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 دهیچک  یدیواژگان کل

 ندیرآف .است یار اساسیامروز از مسائل بس یایا انسان ساخت در دنیو  یعیبا توجه به وقوع سوانح طب یآورتاب 

به  یو مال یجان تلفات لیتحم یریشگیپ و حوادث بینیپیش یبرا الزم ییتوانا از یستیبا مسکن یآورتاب

 یلیتحل - یفیتوص یشناسو از لحاظ روش یپژوهش به لحاظ هدف کاربرد نیا .شهروندان برخوردار باشد

 هایاحدبر و تأکیدو با  یعیدر برابر سوانح طب یکالبد یآورتاب یابیپژوهش حاضر ارز هدف .است یاسازه یکرد مطالعات کالبدیبر رو یمبتن

ق یتحق به اهداف یابیدست یبرا .باشدمیکشور  هایمورد مطالعه همه شهرستان قلمرو .است یعیطب ت مساکن در برابر سوانحیفیو ک یمسکون

 از هاشاخص به یوزنده جهت .شاخص شد 11مجموعا  و؛ استخراج شد یت مصالح و تراکم خانوار در واحد مسکونیفیمنتخب ک هایشاخص

ل یوتحل هیس مورد تجزیتاپس گیریمیبا کمک مدل تصم کشور هایازشهرستان کیهر یکالبد یآورتاب بندیو رتبه یابیارز یبرا و ahpمدل 

 طیازمح نقشه دیتول یبرا شده و ( استفادهMoran's) ییفضا یمسکن از خودهمبستگ یآورتاب هایشاخص یل الگویتحل یقرارگرفته و برا

gis یدارا یمسکون هاینسبت واحد شاخص .است 0.1کوچکتر از  هاه شاخصیب خطا کلیضر که؛ دهدمینشان  جینتا .شده است استفاده 

ت یدر وضع یآورکشور به لحاظ تاب هایشهرستان در .دارا است هان شاخصیوزن را درب نیشتریب 0.141با وزن  متر 300شتر از یب یاسکلت فلز

 یرویپ ییاهخوش یدر کشور از الگو یمسکن به صورت کل یآورتاب ییفضا لیتحل .اندکه در مرکز کشور واقع شده ییهامتوسط هستند شهرستان

 .اندت نامطلوب واقع شدهیاند در وضعه کشور واقع شدهیکه در حاش ییهااند و شهرستانت مطلوب واقع شدهیوضع در .کندمی

 ،یکالبد یآورتاب ،یآورتاب

 ،سیتاپس مدل ،مسکن

 موران

 گفتارشیپ -1
در طول تاریخ  همواره ،های انسان ساختشهر مانند دیگر پدیده

ی هایو زمان حیات خود درگیر تغییر و تحوالتی بوده است که ر

ن زیرا به معنای سکو؛ پذیر نیستاز این تغییر و تحوالت امکان

شود )ابدلی و میو توقف است که به مرگ حیات شهری منجر 

 به عنوان را اکوسیستم یک در آوریتاب .(2:13:1،رجایی

 تمقاوم که تغییرات جذب برای اکوسیستم توانایی از معیاری

 ،هولینگ تعریف به توجه با است کرده تعریف دارد را قبلی

 یگیراندازه و سیستم یک درون روابط تداوم نییتع ،آوریتاب

 در ایجاد شده تغییرات جذب برای سیستم این توانایی

 ازهمب ،گوناگون عوامل و اثرات درمقابل گوناگون که هایوضعیت

راستای روند  در .(::19:13،)ملکی و دیگران است ،کند مقاومت

 ،ادربرابر بالی هاپذیری شهررشد شهر نشینی و افزایش آسیب

 به؛ شودچشمگیری در نگرش به مخاطرات دیده می راتییتغ
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 پذیریدیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیبطوری که 

 .آوری در مقابل سوانح تغییر پیدا کرده استبافزایش تابه 

(O'Brien &Sygna,2004:197) آغاز  نقطه ،خانه برای انسان

جنب  - استراحت ،سفر آمدن همچون ها،بسیاری از دوگانگی

 -یخصوص ،بیرون -درون ،مکان -فضا ،اجتماع -خانواده ،وجوش

ذهن و پیداست در این  - قلب ،اجتماعی - یخانگ ،عمومی

مخاطرات در دنیا همواره  (short,2006:14) .شدن است -بودن

اند که در نتیجه چالشی بزرگ در راه توسعه پایدار فراهم نموده

های هاى رسیدن به این توسعه توسط کاهش الگوراه

خاصی برخوردار است و  پذیری ضرورت دارد و از اهمیتآسیب

های شهری جایگاهی مناسب یافته تا گذاریباید در سیاست

بتوان شرایط مطلوبى برای کاهش خطر مؤثر و کارا در سطوح 

این رو نواحی شهری بدلیل پذیرش  از .مختلف ایجاد نمود

آمده است که های فراوان از مناطق حساس به شمار میجمعیت

پذیری را تشدید نموده آسیب زانیم ،بدلیل نوع تعامل انسان

تواند راهنمای و مطالعه این گونه مخاطرات می ییشناسا .است

خوبی در ارتباط با طراحی مناطق شهری جدید و نیز کنترل 

درراستای اداره مناطق شهری از سوی متولیان امور تلقی  هاآن

 (.::201:13 ،پور مقدمداداش ،زادهگردد )ولی

 تاریخ هایدوره دیگر با متفاوت هاییشیوه به مردم عموم امروزه

 خبری بخش هر در که طوری به .شوندمی مواجه سوانح با

 دیده هاآن وقوع محل از نظر صرف ،سوانح آخرین از تصاویری

 انیمبد که یابدمی بیشتری اهمیت موضوع هنگامی نیا .شودمی

 را دالر میلیارد 000 معادل خسارتی اخیر هایسال در هابحران

 یرتأث نفر میلیارد سه از بیش بر که اندوارد کرده هاکشور به

 از را خود جان نفر 190000 از بیش تعداد این از و گذاشته

آوری تاب ،امروزه .(::200:13،اند )زیاری و دیگرانداده دست

 گرفته بکار سوانح در مدیریت ویژه به گوناگون هایحوزه در

 تصویب به 2005 ژانویه 22 هیوگو در طرح چارچوب .شودمی

 متحد ملل سازمان کاهش بحران المللیبین استراتژی

(UNISDR )زمینه این در حرکتی مثبت خود رسید که 

 اصلی هدف ،قانونی این الیحه تصویب زمان از .شودمی محسوب

 کاهش بر عالوه ،بحران خطر و کاهش مخاطره برای ریزیبرنامه

 وریبآ تا ایجاد روی تمرکز سمت به بارزنحوی  به پذیریآسیب

 ایران (Mayunga,2007:1) .است کرده گرایش پیدا جوامع در

 ویژه به و شناختی نیزم ،اقلیمی هایویژگی دلیل به نیز

 جمله آسیب از ،هیمالیا -آلپ خیز زلزله کمربند روی قرارگیری

 صشاخ که طوری به؛ شودمی محسوب دنیا هایکشور پذیرترین

 ( نشان2004ملل ) سازمان یتوسعه یبرنامه بحران ریسک

 در ار زلزلهپذیری آسیب باالترین رانیا ،ارمنستان از بعد دهدمی

 طبیعی مورد بالیای 31،نوع 40 از و دارد جهان هایکشور میان

 مقوله .(10:13:3،همکاران و رضاییت )اس داده رخ ایران در

جامعه است که با  های توسعه در یکترین بخشمسکن از مهم

محیطی و کالبدی خود  ستیز ،یاجتماع ،ابعاد وسیع اقتصادی

این  در .ای در ارائه سالمت و سیمای جامعه دارداثرات گسترده

 ،میان آنچه که بر کیفیت و کمیت مسکن تأثیر مستقیمی دارد

باشد که بازتاب حقیقی اجتماعی می -های اقتصادییژگیو

د خواهد بود در این بین کیفیت مفهوم کیفیت و رفاه زندگی افرا

های روانی و اجتماعی مربوط به کیفیت شاخص ،ای داردگسترده

 به ،های کیفی استکه فقط یکی از اجزای مجموعه مشخصه

 .اندپیچیده اریبس ،های فیزیکی آنویژه در مقایسه با مشخصه

رایط و ش یمنیا ،نظر تأثیری که بر سالمتی از ،مسکن تیفیک

 ای بر رفاهمالحظهمستقیم و قابل اثر ،گزاردمناسب زیست می

ای از مجموعه ،های صنعتیکه در بین کشوریدرحال .مردم دارد

های های مربوط به میانگین عمر موجودی واحدشاخص

 ،های در حال توسعهکشور در ،رسدبه نظر می مناسب ،مسکونی

مصالح موجودی مسکن های مربوط به شرایط ساختی و شاخص

 وجود با نیز امروزه .(::103:13،کاربرد دارد )روستایی و علیزاده

 ادح مسائل از یکی مسکن بخش مشکالت ،زیاد هایپیشرفت

 ،داخلی هایمهاجرت کهیبهطور ،است حال توسعه در هایکشور

 ضعف ،کافی منابع فقدان ،زمین عرضه به مربوط مشکالت

 سایر و جامع مسکن برنامهریزی نداشتن ،اقتصادی مدیریت

 وجود هاکشور این های اقتصادیزیرساخت در که هایینارسایی

 یگرد سویی از شهرنشین جمعیت افزایش شتابان و یکسو از دارد

 کرده تبدیل الینحل مشکلی به را هاکشور این در تأمین سرپناه

 در یشهر مسکن پایین تیفیک ،فوق گذشته از مشکالت است

 در هاآن نبودن آورتاب و مسکن پذیریآسیب به منجر ها،شهر

 یبسیار آمار موجود اساس بر چه بسا و گردیده حوادث انواع برابر

 و هاناب پایین کیفیت ناشی از شهروندان مالی و جانی تلفات از

 یبررس .(32:13:1 ،است )تقی لو و همکاران هاآن نبودن آورتاب

های مختلف شناخته و شیوه هااز ابزار یکی ،های مسکنشاخص

 ،توان به کمک آنرود که میشده از ویژگی مسکن به شمارمی

 با .(11:1312،های مؤثر درامر مسکن را شناخت )توفیقهیرو

های مسکونی معمولی درصد واحد 13:9،91توجه به آمار سال 
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ین ایبه درصد پ باتوجه .بادوام )دارای اسکلت فلزی یا بتنی( است

آوری در مساکن بادوام در کل کشور لزوم بررسی تاب

تشدید  هاهای کالبدی به خصوص در مواقع بحرانشاخص

 تلفات در هاشهر پررنگ نقش به توجه با میان این در .شودمی

 اخیر دهۀ یک از کمتر طی در ،شهروندان مالی و جانی

 ساختن آورتاب بر تأکید با بحران شهری مدیریت هاینظریه

 راهبرد یک به را شهری مساکن آوریخصوص تاب به و شهر

 بخش مسکن رایز ،است کرده تبدیل هاشهر برای و اساسی مهم

 اساسی از اهمیت راهبرد این در مهم مباحث از یکی عنوان به

 به ،ایران هایشهر خطرپذیری اخیر هایسال در .است برخوردار

 افزایش غیرمترقبه سوانح و حوادث برابر در ،شهری مراکز ویژه

درایران که همیشه  هااساسی شهر مشکل .است داشته

 ،ریزان و مسئوالن شهری را به چاره اندیشی واداشته استبرنامه

یفیت کهای بیدار شهری یا بافتهای مسألهفیزیکی و بافت افت

در فضای شهری است و عوارض سوء و حادی که حاکی از عدم 

توان بروز دهد هدف آوری در این زمینه میرعایت اصول تاب

آوری کالبدی در برابر سوانح طبیعی پژوهش حاضر ارزیابی تاب

های مسکونی و کیفیت مساکن در برابر سوانح و با تأکید بر واحد

 .طبیعی است

سوانح طبیعى همواره براى جوامع شهرى به عنوان چالشى 

همواره در معرض  هاهاى انسانى و زیرساختوسکونتگاه ،بزرگ

اند و در گذر زمان افزایش یافته سوانح ،آمار طبق .اندتهدید بوده

پذیرى جوامع شهرى در برابر سوانح )به ویژه در کشورهاى آسیب

 شتریب ،حال حاضر در .در حال توسعه( سیر صعودى دارند

های وسیع مهاجرت .کنندزندگی می هاجمعیت جهان در شهر

 رارق ،های غیررسمیو تشکیل محله هابه شهراز مناطق روستایی 

گرفتن جمعیت در معرض شرایط بد آب و هوایی و بالیای 

اند و چالش عمده بسیاری از حال افزایش در ،طبیعی دیگر

آوری که به مفهوم بازگشت این موقعیت تاب در .هستند هاشهر

دا پی یمعن ،تواند باشدبه حالت عادی پس از ر خ دادن حادثه می

با احتمال بالیای طبیعی باال و دارای  یکشور ،ایران در .کندمی

آوری اهمیت بیشتری تاب ،هایی با بافت نامتجانس و کهنهشهر

 .آوری کالبدی استتاب ،آوری شهریمهمترین ابعاد تاب از .دارد

آوری توجه به تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته به تاب با

آوری صورت جامع در خصوص تابکالبدی توجه شده ولی به 

مسکونی در هیچ تحقیقی صورت نگرفته و ضرورت توجه به 

این مقاله به  در .نمایدآوری مسکونی را در کل کشور میتاب

 سهیمقا ،های کشورآوری کالبدی شهرستانبررسی تاب

بندی در و در نهایت جمع هاهای مدنظر قرارداده شده آنمعیار

 دی شهری در کشور پرداخته شده است.آوری کالبمورد تاب

آوری هدف از این مقاله این بوده که با نگرشی کالن وضعیت تاب

کالبدی نقاط مختلف شهری ایران مورد بررسی قرار گیرد تا 

های مرتبط کشور بهتر متوجه خطرات دست اندرکاران و سازمان

 یاناین م در .ناشی از پایین بودن میزان تابآوری کالبدی شوند

آوری مسکن شود تحلیل فضایی تابدو سؤال اصلی مطرح می

أل و سو؟ کندبه صورت کلی در کشور از چه الگویی پیروی می

و  هاهای کشور از لحاظ پارامتردیگراین است که شهرستان

 ؟آوری کالبدی مسکن به چه صورت استهای تابمؤلفه

 قینه تحقیشیپ -2

 فنون مهندسی در ،آوریاولین کاربرد جدی استفاده از کلمه تاب
 -12توسط مهندس اسکاتلندی رنکین ) 1191بود که در سال 

های فوالدی مورد ( برای توصیف قدرت و نرمی محور1120
آوری به معنا یمقاومت کلمه تاب نیهمچن .استفاده قرار گرفت

 هنگام بازسازی هادر برابر تأثیرات زلزله با مشاهدات آمریکایی
وب غربی توکیو پس از دو فاجعه اصلی زلزله شهر شیمودا در جن

؛ آوریرسانی مفهوم تابروز به .بکار برده شد 1194در سال 
به منظور تحلیل پایایی  هاتوسط هولینگ به تئوری سیستم

اواخر دهه  در .گرددبرمی 1:13شناسی به سال های بوممجموعه
 دانان ازآوری به همت اقتصاددانان و جغرافیتاب ،0::1

توان شناسی انسانی تغییر مسیر داد میشناسی طبیعی به بومبوم
آوری به صورت عملی توسط تیمرمن به حوزه گفت اولین بار تاب

آوری در کاهش مخاطرات وارد شد و تعریف مناسبی که از تاب
ا و ی جامعه ،توانایی سیستم":رود این گونه استخطر بکار می

 ،ضربات تحمل ،احتماع در معرض خطر به منظور استقامت
و بازسازی تأثیرات ریسک با روشی به موقع و مؤثر که  یسازگار

ه ک؛ "و وظایف پایه حیاتی هست هاشامل حفظ و ترمیم ساختار
 ،یسازگار ،دنیورجه :در اینجا معانی بسیاری قابل مشاهده است

 (.109:13:9 ،نژادو حفظ استحکام )محمدی و احد غلبه
 و مراکز علمی هادر پیشینه تحقیق مطالعات خوبی در دانشگاه

های پیشرفته دنیا انجام گرفته است اما در داخل و فنی کشور

 آوری کالبدی وزیرایران تحقیقات نسبتاً محدودی در زمینه تاب

های کشور صورت گرفته است که از میان ساختی در سطح شهر

آن مطالعات به چند مورد از مطالعات داخل یو خارجی اشاره 

کنیم.می
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 قیتحق نهیشیپ :1جدول 

 محقق سال عنوان های کلیدی اثریافته

 ایذه شهر وضعیت که داد نشان بعد کالبدی از آمده به دست نتایج

 بعد از حاصل جینتا است. پایین زلزله احتمالی وقوع دربرابرِ

و  001/0نشان داده که ناحیه مرکزی با مقداری  نیز اجتماعی

 یبه ترتیب در جایگاه اول و دوم، نواح 900/0ناحیه غربی با 

در جایگاه سوم و  -333/0شمالی و نورآباد با مقدار جریان خالص 

گرفته  در جایگاه آخر قرار-900/0ی شرقی با مقدار خالص ناحیه

توان گفت بین نواحی شهر ایذه از لحاظ می نیاست: بنابرا

 آوری اجتماعی تفاوت وجوددارد.تاب

آوری در بررسی و سنجش میزان تاب

ابعاد کالبدی و اجتماعی در برابر زلزله 

 «ی موردی شهر ایذه()مطالعه

13:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملکی و 

 همکاران

مالکیت »، «قیمت زمین»های نتایج حاکی از آن است که شاخص

ین بیشتر« هاپراکنش کاربری»و « هاارتفاع ساختمان»، «خصوصی

شهرداری  1ی آوری مسکن در منطقهی تابتأثیر را در آینده

عوامل به عنوان عوامل پایه در  نیاصفهان خواهند داشت. ا

 شوند و روند تغییراتافزار سناریو ویزارد میسناریونگاری وارد نرم

آوری نگاری تابگذار در حوزه آیندهشاخص تأثیر 4ک از این هر ی

مسکن بر یکدیگر )با استفاده از تکنیک دلفی و پانل خبرنگاران 

نامه( مورد ی مورد مطالعه و ابزار پرسشخبرگان آشنا به محدوده

و، ترین سناریترتیب در محتمل نیارزیابی قرار گرفته است. بد

ارتفاع »، «لکیت خصوصیما»، «قیمت زمین»های شاخص

 «هاپراکنش کاربری»دارای روند افزایشی و شاخص « هاساختمان

بدون تغییر روند خواهد بود که این تغییرات به جز در شاخص 

ری آومطلوبیت نسبی در افزایش تاب ی، دارا«هاارتفاع ساختمان»

 1آوری مسکن در منطقه تاب تیهستند. بر این اساس، وضع

 )بهبود وضعیت( است. شیآینده روبه افزا اصفهان، در

 منطقۀ در مسکن آورینگاری تابآینده

 تلفیقی روش از استفاده با اصفهان 1

 متقاطع اثرات تحلیل و سناریو پردازی
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شاهیوندی و  

 همکاران

 ترتیب بهها شاخص یریفریدمن، اثرپذ آزمون نتایج اساس بر

 تیفیخدمات، ک به دسترسی تیفیمعابر، ک و فضا کیفیت از عبارت

طی، محی تیفیاراضی، ک کاربری تیفیها، کساز و ساخت و مسکن

 کالبدیآوری تاب ارتقای یبرا است. بوده نهادی -اداری و سرپناه

 کمتری اثرپذیری که هاییشاخص ارتقای بر است الزم هاروستا

 شود. بیشتری تأکید هادی طرح اجرای دراند داشته

 بر هادی طرح اجرای اثرات بررسی

 هایسکونتگاه کالبدیآوری تاب

شهرستان  موردی: مطالعه روستایی

 مریوان

13:1 

ویسی و 

 همکاران

با  (CRI)آوری ترکیبی های تاباین مطالعه با ایجاد شاخص

کند، آوری را منعکس میزیر دامنه تاب 9متغیر که  20استفاده از 

 ،یجامعه، اقتصاد هیبه این شکاف در زیمبابوه پاسخ داد: سرما

برای  CRIو بهداشتی. سپس از  یها، اجتماعرساختیز

منطقه  1:پذیری در برداری از تغییرات مکانی انعطافنقشه

 اکثر مناطق با مقاومت متوسط دهد کهنشان می جیاستفاده شد. نتا

کمتر عمدتاً روستایی و حاشیه نشین هستند، در حالی که 

های ترین مناطق در مناطق شهری که خدمات و زیرساختمقاوم

، ها، بهداشترساختیاند. زآمده دیاند، پدخدمات بهتر توسعه یافته

یک شاخص مقاومت ذاتی مرکب برای 

از وضعیت مقاومت در  انطباق زیمبابوه:

 برابر بالیای طبیعی

 

2021 

امانوئل ماهورا و 

 همکاران
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 1400نگارندگان() :منبع 

 و بررسى به ،با توجه به این که در غالب تحقیقات و مطالعات

 پرداخته شده و تاکنون با هاارزیابى تاب آورى کالبدى شهر

های محوریت تاب آورى کالبدى اماکن مسکونى در شهرستان

کشور صورت نگرفته است و ضرورت توجه به این امر را الزم 

در  شهری بحران مدیریت و مسکن با رابطه در .نمایدمی

 جهان دیگر نقاط و ایران در فراوانی هایپژوهش اخیر هایسال

 عاداب از بخشی به بررسی اقدام کدام هر که است گرفته صورت

 نیا .نمودند طبیعی حوادث عمدتاً برابر در مسکن آوریتاب

 کالبدی هایشاخص آوریتاب بررسیکلی هدف با نیز پژوهش

 از جدیدی چارچوب مطالعه نیا .است پذیرفته صورت مسکن

 آوریتاب ارزیابی روش به منظور ارتقای آوریتاب جایگاه

د بر و با تأکی؛ دهدمی ارائه ملی سطح در بالیای طبیعی درمقابل

های مسکونی آوری واحدهای کالبدی مسکن میزان تابشاخص

دهد نقطه قوت این پژوهش نسبت به را مورد ارزیابی قرارمی

های آماری استفاده شده مطالعات پیشین در این است که از داده

ست و همچنین های کیفی مسکن مد نظر قرار گرفته او شاخص

در  AHPو  TOPSISهای مختلف همچون به کارگیری تکنیک

 تجزیه و تحلیل کار است.

به ذرت و غذای غنی شده این  یسرپرست خانوار و درآمد، دسترس

ها بیشتر تحت تجزیه و تحلیل عاملی قرار گرفت برای تعیین یافته

 Moran’sهای آماری پذیری در فضا، از آزمونهای انعطافخوشه

Index  وGetis Ord Gi بندی مکانی خوشه جیاستفاده شد. نتا

CRI اهش، کریزی اقدامات را تأیید کرد؛ بنابراین نتایج در برنامه

 پاسخ و آمادگی در سراسر کشور مفید است.

 پذیری در برابر تأثیرات تغییردر این مقاله چگونگی ایجاد انعطاف

بر  برنامه نیشود. ابررسی میهای غیررسمی اقلیم در سکونتگاه

های با درآمد کم های کشورهای غیررسمی در شهرروی سکونتگاه

 نیو نحوه تمرکز این افراد در معرض خطر تمرکز دارد. او متوسط 

پذیری اقلیم در مقاله همچنین مروری بر آنچه برای رفع انعطاف

، شود، دارد. به طور خاصهای غیر رسمی انجام میسکونتگاه

ها اقدامات به رهبری جامعه و دولت برای به روزرسانی سکونتگاه

تواند مقاومت در برابر خطرات ناشی از تغییر آب و هوا را افزایش می

بحث در  نیپذیر خدمت کند. همچنهای آسیبداده و به گروه

مورد چگونگی عبور از موانع مقیاس و اثربخشی بیشتر، از جمله با 

 ف توسعه پایدار.هم افزایی با اهدا

آوری در برابر تغییرات آب و ایجاد تاب

 های غیررسمیهوایی در سکونتگاه

2020 

دیوید ستر ویت 

 و همکاران

در این مقاله با تأکید بر کشور اندونزی، پس از بازبینی وضعیت 

ها دربرابر زلزله به این پذیر بودن آنها و آسیبفعلی ساختمان

زمان آغاز تغییرات مثبت در ساختار نتیجه رسیدند که اکنون 

 های محلی است.دولت

آوری مسکن در برابر زلزله سنجش تاب

ی زمانی های در حال توسعهدر کشور

 های دولت محلیبرای تغییر بخش

2011 
چارلزون و 

 همکارا
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 محدوده مورد مطالعه -3

 
 نگارندگان() :مورد مطالعه منبع محدوده :1شکل 

منطقه را تشکیل  پنج ،استان است که در کل 31یران دارای ا

 ها،استان شامل ،ترتیب به ،کشوری در ایران ماتیتقس .دهندمی

آخرین  براساس .شودمی هاو دهستان هابخش ها،شهرستان

 کشور ،خورشیدی ::13وضع تقسیمات کشوری در پایان سال 

اساس سرشماری  بر .استشهرستان تشکیل شده 491ایران از 

کشور و درصد  تیجمع ،آمار ایران نفوس و مسکن در مرکز

 اند در جدولواحدهای مسکونی که از مصالح بادوام استفاده کرده

آوری گردیده از اولین سرشماری تا آخرین سرشماری جمع 2

 .است

 کشور و واحدهای مسکونی با دوام تیجمع :2جدول 

 جمعیت
معمولی های مسکونی درصد واحد

 بادوام )دارای اسکلت فلزی یا بتنی(
 سال

12222214 91 13:9 

14025102 31 1319 

24455000 14 1319 

02005414 3 1309 

33140100 1 1399 

25100122 0.3 1349 

10250140 - 1339 

 مرکز آمار ایران() :منبع
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 قیتحق ینظر یمبان -0

 یآورتاب -2-1

به کار « بازگشت به گذشته»به مفهوم  اغلب ،آوریواژه تاب

به معنای « Resilio»رود که از ریشۀ التین به معنای می

 هچ در بار اولین اینکه گرفته شده است« برگشت به عقب»

 .است بحث مورد هنوز ،شد مطرح ایرشته

 به یاکولوژ در بار اولین برای که باورند این بر محققان از یبعض

 ار فیزیک رشته محققان دیگرکه  یدرحال ،است شده برده کار

 انتشار از پس 1:13 سال در ،اکولوژی حوزه در .اندبردهم نا

 هایمسیست پایداری وآوری بتا» عنوان تحت هالینگ پژوهش

 ،آوریتاب ،هالینگ تعریف به توجه شد با مطرح« اکولوژیکی

 ینا گیری تواناییاندازه و سیستم یک روابط درون تداوم نییتع

 ونگوناگ هایوضعیت در شده ایجاد تغییرات برای جذب سیستم

کند  مقاومت هم باز ،گوناگون عوامل و اثرات مقابل در است که

 (.190:13:1،)ابدالی و همکاران

 یآورتاب هایمؤلفه -2-2

های مختلفی است که تشخیص آوری دارای ابعاد و شاخصتاب

یک جامعه غیرتا بآور را از طریق بررسی و یک جامعه تا بآور از 

آوری تاب ،مؤلفه نیاول .سازدسنجش و مقایسه ممکن می

های های فرم شهری برگرفته از دیدگاهمؤلفه .کالبدی است

حرکت و  شبکه ،و رادوین شامل کاربری زمین نچیل ،کنزن

منظر شهری و فرم  نیهمچن ،های باز عمومیفضا ،دسترسی

های ارائه شده در مورد با نظریه هامؤلفه نیا .دباشنکالبدی می

ارتباط  هاآوری در شهرآوری همچنین تابهای تابسیستم

های همسان در کنار هم کاربری نییتع .تنگاتنگی دارند

زا نباشند و همچنین ای که در زمان بروز سانحه مشکلگونهبه

م متراکهای باز چند عملکردی در درون بافت مشخص کردن فضا

آوری شهری در افزایش تاب باعث ها،محالت مسکونی در شهر

های مناسب دسترسی وجود ،بر این عالوه .گرددبرابر سوانح می

ای که از نفوذپذیری بافت شهر به گونه یطراح ها،در سطح شهر

زمان بروز سانحه مخصوصاً زمین  در ،باالیی برخوردار باشد

وجود  هاو مسدود شدن مسیر هارهکه امکان ریزش جدا هالرزه

نقش مهمی  هاآوری شهردارد در افزایش و کاهش میزان تاب

 (.:13:1:2،کنند )جاللیایفا می

آوری تاب اصطالح .اجتماعی است بعد ،آوریدومین مؤلفه تاب

آوری اجتماعی و تاب؛ اجتماعی اولین بار توسط ادگر مطرح شد

ای هو یا جوامع برای مقابله با تنش هارا به عنوان توانایی گروه

و  یاسیس ،خارجی و اختالالت در مواجهه با تغییرات اجتماعی

آوری اجتماعی شامل تاب .کندزیست محیطی تعریف می

های اجتماعی با تغییرات شرایطی است که تحت آن افراد و گروه

 ،ماعیآوری اجتطور کلی قابلیت تاب به .یابندمحیطی انطباق می

یک اجتماع برای برگشت به تعادل یا پاسخ مثبت به  نتوا

سازی این آنکه هنوز در تعریف و شاخص با .است هامصیبت

همه تعاریف موجود در  کنیول ،مفهوم ابهامات زیادی وجود دارد

و یا  هاسازمان ،های افرادآوری اجتماعی به ظرفیتمورد تاب

 ابربر در تبدیل و قیتطب ،کردن جذب ،کردن تحملجوامع برای 

 & Keck) دارند توجه نوع هر از اجتماعی تهدیدات

Sakdapolrak, 2013:9) 

 بازگشتتت برای جامعه یک توانایی عنوان به اجتماعیآوری تاب

 شتتده تعریف ارزیابی برای خودش منابع از استتتفاده و عقب به

 و داخلی منابع روی بر طراحی برای اجتماعی آوریتاب .استتت

 تغییرات و هاش چال ها،تقاضا مدیریت برای هایشی شایستگ

  .است مستعد فاجعه دوره در شده مواجه
(28:2012,Ainuddin & Routray) 

 ،اقتصتتاد در .استتت اقتصتتادی بعد ،آوریتاب مؤلفه سووومین 

 در جوامع و افراد ذاتی ستتازگاری و واکنش عنوان بهآوری تاب

 با خستارات کاهش به قادر را هاآن که طوری به مخاطرات برابر

  شودمی فیتعر ،سازد مخاطرات از ناشی تقوه
 (.1397:23،)صادقی

 .است حکومتی یا نهادی بعد ،آوریتاب مؤلفه چهارمین

 هب وابسته هاینهاد و دولت نقش به حکومتی یا نهادیآوری تاب

 هاینیاز شناخت .شودمی گفته آوربتا جوامع ساختن در یاری

 یا یمل ،یمحل) سطحی هر در دولت هایت مسئولی و حکومتی

آور تاب جامعه ساخت کردن جلوگیری یا کردن آسان در( فدرال

 به جامعه اصول و هایسیاست اول مهم نهیزم .است ضروری

 تأثیر کردن کمتر در دولت هایبرنامه چارچوب بودن جامع

 ربوطهم هایسیاستسازی شفاف و منابع تأمین و طبیعی بالیای

 یعنی مهم زمینه نیدوم .شودمی گفتهآور تاب جوامع ساخت در

 در دولت توانایی روی بر اول زمینه به اتکا باریزی برنامه

 هاآن به و تحمل را طبیعی بالیای بتوانند که جوامعیسازی آماده

غالمی و کند )می تمرکز یابند بهبود و کنند غلبه

 (.90:13:1،همکاران

 آورشهر تاب -2-3
 وامعج و کالبدی هایسیستم از پایدار ایشبکه ،آورتاب شهر یک

 و ساخته شده هایمؤلفه ،کالبدی هایستمیس .است انسانی
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 ها،ساختمان ها،جاده شامل که هستند شهر طبیعی

 همچنین و انرژی تأمین تأسیسات و ارتباطات ها،رساختیز

 یطبیع هایسیستم و ایجغراف ،یتوپوگراف ،خاک ،آب هایمسیر

 ،ستا شهر بدن مثابه به کالبدی هایستمیس ،مجموع در .هستند

 بر ،آورتاب هایشهر .هایشماهیچه و هارگ سرخ ها،استخوان

 در گذشته حوادث تجارب از آمده دست به قوانین اساس

اند )پوراحمد و های شهری ساخته شدهمحیط

 حاصل هاینیرو برابر در است ممکن هاآن .(0:13:1:،همکاران

 هایشهر در .شوندنمی شکست دچار یول ،شوند خم خاطراتماز 

 برق گرفتگی؛ شوند واژگون باید کمتری هایساختمان ،آورتاب

 ریسک معرض در کمتری مشاغل و هاخانوار؛ دهد رخ کمتری

 ؛باشد داشته وجود باید کمتری جراحات و تلفات؛ گیرند قرار

 وقوع به باید کمتری هایناهماهنگی و ارتباطاتی اختالالت

 هایشهر مهم خصوصیات از تمرکززدایی و ارتباط .بپیوندد

 و یاجتماع ،اقتصادی هایشبکه که ایگونه به ،آور استتاب

 .باشد شده توزیع شهر سطح در این مانند

(vale&Campanella,2005:29) ای پایدار آور شبکهشهر تاب

های تمسیس .باشداجتماعات انسانی میهای فیزیکی و از سیستم

محیطی و ساخته شده شهر هستند که شامل  یاجزا ،فیزیکی

 ،خاک ،ارتباطی التیتسه ها،ساخت ریز ها،ساختمان ها،جاده

مجموع  در .باشدهای جغرافیای و امثال آن مییژگیو

ای یک هانیشر ها،استخوان ،های فیزیکی به عنوان کالبدسیستم

د های فیزیکی بایستمیس ،هنگام سانحه به .کنندمل میشهر ع

 ا،هاجتماع .قادر به ادامه حیات و عملکرد در شرایط وخیم باشند

را هدایت کرده  هاتیفعال ،اجتماعی و سازمانی شهر هستند اجزاء

 .ندکناستفاده می هاهای آن پاسخ داده و از تجربیات آنو به نیاز

باید قادر به نجات و عملکرد در  هااجتماع ،هنگام سانحه به

آور یک جامعه تاب نیهمچن .شرایط بحرانی و ویژه باشند

ای است که اقدام هدفمند جهت ارتقای ظرفیت فردی و جامعه

هایش انجام دهد تا بتواند به دوره تغییر جمعی شهروندان ونهاد

گفته و بر آن تأثیر بگذارد  پاسخ ،اقتصادی و اجتماعی

(Godschalk.2003:136.) 

 یمسکون یآورتاب -2-0
ترین عرصه در هر ترین و حساسکاربرى مسکونى به عنوان مهم

در درصد از سطح کاربرى هاى شهرى  90شهر با متوسط حدود 

هاى بافت. باشدکننده مىآمیز بسیار تعیینرویدادهایى مخاطره

مجدد  سازماندهى ،هاى تغییر آستانه :مسکونى عبارتند از

آمدن یا بهبود پس از شوک و تنش وارد  کنار ،ظرفیت مقاومت

درمعرض قرار گرفتن  واحد ،شده براى یادگیرى و تطبیق با آن

هاى هاى طبیعى یا سیستم ستمیاکوس ،)واحد تحلیل( تاب آورى

 (.49:1400،انسانى و محیطى )قاسمی و قرائی

 تمشخصا ،ریزی مسکنهای تأثیرگذار در برنامهیکی از جنبه

فیزیکی مسکن است که تا حدود زیادی اهداف کیفی را در 

 هایشاخص مهمترین از .دهدریزی مسکن پوشش میبرنامه

 عنو ،ساختمانی تراکم هایبه شاخص توانیم ،مسکن کالبدی

 ارهاش غیره و ساختمان ینما ،ابنیه تیفیک ،ساختمانی مصالح

 مدیریتخصوص  به و شهری بحران مدیریت با رابطه در .نمود

 بحران که مدیریت گفت توانمی شهری مسکن بخش بحران

 برای مدیران و شهروندان و مهارت دانش از است عبارت مسکن

کن مس مدیریت وریزی برنامه ،فناوری از و مناسب مفید استفادة

 برخورد در مناسب وعملی علمی مدیریت چنانچه است بدیهی

 زا ناشی انسانی هایخسارت ،موجود نباشد غیرمترقبه حوادث با

 شنق ساخت وساز و سیاق سبک .برابر خواهد بود چندین بالیا

 به ساختمان تابآوری میزان و افزایش بحران مدیریت در مهمی

 ندیفرآ .دارد جانی و مالی تلفات و کاهش خسارت منظور

 وادثح بینیبرای پیش الزم توانایی از بایستی مسکن آوریتاب

و مالی به شهروندان برخوردار  جانی تلفات تحمیل پیشگیری و

 (.34:13:1،باشد )تقی لو و همکاران

 مورد استفاده هایشاخص -2-5
آوری در مورد مسکن هر برای دستیابی به وضعیت تاب

 آوریهایی است که وضعیت تابشهرستانی احتیاج به شاخص

با  تواندستیابی به این مهم می یبرا .کالبدی را نشان بدهند

 ام .وضعیت مسکن را ارزیابی کرد هاآمار سر شماریاستفاده از 

های کمی و کیفی به بررسی و دراینجا با استفاده از شاخص

 هاشاخص .ایمآوری کالبدی به ویژه مسکن پرداختهارزیابی تاب

 به قرار زیر است:

 نسبت ،متر 100های مسکونی زیر نسبت تراکم خانوار در واحد

 نسبت ،متر 200تا  100مسکونی بین  هایتراکم خانوار در واحد

 نسبت ،متر 300تا  200های مسکونی بین تراکم خانوار در واحد

 نسبت ،متر 300های مسکونی باالی تراکم خانوار در واحد

های مسکونی دارای اسکلت فلزی واحد نسبت ،آپارتمان نشینی

های مسکونی دارای اسکلت فلزی واحد نسبت ،متر 100کمتر از 

های مسکونی دارای اسکلت واحد نسبت ،متر 200تا  100بین 

های مسکونی دارای واحد نسبت ،متر 300تا  200فلزی بین 
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های مسکونی دارای واحد نسبت ،متر 300اسکلت فلزی بیشتر از 

های مسکونی واحد نسبت ،متر 100اسکلت بتن آرمه کمتر از 

های واحد نسبت ،متر 200تا  100دارای اسکلت بتن آرمه بین 

 نسبت ،متر 300تا  200مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین 

 ،متر 300های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بیشتر از واحد

 نسبت ،متر 100های مسکونی فاقد اسکلت کمتر از واحد نسبت

 نسبت ،متر 200تا  100های مسکونی فاقد اسکلت بین واحد

 نسبت ،متر 300تا  200های مسکونی فاقد اسکلت بین واحد

 متر. 300های مسکونی فاقد اسکلت بیشتر از واحد

 قیروش تحق -5

 رسمیهای داده بر مبتنی تحلیلی و یفیتوص ،تحقیق روش

بندی سطح یبرا .است کاربردی نوع از پژوهش نیا .باشدمی

 زا پس .است شده استفاده فازی تاپسیس روش از هاشهرستان

 ،مطالعه محدوده مورد خصوص در موجود اطالعات بررسی

 11 بر )بالغ یآورتاب ارزیابی هایشاخص انتخاب به نسبت

انتخاب  1395 سال سایت مرکز آمار ایران مربوط به از( شاخص

 
1 Hwang 

 اب کارشناسان نظر به توجه با دست آمده به هایشاخص .شده

 Choiceافزار نرم محیط در اند وشده وزندهی AHPمدل 

Expert بررسی جهت تاپسیسگیری تصمیم مدل کمک و با 

 های کشورتمام شهرستان مسکن کالبدیهای شاخص وضعیت

های قرارگرفته و برای تحلیل الگوی شاخص وتحلیل تجزیه مورد

استفاده  (Moran's) فضایی آوری مسکن از خودهمبستگیتاب

زار افنرم از تصویری صورت به هاداده نتیجه نمایش برای شده و

GIS مدل .است شده با انحراف معیار یک چهارم استفاده 

اش ارائه و همکاران 1به وسیله هوانگ 1:11تاپسیس در سال 

عامل یا گزینه به وسیله فرد یا گروهی از  nاین روش  در .گردید

یک بر تکن نیا .گیرندافراد تصمیم گیرنده مورد ارزیابی قرار می

این مفهوم بنا شده است که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله 

آل آل مهترین و بیشترین فاصله را با عامل ایدهرا با عامل ایده

به عبارت دیگر در این روش ؛ ترین داشته باشدمنفی کم اهمیت

آل منفی سنجیده آل و ایدهمیزان فاصله یک عامل با عامل ایده

بندی عوامل است بندی و اولویتخود معیار درجه شود و اینمی

  (.90:1310،)آزادی
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 مفهومی پژوهش مدل: 2شکل 
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 TOPSISمدل  -2
معطوف به  یادیار زین بسیر توجه محققیاخ هایدر دهه

در  هاگیریمیتصم ی( براMCDMاره )یچند مع هایمدل

ک یاستفاده از  یبه جا هان مدلیا در .شده است یط واقعیشرا

 ار درین معیاستفاده از چند امکان ،گیریمیتصم یبراار یمع

 هایمدل .دهدمیرندگان یم گیرا به تصم گیریمیتصم

ن یا در .است یاره شامل فنون متعددیچند مع یریگمیتصم

 .شده است استفاده ،(TOPSISآل )دهیپژوهش از روش نقطه ا

ن یفن بر ا نیا .( ارائه شد1:11ون )یروش توسط هوانگ و  نیا

نه یگز کیمفهوم بنا شده است که عالوه بر در نظر گرفتن فاصله 

هم در  یآل منفدهیآن از نقطه ا فاصله ،آل مثبتدهیاز نقطه ا

 یاراد دیبا ینه انتخابیکه گز یمعن بدان .دشومینظر گرفته 

ن یشتریب ین حال دارایآل مثبت و در عدهین فاصله از ایکمتر

 روش .(:131،نسترن و همکاران) باشد یآل منفدهیفاصله از ا

 است یاچند شاخصه یریگمیتصم هایس از جمله روشیتاپس

شاخص  m یدارا که n*mس یک ماتریمورد نظر در  مسألهکه 

 ألهمسواقع هر  در .ردیگمیقرار  یابیارز مورد ،باشدمینه یگز nو 

ک یدر  نقطه mشامل  یستم هندسیک سیتوان به عنوان میرا 

ده ن مفهوم بنا شیک بر ایتکن نیا .در نظر گرفت یبعد n یفضا

 آلدهاین فاصله را با عامل ید کمتریبا یاست که هر عامل انتخاب

)کم  یآل منفدهیرا با عامل ا ن فاصلهیشترین( و بیمثبت )مهمتر

 ,Wang & Chang, 2007باشد )ن عامل( داشته یترتیاهم

871). 
گام  1س شامل یک تاپسیبه کمک تکن مسألهمراحل حل 

 یر را سپریمراحل ز یستیاز آن با یریباشد که جهت بهرهگمی

 (1387:75 ،و همکاران یطوارنمود )

ار یا معی شاخص mاساس  بر هاداده سیماتر لیتشک :اول گام

 ؛نهیگز nو 

(1) 𝐴𝑖𝑗 = 

(

 
 
 

𝑎11    𝑎12     …     𝑎1𝑛
𝑎21    𝑎22     …     𝑎2𝑛
.         .        …       .
.         .        …       .
.         .        …        .

𝑎𝑚1     𝑎𝑚2      …          𝑎𝑚𝑛)

 
 
 
   

 استاندارد ماتریس تشکیل و هاداده استانداردسازی :دوم گام 

  ؛(2) رابطه طریق از

(2) 

𝑅𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

√∑ 𝑎𝑖𝑗2
𝑚

𝑖=1

 

𝑅𝑖𝑗 = 

(

 
 
 

𝑟11    𝑟12     …     𝑟1𝑛
𝑟21    𝑟22     …     𝑟2𝑛
.         .        …       .
.         .        …       .
.         .        …        .
𝑟𝑚1     𝑟𝑚2      …         𝑟𝑚𝑛)

 
 
 
   

( بر استتاس 𝑊𝑖) هاک از شتتاخصیوزن هر نییتع :گام ستتوم

 یستتی(که ماتر 𝑊𝑛×𝑛 س موزون )یشتتکل ماتر ،زیرهای رابطه

 از وز،شتریت بیاهم یدارا هایراستا شاخص ی)برا .است یقطر

 .برخوردارند( یشتریباز

(3)   𝑊𝑖 = 
𝑟𝑖

√∑ 𝑟𝑖
𝑛
𝑖−1

 

(4) ∑𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 

( از 𝑉𝑖𝑗ماتریس بی مقیاس موزون ) لیتشتتتک :گتام چهتارم   

 .(9طریق رابطه )

(9) 

𝑉𝑖𝑗 = 𝑅𝑖𝑗  𝑊𝑛×𝑛                                

𝑉𝑖𝑗 = 

(

 
 
 

𝑤1𝑟11    𝑤2𝑟12     …     𝑤𝑛𝑟1𝑛
𝑤1𝑟21    𝑤2𝑟22     …     𝑤𝑛𝑟2𝑛

.         .        …       .

.         .        …       .
.         .        …        .

𝑤1𝑟𝑚1     𝑤2𝑟𝑚2      …         𝑤𝑛𝑟𝑚𝑛)

 
 
 

 

 

ه ترین عملکرد در هر شاخص( ب)پایین −𝐴آل منفی  و ایده )باالترین عملکرد در هر شاخص(  +𝐴آل مثبتایده نییتع :گام پنجم

 زیر:های ترتیب از طریق رابطه
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(0) 𝐴+ =}(max𝑉𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽 ). (min𝑉𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽
𝑟) 𝑖 = 1.2.… .𝑚} = {v1

+. v2
+. … . vj

+. … . vn
+}                         

(1) 𝐴− =}(max𝑉𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽 ). (min𝑉𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽
𝑟) 𝑖 = 1.2.… .𝑚} = {v1

−. v2
−. … . vj

−. … . vn
−}                         

 .(:و ) (1روابط )آل مثبت و منفی از طریق براساس نرم اقلیدوسی از ایده ام iام اندازه فاصله گزینه محاسبه :گام ششم

(1) di
− = √∑ 

𝑛

𝑗=1

(𝑣𝑖𝑗 − vj
+) 
2 ; (𝑖 = 1.2.… .𝑚) 

(:) di
− = √∑ 

𝑛

𝑗=1

(𝑣𝑖𝑗 − vj
−) 
2 ; (𝑖 = 1.2.… .𝑚) 

di)که در آن  (:آل از طریق رابطه )( به راه حل ایده𝐶𝑖ام )𝑖ضریب نزدیکی نسبی گزینه نییتع :گام هفتم
( آلترناتیو حداقل و −

(di
 .باشدآل می( آلترناتیو ایده+

(10) 𝐶𝑖 =
di
−

(di
− + di

+)
; (𝑖 = 1.2.… . 𝑛) 

ترین دهنده باالنشان 𝐶𝑖 =1که این میزان بین صفر و یک در نوسان است  𝐶𝑖براساس میزان   هابندی آلترناتیورتبه :گام هشتم

 .باشدرتبه میی کمترین دهندهنیز نشان  𝐶𝑖 0= رتبه و

 AHPمدل  -1
 یقو ،ریپذانعطاف ی( روشAHP) یمراتبل سلسله یند تحلیفرا

متضاد  هانهیانتخاب گز هایاریکه مع یطیشرا در .و ساده است

 یاریچند مع یابیروش ارز نیا .را دارد یین کارایهستتتند بهتر

کرد و تاکنون  شتتنهادیپ ،(1:10ستتال ) در SATTYابتدا را 

داشتتتته  یامنطقه یریرژه در برنامهیبه و یمتعدد هایکتاربرد

ن یرتاز جامع یکیدر واقع  یل ستلسله مراتبیند تحلیاستت فرا

 هایاریبا مع یریگمیتصتتم یشتتده برا یطراح هایستتتمیستت

ده بنا ش یسات زوجیمقا یند که برمبنایفرا نیا .چندگانه است

 گیریمیمختلف در تصتتتم هاینهیبه دخالت گز قتادر ،استتتت

ر یو ز هااریمع یت رویل حساسین امکان تحلیباشد و همچنمی

ن روش محتاستتتبه نرخ یممتتاز ا یایتمزا از .را دارد هتااریتمع

در  ن روش عمدتاًیم استتت ایتصتتم یو ناستتازگار یستتازگار

 د وشتتومیق استتتفاده یبا اطالعات دق گیریمیتصتتم هایبرنامه

 
1 Outlier 

دم ع نیهمچن .کندیجادمیاز قضاوت ا یار نامتعادلیاس بستیمق

 تیماه ،از قضتتتاوت انستتتان برداریت در ارتباط با الگویتقطع

ان و یدریحدهد )نمیستتتم را نشتتان یموجود در اکوستت یعیطب

 .(2:13:3 ،همکاران

 ل خوشه و ناخوشهیتحل -0
موران  ین محلیبه شاخص انسل که 1ل خوشته و ناخوشتهیتحل

(Anselin Local Moran I) د از شتتتومیز شتتتناخته ین

در فضتتتا  هادهیپد یع آماریش توزینمتا ید برایتمف هتایابزار

 یوزن ده ییایعارضتته جغراف یم تعدادیکن اگرفرض .باشتتدمی

ر یمقاد هادهدکه در کجامیابزار نشان  نیا ،میشتده داشته باش

ندو اشدهع یتوز یادر فضا بطور خوشه هادهین پدیا کم ایاد و یز

ار متفاوت از عوارض یبس یریمقاد ین کدام عوارض دارایهمچن

 .(13:0 :11 ،یرامونشان هستند )عسگریپ
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 یآمار یمبان  -2
 .دینمامی ییرا شتناسا ییفضتا هاین ناخوشتهین ابزار همچنیا

 ،ین ابزار به محاسبه مقدار موران محلین مستاًله ایانجام ا یبرا

هر  یبرا یانشانگر نوع خوشهک کد که ی و Z،PValue ازیامت

 یانگر معنا داریب PValueو  Z ازیامت .پردازدمیعارضته است 

 .باشندمیمقدار شاخص محاسبه شده 

 :دیآمیر به دست یبه صورت ز Iموران  یآماره محل

(11) 𝐼𝑖 =
𝜒𝑖 − Χ̅

𝑆𝑖
2 ∑ 𝜔𝑖.𝑗(𝜒𝑖 − Χ̅)

𝑛

𝑗=1.𝑗≠𝑖

 

مربوطه میانگین خصیصه   Χ̅و iخصتیصه عارضه  Xiدرآن که 

 :میشد و  jijو  jو iوزن فضایی بین عارضه  𝜔𝑖.𝑗و

(12) 𝑆𝑖
2 =

∑ 𝜔𝑖.𝑗
𝑛
𝑗=1.𝑗≠𝑖

𝑛 − 1
− Χ̅2 

 .است هابا تعداد کل عارضه برابر  nکه در آن 

 :به صورت زیر محاسبه می شود 𝑧𝐼𝑖 امتیاز استاندارد

(13) 𝑧𝐼𝑖 =
𝐼𝑖 − 𝐸[𝐼𝑖]

√𝑉[𝐼𝑖]
 

 :در اینجا خواهیم داشت

(14) 𝐸[𝐼𝑖] = −
∑ .𝑛
𝑗=1.𝑗≠𝑖

𝑛 − 1
 

(19) 𝑉[𝐼𝑖] = 𝐸[𝐼𝑖
2] − 𝐸[𝐼𝑖]

2 

 .(13:0 :12 ،11 ،)عسگری

 تجزیه و تحلیل  -14
از سرشماری نفوس و  هادر این پژوهش پس از تعیین شاخص

مسکن و سپس ماتریس مقایسه زوجی تشکیل شد به صورت 

 در هاییافته نتایج یبررس .مقایسه زوجی وزن دهی شدند

 در هامصالح ساختمانی تراکم خانوار شاخص خصوص

 از یک هر تأثیر میزان از که است آن نشاندهندة هاشهرستان

 کارشناسی نظر به توجه با ،مسکن بنای استحکام در مصالح این

 دهیوزن ،هایمؤلفه از و هریک تأثیر ضریب از گیریبهره با و

ساختمانی و تراکم  مصالح شاخص AHP یمراتب سلسله

 در مسکن کالبدی های شاخص بررسی در هاخانوار

گردید  مشخص و تعیین (1نمودار )شرح  به های کشورشهرستان

 expert در نرم افزار AHPو در نهایت با استفاده از روش 

choice توجه  با .به دست آمد هامقدار اوزان هر یک از معیار

نسبت واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی  اریمع 1 به نمودار

بیشترین مقدار وزن را دارا است  0.143وزن  متربا 300بیشتر از 

 متربا 100و معیار نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی زیر 

توجه  با .مقدار وزنی را دارا است نیکمتر 0.013مقدار وزنی 

است 0.1کوچکتر از  هاضریب خطا کلیه شاخص خروجی

 expert choiceنرم افزار  یخروج o هادهی به تفکیک معیار وزن :1نمودار 

  

 



 1041 بهار؛ 11ی ؛ شماره5ی ؛ دورهشهر ایمنپژوهشی -علمی نشریه
 

14 

 

 در نرمالیزه شدن جهت فوق هایداده ،محاسبات این از پس

 قرار گرفتند باتوجه به شکل تحلیل و تجزیه مورد تاپسیس مدل

 هااوزان و نرمالیزه شده داده GISبا استفاده از نرم افزار  3و  2

در  هابندی شهرستانخروجی گرفته شده و رتبه به صورت نقشه

توجه  با .است هریک از معیارهای مورد مطالعه نشان داده شده

 100نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی زیر  3 به شکل

 2.9با انحراف معیارمساوی و بزرگتر از  هامتر بیشتر شهرستان

 های غربی و شمال و شرق و قسمت کمتری از جنوبدرقسمت

 100توزیع شده است نسبت خانوار در واحدهای مسکونی بین 

 2.9با انحراف معیار بزرگتر از  هامتر بیشتر شهرستان 200تا 

نسبت  های غربی و مرکزی کشور توزیع شده استدرقسمت

متربیشتر  300تا  200تراکم خانوار در واحدهای مسکونی بین 

در  1.9با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی  هاشهرستان

 نسبت .های شمالی و جنوبی کشور توزیع شده استقسمت

مترببیشتر  300تراکم خانوار در واحدهای مسکونی باالی 

در  1.9با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی  هاشهرستان

 نسبت .ع شده استهای شمالی و جنوبی کشور توزیقسمت

با انحراف معیار مساوی و  هاآپارتمان نشینی بیشتر شهرستان

های جنوبی و شرقی کشور در قسمت 1.9کوچکتر از منفی 

واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی  نسبت .توزیع شده است

با انحراف معیار مساوی و  هامتر بیشتر شهرستان 100کمتر از 

های جنوبی تا مرکز کشورتوزیع درقسمت 1.9کوچکتر از منفی 

واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بین  نسبت .شده است

با انحراف معیار مساوی و  هامتربیشتر شهرستان 200تا  100

های جنوبی کشور توزیع شده درقسمت 1.9کوچکتر از منفی 

 200واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بین  نسبت .است

با انحراف معیار مساوی و  هایشتر شهرستانمتر ب 300تا 

های جنوبی کشور توزیع شده درقسمت 1.9کوچکتر از منفی 

ز ا واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بیشتر نسبت .است

با انحراف معیار مساوی و کوچکتر  هامتر بیشتر شهرستان 300

 .و شمالی کشور شده است های جنوبیدرقسمت 1.9از منفی 

 100واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه کمتر از  نسبت

با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از  هامتر بیشتر شهرستان

احد و نسبت .قسمت شرقی کشور توزیع شده است در 1.9منفی 

متر  200تا  100های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین 

ی ر از منفبا انحراف معیار مساوی و کوچکت هابیشتر شهرستان

قسمت شرقی و قسمتی از شمال غربی کشور توزیع شده  در 1.9

نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین  .است

با انحراف معیار مساوی و  هامتربیشتر شهرستان 300تا  200

شمال شرقی و قسمتی از شمال  قسمت در 1.9کوچکتر از منفی 

نسبت واحد  .ده استغربی و قسمتی از جنوب کشور توزیع ش

متربیشتر  300از  های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بیشتر

 در 1.9با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی  هاشهرستان

 .قسمت شرقی و قسمتی از شمال غربی کشور توزیع شده است

متر بیشتر  100فاقد اسکلت کمتر از  واحد های مسکونی نسبت

در  2.9با انحراف معیارمساوی و بزرگتر از  هاشهرستان

واحد های  نسبت .های شرقی کشور توزیع شده استقسمت

 هابیشتر شهرستان متر 200تا  100فاقد اسکلت بین  مسکونی

مرکزی  هایدر قسمت 2.9با انحراف معیارمساوی و بزرگتر از 

ت فاقد اسکل واحد های مسکونی نسبت .توزیع شده است کشور

با انحراف معیار مساوی  هامتربیشتر شهرستان 300تا  200بین 

شمالی و قسمت کوچکی از جنوب  در 1.9و کوچکتر از منفی 

ت فاقد اسکل واحد های مسکونی نسبت .کشور توزیع شده است

با انحراف معیار مساوی و  هامتربیشتر شهرستان 300از  بیشتر

ز جنوب شمالی و قسمت کوچکی ا در 1.9کوچکتر از منفی 

براساس  هاتوجه به خروجی نقشه با .کشور توزیع شده است

مشخص شده  هابندی شهرستانو رتبه هادهی به شاخصوزن

آرمه و فلزی در های مربوط به مصالح بتن است که شاخص

های های کشور خیلی کم است و بیشتر در شهرستانشهرستان

آپارتمان  مرکزی کشور تمرکز یافته است و همچنین نسبت

  .های مرکزی بیشترین تمرکز وجود داردنشینی در شهرستان

 
 هاوزین برای هریک از معیار نقشه :3 شکل
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 در نرمالیزه شدن جهت فوق هایداده ،محاسبات این از پس

 حاکی نتایج که قرار گرفتند تحلیل و تجزیه مورد تاپسیس مدل

خانوار در نسبت تراکم  4 که با توجه به شکل است آن از

با انحراف  هامتر بیشتر شهرستان 100واحدهای مسکونی زیر 

های شمالی و قسمت درقسمت 2.9معیار مساوی یا بزرگتر از 

کوچکی جنوب توزیع شده است نسبت خانوار در واحدهای 

با انحراف  هامتر بیشتر شهرستان 200تا  100مسکونی بین 

های مرکزی کشور توزیع درقسمت 2.9معیار مساوی یا بزرگتر از 

 200نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی بین  شده است

با انحراف معیار مساوی یا بزرگتر  هامتربیشتر شهرستان 300تا 

 نسبت .های مرکزی کشور توزیع شده استدرقسمت 2.9از 

متربیشتر  300تراکم خانوار در واحدهای مسکونی باالی 

 در 1.9یار مساوی و کوچکتر از منفی با انحراف مع هاشهرستان

 نسبت .توزیع شده است های شمالی و جنوبی کشورقسمت

با انحراف معیار مساوی و  هاآپارتمان نشینی بیشتر شهرستان

های شرقی تا مرکز کشور توزیع در قسمت 1.9کوچکتر از منفی 

واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی کمتر  نسبت .شده است

با انحراف معیار مساوی و  هامتر بیشتر شهرستان 100از 

جنوب غربی تا مرکز کشور توزیع شده  1.9کوچکتر از منفی 

 100واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بین  نسبت .است

با انحراف معیار مساوی و کوچکتر  هامتربیشتر شهرستان 200تا 

 نسبت .های جنوبی توزیع شده استقسمت در 1.9منفی  از

متر  300تا  200واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بین 

با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی  هابیشتر شهرستان

 واحد های نسبت .در قسمت جنوبی کشور توزیع شده است 1.9

متر بیشتر  300از  مسکونی دارای اسکلت فلزی بیشتر

در  1.9با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی  هاشهرستان

نسبت واحد های مسکونی  .قسمت جنوبی کشورتوزیع شده است

با  هامتر بیشتر شهرستان 100دارای اسکلت بتن آرمه کمتر از 

های در قسمت 1.9انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی 

واحد های  نسبت .شرقی و مرکزی کشور توزیع شده است

متر بیشتر  200تا  100مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین 

در  1.9با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی  هاشهرستان

نسبت واحد  .های شرقی و غربی کشور توزیع شده استقسمت

 300تا  200های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین 

مساوی و کوچکتر از با انحراف معیار  هامتربیشتر شهرستان

 .های شرقی و غربی کشور توزیع شده استدر قسمت 1.9منفی 

 300ز ا نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بیشتر

با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از  هامتربیشتر شهرستان

  .های شرقی و غربی کشور توزیع شده استدر قسمت 1.9منفی 

متر بیشتر  100فاقد اسکلت کمتر از  واحد های مسکونی نسبت

 2.9با انحراف معیار مساوی یا بزرگتر از  هاشهرستان

واحد های  نسبت .های شرقی کشور توزیع شده استدرقسمت

 هابیشتر شهرستان متر 200تا  100فاقد اسکلت بین  مسکونی

های مرکزی درقسمت 2.9با انحراف معیار مساوی یا بزرگتر از 

اقد ف واحد های مسکونی نسبت .کشور توزیع شده استو جنوبی 

با انحراف معیار  هامتربیشتر شهرستان 300تا  200اسکلت بین 

های مرکزی و جنوبی کشور درقسمت 2.9مساوی یا بزرگتر از 

 ترفاقد اسکلت بیش واحد های مسکونی نسبت .توزیع شده است

تر اوی یا بزرگبا انحراف معیار مس هامتربیشتر شهرستان 300از 

 .های مرکزی و جنوبی کشور توزیع شده استدرقسمت 2.9از 

 موزون گیریتصتتمیم ماتریس تشتتکیل از پس مرحله این در

 و برآورد منفی و مثبت آلایده هتایراهبرد عتددی مقتادیر

 .گرفت شکل مربوطه هایمجموعه

 
 هانرمالیزه شده هریک از معیار : نقشه0شکل 

 از کتتدام هر  −𝐴و منفی  +𝐴مثبتتت هتتایآلایتتده متقتتادیر

 هایی تعیینطریق رابطه از ترتیب به شتتتده، یاد پارامترهای

باتوجه به جدول زیر  .استتت گردیده بیان4 جدول در که گردید

 متر، نسبت 100 زیر مسکونی واحدهای در خانوار تراکم نسبت

 استتکلت دارای مستتکونی های واحد نشتتینی، نستتبت آپارتمان

 دارای مستتکونی های واحد متر،نستتبت 100 از کمتر فلزی

  مسکونی های واحد متر،نسبت 100 از کمتر آرمه بتن استکلت



 کشور( یهامطالعه شهرستان یبر مسکن )نمونه مورد دیبا تأک TOPSIS - AHPبا استفاده از مدل  یکالبد یآورتاب یابیارز
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 فاقد  مسکونی های واحد متر،نسبت 100 از کمتر اسکلت فاقد

 فاقد  مسکونی های واحد متر،نسبت 200 تا 100 بین استکلت

 فاقد  مسکونی های واحد متر، نسبت 300 تا 200 بین اسکلت

 متر، اثر گذاری منفی دارند. نستتبت 300 از  بیشتتتر استتکلت

متر،  200 تا 100 بین مستتتکونی واحدهای در خانوار تراکم

 300 تا 200 بین مستتکونی واحدهای در خانوار تراکم نستتبت

 100 بین فلزی اسکلت دارای مسکونی های واحد متر، نستبت

 فلزی استتکلت دارای مستتکونی های واحد متر، نستتبت 200 تا

 اسکلت دارای مسکونی های واحد متر، نسبت 300 تا 200 بین

 دارای مستتکونی های واحد متر، نستتبت 300 از  بیشتتتر فلزی

 های واحد متر، نستتبت 200 تا 100 بین آرمه بتن استتکلت

 متر، نسبت 300 تا 200 بین آرمه بتن اسکلت دارای مسکونی

متر  300 از  بیشتر آرمه بتن اسکلت دارای مسکونی های واحد

اثر گذاری مثبت دارند.

 هاو میزان اثر گذاری آن هاشاخص :0 جدول

 شاخص
وزن 

 شاخص

نوع اثر 

 گذاری
 نام اختصاری

 X1 1- 0.013 متر 100نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی زیر 

 X2 1 0.023 متر 200تا  100بین  نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی

 X3 1 0.045 متر 300تا  200نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی بین 

 X4 1 0.071 متر 300نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی باالی 

 X5 1- 0.02 نسبت آپارتمان نشینی

 X6 1- 0.054 متر 100نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی کمتر از 

 X7 1 0.071 متر 200تا  100نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بین 

 X8 1 0.099 متر 300تا  200نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بین 

 X9 1 0.143 متر 300از  نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بیشتر

 X10 1- 0.044 متر 100از نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه کمتر 

 X11 1 0.067 متر 200تا  100نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین 

 X12 1 0.111 متر 300تا  200نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین 

 X13 1 0.128 متر 300از  نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بیشتر

 X14 1- 0.02 متر 100فاقد اسکلت کمتر از  های مسکونینسبت واحد 

 X15 1- 0.024 متر 200تا  100فاقد اسکلت بین  نسبت واحد های مسکونی

 X16 1- 0.029 متر 300تا  200فاقد اسکلت بین  نسبت واحد های مسکونی

 X17 1- 0.037 متر 300از  فاقد اسکلت بیشتر نسبت واحد های مسکونی
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 در آل ایده راهبرد به نسبت هاراهبرد نسبی نزدیکی نهایت در 

 هر که اصتتل این به توجه با و شتتد برآورد مطالعاتی منطقه

 یک به آن ،باشتتتد نزدیکتر ایده آل راهبرد به که راهبردی

 تیاولو ،بالعکس و بود نزدیکی مقدار ( Ci) خواهد نزدیکتر

 .آمد به دست اولویت درصد و شد برآورد هاراهبرد نهایی

 های مثبت و منفیآلایده ریمقاد :5جدول 

 A+ A- 

X 1 0.0005 0.0005 
X 2 0.002 4.54 
X 3 0.009 5.97 
X 4 0.01 0.0001 
X 5 0.0005 0.0005 
X 6 0.001 0.001 
X 7 0.01 4.73 
X 8 0.018 0 
X 9 0.03 0 

X 10 0.001 0.001 
X 11 0.010 1.62 
X 12 0.034 0 
X 13 0.039 0 
X 14 0.0008 0.0008 
X 15 0.0009 0.0009 
X 16 0.001 0.001 
X 17 0.0014 0.0014 

 

با  یده آل منفیبا ا هافاصتتله شتتهرستتتان 9 با توجه به شتتکل

که در  هایشهرستان در 1.9و بزرگتر از  یار مساویاانحراف مع

شتتنر مستتتقر هستتتند تمرکز دارد و یکشتتور ب یمحدوده مرکز

 یار مساویبا اانحراف مع یده آل منفیبا ا ییهافاصله شهرستان

که در  ییهادر شتتتهرستتتتان هستتتتند 0.9 یمنفو کوچکتراز 

. ابدیاند تمرکز واقع شده یو غرب یشرق محدوده

 
 یمنف هایآلدهیر ایمقاد نقشه :5 شکل
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با ایده آل مثبت با انحراف  هافاصله شهرستان 0 با توجه به شکل

های کشور واقع های که درحاشیهشهرستان 1.4و  0.9معیار بین 

بت هایی با ایده آل مثو فاصله شهرستان؛ انداند تمرکز یافتهشده

هستند در  2.9 یبا انحراف معیار مساوی و کوچکتراز منف

 اند تمرکز یابد.هایی که در مرکزی کشور واقع شدهشهرستان

 
 مثبت هایآلدهیر ایمقاد نقشه :2 شکل

 
 کشور هایشهرستان بندیرتبه :1 شکل

 ،گراش ،بندر لنگه و الرستان هایشهرستان 1 باتوجه به شتکل

 و هامون ،رفسنجان ،گناوه ،دشتتستان ،کنگان ،هیعستلو ،خنج

 ،شهر ینیخم ،مانیو مسجد سل مبارکه ،شتهرضا اصتفهان ،زدی

و  ستتمنان ،ارادان ،ستترخه ،دگلیب آران ،کاشتتان ،آباد نجف ،بن

ه با یو ستتتلماس و اروم یخو ،اهر ،فردوس ،راناتیشتتتم ،نینائ

 دهندهکه نشان اندبزرگتر واقع شده و 1.9 یار مساویانحراف مع

چند شتتهر ستتتان در قستتمت  آورین استتت که به لحاظ تابیا

کشور به لحاظ  هایشهرستان و؛ هستند آورکشتور تاب یمرکز

قرار  یت متوستتطیژه مستتکن در وضتتعیبه و یکالبد یآورتاب

 یو شمال یکه در قسمت غرب ییهااز شهرستان یقسمت و؛ دارند

 یآورت نامطلوب به لحاظ تابیاند در وضعواقع شتده یو جنوب

 .اندواقع شده
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 ب مورانیضر سازیادهیپ -11
شاخص که برای  11به منظور محاسبه ضریب موران ازمجموع 

 جیانت .تجزیه و تحلیل پژوهش استفاده شده به دست آمده است

آوری های تابحاصل از کاربرد شاخص موران درمجموع شاخص

 دهد.نشان می 0 کالبدی به ویژه برای مسکن را در جدول

 موران شاخص :2 جدول

 

به صورت  یدو نوع خروج ییفضا یل خود همبستگیتحل

دهد مینشان  یکیگراف یخروج .دینمامیارائه  یو عدد یکیگراف

 یلطور ک به .شده هستند یبندا خوشهیپراکنده و  هاا دادهیکه آ

+( باشد 1ک )یک به عدد مثبت یاگر مقدار شاخص موران نزد

 یاخوشه یالگو یو دارا ییفضا یخود همبستگ یدارا هاداده

( -1ک )ی یک به عدد منفیبوده و اگر مقدار شاخص موران نزد

ن یا البته .باشندمیاز هم گسسته و پراکنده  هاباشد آنگاه داده

ن ابزار یمورد ا در .دشومیده یسنج یآمار یمقدار از نظر معنادار

ن یب ییفضا یبندچ نوع خوشهیه"ه صفر آن است کهیفرض

 حال ."صه مرتبط با عوارض مورد نظر وجود نداردیر خصیمقاد

شده محاسبه Zمقدار ار کوچک و یبس p-valueکه مقدار  یزمان

نان یار بزرگ باشد )خارج از محدوده اطمی)قدر مطلق آن( بس

مقدار  اگر .ه صفر را رد کردیتوان فرضمی آنگاه .رد(یقرار گ

 یبندخوشه ینوع هاداده ،تر از صفر باشدشاخص موران بزرگ

مقدار شاخص کمتر از صفر باشد  اگر .دهندمیرا نشان  ییفضا

 ،یباشند )عسگرمیپراکنده  یالگو یعوارض مورد مطالعه دارا

ه یکل یموران برا شاخص 2 توجه به نمودار با .(13:0 :00

 یبرا هابودن الگو یامثبت بوده و نشانگر خوشه هاشاخص

واقع  در .در محدوده مورد مطالعه است هاه شاخصیمجموع کل

مسکن به صورت  یآورتاب هایشاخص یینشان از تجمع فضا

کشور  هایش منظم در شهرستانیدر و عدم پخشا یاخوشه

.داشته است

 یابه صورت خوشه هاشاخص ییفضا تجمع :2 نمودار

 

 z P- value ارزش واریانس ضریب مورد انتظار شاخص موران شاخص

 0.00000 11.131011   :0.31104 هامجموع عامل
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 گیریجهینت -12
ن یتریدیتتن و کلیتراز مهم یکی یشتتتهر یآورکرد تتتابیرو

 یانستتان هایستتکونتگاه یاستتت که متضتتامن بقا ییهاکردیرو

ن و یاستتتت تتتا مستتتئول ییراهنمتتا ،کردیرو نیا .بتتاشتتتدمی

د یجد هاییمش خط ،ریپذمات انعطافیاندرکاران از تصمدست

ن یدر ا یآورتاب جادیا .استتتتفاده کنند یت شتتتهریریمد یبرا

و  هان ستتتازمانیو ارتباط درون و ب یازمنتد همکاریتنته نیزم

 یکیاس اکولوژیبا مق یتیرینهاد مد یدهقیتطب ،اندرکاراندست

 ،تمام جهان در .است ینگر یاز بخش یریجلوگ ،منبع مورد نظر

 و هامؤلفه یکه به طور کامل دارا یساختن شهر یو حت افتنی

آنچه  اما ،ر استیندرت امکانپذ به ،باشد آوریتاب هایشتاخص

 هاآن یت شهریریو مد هان شهریزش ایکه مهم است اراده و خ

کتر یآماده و نزد هایشتتان به ستتمت شتتهرو حرکت گام به گام

 ،ن مهمیتحقق ا یراستتتا در .استت آورتاب هایشتدن به شتهر

در حال ارائۀ رهنمود و کمک  آورتاب هایستاخت شهر نیکمپ

براساس  هاوضتع موجود شتتهر یابیارز یبرا یران شتهریبه مد

است و درصدد  آورآماده و تاب هایمصوب شهر هایاستتاندارد

در  هابا حرکت شهر هارشد و توسعۀ شهر سازییکمک به مواز

 هایتوان با افزودن شاخصمیاست که  آورتاب هایر شهریمس

به آن  یرانیا یاستتتالم هتایشتتتهر آوریتتاب یمختص و بوم

ران از یا هایشتتتر شتتهریهرچه ب یبه بهرهمند دیام ،هافاکتور

به مبحث  یاریبستت هایپژوهش در .مذکور داشتتت هایرهنمود

که  ییاتوجه شده به عنوان نمونه در مقاله هادر شتهر یآورتاب

و سنجش  یبررسدر خصوص  ::13و همکاران در سال  یملک

در برابر زلزله  یو اجتمتاع یدر ابعتاد کتالبتد آوریان تتابمیز

شده که در سطح شهر بوده  ( انجامذهیشهر ا یمورد ی)مطالعه

در  و؛ آمده استق پرسش نامه بدستیمقاله از طر هایو و داده

در خصوص  13:1و همکاران در سال  یسیگر که وید یامقاله

 یکتتالبتتد آوریتتتاب بر یهتتاد طرح یاجرا اثرات یبررستتت

 وان و دریمر شهرستان :یمورد مطالعه ییروستا هایسکونتگاه

 یاپرستتتش نامه هایاز داده ین مقتالته هم مثل مقاالت قبلیا

 یت علمیاز ارجح یاپرستتش نامه هایاستتتفاده شتتده که داده

ن پژوهش نستتتبت به یقوت ا نقطته .برخوردار هستتتتنتد یکم

استتتفاده  یآمار هاین استتت که از دادهین در ایشتتیمطالعات پ

مستکن مد نظر قرار گرفته است و  یفیک هایشتده و شتاخص

 TOPSISمختلف همچون  هایکیتکن یرین به کارگیهمچن

ن نقطتته یهمچن و؛ ل کتتار استتتتیتته و تحلیتتدر تجز AHP و

ن یر ان دیشتتتیقات پیتحقق نستتتبت به ین تحقیا کنندهزیمتما

د ک سنی یتواند مبنامیاست که در سطح کالنم انجام شده و 

 هایتوجه به بررس با .مسکن شود یآوربحث تاب یبرا یراهبرد

 300شتر از یب یاسکلت فلز یدارا یمستکون هاینستبت واحد

ار یمقدار وزن را دارا استتتت و مع نیشتتتتریب 0.143وزن  متربا

مقدار  متربا 100ر یز یمسکون هایدر واحدنسبت تراکم خانوار 

ب یضر یخروج .را دارا استت یمقدار وزن نیکمتر 0.013 یوزن

تاب  ییفضا لیتحل .است 0.1کوچکتر از  هاه شتاخصیخطا کل

 یرویپ ییاخوشه یدر کشور از الگو یمسکن به صورت کل یاور

 یابیتتن پژوهش ارزینکتته هتتدف از ایتوجتته بتته ا بتتا .کنتتدمی

مستتکن در  آوریکرد تابیمستتکن با رو یکالبد هایشتتاخص

ن پژوهش از یدر ا یطورکل بتته ،بوده استتتتت یمواقع بحران

به لحاظ  که؛ مستکن استتتفاده شتتده است یفیک هایشتاخص

 آورکشتتور تاب یچند شتتهر ستتتان در قستتمت مرکز آوریتاب

 به یکالبد یآورکشور به لحاظ تاب هایشتهرستان و؛ هستتند

از  یقستتمت و؛ قرار دارند یت متوستتطیوضتتعژه مستتکن در یو

واقع  یو جنوب یو شتتمال یکه در قستتمت غرب ییهاشتتهرستتتان

 .اندواقع شده یآورت نامطلوب به لحاظ تابیاند در وضعشده

 شنهاداتیپ -13
 یمنیا بیضتتر شیافزا جهت در نیقوان یریکارگ به 

 ستتتازیمقاوم و دیجد هتایوستتتاز ستتتاختت در

  ؛فرسوده هایساختمان

 و یفلز اسکلت مثل مقاوم مصالح از شتریب استتفادة 

و جنوب  یغرب هایمستتتاکن در قستتتمت در یبتن

 کشور یشرق

 مساکن یو بهساز ینوساز 

 در یبحران مواقع با مواجهه یبرا مردم ستتازیآماده 

 .هاآن مشارکت شیافزا جهت

 از شتتهروندان مشتتارکت شیافزا هاینهیزم جادیا 

 هایتیفعال در شهروندان حضور یبستترساز قیطر

 یی.اجرا

 ریآوری ستتتاکنین محالت، درگجهتت افزایش تتاب 

هایی نظیر شتتهرداری در این امر ستتاختن ستتازمان

تواند به عنوان ضتروری استت که سرای محالت می

. حلقه واصل منظور گردد
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 مراجع -10
آوری کالبدی در بافت مسکونی شهر بجنورد با های تابتعیین مؤلفه» ،(13:1) ،عباس دیس ،ییرجا ،عقوبی ،ابدلی [1]

 ،:3پیاپی  شماره ،10 سال ،ریزی شهریعلمی و پژوهش و برنامه فصلنامه ،«استفاده از خود همبستگی فضایی موران

 .10 -1 صص

 1310،یزد دانشگاه ،کارشناسی ارشد انامهیپا ،ریزی شهر سالم اسفراینبرنامه ،محمود ،آزادی [2]

آوری های تابسنجش و تحلیل فضایی مؤلفه» .(13:1) سارا ،و اهلل قلیپور رضایعل ،صادقی؛ عقوبی ،ابدالی؛ احمد ،پوراحمد [3]

 ،برنامهریزی توسعه کالبدی فصلنامه ،«کالبدی در بافت مرکزی شهر همدان با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران.

 .104 -2: صص :: شماره ،9 دوره

آوری تحلیل وضعیت تاب» .(13:1) احمد ،آفتاب ،یعل ،توتاخانه یمجنون ،یمجتب ،بناب مفرح ،اکبر یعل ،یلوتق [4]

شماره  /نهم سال ،آمایش جغرافیایی فضا مجله ،«های کالبدی مساکن شهر تبریز در برابر حوادث غیرمترقبهشاخص

 .41 -31:صص ،مسلسل سی و سوم

ملی زمین و  سازمان ،تهران ،ریزی مسکنمقاالت آموزشی برنامه مجموعه ،«ریزی مسکنبرنامه» .(1312) روزیف ،توفیق [9]
 مسکن.

 استاد ،نامه کارشناسی ارشدایپا .بم از دیدگاه طراحی شهری 1312آور پس از زلزله ( بازسازی تاب13:1) .تارا ،جاللی [0]
 معماری و شهرسازی. گروه ،شهید بهشتی دانشگاه .رضایعل ،یفالح :راهنما

یابی محل دفن پسماند مکان(»13:3) ،سارا ،یقالتیزیعز ،وبیا ،زادهیتق ،دیسع ،یملک ،کاظم ،رنگزن ،مانیپ ،حیدریان [1]
موردی شهر پاکدشت استان  مطالعه :GISدر محیط  FUZZY- TOPSISو  FUZZY- AHPهای شهری با استفاده از مدل

 .13 -1:صص ،یک شماره ،سوم سال ،بهداشت و توسعه مجله ،«تهران

 :آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی(مطالعۀ موردیارزیابی تاب» ،(13:3) ،محمدرضا ،رضایی [1]

 .31 -21 صص ،3 شمارة ،مدیریت بحران فصلنامۀ ،«های شهر تهران(محله زلزلۀ

 HOTتحلیل فضایی کیفیت مسکن در شهر ارومیه با استفاده از روش » .(::13) ،وایش ،زادهیعل ،وریشهر ،روستایی [:]

SPOT»، 111 -101 صص ،)سری جدید(1 شماره ،پنجم سال ،ریزی توسعه کالبدیپژوهشی برنامه –علمی  هینشر. 

سنجش و ارزیابی میزان » ،(::13) ،محمدرضا ،معمارزاده ،اله رحمت ،یفرهود ،احمد ،پوراحمد ،اهلل کرامت ،زیاری [10]
ریزی های جغرافیای برنامهپژوهش ،«کیش( رهیجز :ی موردیتابآوری کالبدی مناطق شهری در برابر سوانح )مطالعه

 .211 -:29 صص ،2 شماره ،1 دوره ،شهری

اصفهان با  1آوری مسکن در منطقۀ نگاری تابآینده( »::13) لوفرین ،قلم راست ،مسعود ،یقاسم ،احمد ،شاهیوندی [11]
ی مارهش ،هفتم سال ،ساختار و کارکرد شهری مطالعات ،«تلفیقی سناریو پردازی و تحلیل اثرات متقاطعاستفاده از روش 

 .193 -131 صص ،بیست و دو

های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران )مطالعه فضایی تا بآوری کالبدی بافت لیتحل .(13:1) رضایعل ،صادقی [12]
جغرافیا و  گروه ،تهران دانشگاه .راهنما احمد پوراحمد استاد ،کارشناسی ارشد نامهانیپا .(شهر تهران 10 منطقه :موردی
 ریزی شهری.برنامه



 کشور( یهامطالعه شهرستان یبر مسکن )نمونه مورد دیبا تأک TOPSIS - AHPبا استفاده از مدل  یکالبد یآورتاب یابیارز
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بندی عوامل مؤثر بر بهرهوری شناسایی و اولویت» (1311) یدعلیس ،و میرنژاد یمحمدعل ،انیسوخک .یمجتب ،طواری [13]

 ،«های تولیدی پوشاک جین در استان یزدمطالعه موردی یکی از شرکت MADM هایکینیروی انسانی با استفاده از تکن

 .11 -11 صص ،1 شماره ،اول دوره ،مدیریت صنعتی هینشر

مشخصات نشر سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری « Arc- GISهای آماری فضایی با تحلیل»؛ (13:0) یعل ،عسگری [14]

 تهران چاپ اول چاپ و صحافی آرنگ.

آوری ریزی با رویکرد تا ببرنامه» .(13:1) دهیوح ،زهرا ،رسول ،یونس؛ برهمن ،یمیسل ،سورشجانی یدریح ،غالمی [19]

 .کاشان ،اول چاپ ،انتشارات دانشگاه کاشان« شهری.

آوری کالبدی مساکن پیراشهری در برابر مخاطرات طبیعی )مطالعه بررسی تاب» .(1400) مسعود ،قرائی؛ میمر ،قاسمی [10]

 .94 -31 صص ،ی اولشماره ،ی یازدهمدوره ،دانش پیشگیری و مدیریت بحران فصلنامه ،«باهنر مشهد( شهرک :موردی

آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره ارزیابی میزان تاب» .(13:9)؛ محسن ،احدنژاد روشتی؛ یمهد ،محمدی سرین دیزج [11]

 .114 -103 صص ،1 شماره ،سوم سال ،یتحلیل فضایی مخاطرات محیط هینشر ،«زنجان شهر :زلزله مورد مطالعه

 مرکز آمار ایران سرشماری نفوس و مسکن [11]

آوری در بررسی و سنجش میزان تاب» ،(::13) ،معصومه دهیس ،یرضو ،یعل ،شجاعیان دیسع ،پورامان ،دیسع ،ملکی [:1]

 ،مهفت سال ،مطالعات ساختارو کارکرد شهری مجله ،«ی موردی شهر ایذه(ابعاد کالبدی و اجتماعی در برابر زلزله )مطالعه

 .111 -11 صص ،بیست و دو شماره

بندی توسعه کاربرد تکنیک تاپسیس در تحلیل و اولویت» ،(:131) ،و ملیحه ایزدی فرحناز ،یابولحسن ،نیمه ،نسترن [20]

 -0: صص ،21 شماره ،ریزی محیطی(جغرافیا و برنامه) ،«اصفهان ،شهری مناطق :پایدار مناطق شهری مطالعه موردی

109. 

شهر تبریز در  1آوری کالبدی شبکه معابر منطقه ارزیابی میزان تاب» ،(::13) ،دیمج ،پور مقدمداداش ،رضا ،زادهولی [21]

  .211 -201 صص ،4 شماره ،ششم سال ،علمی تخصصی شباک هینشر ،«برابر مخاطرات شهری
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Abtract:  

 

Resilience is one of the most important issues in today's world due to the occurrence of natural or man-

made disasters.The housing resilience process must have the necessary ability to predict accidents and 

prevent the infliction of life and financial losses on citizens.This research is applied in terms of purpose and 

descriptive analytical in terms of methodology based on the approach of body structural studies. 

The purpose  of the current research is to evaluate physical resilience against natural disasters with an 

emphasis on residential units and housing quality against natural disasters.The territory under study is all 

the cities of the country.In order to achieve the research objectives, selected indicators of material quality 

and household density in the residential unit were extracted; and a total of 17 indicators.In order to weight 

the indicators from the AHP model and to evaluate and rank the physical resilience of each of the country's 

cities, it was analyzed with the help of the TOPSIS decision making model, and Moran's spatial self-

correlation was used to analyze the pattern of housing resilience indicators, and the GIS environment was 

used to generate the map.has been results show; that the error coefficient of all indicators is smaller than 

0.1.The index of the proportion of residential units with a metal frame of more than 300 meters with a 

weight of 0.148 has the highest weight among the indices.In the cities of the country, in terms of resilience, 

the cities located in the center of the country are in an average condition.The spatial analysis of housing 

resilience generally follows a cluster pattern in the country.are located in a favorable situation and the cities 

that are on the outskirts of the country are located in an unfavorable situation.  
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