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 چکیده  کلیدی واژگان

و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها  گذاردمیجای  های انسانی بربحران تأثیرات مخربی بر سکونتگاه ،اصوالً 

آوری در تاب ،ین روا تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد. ازآوری شهر تاب ،حالسازد. درعینوارد می

 هدفرسد. ضروری به نظر می ،برابر بحران و کاهش تبعات ناشی از آن، با توجه به نتایج مثبتی که در بر خواهد داشت

ق با توجه به موضوع ی. روش تحقباشدمیدر برابر بحران  زاهدان شهر یآورتاب بیسنجش ضر، پژوهش اصلی این

شده است.  یگردآور یشیمایو پ یها به دو روش اسنادبوده و داده یاز نوع کاربرد ،و هدف یلیتحل -یفیپژوهش، توص

پارامتر  ۹و از ( GISسیستم اطالعات جغرافیایی ) در Fuzzyو  AHPترکیب دو مدل ها از ل دادهیه و تحلیتجز یبرا

فاصله از مراکز  ،یباز، فاصله از مراکز آموزش یفضاها از، فاصله ینشانآتش یهاستگاهیاز ا، فاصله یفاصله از مراکز درمان

 زیآمفاصله از مناطق مخاطره ،یبه حمل و نقل عموم یدسترس ،یبه اماکن اسکان ضرور یدسترس ،یو انتظام ینظام

 انیاز منتایج نشان داد،  .داستفاده ش یارتباط یبه شبکه یو دسترس هایکاربر یسازگار ت،یتراکم جمع ،یانسان

امتیاز با  یفاصله از مراکز درمان، شهر زاهدان در برابر بحران یآورآنها بر تاب ریثأت یدر راستا یمورد بررس هایشاخص

نامناسب،  نسبتاً یآورابهکتار ت ۷۶0نامناسب،  یآورتاب یهکتار دارا 1۸00در حدود  یمساحتو همچنین،  ردگییقرار م تی(، در اولو0.25)وزنی 

 .باشدیمناسب م یآورهکتار تاب 102۹مناسب و  هکتار نسبتاً 1100متوسط،  یآورهکتار تاب 1۴50

 بحران  تیریمد

  آوریتاب

 لیمدل تحل

 یفاز یمراتبسلسله
FAHP 

اطالعات  یهاستمیس

 ( GIS) ییایجغراف

 زاهدان

 گفتارپیش -1
بیانگر این موضوع  ،بالیای اتفاق افتاده در سالیان اخیر

پذیرتر شده ای آسیباست که جوامع و افراد به صورت فزاینده

اند. با این حال، کاهش ریسک و ها نیز افزایش یافتهو ریسک

-پذیری اغلب تا بعد از وقوع سوانح نادیده انگاشته میآسیب

های مقدماتی با توجه به تواناییو ( Mayunga, 2007)شوند 

مدیریت  یو بازیابی شهرها در برابر بالیای طبیعی، در شیوه

 است؛ فاجعه شده ثسنتی اغلب به درستی انجام نشده و باع

چارچوب نظری جدیدی برای حاکمیت امنیت شهری  بایدلذا 

 ,Changkun, Lili) ؛ی طبیعی ارائه شودادر مقابل بالی

Dongyue, Tong &Peng, 2020) با مطالعات روند شهر و .

جه مین نتییبه ا هاشهرنشینی در بسیاری از شهرهای کشور

رسیم که شهرها در سوانح طبیعی، همواره با چالشی بزرگ در 

های رسیدن رو هستند و در نتیجه، راههدار روبیپا یراه توسعه

ری یپذالگوهای کاهش آسیب ین توسعه به وسیلهیبه ا

ن کاهش خطر سوانح از اهمیت یضرورت پیدا کرده است. بنابرا

مناسب در  یگاهیجا خاصی برخوردار است و ضرورت دارد

تا بتوان  داشته باشدهای ملی هر کشوری گذاریسیاست

ط مطلوبی برای کاهش خطر مؤثر، و کارا در سطوح یشرا

 ,Davis, Izadkhah, 2006; Davis) ؛جاد نمودیمختلف ا

در سطح جهانی، تغییرات چشمگیری در نگرش به (. ۲004
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مرکز که دیدگاه غالب از تطوریشود؛ بهمخاطرات دیده می

آوری در مقابل پذیری به افزایش تابصرف بر کاهش آسیب

های کرده است. بر اساس این نگرش، برنامه سوانح تغییر پیدا

های کاهش مخاطرات باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگی

مدیریت سوانح به مفهوم  یآور باشند و در زنجیرهجوامع تاب

 ,Cutter, Barnes, Berry) ؛آوری نیز توجه کنندتاب

Burton, C Evans, Tate & Webb, 2008 .) 
در  یستم شهریک سی ییبه توانا یشهر یآورتاب

ع به یا بازگشت سریحفظ  یبرا ییو فضا یاس زمانیمق

در  یعیمطلوب گذشته در برابر اختالالت طب یعملکردها

 ,Pourahmad) شود؛یرات گفته مییبا تغ یداریجهت پا

Ziari, Abdali & Allah Gholipour, 2019 .)یآورتاب 

 ،های شهری به عنوان برترین شکل سکونتگاه انسانیسیستم

زیست دارند و ارتقای پایداری تأثیرات قابل توجهی بر محیط

های انسانی یک اولویت آوری در شهرها و سکونتگاهو تاب

سنجش آن در  یآوری شهری و نحوهلذا مطالعات تاب ؛است

 Gharayi, Masnavi & Haji) ؛دیابشهرها اهمیت می

Bandeh, 2018 .)ظرفیت سیستم برای  یآوری ارتقاتاب

توانمندی و بازیابی، تحمل و انطباق با شرایط موجود پس از 

آور نبودن فضاهای شهری وقوع حوادث است. در صورت تاب

ها، خسارات های الزم و نداشتن آمادگیبینیو عدم پیش

زندگی و ناپذیری بر ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی جبران

 ,Shamaei & Mirzazadeh) ؛جوامع به بار خواهد آمد

های مهم در این در حالی است که با وجود پیشرفت(. ۲019

های موجود برای اندازههای اخیر در این زمینه، روشسال

آوری شهری، تنها به تحلیل آن برای اختالالت گیری تاب

 ,Suarez) ؛مهندسی بوده است یآوریا از منظر تابخاص، 

Gomez-Baggethun, Benayas & Tilbury, 2016تاب .)

ا اجتماع در یستم، جامعه یس یهت بالقویعنوان ظرف به یآور

رات ییا مقاومت در برابر تغی یسازگار یمعرض مخاطرات برا

از عملکرد و ساختار  یا حفظ سطح مناسبیدن یبه منظور رس

 یآورتاب ،در حقیقت (.UN/ ISDR, 2004) ؛شودیاخته مشن

مدیریت  یمفهومی است که به راحتی با تمام مراحل و فازها

شود یباعث م یآورسطح باالتر تاب. کندبحران ارتباط پیدا می

 ؛باشد یزآمط مخاطرهیپس از شرا یابیکه جامعه قادر به باز

(Mayunga, 2006.) 

ا یز دنیبالخ یاز کشورها یکیران، یکشور ادر این میان، 

نوع  ۴0دهد از یطور که آمارها نشان مرود. همانیبه شمار م

ران یمورد آن در ا 31 ،دهدیکه در جهان رخ م یعیطب یایبال

در کشور باعث  یعیطب یاین بالیوندد. وجود چنیپیبه وقوع م

 ینهیده کشور نخست جهان در زم ءران جزیشده که ا

 ,Shoja Iraqi, Tavalaei & Ziaeian) ؛باشد یزیبالخ

(. اگر در رابطه با اقدامات کاهش خطر احتمالی این ۲011

تری صورت گیرد، بدون شک زندگی مخاطرات، شناخت بیش

 (.Niasati & Chare Saz, 2016)؛ شودبسیاری حفظ می

یکی از مناطق کشور که همواره خطرات ناشی از بالیای 

کرده است، شهر زاهدان در شمال استان طبیعی آن را تهدید 

 گسل 2 متأثر ازشهر زاهدان باشد. سیستان و بلوچستان می

کیلومتر که از جنوب شرق زاهدان  120یکی به طول  است؛

 یابد وشمال غرب تداوم می -شود و در جهت شمالآغاز می

غرب شهر قرار دارد دیگری، گسل نهبندان که در غرب و شمال

 یادیبن یهالومتر است و از گسلیک 300و طول آن در حدود 

همچنین  .گرددیران محسوب میا یشرق یهادر بخش

 120اقلیمی خاص از جمله بادهای  یهایژگیاز و یبرخوردار

ر روزه، دمای باال و گرمای شدید، خشکسالی، طوفان و...، د

گیرد که در معرض خطرات قرار می یمراکز حساس یزمره

از وقوع مخاطرات طبیعی ناگوار قرار دارد. در حال  یناش

تا سطح  است ن مجموعه عوامل مختلف باعث شدهیا ،حاضر

شهر زاهدان و شهروندان آن در برابر بحران باال  یریپذبیآس

در  آنآوری و کاهش خطرات باشد. بر این اساس، ارتقای تاب

ریزان ای در دستور کار برنامهباید به طور فزاینده شهر زاهدان

 .مداران قرار گیردتو سیاس

آوری شهر در هدف تحقیق حاضر ارزیابی میزان تاب لذا

گذاری مدیران برابر بحران است، تا بتوان بستر را برای سیاست

 آور نمودن شهر فراهم آورد. شهری جهت تاب

 :پژوهش عبارتند از یاصلت سؤاالراستا  نیدر هم

 هاآن ریثأتی های مورد بررسی درراستاکدام یک از شاخص -

 در اولویت قرار دارد؟ در برابر بحران زاهدان شهر یآورتاب بر

 پارامترآوری شهر زاهدان در مقابل بحران با توجه به تاب -

  شود؟مورد بررسی چگونه ارزیابی می

 و پیشینه و معیارهای پژوهش نظریمبانی  -۲

نشریه علمی شهر ایمن؛ دورهی 4؛ شمارهی1۳ ؛ بهار 1400 
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 و متراکم یهاستمیس ینماینده ،یشهر مناطق و شهرها

سته هم به خدمات از یاحادثه یپیچیده ستند پیو این  به .ه

 مسمممبب که مسمممائلی از یافزاینده شممممار با آنها ترتیب،

ترین یکی از عمده .باشندمی روهروب ،هستند بالیا یخطرپذیر

شکالتی که بیش سائل و م ست م شهرهای امروزی با آن د تر 

های سکونتگاهبه گریبانند، مخاطرات طبیعی است که همواره 

سان شر و جان ان کند و در مدت کوتاهی میها را تهدید میب

 ؛ای برجای بگذاردتواند خسممارات و تلفات بسممیار گسممترده

(Sasanpour & Musa Vand, 2010مخاطرات طبی .) عی

ستم سی های کاهش خطر به این ظرفیت را دارند که در نبود 

سممموانحی هولنا  و ویرانگر برای اجتماعات بشمممری تبدیل 

های جهانی که در مورد خسممارات ناشممی از بررسممی. شمموند

دهد که در سممال مخاطرات طبیعی انجام شممده، نشممان می

طبیعی شممناسممایی شممده که منجر به  یحادثه ۷00، 2001

 5/11میلیارد دالر خسمارت اقتصمادی و  3۶، کشمته 25000

یارد دالر خسمممارات بیمه  ,Salehi) ؛ای شمممده اسمممتمیل

Aghababaei, Sarmadi & Farzad Behtas, 2011 از .)

مال  به افزایش احت که منجر  له عواملی  یا در جم خطر بال

توان به موارد زیر اشاره کرد: رشد می ،گرددمی ینواحی شهر

نشممده، تمرکز اموال و یریزبرنامه یشممهر یجمعیت، توسممعه

غیررسمممی،  یهاسممریع سممکونتگاه یها، فقر، توسممعهدارایی

نشینی، فرسایش اکوسیستم، سرریز جمعیتی مناطق آپارتمان

و مدیریت  هارسمماختیتضمممین عملکرد ز یعدم توانایی برا

 ,León & March, 2014؛ )شهری و فقدان نظارت ضعیف

UNISDR‚ 2010.) ب  علممل ترینمهم از رخیهمچنین 

 :از عبارتند یخطرپذیر یآورندهوجودهب

 اراضی بر که تراکم، افزایش و رشد حال در یشهر جمعیت -

شار یشهر خدمات و  افزایش امر باعث این و آوردمی وارد ف

سکان  در و ناپایدار یهادامنه امتداد در ساحلی، مناطق در ا

 .شودیم یخطرپذیر مستعد مناطق

 و منابع فقدان و ملی سممطح در هاظرفیت و منابع تمرکز -

جمله  از محلی، یهادولت در انسمممانی و پولی یهاظرفیت

 کمماهش بمما رابطممه در مبهم وظممایف و اختیممارات شمممرح

 .آنها به واکنش و بالیا یخطرپذیر

 توسممط ناکافی مشممارکت ضممعیف، محلی یهاحکومت -

  ی.شهر مدیریت و یزیربرنامه در محلی نفعانیذ

 کشیزه یهاستمیس کمبود ؛آب منابع مدیریت کفایتیبی -

 که ؛جامد زائد مواد مدیریت عدم ؛ وبآ انتقال یهاکانال و

 رانش و سممیل بهداشممتی، غیر شممرایط بروز باعث موارد این

 .شوندمی زمین

راه قبیل از انسانی یهافعالیت دلیل به ها،بومزیست کاهش -

 که منابع ناپایدار، استخراج و هاتاالب یاحیا آلودگی، ،یساز

 در حفاظت و مقررات مانند یضممرور خدمات یارائه توانایی

 .کندمی تهدید را سیل برابر

سودگی - ساختیز فر صالح و هار  که ناایمن، ساختمانی م

 .شود ساختمان ریزش به منجر است ممکن

 یبرا ظرفیت کاهش باعث که ناهماهنگ، اورژانس خدمات -

 .شودمی آمادگی و سریع واکنش

 شرایط به توجه با که هوایی آب و تغییرات ناگوار عوارض -

 دما شدید کاهش یا و افزایش به منجر زیاد احتمال به محلی

شدتنتوا بر و شودمی بارندگی و  سایر و سیل محل و ، 

 سطح در .گذارندمی ثیرأت هوا و آب به مربوط طبیعی یبالیا

 جمعیت بر نامطلوبی اثر که حوادثی شده ثبت تعداد جهانی،

 است.  افزایش به رو دارند انسانی

 در غالب یخطرپذیر به بسته یشهر و محلی بافت هر

 به ،شمد ذکر باال در که طورهمان یپذیرآسمیب و مکان هر

فاوتی حت طرز مت امروزه، لذا . ردیگیم قرار حوادث ثیرأت ت

برابر پذیری در آسمممیب و در مقابل کاهش یآورافزایش تاب

 یهدر حیط یاگسمممترده مهم و یمخاطرات طبیعی به حوزه

مه نا یل یزیربر بد خاطرات ت یت م مدیر ؛ شمممده اسمممت و 

(Ghadiri, Rokn al-Din Eftekhari, Shayan & 

Parhizkar, 2012ماالً نخسمممت ،(1۹۸1مرمن )ی(. ت  نیاحت

 یایدر مورد مخاطرات و بال یآوراست که از مفهوم تاب یکس

ستفاده نمود. از د یعیطب در برابر مخاطره  یآوردگاه او تابیا

ستم یک سیت یاز ظرف یا بخشیستم یک سیت یزان ظرفیم"

 "بارانیز یک واقعهیبه هنگام و بعد از  یابیجذب و باز یبرا

ست (. Klein, Smit, Goosen, & Hulsbergen, 1998) ؛ا

 در برابر یمحل یآورمعتقد اسمممت که تاب ،(1۹۹۹) یلتیم

شمممدن  اسمممت که آنها بدون متحمل ین معنیمخاطرات به ا

 یت زندگیفیا تنزل کی، یگسممترده، کاهش بهرور یهایرانیو

سترده از ب یاریاز به یو بدون ن در  یستادگیرون، قادر به ایگ

 .(Mileti, 1999) ؛خشن باشند یعیطب یبرابر رخدادها
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تا حدود خود می یبا نقش سمممازنده یآورتاب ند  توا

تاثیرات سممموانح و مخاطرات طبیعی را کاهش داده و  زیادی

ضعیت بغرنج  سانحه برگردانده و و شرایط پیش از  شهر را به 

خاطره تغییر دهد عادی پیش از م یت  به وضمممع  ؛شمممهر را 

آور شمممهری اسمممت که شمممهر تاباز مخاطرات(.  )بهبودیابی

 ؛ و بازمان قادر به مقاومت در برابر پیامدهای بالیا باشمممدهم

ن آسمممیب و خسمممارت و همچنین از ری از میزان معیّجلوگی

طریق سمممازگاری با مخاطرات، میزان آن را کاهش دهد. با 

بدین معنی است که یک شهر  یآورتوجه به معانی بالیا، تاب

بدون متحمل شمممدن خسمممارات ویرانگر، خرابی، کم شمممدن 

وری، کیفیت زندگی و بدون کمک زیاد از طرف جوامع بهره

ای طبیعی بسمممیار به پایداری در برابر حادثهخارجی، قادر 

 .(Mileti, 1999) ؛بزرگ باشد

نه به عات متعددی تاب یطورکلی، در زمی طال آوری م

ها نیز شمممده که اغلب آندر سمممطح جهانی و داخلی انجام

جمله مطالعات  اند. ازتوجه خود قرار داده مقیاس شهری مورد

 وارد زیر اشاره کرد:توان به مصورت گرفته در این زمینه می

 ,Changkun, Liliچممنممگ کممون و همممممکمماران )

Dongyue, Tong & Peng, 2020 در پژوهشی به بررسی ،)

آوری شمممهری با توجه به مدل جدیدی برای توصمممیف تاب

اند. در این پژوهش که سمممازگاری، مقاومت و بازیابی پرداخته

در  .سممناریو ارائه شممده اسممت 5 ،در تایوان انجام شممده اسممت

پذیری شمممهری را مورد تجزیه و های انعطافویژگی ،نهایت

تحلیل قرار داده و برخی از پیشمممنهادات بهینه را برای بهبود 

 اند. آوری شهری ارائه دادهکارآمدی تاب

در پژوهش خود با  ،(Alexander, 2011الکسممماندر )

 یبرا یعمل هاییشمممنهادیدر برابر زلزله: پ یآورتاب"عنوان 

و  یآوراز تاب یاتیف عملیزان ضممممن تعریربرنامه ران ویمد

سیمفاه در برابر زلزله، مواجهه  یریپذبیم مربوطه همچون آ

مسمممتلزم  یآورتاب ین باور اسمممت که ارتقایت بر ایو ظرف

در آن مشممارکت  نفعانیذ یاسممت که همه یجمع یکنشمم

 دارند. 

مکمماران ) ه نز و   & Jones, Glasson, Woodجو

Fulton, 2011 )مه نا با عنوان بر ریزی نیز پژوهش دیگری 

ندهمنطقه تابای و آی مدل مقصمممد و توسمممعهی  ی آوری: 

گردشممگری در منطقه سمماحلی مرجانی نینگالو در اسممترالیا 

میزان همبسمممتگی  این پژوهش برای بررسمممیاند. انجام داده

آوری و میزان جذب گردشگر بوده و از های تابمیان شاخص

محیطی، وجود غال، عوامل زیسممتهای میزان اشممتشمماخص

ساخت شزیر  مختلف حمل و هاییوهها و تنوع انتخاب میان 

نقلی بهره گرفته شمممده اسمممت. نتایج این پژوهش حاکی از 

ستگی میان میزان تاب شگر در  یآوروجود همب و جذب گرد

 ی مورد مطالعه بوده است. منطقه

آوری (، تابAllan & Bryant, 2010آلن و بریانت )

ضاهای باز در تاب لرزه را آوری در برابر زمینشهرها و نقش ف

آوری در برابر زلزله مطرح نموده و نقش فضمماهای باز در تاب

مه را مطرح نموده و بر نقش نا باز بر مه  نا ریزی شمممهری و بر

 اند. آور تأکید کردهتوانی در بازسازی تاب

 ,Cutter, Barnes, Berry) و همممممکمماران کممارتممر

Burton, C Evans, Tate & Webb, 2008)،  شی را پژوه

آوری جوامع محلی برای در  تاب محوربا عنوان مدل مکان

عه طال ند. این م جام داد چارچوب  ،در برابر بالیای طبیعی ان

تاب گاه  جای یدی از  یابی  ایربآوری جد قاء روش ارز ارت

ئه آوری در مقابل بالیا در سمممطح محلی و منطقهتاب ای ارا

عه بهمی عنوان  دهد و یک مجموعه از متغیرها در این مطال

 اند. این پژوهش بهنظر گرفته اولین گام در تحقق هدف، مد

ای در بین پژوهشممگران مرتبط با عنوان یکی از مطالعات پایه

 بر بالیا مطرح است. آوری جوامع در براتاب

 Pourahmad, Ziari, Abdali) پوراحمد و همکاران

& Allah Gholipour, 2019به تحل ل ی(، در پژوهشمممی 

 10منطقه  یدر بافت فرسممموده شمممهر یآورتاب یارهایمع

 یکالبد یآورد بر تابیتهران در برابر زلزله با تأک یشممهردار

در اولویت اول  یج نشمممان داد که بعد کالبدیاند. نتاپرداخته

 یشهر یآورت تابیکه مطلوب قرار دارد. سایر نتایج نشان داد

با توجه  یعیشممهر تهران در برابر مخاطرات طب 10در منطقه 

ستیضع یلیها خابعاد و مؤلفه یهیبه کل  ،نیبنابرا ؛ف بوده ا

خاطرات طبیا قه در برابر م پا یآورتاب یعین منط  یداریو 

 . دارد ینییپا

 Ebrahimzadeh, Kashefi)زاده و همکاران ابراهیم

Doust & Hosseini, 2019)در پژوهشممی به ارزیابی تاب ،

شهر در برابر زلزله پرداخته شهر پیران اند. نتایج آوری کالبدی 

شان می شهر دارای تاب 2۷دهد که ن ساحت  صد م آوری در

درصممد  1۷متوسممط و  یآوردرصممد تاب 5۶کم و خیلی کم، 

در بعد فضمممایی شمممهر،  ،باشمممد. از این رومیزیاد  یآورتاب

نشریه علمی شهر ایمن؛ دورهی 4؛ شمارهی1۳ ؛ بهار 1400 



 

 شهر زاهدان(  :موردی یآوری شهر در برابر بحران )نمونهسنجش ضریب تاب

 

 

 قدیمی شهر یهاسایر عناصر کالبدی واقع در محله مساکن و

های جنوب، غرب و شرق شهر( آسیبو با قدمت باال )قسمت

شرقی پذیرتر از محله شمال  شهر )شمال و  ساخت  های تازه 

ریزان ملی و باشممند که مدیریت شممهری و برنامهشممهر( می

قه با بمنط تههرهای  یاف هت ها میگیری از این  ند در ج توان

  بکوشند.آوری شهر ارتقای تاب

 Abdollahzadehو همکمماران ) یملکزادهعبممدالممه

Maleki, Khanlou, Ziari & Shali Amini, 2019 در ،)

شی به اولو  یاجتماع یآورعوامل مؤثر بر تاب یسنجتیپژوه

ج یاند. نتاپرداختهد بر زلزله یکأبا ت یعیدر برابر مخاطرات طب

 یاجتماع یآورمؤثر در تاب یارهایاز آن است که از مع یحاک

ن وزن یتربا بیش یاجتماع یهیجهت تقابل با زلزله، سمممرما

 اول قرار دارد.  ی( در رتبه21۶/0)

تدو (،Kazemi, 2019) یکاظم به  ن یدر پژوهشمممی 

نار هایسممم نا یآورتاب یو له بر مب ندهایپ یدر برابر زلز  یو

رانات، یشم یها: شهرستانی)مطالعه مورد یشهر-ییروستا

ست. نتایدماوند و ف با  یسیج در قالب ماتریروزکوه( پرداخته ا

ضع ۴۶ ضعیو سناریت در دو بخش و  یابیوها ارزیت موجود و 

 شدند. 

کاران ) تا و هم  & Rusta, Ebrahimzadehروسممم

Estagaldi, 2018 تاب( در پژوهشی با عنوان ارزیابی میزان

س شنا شهری مورد  شهر زاهدانیآوری اجتماعی  به این  ،؛ 

ضعیت  ست یافتند که مناطق یک، پنج و دو دارای و نتیجه د

نسبت به مناطق سه و چهار شهر زاهدان )حاشیه یترمطلوب

ندگی می تاً در این دو منطقه ز مد هاجرین ع نان و م نشمممی

شاخص.کنند  سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی یها( به لحاظ 

توان نتیجه گرفت که فضمممای ذهنی می ،هسمممتند. در نهایت

و  3نامناسب در مناطق شهری زاهدان )مخصوصاً در مناطق 

اجتماعی شهر گردیده  یآورپذیری و عدم تاب( باعث آسیب۴

سعه این مناطق را به خطر  و به تبع آن، امنیت اجتماعی و تو

 انداخته است. 

 یدر رساله( Farzad Behtash, 2012)بهتاش فرزاد 

های ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه ، تحت عنوانِخود دکتری

های مختلف و از آوری شمممهر تبریز، با اسمممتفاده از مؤلفهتاب

سش شهر تبریز را موردنامه، تابطریق پر سی قرار آوری   برر

آوری در لحاظ تاب داد و به این نتیجه رسید که شهر تبریز از

کامالً مطلوبی ق یت  باوضمممع ندارد؛ و  عد بُ ،اینوجود  رار 

آوری کالنشمممهر اجتماعی و فرهنگی باالترین رتبه را در تاب

 تبریز به دست آورد. 

نامه خود با در پایان ،(Sharif Nia, 2012نیا )شممریف

طه کاربری زمین شمممهری و میزان  یعنوان، بررسمممی راب

شهری آوری در برابر زلزله و ارائه راهکارهای برنامهتاب ریزی 

به بررسی رابطه میان  ،شهر تهران( 10)نمونه موردی: منطقه 

شهری پرداخت و در نهایت به این تاب آوری و کاربری زمین 

ریزی ریزی شهری و در درون آن برنامهنتیجه رسید که برنامه

آوری عنوان ابزاری برای ارتقای تاب تواند بهاراضی میکاربری 

 شهرها استفاده شود. 

به  ،دکتری خود یدر رساله ،(Rezaei, 2010)رضایی 

تاب بهتبیین  عات شمممهری  منظور کاهش اثرات آوری اجتما

 سوانح طبیعی )زلزله( در کالنشهر تهران پرداخت.

آوری حاضممر نشممان داد که بین تاب یمطالعه ینتیجه

تاب نه و سمممطح  عاد آوری آنموجود در محالت نمو ها در اب

بدی کال هادی و  ماعی، ن طه -اقتصمممادی، اجت  یمحیطی راب

با تغییر هر ناداری وجود دارد و   یزانها، میک از آن مع

 یابد. آوری خانوارها نیز تغییر میتاب

ضرورت شناخت  های فوق، در این پژوهش و بر مبنای 

مدیریت  یآوری از رویکردهای نوین در عرصمممهرویکرد تاب

گیری تحقیق در نظر عنوان زمینممه و جهممت بحران بممه

شاخصگرفته سایی  شنا ست و با  ها و عوامل مؤثر بر شده ا

های شمممهری، به سمممنجش میزان آوری کالبدی اجتماعتاب

 شود.پرداخته میآوری شهر زاهدان تاب

 هامواد و روش-۳

 روش شناسی -1-۳
ای پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و توسعه

های باشمممد. دادهتجربی می ،اسمممت و از نظر ماهیت و روش

ی و کیفی ترکیبی از نوع کمّ ،مورد اسمممتفاده در این بخش

آوری ادبیات علمی باشمممد. برای این منظور ابتدا به جمعمی

شده صوص ماهیت پژوهش  ست در خ سپس نظر ا ها، یهو 

صوص تاب  یآوررویکردهای موجود و تجربیات جهانی در خ

ستفاده از منابع کتابخانه شد. و شهر با ا سی خواهد  ای برر

ثیرگذار در دسممتیابی به أهای تسممپس معیارها و شمماخص

آور در برابر بحران شناسایی شده و با های بهینه و تابمکان
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سله سل ستفاده از مدل تحلیل  الویت FAHPفازی  مراتبیا

 Expert Choiceافزار شمموند و با اسممتفاده از نرمبندی می
شممد. برای رسممیدن به اهداف مورد نظر، اقدام به  دهیوزن

شه صیفی ایجاد اطالعات مکانی )نق سپس اطالعات تو ها( و 

 یشممود و در مرحلهدر خصمموص محدوده مورد مطالعه، می

عد  عات در محیط نرم GIS Readyب افزار کردن این اطال

Arc GIS یاز گیرد. الیهصمممورت می های اطالعاتی مورد ن

عاتی در این بخش ترکیبی از نوع کمی و  طال حدوده م م

شدکیفی می سازی تهیه  ؛با شهر سکن و  شهرداری، م که از 

فاده از الیه با اسمممت ید  هدان، گرد های اطالعاتی شمممهر زا

عه طال جامع، تطرح یم فصمممیلی شمممهر و همچنین های 

و با استفاده  آوریمیدانی اطالعات مورد نیاز جمع یمشاهده

شدند. بر shp.*به  GISاز  ساس اطالعات توصیفی  تبدیل  ا

صل مکانیالیه ، Arc GISافزار در محیط نرم ها و مفهوم فوا

اقدام به  GISدر محیط  با اسمممتفاده از ابزار تحلیل فضمممایی

پردازش و  .گردید های جدیدی با سمماختار رسممترایجاد الیه

مطابق  GISافزار ها با اسمممتفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

ریزی شمممهری انجام گرفت. معیارها و اسمممتانداردهای برنامه

ارائه  ،(2هایی که در جدول شماره )ها و زیر شاخصشاخص

شدند به ضر انتخاب  شرح  شده برای تحقیق حا طور کلی 

به صمممورت ذیل  ،(1) شمممکلکامل روش تحقیق در قالب 

  باشد:می

 
 

 : فرآیند انجام پژوهش1شکل 

 AHPمراتبی روش تحلیل سلسله -1-1-۳

مراتبی نیاز به تشکیل درخت سلسلهبرای انجام روش 

مراتبی است. برای تشکیل این درخت، عواملی که برای سلسله

ی یرگقالب یک درخت تصمیم ی مهم هستند، دریرگتصمیم

ی شود. سپس برای مقایسهیممراتبی بیان به صورت سلسله

ی خود در سطح باالتر زوجی، عناصر هر سطح به عنصر مربوطه

کنیم. یمرا حساب  هاوزنکه به صورت زوجی مقایسه شده و 

ها، یسهمقانامیم. در این یمها را وزن نسبی این وزن

ی شفاهی استفاده خواهند کرد هااوتقضگیرندگان از تصمیم

گیرنده شود، تصمیمیممقایسه  jبا  iی که عناصر اگونهبه 

یکی از حاالت کیفی جدول  jبر  iخواهد گفت که اهمیت 

تبدیل  ۹تا  1توماس ال ساعتی است که به مقادیر کمی بین 

(. به این ترتیب، در قطر ماتریس عدد 1؛ )مانند جدول اندشده

یارها بر معی اهمیت یکسان دهندهگیرد که نشانیم( قرار 1)

معیار فاصله از مراکز درمانی نسبت به خود  خود است. مثالً

یارها معی عملکرد یکسان دهندهگیرد، که نشان( می1عدد )

های یتاولوی وزن سازی و محاسبهبر خود است. جهت نرمال

ی نسبی هر گزینه از ماتریس مقیاس زوجی از روش تقریب

 میانگین حسابی استفاده شده است. 
 

 ی زوجی: مقادیر ترجیحات برای مقایسه1جدول 

 مقدار عددی ترجیحات

 ۹ مناسب
 ۷ نسبتاً مناسب

 5 متوسط
 3 نسبتاً نامناسب
 1 کامالً نامناسب

 فازی مدل شناسیروش -۲-1-۳

 سال در زادهلطفی پرفسور توسط که است روشی فازی منطق

رشته فازی برای هایمجموعه با عنوان ایمقاله طی 1۹5۶

 یتقابل دلیل کم بهکم و یافت انتشار الکترونیک و ریاضی های

 .گردید دیگر هایرشته وارد خود کنندگیبینیپیش

 شوندمی تعریف عضویت توابع طریق از فازی یمجموعه

 تابع ،nearگوسی تابع ای،زنگوله گوسی از: تابع عبارتند که

 بین عددی فازی یهر الیه برای smallتابع  خطی، تابع الرج،

یک  و فازی عضویت عدم صفر که دارد وجود یک تا صفر

بین  از پژوهش این دهد. درمی نشان را کامل عضویت

 جمع فازی، جبر ضرب عملکرد سه از فازی متنوع عملکردهای

می سعی تحقیق این در. شد فازی استفاده گامای و فازی جبر

ی شهر آورتابجهت  جدیدی مدل عنوان به فازی مدل از شود

 مقادیر و ابتدا یسازمدل برای. شود استفاده در برابر بحران

 آن از پس. شودمی تعیین نظر مورد هدف اساس بر متغیرها
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 مورد یپدیده بر متغیرها هر یک گذاریتأثیر میزانبر اساس 

 نظر در 1 تا 0 از اعداد ارزش. شودیم داده ارزش آنها به نظر

 تعلق باشد، تریکنزد 1 به ارزش هر چه که شودمی گرفته

 با جغرافیایی اطالعات سیستم در متغیرها .تر استبیش فازی

 از هرکدام شوند کهفازی می اصطالحاً فازی، توابع از استفاده

 از یکی. دارند را خود به مخصوص هایفرمول توابع این

 که باشدمی فازی جبر ضرب عملگر فازی، عملگرهای منطق

 از حاصل یالیه. گیردمی ها صورتالیه یبترک از استفاده با

 جمع جبر عملگر در. کندمی میل صفر سمت به عملگر این

 یک سمت به فازی جبر ضرب عملگر خالف بر خروجی فازی،

 فازی جبر جمع و ضرب عملگر به مربوط کند. فرمولمی میل

 : از عبارت است

 : جبر ضرب فازی 1رابطه 

Combination IIn i  

  ی: جبر جمع فاز2 یرابطه 

 1 1Combination IIn i    

 جبر جمع و ضرب از آمده دست به هاییهال بین تعدیل برای

 به یالیه. گیردمی انجام گاما یعنی عملگر نهایی مرحله فازی،

 در نوسان 1 تا 0 بین که باشدمی نهایی ینقشه آمده، دست

 .است

 : عملگر گامای فازی 3ی رابطه

 lgCombination fuzzy a ebraic sum  
1lgfuzzy a ebraic product   

 های پشتیبان مدیریت بحران شهر زاهدانو استانداردهای جانمایی پایگاه یابی: متغیرهای مکان۲جدول 

محدوده  هایکاربر

 شاخص )متر( 

محدوده  هایکاربر وضعیت وزن

 شاخص )متر( 

 وضعیت وزن

  مناسب ۹ ۷5تر از کم هایسازگاری کاربر

فاصله از مراکز 

 درمانی

 

 نامناسب ۹ 300تر از کم

 مناسب ۷ ۴00-300 نسبتاً مناسب ۷ ۷5-150

 نسبتاً مناسب 5 500-۴00 متوسط 5 150-300

 متوسط 3 ۶00-500 نسبتاً نامناسب 3 300-500

 نسبتاً نامناسب  1 ۶00باالی  نامناسب 1 500باالی 

فاصله از ایستگاه 

 نشانیآتش

فاصله از مراکز  مناسب ۹ 500تر از کم

نظامی و 

 انتظامی

 

 مناسب ۹ 150تر از کم

 نسبتاً مناسب ۷ 300-150 نسبتاً مناسب ۷ 500-1000

 متوسط 5 500-300 متوسط 5 1000-1500

 نسبتاً نامناسب 3 ۷00-500 نسبتاً نامناسب 3 1500-2000

 نامناسب 1 ۷00باالی  نامناسب 1 2000باالی 

 یدسترسی به شبکه

 ارتباطی

 مناسب ۹ ۸5تر از کم تراکم جمعیت مناسب ۹ ۷5تر از کم

 نسبتاً مناسب ۷ 1۶5-۸5 نسبتاً مناسب ۷ 15-150

 متوسط 5 200-1۶5 متوسط 5 150-300

 نسبتاً نامناسب 3 300-200 نسبتاً نامناسب 3 300-500

 نامناسب 1 300باالی  نامناسب 1 500باالی 

دسترسی به اماکن 

 اسکان ضروری

فاصله از مراکز  مناسب ۹ ۸00

حمل و نقل 

 عمومی

 

 مناسب ۹ 1000

 نسبتاً مناسب ۷ 1500 نسبتاً مناسب ۷ 1000

 متوسط 5 2000 متوسط 5 1200

 نسبتاً نامناسب 3 2500 نسبتاً نامناسب 3 1۴00

 نامناسب 1 2500 باالی نامناسب 1 1۴00باالی 

فاصله از مناطق 

 یز انسانیآممخاطره

 مناسب ۹ 1200باالی 

 نسبتاً مناسب ۷ 1200

 متوسط 5 1000

 نسبتاً نامناسب 3 ۸00

 نامناسب 1 ۶00
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عه به فرموده بارت اسمممت از مجمو قام معظم رهبری ع ی م

مسممملحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش اقدامات غیر

های ضروری، ارتقای پایداری ملی پذیری، تداوم فعالیتآسیب

مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی  و تسهیل مدیریت بحران در

گردد که و به مجموعه اقداماتی اطالق می گردددشممممن می

توان از افزار نبوده و با اجرای آن میکارگیری جنگمستلزم به

سات حیاتی و  سی سارات مالی به تجهیزات و تأ شدن خ وارد 

سانی جلوگیری نموده  ساس نظامی و غیرنظامی و تلفات ان ح

خسمممارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش  و یا میزان این

  :عامل عباتند ازاصول پدافند غیر داد.

یابی، اسمممتتار، اختفا، پوشمممش، پراکندگی، فریب، مکان 

سازی، مقاوم ستحکامات، و اعالم خبر تفرقه و جدا سازی و ا

ترین نقطه و بیابی، انتخاب بهترین و مطلوباشمممد. مکانمی

که پنهان و مخفی نمودن  محل اسمممتقرار اسمممت به طوری

ها را به بهترین نیروی انسممانی، وسممایل و تجهیزات و فعالیت

یابی به خوبی انجام پذیر سممازد. بنابراین، اگر مکانوجه امکان

صنوعی جهت شود، به سایل و ابزار م ستفاده از و کارگیری و ا

کند و یا این ضممرورت به اسممتتار و اختفا ضممرورتی پیدا نمی

سکندری ،حداقل ممکن ت (. هدف 13۹0قلیل خواهد یافت؛ )ا

بندی اسممت از این پژوهش بررسممی فضممایی توزیع فقر و پهنه

باشمممد که بتوان در مواقع یابی میکه یکی از اصمممول مکان

 ضرروی و حساس اقدام بهینه انجام داد.

 مورد مطالعه یمعرفی محدوده -۳-۳

 عنوانه شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان ب

 ترین استان کشور است. بزرگ

 
 مورد مطالعه ی. موقعیت جغرافیایی محدوده۲شکل 

زاهدان از شمال به سیستان و از غرب به استان کرمان، از 

شرق به پاکستان و از جنوب به شهرستان خاش محدود 

نفر جمعیت  5۹2۹۶۸، 13۹5بر اساس سرشماری  .شودیم

 یهاقسمت .هکتار است ۸123 دارد. مساحت شهر زاهدان

بوده  یارتفاع بلند ین شهر دارایا یجنوب و جنوب غرب

ابد. ییکه با حرکت به سمت شمال ارتفاع آن کاهش میحالدر

 (،2). در شکل باشدیمنطقه شهری م 5ن شهر دارای یا

بندی شهر نشان داده موقعیت جغرافیایی شهر زاهدان و منطقه

 شده است.

 تحلیل -4

سازگاری کاربری اراضی شهری  یالیه -4-1

 ها()مناسبت و همجواری کاربری

ها باید مورد تجزیه و اصل همجواری کاربری ،این اساس بر

های شهری را آوری، کاربریتحلیل قرار گیرد. در ارزیابی تاب

 بندی کرد:توان در دو دسته تقسیممی

های حیاتی که به مهار بحران و کاهش خسارات کاربری -

کنند؛ مانند فضای باز که شامل )اراضی ی از آن کمک میناش

ها و باشد، بیمارستانبایر، فضای سبز، باغ و اراضی زراعی( می

مراکز بهداشتی درمانی، مدارس و مراکز آموزشی، مراکز اداری 

 .و انتظامی

شوند. این پذیری میکه موجب افزایش آسیب هایییکاربر -

 باشند.صنعتی، نظامی میهای ها شامل کاربریکاربری

های ترین کاربریدرمانی مهم - ها و مراکز بهداشتیبیمارستان

 ،بر این اساس .روندشهر در زمان بحران به شمار می

میزان  ،تر باشندچه به این مراکز نزدیک های شهری هرکاربری

پذیری آسیب ،تر و هر چه دورتر باشندپذیری کمآسیب

نزدیک از این مراکز در  یزیرا فاصله. داشتتری خواهند بیش

زمان پس از وقوع بحران، موجب انتقال سریع مصدومین به 

 شود.ها میاین مراکز و نجات جان آن

نقش مهمی در کاهش  نیز فضای سبز و فضاهای باز

وسعت میزان عمل و نتایج اکثریت حوادث طبیعی را دارند. از 

بحران جداسازی ترین عملکردهای آن در هنگام بروز عمده

یک منطقه با پتانسیل خطر از دیگر مناطق و جلوگیری از 

زنجیری مناطق است. این فضاها در تخفیف خطر  یتوسعه

بعد از وقوع بحران  .توانند مؤثر واقع شوندناشی از بحران می
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اضطراری  ید به عنوان فضاهایی برای تخلیهنتواننیز می

اری عملکرد مناسبی های اضطرمجروحان و برپایی سرپناه

 داشته باشد. 

مراکز آموزشی، مراکز اداری و انتظامی با توجه به فضای 

توانند به عنوان مراکز امدادرسانی بعد از می ند،بازی که دار

جهت  خدمات در یمسئول ارائهو  هوقوع بحران به حساب آیند

 مهار بحران باشند. 

شمار  به هایییمراکز صنعتی و نظامی از جمله کاربر

-توانند بر میزان آسیبروند که در زمان وقوع بحران میمی

پذیری و فاصله از این لذا بین میزان آسیب .فزایندیپذیری ب

چه  هر ،عکس برقرار است. به عبارت دیگر یهها رابطکاربری

کاهش می پذیرییبآس ،تر باشدها بیشفاصله از این کاربری

 دسته 5های شهر در هر یک از کاربری ،این اساس بر .یابد

 دهی شده و دراساس نظر کارشناسی وزن بندی و برتقسیم

های دسترسی با استفاده از سیستم اطالعات قالب نقشه

بندی هر یک از ( طبقه1جغرافیایی ترسیم گردید. جدول )

 ,Ebrahimzadeh) ؛دهدها و وزن آنها را نشان میکاربری

Kashefi Doust & Hosseini, 2019.) 

از آنجا که تقاضای امداد و نجات هر منطقه تراکم جمعیت: 

مستقیم با میزان جمعیت ساکن و یا شاغل در آن  یرابطه

منطقه دارد معیار تراکم جمعیت حائز اهمیت است. با توجه 

تر باشد و این تراکم که هر چه تراکم جمعیت در شهر کمبه این

 یپذیرشده باشد، آسیب توزیع طور متعادل در سطح شهربه

 تر خواهد بود. برآوری بیشتر و تابشهر در برابر بحران کم

تلفات و  یتراکم جمعیتی باال در شهر به معنا ،عکس

 تر در زمان بحران است.های بیشخسارت

های آتشیابی ایستگاهمکاننشانی: فاصله از ایستگاه آتش

ز تصمیماتی است که نشانی و چگونگی قرارگیری آنها یکی ا

نشانی و مدیریت بحران با آن شاید هر مسئول ستاد آتش

می ینشانهای آتشیابی مناسب ایستگاهمواجه باشد؛ لذا مکان

 زیر را به همراه داشته باشد: یتواند مزایا

و  ینشانایستگاه آتش یترین زمان بین فاصله( تعیین کوتاه1

  ؛محل وقوع حادثه

 برای ینشانهای متعدد آتشپوشانی ایستگاه( کاهش هم2

  ؛هابهینه از امکانات و منابع ایستگاه یاستفاده

و کاهش  سود، – هزینه یتوان با در نظر گرفتن مسئله( می3

های راههای خسارات ناشی از حوادث و همچنین هزینههزینه

-های آتشاندازی و عملیاتی به تعیین تعداد مناسب ایستگاه

 . در منطقه کمک نمود ینشان

در ایران  ینشانهای آتشسیاست کلی ایجاد ایستگاه

ای گونه به ،خاص و مدون بوده است یسیاستی بدون برنامه

ترین های شهری مهمکه برای ایجاد هر ایستگاه در محدوده

 اصل، خالی بودن زمین آن و یا عوامل دیگری است که به

بر  نداشته باشد که این امرها بایستی زمین ارزشی موجب آن

در سطح شهرها تأثیرگذار  ینشانآتش هاییابی ایستگاهمکان

 .بوده است

نشانی در جهت های آتشموقع ایستگاهرسانی بهخدمات

یابی کاهش خسارات و تلفات در زمان بحران مستلزم مکان

احداث مناسب ایستگاه ،بر این اساس .باشدها میمناسب آن

تر آنها وری بیشنی، سبب افزایش کارایی و بهرهنشاهای آتش

فیزیکی شتابان  یگردد. افزایش جمعیت موجب توسعهمی

شهر زاهدان شده است که عدم برخورداری مناسب در خدمات

 هایی درسامانیهرسانی را به همراه داشته و موجب بروز ناب

های جمله دسترسی به ایستگاهخدمات عمومی از یزمینه

کیلومتر  5شده است. استانداردهای جهانی شعاع  یشاننآتش

کنند و از طرف دیگر زمان بینی میرا برای ایستگاه پیش

 اند.دقیقه در نظر گرفته 3-5سوزی را رسیدن به مکان آتش

فاصله از شبکه ارتباطی: یکی از عوامل تأثیرگذار در 

چه  ، میزان دسترسی به خطوط ارتباطی است. هریآورتاب

نیز  یآورتر باشد، تابان دسترسی به خطوط ارتباطی بیشمیز

ها، تر خواهد بود. همچنین عواملی چون عرض خیابانبیش

و... در  هایابانطرفه بودن خکیفیت و حجم ترافیک، یک

مؤثرند. با توجه به نتایج تحقیق مسائلی و  یآورافزایش تاب

 یدر خصوص انسداد معابر که پس از زلزله ،(13۷5همکاران )

رودبار، ) شمال ایران یزدهمنجیل در سه شهر زلزله -رودبار

دارند که معابر ها بیان میصورت گرفت، آن( منجیل و لوشان

یک، اکثریت  درجه یکنندهیک و دو، معابر جمعشریانی درجه

 یرو اکثریت قاطع معاب ،دو درجه یکنندهقاطع معابر جمع

بوده،  یتر یا مساوها از دو برابر ارتفاع جداره بیشکه عرض آن

های اند و معابر فرعی و محلی که دسترسیانسداد نداشته

لذا با توجه به ضوابط  .اندمسدود شده ،کنندمحلی را تأمین می

ترین فاصله از مطلوب و مدیریت بحران یسازمان پیشگیر

فاصله از  ینترمطلوبمتر؛  200، 1های شریانی درجه راه

فاصله از  ینترمتر و مطلوب 100، 2شریانی درجه  یهاراه
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 Shoja Iraqi, Tavalaei) ؛متر است 50محلی  هاییابانخ

& Ziaeian, 2011.) 
در شرایط بحرانی عملکرد مراکز فاصله از مراکز درمانی: 

پیش حائز اهمیت  از درمانی و بخصوص بخش اورژانس بیش

ترین اصلی در تعیین مناسب ییکی از معیارها است؛ بنابراین

مکان امن جهت سایت اسکان موقت، نزدیکی به مراکز درمانی 

باشد. رسیدن اورژانس به محل وقوع سانحه ها میو بیمارستان

طور دقیقه و در ایران به ۸استاندارد حداقل  یدر جهان دارا

سیدن شده زمان راستاندارد بیان .باشددقیقه می 11متوسط 

ولی در  ؛کندرا بیان می یبه محل وقوع سانحه در شرایط عاد

ها و عدم هنگام شرایط بحرانی که امکان مسدود شدن راه

امکان استفاده از وسایل نقلیه وجود دارد، باید مال  تعیین 

صورت پیاده در نظر شعاع دسترسی به مراکز درمانی را به

 دقیقه، آن ۸ارد حداقل رسیدن به استاند یبرا ،رواینگرفت. از

 / متر 55صورت پیاده و با سرعت متوسط فرد پیاده ) هم به

 ,Judakiمتر را پیمود؛ ) ۴۴0دقیقه( باید مسافتی به شعاع 

Talezari and Malek Hosseini, 2012.) 

نظم  یل لزوم برقراریفاصله از مراکز انتظامی: به دل

 یز نظامکبه مرا ین در زمان بحران، دسترسیز تأمیو ن یعموم

که پس از  جاآن های مهم است. ازاز شاخص یکی یو انتظام

دور و نزدیک به محل حادثه  یوقوع بحران مردم از شهرها

در این مواقع حفظ نظم  ،شتابندنوعان خود میهم ییار یبرا

ویژه زنان و کودکان دیدگان بهو حراست از جان و مال آسیب

-اشخاص یا گروه یکارانهجنایتدر برابر عملیات تهاجمی یا 

، دیدگانآسیبخدمات پشتیبانی به  یمتجاوز، ارائه یها

از بروز  یمرج در شرایط بحران، پیشگیر و از هرج یپیشگیر

،  دیدگان، شناسایی افراد مشکوسرقت، سوءاستفاده از آسیب

 .کندامنیتی و انتظامی را دوچندان می یاهمیت وجود نیروها

جمله  یکی به مراکز امنیتی و انتظامی ازنزد ،بنابراین

پارامترهایی است که به جهت ایجاد و حفظ امنیت در زمان 

 بحران مدنظر قرار گیرد.

دسترسی به اماکن اسکان ضروری: مناطق اسکان 

ضروری یکی از مسایل مهم دیگر در مدیریت بحران شهرها 

زله، باشد؛ زیرا در مواقع رخداد بحران، از جمله سیل و زلمی

باید مناطق جایگزین برای اسکان موقت افراد و مردم شهر 

ترین باشد. به همین دلیل، مناطق اسکان ضروری باید در کم

فاصله از مناطق مسکونی قرار بگیرد، تا مردم در اسرع وقت به 

 این اماکن دسترسی پیدا کنند. 

آمیز انسانی: در زمان بحران یا دوری از اماکن مخاطره

دهد، باید مردم و یعی که در سطح شهر رخ میوقایع طب

ساز آمیز دستمناطق مسکونی به حد الزم از مناطق مخاطره

تر نشوند. به طور مثال، انسان دور باشند، تا دچار آسیب فراوان

رسانی شهری گاز دوری از پمپ بنزین و مناطق برق فشار قوی و

 مردم شود.  که در زمان بالیای طبیعی ممکن است، باعث آسیب به

: در زمان یشهربرون یبه حمل نقل عموم یدسترس

مردم در صورت لزوم و شدت بحران  که یاز مناطق یکی ،بحران

های کنند، ایستگاههای زمینی به آن احتیاج پیدا میو بدی راه

باشد. این مناطق تا حد لزوم باید شهری میحمل و نقل برون

متری قرار داشته  1500و حداقل  2500ی حداکثر در فاصله

 ,Judaki, Talezari and Malek Hosseini)باشند؛ 

2012.) 
 دهی به هریک از عناصر موجود در داخل هرمعیار وزن

آوری شهر در برابر بحران داشته الیه، میزان تاثیر آن در تاب

 Expertافزار دهی و انجام محاسبات در نرماست. بعد از وزن

Choice  به  0.02های نهایی وزنو با توجه به نرخ سازگاری

فاصله ترین وزن به شاخص دست آمد که در این روش بیش

فاصله از مراکز ترین آن نیز به و کم 0.25ی با از مراکز درمان

 (. 3تعلق گرفته است؛ )شکل  0.0۴ی با حمل و نقل عموم

 
 آمده برای معیار سازگاریدستهای بهوزن :۳شکل 

آوری شده، تابگذاریهای ارزشالیه 12تا  ۴های شکل

دهد. با توجه به این نتایج، شهر در برابر بحران را نشان می

های مختلف نیز نشان داده شده است، طور که در شکلهمان

های ارتباطی یا مراکز ترین میزان دسترسی مردم به راهبیش
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شهر زاهدان درمانی و اسکان ضروری و غیره در مرکز و شرق 

 باشند.می متمرکز

 
 یشدهگذاریارزش ی فاصله از مراکز نظامیالیه :4شکل 

 آوریتاب

 
 آوریتاب یشدهگذاریارزش تراکم جمعیت یالیه :5شکل 

 
 دسترسی به اماکن اسکان ضروری یالیه :۶شکل 

 آوریتاب یشدهگذاریارزش

 

 

 یشدهگذاریارزش سازگاری کاربری یالیه :۷شکل 

 آوریتاب

 

 یشدهگذاریارزش فاصله از مراکز درمانی یالیه :۸شکل 

 آوریتاب

 

 و نقل عمومیفاصله از حمل یالیه :9شکل 

 آوریتاب یشدهگذاریارزش
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ارزش ی ارتباطیدسترسی به شبکه یالیه :10شکل 

 آوریتاب یشدهگذاری

 
 انسانی آمیزمخاطرهفاصله از مناطق  یالیه :11شکل 

 آوریتاب یشدهگذاریارزش

 
 نشانیفاصله از مراکز آتش یالیه :1۲شکل 

 آوریتاب یشدهگذاریارزش

 
 

 

 نتایج روش فازی -1-4
ها با استفاده از های مختلف، این الیهگذاری الیهپس در ارزش

که جمع فازی  13روش فازی با هم ترکیب شدند. طبق شکل 

آوری در برابر تری دارای تابدهد، مناطق کمرا نشان می

 باشند. بحران می

 
 آوری شهر در برابر بحران با مدل جمع فازیتاب :1۳شکل 

اساس  دهد. برمدل ضرب فازی را نشان می 1۴همچنین شکل 

آوری در برابر بحران تری دارای تابآن، مناطق خیلی بیش

که در بیان روش ذکر شد، روش جمع فازی  طورهستند. همان

تر و روش ضرب فازی دارای حساسیت دارای حساسیت کم

 0.۹و  0.۷باشد، و به همین خاطر از مدل گاما تری میبیش

  فازی نیز استفاده شده است.

 
 آوری شهر در برابر بحران با مدل جمع فازیتاب :1۳شکل 

را برای  0.۹و  0.۷های گاما نتایج مدل 1۶و  15های شکل 

دهد. طبق این نتایج، آوری بحران شهری زاهدان نشان میتاب

تر ها تا حدی متعادل و بهتر به دست آمده است و بیشمدل
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بحران مناطق مرکزی و شرق شهر  آور در برابرمناطق تاب

 باشد. زاهدان می

 
 آوری شهر در برابر بحران با مدل ضرب فازیتاب :14شکل 

 
 0.۷آوری شهر در برابر بحران با مدل گاما تاب :15شکل 

 
 0.9آوری شهر در برابر بحران با مدل گاما تاب :1۶شکل 

 FAHPمراتبی فازی نتایج روش سلسله -۲-4
های گاما و تعدادی تحلیل و ارزیابی دقت مدل، بر اساس الیه

 Band Collection Statisticsرهای رستری، از دستواز الیه

آوری شهر در به عنوان الیه نهایی تاب 0.۹انجام شد و گاما 

طبقه شامل کالس  5برابر بحران تعیین شد. همچنین کالً به 

نامناسب، متوسط، نسبتاً مناسب و مناسب نامناسب، نسبتاً 

بندی و مساحت هرکدام نیز به هکتار و درصد حساب طبقه

 (. 3( و جدول )1۷شد؛ شکل )

 
 0.9آوری شهر در برابر بحران با مدل گاما تاب :1۷شکل 

 AHP / فازی

ی شهر در برابر بحران با آورتاب: مقادیر طبقات ۳جدول 

 AHP / فازی 0.9مدل گاما 

 مساحت به درصد مساحت به هکتار آوریبندی تابطبقه

 1۶.۷۹ 102۹ مناسب
 1۷.۹5 1100 نسبتاً مناسب

 23.۶۶ 1۴50 متوسط
 12.۴ ۷۶0 نسبتاً نامناسب
 2۹.3۷ 1۸00 کامالً نامناسب

 100 ۶12۹ کل

تر مساحت شهر زاهدان در برابر بحران نتایج نشان داد بیش

هکتار و مناطق مناسب نیز  1۸00کامالً نامناسب با مساحت 

درصد از کل مساحت را به  1۶.۷۹هکتار و  102۹مساحت 

اند. مناطق نسبتاً مناسب و متوسط نیز به خود اختصاص داده

 اند. هکتار داشته 1۴50و  1100های ترتیب مساحت

 گیرینتیجه -5
در کشور ایران، مخاطرات محیطی زیادی از جمله زلزله، سیل، 

. با وجود وقوع بحرانکندشهرهای ما را تهدید می...  طوفان و
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های مالی و جانی فراوان به متعدد و تحمیل خسارتهای 

های الزم برای کاهش خسارات ناشی از گذاریجامعه، سیاست

انجام  یآورآن و رعایت استانداردهای الزم جهت افزایش تاب

  نشده است.

یی به سؤاالت و فرضیات گوپاسخجهت  ،در این پژوهش

 متعدد یهاتیاز سیستم اطالعات جغرافیایی که قابلتحقیق، 

 رایب ،است دهیبه اثبات رس یمکان یدهیچیآن در حل مسائل پ

امل و. عزاهدان استفاده شده است آوری شهرارزیابی میزان تاب

از  ، فاصلهیفاصله از مراکز درمان: قین تحقیگذار در اریتأث

ز مراکز ، فاصله از فضاهای باز، فاصله اینشانآتش یهاستگاهیا

اکن دسترسی به ام مراکز نظامی و انتظامی،آموزشی، فاصله از 

اسکان ضروری، دسترسی به حمل و نقل عمومی، فاصله از 

بریتراکم جمعیت، سازگاری کار انسانی، زیآممخاطرهمناطق 

یهال اند.ارتباطی در نظر گرفته شده یها و دسترسی به شبکه

لیل سازی و سپس با استفاده از روش تحهای مربوط ابتدا فازی

گذاری و ارزش و Expert Choice افزارمراتبی و نرملسلهس

  آوری شهری به دست آمد.سپس تاب

برای بررسی سؤال اول ها نتایج حاصله از تحلیل یافته

های مورد بررسی در از میان شاخصپژوهش نشان داد، 

، بحران در برابر زاهدان شهر یآورتاب بر هاآن ریثأتراستایی 

یت قرار (، در اولو0.25با امتیاز وزنی )ی درمانفاصله از مراکز 

 گیرد.می

 سایر نتایج برای بررسی سؤال دوم پژوهش نشان داد

، نامناسب یآورهکتار دارای تاب 1۸00مساحتی در حدود 

 یآورهکتار تاب 1۴50، نسبتاً نامناسبآوری هکتار تاب ۷۶0

 یآورهکتار تاب 102۹و  مناسب نسبتاًهکتار  1100متوسط، 

دهد که آوری نشان میتاب یبررسی نقشه .باشندمی مناسب

بندی اراضی منطقه، ریزدانه است و معابر در بافت شهر، قطعه

خصوص در هنامنظم را شکل داده است. این امر ب یشبکه

شدیدتر است. از سوی (، ۴و  3مناطق شمالی شهری )مناطق 

هرهای دیگر در این مناطق به دلیل مهاجرت افراد از ش ،دیگر

های موقت )قرارگیری بافت غیررسمی گاهو اقامت در سکونت

ها اهتگای( باعث شده است تا نسبت به ارتقاء سکونو حاشیه

 بارتر این منطقه را به فرسودگی بیش ،اقدام نشود که این امر

های آورده است. ساختار اقتصادی منطقه عمدتاً بر فعالیت

ذب و غیررسمی استوار است و تجاری، بازرگانی و مشاغل کا

ضمن افزایش تراکم جمعیت در تلفیق با افزایش شرایط 

فرسودگی منطقه استانداردهای ایمنی منطقه را کاهش داده 

خصوص به هتوان گفت با وقوع بحران بکه میطوریاست. به

دیدگان در مراحل دلیل شرایط فرسودگی منطقه، تعداد آسیب

بعدی مدیریت بحران امکان تر و در مراحل اولیه بیش

خود موجب  ینوبه یاد که این نیز بهامدادرسانی کاهش می

های گاهشود؛ بنابراین سکونتمی آوری منطقهکاهش تاب

 کارای با توجه به قدمت بناها و مصالح بهغیررسمی و حاشیه

بندی ریزدانه و عرض، قطعههای کمها، دسترسیرفته در آن

ها و کمبود فضای باز که همگی زمینه افزایش سطح اشغال و

های ساکن این منطقه است، جان انسان یعوامل تهدیدکننده

لذا در مناطق مختلف  آوری شهری قرار دارند.در تقابل با تاب

شهر در برابر  یآورتاب بیضرشهر شرایط متفاوتی از لحاظ 

 وجود دارد.بحران 

ذیل ارائه میدر نهایت، با توجه به نتایج، پیشنهادهای 

  گردد:

ری شهر زاهدان در برابر پذیبندی آسیبی پهنهی نقشهتهیه -

مخاطرات و همچنین مشخص نمودن نقاط حساس و حیاتی 

منظور  ها و مراکز درمانی و... بهپذیر همانند بیمارستاهآسیب

 آگاهی از نقاط خطر و تعیین اولویت اقدام.

نهاد فعال در مدیریت های مردمازمانسایجاد و حمایت از  -

 .خصوص در سطح محالتبه بحران

یجاد سازوکارهایی برای تسهیل آمد و شد وسایل نقلیه ا -

، آمبوالنس و امدادرسانی در ینشاناضطراری همچون آتش

ان ترین مشکالت شهر زاهدبحران؛ که یکی از اصلیزمان وقوع 

 باشد.با توجه به خطوط ارتباطی آن می

 برابر آوری دربرای تاب انهیگرامات روشن و واقعاهداف و اقدا -

 فیرتع، های شهر در ارتباط استبخش یکه با منافع تمام ایبال

 کند. بندیتیو اولو

افزایش تعداد و ارتقای کیفیت مراکز درمانی و امدادرسانی  -

دهی هنگام خدمات برای ی شهر زاهدانگانهمناطق پنجدر 

 .وقوع بحران
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Basically, the crisis has devastating effects on human settlements and inflicts heavy human and 

financial losses on their residents. At the same time, the resilience of the city has a direct impact 

on the human casualties caused by the crisis. Therefore, resilience to the crisis and reduction of 

its consequences, given the positive results it will have, is essential. Therefore, in this study to 

Measuring the Coefficient of Resiliency City against the Crisis (Case study: Zahedan). The 

research method is descriptive-analytical according to the research topic and the purpose is 

applied and the data have been collected by both documentary and survey methods. To analyze 

the data from the ANP model and geographic information system (GIS) is used. The results of 

the analysis show that an area of about 310 hectares has very low resilience, 435 hectares low 

resilience, 1325 hectares moderate resilience, 1107 hectares relatively high and 1205 hectares 

high resilience. 
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