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 چکیده

آوری فضاهای شناسایی عوامل کلیدی و مؤثر بر آستانه تابمطالعه حاضر با هدف 
تحلیلی بوده  -اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی شهری در برابر زلزله در شهر زنجان

یران شهرداری کارشناسان و مد یهشامل کل یجامعه آماراست. جامعه آماری تحقیق 
حجم نمونه تعیین گردید و با استفاده از روش نمونهعنوان بهنفر  27زنجان بودند تعداد 

استفاده از بوده است. نامه خبرگان پرسشگیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق 
فضاهای آوری تابدر بررسی شناسی بوم -آوری و رویکرد اجتماعیمفهوم آستانه تاب

دهد که اغلب نتایج پژوهش نشان می شود.نوآوری تحقیق محسوب میشهری 
ریزی و طراحی مناسب شبکه ارتباطی و هماهنگی آن با های مرتبط با برنامهشاخص

خروجی مدل نیز براساس  .شناختی دارای باالترین نیروی محرکه هستندبستر بوم
 9شناسی فضاهای شهری در بوم -آوری اجتماعیستانه تابهای مؤثر بر آشاخص

را به سه ها آن توانمی بندی فراگیرتربندی هستند که در یک تقسیمسطح قابل طبقه
های بندی نمود. اغلب شاخصهای بنیادی، پیوندی و وابسته تقسیمسطح شاخص

ری هستند را آوری فضاهای شهین اهمیت در سیستم تابتربیشبنیادی که دارای 
های های پیوندی مرتبط با ویژگیدهند در حالیکه شاخصمتغیرهای نهادی تشکیل می

های وابسته نیز به نهایت شاخصشهری است و درشبکه معابر و بستر طبیعی فضای
 شهری اشاره دارند. های کالبدی و کارکردی فضایویژگی
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Abstract 

The aim of this study was to identify the key and effective 
factors on the resilience threshold of urban spaces against 
earthquakes in Zanjan. The research method was descriptive-
analytical. Statistical population of the study The statistical 
population included all experts and managers of Zanjan 
Municipality. A total of 27 people were selected as the sample 
size and were selected using purposive sampling method. The 
research tool was an expert questionnaire. Using the concept 
of resilience threshold and socio-ecological approach in 
studying the resilience of urban spaces is a research 
innovation. The results show that most of the indicators 
related to proper planning and design of communication 
network and its coordination with the ecological context have 
the highest driving force. Based on the output of the model, 
the effective indicators on the threshold of social-ecological 
resilience of urban spaces can be classified into 9 levels, 
which in a more comprehensive classification can be divided 
into three levels of basic, link and dependent indicators. Most 
of the basic indicators that are most important in the urban 
space resilience system are institutional variables, while the 
link indicators are related to the characteristics of the road 
network and the natural context of the urban space, and finally 
the related indicators refer to the physical and functional 
characteristics of the urban space. 
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 مقدمه
های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آن جریان دارد )کامور است که فعالیت شهر فضایی ساخت رعناص از یکی شهری فضای

چه سبب ایجاد  توجه به افزایش جمعیت شهرنشین، گسترش شهرها و فضاهای شهری، اگرامروزه با .(67: 1394شلمانی و حناچی، 
توجه به اهمیت جوامع انسانی و فضاهای شهری، باشد که بابحران نیز می هکنند دیتشد، عامل حال نیع درولی  ،شودتسهیالت زیادی می

 بنابراین؛ تواند تبدیل به تهدید گشته و سبب ایجاد اختالل در عملکردهای شهری شودریزی صحیح، میدر صورت عدم مدیریت و برنامه
 هایتنش فشارها و برابر در انطباق و انعطاف به نیاز رد،دا پویا وجود سیستم یک عنوانبه فضاهای شهری مورد در که حائز اهمیتى نکته

یابد، زیرا ی میتربیشهای مختل کننده سیستم نظیر زلزله اهمیت است که این موضوع در هنگام وقوع پدیده آن بر وارد خارجى و داخلى
و زلزله دشوار بودن مقابله با پدیده  سبب ،(112: 1387 ،یزادگان و فتح فی)شربینی بودن قابل پیش یی نظیر آنی بودن و غیرهاویژگی

 شود.می آنریزی فضاهای شهری جهت رسیدن به حداکثر انطباق و آمادگی در برابر برنامهمشکالتی در زمینه 
 بهکه زلزله  دهدیمهم را نشان م نیو تلفات ا هابیآس زانیمختلف و م یدر کشورها وستهیبه وقوع پ یهازلزله یبررساز سوی دیگر، 

وارده توسط زلزله را مشخص  بیآس زانیساخت هستند که مانسانهای طیها و محانسان نیبلکه ا .شودینم بیباعث تخر خود یخود
این تغییرات در نوع نگاه به زلزله (. 8: 1391 ا،ینفیدارند )شر یمتفاوت یریپذبیموضوع آس نیمختلف در برابر ا یهامکان رایز .کنندیم

بینی ای که امروزه به جای توجه به رویکردهای مبتنی بر پیشبه گونه .ریزی در تقابل با این پدیده نیز شده استدر نوع برنامه باعث تغییر
گردد بندی میصورت آوری شهریشود که تحت عنوان رویکرد تابتوجه می نیز پذیری فیزیکی به عوامل اجتماعیزلزله و یا کاهش آسیب

(12622013:; Alexander, 619: 2016Allen,  Angeler; در این نوع دیدگاه فرض بر این است که .)و  آوریتحقق مفهوم تاب
از مصالح مدرن در  یریگو بهره یحاصل از تحوالت فناور یهاحلکارآمدتر از راه اریبس یشهر یدر فضاها یداریپا تیو تقو جادیا

 طور که یک سیستم پویا،آوری فضاهای شهری آن است که هماندر تاب در حقیقت فرض اصلی. است یشهر یفضا کیبه  یدهشکل

اید بتوانند در هنگام ب نیز این فضاها ،(Angeler et al, 2018: 544) سازدمی سازگار محیط شرایط با را خود و گیردمی شکل جیتدربه
 .(Davoudi, 2012: 303)یک سیستم کارا و پایدار حفظ کند عنوان بهخود را وقوع زلزله 

، توجه به رویکردهای مبتنی بر کاهش فرآینددهد که گفتمان غالب بر این ریزی برای مقابله با زلزله در ایران هم نشان میمروری بر برنامه
شود. خروجی این رویکرد نادیده گرفتن آوری شهرها، محالت شهری و فضاهای شهری نمیپذیری است و توجهی به افزایش تابآسیب
 نشانها یبررسهای شهری و توجه صرف به افزایش مقاومت کالبدی در برابر زلزله است. ، اجتماعی و کارکردی در بافتشناسیهای بومویژگی

بافت  یعیمتوسط به باال قرار دارد. بستر طبهای لرزه نیشتاب باال و احتمال وقوع زمهای دهد که سراسر استان زنجان در زمره مناطق با پهنهمی
جمعیت باالی  (.53: 1392 ط،یمشاور نقش مح نی)مهندس شناخته شده قرار دارند یفرع یو حت یاصلهای شهر زنجان در معرض گسل یونکن

، در مجاورت فضاهای اصلی شهر و پر ازدحام کیمعابر بار ،یتیجمع یتراکم باالکنندگان زیاد از فضاهای شهری،  تبع آن استفاده شهر و به
های اطراف آن و غیره باعث شده تا لزوم بررسی پدیده زلزله با رویکردهای نوین بناهای پیرامونی فضاهای شهری و بافت یکالبد یفرسودگ

است که از عوامل  دهیتن درهمسیستم شهری، یک نظام پیچیده و  تبعبهآنچه مشخص است؛ این نکته است که فضای شهری  ضرورت یابد.
آوری شهری با رویکرد بررسی تاب منظور بهاست. بدین ترتیب  رگذاریتأثهای شهری نیز فرآیندی از و بر بسیار ردیپذیم ریتأثمختلف 
آستانه )تکاملی( باید روابط بین این عوامل شناسایی شود. بر این اساس هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر شناسی بوم -اجتماعی

که بدین منظور براساس تحلیلی ساختاری تفسیری  در نظر گرفته شد ر برابر زلزلهفضاهای شهری زنجان دشناسی بوم -اجتماعی آوریتاب
فضاهای شهری آوری تابعوامل مؤثر بر آستانه سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که بنابراین  گیرند.می قرار مورد بررسیاین عوامل 

 ست؟زنجان در برابر زلزله کدامند و روابط بین این عوامل به چه صورت ا
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 مبانی نظري

 چارچوب نظری
 تاب آوری

 (.Kabir, 2018: 1108دهد ) نشان را بازآرایی یا مجدد توصیف توانایی تا وارد زبان انگلیسی شد هفدهم قرن اوایل در بار اولین آوری برایواژه تاب
 که است شده پدیدار مفهوم این از مختلفی معانی زمان آن از که شدشناسی بوم حوزه وارد آوریتاب ،هاستمیس تفکر ظهور با همراه ،1960 دهه در
. این مفهوم در تالش برای بررسی ارتباط بین (Davoudi et al, 2013: 309)دارند  علمی یهاسنت و مختلف یهادگاهید در ریشهکدام  هر
 .(Bundschuh et al, 2017: 2576) فته استو ترتیبات نهادی و سازمانی، در بین پژوهشگران رواج یاشناسی بوم -ی اجتماعیهاستمیس

 در( زیبرانگ بحث اندازه همان به و) متداول مفهوم یک به شدن تبدیل حال درسرعت به آوریدهد که تابها نشان میمرور پژوهش
است  دانش مختلف یهانهیزم در آن تحول حال در ماهیت نشانگر آوری،تاب تفکر به مربوط است و مباحث علوم مختلف و ریزیبرنامه

)408 :2016 Abid,( ی طبیعی، مفهوم هاستمیس( در 1973) ی استنتاجی و مشاهدات هولینگهانگرش. این مفهوم نخست بر پایه
محیطی در اکوسیستم، به این نتیجه رسید که با گذر زمان و تغییر طبیعت، نیاز به تغییر حالت تعادل مطرح گردید. وی با مشاهده رفتار زیست

 و Geneletti, 2019: 49) (Cortinovisبه حالت تعادل جدید برسد  که یزمانتعادل سیستم از یک دامنه به دامنه دیگر است تا 
آوری را معیاری جهت سنجش میزان مقاومت و پایداری سیستم و توانایی آن در جذب تغییرات و حفظ روابط درون سیستم تعریف نمود تاب

(23 :1973Holling, ) مطرح گردید و  توسط پیم 1984، نامیده شد. نگرش دوم در سال شناختیآوری بومتاب عنوانبه. این نگرش
. این نگرش (Pimm, 1984: 325) کندیماختالل در شرایط سیستم تعریف  هرگونهآوری را سرعت بازگشت به شرایط اولیه پس از تاب

 اخته شد.شن آوری مهندسیتاب عنوانبهآوری نیز به تاب
)تکاملی( را در مقابل دو نگرش قبلی مطرح کرد. با ظهور این مفهوم، روند شناسی بوم -آوری اجتماعیمفهوم تاب ، فولکه2006در سال 

 هایو سیستم و اجتماعی، تکامل یافت و انسانشناسی بومهای میان سیستم انفعال و فعلهای طبیعی به آوری در سیستممطالعات از درک تاب
 نیا به. (Abid, 2016: 410)در نظر گرفته شدند  مرتبط و مکمل هایسیستم عنوانبهیکدیگر،  از مستقل هایسیستم یجا به بیوفیزیکى،

 هستند، یادگیری و یدهخودسازمان از خاصی درجه دارای که پیچیده هایسیستم اصلی وجهعنوان بهشناسی بوم -اجتماعی آوریتاب ،بیترت
 معنا، این به. برگردند آن به بتوانند هاستمیس که ندارد وجود تعادلی حالت هیچ و هستند مداوم تغییر حال در پیچیده هایشد. سیستم فتهپذیر
 در .(Folke, 2010: 21)ست ا فشارها به پاسخ در مهم تحول و سازگاری تغییر، برایشناسی بوم-اجتماعی پیچیده یهاستمیس توانایی آوریتاب

 سیستم احیای توانایی و( اجتماعی) گرافرآیند بعد ،(مهندسی) سیستم خصوصیات بین متقابل وابستگی درک به کمک با این رویکرد، قیقت،ح
 دگرگونآوری در طول زمان . بر این اساس، مفهوم تاب(Abid, 2016: 412)دهد می ارائه را آوریکلی از تاب دیدگاه یک ،(شناسیبوم)

حاصل شده بود به  هاستمیسمحدود که از تئوری  نسبتااز یک تعریف اولیه  کهیطوربهشده است  فیتعر باز دائمایک هدف و همانند  شده
 . (Sundstrom et al, 2018: 28) ، تکامل یافته استترقیدقمفهومی 

از عوامل استرس زا ای که با طیف گستردهرو به رشدی روبرو هستند های ، با چالششناسیبوم -اجتماعیهای سیستمعنوان بهشهرها نیز 
بالیای طبیعی و انسانی و کاهش منابع در ارتباط است. از آنجایی که جوامع شامل  ،شهرنشینی ،مانند تغییرات آب و هوایی، رشد جمعیت

توان از همه نمی ن واقعیت کهفیزیکی، روحی، روانی و فرهنگی متفاوتی هستند، سنجش کامل همه این اجزا دشوار است. شناخت ایهای ساختار
 . (Sharifi; Yamagata, 2016: 260)شهری شده است آوری تاببه گسترش مفهوم  ، منجراین تهدیدها اجتناب کرد

 رییدرجه تحمل تغشهری را آوری تاب ،(2003و همکاران ) شهری تعاریف متعددی توسط نظریه پردازان ارائه شده است. آلبرتیآوری تاب ةزمیندر
 . (Alberti, 2003: 1173) کنندمی تعریف هافرآینداز ساختارها و  یدیمجدد در اطراف مجموعه جد یدر شهرها قبل از سازماندهو سازگاری 

 زمانیهای مقیاس در اشسازنده اجتماعی -تکنیکی و اجتماعی -شناسیبوم شبکه کلیه و شهری سیستم یک توانایی ،(2006) کامپانال

 . (Campanella, 2006: 141)کند می شهری تعریفآوری تابعنوان بهرای سازگاری و انطباق با تغییرات را مکانی ب و
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های ( ظرفیت مقاومت در برابر چالش2008)کوافی اند.کردهشهری بر ظرفیت سیستم تأکید آوری تابدر تعریف  پردازانبرخی از نظریه
 یو آشفتگ رییاز تغ ی پسابیو باز یسازماندهخود  یبرا شهری ستمیس تیظرف( 2011) و آهرن )2008ffee, Coa :4635(مخرب 
نیز بر جذب ( 2016) شریفی و یاماگاتا کنند.می شهری تعریفآوری تابعنوان بهرا  )2011hern, A :341(ها حالت ریبه سا رییبدون تغ

 وقایع با تربیش انطباق و بهبودی جذب، ،ریزیبرنامه و سازی شهری برای آماده سیستم تواناییرا آوری تابتغییرات و انطباق تأکید داشته و 
 تیظرفشهری را آوری تاب( 2019) و پنا . در تعریفی دیگر، گومز)2016gata, amaSharifi; Y :269(اند تعریف کرده ناخواسته

 یایبال ،اختالل )شوک کیاز  ی( ناشنانیعدم اطم ای بیتخر ،هاتنش ،راتییکاهش اثرات )تغ ،بیجذب آس یبرا یشهر ستمیس کی
 ای یفعل یسازگار تیکه ظرفهایی ستمیو س راتییسازگار شدن با تغ و ، انطباقحوادث مخرب( ایها بحران ،ایبال ،آب و هوا رییتغ ،یعیطب

 اند.تعریف کرده ،(Gomes; Pena, 2019: 119) کنندمی را محدود ندهیآ
پویا، پیچیده و سازگار مانند های مفهومی کلیدی برای درک و مدیریت سیستمآوری تابتوان دریافت که می از بررسی تعاریف فوق 

. فضاهای شهری نیز (Bush; Doyon, 2019: 114) دارد بستگی تغییر برابر در سازگاری و انطباق درها آن توانایی شهرها است و به
داخلی و خارجی وارد بر آن دارد که های نیاز به انطباق و خودسازماندهی در برابر فشارها و تنش یکی از عناصر ساخت فضایی شهر،عنوان به

)تکاملی( از طریق افزایش ظرفیت سازگاری و خودسازماندهی، چارچوب مفیدی را برای عملکرد شناسی بوم -اجتماعیآوری تابرویکرد 
 کند.می سیستم فراهم

 

 آوری مفهوم آستانه در تاب
 و کننده آشکار فضایی ، لوکوربوزیه، آستانه را مانندمثال عنوانبهشود. در معماری و شهرسازی در معانی متفاوتی استفاده می واژه آستانه 

 ( وFontana, 2016: 87دهد )نشان می را شهری فضاهای وها ساختمان بین اتحاد و جدایی مرز، یا حد روابط که کندتعریف می مبهم
تعریف  شهری رابط مبادالت و تعامالت کردن فیلتر همچنین و ترسیم فضاها، گسترش و اتصال برای بینابینی آستانه را فضاهای ،ویاگ

آور، که یک سیستم تابطوریهب ردیگیم بردرکه حالت مطلوب سیستم را  استفضای امن عملیاتی  هاآستانهآوری، اما در بحث تاب .کندمی
و تغییرات آن در طول  هاآستانهآوری، شامل توجه دقیق به محدوده تاببنابراین  .ماندیمفضای عملیاتی امن خود باقی تغییر، در  رغمیعل

  .(Scheffer; Carpenter, 2003: 650) شودزمان می
کند می تعریفشناسی بوم -اجتماعی یاشناسی بومهای سیستم در متناوبهای رژیم بین ایرا محدودهآوری تابآستانه  ،(2006) فولکه

)25: 2010 Folke et al,( .جذب اشاره داردهای کنند که به مرزهای بین حوزهمی آستانه رو به نقاط اوج تشبیه ،(2006) و سالت والکر . 
و  )Rist, 2014 :146(کند می کند که ظرفیت انطباقی سیستم را مشخصمی تعریفای را محدودهآوری تابآستانه  ،(2013) تورک

)rk Ste گیرندمی کند، در نظرمی فضای امن عملیاتی که حالت مطلوب سیستم را محدودعنوان بهنیز آن را  ،(2017و همکاران ) سترک

et al, 2017: 111).  
 )تکاملی( است،شناسی بوم -آوری اجتماعیی برای تابشرطشیپ، هاآستانهو همکارانش معتقدند که قرارگیری در داخل محدوده  راکستروم

سمت  به و برسد شکست نقطه به کهآن از پیش کند، را تحمل تغییرات و بماند باقى حالت مطلوب یک در تواندیم سیستم چه مقدار که معنا این به
های ای مدیریت سیستمهای اساسی بریکی از ویژگی هاآستانهوجود بنابراین  (.Hilderbrand; Utz, 2015: 138) کند تغییر دیگر سازمان

اساس قوانین دارند و کلیت سیستم را بر عهده بر را سیستم مدت یطوالن یآورتابیکپارچگی و  که کلیدی متغیرهای به نسبت پیچیده است که
که ما  ندیآیم به وجودی بزرگ زمانی هاچالشتوان گفت که بر این اساس می .(Folke et al, 2004: 30) استکند، حساس سیستم حفظ می

                                                                                                                                                         
11.Coaffee 
12.Ahern  

13.Yamagata 

14.Gomes  
15. Pena 

16.Threshold 

17.Voyage 
18.Walker 

19.Salt  

20.Turok 
21.Sterk 

22.Rockstrom 
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چنین  نشده است. در برقراراما هنوز نظم جدید نیز  ،کندی که دیگر نظم قدیمی در آن کار نمیاآستانههستیم، شرایط  روروبهبا یک شرایط موقت 
 . (Muradian, 2001: 8)شرایطی حفظ هویت، کارکرد و ساختارهای سیستم در برابر تغییرات، اهمیت بسیار زیادی دارد 

شود. نکته مهم قابل ذکر آن است که فضای ارائه می ،1شکل  صورتبهبررسی شده، مدل مفهومی پژوهش  هایدگاهدیاساس بر
 -اجتماعیآوری تابرا داشته باشد، از سوی دیگر، تمرکز ها عنوان یک عنصر ساختاری، باید قابلیت انطباق در برابر تنششهری به

که محدوده ها سیستم است که این امر در محدوده آستانههای ویژگیبراساس ق و خودسازماندهی )تکاملی( نیز بر ظرفیت انطباشناسی بوم
 افتد. می کند، اتفاقامن سیستم را مشخص می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تکاملی(شناسی بوم -فضاهای شهری با رویکرد اجتماعیآوری تابمدل مفهومی پژوهش: آستانه . 1شکل 
 

 پژوهشپیشینه 
های خود مفاهیم مورد بررسی قرار دادند و در تحلیل نظر ازآوری در برابر خطرات محیطی را تابخود  مطالعه(، در 2018و همکارانش ) اگنلر 

 به این نتیجه رسیدند که سیستم پس از آشفتگی، توانایی بازگشت به حالت اولیه را ندارد و این نشانگر تغییر به حالت تعادل دیگری است. 
مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که شناسی بوم -های اجتماعیآوری را در سیستممفهوم تاب پژوهشی(، در 2017) سترک

 کند.بین عوامل را تأیید می کنشبرهمو وابستگی متقابل و شناسی بوم –های اجتماعی ی سیستمچندبعدآوری ماهیت تاب
این نتیجه شهری را مورد بررسی قرار دادند و آوری تابهای تحقیق خود ابعاد و معیارها و شاخص در ،(2016) و یاماگاتاشریفی 

آوری شهری فراهم کند و آن را توانایی ی تابسازمفهومی را برای ترمناسبتواند مبانی نظری آوری میرسیدند که رویکرد تکاملی به تاب
 با وقایع ناخواسته تعریف کردند. تربیشنطباق ریزی، جذب و رهبری و ای و برنامهسازآماده
و  مدت کوتاهی هایاستراتژآوری یک مکان را آوری را در شهر مورد بررسی قرار دارد و تابمفهوم تاب مطالعه خوددر  (،2015) ابید 

 محیطی در نظر گرفت. ی اجتماعی، اقتصادی و زیستهاچالشبرای مواجهه با  مدت یطوالنانطباق 
آوری را مفهوم تابطبق نتایج شهری را مورد بررسی قرار دادند و آوری تابپژوهش خود مفهوم (، در 1398) دلیر و همکارانزاده ینحس

برای مقابله با حوادث و  همزمانآوری ی احتمالی، تابهاتیظرفی برای توسعه نگرندهیآآوری در شهر به سه شکل تعریف نمودند: تاب
 ی و بهبودی پس از سانحه. ریپذبرگشت، با تمرکز بر گرنگذشتهآوری تاب

                                                                                                                                                         
23. Agneler 

24. Sterk 

25. Yamagata 
26. Abid 
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 ...با  آوری فضاهای شهری در برابر زلزلهزرآبادی و همکاران: تحلیل ساختاری تفسیری آستانه تاب                        102

 

 

جامعه تاب آور را  طبق نتایج مورد بررسی قرار دادند و محوراجتماعرا در مدیریت سوانح  آوریمفهوم تاب ،(1390) رفیعیان و همکاران
های اساسی طی سانحه دارد، معرفی کردند و پایداری و سازگاری، ظرفیت اداره و حفظ عملکرد لهیوس بهی که ظرفیت جذب فشارها اجامعه

 آوری در نظر گرفتند. چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی را جهت سنجش تاب
بعد کاهش  7تبریز را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادند و شهر کالنآوری تابهای در پژوهشی ابعاد و مؤلفه ،(1392) و همکارانبهتاش 

 آوری شهری معرفی کردند. ی ارزیابی تاببرافرهنگی و مدیریتی را  -کالبدی، اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی -ختی، ساختاریخطرات، زیرسا
شهری در کالن شر مشهد با استفاده آوری تابتبیین کننده های در پژوهش خود به تحلیل پیشران ،(1398گوجانی و همکاران )عباسی 

را عوامل اقتصادی، اجتماعی، آوری تابکه شش پیشران اصلی تبیین کننده  داد نتایج پژوهش نشان اند.داختهاز تحلیل عاملی اکتشافی پر
 دهند. می مدیریتی، زیرساختی و زیست محیطی تشکیل -کالبدی، نهادی

منظور کاهش اثرات شده بهریزی برنامهدر اجتماعات از پیش ایجاد شده و اجتماعات آوری تابحقیقی در ت ،(1398ابدالی و همکاران )
که اجتماعات از پیش  داد مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. نتیجه مطالعات نشان AHP-VIKORزلزله با استفاده از تکنیک ترکیبی 

 تعیین شده در ابعاد اجتماعی، نهادی، اقتصادی و کالبدی در وضعیت مطلوب تری قرار دارند. 
ده از مدل ساختاری شهری در شهر اهواز با استفاآوری تابدر مطالعه خود به بررسی ابعاد مؤثر بر  ،(1396ران )همکانژاد و حاتمی

 –باالترین سطح بعد اقتصادى، بعد کالبدى گیرند که می سطح قرار 5که ابعاد مؤثر در  داد ند. نتایج این مطالعه نشانتفسیری پرداخت
؛ محیطىزیستسطح، بعد ترین سطح سوم، بعد اجتماعى سطح چهارم و پایین زیرساختى بعد دوم، سطح مدیریتى- نهادى و محیطى

زیرساختى در خوشه محرک، بعد اجتماعى در  و محیطى – کالبدى مدیریتى، –ابعاد اقتصادى، نهادى  MICMAC همچنین در تحلیل
 اند.در خوشه وابسته قرارگرفته محیطىزیستخوشه پیوندى و بعد 

برابر مخاطره سیل در شهر مطلوب شهری در آوری تابدر جهت ریزی برنامهدر مطالعه خود به بررسی  ،(1397یان و خداکرمی )احمد
موجود در آوری تابکه بین  داد نتیجه مطالعه نشان اند.و سیستم اطالعات جغرافیایی پرداختهای گیری از مدل تحلیل شبکهبا بهره قیدار

ها، محیطی رابطه معناداری وجود دارد و با تغییر هریک از آن -درابعاد اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدیها آن آوریابتمحالت و سطح 
 . یابدمی خانوارها نیز تغییرآوری تابمیزان 

 

 پژوهش انجام روش 
در این پژوهش،  استفاده موردمدل تحلیلی باشد. می تحلیلی -پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، جزء تحقیقات توصیفی

ی ساختار لیتحل یهایدر ورودکند. تحلیل ساختاری تفسیری است که کمک شایانی به درک روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم می
  شد.نامه خبرگان استفاده پرسش یهااز روش تفسیری

و با  سانسیحداقل ل التیتحص یمختلف شهر زنجان دارا یناطق و نواحم یشهردار رانیکارشناسان و مدجامعه آماری شامل کلیه 
گیری نمونهاستفاده از روش  تحقیق باهای ونه تعیین شدند. نمونهحجم نمعنوان بهنفر  32سابقه عملی و تسلط نظری بودند که تعداد 

 یساختار یسازمدلبا استفاده از ها آن آمده ازدست به دست آمد و اطالعات پرسشنامه قابل قبول به 27ایت هدفمند انتخاب شدند. در نه
 شناسایی شدند.  ،عناصری که مرتبط با موضوع هستنددر این راستا، ابتدا ی، مورد تحلیل قرار گرفت. ریتفس

های ی از کاربریمیزان بازخورد براساس معیارهای فاصله از عوامل طبیعی خطرآفرین، یکپارچگی مدیریت، دور مؤلفه در مطالعه حاضر
اصلی و شریانی و میزان آگاهی نهادها و شهروندان، مؤلفه های امدادی، تراکم ساختمانی، تراکم جمعیتی، راههای خطرآفرین، کاربری

اس براسم اصلی و تنوع اجتماعی و زیرساختی، مؤلفه استحکاهای معیارهای توزیع مناسب فضای سبز، دسترسی به راهبراساس افزونگی 
، ونقلساختمانی و محورهای حملهای یابی صحیح تودهها، مساحت بافت فرسوده، استحکام بناها و مکانختمعیارهای استحکام زیرسا

و فضای سبز و باز شهری و مؤلفه ارتباط/ ها معیارهای تنوع پهنه عملکردی، فضاهای چندمنظوره، اختالط کاربریبراساس مؤلفه تنوع 
که برگرفته از معیارهای بافت شهری، نفوذپذیری پهنه شهری، ارتباطات سازمانی، تبادل اطالعات و ارتباطات فضایی ساس براهماهنگی 

 مورد بررسی قرار گرفت.باشد، می چارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی تحقیق
 ارائه شده است. 1مورد مطالعه و اطالعات تکمیلی در جدول های شاخص 
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 آوریهای تاببا تأکید بر مفهوم آستانهشناسی بوم -آوری اجتماعیهای تابرها و شاخصمعیا. 1جدول 

 مأخذ شاخص معیار

 شیب، فاصله از عوامل طبیعی خطرآفرين
(، F2(، فاصله فضای شهری از مسیل )F1مناسب بودن شیب فضای شهری )

 (F3فاصله فضای شهری از گسل )

(Angeler, 2018), (Sharifi; 

Yamagata, 2016) 

(Nop; Thornton, 2019) 

 (F4میزان مشارکت نهادهای مرتبط ) يکپارچگی مديريت

 (،1394)رضایی و همکاران، 
، )رمضان زاده (1392)رضایی، 

 (،1392لسبوئی، 
(Angeler; Allen, 2016) 

 های خطرآفريندوری از کاربری
، میزان (F5های صنعتی و کارگاهی )میزان فاصله فضای شهری از کاربری

 (F6بنزین )فاصله فضای شهری از پمپ
(Nop; Thornton, 2019) 
(Xiaoling; Huan , 2018) 

 های امدادیکاربری
(، دسترسی فضای شهری به ایستگاه F7نشانی )دسترسی فضای شهری به آتش

 (F9(، دسترسی فضای شهری به کاربری درمانی )F8پلیس )

پزشکی و همکاران،  زادهمیابراه)
1393،) (Suárez et al, 2016) 

(Xiaoling; Huan, 2018) 

 تراکم ساختمانی، تراکم جمعیتی
(، تراکم ساختمانی مجاور فضای F10سطح اشغال بافت مجاور فضای شهری )

 (F12(، تراکم جمعیتی مجاور فضای شهری )F11شهری )

 (،1396و همکاران،  یی)قرا
 (،1394)رضایی و همکاران، 

(Folke et al, 2010) 

های اصلی و شريانی، امکان برقراری وجود راه

 ارتباط با مناطق مجاور
 (F13سطح عملکرد شبکه )

پزشکی و همکاران،  زادهمیابراه)
1393،) 

(Nop; Thornton, 2019) 
(Xiaoling; Huan, 2018) 

(Wu; Wu, 2013) 

وضعیت آگاهی نهادها و شهروندان در ارتباط با 

 مديريت بحران

 زانیم(، F14) حس تعلق در شهروندان جادکنندهیا یکالبدعناصر  زانیم

 ینهاد یآگاه زانیم(، F15ی )شهر یدهی به فضامشارکت افراد در شکل

آموزش شهروندان توسط  زانیم(، F16ی )شهر یکنندگان از فضاهااستفاده
 و بناها یشهر یبر ساخت فضاها ینظارت نهاد زانیم(، F17) مرتبط ینهادها

(F18) 

 یی)قرا (،1394و همکاران،  )رضایی
)رضایی،  (،1396و همکاران، 

 (1392، )بدری و همکاران، (1392
(Sterk et al, 2017) 

(Angeler; Allen, 2016) 

(Norris et al,2008) 

 (F19فاصله فضای شهری از فضاهای باز و سبز ) توزيع مناسب فضای سبز
 (،1396و همکاران،  یی)قرا

(Xiaoling; Huan, 2018) 

(Angeler; Allen, 2016) 

 های اصلیدسترسی به راه
(، سطح عملکرد شبکه F20ی )های اصلبه شریان یشهر یفضا یدسترس زانیم

(F21) 

(Sharifi; Yamagata, 2016), 

(Davoudi et al, 2013) 

(Ouyang; Dueñas-Osorio, 

2012) (Wu; Wu, 2013) 

 تنوع اجتماعی و زيرساختی
(، F22) و اشتغال یتنوع مراکز کار زانیم(، F21) هاتنوع زیرساخت زانیم

 (F23) کنندگان از فضاتنوع استفاده زانیم

(Davoudi et al, 2013), (Suárez 

et al, 2016), (Folke et al, 2010) 

(Wu; Wu, 2013) 

 (F24در فضای شهری ) هااستحکام زیرساخت زانیم هااستحکام زيرساخت
 (،1396و همکاران،  یی)قرا

(Xiaoling; Huan , 2018) 
(Wu; Wu, 2013) 

 (Sundstrom et al, 2018) (F25فضای شهری ) یفرسودگ سطح مساحت بافت فرسوده

(Sterk et al, 2017) 

 (F26در مجاورت فضای شهری ) عمر ساختمان تیوضع استحکام بناها
 (،1394 ،ی)داداش پور و عادل

(Xiaoling; Huan , 2018) 
(Wu; Wu, 2013) 

های ساختمانی و محورهای يابی صحیح تودهمکان

 ونقلحمل
 (F27در مجاورت فضای شهری ) توده و فضا تیوضع

 (،1396و همکاران،  یی)قرا
(Ouyang; Dueñas-Osorio, 

2012) 

 (F28در فضای شهری) هاتنوع کاربری زانیم های عملکردیتنوع پهنه

(Davoudi et al, 2013) 
(Ouyang; Dueñas-Osorio, 

2012) 

 (1396)روشنی و همکاران، 

 چندمنظورهفضاهای 

 
 (F29در فضای شهری) چندمنظوره یوجود فضاها زانیم

(Suárez et al, 2016) 
(Sundstrom et al, 2018) 

(Angeler; Allen, 2016) 
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دست آمد. سپس با هیل این روابط بها بررسی شده و ماتریس دستیابی از تحلپس از تشکیل ماتریس خودتعاملی، روابط دودویی بین شاخص
 ترسیم گردید. ها بندی بین شاخصها، نمودار علی معلولی و سطحها و روابط بین آنبندی شاخصتوجه به سطح

 محدوده مورد مطالعه
شود سوب مینقطه شهری استان، یکی از شهرهای میانی کشور مح نیتربزرگ عنوانبه، 1390نفر جمعیت در سال  380692شهر زنجان با 
ها یبررس(. 107: 1396است )مرصوصی و رشوند، منطقه شهرداری تقسیم شده  3آخرین تقسیمات به براساس ( و 32: 1398)فنی و نجفی، 

هر شو  متوسط به باال قرار داردهای لرزه نیشتاب باال و احتمال وقوع زمهای دهد که سراسر استان زنجان در زمره مناطق با پهنهمی نشان
 ریاخهای زنجان در دهه یشهر یاز ساخت و سازهاای بخش عمده .باشدمی هیو سلطان زیدر محاصره دو گسل خطرناک تبر نیز زنجان

  .احداث شده است 2800نامه نییبنا همچون آ یسازداریاستحکام بخش و پاهای نامه نییبدون توجه به آ
در محالت  امداد و نجاتهای تیو سا ینشانچون آتش یشهر زاتیو تجه ساتیسأت باز، یفضاها ،یخدمات عموم یواحدها دیکمبود شد

 نی)مهندساز جمله مشکالت موجود در سطح شهر است  ی و همچنین فضاهای شهری با درجه استفاده باالرسمریساکن غ تیجمع یو دارا تیجمعپر
  دهد.می بندی خطر زلزله در شهر زنجان را نشانپهنه ،3شکل موقعیت محدوده مورد مطالعه و  ،2شکل  (.37 :1392، طیمشاور نقش مح

 
 موقعیت محدوده مورد مطالعه .2شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 پهنه بندی خطر زلزله در شهر زنجان .3شکل 

 (1392مهندسین مشاور نقش محیط ) مأخذ: 



 105                              1400  پائیز ،24 یاپی، پ2 سال دوازده، شماره ،شهری شناسیبوم هایپژوهش یفصلنامه علم                                 

 هایافته
 تشکیل ماتريس خودتعاملی ساختاری

نفر از کارشناسان  27در اختیار  40در  40شاخص استخراجی در قالب یک ماتریس  40ساختاری منظور تشکیل ماتریس خودتعاملی به
 منعکس شده است. 2گروه خبرگان در جدول  نیا یکل یهایژگیوشهرداری زنجان فراهم گردید. 

 مشخصات کلی گروه خبرگان. 2جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی سابقه کار سبیدرصد فراوانی ن فراوانی جنسیت فراوانی نسبی فراوانی سطح تحصیالت

 22 6 کمتر از پنج سال 45 12 مرد 33 9 کارشناسی

 30 8 سال 10-5 55 15 زن 52 14 کارشناسی ارشد

 15 4 دکترا

 100 27 جمع

 33 9 سال 10-15

 100 27 جمع
 15 4 سال 15باالتر از 

 100 27 جمع

 

نتایج نهایی  ها انتخاب شد.وضعیت نهایی برای روابط دودویی بین شاخصشاخص نما، براساس و خبرگان بندی نظرات کارشناسان پس از جمع

 استفاده شده است: ها نماد برای نشان دادن رابطه بین شاخص 4در تشکیل این ماتریس  .قابل مشاهده است ،3نظرات گروه خبرگان در جدول 

 iدهنده عدم ارتباط نشان Oبر هم و نماد  jو  iنشان دهنده اثر متقابل  X، نماد iبر  jدهنده اثر شانن Aنماد  ،jبر  iدهنده اثر نشان Vنماد 

 است.  jو 
  یساختار یخودتعامل سیماترخالصه . 3جدول 

 F34 F36 F35 F4 F18 F16 F17 F37 F15 .. F12 F24 F25 F26 F27 شرح

F34 
 

X V V V V V V V .. O O O O O 

F36 
  

V V V V V V V ... O O O O O 

F35 
   

X V V V V V ... O O O O O 

F4 
    

V V V V V ... O O O O O 

F18 
     

X X X X ... O O O O O 

F16 
      

X X X ... O O O O O 

F17 
       

X X ... O O O O O 

F37 
        

X ... O O O O O 

F15 
         

... O O O O O 

... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

F12 
         

.. 
 

O O A A 

F24 
         

... 
  

X A O 

F25 
         

... 
   

A O 

F26 
         

... 
    

O 

F27 
         

... 
     

 

 محاسبه ماتريس دستیابی

 دستیابی . بدین ترتیب ماتریسشداستفاده تحلیل روابط بین متغیرها از ماتریس خودتعاملی ساختاری و  ،منظور محاسبه ماتریس دستیابیبه 
ای گونهه ب ،داده شده استرت دودویی و به حالت صفر و یک نشان صوبهاین ماتریس روابط بین متغیرها در حاصل شد.  ،4جدول  صورتبه

 (j , iو 0 = (i , j)است،  Aها آن هایی که رابطهبرای شاخص ،) j , i) = 0و 1 = (i , j)است،  Vها آن هایی که رابطهکه برای شاخص

 jو 0 = (i , j)است،  Oها آن هایی که رابطهبرای شاخص، ) 1 = (j , iو 1= (i , j)است،  Xها آن هایی که رابطهبرای شاخص ،) 1 =
, i) = 0 ( .در نظر گرفته شده است ، 



 ...با  آوری فضاهای شهری در برابر زلزلهزرآبادی و همکاران: تحلیل ساختاری تفسیری آستانه تاب                        106

 

 

 دستیابی  سیماترخالصه . 4 جدول

 F34 F36 F35 F4 F18 F16 F17 F37 F15 ... F12 F24 F25 F26 F27 شرح

F34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 0 0 0 0 0 

F36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 0 0 0 0 0 

F35 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ... 0 0 0 0 0 

F4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ... 0 0 0 0 0 

F18 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ... 0 0 0 0 0 

F16 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ... 0 0 0 0 0 

F17 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ... 0 0 0 0 0 

F37 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ... 0 0 0 0 0 

F15 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ... 0 0 0 0 0 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... 

F12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 1 0 0 0 0 

F24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 1 1 0 0 

F25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 1 1 0 0 

F26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 1 1 1 1 0 

F27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 1 0 0 0 1 

 وابسته یرویمحرکه و ن یروین نییتع

یی سهولت ارتباطات فضا زانیم(، F40)ی های بومها و ویژگیبرنامه یهماهنگ زانیمهای دهد که شاخصنتایج این مرحله نشان می
(F38 ،)ی های اصلبه شریان یشهر یفضا یدسترس زانیم(F20،) عملکرد شبکه سطح (F13 و )شهر یفضا و بافت اصل یوستگیپ زانیم 
(F32 دارای باالترین نیروی محرکه با مقدار عددی )ی مستقیم باال در روابط مستقیم هستند. در رگذاریتأثدارای  گریدعبارتبهو  اندبوده 12

( دارای باالترین میزان F19) باز و سبز یاز فضا فاصله( و F32) شهر یفضا و بافت اصل یوستگیپ زانیمهای سوی مقابل، شاخص
 یآگاه زانیم(، F18) و بناها یشهر یبر ساخت فضاها ینظارت نهاد زانیمهای شاخص آن از پسو  اندبوده 10با مقدار عددی  وابستگی

کنندگان  ارتباط استفاده زانیم(، F17) مرتبط یآموزش شهروندان توسط نهادها زانیم(، F16ی )شهر یکنندگان از فضاها استفاده ینهاد
. نیروی محرکه و وابسته رندیگیم( قرار F15ی )شهر یدهی به فضامشارکت افراد در شکل زانیم( و F37) طهمربو یاز فضا و نهادها

 قابل مشاهده است. ،5متناظر با هر شاخص در جدول 
 

 به تفکیکها محاسبه نیروی محرکه و وابسته شاخص. 5جدول 

عالمت 

 اختصاری

قدرت 

 نفوذ

میزان 

 وابستگی

عالمت 

 اختصاری

قدرت 

ذنفو  

میزان 

 وابستگی

عالمت 

اختصار

 ی

قدرت 

 نفوذ

میزان 

 وابستگی

عالمت 

اختصار

 ی

قدرت 

 نفوذ

میزان 

 وابستگی

F1 6 3 F11 6 6 F21 3 6 F31 4 6 

F2 2 3 F12 1 5 F22 4 6 F32 12 10 

F3 2 3 F13 12 6 F23 6 4 F33 11 5 

F4 7 4 F14 3 8 F24 2 3 F34 9 2 

F5 1 6 F15 8 9 F25 2 3 F35 7 4 

F6 1 6 F16 8 9 F26 7 5 F36 9 2 

F7 1 6 F17 8 9 F27 5 5 F37 8 9 

F8 1 6 F18 8 9 F28 6 4 F38 12 8 

F9 1 6 F19 5 10 F29 4 6 F39 8 7 

F10 6 6 F20 12 6 F30 4 6 F40 12 7 
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 ارهایمع یبندروابط و سطح نییتع
مرحله اول این شوند. می ییو عناصر مشترک شناسا یل خروجمجموعه عوام ،یمجموعه عوامل ورود یابیدست سیپس از محاسبه ماتر

وجود  زانیم(، F22) و اشتغال یتنوع مراکز کار زانیهای مدر دور اول شاخص منعکس شده است. ،6نمونه در جدول  طوربهمحاسبات 
و  یهای صنعتفاصله از کاربری نزایم(، F31) سبز و باز یفضاها تنوع(، F30) هااختالط کاربری زانیم(، F29) چندمنظوره یفضاها
 سیپل ستگاهیبه ا یشهر یفضا یدسترس(، F7) نشانیبه آتش یشهر یفضا یدسترس(، F6) بنزینفاصله از پمپ زانیم(، F5ی )کارگاه

(F8 ،)به مراکز درمان یشهر یفضا یدسترس( یF9 و )باز و سبز یاز فضا فاصله (F19 )رک و مشت یبودن عناصر خروج کسانی لیبه دل
 یریرپذیتأث زانیم نیتربیشهستند که  هاییشاخص قتحقی در هادسته از شاخص نی. ارندگیمی باالترین سطح قرار در وند هست حذفقابل

بار  9 دیبا فرآیند نیکامل مدل، ا یمنظور اجرابه بیترت نی. به همگذارندینم گرید هایبر شاخص یریدارند و تأث گرید هایرا از شاخص
 .شوند حذف هاشاخص یشود تا تمام تکرار

 

 شناسیبوم -آوری اجتماعیمجموعه ورودی، خروجی و عناصر مشترک تابمحاسبه . 6جدول 

 عناصر مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی شرح
F34 F34,F36,F35,F4,F18,F16,F17,F37,F15 F34,F36 F34,F36 

F36 F34,F36,F35,F4,F18,F16,F17,F37,F15 F34,F36 F34,F36 

F35 F35,F4,F18,F16,F17,F37,F15 F34,F36,F35,F4 F35,F4 

F4 F35,F4,F18,F16,F17,F37,F15 F34,F36,F35,F4 F35,F4 

F18 F18,F16,F17,F37,F15,F39,F40,F14 F34,F36,F35,F4,F18,F16,F17,F37,F15 F18,F16,F17,F37,F15 

F16 F18,F16,F17,F37,F15,F39,F40,F14 F34,F36,F35,F4,F18,F16,F17,F37,F15 F18,F16,F17,F37,F15 

F17 F18,F16,F17,F37,F15,F39,F40,F14 F34,F36,F35,F4,F18,F16,F17,F37,F15 F18,F16,F17,F37,F15 

F37 F18,F16,F17,F37,F15,F39,F40,F14 F34,F36,F35,F4,F18,F16,F17,F37,F15 F18,F16,F17,F37,F15 

F15 F18,F16,F17,F37,F15,F39,F40,F14 F34,F36,F35,F4,F18,F16,F17,F37,F15 F18,F16,F17,F37,F15 

F39 F39,F40,F14,F1,F2,F3,F38,F32 F18,F16,F17,F37,F15,F39,F40 F39,F40 

F40 F39,F40,F14,F1,F2,F3,F38,F32,F10,F11,F26,F27 F18,F16,F17,F37,F15,F39,F40 F39,F40 

F14 F14,F23,F28 F18,F16,F17,F37,F15,F39,F40,F14 F14 

F1 F1,F38,F20,F13,F21,F32 F39,F40,F1 F1 

F2 F2,F32 F39,F40,F2 F2 

F3 F3,F32 F39,F40,F3 F3 

F38 F38,F20,F13,F21,F32,F33,F5,F6,F7,F8,F9,F19 F39,F40,F1,F38,F20,F13,F32,F33 F38,F20,F13,F32,F33 

F20 F38,F20,F13,F21,F32,F33,F5,F6,F7,F8,F9,F19 F1,F38,F20,F13,F32,F33 F38,F20,F13,F32,F33 

F13 F38,F20,F13,F21,F32,F33,F5,F6,F7,F8,F9,F19 F1,F38,F20,F13,F32,F33 F38,F20,F13,F32,F33 

F21 F21,F23,F28 F1,F38,F20,F13,F21,F32 F21 

F22 F22,F29,F30,F31 F22,F23,F28,F29,F30,F31 F22,F29,F30,F31 

F23 F22,F23,F28,F29,F30,F31 F14,F21,F23,F28 F23,F28 

F28 F22,F23,F28,F29,F30,F31 F14,F21,F23,F28 F23,F28 

F29 F22,F29,F30,F31 F22,F23,F28,F29,F30,F31 F22,F29,F30,F31 

F30 F22,F29,F30,F31 F22,F23,F28,F29,F30,F31 F22,F29,F30,F31 

F31 F22,F29,F30,F31 F22,F23,F28,F29,F30,F31 F22,F29,F30,F31 

F32 F38,F20,F13,F21,F32,F33,F5,F6,F7,F8,F9,F19 F39,F40,F1,F2,F3,F38,F20,F13,F32,F33 F38,F20,F13,F32,F33 

F33 F38,F20,F13,F32,F33,F5,F6,F7,F8,F9,F19 F38,F20,F13,F32,F33 F38,F20,F13,F32,F33 

F5 F5 F38,F20,F13,F32,F33,F5 F5 

F6 F6 F38,F20,F13,F32,F33,F6 F6 

F7 F7 F38,F20,F13,F32,F33,F7 F7 

F8 F8 F38,F20,F13,F32,F33,F8 F8 

F9 F9 F38,F20,F13,F32,F33,F9 F9 

F19 F19,F10,F11,F26,F27 F38,F20,F13,F32,F33,F19,F10,F11,F26,F27 F19,F10,F11,F26,F27 

F10 F19,F10,F11,F12,F26,F27 F40,F19,F10,F11,F26,F27 F19,F10,F11,F26,F27 

F11 F19,F10,F11,F12,F26,F27 F40,F19,F10,F11,F26,F27 F19,F10,F11,F26,F27 

F12 F12 F10,F11,F12,F26,F27 F12 

F24 F24,F25 F24,F25,F26 F24,F25 

F25 F24,F25 F24,F25,F26 F24,F25 

F26 F19,F10,F11,F12,F24,F25,F26 F40,F19,F10,F11,F26 F19,F10,F11,F26 

F27 F19,F10,F11,F12,F27 F40,F19,F10,F11,F27 F19,F10,F11,F27 
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باالتر  آوریمربوط به تاب هایهرچه سطح شاخص مشخص شده است. ،ISMآوری توسط مدل تاب هایشاخص یبندسطح ،7 جدول در
 زانیم هایشده، شاخص . در مدل اجراارترندرگذیتأث هاحذف باشند( آن شاخصدر مرحله باالتر قابل ی تفسیریمدل ساختار فرآیندباشد )در 

 .رندیپذینم ریتأث هاشاخص کدام چیها هستند و از هشاخص نیتریادیبن ،(F36ی )تبادل اطالعات نهاد زانیم( و F34ی )ارتباطات سازمان
 .گذارندیم ریها تأثاز شاخص یاریبر بس که یحال در

 

 شناسیبوم -یاجتماعآوری های تابی شاخصبندسطح. 7 جدول

 سطح شاخص سطح شاخص سطح شاخص سطح شاخص
F1 5 F11 8 F21 7 F31 9 

F2 5 F12 9 F22 9 F32 6 

F3 5 F13 6 F23 8 F33 8 

F4 2 F14 7 F24 9 F34 1 

F5 9 F15 3 F25 9 F35 2 

F6 9 F16 3 F26 8 F36 1 

F7 9 F17 3 F27 8 F37 3 

F8 9 F18 3 F28 8 F38 6 

F9 9 F19 9 F29 9 F39 4 

F10 8 F20 6 F30 9 F40 4 
 

 یخودتعامل یهاسینظر کارشناسان در ماتربراساس ها آن نیو روابط ب ی تفسیریمدل ساختاربراساس ها شاخص یبندتوجه به سطحبا
 است.روابط  نیدهنده انشان ،4شکل  یمعلول -ینمودار عل یابیدست سیو ماتر یساختار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 شناسیبوم -آوری اجتماعیهای تابی شاخصبندسطحروابط علی و معلولی و . 4شکل 

نفوذ 
 پذیری

 سطح نهم

 فاصله از
پمپ بنزین   

 دسترسی به دسترسی به آتشنشانی
پلیس   

فضایدسترسی به   
باز و سبز   

 تراکم 
 جمعیتی

 استحکام و
زیرساختها   

 سطح
فرسودگی   

فضای باز تنوع  
و سبز   

 اختالط
کاربری ها   

 تنوع مراکز 
 کار 

 و اشتغال

 فاصله از
 کاربری صنعتی

عمر  توده و فضا
 ساختمانا

تراکم 
 ساختمانی

انتنوع استفاده کنندگ تنوع کاربری ها سطح هشتم سطح اشغال  

عناصر کالبدی ایجاد کننده حس  تنوع زیرساختها سطح هفتم
 مکان

پیوستگی فضای شهری و 
 بافت شهری

دسترسی به شریان های  سطح عملکرد شبکه سطح ششم
 اصلی

 سهولت ارتباط فضایی

 سطح پنجم شیب فضای شهری فاصله از مسیل فاصله از گسل

 سطح چهارم
ای هماهنگی طرح ها و ویژگی ه

 بومی
هماهنگی کالبدی فضای شهری 

 و بستر طبیعی

 سطح سوم
ارتباط استفاده 

کنندگان و مدیریت 
 شهری

آگاهی نهادی استفاده  آموزش شهروندان
کنندگان فضای 

 شهری

مشارکت شهروندان 
 در فضای شهری

 مشارکت نهادی ارتباط نهادهای ملی و محلی سطح دوم

دیتبادل اطالعات نها سطح اول  ارتباطات سازمانی 
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 يریگجهینتبحث و 
در انطباق و سازگاری در برابر تغییرات ها آن پویا، پیچیده و سازگار است و به تواناییهای مفهومی کلیدی برای مدیریت سیستمآوری تاب

یکی از عناصر ساختار شهری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر عنوان بهوجه به اهمیت فضاهای شهری کند. با تمی کمک
انجام گردید که در این راستا از تحلیل شناسی بوم -اجتماعی در شهر زنجان با رویکردفضاهای شهری در برابر زلزله آوری تابآستانه 

های ها و ویژگیبرنامه یهماهنگ زانیمهای توان گفت که شاخصمی ISMی مدل هایخروجنای بر مبساختاری تفسیری استفاده شد. 
فضا و  یوستگیپ زانی، سطح عملکرد شبکه و میهای اصلبه شریان یشهر یفضا یدسترس زانی، مییسهولت ارتباطات فضا زانی، میبوم

ریزی باید در اولویت برنامه فرآینددر شبکه در  هاشاخصقش مهم این هستند. با توجه به نمحرکه  یروین نیباالتر یشهر دارا یبافت اصل
 شناختی هستند.ریزی و طراحی مناسب شبکه ارتباطی و هماهنگی آن با بستر بوممرتبط با برنامه هاشاخصقرار گیرند. اغلب این 

های به شریان یشهر یفضا یدسترس زانیم، یتبادل اطالعات نهاد زانیمی، ارتباطات سازمان زانیمهای که شاخص دادنشان  نتایج
دارای که این بریعنی عالوه؛ ی دارای باالترین تعامل مثبت در شبکه هستندشهر یفضا یرینفوذپذ زانیمو  عملکرد شبکه سطحی، اصل

تقویت این دسته از  منظوربه ی پایینی دارند )نیروی وابسته پایین(ریرپذیتأثباشند؛ درجه ی باال )نیروی محرکه باال( میرگذاریتأثدرجه 
توجه  گرو درباید از سایر عوامل خارج از سیستم کمک گرفت و بهبود این موارد  ،که نقش حیاتی و اثرگذاری نیز در شبکه دارند هاشاخص

 های کالن نهادی و اقتصادی است.به زیرساخت
فضاهای شهری شهر زنجان در برابر زلزله با رویکرد آوری بتادهد که عوامل مؤثر بر آستانه نشان می ISMی حاصل از مدل بندسطح

توان این عوامل را در سه سطح کالن عوامل بنیادی، عوامل می ترشفافبندی ی هستند. در یک تقسیمبندطبقهقابلسطح  9تکاملی در 
 پیوندی و عوامل وابسته تقسیم نمود.

 تنوع استفاده زانیم، هاتنوع زیرساخت زانیم، حس تعلق در شهروندان نندهک جادیا یعناصر کالبد زانیم هایی نظیرعوامل و شاخص
 یمجاور فضا یساختمان تراکمی، شهر یاشغال مجاور فضا سطحی، شهر یفضا یرینفوذپذ زانیم، هاتنوع کاربری زانیم، کنندگان از فضا

اختالط  زانیم، چندمنظوره یوجود فضاها زانیم، تغالو اش یتنوع مراکز کار زانیم، توده و فضا تیوضع، عمر ساختمان تیوضعی، شهر
به  یشهر یفضا یدسترس، بنزین فاصله از پمپ زانیمی، و کارگاه یهای صنعتفاصله از کاربری زانیم، سبز و باز یفضاها تنوع، هاکاربری

 یتیتراکم جمع، باز و سبز یاز فضا فاصلهی، به مراکز درمان یشهر یفضا یدسترس، سیپل ستگاهیبه ا یشهر یفضا یدسترس، نشانیآتش
توانند قرار دارند، می 9و  8، 7در سطوح  ISMکه طبق مدل  بافت یفرسودگ سطحو  هااستحکام زیرساخت زانیمی، شهر یمجاور فضا

ارکردی و های کدر دسته ویژگی هاشاخصدهد که این نشان می هاشاخصی شوند. بررسی ماهیت این بندطبقهعوامل وابسته  عنوانبه
ریزی متناسب کالبد و کارکرد فضای باشد از طریق برنامهشناسی بوم -آوری اجتماعی. جهت ارتقای تابرندیگیمکالبدی فضای شهری قرار 

 های بومی طبیعی و اجتماعی اقدام نمود.شهری با ویژگی
 یفضا بیمناسب بودن شی، های بومها و ویژگیبرنامه یهماهنگ زانیمی، عیکالبد و بستر طب یهماهنگهایی نظیر عوامل و شاخص

به  یشهر یفضا یدسترس زانیمیی، سهولت ارتباطات فضا زانیم، از گسل یشهر یفضا فاصله، لیاز مس یشهر یفضا فاصلهی، شهر
ارند؛ قرار د 6و  5، 4در سطوح  ISMکه طبق مدل  شهر یفضا و بافت اصل یوستگیپ زانیمو  عملکرد شبکه سطحی، های اصلشریان

کنند. بررسی ماهیت این های وابسته و بنیادی را برقرار میی شوند. این عوامل ارتباط بین شاخصگذارنامعوامل پیوندی  عنوانبهتوانند می
 .گردندیبرمهای ارتباطی و طبیعی فضای شهری دهد که به ویژگینشان می هاشاخص

 زانیمی، و محل یمل یارتباط نهادها زانیمی، تبادل اطالعات نهاد زانیمی، ارتباطات سازمان زانیمهایی نظیر عوامل و شاخص
ی، شهر یکنندگان از فضاهااستفاده ینهاد یآگاه زانیم، و بناها یشهر یبر ساخت فضاها ینظارت نهاد زانیم، مرتبط یمشارکت نهادها

مشارکت افراد در  زانیمو  مربوطه یاز فضا و نهادهاکنندگان  ارتباط استفاده زانیم، مرتبط یآموزش شهروندان توسط نهادها زانیم
ی شوند. اغلب بنددستهعوامل بنیادی  عنوانبهتوانند می ،قرار دارند 3و  2، 1در سطوح  ISMی که طبق مدل شهر یدهی به فضاشکل
 باشند.دارای ماهیتی نهادی هستند و دارای باالترین اهمیت در شبکه می هاشاخصاین 

دارای شناسی بوم -آوری از منظر اجتماعیتوان گفت که بررسی تابی خودتعاملی ساختاری و ماتریس دستیابی میهاسیترماتوجه به با
ی اشبکه صورتبهیی استفاده نمود که روابط را هامدلدرون سیستمی است و جهت سنجش و ارزیابی باید از  دهیتن درهمروابط پیچیده و 

تحلیل سلسله مراتبی یا  فرآیندیی نظیر هامدلتحلیل شبکه به  فرآیندی تحلیل ساختاری تفسیری، دیماتل، هامدلمثال  طوربه. سنجندیم
 مدل تاپسیس برتری دارند.

توان آن ی آنکه انرژی و امکانات صرف ارتقای تمامی عناصر شبکه شود، میجابهیکی از مزایای تحلیل ساختاری تفسیری آن است که 
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های شاخص عنوانبههای نهادی که توان با ارتقای شاخصنمونه در این پژوهش می طوربهای کلیدی معطوف کرد. هرا تنها به شاخص
را در شناسی بوم -آوری اجتماعیریزی و طراحی مناسب شبکه دسترسی در شهر زنجان تاباند و همچنین برنامهبنیادی شناخته شده

 بخشید. فضاهای شهری آن ارتقا
نژاد و همکاران ( و حاتمی1398ش حاضر با مطالعات صورت گرفته در این زمینه از جمله عباسی گوجانی و همکاران )نتایج پژوه

( همسو است. لیکن با پژوهش ابدالی و 2016( و شریفی و یاماگاتا )2018آنگلر و همکاران ) ،(1397(، احمدیان و خداکرمی )1396)
 باشد. می بررسی نشده است، ناهمسوها دارد و روابط داخلی شاخصآوری تابه موضوع ( که دیدی سلسله مراتبی ب1398همکاران )

 

 راهکارها
 :شودپیشنهاد می های تحقیق، راهکارهای زیریافتهبا توجه به 
  ؛ی مناسب در شرایط بحرانی زلزله در شهر زنجانریگمیتصمی جهت تبادل اطالعات نهادی و ارتباطات سازمان زانیمارتقای 

 های مرتبط در بدنه در سطح استان( و بخشها آن شهر داری زنجان و نهادهای ملی )و نمایندگان یارتباط نهادها افزایش سطح

 ؛دولت

  توسط نهادهای دارای قدرت  مرتبط ینهادهاتمامی مشارکت نهادی و فراهم آوردن بستر مناسب جهت  تیظرفاستفاده از تمام

 ؛نظیر استانداری

  ؛هایی نظیر شهرداری، نظام مهندسی و غیرهتوسط سازمان و بناها یشهر یبر ساخت فضاها ینهادنظارت افزایش 

 ؛هاو رسانه شهروندان توسط نهادها یآموزشهای ی و ارتقای برنامهشهر یکنندگان از فضاهااستفاده یآگاه افزایش 

  ؛ریزی و مدیریت مشارکتی فضاهای شهریسمت برنامه ی از طریق حرکت بهشهر هایدهی به فضامشارکت افراد در شکل زانیمافزایش 

  و غیره( از طریق ایجاد  هالیمس، هاگسلی و بستر طبیعی )شیب، فاصله از های بومویژگیبا  هابرنامه یهماهنگافزایش میزان

 ؛های شهرییک پایگاه داده قوی در شهرداری و سایر مراجع تهیه و تصویب طرح

  های های شهری از طریق طرحفضا یوستگیپی و های اصلبه شریان یشهر یفضا یدسترسیی، اسهولت ارتباطات فضارتقای

 ؛ونقلمعابر و حمل جامع شهری و مطالعات جامع شبکه

 یک اصل در عنوان بهکنندگان از فضاها، مراکز کار و فعالیت و غیره  افزایش میزان تنوع زیرساختی، کاربری زمین، استفاده

 ؛یاس در فضاهای شهری زنجانمق های خردطراحی

 های بومی )تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات، مصالح ریزی مناسب و هماهنگ برای الگوهای ساختمانی متناسب با ویژگیبرنامه

 ؛سازی های کوچک مقیاس و شهرکهای تفصیلی و همچنین پروژهساختمانی و غیره( در طرح

 ریزی و طراحی ی شهری از طریق پراکنش مناسب مراکز امدادی و درمانی و برنامهها در فضاهاافزایش میزان سازگاری کاربری

 های شهری.های صنعتی و کارگاهی از طریق طرحبنزین و فعالیت آفرین نظیر پمپ های خطرمناسب برای کاربری

 

 منابع
و اجتماعات  شده جادیاآوری اجتماعات از پیش ه تاببررسی و مقایس(، 1398ابدالی، یعقوب، پوراحمد، احمد، امینی، میالد، خندان، اسحاق )

، فصلنامه اطالعات نورآباد مهرشهرموردی: شهر نورآباد و مسکن  (، مطالعهکاهش اثرات سوانح طبیعی )زلزله منظوربه شده یزیربرنامه
 .161 -147: (110)28جغرافیایی )سپهر(، 

از وقوع زلزله  یناش یهابیکنترل و کاهش آس یبرا یمدل رائها ،(1393) دریح دیس ،ینیلدفخرا ریم، نگار ان،یلیرضا، جل ،یپزشک زادهمیابراه
 .77 -65: 5بحران، شماره  تیریمد یپژوهش-یعلم دو فصلنامه ،یریتفس -یساختار یابیمدل  کردیبا رو

در شهر  لیس ی) بررسیطیل مخاطرات محدر مقاب یآوری مطلوب شهرریزی در جهت تاببرنامه، (1397ی، فرهاد )خداکرم، , رضاانیاحمد
 .مدبر تیریمد یدانشگاه تهران، موسسه پژوهش-تهران ،یو مهندس تیریدر مد یارشتهنیالمللی مطالعات بکنفرانس بین ،(داریق
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در  یمحل تیرینقش مد ،(1392محمد ) ،یسلمان ی،معصوم، مجتب یریقد ی،عل ،یعسگر ی،مهد ،یرمضان زاده لسبوئ ی،عل دیس ،یبدر
شهرستان تنکابن و سردآبرود  لهیچشمه ک : دو حوضهیمطالعه مورد الب،یبا تأکید بر س یعیطب یایدر برابر بال یمکان یآورتاب یارتقا

 .48-37: 3شماره  ،بحران تیریمد یو پژوهش یعلمدوفصلنامه  ،کالردشت

آوری  بی تاهامؤلفهارزیابی و تحلیل ابعاد و (، 1392بهتاش، محمدرضا، کی نژاد، محمدعلی، پیربابایی، محمدتقی، عسگری، علی )
 .42-33: (3)18، هنرهای زیبا، تبریز شهرکالن

آوری شهری با استفاده از مدل بررسی ابعاد مؤثر بر تاب(، 1396، نگار )پورمیرححاتمی نژاد، حسین، فرهادی خواه، حسین، آروین، محمود، 
 .45-35: (1)7 ،فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران ،ساختاری تفسیری نمونه موردی: شهر اهواز

و  یشهر یمطالعات طراح ی،آوری شهربر مفهوم تاب یمرور، (1398روسا ) ،یمهرداد، سردار ان،یمحمد م،یر،کریزاده دل نیحس
 .78-69: (3)2 ،یهای شهرپژوهش

 تیریمد یو پژوهش یدوفصلنامه علم ،نیقزو یموعه شهردر مج یآورتاب یهاتیسنجش ظرف، (1394) نبیز ،یعادل ،پور، هاشم داداش
 .84-73 (:8)4بحران، 

شهر  یها: زلزله محلهیمطالعه موردی عیدر برابر سوانح طب یجوامع شهر یو نهاد یاقتصاد یآورتاب یابیارز ،(1392محمدرضا ) ،ییرضا
 .38-27 :3 شماره ،بحران تیریفصلنامه مد تهران،

در برابر  یشهر یهااجتماع یکالبد یآورتاب زانیم یابیسنجش و ارز،،(1394) یمصطف دیس ،ینیحس ی،مجتب ن،ایعیرف، محمدرضا ،ییرضا
 .623-609: (4)47 ،یانسان یایجغراف یهاپژوهش ،شهر تهران یها: محلهیمطالعه مورد زلزله

آن  یآوری و شاخص سازتاب یمفهوم نییتب (،1390) اوشیس ان،یاکبر، شا زکار،یپره ،یعل ،یمحمدرضا، عسگر ،ییرضا ،یمجتب ان،یعیرف
 41-19 (:4)15،نیسرزم شیریزی و آمابرنامه ،(CBDM) محور سوانح اجتماع تیریدر مد

ساکنین نواحی روستایی در برابر بالیای طبیعی  یآوراقتصادی تاب -ساختارهای اجتماعی، (1392) بدری، سیدعلی ،یمهد ،ییزاده لسبو رمضان
 .، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهرانحوضه چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کالردشت سیالببر  دیبا تأک

و  یشهر یشبکه فضاها یبخش انسجام یمفهوم یارائه الگو ،(1396) دهیزهراسادات سع ،یزرآباد ومرث،یک ،یبیحب سا،یپر ،یروشن
 .42-31: (48)14 ظر،باغ ن شهر تهران، 6آن در منطقه  یریکارگبه

و  یزیردر برنامه یالرزه یریپذبیآس لیو تحل یابیارز ییفضا یهاو کاربرد مدل یطراح(، 1387) ، فتحی، حمیدنیزادگان، محمدحس فیشر
 .124 -109: (46)17فصلنامه صفه،  ،یشهر تیریمد

در برابر زلزله و ارائه راهکارها در زمینه  یآورو میزان تاب بررسی رابطه کاربری زمین شهری ،(1391) زبردست، اسفندیار ،فاطمه ا،ین فیشر
 .نامه کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهرانپایان ،تهران 10شهری نمونه موردی: منطقه  یزیربرنامه

 کننده نییتبی هاشرانیپتحلیل (، 1398میر )عباسی گوجانی، داوود، خادم الحسینی، احمد، مدیری، مهدی، صابری، حمید، گندمکار، ا
 .122-109 (:1)6فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، دو مشهد، شهرکالنآوری شهری در تاب

: محالت یمطالعه مورد تیبا تأکید بر جنس یمحالت شهر یزندگ تیفیشهروندان بر ک ریتأث یابیارز، (1398) دیسع ،ینجف ،زهره ،یفن
 .48 -27: 9 (19)10 ،یشهر یشناسهای بومپژوهش ،یپژوهش -یفصلنامه علم دوآباد شهر زنجان، کارمندان و اسالم

 ،باغ نظر ،ینظر اتیمرور فشرده ادب ؛یشهر -یآوری مکانهای تاببسط شاخص(، 1396بنده، مونا ) یحاج ،محمدرضا ،یمثنو ،بایفر ،ییقرا
14(57) :19-32. 

بررسی تاثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوی رفتاری شهروندان مورد مطالعه: میدان (، 1394کامور شلمانی، آمنه، حناچی، سیمین )
 . 78-65 (:24)9، هویت شهر، شهرداری رشت

یابی مکان یو ارائه الگو 1390تا  1385زنجان از  یسبز شهر یفضا یادوره راتییروند تغ لیتحل ،(1396رشوند، صالح ) ،سهینف ،یمرصوص
 .116-101: (16)8 ،یشهر یشناسهای بومپژوهش یپژوهش -یفصلنامه علم دو ،آن نهیبه

 .استان زنجان یاداره کل راه و شهرساز طرح جامع شهر زنجان، ،(1392مهندسین مشاور نقش محیط )
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