ی ابی آوریتاب گانهچهاردهیارهای عاین اساس م

و اس اتید دانش گاه تبری ز بح ران  ترداری و سا،مان م دیریبحران، در شه تمدیری مسئلهبا   پژوهش کارشناسان مرتب

ش ود  لمی کی شد تا ا، تمامی کارشناسان مربوطه پرسشنامه تعس هاآنداد عکه با توجه به نامشخص بودن ت تاس تبریز

، استفاده ا، خبرگان در ای ن تح ی ق لدلی)شد  آوریجمعپرسشنامه  00داد عهدفمند ت گیرینمونهبه روش  درنهایتکه 

 ت(.اس  صبه شهروندان در ای ن خص و تکارشناسان نسب بشهری و آشنایی خو آوریتابتخصصی بودن موضو  

ی پای ایی ل ابا حس ط صد نشان 01/29پایایی ابزار پژوهش هم ا، طریق آ،مون آلفای کرونباخ سنجیده شده که ضریب 

 یان هیگز 0رت ک ا، طی ف لی س ؤالاتکه در طراحی پرسش نامه، ب رای س نجش  تاس به ذکر لا،م. باشدیمپرسشنامه 

، فری دمن و کن دال در قال ب یانمون هت ک  t یهاآ،مونمسیر، و  لعات ا، تحلیلااط وتحلیلتجزیهبرای  و استفاده شد

ابع اد و  تیض عوتعی ین  (1عبارتن د ا،:  کن دیم اهدافی که پ ژوهش حاض ر دنب ال  ت.استفاده شده اس spss افزارنرم

اقتص ادی، نه ادی و  ،یت ثتیر ابع اد چهارگان ه )اجتم اعتعی ین  (9 ل ر،ه،میندر براب ر  زیشهر تبر آوریتاب یارهایمع

 ب ردر برا زی ش هر تبر آوریتابابعاد چهارگانه  ریتثتتعیین  (7 لر،ه،میندر برابر  زیشهر تبر آوریتابکالبدی( در تبیین 

   لر،ه،مین

 موردمطالعهمنطقه -2-2

 در ط ول تک وین ت اریخ طبیع ی، باختر و شمال باختری ایران شهرکلانترین شرقی و بزرگ تبریز، مرکز آذربایجان

ه زار هکت ار در ارتف ا   90این شهر با وس عتی ح دود  بوده است. ،مینایرانخیز های لر،هخود همواره یکی ا، کانون

 آ،اد واقع شده است. یهاآبمتری ا،  1710
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جایگاه جغرافیایی آذربایجان شرقی در شمال باختری ایران و شهر تبریز در قسمت میانی آن و محدوده  -9شکل 

 جمعیت اساس برمناطق شهر تبریز 
 

های مهم ی ا، قبی ل گس ل ش مال تبری ز، های بزرگ پیش ا، سده بیستم تبریز و وجود گسللر،ه،مینبا نگاهی به 

ای ب زرگ در دو ل ر،همیشو، گسل تسوج و... در پیرامون این شهر و عدم رخداد ،مینگسل شمال میشو، گسل جنوب 

. در رس دیم ای مخرب در این منط ه در آینده امری محتمل به نظ ر لر،ه،مینقرن اخیر در این گستره، احتمال رویداد 

ل ر،ۀ م. سه ،م ین101م ا، سال کشود که دستای اصلی محسوب میسامانۀ گسلی شمال تبریز، یک منبع لر،ه این میان

 3.3ت ا  3.6)ب ا بزرگ ی  1391 هایای ویرانگ ر در س الشدید و ویرانگر در امتداد آن روی داده است. دو رویداد لر،ه

ریشتر در محدودۀ تبریز، حوالۀ روستای خواج ه مرج ان(  3.0 ا، شیب)با بزرگی  1310آباد( و ریشتر در محدودۀ بستان

های ت اریخی پیرام ون لر،هاند. ا، دیگر ،مینگسلی جنوب خاوری و شمال باختری صورت گرفتهترتیب در قطعات به

( و تس وج 1316(، ص وفیان و مرن د )در س ال 1027های ویرانگر سراب )در سال لر،هتوان ،میناین سامانۀ گسلی می

این سامانه ا، ،م ان ک واترنر پس ین ت ا ام رو، را  های متوالیخوردگی( را نام برد. شواهد موجود، گسل1103)در سال 

خیزی شهر تبری ز انج ام ش ده اس ت ام ا ب ا توج ه ب ه اگرچه در گذشته مطالعات چندی بر روی لر،ه. دهندنشان می

نفر بوده و جایگاه صنعتی این شهر در کشور ای ران ک ه س بب رون د رش د و  1600000جمعی ت شهر تبریز که بالغ بر 

امری ضروری ب ه  ترقیدقحصول نتای   منظوربهگسلش این منط ه  لر،ه،مینشده است، بررسی خطر  توسعه سریع آن

 .  رسدیمنظر 
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. گس شمال تبریز، راستای شمال باختری به جنوب آن یهای پیرامونشناسی تبریز و گسترهنقشۀ زمین -2شکل 

، 9911صمدزاده، ) رانیاگسلی  یهاسامانه ینخیزترلرزهو  نیترفعالاز  از کندرود تا نزدیکی صوفیان خاوری

77.) 

 نتایج و بحث-9

اس تفاده  یانمون هت ک  t احتمالی ا، آ،مون یهالر،ه،مینر برابر وقو  تبریز دشهر  آوریتاببررسی میزان  منظوربه

رت اس تفاده ش ده ک لی یان هیگز 0، ا، طیف آوریتابه برای سنجش میزان کدر این آ،مون با توجه به این ت. شده اس

 بیترتنیاب ه. تاس  آوریت ابدهنده بیشترین می زان  نشان 0و امتیا،  آوریتاب میزانن دهنده کمتری نشان 1که امتیا، 

ب ا ع دد ( میانگین تجربی)آمده  تبه دس آوریتابدر نظر گرفته شده و میانگین  هاپاسخمیانگین نظری  عنوانبه 7عدد 

 ت:اسمیرنوف استفاده شده اس-ا، آ،مون کلموگروف هاداده نرمال بودن تو،یع یبررس جهت .شودیمم ایسه  7
 

 آوریتابدر متغیر  هادادهآزمون نرمال بودن توزیع  -9جدول 
 داریمعنیسطح  درجه آزادی آماره

107/0 12 002/0 
 

 چراک ه تف راهم اس  Fو  tپارامتریک یهاآ،مونکه ،مینه برای  دهدیماسمیرنوف نشان -نتای  آ،مون کلموگروف

 ،آوریت اب ت بررس یاس تا جه ر در ای ننیس ت.  دارمعنی آوریتاببرای متغیرهای  هادادهآ،مون نرمال بودن تو،یع 
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یار ا، دیدگاه خبرگان ه دف م ورد س نجش عد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی روی هم رفته با چهارده معچهار ب

 .تارائه شده اس هاآنیارهای مربوطه به عاد و معار،یابی اب لدر ذی که تقرار گرفته اس
 

 )اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی( آوریتابیارهای عسنجش م تجه یانمونهک ت tآزمون  -2جدول 

ف
ردی

 

عاد
اب

 

 میانگین گویه ها معیارها
انحراف 

 معیار

اختلاف 

 میانگین
t 

دامعنی

 ری

1 

عی
تما
اج

 

 آگاهی

آگاهی ا، خسارت  زانیم ؛،لزلهخطر وقو  ا، آگاهی  زانیم

احتمالی وارده؛ آگاهی شهروندان ا، م اومت ساختمانشان؛ 

   ا، وجود امکانات امداد در ،مان وقو  ،لزلهلااط

23/1 37/0 07/1- 11/1- 000/0 

 دانش 9
رفتار درست در  ینحوه ا،  لاوقو  ،لزله؛ اط لیدلا،   لااط

 ،مان ،لزله
11/9 10/1 12/0- 30/1- 000/0 

 مهارت 7

به  هیاول یهاکمک در ارائه انیمهارت و آگاهی متول زانیم

مردم؛  موقت امداد در اسکان انیمهارت متول زانی؛ منیمصدوم

م و بعد ا، گاآرامش روحی و روانی شهروندان در هن زانیم

 ،لزله

33/1 13/1 97/1- 19/0- 000/0 

 نگرش 1
 زانیوجود خطر ،لزله؛ مرش و باور خانوارها مبنی بر گن زانیم

 هنگام خرید  برابر ،لزله توجه شهروندان به م اومت خانه در
00/9 61/0 11/0- 10/7- 007/0 

0 
سرمایه 

 اجتماعی

اعتماد  زانیانشان؛ مگتعامل و ارتباط شهروندان با همسای زانیم

اعتماد شهروندان به  زانیشده؛ م منتشر اخبار شهروندان به

ل لامدیریت بحران و ه شهرداری، نهادهای شهر و نیمسئول

 و مدیریت بحران؛ همفکری مردم در احمر در حل مسائل

تمایل به  زانیحل مسائل مربوط به بحران ،لزله؛ م خصوص

 یریپذبیآسبرای کاهش  ییهاتیفعالهمکاری داوطلبانه در 

 احتمالی ،لزله هتحاد در و کمک

00/9 10/0 11/0- 11/7- 007/0 

6 

دی
صا
اقت

 

شدت 

 خسارت

 یریپذبیآس زانیوسایل درون منا،ل؛ م دمانیچ تیامن زانیم

ایمنی  زانیشغل و ا، دست دادن آن در صورت برو، ،لزله؛ م

 اموال

90/9 17/0 32/0- 09/6- 000/0 

3 

توانایی 

جبران 

 خسارت

نهادهای دولتی و محلی برای  یهاتیحمااحتمالی  زانیم

 اضطراری خسارت مالی در شرای  جبران
16/9 93/1 01/0- 31/9- 001/0 

1 

توانایی 

برگشت به 

شرای   

 شغلی

توانایی برگشت به شرای  شغلی و درآمدی مناسب  تیوضع

در خصوص ،مان به دست  ینیبشیپشهروندان بعد ا، ،لزله؛ 

جدید در صورت ا، دست دادن شغل اول ناشی  شغل آوردن

 شغلی و تخصصی شهروندان یهامهارت زانیا، ،لزله؛ م

10/9 12/0 00/0- 10/7- 000/0 

2 

دی
نها

 

 000/0 -01/6 -13/0 11/0 19/9مرتب  با  ییهاسا،مانآگاهی شهروندان ا، وجود  زانیم بستر نهادها
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ف
ردی

 

عاد
اب

 

 میانگین گویه ها معیارها
انحراف 

 معیار

اختلاف 

 میانگین
t 

دامعنی

 ری

 یهاگروهوجود  زانیم عی؛یمدیریت بحران یا سوانح طب

قانونی  یهادستورالعملپایبندی به  زانیم داوطلب و امدادگر؛

مشارکت شهروندان در  زانیا، حواد ؛ م ریگیشیپ در جهت

 هایزیربرنامه و هایریگمیتصم

 رواب  نهادها 10

 تیشهرداری، جمع شهروندان با نهادهایی مثل ارتباط زانیم

شهرداری در  همکاری زانیاحمر و مدیریت بحران؛ م هلال

 وسا،ساختدادن اعتبارات، وام و... برای  ن،یقوان لیتسه

آمادگی نهادهای خدماتی مثل  زانیمسکن م اوم با مردم؛ م

آب، گا، در صورت وقو  ،لزله؛  برق، مارستان،ی، بینشانآتش

،م برای واکنش لاآمو،شی  یهادورهیا  هاکلاسبرگزاری  زانیم

 نهادها طرف ا،،لزله در برابر 

30/1 01/1 90/1- 70/1- 000/0 

11 
عملکرد 

 نهادها

رضایت ا، عملکرد نهادهای مرتب  در ارتباط با مدیریت  زانیم

 بحران
26/1 90/1 01/1- 10/0- 000/0 

19 

دی
کالب

 

 هایدسترس

اورژان ، داروخانه؛  مارستان،یدسترسی به مراکز درمانی ب

؛ (هگامدارس، مهدکودک، دانش)دسترسی به مراکز آمو،شی 

 لاله مرکز مدیریت بحران،)امدادرسان  نهادهای دسترسی به

دسترسی به  تی؛یامن -؛ دسترسی با مراکز نظامی(احمر و...

عمومی؛ دسترسی به پارک  ون لحمل ؛ دسترسی بهینشانآتش

منتهی به  رهاییمثل مس) هیتخل رهاییو فضای سبز و مس

 به شبکه معابر اصلی دسترسی ؛(فضاهای با، و بدون ساخت

11/9 06/1 11/0- 91/1- 000/0 

 هامیحر 17

 نیگسل، ،م) عییخطر،ای طب یهامحدودهدوری ا، 

ه گاجای)خطر،ای انسانی  یهامحدوده؛ دوری ا، (نامناسب

 (یفشارقو برق سوخت، پست

9 70/1 1- 62/1- 000/0 

11 
 یهایژگیو

 ساختمانی

تراکم ساختمانی و  زانیم ؛هیابنمصالح ساختمانی و  تیفیک

 انسانی
11/9 03/1 06/0- 60/7- 000/0 

 

ی ار عمرب وط ب ه م 11/9 ترین می زان می انگینل اد کالبدی باعکه در ب دهدیمنشان ( 7)پژوهش در جدول  یهاافتهی

.( و.. ت، جایگ اه س وخلدوری ا، گس ) ه امیحریار عمربوط به م 9 میزان میانگین دسترسی به مراکز حیاتی و کمترین

 مربوط به معیارهای نگرش و س رمایه اجتم اعی و کمت رین آن 00/9ترین میزان میانگین لاد اجتماعی نیز باع. در بتاس

مرب وط ب ه معی ار توان ایی  16/9ترین می زان می انگین لا. همچنین در بعد اقتصادی باتمربوط به معیار آگاهی اس 23/1

نه ادی ه م  بع د پ ژوهش در یهاافت هی ت.مربوط به معیار شدت خسارات اس  90/9 جبران و کمترین میزان میانگین
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مرب وط ب ه  30/1مربوط به معیار بستر نهاده ا و کمت رین می زان می انگین  19/9ترین میزان میانگینلاکه با دهدیمن نشا

 ت.نهادها اس  معیار رواب
 

 آوریتاب ابعادسنجش  تجه یانمونهک ت tآزمون  -9جدول 
 داریمعنی t اختلاف میانگین انحراف معیار میانگین ابعاد

 000/0 -19/3 -10/0 39/0 12/9 اجتماعی

 000/0 -06/6 -69/0 62/0 73/9 اقتصادی

 000/0 -99/1 -00/1 11/0 21/1 نهادی

 000/0 -71/7 -19/0 16/0 03/9 کالبدی

 

مرب وط ب ه بع د  03/9ک ه بال اترین می زان می انگین  ده دیمنشان  آوریتابابعاد  صپژوهش در خصو یهاافتهی

ا، لح ا  ابع اد و  تبری زک ه ش هر  تگف  ت وانیم ت. مربوط به بعد نهادی اس  21/1کالبدی و کمترین میزان میانگین 

ارائ ه ش ده  زی تبر گان هدهدر من اطق  آوریت اب نیانگیمدر جدول ،یر  است. پذیرآسیب، شهری آوریتابمعیارهای 

 است:
 

 تبریز گانهدهدر مناطق  آوریتابمیانگین  -4جدول 
 کالبدی نهادی اقتصادی اجتماعی گانهدهمناطق 

 00/7 60/9 11/7 10/7 یک

 07/7 91/9 20/9 99/9 دو

 20/1 90/1 10/1 77/7 سه

 29/1 01/1 97/1 60/1 چهار

 27/9 70/9 00/7 01/9 پن 

 66/9 19/1 11/9 07/9 شش

 67/1 09/1 99/1 96/1 هفت

 31/9 01/9 00/7 02/9 هشت

 97/1 21/9 09/1 00/1 نه

 01/1 70/9 01/7 93/9 ده

 

 ل ر،ه،میندر براب ر  تبریزبر شهر  آوریتاببرای بررسی اترات ابعاد چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، نهادی و کالبدی 

رگرسیون چندگانه و براس اس ف رض  لا، تحلی یامجموعه مسیر بر پایه لتحلیت. مسیر استفاده شده اس لا، مدل تحلی

 آوریت ابب ر  آوریت اب. در این راستا برای بررس ی ات رات ابع اد تو وابسته استوار اس لارتباط بین متغیرهای مست 

 لرگرس یون، ا، تحلی  ن ادار ب ودنعبررسی م منظوربهمسیر، ابتدا  ل، با استفاده ا، مدل تحلیلر،ه،میندر برابر تبریز شهر 
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اس تفاده ش د و نت ای  آن ل تغیره ا  مس ت ی وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته و معقط منظوربهن واریان  رگرسیو

در ای ن  چراک ها، یک سو و متغیر وابس ته ا، س وی دیگ ر وج ود دارد  لنشان داد که رابطه خطی بین متغیرهای مست 

 .باشدیم 001/0برابر با   ناداری آ،مون واریان عمص خصو
 

 آوریتاباد عمسیر مربوط به اب لواریانس برای مدل تحلی لتحلی -4جدول 
 داریمعنی F میانگین مجذورات درجه آزادی جمع مجذورات مدل

 97/0 1 79/90 رگرسیون

 100/0 10 01/13 باقیمانده 001/0 70/19

 - 12 20/73 کل

 

 ت:آمده ا، رگرسیون نشان داده شده اس به دستبا میزان آلفای  آوریتاببین ابعاد   رواب کل ،یردر ش

 
 تبریز شهر آوریتاببر  آوریتاباد عاثرات اب یبررس تمسیر جه لمدل تحلی -4شکل 

 

، مربوط ب ه بع د کالب دی تبریزشهر  آوریتاببر  تثتیرگذار )بعد( لعام ترینمهمکه  شودیممشاهده شکل فوق در 

درص د در  060/0 لدرص د در ک  107/0غیرمس ت یم ص ورتبهدرصد و  103/0مست یم  صورتبهبعد کالبدی  ت.اس
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س ومین بع د، بع د  ،103/0کل ی  تثتیرگ ذاری. دومین بعد اقتصادی ب وده ب ا تبوده اس تثتیرگذار تبریزشهر  آوریتاب

درص د ک ه کمت رین  933/0بع د اجتم اعی ب وده ب ا  م ؤترداشته و چهارمین بع د  ریتثتدرصد  707/0که  تنهادی اس

 ت.داده اس صاختصا را ا، دیدگاه خبرگان به خود تبریز آوریتابرا در ار،یابی  تثتیرگذاری
 

 
 گانهدهشهر تبریز در مناطق  آوریتاب -5شکل

 
 گانهدهکالبدی شهر تبریز در مناطق  آوریتاب -6شکل 
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 گانهدهاقتصادی شهر تبریز در مناطق  آوریتاب -7شکل 

 

 
 گانهدهاجتماعی شهر تبریز در مناطق  آوریتاب -1شکل
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 گانهدهنهادی شهر تبریز در مناطق  آوریتاب -1شکل

 بحث-4

 اف راد و جوام ع ک ه اس ت مطل ب ای ن بی انگر آذربایج ان، لر،ه،مین ا،جملهاخیر، و  سالیان در دادهروی حواد 

 پذیری،آس یب و ریس ک ک اهش ح ال،بااین. اس ت یافته افزایش نیز هاریسک و شده پذیرآسیب ایفزاینده صورتبه

 هس تند، رش د ح ال در ه اقطعیت نبود و ریسک که شرایطی در. شوندمی انگاشته نادیده سوانح وقو  ا، بعد تا اغلب

 .(9011، 1کوخل ان و ن ورمنش ود )م ی معرف ی تغییرات و هاغافلگیری اختلالات، با مواجهه مفهوم عنوانبه آوریتاب

ب زرگ کش ور در  ش هرهایکلانا،  یک ی ح النیدرعو  رانی ا یو باختر یشهر شمال باختر نیتربزرگ عنوانبه زیتبر

ا،  ییهابره هروب رو ب وده و در  ل ر،ه¬نی،م  ویژهب ه یعیخود همواره با انوا  مخاطرات طب یعیطب خیتار نیطول تکو

ل ر،ه  یه ایبررس رفته است. لذا با توجه به  شیپ رانیا نیسر،م ییایجغراف یحذف کامل ا، فضا ۀتا مرحل یحت خیتار

چ ون گس ل  ی یل ر،ه ،ا یهابالا ق رار دارد. گس ل یالر،هبا خطر  یاپهنهآن در  رامونیو پ زیگستره تبر ،یساخت نی،م

 زی ن یق رار دارن د و در م وارد زی نسبت ب ه ش هر تبر یو... در فاصله کم شودیمشمال  شو،یتسوج، شبستر، جنوب م

 ( قرار گرفته است.زتبری شمال گسل) هاگسل نیا یبر رو زیشهر تبر متیقگران یهابخش رشگست

، که این ام ر گوی ای تاس  کمتر ا، حد متوس لر،ه،میندر برابر تبریز شهر  آوریتابتح یق نشان داد که  یهاافتهی

قتص ادی، )ااد ع د کالبدی شهر نسب بر س ایر ابعب ص. حال در این خصوتاس آوریتابنامناسب شهر ا، نظر   شرای

                                                           
1 Coghlan & Norman 
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  د کالبدی هم کمت ر ا، ح د متوس عکه میانگین ب هرچند، تخوبی برخوردار اس نسبتاًعیت وض ( ا،اجتماعی و نهادی

. باش دیم مناسب به مراکز حس اس و حی اتی  نسبتاً یهایدسترسخاطر  د کالبدی بهعدر ب وضعیت. در واقع این تاس

یف ته ران ک ه عض وریآتابص در خصو 1712رضایی در سال  یهاافتهیمذکور با توجه به  یهاافتهیدر همین راستا 

ا، ده  لکه تنه ا س ه اص  1729در سال  همکارانبدری و  یهاافتهیآور دانستند و  بتهران را تامردم درصد ا،  07تنها 

 30 ب اًیت رمسیر هم نشان داد ک ه ل . همچنین مدل تحلیتاس دییتث، مورد اندداشتهقبولی ل قاب تیع، وضآوریتاب لاص

د ع ، ک ه بباشندیم ینیبشیپقابل مربوطه  یهامؤلفهیارها و عد مذکور و معچهار ب  توستبریز شهر  آوریتابدرصد ا، 

 یهاافت هیتح ی ق حاض ر ب ا  یهاافت هینیز  وص. در این خصترا داشته اس غیرمست یممست یم و  ریتثتکالبدی بیشترین 

م دیریتی ذک ر -د نه ادیع را ب آوریت ابب ر  تثتیرگذار املع ترینمهمکه  1727رمضان ،اده لسبویی و بدری در سال 

د ع و ب باش دیم  آوریت ابدر  ع دب ت رینمهمکالب دی  عدتح یق، ب یهاافتهی، چراکه براساس ت، در تضاد اساندکرده

دی ک ه بیش ترین ع ب عنوانب هد کالبدی ع. پیشرو بودن بتد اجتماعی قرار گرفته اسعتر ا، بالاو ب منهادی در جایگاه سو

ری زان و متخصص ین ا،  برنام ه غفل تو نباید باع   تکافی نیس وجهچیهبهدارد، تبریز آور بودن شهر  بدر تا را ریتثت

 .تبریز شود شهر آوریتاب مسیر در ادعاب سایر  و بهبود شرای تیعکمک به ارت ای وض

تنه ا ب ه  آوریت ابنش ان داده ک ه  1727لی در سل ل خیار گکرمضان ،اده لسبویی و دست یهاافتهیکه  گونههمان

در ،م ره  توان دیم  تبری ز. ل ذا ،م انی ش هر تاد نیز توجه داشعو باید به سایر اب شودینمختم  یاسا،هد کالبدی و عب

 برخ وردار موردمطالع هگان ه  1اد ع در تم امی اب کقرار بگیرد که ا، رشد محسوس، متوا،ن و نزدی  آور بشهرهای تا

یتی و ساختمانی، تمرکز اکث ر مراک ز اداری عبودن تراکم جم لابا ا،جملهص خا یهایژگیا، و ورداریبا برخ د. تبریزباش

 در من اطق حس اس و ا،جملهپیرامونی شهر، شهری و  یهاگسل و وجود یشناسنی،مویژه  تیعو اقتصادی استان، موق

، ع رضمع ابر کم فرس وده، یه ابافت . با توجه به تراکم و تمرکز، وجودتاس لر،ه،مین رخداد ناشی ا، خطر رضعم

 بس یار س وانحای ن  ا، ی ک هر با در برخورد ،وانحابله با س پاسخگویی و م یهاستمیسدر  احتمالی موجود یهایکاست

 .  تاس تبسیار حائز اهمیتبریز ی در رشه آوریتابخواهد بود و افزایش  ریپذبیآس

 گیرینتیجه-5

و در م ابل، من اطق ب ا باف ت فرس وده ،ی اد و  برخوردارندمناسبی  آوریتابآن دسته ا، مناطق که تا،ه ساختند ا، 

ارجحی ت  ض مناً. باشندیم پذیرآسیبقابل قبولی در برابر ،لزله برخوردار نیستند و به عبارتی  آوریتابقدیمی شهر ا، 

ی مشخص شده که، بعد کالبدی ب ا معیاره ای دسترس ی ب ه مراک ز ده شهر در برابر ،لزله و و،ن آوریتابی امعیاره

، یانس انختمانی و او کیفی ت مص الح و ت راکم مناس ب س  وسا،ساختخطرآفرین، بهبود  یها یمححیاتی، دوری ا، 

 یه ایژگ یوب ا برخ ورداری ا،  شهر تبری زنباید ا، سایر معیارها و ابعاد غافل بود. لی و باشندیمدیگر مناطق ا،  ترمهم

بودن تراکم جمعیت ی و س اختمانی، تمرک ز اکث ر مراک ز اداری و اقتص ادی اس تان، موقعی ت وی ژه لا خاص ا،جمله با
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پیرامونی شهر، ا،جمله مناطق حساس و در معرض خطر ناشی ا، رخداد ،لزل ه اس ت.  یهاگسلو وجود  یشناسنی،م

 یهاس تمیسحتم الی موج ود در ا یه ایکاس ت، ع رضمک معابرفرسوده،  یهابافتبا توجه به تراکم و تمرکز، وجود 

ع ات محل ی، طلابودن دسترسی ب ه ا بر،مانن و ان مجروحکاناکافی در مورد م اطلاعاتویی و م ابله با سوانح، گپاسخ

 خص وصبهو  تبری زش هری در  آوریتابخواهد بود و افزایش  ریپذبیآسدر برخورد با هر یک ا، این سوانح بسیار 

در براب ر تبری ز حاکی ا، این است ک ه ش هر  هاافتهیچراکه  .شهرداری بسیار حائز اهمیت است چهار و هفتدر مناطق 

اس ت، تبری ز مخاطرات شهر  نیترمحتملو  ترینمهمخواهد بود. با توجه به این امر که ،لزله ا،  ریپذبیآسوقو  ،لزله 

، اتخ اذ رونی ا،ا. دی نمایم ترپررن آسیب دیدگان ،لزله احتمالی اردبیل بسیار  نجاتن ش مشارکت ساکنان محلی در 

،ی شهروندان و استفاده ا، توان مش ارکت مردم ی ب رای م ابل ه ب ا ا، توانمندسمحورجامعهراهکارهای مدیریت بحران 

ک ه آم و،ش  شودیمپیشنهاد  یار مهم است. بر اساس این نتای سشهری ب آوریتابسوانح طبیعی مانند ،لزله و افزایش 

افراد ا، آگ اهی و مه ارت  کهیدرصورتنهادهای مربوط صورت پذیرد، چراکه  لهیوسبهمدیران و مردم  همه جامع برای

ام وقو  ،لزله خواهن د توانس ت ب ا واک نش و رفت ار گامیدوار بود که هن توانیمکافی برخوردار و توانمند شده باشند، 

انشان را حفظ کرده و دچار آس یب ج انی، م الی و روح ی کمت ری ش وند. ب دین ترتی ب مناسب، جان خود و نزدیک

ش هری ایج اد  آوریتابو  افتهیارت اء زیآمفاجعهشهری برای م اومت و با،توانی سریع در حواد   یهاستمیستوانایی 

 منظورب همه ارتی  یه اآمو،شو  یس ا،فرهن توانمندسا،ی شهروندان ا، طریق آگاهی بخشی،  رونیا،اخواهد شد. 

. مضافاً اینکه برای جلوگیری ا، ح واد  بای د فرهن   گرددیمام وقو  ،لزله مطرح گدر هن هاآن پذیریآسیبکاهش 

ب ردن کیفی ت ل ا و رعایت استانداردها بهبود یابد تا میزان خسارات جانی و م الی را ب ه ح داقل رس د. با وسا،ساخت

خطر،ا باع  افزایش امنیت ش هر خواه د ش د، در  یهامیحر، دوری ا، هایدسترسبهبود  ،هاتراکم، کاهش هاساختمان

برای فل  ش دن ش هر در س اعات  یانهی،مو  گرددیمجدی به شهر وارد  یهابیآسصورت عدم رعایت موارد مذکور 

حی اتی و مح ی   یهاانیشرامدادرسان به  یهاگروهلذا دسترسی مردم و  .اولیه امداد ا، لحا  امداد و نجات خواهد شد

 بال ایی پذیریآس یبکه ا، تبریز  چهار و هفتباید در نظر گرفته شود. موارد ذکر شده برای مناطق  هاآنبا، و تراکم در 

 .باشدیمحیاتی و حائز اهمیت  هاآنآور نمودن  برخوردارند، در جهت تاب

 کتابنامه

 فرس وده ه ایبافت آوریتاب میزان ار،یابی و . سنجش1723؛ ، محسنیخواهوطن ؛،یاری، کرامت الله اسدی، مهسا؛ 

. ری زی ش هریپ ژوهش و برنام ه .(کرج شهرکلان فرسوده بافت: موردی نمونه) محیطی مخاطرات برابر در شهری

 .111-199صص  .70شمارۀ 2دورۀ 

 یهامؤلفه و ابعاد تحلیل و ار،یابی. 1729؛ عسگری، علی ؛محمدرضا؛ پیربابایی، محمدت ی نژاد،کی علی بهتاش، فر،اد؛

 .77-17 صص .7شمارۀ  .11دورۀ  .شهرسا،ی و معماری ،یبا، هنرهای نشریه .«تبریز شهرکلان آوریتاب
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( ،لزله) طبیعی مخاطرات برابر در شهری آوریتاب کالبدی ابعاد سنجش .1726؛ پوراکرمی، محمد ؛پاشاپور، حجت اله

ص ص  .1ش مارۀ  .19دورۀ  .ه ای انس انیریزی س کونتگاهمطالعات برنامه .(تهران شهر 19 منط ه موردی مطالعه)

210-1009. 

 .«ه اچ الش و تغیی رات با مواجهه در جدید رویکردی شهری آوریتاب» .1727؛ محمود نویی،قلعه ؛جواد پورشریفی،

 .110-190صص  .تهران .شهرسا،ی و معماری در جدید یهاافق یالمللنیب کنگره اولین

 .(«ته ران 19 منط  ه: م وردی مطالعه) تهران شهر محلات آوریتاب ارت ای راهبردی ریزی. برنامه1726؛ نسرین دلاور،

 .کج وری کم انرودی موس ی دکت ر: راهنم ا استاد .شهری آمایش و جغرافیا رشتۀ .ارشد کارشناسی نامهپایان: تهران

 .تهران دانشگاه .جغرافیا دانشکدۀ

آوری جوامع محلی در برابر باقتصادی تا -تبیین ساختارهای اجتماعی. 1727؛ لیبدری، ع ؛مهدی ،اده لسبوئی،رمضان

 .102-171صص  .1شمارۀ  .19دورۀ  .انجمن جغرافیای ایران یالمللنیبفصلنامه  .لاببر سی دیتثکی با عیای طبیلاب

و  پذیریآس یبهای شهروندان در راستای ک اهش سرمایه. 1727؛ هما خیلی،لار گکدرست ؛، مهدی،اده لسبوئیرمضان

 ان. دانشگاه تهر .موسسه جغرافیا .جغرافیایی ایران مهمایش علو .یعیای طبیلاآوری در برابر ببارت اء تا

 مخ اطرات براب ر در ش هری آوریتاب وضعیت تحلیل .1721؛ پریزادی، طاهر ؛، علیرضایالاسلامخیش ؛،رکانی، علیرضا

 .11-01 صص .73شمارۀ  .10دورۀ  .ریزی شهریفصلنامه برنامه .(باقرشهر شهر: موردمطالعه) طبیعی

 براب ر در ته ران ش هرکلان 19 منط  ه آوریت اب . ار،یابی1726؛ نژاد، صادقحاجی ؛پور، فر،انه؛ آهنگری، نویدساسان

 .10-21 صص .7شمارۀ  .1دورۀ  .محیطی مخاطرات فضایی تحلیل ۀنشری .طبیعی مخاطرات

 .(باب ل شهر: موردی ۀمطالع) طبیعی مخاطرات برابر در شهرها آوریتاب میزان . سنجش1723؛ فیرو،جاه، پری شکری

 .667-631 صص .7شمارۀ  .17دورۀ  .انسانی یهاسکونتگاه ریزیبرنامه مطالعات

 تهران. .چاپ نخست .انتشارات سمت .ژئومورفولوژی ایران. 1721؛ صمد،اده، رسول

 نمون ه) ،لزل ه م اب ل در ش هری آوریتاب بندیاولویت و . سنجش1726؛ آقایی، واحد ؛پاشا،اده، اصغر غفاری، عطا؛

 .10-60 صص .91شمارۀ  .محیطی مخاطرات و جغرافیا .(آن چهارگانه مناطق و تبریز شهر موردی

 .(تبریز شهر: موردیمطالعه) طبیعی مخاطرات برابر در شهری آوریتاب ار،یابی .1723؛ پاشا،اده، اصغر ؛فر، حسیننظم

 .101-116 صص .93شمارۀ  .1دورۀ  .مجله آمایش جغرافیایی فضا
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