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سنجش تابآوری شهری در برابر خطر وقوع زلزله
مطالعه موردی :شهر اردبیل
2

علیرضا محمدی *  ،1اصغر پاشازاده

-9استاديار گروه جغرافيا و برنامهريزي شهري ،دانشگاه محقق اردبيلی
-1دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامهريزي شهري ،دانشگاه محقق اردبيلی
پذيرش مقاله9015/4/19 :
تأييد نهايی مقاله9016/9/03 :
چكیده
شهههر اردبيي ي ی از کانونهاي پر خطر از نظر احتمال وقوع زلزله در ايران اسهه  .اين مسههتله تهديدي جدي براي پايداري
توسه ه اين شههر محسو میشود .هدف اين پژوهش سنجش ميزان تا آوري شهر در برابر خطر وقوع زلزلههاي احتمالی
اس  .اين پژوهش از نوع توصيفی -تحليلی و از نظر هدف ،کاربردي اس  .بر اين اساس تا آوري شهر بر مبناي  94م يار در
قالب  4مؤلفه اصهههلی به روش دلفی و توسهه  53خِبره ارزيابی شهههدهاند .براي تجزيه و تحليي دادهها ،از آزمونهاي  tتک
نمونهاي ،فريدمن ،کندال و تحليي مسهير در قالب نر افزار  SPSSاسهتفاده شده اس  .يافتههاي پژوهش نشان میدهند که
وضه ي تا آوري شههر اردبيي در برابر وقوع زلزله احتمالی در مجموع مؤلفهها ،با ميانگين  0/00نامطلو اس  .همچنين
ميزان تا آوري شههر در حين وقوع و ب د از وقوع زلزله بسهيار کمتر و در سط  15درصد م نیدار اس  .از بين مؤلفههاي
چهارگانه ،مؤلفه کالبدي با مجموع اثرات مسهههتقيم و ير مسهههتقيم  56/5درصهههد آلفا را تبيين نموده و موثرترين مؤلفه در
تا آوري شههر اردبيي اسه  .اب اد چهارگانه تا آوري ،روي هم رفته توانستند 44/1درصد از تا آوري شهر اردبيي را تبيين
نمايند .در پايان و بر مبناي يافتههاي پژوهش و در چارچو  4مؤلفه اصهلی ،پيشنهاداتی براي تا آور نمودن شهر در مقابي
خطر وقوع زلزلههاي احتمالی در شهر اردبيي ارائه شدهاند.
واژههای كلیدی :تا آوري شهري ،تحليي مسير ،زلزله ،شهر اردبيي ،مديري بحران.

* -نويسنده مستول31916844011 :

Email: A.mohammadi@uma.ac.ir
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بايد به دنبال کاهش ناشناختههاي وض ي بحرانی باشد؛
برنامهريزي بحران بايد مبتنی بر آن چيزي باشد که
احتمال بروز آن وجود دارد؛ برنامهريزي بحران بايد
براساس دانش و اطالعات قابي قبول باشد؛ برنامهريزي
بحران بايد بر روي اصول کلی تمرکز کند؛ برنامهريزي
بحران ف اليتی آموزشی اس ؛ برنامهريزي بحران بايد بر
موانع لبه کند؛ برنامهريزي بحران بايد آزمايش شود
(گيوهچی .)9088 ،ي ی از مراحي مديري بحران روي رد
تا آوري اس  .اين مفهو بهعنوان روي رد ،به ماهي
مراحي مديري بحران برمیگردد .از زمان تصويب
چارچو قانونی طرح هيوگو در راهبرد بينالمللی کاهش
سوان سازمان ملي متحد ،هدف و فرايند برنامهريزي براي
تقليي خطرهاي ناشی از سوان  ،جداي از کاهش آسيب-
پذيري ،به نحو بارزي به افزايش و بهبود تا آوري در
جوامع م طوف شد (مايانگوا .)1334 ،تا آوري اين اجازه
را میدهد که با توجه به شراي منحصربهفرد شهرها و
برنامههاي توس ه ،قدرت جوابگويی و توانايی انطباق با
وقوع بحران وجود داشته باشد .اين موضوع موجب میشود
که خالقي ف ري براي انديشيدن به راههاي گوناگون
کسب تا آوري ايجاد شود ،بدون اين که در چارچو
خاصی محدود شود (صالحی و هم اران .)9013 ،در اين
ميان شهر تا آور ،شهري که در اثر بروز سوان کمترين
تاثير را از تحوالت پيرامونی خود میگيرد و به سرع به
شراي وض ي پيش از بحران باز میگردد (شيخ کاظم
برزگري و احمد م ظم .)9010 ،شهر تا آور جام هاي
اس که توانايی تحمي شوکها و ضربههاي وارده از يک
خطر به گونهاي که آن خطرها تبديي به سوان نگردند و
درعينحال توانايی يا ظرفي برگش به حال عادي ،در
حين و پس از سانحه و همچنين ام ان و فرص براي
تغيير و سازگاري پس از سوان را نيز دارا باشد (داويس و
ايزدخواه .)1336 ،از اينرو شهر تا آور شهري اس که
تا تحمي و بازگش پذيري به وض ي قبي را ب د از وقوع
بحران دارد (رضايی .)9081 ،شهرها ،يا جوامع تا آور،
جوام ی هستند که در تما اب اد تا آور بوده و کمترين

مقدمه
سوان از ديرباز تاکنون در طبي وجود داشته اس  ،اما
امروزه بيش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته اس .
اين مساله ناشی از عوامي مختلفی میباشد زيرا که خطر
وقوع سوان تغييري پيدا ن رده اس ؛ اما آنچه که امروزه،
سبب توجه به سوان شده اس  ،تخريب و زيانهاي ناشی
از سوان بر محي س ونتگاههاي انسانی و از جمله شهرها
میباشد (م ظم و هم اران .)9010 ،بالياي اتفاق افتاده
در ساليان اخير بيانگر اين موضوع اس که جوامع و افراد
به صورت فزايندهاي آسيبپذيرتر شدهاند و ريسکها نيز
افزايش يافتهاند .با اينحال ،کاهش ريسک و آسيبپذيري
ا لب تا ب د از وقوع سوان ناديده انگاشته میشوند
(مايانگوا1334 ،؛ آينادين و رواتراي .)1391 ،سوان
طبي ى در دنيا همواره چالشی بزرگ در راه توس ه پايدار
فراهم نمودهاند که در نتيجه راه هاى رسيدن به اين توس ه
توس کاهش الگوهاي آسيب پذيري ضرورت دارد.
بنابراين کاهش خطر سوان از اهمي خاصی برخوردار
اس و بايد در سياس گذاري هاي ملی هر کشور،
جايگاهی مناسب يافته تا بتوان شراي مطلوبى براي
کاهش خطر مؤثر و کارا در سطوح مختلف ايجاد نمود
(استوار ايزدخواه .)9019 ،در شرايطی که ريسک و عد
قط ي ها در حال رشد میباشند ،تا آوري بهعنوان
مفهو مواجهه با اختالالت ،افلگيريها و تغييرات م رفی
میشود (ميتچي .)1391 ،مهمترين مفهو در تا آوري
مديري بحران در مقابي باليا اس و به مجموعه
اقدا هايی اطالق میشود که قبي از وقوع ،در حين وقوع
و ب د از وقوع سانحه ،جه کاهش هرچه بيشتر آثار و
عوارض آن انجا میگيرد (عبدالهی .)9081 ،همچنين
مديري بحران را میتوان برنامهريزي ،سازماندهی،
رهبري ،هماهنگی ،کنترل و پشتيبانی ت ريف کرد
(ميتچي و هم اران .)9181 ،از مهمترين وظايف مديري
بحران ،کاهش آثار سوء بحران ،آمادگی و بهبود اوضاع قبي
از وقوع بحران اس (راتيتن .)9113 ،مواجهه با بحران
زلزله نيازمند برنامهريزي بحران اس و برنامهريزي بحران
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ميزان آسيبپذيري را داشته باشند .زيرا تما اب اد به گونه-
اي با هم مرتب هستند و آسيبپذيري يک ب د میتواند
به طور مستقيم ،يا يرمستقيم بر ديگر اب اد نيز تأثيرگذار
باشد .در يک ب د نيز ،تما مؤلفهها داراي اهمي هستند
و ناديده گرفتن يک مؤلفه ،باعث افزايش آسيبپذيري
خواهد شد و آسيب پذير بودن يک مؤلفه ،ب د مورد نظر
را از نظر تا آوري در درجهاي پايينتر از حد کمال قرار
می دهد (صالحی و هم اران .)9081 ،در جدول زير اب اد
چهارگانه تا آوري شهري با تمامی م يارها و مؤلفههاي
مربوطه و مورد استفاده در اين تحقيق ارائه شده اس  .الز
بهذکر اس که مؤلفههاي قيد شده در جدول  9براساس
يافتههاي کتابخانهاي مربوط به تحقيقات انجا شده و
اضافات نويسندگان میباشد (جدول  .)9حال اين ه آسيا
و در درون آن ايران از مهمترين کانونهاي وقوع حوادث
طبي ی هستند .در سال  1390در حدود  9613حادثه
مهم م ادل  41درصد از کي حوادث جهانی در آسيا
گزارش شده اس  .در ايران بر اثر رويداد سوان طبي ی در
سال  519 ،1394هزار نفر آسيب ديدهاند (اس اپ،
 .)1394ي ی از مرگبارترين اين مخاطرات طبي ی ،زلزله
اس که طی ساليان اخير در ايران خسارتهاي مالی و
جانی فراوانی به اقتصاد کشور تحميي شده اس (زهرائی،
 .)9084وقوع زلزله ،ناگهانی اس و میتواند در سط
وسي ی از يک منطقه بازتا داشته باشد و حتی مسائي
ملی را تح ش اع قرار دهد .اب اد حادثه گاه آنچنان
وسيع اس که نيازمند توجه و پشتيبانی در سط بين-
المللی اس  .در چنين شرايطی در نظر داشتن کاهش
آسيبپذيري و مديري بحران اجزاء الينفک برنامهريزي
شهري میباشند (حميدي .)9085 ،بدين دليي بايد با
اقدامات سنجيده و انديشيدن تمهيدات مناسب ،آسيب-
پذيري انسان و زيستگاهش را کاهش داده و راههاي مقابله
با زلزله را در ميان اقشار جام ه فراگير کرد (سيفالدينی و
هم اران .)9088 ،بر همين اساس ايمنی شهري که در
مفهو عا خود ،ي ی از شاخصهها و مؤلفههاي مهم شهر
مطلو و پايدار از منظر برنامهريزان ،کارشناسان و مديران

شهري محسو میشود ،در واقع همان شهر تا آور
اس  .شهر تا آور ،شهري که در اثر بروز سوان کمترين
تاثير را از تحوالت پيرامونی خود میگيرد و به سرع به
شراي وض ي پيش از بحران باز میگردد (شيخ کاظم
برزگري و احمد م ظم .)9010 ،همانگونه که بيان شد،
اهمي خطر زلزله در کشور ما با شدت يافتن روند توس ه
کشور ،گسترش شهري ،تمرکز جم ي و سرمايههاي
مادي و م نوي و افزايش آسيبپذيري اين سرمايهها در
پهنه لرزهخيز ايران امروزه بيشتر درک میشود .در
محدوده مورد مطال ه نيز میتوان گف که قرارگيري
اردبيي در يک پهنه لرزهخيز و اهمي اين شهر در منطقه
بهعنوان مرکز استان و ي ی از شهرهاي مهم شمال ر
کشور تقريبا بر همگان روشن اس  .براساس مطال ات سه
گسي نتور ،گسي آستارا و گسي هير شهر اردبيي را در
صورت ف ال شدن تهديد میکنند (ش ي  .)1وجود اين
گسيها و سابقه لرزهخيزي آنها و همينطور قرار گيري
شهر اردبيي روي سازندهاي سس آبرفتی همواره شهر
اردبيي را در برابر وقوع زمين لرزه مست د آسيب ساخته
اس  .اين در حالی اس که عالوه بر مسائي طبي ی حاکم
بر شهر اردبيي ،وض ي مسائي انسانی همچون تراکم
جم ي و کيفي سازه ها نيز در آن از وض ي خوبی
برخوردار نيس  .وض ي مجموعه مسائي طبي ی و انسانی
حاکم بر شهر (ناآمادگی شهر ،شهروندان و نهادهاي
شهري براي مواجهه با وقوع زلزله و آسيبهاي پس از آن)،
میتواند گواهی بر اين ادعا باشد که همواره شهر اردبيي در
برابر زمين لرزه میتواند آسيبپذير باشد .از اين رو هدف
اين پژوهش در وهله اول بررسی وض ي تا آوري شهر
اردبيي از طريق تبيين مؤلفهها و شاخصههاي سازنده
مفهو تا آوري و در وهله دو شناسايی عوامي موثر در
تا آوري شهر اردبيي در برابر زلزله از طريق مدل تحليي
مسير میباشد .با توجه به موضوع پژوهش و آنچه که در
بيان مستله ذکر گرديد ،سؤاالت پژوهش حاضر بدين
صورت طرح میگردند-9 :وض ي اب اد و م يارهاي
سازنده تا آوري شهر اردبيي در برابر زلزله به چه ميزان
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تا چه ميزان اس ؟ -0کدا بُ د از اب اد چهارگانه تا آوري
شهر اردبيي در برابر زلزله موثرتر اس ؟

اس ؟ -1تأثير اب اد چهارگانه (اجتماعی ،اقتصادي ،نهادي
و کالبدي) در تبيين تا آوري شهر اردبيي در برابر زلزله

جدول  :9اب اد ،م يارها و مؤلفههاي تا آوري شهري
اب اد

اجتماعی

م يارها

مؤلفهها

آگاهی

ميزان آگاهی شههروندان در خصهوخ خطر وقوع زلزله در اردبيي؛ ميزان آگاهی شههروندان از خسارت احتمالی وارده به
شههر اردبيي در زمان وقوع زلزله؛ آگاهی شههروندان از مقاوم سهاختمانشهان در برابر زلزله؛ ميزان آگاهی شهروندان از
ضواب ايمنی مس ن در مقابي زلزله؛ اطالع شهروندان از وجود ام انات امداد در زمان وقوع زلزله

دانش

اطالع شهروندان در خصوخ دليي وقوع زلزله؛ اطالع شهروندان اردبيي در خصوخ نحوه رفتار درس در زمان زلزله

مهارت

ميزان مهارت و آگاهی متوليان در ارايه کمکهاي اوليه به مصهههدومين در زمان وقوع زلزله؛ ميزان مهارت متوليان امداد
در اس ان موق مرد ب د از زلزله؛ ميزان آرامش روحی و روانی شهروندان در هنگا و ب د از زلزله

نگرش

ميزان نگرش و باور خانوارها مبنی بر وجود خطر زلزله؛ ميزان توجه شههههروندان به مقاوم خانه در برابر زلزله ،هنگا
خريد يا اجاره آن
ميزان ت امي و ارتباط شهههروندان با همسههايگان شههان در خصههوخ مسههايي زلزله و وقوع احتمالی آن؛ ميزان اعتماد
شهههروندان به اخبار منتشههر شههده در مورد زلزله از سههوي رسههانههاي رسههمی )روزنامهها ،تلويزيون و )...؛ ميزان اعتماد

سرمايه اجتماعی

اقتصادی

شدت خسارات

ميزان امني چيدمان وسهايي در ون منازل؛ ميزان آسهيب پذيري شهغي و از دس دادن آن در صورت بروز زلزله؛ ميزان
ايمنی اموال شهر اردبيي (مغازه ،مس ن و  )...در برابر زلزله

توانايی جبران
خسارات

ميزان احتمالی حماي هاي نهادهاي دولتی و محلی براي جبران خسارت مالی در شراي اضطراري

توانايی برگش به
شراي مناسب
شغلی

نهادی

وض ي توانايی برگش به شراي شغلی و درآمدي مناسب شهروندان ب د از زلزله؛ پيشبينی در خصوخ زمان به دس
آوردن شغي جديد در صورت از دس دادن شغي اول ناشی از زلزله؛ ميزان مهارتهاي شغلی و تخصصی شهروندان

بستر نهادها

ميزان آگاهی شههروندان از وجود سازمانهايی مرتب با مديري بحران يا سوان طبي ی؛ ميزان وجود گروههاي داوطلب
و امدادگر؛ ميزان پايبندي به دسههتورال ميهاي قانونی در جه پيشههگيري از حوادث ناشههی از زلزله؛ ميزان مشههارک
شهروندان در تصميمگيري ها و برنامهريزي ها

رواب نهادها

ميزان ارتباط شههروندان با نهادهايی مثي شهرداري ،جم ي هاللاحمر و مديري بحران؛ ميزان هم اري شهرداري در
تسههيي قوانين ،دادن اعتبارات ،وا و ...براي سهاخ و سهاز مس ن مقاو با مرد ؛ ميزان آمادگی نهادهاي خدماتی مثي
آتشنشههانی ،بيمارسههتان ،برق ،آ  ،گاز در صههورت وقوع زلزله؛ ميزان برگزاري کالسها يا دورههاي آموزشههی الز براي
واکنش در برابر بحران (زلزله) از طرف نهادها

عمل رد
نهادها

كالبدی

شهروندان به مستولين شهر و نهادهاي شهرداري ،مديري بحران و هاللاحمر در حي مسايي و مديري بحران احتمالی
ناشههی از زلزله؛ همف ري مرد در خصههوخ حي مسههايي مربوط به بحران زلزله؛ ميزان تمايي به هم اري داوطلبانه در
ف الي هايی براي کاهش آسيب پذيري و کمک در حادثه احتمالی زلزله

ميزان رضاي از عمل رد نهادهاي مرتب در ارتباط با مديري بحران

دسترسیها

دسهترسهی به مراکز درمانی بيمارسهتان ،اوراانس ،داروخانه؛ دسترسی به مراکز آموزشی (مدارس ،مهدکودک ،دانشگاه)؛
دسهترسی به نهادهاي امدادرسان (مرکز مديري بحران ،هالل احمر و)...؛ دسترسی با مراکز نظامی-امنيتی؛ دسترسی به
آتشنشانی؛ دسترسی به حمي و نقي عمومی؛ دسترسی به پارک و فضاي سبز و مسيرهاي تخليه (مثي مسيرهاي منتهی
به فضاهاي باز و بدون ساخ )؛ دسترسی به شب ه م ابر اصلی

حريمها

دوري از محدودههاي خطرزاي طبي ی (گسهي ،زمين نامناسب)؛ دوري از محدودههاي خطرزاي انسانی (جايگاه سوخ ،
پس برق فشار قوي)

کيفي و تراکم ابنيه

کيفي مصال ساختمانی و ابينه؛ ميزان تراکم ساختمانی و انسانی

مأخذ :رضايی9081 ،؛ احمدم ظم9010 ،؛ صالحی و هم اران9013 ،؛ فالحی و هم اران 9011 ،و داويس و ايزدخواه.1336 ،

ف الي هاي خود را بر دستيابی به جام ه تا آور در برابر
مخاطرات متمرکز ساختهاند .و به تا آوري و

در سالهاي اخير و به ويژه از سال  1335به اينسو ،نهادها
و آاانسهاي ف ال در زمينه کاهش مخاطرات ،بيشتر
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و ساز کاربريها ،مناسب و در  4اصي ديگر نامناسب می-
باشند .صادقلو و سجاسی قيداري ( )9010نشان میدهند
که ميانگين عوامي موثر در افزايش تا آوري کشاوزران در
قلمرو پژوهش خود (ايجرود) در سط پايينی قرار دارد و
اين ه نتايج مدل وي ور نشان داده که توس ه بيمه
محصوالت کشاورزي مهمترين عامي تاثيرگذار در تا -
آوري آنها در برابر مخاطره خش سالی میباشد .رمضان-
زاده لسبوئی و بدري ( )9010نشان میدهند که عوامي
فردي ،اجتماعی و شايستگی جوامع به همراه عوامي
زيرساختی در وض ي مناسبی قرار دارند .در عينحال
نتايج مدل تحليي مسير هم نشان داده که عوامي
مديريتی -نهادي بيشترين تاثير را در ارتقاء و بهبود تا
آوري ساکنين محدوده مورد بررسی دارند .رمضان زاده
لسبوئی و درست ار گي خيلی ( )9010به اين نتيجه
میرسند که ارتقاء تا آوري تنها به اقدامات سازهاي
خالصه نمیشود ،بل ه مسوالن و مديران شهري بايد
اصولی را مورد توجه قرار دهند ،و اين ه براي ايجاد جام ه
اي مقاو در برابر باليا ،توجه به سرمايه اجتماعی ،سرمايه
انسانی ،سرمايه طبي ی و سرمايه اقتصادي جام ه محلی
ضرورت دارد .با عناي به مطال ات صورت گرفته میتوان
گف که اکثر پژوهشات به بررسی ي ی دو ب د خاخ
(اکثرا ب د کالبدي) يا يک مساله خاخ (مثال مدلسازي
يا طراحی) در بحث تا آوري پرداختهاند .فلذا نوآوري اين
پژوهش بررسی تما اب اد تا آوري شهري (اب اد کالبدي،
اقتصادي ،اجتماعی و نهادي با  94م يار و  45مؤلفه) در
خصوخ زلزله اس و اين ه چنين پژوهشی براي محدوده
مورد مطال ه صورت نگرفته اس .

برگش پذيري بيش از آسيبپذيري ،توجه شده اس
(مايانگوا .)1334 ،برنتو و هم اران ( )1334در پژوهش
خود يک چارچو مفهومی براي ت ريف تا آوري جوامع
در برابر زلزله ارائه میدهند .اين چارچو مفهومی مت ی
بر اندازهگيري تا آوري و مشتمي بر «احتمال کاهش
ويرانیها»« ،کاهش پيامدهاي ناشی از ويرانیها» و
«کاهش زمان بازيابی و ري اوري» اس  .اين چارچو
همچنين شامي چهار ب د فنی ،سازمانی ،اجتماعی و
اقتصادي در رابطه با تا آوري اس که در نهاي به ترسيم
ش ي سيستم وظايف مورد نياز براي رسيدن به اهداف
منتهی شده اس  .رُز ( )1334به تجزيه و تحليي تا آوري
اقتصادي جوامع در برابر زلزله میپردازد و مشخص می-
کند عد ت ادل در تا آوري اقتصادي به رفتار افراد (نحوه
تصميمگيري) ،بازار و اقتصاد کالن منطقهاي بستگی دارد.
همچنين در اين مقاله پيشرف هاي عمده مفهومی،
عملياتی و تجزيه و تحليي سياس گذاريها در ارزيابی
تا آوري اقتصادي فردي و منطقهاي در برابر زلزله ارائه
شده اس  .ويشسلگارتنر و کلمن ( ،)1394به بررسی
مفاهيم و ويژگیهاي تا آوري پرداختهاند و بيان میکنند
که انتقال تا آوري از يک مفهو توصيفی به يک دستور
کار اصولی ،چالشها و فرص هايی را فراهم میکند .اين
مقاله استدالل میکند که براي افزايش تا آوري هر دو
مفهو مورد نياز اس  .رضايی ( ،)9081به اندازهگيري
ميزان تا آوري در اب اد اجتماعی ،اقتصادي ،نهادي و
کالبدي به منظور مقابله با اثرات مخاطرات طبي ی (زلزله)
در کالنشهر تهران و تبيين عملی نقش تا آوري و يا
تقوي تا آوري موجود میپردازد .نتايج اين رساله نشان
میدهد که تا آوري کي خانوارهاي مورد مطال ه در
کالنشهر تهران  50.08درصد اس که در وض ي
مناسبی قرار ندارد .بدري و هم اران ( )9011اصول ده-
گانهي مديري تا آوري از ديدگاه مديران محلی مورد
ارزيابی قرار میدهند .نتايج حاصي نشان میدهد که
وض ي جام ه مورد مطال ه در  0اصي سازماندهی و
هماهنگی؛ مديري و محافظ از زيربنا؛ و قوانين ساخ

محدوده مورد مطالعه
قلمرو پژوهش شهر اردبيي در شمال ر ايران اس که
براساس آخرين برآوردهاي شهرداري اردبيي در سال
 416140 ،9014نفر جم ي و  6149ه تار مساح
داشته اس  .ش ي  9موق ي شهر اردبيي را نشان می-
دهد .اين شهر در روي يک دش رسوبی کواترنري ش ي
يافته اس  .قسم عمده نشستگاه شهر اردبيي را همين
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متوس جم ي  015 -986نفر در ه تار ،جزو متراکم-
ترين مناطق شهر محسو میشود .و اين ه مصال به کار
رفته در سازههاي اين محدوده از شهر ،جزو مصال کم
دوا و از نوع خش و چو و کيفي ابنيه سازهها ،بيشتر
از نوع تخريبی اس  .وض ي مجموعه مسائي طبي ی و
انسانی حاکم بر شهر ،میتواند گواهی بر اين ادعا باشد که
همواره شهر اردبيي در برابر زمين لرزه میتواند آسيب پذير
باشد (لطفی .)9019 ،الز به ذکر اس که گزارشهاي
ثب شده توس مرکز لرزهنگاري کشوري ،نشان میدهند
که از اول سال  9010تا آخر سال  9015هر ساله بين 53
تا  933مورد زلزله در محدوده شهر اردبيي و گسيهاي
پيرامون آن اتفاق افتاده اس  .از حدود  933مورد زلزله
ثبتی 91 ،مورد آن بين  0تا  4ريشتر قدرت داشتهاند
(مرکز زلزله شناسی کشوري.)9016 ،

رسوبات کواترنري که به طور عمده از سيل و رس و
مقادير اندکی شن و ماسه تش يي شده اس میپوشاند.
همچنين محدوده مورد مطال ه به وسيله زنجيرهاي از
گسيها احاطه شده اس (ش ي  .)1از مهمترين اين
گسيها میتوان به گسي نتور ،گسي آستارا و گسي هير
اشاره کرد .وجود اين گسيها و سابقه لرزهخيزي آنها
(زلزله  93اسفند  9045اردبيي ،با بزرگی  5/5ريشتر و
جانباختن  9933نفر و ويرانی  06هزار مس ن) و همين-
طور قرارگيري شهر اردبيي روي سازندهاي سس آبرفتی
همواره شهر اردبيي را در برابر وقوع زمين لرزه مست د
آسيب ساخته اس  .اين در حالی اس که عالوه بر مسائي
طبي ی حاکم بر شهر اردبيي ،وض ي مسائي انسانی نيز
در آن از همگنی برخوردار نيس  .به طوري که بهعنوان
نمونه به جه پراکندگی تراکم جم ي در سط شهر،
تراکم بسيار باالي جم ي بيشتر در شمال ر شهر با

ش ي  :9نقشه محدوده مورد مطال ه
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ش ي  :1موق ي گسيهاي پيرامون شهر اردبيي

سط باالي پايايی پرسشنامه میباشد .الز بذکر اس که
در طراحی پرسشنامه ،براي سنجش سواالت از طيف
لي رت  4گزينهاي استفاده شد .و اين ه براي تجزيه و
تحليي اطالعات از تحليي مسير ،و آزمونهاي  tتک نمونه-
اي ،فريدمن و کندال در قالب نر افزار  spssاستفاده شده
اس .

مواد و روشها
اين پژوهش از نوع ماهي و روش ،توصيفی -تحليلی بوده
و از نظر هدف در زمره پژوهشهاي کاربردي قرار دارد.
دادههاي مورد نياز اين پژوهش به دو روش کتابخانهاي
(اسنادي) و پيمايشی (ميدانی) جمعآوري شدهاند ،در
روش پيمايشی ،جمعآوري دادههاي اوليه با توجه به
سؤاالت پژوهش از طريق طراحی پرسشنامه انجا شده
اس  .بر اين اساس م يارهاي چهارده گانه تا آوري
شهري ارائه شده در جدول  1از ديدگاه خبرگان مورد
ارزيابی قرار گرفته اس  .حجم نمونه پژوهش کارشناسان
مرتب با مساله مديري بحران ،در شهرداري و سازمان
مديري بحران اردبيلی و اساتيد دانشگاه محقق اردبيي
اس  .که با توجه به نامشخص بودن ت داد آنها س ی شد
تا از تمامی کارشناسان مربوطه پرسشنامه ت ميي شود که
در نهاي به روش نمونهگيري هدفمند ت داد 53
پرسشنامه جمعآوري شد (دليي استفاده از خبرگان در
اين تحقيق ،تخصصی بودن موضوع تا آوري شهري و
آشنايی خو کارشناسان نسب به شهروندان در اين
خصوخ اس ) .پايايی ابزار پژوهش هم از طريق آزمون
آلفاي کرونباخ سنجيده شده که ضريب  11.9صد نشان

بحث و نتایج
به منظور بررسی ميزان تا آوري شهر اردبيي در برابر وقوع
زلزلههاي احتمالی از آزمون  tتک نمونهاي استفاده شده
اس (پرسش اول تحقيق) .در اين آزمون با توجه به اين ه
براي سنجش ميزان تا آوري ،از طيف  4گزينهاي لي رت
استفاده شده که امتياز  9نشاندهنده کمترين ميزان تا -
آوري و امتياز  4نشاندهنده بيشترين ميزان تا آوري
اس  .به اين ترتيب عدد  4بهعنوان ميانگين نظري پاسخها
در نظر گرفته شده و ميانگين تا آوري به دس آمده
(ميانگين تجربی) با عدد  4مقايسه میشود .آزمون  tتک
نمونهاي جزو آزمونهاي پارامتريک اس  .قبي از گرفتن
آزمون الز اس که نرمال بودن توزيع دادههاي مربوطه
مورد بررسی قرار گيرد .جه بررسی نرمال بودن توزيع
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دادهها از آزمون کلموگروف-اسميرنوف استفاده شده اس
(جدول .)1
جدول  :1آزمون نرمال بودن توزيع دادهها
آزمون کولموگروف اسميرنوف

نرمال بودن
تابآوری

آماره

درجه آزادي

سط م ناداري

3/184

41

3/349

مأخذ :يافتههاي مستخرج از پرسشنامه9016 ،

راستا جه تا آوري چهار ب د کالبدي ،اجتماعی،
اقتصادي و نهادي روي هم رفته با چهارده م يار از ديدگاه
خبرگان هدف مورد سنجش قرار گرفته اس  .که در ذيي
ارزيابی اب اد و م يارهاي مربوطه به آنها ارائه شده اس .

نتايج آزمون کلموگروف-اسميرنوف نشان میدهد که
زمينه براي آزمونهاي پارامتريک ( tو  )fفراهم اس
چراکه آزمون نرمال بودن توزيع دادهها براي متغيرهاي
تا آوري م نیدار نيس  ،ي نی دادههاي مربوط به
متغيرهاي تا آوري داراي توزيع نرمالی هستند .در اين

جدول  :0آزمون  tتک نمونهاي جه سنجش م يارهاي تا آوري
آمار توصیفی

فاصله اطمینان 55

ارزش تست 5-

بعد

ردیف

معیارها /متغیرها

آمار تحلیلی
درصد

1

آگاهی

1/14

3/84

-9/30

-8/51

41

3/333

-9/14

-3/48

2

دانش

0/99

9/18

- /81

-4/81

41

3/333

-9/15

-3/51

مهارت

1/44

9/46

-9/10

-5/10

41

3/333

-9/64

-3/89

نگرش

0/55

3/48

-3/44

-0/11

41

3/333

-3/64

-3/11

5

سرمايه اجتماعی

0/55

3/15

-3/44

-0/14

41

3/331

-3/49

-3/96

6

شدت خسارات

0/13

3/11

-3/41

-6/36

41

3/333

-9/35

-3/50

توانايی جبران خسارات

0/46

9/04

-3/54

-1/48

41

3/338

-3/10

-3/94

توانايی برگش به شراي
شغلی

0/45

3/18

-3/55

-0/13

41

3/333

-3/81

-3/16

بستر نهادها

0/91

3/14

-3/84

-6/54

41

3/333

-9/94

-3/63

رواب نهادها

1/45

9/35

-9/15

-8/04

41

3/333

-9/55

-3/14

11

عمل رد نهادها

1/16

9/05

-9/34

-5/41

41

3/333

-9/41

-3/65

12

دسترسیها

0/89

9/34

-3/98

-9/11

41

3/114

-3/41

-3/99

حريمها

0/33

9/41

-9/33

-4/49

41

3/333

-9/41

-3/54

ويژگیهاي ساختمانی

0/44

9/31

-3/56

-0/60

41

3/339

-3/84

-3/15

3
4

8

11

14

كالبدی

13

نهادی

5

اقتصادی

7

اجتماعی

ميانگين

انحراف
م يار

اختالف
ميانگين

مقدار t

درجه
آزادي

م نی-
داري

کران پايين

کران باال
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 .)0در خصوخ م نیداري آزمون هم میتوان گف تنها
م يار دسترسی به خدمات و مراکز حياتی با ميانگين
 0/81تفاوت م نیداري را نشان نمیدهند ،چون
ميانگينهاي بدس آمده (ميانگين تجربی) نزديک به
ميانگين نظري  4اس (اختالف ميانگين اندک ،مقدار
آماره  tکمتر از  9/16مثب يا منفی ،م نیداري دو دامنه-
اي بزرگتر از  3/315و شامي بودن صفر در بين دو کران
باال و پايين) ،ولی مابقی م يارها در سط  15درصد
م نادار میباشند ي نی بين ميانگين نظري با ميانگينهاي
بدس آمده آنها (ميانگين تجربی) تفاوت م ناداري
وجود دارد .چرا که مقدار  sigيا م نیداري بدس آمده
براي آزمون  tتک نمونهاي که آزمونی دو دامنه اس  ،کمتر
از  3/315اس (جدول .)0

يافتههاي پژوهش در جدول  ،0نشان میدهد که در ب د
کالبدي باالترين ميزان ميانگين  0/81مربوط به م يار
دسترسی به مراکز حياتی و کمترين ميزان ميانگين0/33
مربوط به م يار حريمها (دوري از گسي ،جايگاه سوخ
و  )..اس  .در ب د اجتماعی نيز باالترين ميزان ميانگين
 0/55مربوط به م يارهاي نگرش و سرمايه اجتماعی و
کمترين آن  1/14مربوط به م يار آگاهی اس  .همچنين
در ب د اقتصادي باالترين ميزان ميانگين  0/46مربوط به
م يار توانايی جبران و کمترين ميزان ميانگين 0/13
مربوط به م يار شدت خسارات اس  .يافتههاي پژوهش
در نهادي هم نشان میدهد که باالترين ميزان ميانگين
 0/91مربوط به م يار بستر نهادها و کمترين ميزان
ميانگين  1/45مربوط به م يار رواب نهادها اس (جدول

جدول  :4آزمون  tتک نمونهاي جه سنجش اب اد تا آوري
ابعاد
آمار توصیفی

آمار تحلیلی

ارزش تست 5 -

اجتماعی

اقتصادی

نهادی

كالبدی

تابآوری

ميانگين

0/91

0/04

1/14

0/54

0/00

انحراف م يار

3/45

3/41

3/13

3/81

3/64

اختالف ميانگين

-3/83

-3/61

-9/35

-3/41

-3/66

مقدار t

-4/54

-6/93

-8/16

-0/43

-6/18

درجه آزادي

41

41

41

41

41

م نیداري دو دامنهاي

3/333

3/333

3/333

3/339

3/333

کران پايين

-9/31

-3/80

-9/09

-3/68

-3/86

کران باال

-3/51

-3/41

-3/41

-3/94

-3/44

فاصله اطمينان 15
درصد
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ميانگين بگيريم ،ميانگين کلی تا آوري برابر با 0/00
خواهد بود که اين رقم نشان از آسيب پذيري شهر اردبيي
اس  .اين مطالب را آزمون  tدر سط م ناداري  15درصد
تأييد میکند ،ي نی بين ميانگين نظري با ميانگينهاي
بدس آمده (ميانگين تجربی) تفاوت م ناداري وجود دارد.
پس میتوان گف که شهر اردبيي از لحاظ اب اد و
م يارهاي تا آوري ،شهري آسيبپذيري اس  .همچنبن
براي بررسی اثرات اب اد چهارگانه اقتصادي ،اجتماعی،
نهادي و کالبدي تا آوري بر شهر اردبيي در برابر زلزله از
مدل تحليي مسير استفاده شده اس (سوال دو تحقيق).
تحليي مسير از جمله روشهاي چند متغيرهاي اس که

يافتههاي پژوهش در خصوخ اب اد تا آوري نشان
میدهد که باالترين ميزان ميانگين  0/54مربوط به ب د
کالبدي و کمترين ميزان ميانگين  1/14مربوط به ب د
نهادي اس  .با توجه به ميانگين ارزش هر کدا از اب اد
پژوهش که عددي زير ميانگين نظري (ميانگين نظري-
 )4را نشان میدهند ،میتوان گف تا آوري شهر اردبيي
از وض ي خوبی برخودار نيس و نخبگان در اين
خصوخ ناراضیاند چرا که هر چه ميانگين از  4کمتر
باشد نشان دهنده آسيبپذيري و هر چه مقدار آن از 4
بيشتر باشد و به طرف  4سوق يابد ،نشان دهنده تا آوري
اس (جدول  .)4و اگر از چهار ب د مذکور هم دوباره
913
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رگرسيون ،از تحليي واريانس رگرسيون ( )ANOVAبه
منظور قط ي وجود رابطه خطی بين متغير وابسته و
متغيرهاى مستقي استفاده شد و نتايج آن نشان داد که
رابطه خطی بين متغيرهاي مستقي از يک سو و متغير
وابسته از سوي ديگر وجود دارد چرا که در اين خصوخ
م ناداري آزمون واريانس ( )sigبرابر با  3/339میباشد
(جدول .)5

به بررسی اثرات مستقيم و ير مستقيم متغيرهاي مستقي
بر متغير وابسته میپردازد .در حالی که در اکثر روشهاي
چند متغيره ديگر تنها اثرات مستقيم مدنظر قرار میگيرد.
تحليي مسير بر پايهاي مجموعهاي از تحليي رگرسيون
چندگانه و براساس فرض ارتباط بين متغيرهاي مستقي و
وابسته استوار اس  .در اين راستا براي بررسی اثرات اب اد
تا آوري بر تا آوري شهر اردبيي در برابر زلزله ،با استفاده
از مدل تحليي مسير ،ابتدا به منظور بررسی م نادار بودن

جدول  :5تحليي واريانس براي مدل تحليي مسير مربوط به اب اد تا آوري

مدل

جمع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسيون

19/05

4

5/00

باقيمانده

98/31

45

3/439

کي

01/08

41

-

F

90/01

معناداری

3/333
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مستقيم مدنظر قرار گرف  .ي نی اثرات  4ب د مذکور به-
عنوان متغيرهاي مستقي بر وض ي تا آوري بهعنوان
متغير وابسته محاسبه گرديد .در تحليي مسير از مرحله
دو به ب د ،اثرات ير مستقيم سنجيده میشود .در مرحله
دو ب د اجتماعی متغير وابسته و اب اد اقتصادي ،کالبدي
و نهادي بهعنوان متغيرهاي مستقي در نظر گرفته شد.
سپس در مرحله سو متغير وابسته ب د اقتصادي و
متغيرهاي مستقي اب اد اجتماعی ،نهادي و کالبدي بودند.
در مرحله چهار نيز ب د نهادي بهعنوان متغير وابسته و
اب اد اجتماعی ،اقتصادي و نهادي هم بهعنوان متغيرهاي
مستقي بودند .و در مرحله پنجم که مرحله آخر بود ،ب د
کالبدي متغير وابسته و اب اد اجتماعی ،اقتصادي و نهادي
هم متغير مستقي بودند .به اين طريق ميزان آلفاي هر
کدا از متغيرها بر متغيرهاي مربوطه مورد سنجش قرار
گرف  .در ش ي  0ش ي رواب بين اب اد تا آوري با ميزان
آلفاي بدس آمده از رگرسيون نشان داده شده اس (الز

الز بهذکر اس که براي اندازهگيري ميزان تا آوري شهر
اردبيي در انتهاي پرسشنامه سوال کلی ميزان تا آوري
کنونی اردبيي در نظر گرفته شد .در اين سوال از
پاسخگويان خواسته شد که با در نظر گرفتن همه
م يارهاي تا آوري مطرح شده در پرسشنامه ،ميزان تا -
آوري کلی شهر خود را اظهار کنند .ي نی متغير وابسته که
ميزان تا آوري شهر اردبيي باشد يک متغير منطقی اس
و حاصي ميانگين چهارده متغير وابسته پژوهش نمیباشد،
در واقع اين متغير منطقی که براي تحليي رگرسيون
طراحی شده اس  ،به گونهاي که پس از ارزيابی م يارهاي
مختلف تا آوري توس افراد نمونه پژوهش و درک
م يارهاي مربوطه ،ارزيابی کلی توس آنها صورت گرفته
اس  .حال با توجه به م نادار بودن آزمون واريانس ،تحليي
مسير براي اب اد چهارگانه اقتصادي ،اجتماعی ،کالبدي و
نهادي گرفته شد .در اين خصوخ آزمون رگرسيون
چندگانه در  5مرحله اجرا شد که ابتدا در مرحله اول اثرات
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بهذکر اس که بين تمامی اب اد رابطه وجود دارد ،براي
مثال بين ب د کالبدي با سه ب د ديگر ارتباط وجود دارد).

ش ي  :0مدل تحليي مسير جه بررسی اثرات اب اد تا آوري بر تا آوري شهر اردبيي

شهر اردبيي) توس متغيرهاي مستقي (اب اد چهارگانه و
زير مجموعههاي آنها) تبيين شده اس  .در اکثر مواقع
شناسايی کليه عوامي تاثيرگذار بر متغير وابسته از طريق
محقق ام انپذير نيس  .بنابراين متغيرهاي تحليي مسير
همواره میتوانند تنها بخشی از واريانس متغير وابسته را
تبيين کنند .به همين دليي در تحليي مسير آنچه که به-
عنوان اثر يا عوامي ناشناخته باقی میماند بوسيله حرف e
که به کمي خطا م روف اس  ،نشان داده میشود .مقدار
 eبيانگر ميزان واريانس متغيري اس که متغيرهاي
مستقي قبلی مدل قادر به تبيين آن نبودهاند .از اينرو می-
توان گف که در مدل علی بدس آمده  15/9درصد از
واريانس متغير وابسته تبيين نشده مربوط به ساير
متغيرهاي مربوطه اس  .در نهاي در خصوخ وض ي
شهر اردبيي در برابر زلزله آن هم در سه حال (قبي ،حين
و ب د از زلزله احتمالی) از ديدگاه خبرگان (پرسش سو
تحقيق) ،از آزمونهاي فريدمن و کندال  wاستفاده شده
اس (جدول .)6

در جدول  6مشاهده میشود که مهمترين عامي (ب د)
تاثيرگذار بر تا آوري شهر اردبيي ،مربوط به ب د کالبدي
اس  ،ب د کالبدي به صورت مستقيم  3/438درصد و به
صورت ير مستقيم  3/954درصد در کي  3/565درصد
در تا آوري شهر اردبيي تاثيرگذار بوده اس  .دومين ب د
اقتصادي بوده با تاثيرگذاري کلی (مستقيم و ير مستقيم)
 ،3/463سومين ب د ،ب د نهادي اس که  3/036درصد
تاثير داشته و چهارمين ب د موثر ب د اجتماعی بوده با
 3/183درصد که کمترين تاثيرگذاري را در ارزيابی تا -
آوري اردبيي را از ديدگاه خبرگان به خود اختصاخ داده
اس  .همچنين در رگرسيون چندگانه که براي متغير
وابسته (تا آوري) و متغيرهاي مستقي (اب اد اجتماعی،
اقتصادي ،نهادي و کالبدي) گرفته شد در خروجی
رگرسيون ضريب ت بين يا  (R2) R squareکه نسب
تغييرپذيري يا واريانس کلى در متغير وابسته توس
متغيرهاى مستقي را نشان میدهد برابر با  44/1درصد
بود ي نی  44/1درصد از تغييرات متغير وابسته (تا آوري
911
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جدول  :6تا آوري شهر اردبيي در سه وض ي با استفاده از آزمون فريدمن و کندال
تابآوری

رتبه میانگین

قبل از زلزله

1/13

حین زلزله

9/18

بعد از زلزله

9/81

مقدار خی دو
1/93

درجه آزادی
1

سطح معنیداری
3/399
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خاطر دسهترسهی هاي نسبتا مناسب به مراکز حساس و
حياتی میباشد .در همين راستا يافتههاي مذکور با توجه
به يافتههاي رضايی در سال  9081در خصوخ تا آوري
ض يف تهران که تنها  50درصد از مرد تهران را تا آور
دانستند و يافتههاي بدري و هم ارن در سال  9011که
تنها سهه اصهي از ده اصي تا آوري ،وض ي قابي قبولی
داشهتهاند ،مورد تاييد اس  .همچنين مدل تحليي مسير
هم نشههان داد که تقريبا  45درصههد از تا آوري شهههر
اردبيي توسهه چهار ب د مذکور و م يارهاي و مؤلفههاي
مربوطهه قهابهي پيشبينی میبهاشهههند ،که ب د کالبدي
بيشترين تاثير مستقيم و ير مستقيم را داشته اس  .در
اين خصههوخ نيز يافتههاي تحقيق حاضهههر با يافتههاي
رمضان زاده لسبويی و بدري در سال  9010که مهمترين
عهامي تاثيرگذار بر تا آوري را ب د نهادي -مديريتی ذکر
کردهاند ،در تضهههاد اسهه  ،چرا که براسهههاس يافتههاي
تحقيق ،ب د کالبدي مهمترين ب د در تا آوري میباشههد
و ب د نهادي در جايگاه سههو و باالتر از ب د اجتماعی قرار
گرفته اس  .پيشرو بودن ب د کالبدي بهعنوان ب دي که
بيشترين تاثير را در تا آور بودن شهههر اردبيي دارد ،به
هيچ وجه کافی نيسه و نبايد باعث فل برنامهريزان و
متخصهصين از کمک به ارتقاي وض ي و بهبود شراي
ساير اب اد در مسير تا آوري شهر اردبيي شود .همانگونه
که يافتههاي رمضان زاده لسبويی و دست ار گيخيلی در
سهال  9010نشان داده که تا آوري تنها به ب د کالبدي
و سههازهاي ختم نمیشههود و بايد به سههاير اب اد نيز توجه
داشه  .لذا زمانی شهر اردبيي میتواند در زمره شهرهاي
تا آوري قرار بگيرد که از رشههد محسههوس ،متوازن و
نزدي ی در تمهامی اب اد  4گانه مورد مطال ه برخوردار

برابر با نتايج حاصله از جدول  6میتوان گف که وض ي
اردبيي در خصههوخ احتمال وقوع زلزله در شههراي بدي
اسهه  .ديدگاه خبرگان در حال قبي از زلزله به نسههب
بهتر از حهاله حين زلزله بوده و همينطور حال حين
زلزله نسب به حال ب د از زلزله از وض ي نسبتا بهتري
برخوردار اسهه  .ولی در کي وضهه ي تا آوري اردبيي
نهامناسهههب اسهه چرا که مقادير گرايش به سهههم
آسهههيبپذيري دارند .بهگونهاي که آزمونهاي فريدمن و
کندال با سههط م نیداري  15درصههد و مقدار خی دو
نسبتا باال ،اين وض ي را تأييد میکنند.
بحث و نتیجهگیری
موضهههوع تهها آوري ي ی از مهمترين و کليههديترين
روي ردهاي شههري اسه که ضامن بقاي س ونتگاههاي
شههري اس  .اين روي رد ،راهنمايی اس تا مستولين و
دسهه انهدرکهاران از تصهههميمهات ان طافپذير ،خ
مشههیهاي جديد براي مديري شهههري اسههتفاده کنند.
ايجاد تا آوري در اين زمينه نيازمند هم اري و ارتباط
درون و بين سههازمانها و دس ه اندرکاران ،تطبيقدهی
نههاد مهديريتی بها مقياس اکولواي ی منبع مورد نظر،
جلوگيري از بخشهههی نگري اسه ه  .در اين خصهههوخ
يافتههاي تحقيق نشهان داد که تا آوري شهر اردبيي در
برابر زلزله کمتر از حد متوسه اس  ،که اين امر گوياي
شراي نامناسب شهر از نظر تا آوري اس  .حال در اين
خصوخ ب د کالبدي شهر نسب بر ساير اب اد (اقتصادي،
اجتماعی و نهادي) از وضهه ي نسهههبتا خوبی برخوردار
اسهه  ،هر چند که ميانگين ب د کالبدي هم کمتر از حد
متوس ه اس ه  .در واقع اين وض ه ي در ب د کالبدي به
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اقدامات كالبدی :با توجه به نتايج که ب د کالبدي را موثر-
ترين ب د در تا آوري شهر اردبيي نشان داد لذا بايد توجه
ويژهاي به ب د کالبدي داش بگونهاي که به برنامهريزي
مناسب کاربري زمين شهري ،رعاي حريم مناطق
پرخطر ،مقاو سازي ساختمانها (بهخصوخ در باف هاي
فرسوده و ير رسمی مثي قسم هاي شمالی و ربی
اردبيي) ،رعاي عرض م ابر (بهخصوخ در باف هاي
قديمی شهر ،مثي باف مرکزي اردبيي) ،ايجاد تسهيالت
ايمنی و اوراانسی با دسترسی و حوزه پوشش و ام انات
کافی (بهخصوخ در باف هاي فرسوده و ير رسمی مثي
قسم هاي شمالی و ربی اردبيي) ،رعاي قوانين
م ماري و شهرسازي ،استفاده از مصال مناسب ،توجه
ويژهاي شود .مضافا اين ه براي جلوگيري از حوادث بايد
فرهنگ ساخ و ساز و رعاي استانداردهاي  2008بهبود
يابد تا ميزان خسارات جانی و مالی را به حداقي رسد .باال
بردن کيفي ساختمانها بهويژه در باف هاي فرسوده و
مناطق حاشيهاي اردبيي (همچون قسم شمال ربی و
ربی اردبيي) ،کاهش تراکمها بهويژه در قسم هاي
مرکزي شهر  ،بهبود دسترسیها در مرکز شهر و حاشيه
شهر ،و دوري از حريمهاي خطرزا باعث افزايش امني
شهر خواهد شد ،در صورت عد رعاي موارد مذکور
آسيبهاي جدي به شهر وارد میگردد و زمينهاي براي
فلج شدن شهر در ساعات اوليه امداد از لحاظ امداد و
نجات خواهد شد لذا دسترسی مرد و گروههاي
امدادرسان به شريانهاي حياتی و محي باز و تراکم در
آنها بايد در نظر گرفته شود.
اقدامات اقتصادی :گسترش حوزه پوشش بيمههاي
حوادث ،سرمايهگذاري در بخش مديري بحران شهري،
گسترش ام انات مديري بحران و استفاده چندمنظوره از
فضاها و ام انات مربوطه در شهر ،سرمايهگذاري در بخش
آموزش شهروندي (بهويژه در مدارس مناطق محرو شهر
اردبيي ،مثي محالت سيزده گانه) ،برنامهريزي اقتصاد
محور شهري و ممان از ساخ و سازهاي ناپايدار،
آموزش مهارتهاي حين و ب د از زلزله در خصوخ بازيابی

باشههد .اردبيي با برخورداري از ويژگیهاي خاخ از جمله
باال بودن تراکم جم يتی و ساختمانی ،تمرکز اکثر مراکز
اداري و اقتصهادي اسهتان ،موق ي ويژه زمينشناسی و
وجود گسهيهاي پيرامونی شهر ،از جمله مناطق حساس
و در م رض خطر ناشهی از رخداد زلزله اسه  .با توجه به
تراکم و تمرکز ،وجود باف هاي فرسوده ،م ابر کم عرض،
کاسهتیهاي احتمالی موجود در سيستمهاي پاسخگويی
و مقهابلهه بها سهههوان  ،اطالعات ناکافی در مورد م ان
مجروحان و زمانبر بودن دسترسی به اطالعات محلی ،در
برخورد با هر يک از اين سهوان بسيار آسيب پذير خواهد
بود و افزايش تا آوري شهههري در اردبيي بسههيار حائز
اهمي اسهه  .چرا که يافتهها حاکی از اين اسهه که
وضه ي شهر اردبيي در ب د از زلزله بدتر از حين زلزله و
در حين زلزلهه بهدتر از قبههي زلزلهه خواههد بود .در کههي
میتوان گفه کهه يافتههاي اين پژوهش نظرات برنتو و
هم ههاران ( )1334در خصهههوخ نقش آمههادگی فنی،
سهههازمهانی ،اجتمهاعی و اقتصهههادي شههههر و نيز نتههايج
پژوهش هههاي رُز ( ،)1334در خصهههوخ نقش ميزان
آمادگی اقتصادي در افزايش يا کاهش تا آوري شهر در
مواجههه بها بحران مخهاطرات محيطی را تهأييد میکند.
همچنين نظرات ويشهههسهههلگارتنر و کلمن ( ،)1394در
خصههوخ اهمي پرداختن جديتر مديري شهههري به
موضهههوع تها آوري را تأييد میکند .همچنين نتايج اين
پژوهش همسهههو با يافتههاي رضهههايی ( ،)9081بدري و
هم اران ( ،)9011رمضان زاده لسبوئی و بدري ()9010
و رمضان زاده لسبوئی و درست ار گي خيلی ( )9010قرار
دارد که نشهان دهنده ناآمادگی ا لب شهههرهاي کشور از
جمله اردبيي براي تا آوري در مقابي مخاطرات محيطی
از جملهه زلزلهه اسه ه  .بر مبنههاي يهافتههههاي پژوهش
پيشهههنههادات زير میتوانهد در صهههورت اجرا به افزايش
تها آوري شههههر در حين و ب د از وقوع زلزله به کاهش
خسهارات و آسهيبها و افزايش تا آوري شهر و برگش
به وض ي مطلو کمک نمايند:

914

سنجش تا آوري شهري در برابر خطر وقوع زلزله 915 ........................................................................ .......................................

مشا ي ،هوشمندسازي شهر در راستاي حفظ اموال و
دارايیهاي شهري.
اقدامات اجتماعی :با توجه به اين امر که زلزله از مهمترين
و محتميترين مخاطرات شهر اردبيي اس  ،نقش
مشارک ساکنان محلی در نجات آسيب ديدگان زلزله
احتمالی اردبيي بسيار پررنگتر مینمايد .از اين رو ،اتخاذ
راه ارهاي مديري بحران جام ه محور ،توانمندسازي
شهروندان و استفاده از توان مشارک مردمی براي مقابله
با سوان طبي ی مانند زلزله و افزايش تا آوري شهري
بسيار مهم اس  .براساس اين نتايج پيشنهاد میشود که
آموزش جامع براي همه مديران و مرد به وسيله نهادهاي
مربوط صورت پذيرد ،چرا که در صورتی که افراد از آگاهی
و مهارت کافی برخوردار و توانمند شده باشند میتوان
اميدوار بود که هنگا وقوع زلزله خواهند توانس با
واکنش و رفتار مناسب ،جان خود و نزدي انشان را حفظ
کرده و دچار آسيب جانی ،مالی و روحی کمتري شوند.

بدين ترتيب توانايی سيستمهاي شهري براي مقاوم و
بازتوانی سريع در حوادث فاج هآميز ارتقاء يافته و تا -
آوري شهري ايجاد خواهد شد .از اينرو توانمندسازي
شهروندان از طريق آگاهی بخشی ،فرهنگسازي و
آموزشهاي مهارتی به منظور کاهش آسيبپذيري آنها
در هنگا وقوع زلزله مطرح میگردد (بهويژه در مناطق
حاشيهاي شهر که باف فرسوده و اس ان ير رسمی
دارند ،همچون محله سلمان آباد و يا باف هاي روستايی
همچون محله نيار).
اقدامات نهادی -مدیریتی :بسترسازي براي مشارک
شهروندي ،تالش براي ايجاد ظرفي ها و ام انات مديري
بحران و تا آوري شهري ،برنامهريزي مستمر و فرآيندي
مديري بحران شهري ،تالش براي هوشمندسازي شهر و
مديري ي پارچه شهري براي مواجهه با خطرات وقوع
زلزله ،آمادهسازي شهر براي رويارويی حين و ب د از زلزله.
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