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چکیده واژگانکلیدی

توجاه   شیازپا  شیبا هاا   پذیری آنها در برابر بحران ی گذشته، رشد شتابان شهرها سبب شده که به آسیب در چند دهه

باشند به جهت ایجااد وودکفاایی در شاهر از     جزء آن محالت می نیتر کوچکآور نمودن اجزای شهر که  شود. لذا تاب

تاوان باا    یما بینی بودن  های طبیعی، زلزله است که در عین غیرقابل پیش اهمیت باالیی برووردار است. یکی از بحران

حادثاه  از  شیرا کاهش داد و زمان بازگشت به حالت پا  آن یموجود در محالت، تبعات احتمال یها تیاستفاده از ظرف

محلاه از محاالت    ساه  آوری تحلیلی به کمک تکنیک تحلیل فضایی موران به دنبال سنجش تاب -این مقاله با روش توصیفی  .دیرا سرعت بخش

دهای، وارد سیسات     آوری به کمک تحلیل محتاوا اساتخراو و پاس از وزن    های کالبدی تاب است. شاوص متفاوت یریگ شکل یزنجان با الگوها

ی  هاای دا  و سارد بهیناه شاده     آوری در محاالت هادو و لکاه    یایی شده و به کمک موران محلی و جهانی نوع پراکنادگی تااب  اطالعات جغراف

آوری کالبدی در برابر زلزله بااالترین اهمیات    آوری مشخص شده است. نتایج بیانگر این است که تراک  جمعیتی در راستای دستیابی به تاب تاب

آوری و محاالت باا    سازی زمین از بیشترین تاب عالوه محالت با الگوی آماده باشند؛ به کمترین اهمیت را دارا می  مینقل عمو و و دسترسی به حمل

 برووردارند. آوری الگوی وردگرا از کمترین تاب

،کالبدیآوریتاب

،محالتزنجان

،تحلیلموران

 زلزله


گفتارپیش-1
قابال  ریو غ یمهاار نشادن   ییها دهیعنوان پد به یعیطب یایبال

 نیا اناد. در ا  ع باوده همواره همراه شهرها و جواما  ،ینیب شیپ

 و بعضاا   نیسانگ  هاای  تبودن، وسار یزلزله به علت آن انیم

 را به همراه داشته است. یریناپذ جبران

 واود،  یاست کاه باه واود    یعیطب یا دهیلرزه پد نیزم

 قیا دق یزیا ر و برنامه یآمادگ زانیبحران ندارد، اما م تیقابل

تواناد   پذیری و کنترل و کاهش زلزله می آسیب  نیتخم یبرا

درجاه بحاران باشاد. هنگااو وقاوع زلزلاه در        ی کننده نییتع

 یشاهر  یعناصر و فضاها یداریزمان کوتاه، به علت ناپا مدت

 یهاا  بیماردو، آسا   یزلزله و عادو آماادگ   یروهایدر برابر ن

حاصال   یشهر یها طیگوناگون در مح های شکلبه  یکیزیف

 ،یانجا  یها بیآس جادیها، سبب ا بینوع آس نیشود که ا می

و  یاجتمااع  یهاا  بیآسا  جادیا جهیو در نت یو عملکرد یمال

گردناد   مای  یشاهر  یهاا  سات  یو از کار افتاادن س  یاقتصاد

(Azizi & Akbari, 2006:2-5.) 

ویازی اسات کاه باه دلیال       ایران یکی از کشورهای حادثاه 

های متعاقاب آن   ها، مستعد وقوع زلزله و بحران گستردگی گسل

 tabibian@ut.ac.ir :نویسنده مسؤل: تهران؛ دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زببا، دانشگاه تهران تلفن: 00217132100، رایانامه *
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ده نقطااه بالویااز جهااان اساات  کااه یکاای از  طااوری اساات بااه

(Zandmoghadam, 2018:296)نیااز کااه در  . شااهر زنجااان

ی سه گسل وطرناا  زنجاان در شامال، سالطانیه در      محاصره

بنادی   ی پهناه  جنوب و بیاتلر در غرب قرار دارد، بر اساس نقشاه 

شناسی و  المللی زلزله زلزله کشور تهیه شده توسط پژوهشگاه بین

نامااه طراحاای  بااه اسااتناد آیااین مهندساای زلزلااه و هم نااین

( تهیاه شاده   Standard 2800:150ها در برابر زلزله ) ساوتمان

توسااط مرکااز تحقیقااات راه، مسااکن و شهرسااازی وزارت راه و  

 گیرد. شهرسازی کشور، در پهنه با درجه وطر نسبی زیاد قرار می

 هااای از بحااران یوسااارات و تلفااات ناشاا عیسااطو وساا

 شیازپا  شیآوری را با  ه مفهوو تابناشناوته، لزوو پرداوتن ب

آوری در  تااب  شیو افازا  لیا تحل که یطور هب؛ سازد آشکار می

باه   یعا یمخااطرات طب  برابار  پاذیری در  آسیب مقابل کاهش 

 تیریریازی و ماد   برنامه ی نهیمه  و گسترده در زم یا حوزه

اسات کاه    ای یژگا یو آوری تااب  شده است. لیمخاطرات تبد

ه مقادار اواتالل را بادون از    چ ست یس کی کند می فیتوص

 تحمال کناد   تواناد  مای  یاصل عملکرد دست دادن ساوتار و

(Ghadiri et al, 2011:1-2).     ،اماروزه در ساطو جهاانی

شاود   گیری در نگرش به مخاطرات دیاده مای   تغییرات چش 

کااه دیاادگاه غالااب از تمرکااز صاارو باار کاااهش   طااوری بااه

انو، تغییر پیادا  آوری در برابر سو پذیری به افزایش تاب آسیب 

 (.Ziyari et al, 2018:2کرده است )

با وجاود چنادین دهاه تحقیقاات پژوهشاگران پیراماون       

آوری، هنوز ابهامات بسیاری در ایان حاوزه وجاود     مبحث تاب

دارد. تنها موردی کاه در آن باین پژوهشاگران اجمااع وجاود      

تردیاد   دارد، پی یده و چندبعدی بودن این موضوع اسات. بای  

آوری شهرها و محالت، عالوه بر حفظ  ل مؤثر بر تابدر  عوام

های اجتماعات به هنگاو بحاران   حیات بشری به کاهش هزینه

آوری در سطو محاالت   کند. پرداوتن به مبحث تاب کمک می

شهری در رابطه با مخاطراتی مانند زلزله اهمیت زیادی دارد و 

عاات  های موجاود در محاالت، تب   توان با استفاده از ظرفیت می

احتمالی زلزله را کاهش داد و زمان بازگشت به حالت پایش از  

 تر را سرعت بخشید. حادثه و حتی وضعیتی مطلوب

این پژوهش به لحاظ هدو کاربردی و باه لحااظ روش،   

توصیفی تحلیلی است و در تالشی  تا باه ایان ساؤال پاسا      

در هر  کدامند و آوری کالبدی های اصلی تاب دهی  که: مؤلفه

آوری الگوهاای   ی تااب  اناد و سا س باه مقایساه     چگونه الگو

 محالت وواهی  پرداوت.

آوری کالبدی به کمک  در ابتدای این مطالعه، معیارهای تاب

اصول بنیاد راکفلر بیاان شادند. پاس از مارور مناابع داولای و       

ها به کمک تحلیل محتوا استخراو  وارجی، پرتکرارترین شاوص

ناماه در اوتیاار    لاب پرساش  شده و جهت سنجش روایای، در قا 

هاا باا    متخصصان قرار گرفتند و بر این اساس تعدادی از شاوص

هاای   حاذو شادند. معیارهاا و شااوص     CVRتوجه به میازان  

 ( قابل مشاهده است.2جدول )شده در  حاصل

 
 پژوهشیهاوشاخصارهایمع-1جدول
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I10. یابی مناسب مراکز درمانی مکان 

I11. های ایستگاه مناسب یابی مکان 

 ینشان آتش

I12. یآموزش مراکز به یدسترس 

I13. یورزشاماکن به  یدسترس 

I14. باز و سبز یبه فضا یدسترس 
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I16. یریوذپذنف 

I17. یبه شبکه اصل یدسترس 

 مراتب راه( )سلسله

I18. به معابر با عرض مناسب  یدسترس

 متر( 21 یمعابر باال )مثال 

(Source: Authors) 
 

به کمک سیست   آمده دست بهها و معیارهای  این شاوص

و  بنادی  گیاری فاازی غیرسااوتاری رتباه     پشتیبان تصامی  

 دهی شد. وزن
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 همبستگی فضاایی و  نییتعاین پژوهش به  ی بعد مرحله

محالت مورد مطالعه اوتصاا    یآوری کالبد تاب عینوع توز

 Global)دارد که به این منظاور از شااوص ماوران جهاانی    

Moran's I (GMI))  دو ناوع شااوص ماوران    استفاده شد؛

فضاایی باین متغیرهاا     جهت مشخص نمااودن همبسااتگی  

. اسات متفااوت   یکاادیگر وجود دارد کااه کااارایی آنهااا از    

گیاری   هپارامتر جهاانی جهاات انااداز    شاوص موران جهانی

این شااوص   رو، این  باشد. از متغیرها می همبساتگی فضاایی

کاار   باه  هر محلهمتغیر در کل  منظور توصیف ویژگی یک به

  Local Moran's I) ماوران محلای   شاااوص  و ازرود  مای

(LMI)) هاای   های دا  و لکه فضایی لکه برای کشاف توزیاع

آنهاا باا    ی و مقایسااه  (Hot spot and Cold spot)ساارد  

شاد. در نهایات باا اساتفاده از     استفاده  های مجاورشان نمونه

از فان   آمده دست بهها ) دار شاوص فیلد مجموع امتیازات وزن

NSFDSS    ی  ( در سیست  اطالعاات جغرافیاایی باه مقایساه

ی ساه الگاوی    ه نمایندهی مطالعاتی ک آوری در سه محله تاب

محله هستند پرداوته شد که نتایج حاصل در بخش تحلیال  

است. در پایاان راهبردهاا و پیشانهادهای ارتقااء      تیرؤقابل 

ی اجرایی و  آوری محالت مورد مطالعه در قالب دو دسته تاب

 مدیریتی ارائه شد.

 

مبانینظری-2
 نیا ا ،آوری مختلف از مفهوو تااب  یرهایبا توجه به تفس

و  یاکولاوژ  ،یجملاه مهندسا   مختلاف از  علوودر  شهیواژه ر

بازگشات باه    یآوری که به معن دارد. واژه تاب یعلوو اجتماع

 یباه معناا   Resilio نیالتا  شاه یرود، از ر می گذشته به کار

آوری به  تاب ،یطور کل جهش به گذشته گرفته شده است. به

رار ماورد اساتفاده قا    سات  یس کیا  یکینامید تیقابل یمعنا

آوری  (. ورود واژه تااب Botton et al, 2006,102) ردیا گ می

عناوان تولاد    به توان بحران و سوانو را می تیریمد به مباحث

بحاران و ساوانو در نظار گرفات      تیریدر مد دیجد یفرهنگ

(Kazemi, 2015:12).  آوری در دوران مادرن   تااب  مفهاوو

باار   نیگردد و اول بر می  ستمییس یتئور هی( به نظر30)دهه 

 ,Holling) نگیآغاز شد. هول نگیهول یبا کار کرافورد استنل

و  سات  یاز تاداوو س  یاریا عناوان مع  آوری را باه  ( تاب1973

 نیو تحول و حفظ ارتباط ب رییآن در جهت جذب تغ ییتوانا

 فیا تعر یکیمختلف اکولاوژ  یها ست یس رجامعه د یها گروه

وری آ مفهااوو تاااب (.Garschagen, 2013:27کنااد ) ماای

آوری شهری را  و کام انال مطرح شد و تاب شهری توسط ویل

به معنای ظرفیت یک شهر برای مقابله با فشارهای درونای و  

هایی  بیرونی و حفظ یا ترمی  کارکردهای اصلی شهر در حوزه

نقل، مسکن، انتقال انارژی و   و مانند تولیدات اقتصادی، حمل

 (.Resilient city, 2015:3کنند ) تعامالت اجتماعی تعریف می

آوری تعاریف گونااگونی دارد کاه در ایان مقالاه باه       تاب

 UNISDR (United Nations Internationalتعریف کلی 

Strategy for Disaster Risk Reduction)  اکتفاااا

یکای از تعااریف ماورد پاذیرش      UNISDRکنی . تعریف  می

ن ی سوانو طبیعی است. این تعریف بیاا  آوری در مطالعه تاب

دارد که ظرفیت یک سیست ، جامعه یا اجتماع در معرض  می

وطر برای ساازگار شادن، مقاومات کاردن یاا تغییار بارای        

ی  رسیدن به سطو قابل قبولی از عملیات و سااوتار و اداماه  

شاود کاه سیسات      آن است. این موضوع به نحوی تعیین می

دهی وود برای افزایش این ظرفیت،  اجتماعی قادر به سازمان

مااووتن از بالیااای گذشااته، حفاظاات آتاای بهتاار و بهبااود  آ

 (.UNISDR, 2005دارد )های کاهش امکان وطر  ارزیابی

با توجه به مطالعات صورت گرفتاه چهاار بعاد کالبادی،     

ابعااد اصالی    عنوان بهتوان  اجتماعی، اقتصادی و نهادی را می

آوری در نظر گرفات کاه در ایان پاژوهش باا توجاه باه         تاب

حث و ماهیت اصلی مباحث شهرسازی به بعاد  گستردگی مبا

 کالبدی پرداوته شده است.

آوری  بعد تااب  نیرگذارتریتأثآوری کالبدی  عالوه بر این تاب

 (.Behzadfar et al, 2018:84باشاد )  در مقیااس شاهری مای   

توان ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت  آوری کالبدی را می تاب

هاا، واحادهای مساکونی،     بازیابی بعد از سانحه نظیر پناهگاه

ها و  وطوط لوله، جاده مانندتسهیالت سالمتی و زیرساوتی، 

 ,.Rafieian et alدانست )های دیگر  وابستگی آنها به زیرساوت
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آور، از ساانحه   ی تااب  ی دیاویس در جامعاه   به گفته (.2011

شود  فرصتی برای تغییر و تحوالت مثبت استفاده می عنوان به

(Arefi, 2011:675.) 

های شهری کاه   وقوع سوانو طبیعی مانند زلزله در حوزه

آیاد،   های بشری به میان مای  پای جوامع انسانی و زیرساوت

شاود کاه شاامل     هاای طبیعای تبادیل مای     اغلب به بحاران 

های کالبدی و اوتالل عملکرد شهری است. باا توجاه    ویرانی

هاای   به اینکه وقوع بالیای طبیعی مانند زلزلاه در ساکونتگاه  

منظاور   گذارد، باه  ویرانگری بر جای می راتیتأثری اغلب شه

آوری ایان ظرفیات را    ی محیطی، تااب  مدیریت این مخاطره

ی مدیریت وطرپذیری در مراحل قبل، حاین و   دارد که در چروه

 (.Hajizadeh & Eastgoldi, 2018شود )پس از زلزله وارد 

در  یآوری در سطو محالت شهر پرداوتن به مبحث تاب

تاوان   دارد و می یادیز تیمانند زلزله اهم یه با مخاطراترابط

 یموجود در محالت، تبعات احتمال یها تیبا استفاده از ظرف

از حادثاه   شیزلزله را کاهش داد و زمان بازگشت به حالت پ

 .دیتر را سرعت بخش مطلوب یتیوضع یو حت

« اجتماع»ی  دربرگیرنده« کالبد»محله بر اساس تعریف، 

ی شهر است که در آن بروی مراودات  دهنده کیلو سلول تش

رو هرگوناه مداولاه در ایان     ایان  گیرد. از  اجتماعی شکل می

تجمیعی در کااهش ریساک    ریتأثتواند  های شهری، می بافت

 (.Aslani et al, 2018باشد )شهر در برابر سوانو داشته 

  

یپژوهشپیشینه-3
مطالعاات   یل شهردر مسائکالبدی آوری  تاب تیاهم یدر راستا

 :جمله شده است از انجاو رانیاز ا وارو در داول و متعددی

ای باا عناوان    ( در مقالاه 1012همکاران )نیا و  محمودی

آوری بافات تااریخی شاهر در برابار مخااطرات       ارزیابی تااب 

ی، اراضا  یکااربر ، طبیعی )زلزله( )مطالعه موردی: شهر یزد(

ت، عمر بنا، کیفیت سازگاری، مصالو ساوتمانی، تراک  جمعی

 عناوان  باه ابنیه، تعداد طبقات، شبکه ارتباطی، فضاهای باز را 

 اند. آوری معرفی کرده های تاب ترین شاوص مه 

اند  ی وود بیان داشته ( در مقاله1012یانگ و همکاران )

آور سه دوره مختلف را پشت سر گذاشته اسات:   که شهر تاب

ه بازتاب و نوآوری؛ اما دوره رویش، دوره انتشار گسترده و دور

 اند. آوری ن رداوته  های کالبدی تاب به بیان شاوص

ای تحات عناوان    ( در مقالاه 1010همکااران ) احمدی و 

اجتماعی بافت فرساوده تااریخی    -آوری کالبدی  بررسی تاب

بر فرو شهری پایدار با روش میانگین فاصاله از حاد    دیتأکبا 

ی تاراک  جمعیات،   هاا  بهینه )بافت تاریخی تهران(، شااوص 

بندی و  تراک  ساوتمانی ناوالص، محصوریت و ارتفاع، تقسی 

مساحت پاالن طبقاه همکاف، ساازه و مصاالو سااوتمانی،       

آوری  هاای تااب   های همجوار را از شااوص  سازگاری کاربری

 شمرند. کالبدی بر می

بندی قطعات )مسااحت(،   ( دانه1010همکاران )لطفی و 

یتاای، معااابر دارای عاارض مقاوماات ساااوتمان، تااراک  جمع

مناسااب، معااابر دارای پاال، نقااش شاابکه معااابر، فاصااله از  

بنزین، دسترسی به فضای سبز، دسترسای باه ایساتگاه     پمپ

هااای درمااانی، تعااداد  نشااانی، دسترساای بااه کاااربری آتااش

نشانی و تعداد  بیمارستان، تعداد مدارس، تعداد ایستگاه آتش

هااای  شاااوص ایسااتگاه پلاایس در هاار کیلومترمربااع را از  

ی وود با عنوان سنجش و ارزیابی  آوری کالبدی در مقاله تاب

شاهر   3آوری شهری در برابر زلزله )منطقه  ابعاد کالبدی تاب

 کنند. تهران( مطرح می

( در پژوهشی با عنوان بررسای  1020همکاران )ابدالی و 

آوری اجتماعاات از پایش اندیشایده شاده و      و مقایسه تااب 

یزی شده به منظاور کااهش اثارت ساوانو     ر اجتماعات برنامه

آوری کالبدی  طبیعی )زلزله( معیارهای متعددی را برای تاب

 وادمات  اند: استحکاو در برابر زلزله به شرح زیر معرفی کرده

محلاه،   آب کشای  محله، لولاه  معابر و کوچه تیفیک عمومی،

 مراکاز  به برقی، مخابرات، موبایل، دسترسی تأسیسات و برق

 نهادهاای  باه  آموزشی، دسترسی مراکز به ترسیدرمانی، دس

 انتظامی، دسترسای  نیروی و به پلیس امدادرسان، دسترسی

عماومی،   ونقل حمل به نشانی، دسترسی های آتش به ایستگاه

 شابکه  به عمومی، دسترسی سبز و فضای پار  به دسترسی

موقت، دسترسای   اسکان های محل به اصلی، دسترسی معابر

 اینترنت. به تخلیه و دسترسی ایمسیره های نقشه به

ای با عناوان بررسای و    ( در مقاله1022) یمیرحبدیع و 

آوری شبکه ارتباطی شهری با رویکرد مادیریت   سنجش تاب

هاای اصالی،    بنادی کلای تعاداد شاریان     بحران در یک جمع

ی  هاای حیااتی، شابکه    هاا و زیرسااوت   وطوط لوله، جااده 

گااه، ناوع مساکن،    نقل، کاربری زماین، ظرفیات پناه   و حمل
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جنس مصالو، مقاومت و کیفیت و قدمت بنا، مالکیات، ناوع   

ها، فضای باز ساوتمان، فضاای   ، ارتفاع ساوتمانوساز ساوت

هاای جغرافیاایی و    سبز، تراک  محیطای، دسترسای، ویژگای   

هاا را   هاا و گسال   ژئوتکنیک و شیب، شدت و تکرار مخااطره 

 کنند. میآوری کالبدی معرفی  های تاب شاوص عنوان به

ای باا عناوان تحلیال     ( در مقاله1022همکاران )پوراحمد و 

هاای فرساوده شاهری در برابار      های کالبدی بافات  فضایی مؤلفه

ی اسکلت ساوتمان، جنس مصالو، قدمت ابنیاه   زلزله به مطالعه

 اند. آوری کالبدی پرداوته های تاب شاوص عنوان بهو کیفیت ابنیه 

پژوهشای تحات عناوان     ( در1022و همکاران ) گریشما

پاذیر از طریاق    آوری در برابر بحران در شهرهای آسایب  تاب

آوری  هاای تااب   های زیر را از شااوص  ی محله، مؤلفه توسعه

هاای   شمرند: کاربری زمین، فضاهای باز، شبکه کالبدی بر می

 های فیزیکی، تراک  ساوتمانی. دهنده، زیرساوت اتصال

هاای   کاو زیرسااوت ( از اساتح 1022شریفی و یاماگاتا )

ها، زیرساوت فناوری اطالعاات و   وری زیرساوت بهره حیاتی،

نقاال و کاااربری زمااین و  و هااای حماال ارتباطاات، زیرساااوت 

آوری محیطی  معیارهای سنجش تاب عنوان بهطراحی شهری 

 اند. ناو برده

 

یموردمطالعهمعرفیمحدوده-0
 اشاد. ب میشهر زنجان از شهرهای بخش شرقی استان زنجان 

 نظر موقعیت، شهر زنجان در محاصره سه گسل وطرناا   از

و بیااتلر در غارب قارار     زنجان در شمال، سلطانیه در جنوب

بنادی زلزلاه کشاور، تهیاه شاده       دارد و بر اساس نقشه پهنه

شناسی و مهندسی زلزلاه و   المللی زلزله توسط پژوهشگاه بین

ر برابار  د هاا  نامه طراحی سااوتمان  هم نین به استناد آیین

( تهیه شده توسط مرکز تحقیقات راه، 1200استاندارد زلزله )

مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی کشاور، در پهناه   

. (Ahadnejad, 2009) ردیگ میبا درجه وطر نسبی زیاد قرار 

ی فعال در ناحیه زنجاان مباین آن اسات کاه     ها وجود گسل

ی هاا  ساده  ی فاراوان در هاا  لرزه رغ  عدو مشاهده زمین علی

دارد زیااادی  ا ویاازی نساابت اویاار، ایاان منطقااه تااوان لاارزه

(Mohammadi Sareindizaj et al, 2017.)  2 ی  نقشاه 

 دهد. ها نسبت به محالت مطالعاتی را نشان می موقعیت گسل

های اویار   ی شهری در دههوسازها ساوتای از  بخش عمده

ساازی بناا    بخشی و پایادار  های استحکاو نامه بدون توجه به آیین

احداث شده است. چنان اه در گازارش    1200نامه  هم ون آیین

پاذیری آماده اسات، در صاورت باروز زلزلاه در        آسیب مطالعات 

گاذارد کاه ایان تلفاات      زنجان تلفات انسانی زیادی بر جای مای 

باشد و تلفات ناشای از حاوادث ثانویاه در     صرفا  به علت زلزله می

 (.Ebadallahzade et al, 2021:564است )آن لحاظ نشده 

 

 (Source: Authors)هادرشهرزنجانموقعیتگسل-1نقشه
 

در این مقاله پس از مطالعات صورت گرفته باه ساه الگاوی    

قابال مشااهده باود     کلی که در محالت پس از انقاالب اساالمی   

نموناه   عناوان  باه ای  از هار الگاو، محلاه    ؛ کهپرداوته شده است

 است. تیرؤقابل  1آنها در جدول برگزیده شده که مشخصات 
 

 مشخصاتمحالت-2جدول

الگومحله
مساحت

)مترمربع(

نفرتراکم)

درهکتار(

 212 444423 تفکیک اراضیشهرکرجایی

 00 2122222 سازی آمادهشهرککارمندان

 100 2042244 وردگرای جدیدکویپونک

(Source: Statistics of Zanjan city & Fathalibiglou) 
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 الگویتفکیکاراضی()ییرجاشهرک-0-1

ی ارتاش در دوره  ها ی شهر  رجایی، جزئی از زمینها زمین

و در راساتای   می قالب اساال نپهلوی بود که پس از پیروزی ا

مسکن بارای هماه    نیتأم) یابی آرمان عدالت اجتماعی دست

تهیه و در اوتیاار   هاشهروندان(، طرح تفکیک اراضی برای آن

 قرار گرفتند. متقاضیان


 سازی(الگویآماده)کارمندانشهرک-0-2

های شهر زنجان  سازی شهر  کارمندان از اولین نمونه آماده

توسعه منفصل شهری در زمینی به  صورت بهبوده است که 

 2721هکتار طراحی گردید. طرح مذکور در سال  200مساحت 

در این  وساز ساوتتهیه و بالفاصله با تفکیک و فروش اراضی، 

محله آغاز شد. موقعیت قرارگیری این محله منطبق بر جهت 

توسعه غالب زنجان، یعنی در بخش شمالی شهر است. با وجود 

گذاری آن تحت عنوان کوی کارمندان، از ابتدا به دلیل  ناو

موقعیت قرارگیری بسیار ووب نسبت به شهر، این محله 

 یکی از محالت ممتاز شهری طراحی شد. عنوان به
 


جایگاهشهرکرجاییدرشهرزنجان-1شکل

(Source: Authors)
 


ارتباطشهرکرجاییبامحالتاطراف-2شکل

(Source: Authors)
 

 
جایگاهشهرککارمنداندرشهرزنجان-3شکل

(Source: Authors)

 
ارتباطشهرککارمندانبامحالتاطراف-0شکل

(Source: Authors)

پونک)الگویخردگرایجدید(کوی-0-3
کوی پونک زنجان از محالت پر تراک  شرقی این شهر است که 

ای از  ی هشتاد شکل گرفته اسات. درصاد عماده    در اوایل دهه

اناد   های مسکونی به وود اوتصا  داده مساحت آن را کاربری

های مسکونی و آپارتمانی،  صورت مجتمع که بخش اعظ  آن به

مهر است. بارگذاری جمعیتی صاورت   وصوصا  در قالب مسکن

هاای طارح    بینای  گرفته در این محلاه بسایار بیشاتر از پایش    

سازی و طرح تفصایلی باوده کاه باه ایان علات مساائل         آماده

 ی مذکور ایجاد کرده است. متعددی برای محله
 

 
 پونکدرشهرزنجانیکوگاهیجا-1شکل

(Source: Authors)
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محالتاطرافارتباطکویپونکبا-2شکل

(Source: Authors based on satellite image of Zanjan)

 

 روشپژوهش-1

تحلیلی که به لحاظ هدو کاربردی  -در این پژوهش توصیفی 

هاا   ها و رسااله  باشد، ابتدا متون تخصصی شامل کتب، مقاله می

های  آوری کالبدی بر اساس مؤلفه مطالعه شده و معیارهای تاب

ها بار اسااس تحلیال محتاوا اساتخراو       و شاوص بنیاد راکفلر

نامه و بررسای روایای محتاوایی     شدند. س س به کمک پرسش

(Content Validity Ratio)  ها والصه و ادغاو شده  شاوص

نفار   10از های نهایی به دست آمدند. به این منظاور   و شاوص

ی تهیه شاده   نامه شد تا پرسشدروواست   بومیمتخصصان از 

 برای بررسی روایی محتوایی به شکل کمای، از یند. را پاس  گو

 از CVR  برای تعیاین شد. ضریب نسبی روایی محتوا استفاده 

آیات  را بار اسااس طیاف      تاا هار   شاد متخصصان دروواست 

« نادارد  مفید است ولی ضرورتی»، «ضروری است» یقسمت سه

ها مطابق رابطه  د. س س پاس نبررسی نمای« ضرورتی ندارد»و 

   .گردد به میمحاس (2)

(2)                                           2

2

N
nE

CVR
N



 

ی  تعداد متخصصانی اسات کاه باه گزیناه     nEر این رابطه د

در تعداد کل متخصصان اسات.   Nاند و  پاس  داده« ضروری»

نامه مقدار محاسبه شاده   پرسش 10اینجا با توجه به تکمیل 

باشاد و در غیار ایان صاورت شااوص       41/0باید بیشاتر از  

 22شاود. در ایان بخاش     ی بعد حذو می مربوطه در مرحله

مورد  21های حاصل از تحلیل محتوا تأیید و  مورد از شاوص

)باا توجاه باه محادودیت حجا  مقالاه        از آنها حذو شادند 

قاباال مشاااهده اساات(.  2جاادول هااای نهااایی در  شاااوص

هماراه معیارهاا   های حاصل شده از ایان مرحلاه باه     شاوص

دهی شدند؛ این کاار باه کماک سیسات       بندی و وزن اولویت

-NSFDSS:Non)گیری فازی غیرساوتاری پشتیبان تصمی 

structuralfuzzy decision support system)  صااورت

از سه فاز اصلی شامل تجزیه، قضااوت   NSFDSSفن گرفت. 

 ,Kalaiarasan) ده استشها تشکیل  نسبی و ترکیب اولویت

 که شامل شش مرحله است.( 2011:2161

گیااری در  ای از معیارهااای تصاامی  مجموعااه مرحلااه اول:

باه شارح    ماورد نظار  مسائله   شادند و نخستین مرحله تعیین 

 سازی گردید. مدل 2جدول 

هاای زوجای، در ابتادا     : جهات انجااو مقایساه   مرحله دوو

 سهدو به دو، در قالب  ،بندی شوند که باید اولویت هایی شاوص

و بااا توجااه بااه هاار یااک از معیارهااای    22 در 22 ستریمااا

)برای پرهیز از طاوالنی  با یکدیگر مقایسه شدند؛  گیری تصمی 

س س،  ارائه نشده است(. 22در  22های  شدن مطلب ماتریس

و باا   7در  7 سیگیاری در قالاب یاک مااتر     معیارهای تصمی 

وهش، باا  ژیابی به هادو پا   در دست تشانیه به میزان اهمجوت

 .شدند یسهدیگر مقایک
درNSFDSSنفادرهاایبیاازمقیاا پایاهار-2جدول

 .yوxیعنصرمقایسه
توضیحاتتعریفمقیا 

 بدتر2
بدتر یا دارای اهمیت  xعنصر 

 است. yکمتری از عنصر 

 یکسان1/2
مشابه یا دارای اهمیت  xعنصر 

 است. yیکسان با عنصر 

 بهتر1
بهتر یا دارای اهمیت  x عنصر

 است. yتر از عنصر  بیش

(Tam et al., 2007:18) 
 

ی  مرحله سوو: در این مرحله باا توجاه باه پانج قاعاده     

 هااای تمااامی سااازگاری قضاااوت NFSDSSمطاارح در فاان 
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ای در  ( کنترل شد و ناسازگاری1بر اساس رابطه ) ها ماتریس 

 ها تشخیص داده نشد. قضاوت
 

 

(1) 

hkاگر  hle ei i ،0ه آنگاkle
i   

hkاگر  hle ei i ،1ه آنگاklei   

0.5hkاگر  hle e
i i  ،0.5 آنگاهkle

i  

1hkاگر  hle ei i  ،0}ه آنگا / 0.5 /1}kle
i  

klei  برابر است با اندازه منطقی مقایسه زوجی

 lو عنصر  kعنصر 

0hkاگر  hle e
i i  ،0} آنگاه / 0.5 /1}kle

i      

 برابر است با تعداد عناصر  nو  
 

هااا تشااخیص داده شااود،  ناسااازگاری در قضاااوتچنان ااه 

 گرید انیب بهشود.  تر انجاو ی پایینها اصالحات الزو باید در ردیف

 ,Tam et al)شاوند   تر پنداشته مای  صحیو تداییباهای  اوتقض

2007b:223) (Xujia and Yu.. 2013:1274). 

 ها ی امتیاز اولویت مرحله چهارو: در این مرحله به محاسبه

ی  ی فرماول محاسابه   تنها باه ارائاه   نجایاشود. در  پرداوته می

 .دشو اکتفا می( 4 و 7امتیاز معنایی )رابطه 
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ها تشکیل، مجموع مقادیر عددی هر یک  ماتریس اولویت

هاا   محاسبه شده و س س سطور ماتریسها  از سطور ماتریس

نزولی مرتب شد. با مقایسه این  صورت بهبر اساس این مقادیر 

معناایی   عملگار اعداد با باالترین مقدار عددی هر مااتریس،  

متناسب، انتخاب شد. با طی فرآیند مشابه، امتیاز اولویت هر 

زیار معیاار و هم ناین     22ها در ارتباط با هار   یک از گزینه

( محاسابه  1( و )4جاداول ) اولویات معیارهاا مطاابق     امتیاز

 گردید.

 
 ماتریسامتیازاولویتمعیارها-0جدول

Cn امتیازاولویتمجموع

C1 1/7 2 

C2 1/1 222/0 

C3 1/2 223/0 

(Authors, 2021)
 

هنجارسازیامتیازاولویتمعیارهاباهماتریسبه-1جدول

 وزنمعیار

Cnوزنمعیاررسازیهنجابهامتیازاولویت

C1 2 421/1÷2 401/0 

C2 222/0 421/1÷222/0 710/0 

C3 223/0 421/1÷223/0 122/0 

(Authors, 2021)
 

مرحله پانج : در مرحلاه پانج ، وزن معیارهاا از طریاق      

ها )تقسی  امتیااز هار اولویات بار      هنجارسازی امتیاز اولویت به

ده کاه نتاایج در   ها( محاسبه گردی اولویت مجموع امتیاز تمامی 

 ( ارائه شده است.2قالب جدول )

( باه کاار   4مرحله شش : جهت تعیین بردار نهایی، رابطه )

بارای پاارامتر    1و  2گرفته شده است. با لحاظ مقادار عاددی   

هاای اقلیدسای و همیناگ محاسابه شادند.       (، فاصلهpفاصله )

میانگین این دو عدد برابر با بردار نهایی هار گزیناه باوده کاه     

( ارائه شده است. در انتهاا بار اسااس    2تایج در قالب جدول )ن

ها نیاز مشاخص شاده     بندی نهایی گزینه نتایج مذکور، اولویت

تراک  جمعیتای در راساتای    آمده دست بهاست. بر اساس نتایج 

آوری کالبدی در برابر زلزله از باالترین اهمیت  دستیابی به تاب

رین اهمیاات از کمتاا نقاال عمااومی   و و دسترساای بااه حماال 

 برووردارند.

هنجارسازیامتیازاولویتمعیارهاباهماتریسبه-2جدول

 وزنمعیار

In P=1 P=2 میانگین
اولویت

نهایی

I1 2/0 320/0 324/0 1 

I2 111/0 110/0 112/0 1 

I3 111/0 110/0 112/0 1 

I4313/0 222/0 320/0 7 

I5132/0 100/0 124/0 4 

I6 404/0 474/0 424/0 2 

I7 472/0 701/0 422/0 2 

I8 017/0 011/0 070/0 2 

I9 422/0 410/0 470/0 3 
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I10 0004/0 0022/0 002/0 24 

I11 0004/0 0022/0 002/0 24 

I12 072/0 007/0 023/0 27 

I13 072/0 007/0 023/0 27 

I14 022/0 070/0 040/0 21 

I15 072/0 007/0 023/0 27 

I16 712/0 722/0 727/0 0 

I17 121/0 100/0 133/0 20 

I18 021/0 2/0 012/0 22 

(Authors, 2021)
 

در این مرحله امتیاز هر شاوص در وزن هر شاوص ضرب 

آوری  هاا، عادد تااب    دار شاوص شده و از مجموع امتیازات وزن

آوری ایان   هار پلیگاون حاصال شاد کاه میاانگین عادد تااب        

 Adapted from)ارائاه شاده اسات     (3جدول )در ها  پلیگون

GIS analysis by the authors) 

 

 مشخصاتمحالت-0جدول

رتبهآوریتابوالگمحله

 1 1132/1 تفکیک اراضیشهرکرجائی

 2 2211/7 سازی آمادهشهرککارمندان

 7 7221/1 وردگرای جدیدکویپونک

(Source: Based on GIS results) 
 

 هایپژوهشیافته-2

 تحلیلخودهمبستگیفضایی-2-1

 آوری محالت مورد مطالعاه  تابجهت تحلیل در این مرحله، 

به آماره موران جهانی که ساتگی فضاایی ماوران وودهمب از

باشد کمک گرفته شاد. سا س جهات     معروو می Iیا موران 

 .استفاده شاد  ارد جی -ی گتیس دا  از آماره یها تحلیل لکه

بار اسااس    حاالت آوری م تااب  زانیم ییفضا یکشف الگوها

افازار   از نارو  یریگ با بهره Moran's I ییفضا یوودهمبستگ

ArcGIS 10.4.1  .ی مورد نظر در  شیپ فایل محلهانجاو شد

اس فراووانی شده و فیلد مجموع )مجماوع امتیاازات    آی جی

هر پلیگون با در نظر گرفتن وزن هر شاوص و یا به عباارتی  

متغیری کاه تحلیال بار     عنوان بهآوری هر پلیگون(  عدد تاب

 گیرد، انتخاب شدند. روی آن صورت می

صاورت   وروجی به نوع بستگی فضایی دومتحلیل ووده

وروجای گرافیکای نشاان     .نمایاد  گرافیکی و عددی ارائه می

هساتند.   شده یبند ووشه پراکنده و یا ها دهد که آیا داده می

باشاد؛ نماره    دو عادد مای   وروجی عددی این آمااره شاامل  

بااا (. Asgari, 2011) و عاادد مااوران جهااانی Zاسااتاندارد 

یا متمرکاز   راکنده بودنتوان درجه پ استفاده از این اعداد می

   گیری نماود  اندازه ی فضایی را در فضاها بودن عوارض یا داده

(Asadi et al, 2015.)   اگر مقدار شاوص موران نزدیاک باه 

و  دارای وودهمبستگی فضاایی  ها عدد مثبت یک باشد، داده

 ای باوده و اگار مقادار شااوص ماوران      دارای الگوی ووشاه 

و  گسسته از ه  ها آنگاه داده نزدیک به عدد منفی یک باشد،

باشند. در مورد این ابزار فرضیه صافر ایان اسات     پراکنده می

مارتبط   بندی فضایی بین مقادیر وصیصه که هیچ نوع ووشه

کاه   یزماان  با عوارض جغرافیایی مورد نظر وجود ندارد. حال

شده )قدر  محاسبه Zبسیار کوچک و مقدار  P-Valueمقدار 

 صفر را رد کرد توان فرض شد، آنگاه میمطلق( بسیار بزرگ با

(Asgari, 2011:25 با توجه به اینکه این اعداد در هر سه .)

باشد کاه   تر از صفر و مثبت بوده، گواه بر این می محله بزرگ

آوری در این محالت از وودهمبستگی بااالیی برواوردار    تاب

ای  ووشه صورت بهآوری در این محالت  بوده و نوع توزیع تاب

  آوری در  ای باودن توزیاع تااب    ای از ووشاه  باشاد. نموناه   می

( قابااال مشااااهده اسااات. بعاااد از اطمیناااان از 3شاااکل )

توان به سارا    ای بودن توزیع می وودهمبستگی باال و ووشه

های دا  و سرد رفت که از دستاوردهای اصلی این  تحلیل لکه

 شود. مدل پژوهش محسوب می
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جهانیدرمحلهرجاییایموران.توزیعخوشه0شکل

(Authors, 2021)
 

خوشهوناخوشهلیتحل-2-2
محلی ماوران   نیووشه و ناووشه که به شاوص انسل لیتحل

بارای نماایش توزیاع     دیا شود از ابزارهای مف شناوته می زین

محال   نیباشد. ایان ابازار هم نا    ها در فضا می آماری پدیده

ر فضاای ماورد   هاا را د  ها و ناووشاه  مقادیر زیاد و ک  ووشه

 شااوص  یاا هماان مقادار    Iدهد. اگر مقدار  می مطالعه نشان

موران مثبت باشد به معنای آن است که عارضاه ماورد نظار    

بناابراین   توسط عوارض مشاابه واود محاصاره شاده اسات.     

منفی  Iعارضه مورد نظر بخشی از آن ووشه است. اگر مقدار 

عوارضی باشد به معنای آن است که عارضه مورد نظر توسط 

مشابهتی به آن ندارند محاصره شده است. این ناوع   که اصال 

 هاای  شاود. وروجای   مای  دهیا ناووشه نام قتیدر حق ارضهع

ایجاد شده توسط این ابزار به چهار حالت وواهناد باود کاه    

هاای   (، ووشهH-Hزیاد )-های مقادیر زیاد ووشه :عبارتند از

( و H-Lکاا  )-هااای زیاااد (، ناووشااهL-Lکاا  )-مقااادیر کاا 

 .(L-H) ادیز-های ک  ناووشه

ی  کننااده هااای صااورتی بیااان هااای زیاار لکااه در نقشااه

های  و لکه های پروطر های مقدار زیاد و در واقع ووشه ووشه

های  های مقدار ک  و یا ووشه ی ووشه کننده آبی روشن بیان

ی  دهناده  های قرمز و آبی پررنگ نشان باشد. لکه می وطر ک 

آوری زیااد   هایی با تااب  )یعنی پلیگونای بودن است  ناووشه

 (. آوری ک  احاطه شده و برعکس هایی با تاب که توسط پلیگون

 
تحلیلمورانمحلهرجایی-4شکل

 
 تحلیلمورانمحلهکارمندان-4شکل

 
 تحلیلمورانمحلهپونک-12شکل



 رساد.  هاای دا  مای   پس از این مرحله نوبت به تحلیل لکه

ی  هماه  ارد جای را بارای  -ی دا  آمااره گتایس   ها لکهتحلیل 

 zامتیاااز  .کنااد محاساابه ماای  هااا عااوارض موجااود در داده 

باا   هاا  داده دهاد کاه در کاداو منااطق،     آمده نشان می دست به

. (Rogerson, 2006)اناد   بندی شاده  مقادیر زیاد یا ک  ووشه

 Zمثبت و معنادار از نظر آمااری، هرچاه امتیااز     Zامتیاز  برای

و  بنادی شاده   ووشه تر باشد، مقادیر باال به میزان زیادی بزرگ

از نظر  منفی و معنادار Zدهند. برای امتیاز  لکه دا  تشکیل می

 ی11؛پاییز1022
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بنادی   ووشاه  تر باشد به معنای کوچک Zآماری، هرچه امتیاز 

ی هاا  حقیقات لکاه   در هاشدیدتر مقادیر پایین وواهد بود و این

 (.Asgari, 2011:75) دهند سرد را نشان می

ی  مثبت نشاانه  z score 27تا  22 های در واقع در شکل

وطار   ی ک  ی ووشه منفی نشانه z score پروطر وی  ووشه

ه  درصد سطو اطمینان  00و  01، 00باشد. درصدهای  می

یاک تحلیال    عناوان  بهدر این تحلیل هستند. این تحلیل که 

را حاذو   تیاهم ک های  شود، ووشه بهینه شده شناوته می

توانناد   های حاصل از این تحلیال مای   کند، بنابراین نقشه می

آوری در محاالت ماذکور    مبنای اقدامات جهت ارتقاای تااب  

 باشند.

 

 
هایداغبهینهشدهدرمحلهرجاییتحلیللکه-11شکل

 
هایداغبهینهشدهدرمحلهکارمندانتحلیللکه-12شکل

 
هشدهدرمحلهپونکهایداغبهینلکهلیتحل-13شکل

ی آور با توجه باه ساتون مرباوط باه مجماوع       در مرحله

ی  توان به مقایسه آوری در سیست  اطالعات جغرافیایی می تاب

ی ایان فیلاد در    آوری این سه محله پرداوت کاه والصاه   تاب

 است. تیرؤقابل  3جدول 

ای باا   محلاه  عنوان بهسازی  محله کارمندان با الگوی آماده

ی پوناک باا الگاوی وردگارای جدیاد       ی بااال و محلاه  آور تاب

 آوری پایین شناوته شدند. ای با تاب محله عنوان به

 

گیریبحثونتیجه-0
آوری و  های گوناگونی پیرامون مبحث تاب تا امروز پژوهش

آوری کالبدی صورت گرفته اسات؛ اماا صارفا  باه بررسای       تاب

اناد و   مت گماردهای از شهر ه آوری در یک منطقه یا ناحیه تاب

در  که یدرصورتباشند.  کمتر قابل تعمی  به نقاط دیگر شهر می

آوری کالبادی   هایی جامع در بحث تاب این پژوهش از شاوص

نموناه   عناوان  باه استفاده شده، از هر الگوی محله، یک محلاه  

انتخاب شده و لذا قابلیت تعمی  به کل شاهر را دارد. در عاین   

موران( هر ) لیتحلستفاده شده جهت حال با توجه به تکنیک ا

هاای   مجازا از لحااظ شااوص    صاورت  باه محله عالوه بر اینکه 

ی  زمینه ریتأثآوری بررسی شده، در وروجی تحلیل موران  تاب

قرارگیری هر محله بر آن محله نیز لحاظ شده؛ یعنی به اجزای 

 صاورت  باه منفرد ها    صورت بهباشند ه   شهر که محالت می

باید در نظر داشات تحلیال   توجه شده است.  ی از یک کلجزئ

کماک باه   فضایی موران ابزار کارآمادی بارای    وودهمبستگی

منااطقی کاه    ، شناوترو نیباشد. از ا می گیری مطلوب تصمی 

تواناد ماورد توجاه     مای  آوری هساتند  های دا  تااب  دارای لکه

باه ایان طریاق     ریزان شاهری قارار گیارد تاا     برنامهطراحان و 
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دا  انجااو دهناد کاه    ی ها را جهت کاهش لکه یاقدامات مؤثر

 شود. آوری می منجر به ارتقای تاب

دهد از بین سه معیار کلی کااهش   نتایج پژوهش نشان می

مخاطرات و شکنندگی، ارائه مؤثر ودمات حیاتی و دسترسی و 

ترتیب بیشترین اهمیت را در رسایدن باه    اتکا به ارتباطات قابل

 آوری دارند. تاب

فاصاله از گسال، اساکلت سااوتمان،      2دول بر اساس جا 

تعداد طبقات، تراک  ساوتمانی، قادمت سااوتمان و کیفیات    

های وطرزا، جانس   ی با کاربریجوار ه ابنیه، تراک  جمعیتی، 

مصالو نما، نفوذپذیری، دسترسی به شبکه اصلی، دسترسی به 

معابر با عرض مناسب، دسترسی به فضای سبز و باز، دسترسی 

های آموزشای و ورزشای و ماذهبی، دسترسای باه       به کاربری

نشانی به ترتیب اولویت بار   های درمانی و ایستگاه آتش کاربری

 .رگذارندیتأثآوری کالبدی در برابر زلزله  تاب

سااازی زمااین دارای  ی کارمناادان بااا الگااوی آماااده محلااه

ی پونک با الگوی وردگارای   آوری و محله بیشترین میزان تاب

آوری کالبادی در برابار زلزلاه     ن میزان تابجدید دارای کمتری

 هستند.

پاذیری در ایان    آسایب  آوری و باال باودن   پایین بودن تاب

هاای   و طارح  وساز ساوتعدو توجه به اصول از  یناش محالت

فرادست، عدو توجه باه مااتریس ساازگاری در مکاان گزینای      

و متمرکاز   یمشاارکت  ریا غ تیریوجاود نظااو ماد   هاا،   کاربری

تعادد مراجاع    ،یشاهر  تیریجه غالب در نظااو ماد  عنوان و به

هاا و   طارح  یاجارا  نحاوه  در وصاو   بیگیری و تصو تصمی 

و  ماتیبه روش مازاد تراک  و تصام  یدرآمد شهردار یوابستگ

فروش تراک  مازاد و عدو  مورد نامناسب در یدرآمد های وهیش

 ی. صدور مجاوز بارا  باشد می ،یقانون یمنابع درآمد ینیگزیجا

 انیا و در م گریکاد یپار تاراک  در کناار     هاای  یکاربر استقرار

 یفضاها از هایی را در بخش شیو آسا تیامن ،یمحالت مسکون

تاراک    نکهیوجود ا بادر کوی پونک سلب نموده است.  ،یشهر

وضع موجود بسیار بیشتر از تراک  پیشانهادی طارح تفصایلی    

هاا اداماه دارناد و ایان مسائله       است ولی هم ناان بارگاذاری  

از این گذشاته در   باشد. زازلزله، وطر وقوعدر صورت  تواند می

های مرتفع و متراک  قبل از وطر زلزله، وطراتی کاه   ساوتمان

آیااد  هااایی پاایش ماای بااه هنگاااو فاارار از چنااین ساااوتمان 

کننده است، اینکه ساکنان حتی ممکن است باه هنگااو    تهدید

االی آسایب ببینناد. باا توجاه باه تاراک  با        وپاا  دستفرار زیر 

عارض در محاالت    جمعیت در اکثر محالت، وجاود معاابر کا    

هاای پاساخگویی و    های سیست  پونک و رجایی، وجود کاستی

مقابله با بحران و بسیاری از مواردی که در این بخش باه آنهاا   

اشاره شد نیازمند اتخاذ راهکارهای مدیریت بحران و مشارکت 

صله از گسل، از مردمی برای مقابله با سوانو هستی . شاوص فا

هاا   تواند سایر شاوص های مستقلی است که می جمله شاوص

قرار دهد. در واقاع باا کنتارل ایان شااوص       ریتأثرا نیز تحت 

پاذیری در برابار زلزلاه را     توجهی آسیب توان به میزان قابل می

 کاهش داد.

 وقاوع  و نجاات بعاد از   یرساان  بحث امداد نکهیبا توجه به ا

و باریک یکی از  عرض ک وجود معابر ت، اس یاتیح یزلزله امر

آوری محالت مذکور است. مسائله   های اصلی تاب کننده تهدید

شااود کااه ایاان معااابر باریااک توسااط   تاار ماای زمااانی بغاارنج

های مرتفع احاطه شوند و باه هنگااو وقاوع زلزلاه و      ساوتمان

ریزش آوار احتمال مسدود شدن معابر وجاود وواهاد داشات.    

ی در ماؤثر تواند کمک  پذیر می های انعطاو کارگیری کاربری به

 آوری داشته باشد. ارتقا تاب

هااای  و باار اساااس تجربااه فااوق حاتیتوجااه بااه توضاا بااا

های صورت گرفتاه باه    در پژوهش حاضر و تحلیل آمده دست به

آوری در ساطو   تااب  شیمنظاور افازا   ، باه کمک تکنیک موران

 .دشو می شنهادیپ ریز اجرایی و مدیریتی ، مواردحالتم

 پیشنهادهای اجرایی:

 در دساات احااداث  هااای مسااکن در بافاات تیاافیبهبااود ک

 در طرح اقداو ملی مسکن( مثال عنوان به)

 جهت ساهولت دسترسای و   در صورت امکان معابر  یضتعر

 امکان امدادرسانی در مواقع ضروری

 یهاا  سیاسات  باردن  کاار  به ضمنها  ساوتمانسازی  مقاوو 

 و جلب مشارکت مردمی تشویقی

 با توجه به ماتریس سازگاری و ، ها کاربری یویابی صح نمکا

 شعاع دسترسی

  یی جهت تسهیل آمد و شد وساایل  سازوکارهافراه  کردن

 ی اضطراری نقلیه

       افزایش تعداد مراکز درمانی و توجاه باه پاراکنش آنهاا باه

 در زمان وقوع بحران موقع بهرسانی  منظور ودمات

  ی  کلیااه ریآو لیساات باارای ارزیااابی تاااب    ارائااه چااک
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 های در حال ساوت ساوتمان

 صورت چند به  توجه به احداث پناهگاه در فضای باز عمومی 

 های مسکونی. عملکردی در بافت

 

 مدیریتی: پیشنهادهای

 در رابطاه باا    یو اعماال ضاوابط و مقاررات ضارور     نیتدو

و  هاای باالدسات   طرح با توجه به ضوابط دیجد های توسعه

 ها سرانه تیرعا

 یتیو جمع یدر جهت کنترل تراک  ساوتمان نیاناعمال قو 

 یتا یتاراک  جمع  یدارا ینواح و عدو ارائه مجوز ساوت در

 محله پونکباال مانند 

 هاای  در طارح آوری  و تااب  یداریدر نظر گرفتن مباحث پا 

 کوتاه و بلند مدت های استیس ،یلیتفص

 یباارا ک ارچااهی یقاااتیو تحق  مطالعااات علماای ی توسااعه 

و  یعا یطب مخااطرات  از یش وطرات ناشا و کاه ییشناسا

ی مارتبط باا   قاتیو تحق یاز مراکز پژوهش تیحوادث و حما

 ها بحران

 تبیاین   ایمنای، نکاات   رعایات ماردو باه    و ترغیب یقتشو

بااال باردن ساطو آگااهی      ی،مقاررات ملا   و قوانین یتاهم

ی مناسب و آماوزش همگاانی جهات    ها برنامه یهعموو، ته

 یمواقع اضطرار

  روز از محالت و ارزیابی مداوو  اطالعاتی بهایجاد بانک 

  آوری آن باه منظاور مادیریت     پذیری و تاب آسیب وضعیت

 بحرانی  بهینه

 محل اسکان موقت شهروندان هنگااو باروز ساانحه،     نییتع

 قبل از سانحه

 ی مادیریت   نهااد فعاال در زمیناه    های ماردو  ایجاد سازمان

 بحران و حمایت از آنها.

تاوجهی   تاوان باه میازان قابال     مای  با کنترل ماوارد فاوق  

 .پذیری محالت را در برابر زلزله کاهش داد آسیب 


 ینمادهاسیاهه-4



 ینمادهاسیاهه-4جدول

 شرح نماد

ui بردار اولویت 

wi  وزن معیارi 

ij jr ir امتیاز اولویت 

p پارامتر فاصله 

C معیار 

I شاوص 
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Spatial Analysis of Physical Resilience of Neighborhood Patterns using Moran 

Technique (Case Study: Zanjan Neighborhoods) 

 

Abstract:  

Over the past few decades, the rapid growth of cities has led to increasing attention to 

their vulnerability to crises. Therefore, resilience of city components, the smallest unit 

of which is the neighborhood, is of great importance. One of the natural resource crises 

is earthquake, which, while unpredictable, can reduce the potential consequences by 

using the existing capacities in the neighborhoods and speed up the time to return to the 

pre-accident state. 

The aim of present research which has done with a descriptive-analytical method is 

measuring the resilience of three neighborhoods in Zanjan each of which has different 

formation patterns. The physical indicators of resilience are extracted by content 

analysis and after weighting and ranking, entered the GIS and by local and global 

Moran analysis, the type of resilience dispersion in target areas and optimized hot and 

cold spots were determined. Also, the output maps of this analysis show high-risk and 

low-risk points in terms of neighborhood resilience. 

The results indicate that the population density index is the most important in order to 

achieve physical resilience to earthquakes and the index of access to public 

transportation is the least important; in addition, neighborhoods with land preparation 

pattern have the most resilience and neighborhoods with rationalist pattern have the 

least resilience. 

 

Keywords: Physical resilience, Zanjan neighborhoods, Moran analysis, Earthquake 
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