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 چکیده

اسزلامی ازا  -آوری شزررهای ایرانزیمیززان تزا  سنجش ،پژوهش این هدفداف: اه

طرات محیطی دراراار مخا تبریزاندی مناطق شرری تبریز و رتبه ی شررمورداررسی 

 است. آوری شررهای اسلامیاا توجه اه ااعاد تا 

 اینامزهپرسزش و اسزنادی ار منااعمبتنی و تحلیلی -توصیفی پژوهش، روشروش: 

آماری  گانة شرر تبریز جامعةهای دهکارشناسان و خبرگان شاغل در شررداری. است

نامزه پرسزش 27، گیزری سزاده و هدفمنزداه روش نمونهدهند. تحقیق را تشکیل می

)آزمزون همبسزت ی  اساس..پزی.اکسل، اس افزارهاینرم و اا استفاده از تکمیل شد

 مزدل یزری ازگتبزی( و ازا ارزرهمرا)روش تحلیل سلسلهاکسپرت چویس  ،پیرسون(

اسزلامی تبریزز و  -آوری شزرر ایرانزیتا  وضعیت ویکور، چندمعیارة گیریتصمیم

 شدند. مشخص مناطق شرری آن

دست اه 79/7آوری شرر تبریز میزان تا  پژوهش، هایاا توجه اه یافته: نتایج  /هایافته

 نشزان ویکور هش در مدلپژو هاییافتهتر از حد متوسط است. آمده است که پایین

های آوری معیارمقدار تا  االاترین 111/1شررداری یک اا امتیاز  که منطقة دهندمی

 ،د. همچنزینمنزاطق شزررداری شزرر تبریزز دار ازین در را اسلامی -شررهای ایرانی

ضریب همبست ی پیرسون نشان داد که ارتباط معکوسی این اعد معنوی اا سایر ااعاد 

 ماعی، نرادی و کالبدی( وجود دارد.آوری )اجتتا 
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تزوان مزی ،آوریخصوص تا اندی مناطق شرری تبریز دراا توجه اه رتبه: گیرینتیجه

 وسزاز جدیزدتر و از روی ارنامزهکه در اعد کالبدی، مناطق اا سزاخت نتیجه گرفت

مناطق قدیمی و دارای اافت فرسزوده ازا  ،که در اعد معنویآور هستند؛ درحالیتا 

 آور هستند.های دینی، تا زهاومی و اا اعتقادات ایشتر اه آمو مانمرد

شزررهای اسزلامی، شزرر تبریزز، مزدل  آوری شرری، منزاطق شزرری،تا  :هاکلیدواژه

 .ویکور

 مقدمه. 2

 مرزم، ةپدیدیک  عنواناه شرری مناطق درویژه ها جران جمعیت افزایش ،اخیر هایدهه در

 حزودا  ،میزاندرایزن .است کرده ایجاد مختلف هایزمینه در را زیادی مشکلات و هاپیچدگی

 شزرری طراحزی و ریززیارنامزه هایحوزه در هاموضوع ترینمرم از یکی غیرطبیعی و طبیعی

  زندگی کیفیت و ایمنی افزایش ها،آسیب و خطر کاهش پذیری،خطر و احران مدیریت ازحیث

انسان طبیعی، تردیدهای اه نسبت و هستند ایتهوااسهماه و پیچیده هایسیستم ،شررها .هستند

ند )صزالحی، آقاااازایی، سزرمدی و فرزادارتزاش، ااشمی پذیرآسیب اسیار تروریستی و ساخت

 افزراد و که جوامع است موضوع این ایان ر اخیر سالیان در افتادهاتفاق الایای (.33، ص. 5931

 و کزاهش ،وجوداینانزد. ازایافتزه افززایش نیزز هزا و شزده پزذیرترآسیب ایفزاینده صورتاه

؛ 5، ص. 7112، 5)مایان زا شزوندمزی ان اشته نادیده سوانح وقوع از اعد اغلب تا ،پذیریآسیب

 ،هسزتند رشددرحال هاقطعیت و عدم که شرایطی ر(. د70، ص. 7157، 7الدین و رواترایعین

 تغییزرات و هزاگیزریغافزل لالات،اخت ااشود که مواجه ی معرفی میمفروم عنوانآوری اهتا 

 هزایاسزتراتژی از: نزداعبارت کزه دارد سوانح وجزود اا مواجره ارای استراتژی نوع دو است.

 معضزلات و مشزکلات ازا روشزدنهرواز ازرای اولزی آوری.هزای تزا اسزتراتژی و اینیپیش

 مقولزة ازه رشن ز نزوع ناشزناخته. مشزکلات اا مقااله ارای دومی و رودمی کاراه شدهشناخته

 علل و وضع موجود آوریتا  شناخت چ ون ی در طرفازیک آن، تحلیل نحوة آوری وتا 

 آن ازا رویزارویی نحوة و خطر تقلیل و اقدامات هاسیاست ،دی رازطرف و دارد کلیدی نقش آن

 و اراازر تردیزدهادر آوریتا  رااطة تبیین که است رودهد. ازاینمی قرار تأثیر اساسیتحت را

                                                 
1. Mayunga 

2. Ainuddin and Routray 
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 اعزد ازر تحلیزل این که تأکیدی داشت و خواهد رارد که نتایجی اه توجه اا آن، اثرهای کاهش

 کزاهش ،رویکزرد ایزن از هزدف ،درواقزع اسزت. ارخزوردار زیادی اهمیت از دارد، آوریتا 

 ناشزی از خطزرات ازا مقاالزه ازرای شزرروندان هزایتوانزایی تقویزت و پذیری شزررهاآسیب

 (.7-9صص. ، 7157، 5چل)می است طبیعی سوانح وقوع نظیرتردیدهایی 

 ،اندوجود آمدهها اشر دست ساختة ترینپیچیده و ترینعظیم عنواناه شررها تاریخ، طولدر

 ارخی. اندادامه داده خود حیات اه و اندداشته ش رفی تحولات وفراز و نشیب   و اندکرده رشد

 پزا  تاریخ از صحنة و اندنیاورده مقاومت تا  غیرطبیعی و طبیعی حواد  دراراار نیزشررها 

 و تبزدیل از گزاهی که دارند. این شررها ایهویژ حکایت اسلامی شررهای ،میاندراین اند.شده

 مبزین دیزن اه هاساکنان آن تشرف و تمدن اسلامی حوزة در شدنواقع اراثر شررها سایر تحول

 تحقق ارای مکانی ،اندشده احدا  و ریزیپی نتوسط مسلمانا ااتدا از یا اندآمده وجودها اسلام

 .  اندهاود مسلمانان معنوی مادی و نیازهای تأمین و هاآرمان

 و اررسزی ازه خزود، توجه کانون در آوریمفروم تا  قراردادن اااین پژوهش  راستا،دراین

 ازهوجزه ا تتبریز دراراار مخزاطرات پرداختزه اسزت. از اسلامی -شرر ایرانی آوری تا مطالعة

 و اجتمزاعی ااعزاد از آن اهمیزت و غزر  کشزور شمال شرر تبریز در منطقةکلان ویژة جای اه

 و آن پرفرازونشزیب تزاریخ و دیرینزه قزدمت نیزز و اسلامی -شررهای ایرانی میان در فرهن ی

 رزمینةد معنوی یشررعنوان اه آن مطالعة است، داشته جران تشیع سطح در که همواره اهمیتی

هزای شزناخت ارتزر معیزار ت؛ انااراین، هدف این پزژوهش،اس اهمیتدارای  اسیار وریآتا 

، شرر تبریزز و یعنی ؛مطالعهمورد ها در محدودةاین معیار آوری شررهای اسلامی و ارزیاایتا 

آوری ااعاد تزا  آوری درزمینةلحاظ وضعیت تا این شرر از گانةاندی مناطق دهمقایسه و رتبه

ه اه موضوع و هدف پزژوهش اا توجاست. مخاطرات محیطی  ارااراسلامی در -نیشررهای ایرا

شزوند صورت طزر  مزیپژوهش حاضر ادین اصلی هایو آنچه در ایان مسئله ذکر شد، سؤال

شررهای اسزلامی آوری های تا آن در معیار گانةآوری شرر تبریز و مناطق دهوضعیت تا  که

آوری شزررهای اسزلامی در شزرر این ااعاد تا ت؟ و آیا یطی چ ونه اساراار مخاطرات محدر

 وجود دارد؟ارتباط معنادار تبریز 

                                                 
1. Mitchell 
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 تحقیق پیشینة .1

هزای پزذیریاودن محزدودة مخزاطرات و آسزیبدلیزل وسزیعشزررها ازه زةامزرو مجموعة

پزذیری آورکردن شررها یا کاهش آسیبتا مواجه هستند. ای هداا خطرات گسترچندگانةشان، 

 کزهایگونزهها ریزان و دولتمران ااشد؛های ارنامهترین ارنامهاز مرم راراار مخاطرات اایدها دآن

 ازه 7151 تزا 7111هزای در سال عمل ارای هیوگو طر  ارچو رچ ،7111 سال ژانویه 77در 

 یمثبتز حرکزت خزود کزهرسید  متحد ملل سازمان کاهش احران المللیاین استراتژی تصویب

 اصزلی قزانونی، هزدف لایحزة ایزن تصزویب زمزان از شزود.مزی محسو  آوریتا  زمینةدر

 ایجزاد ازر تمرکزز سزمتازهازارزی  نحزواحران، ازه خطر کاهش و مخاطره ارای ریزیارنامه

 توجزه ،حاضزردرحزال کرده است. پذیری گرایش پیداآسیب کاهش نهو  جوامع در آوریتا 

 ایزن شزود.مزیآن  اازیزاای یا گذشته اه اازگشت ارای زدهاحران جوامع هایظرفیت زیادی اه

 ،آوریتا  اه که ددار خطرات کاهش کاری فرهنگ تغییراتی در ایجاد اه توجه موجب موضوع

در  کزه اسزت توضزیح اه لازم (.7 ، ص.7112، )مایان ا دارد خاصی تأکید پذیریجای آسیباه

 طبیعزی توجزه مخزاطرات اه صرفاً ،شررها آورکردنتا  و پذیریآسیب کاهش این طر  ارای

 معنزوی هزایازجمله جنبه انسان وجودی ااعاد سایر ر اایدتجامع ن اه اا کهدرحالی است؛ شده

ات محیطزی اراار مخزاطرآوری شررهای اسلامی درتا  ارزیاای شود؛ انااراین، گرفته درنظر نیز

 ال وهای دنیا، هایشرر سایر و هاآن خود ارای تواندمی های اسلامیاا توجه اه اصول و ارزش

 درنظرگزرفتن ازا زیست،محیط از حفاظت و فقر کاهش هدف اا پایدار، ارای توسعة را مناسبی

نزژاد ارتاش، پیراااایی، کی)فرزاد کند ارائه هاآن اثرهای و غیرطبیعی و طبیعی ریسک مخاطرات

 (.  557، ص. 5935و آقااااایی، 

لحزاظ ازه. ازه پایزداری اسزت یاایدست ةزمینترین مباحث تحقیق دریکی از مرم ،آوریتا 

صزورت روزافزونزی ازه (5329) 5اا شروع کار هولینگآوری ، مفروم تا 5321، از دهة زمانی

( در 7115) 9های اجتماعی، کارپنتر( در نظام7111) 7ادگر ،. سپساست اررسی و ارزیاای شده

( 7119) 1اکولوژیک، ارنئو -عیهای اجتما( در نظام7119) 7محیطی، ارکیس -های انسانینظام
                                                 
1. Holling 

2. Adger 

3. Carpenter 

4. Berkes 

5. Bruneau 
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تغییرات اقلیمزی  های الندمدت مانند( در پدیده5395) 5مدت و تیرمندر مدیریت سوانح کوتاه

 (.  77، ص. 5993کار گرفتند )رفیعیان، رضایی، عس ری، پرهیزکار و شایان، این مفروم را اه

 اار در طر  هی زو نآوری ارای نخستی، تا ریزی شرریدرزمینة علمی شررسازی و ارنامه

 5993ل صورت گسزترده اسزتفاده شزد و در ایزران از سزا( مطر  شد و از آن اه اعد اه7111)

انجزام  مستقلی غیر از یک مورد، پژوهشاه اسلامی شررهای آوریتا  ، درزمینةاما شروع شد؛

و  دماتیمقز تحقیقی آوری شررهای اسلامی کهتا  دراارة شدهنشده است. در تنرا تحقیق انجام

 اسزتخرا  آوری شزررهای اسزلامیتزا  کلی هایویژگی و معیارها ،است اوده اکتشافی نوعاز

تبیزین ااعزاد و »ان عنزو ( در پژوهشی اا5935) که فرزادارتاش و همکارانایگونهها ت؛اس شده

آوری شرری )ظرفیت تحمل شزرر در ارای اررسی تا « آوری شررهای اسلامیهای تا مؤلفه

اده ازر ن زرش سیسزتمی اسزتفی ارزیاای ظرفیت اا رویکرد مبتنیمادی و معنوی( از ال وااعاد 

پذیری و ظرفیزت انطبزاق و آوری، آسزیباررسزی ارتبزاط میزان تزا  . هزدف محققزانندکرد

پزژوهش آوری شزررهای اسزلامی ازود. تزا  یهزای پیشزنرادی ازراسازگاری، ااعاد و مؤلفزه

اراازر مخزاطرات هزا را درای شررهای اسلامی کزه آنهفیتکردن ارخی از ظراا ایانمورداحث 

آور را پیشزنراد اسزت، ااتکزار ملزی شزررهای اسزلامی تزا  آور کردهی تا طبیعی و غیرطبیع

هزای نزا  ارزش آور اا تکیه ار اصزول وانداز آن ایجاد یک شرر اسلامی تا دهد که چشممی

 .ت اوده استهای کاهش مخاطرا ری اا اقداماسلامی اا هدف کنش

آوری شررهای تا  ذکرشده و اا توجه اه کمبود پژوهش علمی در حوزة اا توجه اه پیشینة

و مزوردی،  صزورت پیمایشزیهاموضوع   اینتا  شده است تلاش مقاله این در ،اسلامی -ایرانی

 ارزیاای قرار گیرد. مورد

  تحقیق شناسیروش  .3 

 تحقیقروش . 2. 3

در اسزت.  انجام شدهتحلیلی  -تشافی است که اا روش توصیفینوع اکاین پژوهش ازروش 

هزای لزازم وجزود ن آگزاهیآ شناخت وضعیتی است که دراارةهدف اصلی پژوهش اکتشافی، 

یاای اه اطلاعاتی است که اا کمزک دنبال دستدی ر، در این نوع تحقیق، محقق اهعبارتندارد. اه

                                                 
1. Timmerman 
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ای ازرای انجزام ناسد. پزژوهش اکتشزافی زمینزهخوای اشتواند موضوع تحقیق خود را اهمی آن

شزود و ای پیشزنراد نمزیفرضزیههزی   اسزت. در ایزن نزوع تحقیزق، تزرگسزترده هایپژوهش

 خاص است دادن ارآوردی از یک مسئلةدستگیرد. الکه هدف آن تنرا اهر نمیآزمون قرامورد

تحقیقززات مززرة ، در زنظززر هززدفاززراین، پززژوهش حاضززر از(. افزون09، ص. 5931)خززاکی، 

 عوامزل و هزاشزاخص ای،کتااخانه مطالعات ازطریق ااتدا ،پژوهش این درکاراردی قرار دارد. 

 ملیزاتیعصزورت اه وشزدند  شناسزایی های اسلامیاساس اصول و ارزشار آوریتا  مؤثر ار

 روش محتوایی از استفاده اا آن که روایی شدطراحی  اینامهپرسش ،و سپس ندشدتعریف 

 اا نامهپرسش . پایاییشد تأیید نظرانو صاحب متخصصان نظر اراساس ی وصور و

)استة آماری ازرای  5.اس.پی.اس.اس افزارینرم محیط در کرونباخ آلفای آزمون از استفاده

مرحلزة  در نامه است.پرسش پایایی گویای که دست آمدهصدم ا 92معادل  علوم اجتماعی(

خبرگان  ،یعنی ؛آماری تحقیق از جامعة موردنیاز اطلاعات برگان،خ نامةپرسش از استفاده اا ،اعد

ازودن که اا توجه اه نامشخص شد آوریمعجشرر تبریز  گانةهشررداری مناطق دو کارشناسان 

شزده نامة تکمیلپرسش 27تعداد  گیری هدفمند شد که درنرایت،تعداد خبرگان، اقدام اه نمونه

توسزط  هزااریعم نرایی وزن تعیین ارجحیت،نامة پرسش از هاستفاد اا ،همچنین .شدآوری جمع

پزس از  شد. تعیین 7اکسپرت چویس افزارنرمدر  سلسله مراتبیروش تحلیل و سپس کارشناسان

، و فراینزد آن 9ویکزور مزدل از استفاده ااوارد شد و  اکسل آمده در محیطدستههای اداده آن،

ارتباط این ااعزاد  ،نرایت. درشدند اندیآوری شرری رتبهلحاظ تا اه شرر تبریز گانةمناطق ده

  امی اا ضریب همبست ی پیرسون موردسنجش قرار گرفت.آوری شررهای اسلتا  گانةپنج

 مطالعهموردة منطق.  1. 3

 گذشزته در خزود، مناسب موقعیت دلیلاه ونخستین پایتخت جران تشیع است  ،شرر تبریز

 ایزران سزطح در صزنعتی مرزم مراکزز از یکزی نیزز اکنزون وست ا اوده منطقه تجاری مراکز از

 اداری، عنزوان قطزبازه و است شرقیمرکز استان آذراایجان شرر تبریزشود. کلانمی محسو 

 اراسزاس. شزودمی شزناخته منطقزه ایزن نظامی و فرهن ی صنعتی، سیاسی، اازرگانی، ارتباطی،

، شرر تبریز اا جمعیتی ازال  ازر انجام شد 5931ایران که در سال  ماری مرکز آمارسرش آخرین

                                                 
1. Statistical Package for Social Science (SPSS) 

2. Expert Choice 

3. VIKOR 
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 و کزر  اصزفران ،مین شرر پرجمعیت ایران پس از شررهای ترران، مشزردپنج ،نفر 5737339

 تشزکیل شزررداری  ةمنطقز 51 شرر تبریز از ،اداری آخرین تقسیمات ةارپای .شودمحسو  می

تزاریخی و فرهن زی هزای ده از ویژگزیو  هشزت اطقگانه، مناز میان این مناطق ده .است شده

 تبریزز، ازازار تزوان ازههشزت مزی ند منطقزةارزشمآثار تاریخی و از  هستند. ارخوردار زیادی

وجزود دو ازا توجزه ده نیزز  کبود اشاره کرد. منطقزة مسجد جامع و مسجد مانند عالی مساجد

اسزت. ی تزوجرتاریخی اسیار غنی و قاازل ةدارای پیشین ،تبریزقدیمی  ةدروازدروازه از هشت 

هند )مزدیریت دتشکیل می تبریز نشین شررو حاشیه درآمدکم اقشار ساکنان این منطقه را ایشتر

ت و ده دارای منزاطق چرزار، هشز اراین،افزون (.5931اطلاعات شررداری تبریز،  آمار و تحلیل

و مناطق یک، چرار و ده نیزز از ایشزترین تزراکم جمعیتزی هستند شرر  ایشترین اافت فرسودة

 .ندارخوردار
 

 آن گانةجمعیت و مساحت تبریز و مناطق ده -2جدول 

 5931، شررداری تبریز مأخذ: مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات
مناطق 

 شهرداری
 جمعیت

درصد نسبت به 

 جمعیت کل شهر
 مساحت

تراکم ناخالص جمعیتی 

 )نفر در هکتار(

درصد بافت 

 فرسوده

 59 2/592 5175 57 757710 یک

 51 9/95 7191 55 503172 دو

 51 7/92 7291 50 779711 سه

 79 1/577 7171 75 950570 چرار

 7 9/73 9519 0 37727 پنج

 5 5/59 2759 0 37932 شش

 - 0/73 7937 13 579701 هفت

 75 27 999 7 79211 هشت

 - 7/1 919 15 977 نه

 77 5/591 5115 59 537107 ده

 %51 5/05 77715 %511 5737339 مجموع
 



 ونرمای                                   شمارة ایستمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                             510

 

 مبانی نظری تحقیق. 4

اازر ارآور درایجزاد جوامزع تزا دنبزال های مدیریت سزوانح ازهها و نظریهدیدگاه ،مروزها

عنزوان راهزی ازرای تقویزت جوامزع ازا اسزتفاده از آوری ازهو تزا هستند مخاطرات محیطی 

سزت. ها شکل گرفتزه امتفاوتی درمورد آن ها، مفاهیمها مطر  است که تعریفهای آنظرفیت

چ ونزه ریزی شود و آوری چ ونه ااید طر چالش اصلی این است که مفروم تا  ،میاندراین

ارچوای نظزری کزه در آن اتزوان رزرو، داشزتن چگیری قرار گیزرد؛ ازایزنمورداستفاده و اندازه

 آور خواهزد ازود؛ انزااراین،گیری کرد، اسزیار الززامو اندازهآوری را تعریف های تا شاخص

 ازرای مبنایی تدار  و ارتر در  ارای منطقی یروند در آن تعاریف و ضای مفرومیف شناخت

آوری، اا توجه اه اهمیت قبل از پرداختن اه احث تا  اما، ؛است ضروری آن ارزیاای و تحلیل

 شود.مفاهیم ضروری پژوهش، ااتدا اه توضیح این مفاهیم پرداخته می

مخاطرات محیطی و مزدیریت  اه نسبت ری جوامعآوتا  افزایش و اا توجه اه اینکه تحلیل

است، لازم است مفروم مدیریت احزران  شده تبدیل گسترده و مرم هایاحران اه یکی از حوزه

شزود کزه قبزل از وقزوع، اطلزاق میهایی توضیح داده شود. مدیریت احران اه مجموعزه اقزدام

ر و عزوار  آن انجزام ایشزتر آثزاین وقوع و اعد از وقوع سزانحه، ازرای کزاهش هرچزهحدر

ریزی، تززوان ارنامززهمززدیریت احززران را می ،(. همچنززین01، ص. 5997د )عبززدالری، نززگیرمی

، 5393، 5، داوینو و جاگرچل)می دهی، رهبری، هماهن ی، کنترل و پشتیبانی تعریف کردسازمان

اوضزاع  احران، آمادگی و اربودایف مدیریت احران، کاهش آثار سوءترین وظاز مرم (.93ص. 

نزد اترین اصول مدیریت احران عبارتمرم(. 77، ص. 5331، 7)راتین قبل از وقوع احران است

دنبززال کززاهش ریزی احززران اایززد اززهاسززت؛ ارنامززه ریزی احززران فراینززدی پیوسززتهارنامززهاز: 

ار آن چیزی ااشد که احتمال ریزی احران ااید مبتنید؛ ارنامههای وضعیت احرانی ااشناشناخته

اشزد؛ قبزول اریزی احزران اایزد اراسزاس دانزش و اطلاعزات قاازلدارد؛ ارنامهروز آن وجود ا

ریزی احران فعزالیتی آموزشزی اسزت؛ اصول کلی تمرکز کند؛ ارنامه ریزی احران ااید ارارنامه

   ریزی احران ااید آزمایش شود.ریزی احران ااید ار موانع غلبه کند؛ ارنامهارنامه

                                                 
1. Mitchell, Davino & Jagger 

2. Rattien 
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تواننزد هزایی اسزت کزه میریزی احران دارای ویژگیدگان این اصول، ارنامهدهنازنظر ارائه

ایزن اصزول آن ازود کزه  قرار گیرنزد. دیزدگاه کلزی در ارائزة استفادهعنوان اصول کلی مورداه

هزایی داشزته ااشزد کزه ویژگی، اایزد ریزی احران اگر اه ارترین شکل خود انجام شزودارنامه

 5، کزوارنتلیاار نخستینریزی خو  احران دانست. ارای ل ارنامهها را اصوتوان این ویژگیمی

تواننزد در اسزیاری از ایزن اصزول می ،ویازاور ازه را ارائزه کزرد.  این اصزول 5397در سال 

 هزا، اخزش خصوصزی و همزةه توسزط دولتریزی در مزدیریت احزران کزهای ارنامهفعالیت

رار گیرند. اصزول مزدیریت استفاده قموردشوند، دیریت احران انجام میهای فعال در مسازمان

 (.97-99. ص، ص5999چی، اراار مخاطرات اه این صورت خلاصه شده است )گیوهاحران در

انسان اا مخاطرات، همواره اقزدامات و رویکردهزای گونزاگونی ازرای  دنشاز زمان مواجه

ه شزده فتزپزیش گر( درو اجتمزاعی تکنولوژیزکمقااله اا مخاطرات محیطی )حواد  طبیعزی، 

اند تا تلفزات اراار مخاطرات اودهدر یایمن دنبال ایجاد محیطها اهاست. این رویکردها و نظریه

هزا تزرین ایزن رویکردناشی از وقوع مخاطرات اه کمترین میزان ممکن تقلیل یااد. یکی از مرم

ن عنزواترویج این مفروم ازه آوری است.رویکرد تا  ،که رویکرد منتخب پژوهش حاضر است

ارچو  قزانونی رزگردد. از زمزان تصزویب چمیماهیت مراحل مدیریت احران اازرویکرد، اه 

ریززی المللی کاهش سوانح سازمان ملل متحد، هدف و فرایند ارنامهطر  هیوگو در راهبرد این

نحو اارزی اه افزایش و پذیری، اهنح، جدای از کاهش آسیبارای تقلیل خطرهای ناشی از سوا

وان عنزتواند ازهآوری میتا . (5، ص. 7112)مایان ا،  آوری در جوامع معطوف شداربود تا 

فروپاشزی در زمزان سزوانح مطزر  شزود.  ها دراراار تغییرات، ازدونتوانایی سازگاری سیستم

ن زری اسزت و ازه نزوعی آینزدهآوری تزا اراار مخاطرات، دلیل پویااودن واکنش جامعه دراه

کنزد. دم قطعیزت و تغییزر کمزک مزیرای رویزارویی ازا عزهزای سیاسزی ازگسترش گززینش

ازه ایجزاد افززایش ظرفیزت منجزر توانزد اراازر سزوانح میآوری دررت، افزایش تا صودراین

(. یکی از مزایزای 75، ص. 5993، و همکاران شود )رفیعیانزگاری و معیشت پایدار جامعه سا

ی ال وی خاص فزرم شزررتمرکز ار  ین است که نیازی اهآوری شررها اریزی ارای تا ارنامه

فرد دهد که اا توجه اه شرایط منحصراهپذیری این اجازه را میشرری نیست. انعطاف یا توسعة

گزویی و توانزایی انطبزاق وجزود داشزته ااشزد. ایزن های توسعه، قدرت پاسزخها و ارنامهشرر

                                                 
1. Coarintli 
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، خلاقیزت وریآهزای گونزاگون کسزب تزا شود که ارای اندیشیدن اه راهموضوع موجب می

، 5931ر چارچو  خاصی محدود شود )صزالحی و همکزاران، که داینادون فکری ایجاد شود؛

 (.517ص. 

 از یک خطر های واردشدهها و ضراهایی تحمل شو ای است که توانجامعه ،آورشرر تا 

گشت ازه توانایی یا ظرفیت اردیل اه سوانح ن ردند و که آن خطرها تبایگونهرا داشته ااشد؛ اه

امکان و فرصزت ازرای تغییزر و سزازگاری  ،حین و پس از سانحه و همچنیندی، در حالت عا

توجزه ازه مفرزوم  . ازا(57، ص. 7110، 5)داویزس و ایزدخزواه پس از سوانح را نیز دارا ااشزد

آور تزا  حل مدیریت سوانح ارتباط پیدا کند، لازم است جامعزةااید اا تمامی مراآوری که تا 

 درمقاازلهایی ااشد که تمامی مراحل قبل، حین و اعد از سوانح را پوشش دهزد. ژگیدارای وی

نیسزتند و در  های واردشزدهند که قادر ازه تحمزل شزو گیرآور، جوامعی قرار میجوامع تا 

ری و پزذیرش وضزعیت و قادر اه سزازگا شونداه وضعیت عادی، دچار فروپاشی می ارگشت

ها را اا مفزاهیمی چزون شزکنندگی، حساسزیت، حاکم ار آن توان وضعیتکه می جدید نیستند

شکسزت و  ناپذیری، عدم مقاومت، انحطزاط،پذیری، ضعف، انعطافعدم توانایی تغییر، آسیب

ای هرگزز هزی  جامعزه آل اسزت.یزک ایزده آور دراراار سزوانح،انفعال تبیین کرد. جامعة تا 

درمزورد جامعزة  تفکزراید ایمن ااشزد. شز کامل از مخاطرات طبیعی و انسانیطورتواند اهنمی

ای کزه صورت مفید ااشزد: جامعزهاینآور دراراار سوانح یا جامعة مقاوم دراراار سوانح، اهتا 

ا در آن مخزاطرات طبیعزی ر توان دانش طراحی و ساخت درزمینةو می ترین امنیت را داردایش

آوری ه تزا ادستیاای ا اا هدف هوسیلة تقویت این ویژگیپذیری اهارای کاهش آسیبجامعه 

ل انزواع اه مکان، زمان و شرایط خاص )شزام ی مذکورهایک از ویژگیکار است. اهمیت هراه

ه دسترسزی از دارنزد و آن،یزک هزدف  هاویژگی ، مجموعةهرحالمخاطرات( است ی دارد. اه

 (.19، ص. 5993ااشد )رضایی، ، میدسترس استآوری که قاالاالاترین سطح تا 

 یک اعد، ایان ر هر شوند. اررسی ااید ااعاد تمام معین، جامعة یک آوریتا  ارزیاای ارای

 د.نزگیر قزرار اایزد مزدنظر آورتزا  جامعة یک ایجاد ارای هاجنبه تمام و است جامعه از جنبه

 ازه اتزوانیم تزا دنزقزرار گیر موردتوجزه جامعه کالبدی هایجنبه درکنار ااید انسانی هاینبهزج

  کزه هسزتیم آن شزاهد اعضی جوامزع در. یاایم دست است، آورتا  جوامع که ایجاد انهدفم

                                                 
1. Davis and Izadkhah 
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 شرایط اا را خود گوناگون در حواد  ،درنتیجه و هستند کافی آوریتا  دارای ااعاداز  تعدادی

 درتواننزد می نیز جوامع گونهاین حال،ایناا شوند.می کمتری هایآسیب دچار و دهند می وفق

 جنبزة از اینکزه ارای د؛ انااراین،ااشن پذیرآسیب نیستند، کافی آوریتا  دارای که یااعاد دی ر

 دهزیم؛ اربزود ،هستند کاستی دارای کهرا هایی لفهمؤ ااید ااشیم، داشتهی مناسب شرر ،آوریتا 

 هزاجنبزه تمزامی در آورتزا  شزرری و دهیم قرار را مدنظر هالفهمؤ و ااعاد تمام کهمفرومادین

 آوریدر تزا  مطزر  هزایشزاخص و هزامؤلفزه ااعاد، دراارة مطالعات گوناگونی .کنیم ادایج

 آوریا زززت اه خاصی دیدگاه و منظر از که هرکداماند انجام شده شرری هایسیستم و شررها

ازه  توجزه ازا مطالعزه هزر و اسزت اررسیقاال گوناگون جرات آوری ازتا  ،یعنی اند؛پرداخته

 آوریتا  هایگویه و از ااعاد تعاریفی پردازد،می موضوع اه زاویه آن از که دیدگاهی و ن رش

 در مرازوط،هزا و ااعزاد اسلامی و گویه -آوری شررهای ایرانیتا  ،در این مقالهکند. می ارائه

 :اندشده ارائه( 7) جدول در ها و ااعادمدنظر هستند که این گویه مقااله اا مخاطرات محیطی
 

 مقابله با مخاطرات محیطی اسلامی برای -آوری شهرهای ایرانیهای تاببعاد و گویها -1جدول 

 5937، خذ: ن ارندگانمأ
 هاگویه ابعاد

عی
ما

جت
ا

 
خصوص خطر وقوع حواد  محیطی؛ میزان آگاهی شرروندان از ضوااط ایمنی میزان آگاهی شرروندان در

وع دلیل وق وع احران؛ اطلاع شرروندان دراارةان وقاانیه؛ اطلاع شرروندان از وجود امکانات امداد در زم

 ارائة رفتار درست در زمان حادثه؛ میزان مرارت و آگاهی متولیان در حواد ؛ اطلاع شرروندان درزمینة نحوة

میزان آرامش روحی و روانی شرروندان در هن ام و اعد  ؛های اولیه اه مصدومین در زمان وقوع حادثهکمک

میزان اعتماد شرروندان اه  ؛خصوص انعکاس مخاطرات محیطی شررها درعتماد اه رسانهمیزان ا از حادثه؛

ل و مدیریت احران احتمالی؛ ریت احران و هلال احمر در حل مسائهای شررداری، مدیمسئولان شرر و نراد

 .احتمالی پذیری و کمک در حادثةها ارای کاهش آسیبه در فعالیتمیزان تمایل اه همکاری داوطلبان

دی
صا

اقت
 

منی اموال شرر )مغازه، مسکن و صورت اروز حادثه؛ میزان ایدادن آن درشغل و ازدست پذیریآسیبمیزان 

های نرادهای دولتی و محلی ارای جبران خسارت مالی در اراار حادثه؛ میزان احتمالی حمایتغیره( در

 سب شرروندان اعد از حادثه.وضعیت توانایی ارگشت اه شرایط شغلی و درآمدی مناشرایط اضطراری؛ 

دی
نها

 

ن مشارکت شرروندان در میزا ؛پیش یری از حواد  های قانونی درراستایاه دستورالعمل اندیمیزان پای

و  احمرشررداری، جمعیت هلال نرادهایی مثل شرروندان اا ارتباط میزانها؛ ریزیها و ارنامهگیریتصمیم

وساز قوانین، دادن اعتبارات، وام و غیره ارای ساختدر تسریل  مدیریت احران؛ میزان همکاری شررداری

صورت وقوع انی، ایمارستان، ارق، آ ، گاز درنش؛ میزان آمادگی نرادهای خدماتی مثل آتشاانیة مقاوم

 .طرف نرادهاهای آموزشی لازم ارای واکنش دراراار احران ازهها یا دوراحران؛ میزان ارگزاری کلاس
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 1جدول ادامه 
 هاگویه ابعاد

دی
الب

ک
 

؛ دسترسی اه مراکز آموزشی )مدارس، مردکود ، نی ایمارستان، اورژانس و داروخانهی اه مراکز درمادسترس

مراکز  رکز مدیریت احران، هلال احمر و غیره(؛ دسترسی اهدانش اه(؛ دسترسی اه نرادهای امدادرسان )م

ر  و فضای سبز  و نقل عمومی؛ دسترسی اه پاونشانی؛ دسترسی اه حملرسی اه آتشامنیتی؛ دست -نظامی

ساخت(؛ دسترسی اه شبکة معاار اصلی؛ دوری رهای منتری اه فضاهای ااز و ادونمسیرهای تخلیه )مثل مسی

های خطرزای انسانی )جای اه های خطرزای طبیعی )گسل و زمین نامناسب(؛ دوری از محدودهاز محدوده

 .یزان تراکم ساختمانی و انسانیسوخت، پست ارق فشار قوی(؛ کیفیت مصالح ساختمانی و ااینه؛ م

وی
معن

 

 اه های احتمالی؛ توجهغیره درجرت امدادرسانی در احران و خیریه هایتشکل ازقبیل اجتماعی هایسرمایه

 و مردم امور اه رسیدگی و عدالت نسبی رعایت ،درنتیجه و مشروعیت کسب دینی درراستای هایهآموز

 محیط و زیستمحیط ن؛ تکریمئولاکاری مسهای ناشی از کمهش احراکا اداری ارای فساد از اجتنا 

ها و کاهش مخاطرات و احران؛ شکلاودن سکونت اهمسلمانان درراستای ایمن دینی هایآموزه در کالبدی

 محلی همچون طراحی، اولیة مؤثر عوامل حقوقی دینی و ضوااط و اصول اراساس اسلامی شررهای گیری

 توسط شررهای اسلامی در اازارها و اصلی هایراه ها،استان و هاوچهک محلات، ن رداری و ساخت

راستای های دینی دراا توجه اه آموزه دولتی و مردمی مختلف ینرادها ن؛ هماهن یئولامحلی و مس نساکنا

 هاآن و انتقال مراوط اه حواد  احتمالی اطلاعات مشارکت و همکاری در جرت کاهش حواد ؛ گردش

 شرکت تکایا و مساجد مانند اماکنی در دینی فرایض انجام ارای مسلمانان که- دینی هایتریبون ازطریق

 .جرت کاهش حواد در -کنند می

 تحقیقهای یافته .5

 گانزةتبریزز اراسزاس ااعزاد پزنج شزرر گانزةآوری منزاطق دهتا  وضعیت ،پژوهش این در

ردسززنجش قززرار گرفتززه اسززت. آوری شززررهای اسززلامی درارااززر مخززاطرات محیطززی موتززا 

 شد خواسته شرر تبریز گانةکارشناسان و خبرگان شاغل در شررداری مناطق ده از ،راستادراین

 در اراازر مخزاطرات محیطزیآوری شرر اسزلامی تبریزز درتا  وضعیت دراارة را خود نظر تا

متوسزط  (،9کم ) (،5کم )خیلی هایپاسخ ای ااگزینهلیکرت نه  طیف اا شدهنامة طراحیپرسش

میزان ین  ،آوری شزرر تبریززوضعیت تا  ارزیاای در کنند. ایان (3زیاد )خیلی و (2زیاد ) (،1)

 نشزان را زیر هایویژگی ،مورداررسی هایمعیار و مشخصات شده،آوریجمع هاینامهپرسش

 :(9دهند )جدول می
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 های خام( در مناطق شهری تبریزهگیری/ دادابعاد )ماتریس تصمیم آمدةستدهمیانگین ب -3جدول 

 5937، خذ: ن ارندگانمأ
 میانگین معنوی نهادی کالبدی اقتصادی  اجتماعی ابعاد و مناطق شهری

 97/7 10/7 99/7 51/7 91/9 29/7 یک

 95/7 07/7 27/7 19/7 25/9 75/7 دو

 71/7 92/7 09/7 55/7 01/9 39/7 سه

 31/9 71/1 37/9 75/9 59/9 97/9 چرار

 39/7 37/7 79/1 15/1 19/7 71/1 نجپ

 19/1 99/7 79/1 50/1 05/7 10/1 شش

 91/7 97/7 75/1 32/7 93/7 92/7 هفت

 17/7 92/1 17/7 19/9 21/9 15/9 هشت

 07/7 99/7 51/1 1 51/7 19/7 نه

 95/9 75/1 09/9 03/9 75/9 70/9 ده
 

از وضزعیت  19/1شزش ازا میزان ینی اراازر ازا  های توصزیفی، فقزط منطقزةیافتهاراساس 

دار است. در ایزن خصزوص، وضزعیت کلزی شزرر دی ر ارخور تری نسبت اه نه منطقةمناسب

آوری، این شزرر در وضزعیت نظر تا دهد که ازنشان می 79/7اا کسب میان ینی اراار اا تبریز 

شزرر  گانزةآوری در منزاطق دهوضعیت میان ین تزا  (5) شکلر دارد. متر از حد متوسط قراک

 ،یعنزی است؛ 1ریال میان ین نظری اراار اا در این شکل )نمودار توری( دهد.تبریز را نشان می

آوری کننزده تزا است که این رقم تزداعی 3آوری درحد متوسط و میان ین نرایی اراار اا تا 

ذکر است کزه ه )لازم ا نامه استآمده از پرسشدسته، میان ین ااست و میان ین تجرایآل هاید

 (.انددست آمدههکردن وزن معیارها اها کلی هستند و ادون لحاظاین میان ین
 

 
 آوری مناطق شهری تبریز میانگین تاب -2شکل 

 5937، ن ارندگانخذ: مأ
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آوری لحزاظ تزا اندی مناطق شزرری تبریزز ازکی از اهداف تحقیق حاضر رتبهیازآنجاکه 

اه مدل و فرایند آن پرداختزه شزده  ،که در ادامه کور استفاده شده استاز مدل ویشرری است، 

 است.

 اسزتقبال از اخیزر ةده دو در که است معیارهچند گیرىتصمیم ال وهای ازجمله رومدل ویک

 یزنا ،دارنزد وجزود متضزاد گزاه و متعزدد معیارهزای کزههن امی. تاس اوده ارخوردار زیادی

 قزدرت .انزدکرده پیدا پیچیده هایگیریتصمیم در ایگسترده اسیار کارارد ال وها، و ارهاکهرا

 کیفی معیارهای از زمانهم ةاستفاد گیری،تصمیم پیچیدگی کاهش در راهکارها این یاالا اسیار

 هزاآن آسان کارارد ،نرایتدر و گیریتصمیم مسائل اه رمندساختا ارچو رچ اعطای و کمی و

یکزی از  کنند. استفادهها از آن مختلف هایخطه گیرانتصمیم اازار، عنواناه تا است شده ااعث

میبزد، رجردى، میرغفوری، شاکری و ااااییمر )طحارى ها، مدل ویکور استترین این مدلمرم

 شود.ها توضیح داده میی است که دراارة آنشامل مراحل این مدل (513، ص. 5935

 مزاتریس ،(نامزهپرسزش) هاداده گردآوری اازار راه از هاداده آوریجمع از پس: اول مرحلة

 مزاتریس(. 9 جزدول) شزودمزی موردمطالعه تعریزف محدودة در ااعاد از هریک خام هایداده

 ها،گزینه پژوهش،است که در این  (هاستون) ااعاد و( سطرها) هاگزینه متشکل از گیریتصمیم

مزاتریس داده  شزد. اشزاره هزاازه آن (7) جدول در که هستند اعدیپنج  ااعاد، و مناطق شرری

دهد که در اعد اجتماعی مناطق پنج و شش، در اعزد کالبزدی منزاطق پزنج، های خام نشان می

اطق چرار، هشت و مند نرادی مناطق پنج، شش، هفت و نه و در اعد معنوی، شش و نه، در اع

 .(9 جدول)اند ( امتیاز کسب کرده1از حد متوسط )ده، االاتر 

فرمزول  راه از مزاتریس ایزن سازینرمال گیری،تصمیم ماتریس تشکیل از : پسدوم ةمرحل

 در ااعزاد مرزم نکتزة یک است. ارائه شده (7) جدول در آن که نتایج شودمی انجام (5)رااطة 

ذکزر ه لازم از .است ماتریس یک در هم اا و منفی مثبت و معیارهایااعاد  وجود گیری،تصمیم

اا  استفاده شده است. سازیمقیاسای از ،گیریاندازه گوناگون هایمقیاس تطبیق ارای است که

دلیل از ایزن رااطزه اسزتفاده شزده همینتوجه اه اینکه در این پژوهش معیار منفی نداریم و ازه

 شزده استفاده (5) رااطة از ،مثبت است جرت جتماعی که اعدی ااارای اعد ا ،مثال ارای است؛

شده، تقسزیم دوتوانهای اههای خام ار جذر مجموع دادهکدام از دادهکه هرصورتایناه ؛است

کزدام از های خام اه این صورت اسزت کزه ااتزدا هرجذر مجموع داده شود )فرایند محاسبةمی
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هزای )هزر داده ازه تزوان دو شزده( و اعزد از دادهاسزت های خام اه خودش ضر  شزده داده

هزای خزام از مجمزوع داده ،نرایزتشزود. درشده در هر ستون یا اعد جمع گرفته مزیدوتواناه

 .شودشده، جذر گرفته میدوتواناه

 
 

 شدهماتریس نرمال -4جدول 

 5937، خذ: ن ارندگانمأ
 معنوی نهادی کالبدی اقتصادی  اجتماعی ابعاد و مناطق شهری

 731/1 730/1 917/1 957/1 999/1 یک

 731/1 953/1 732/1 919/1 957/1 دو

 951/1 950/1 733/1 739/1 917/1 سه

 972/1 701/1 797/1 710/1 721/1 چرار

 957/1 919/1 907/1 973/1 991/1 پنج

 955/1 921/1 921/1 920/1 919/1 شش

 912/1 917/1 907/1 919/1 977/1 هفت

 977/1 725/1 701/1 910/1 779/1 هشت

 955/1 997/1 907/1 993/1 791/1 نه

 997/1 797/1 709/1 707/1 795/1 ده

 

 .شزود تعیین هاآن نسبی وزن که است لازم ااعاد نسبی اهمیت ایان ارای ،پس سوم: مرحلة

 رایاز گرفته شده اسزت. کاراه ااعاد وزن تعیین ارای، مراتبیسلسله تحلیل روش ،راستادراین

 .شزد گیزریارره تخصصی ةحوز اا مرتبط انارشناسک هاینظر از ،پیشنرادی ااعاد اه دهیوزن

 تحلیزل ازرای اکسزپرت چزویس افززارنزرم ،مراتبیتحلیل سلسله روش ارچو رچ در س،سپ

 (:1شد )جدول  استفاده اعد هر وزنة محاسب و کارشناسی هاینظر
 

    اکسپرت چویس افزارنرم فادهاست اب ابعاد از هریک وزنتعیین  -5جدول 

 5937، خذ: ن ارندگانمأ
 معنوی نهادی کالبدی اقتصادی  اجتماعی  معیارها

 %3/9 %5/50 %2/71 %0/57 %2/75 وزن
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 2/71 ازا دهد که از دیدگاه خبرگزان، اعزد کالبزدینشان می (1شدة جدول )دهیااعاد وزن

تزرین اعزد در ازین پزنج اعزد ارزشکم ،رصدد 3/9  اا ترین اعد و اعد معنوی، اا ارزشدرصد

 .اندآوری شرر تبریز شناخته شدهمورداررسی ارای تا 

 نرمزالیزه فرمزول اراساس موجود وضع ماتریس اینکه از پس ،مرحله این رد چرارم: مرحلة

 افزارنرم و سلسله مراتبیروش تحلیل  از که ااعاد از هریک وزن در شدهنرمالیزه ، ماتریسشد

کزه  دیزآ دسزتهاز وزنزی ةشزدنرمال ماتریسشود تا می ضر  ،آمد دستاه ت چویساکسپر

 ( ارائه شده است:0حاصل از نرم افزار در جدول ) خروجی
 

 وزنی شدةماتریس نرمال -6جدول

 5937، خذ: ن ارندگانمأ

 معنوی نهادی کالبدی اقتصادی  اجتماعی ابعاد و مناطق شهری

 719/1 179/1 579/1 171/1 129/1 یک

 709/1 115/1 575/1 199/1 109/1 دو

 720/1 115/1 577/1 199/1 120/1 سه

 913/1 179/1 131/1 197/1 113/1 چرار

 791/1 112/1 579/1 175/1 197/1 پنج

 720/1 101/1 519/1 172/1 129/1 شش

 729/1 112/1 572/1 171/1 121/1 هفت

 917/1 177/1 510/1 193/1 117/1 هشت

 720/1 110/1 579/1 179/1 107/1 نه

 731/1 171/1 513/1 199/1 111/1 ده

 

+ ارزش االاترین ،مرحله این در پنجم: مرحلة
if شارز تزرینپایین و -if مزاتریس از تواازع 

 197/1اراازر ازا  ارزشین االزاتر ،اعد اجتماعی در ،مثال ارای شود؛می استخرا  گیریتصمیم

 :(2 جدول) اه منطقة ده است مراوط 111/1اراار اا  رزشا کمترین وپنج  منطقة اه متعلق
 
 

 رااطه دوم=  ؛  
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 ترین ارزش ابعادبالاترین و پایین -7 جدول

 5937، مأخذ: ن ارندگان
 معنوی نهادی کالبدی اقتصادی  اجتماعی ارزش ابعاد

 +
if (max) 197/1 172/1 519/1 101/1 913/1 

 -if (nmi) 111/1 197/1 131/1 171/1 719/1 
-f -+f  197/1 151/1 119/1 171/1 111/1 

 

 و شزودمی محاسزبه مثبزت آلایده حلراه از گزینه هر ةفاصل، مرحله این در ششم: مرحلة

ازدری، مطیعزی ، اربسزبکفرجی) گرددمی محاسبه زیر هایفرمول اراساس هاآن تجمیع ،سپس

 مزاتریس ةمحاسب از پس ،مرحله این در ،دی رعبارتاه (.592 ، ص.5993 ،لن رودی و شرفی

 رایاز اعزد، هزر ازرای ارزش تزرینپزایین و االاترین استخرا  و داروزن اتریس، مشدهنرمالیزه

  ارزش شزود،پرداخته مزی مناطق شرری اندیرتبه اه ،آن اراساس که ویکور شاخص ةمحاسب

Sj (و مطلوایت شاخص )Rj (نارضایتی شاخص) (:9 جدول) شودمی محاسبه 
 

 
 

 و   ةمحاسب و گیریتصمیم ماتریس در ابعاد اوزان ضرب -8 جدول

 5937، خذ: ن ارندگانمأ
 معنوی نهادی کالبدی اقتصادی  اجتماعی ابعاد و مناطق شهری

  
 931/1 991/5 931/1 139/1 755/1 101/1 100/1 یک
 951/1 799/5 951/1 109/1 771/1 122/1 519/1 دو
 191/1 333/1 191/1 127/1 753/1 197/1 172/1 سه
 712/1 997/1 111/1 571/1 712/1 570/1 507/1 چرار
 151/1 059/1 151/1 177/1 195/1 173/1 111/1 پنج
 121/1 013/1 121/1 111/1 111/1 111/1 193/1 شش
 091/1 221/1 091/1 177/1 171/1 153/1 112/1 هفت
 991/1 910/1 191/1 595/1 991/1 129/1 537/1 هشت
 121/1 959/1 121/1 191/1 199/1 193/1 575/1 نه
 912/1 177/5 771/1 505/1 912/1 553/1 752/1 ده

 

 محاسبه ،است گزینه هر نرایی امتیاز همان که ویکور شاخص ،مرحله این در هفتم: مرحلة

 مقدار این .است موردمطالعه اعدپنج  مجموع از منطقه هر نرایی ةرتبایان ر Q  مقدار .می شود
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 ةدهنزدنشزان ،ااشزد تزرنزدیزک صزفر عزدد اه هرچهشود که می تعیین یک تا صفر عدد این

آوری یزا تزا  ضزعف نشزان رااشزد،  تزرنزدیزک یزک عزدد اه هرچه و آوریتا  مطلوایت

  (:3 جدول) استپذیری آسیب

 
 

 بندی نهاییو رتبهQ  مقدار محاسبة -1جدول 

 5937، خذ: ن ارندگانمأ
مناطق 
 شهری

منطقه 
 یک

منطقه 
 دو

منطقه 
 سه

منطقه 
 چهار

منطقه 
 پنج

منطقه 
 شش

منطقه 
 هفت

منطقه 
 هشت

منطقه 
 نه

منطقه 
 ده

 Q 111/1 515/1 731/1 219/1 979/1 227/1 055/1 977/1 099/1 039/1مقدار 
 0 1 51 7 9 3 2 9 7 5 اندیرتبه

 

 آوری شررهای اسلامی و اا توجه ازهاساس ااعاد تا مناطق شرری شرر تبریز ار اندیرتبه

منطقزة دو، منطقزة سزه، منطقزة هفزت، یک،  ترتیب مناطق، منطقةدهد که اهنشان می Q ارزش

آوری هشزت، در تزا  منطقة نه، منطقة ده، منطقة چرزار، منطقزة شزش، منطقزة پزنج و منطقزة

 و وضعیت ارترین دریک  ةرتب اا یک که منطقةایگونهها شوند؛میاندی شررهای اسلامی رتبه

 Q میزان ین ،(. همچنزین7 )شزکل دنزدار قزرار وضزعیت ادترین در 51 اا رتبة هشت منطقة

 نشزاناین رقم  ه است کهآمد دستها 127/1شرری تبریز اراار اا  منطقة 51 ارای شدهمحاسبه

  .است متوسط حد از ترپایین بریزشرر اسلامی ت آوریتا  ،درمجموع هددیم
 

 
 آوری مناطق شهرداری شهر اسلامی تبریزوضعیت تاب -1شکل 

 5937، ن ارندگان :خذمأ
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تزوان نتیجزه آوری مزیتزا  اندی مناطق شرری تبریزز درمزورداا توجه اه رتبه ،کلیطورها

تزری بزة پزایینآوری محیطی رتشوند، در تا میشامل اافت فرسودة زیادی مناطقی که گرفت 

درصد منطقزة هشزت را  75درصد منطقة ده و  77 چرار، درصد منطقة 79ای که گونهها دارند؛

را  0و  51، 2 هزایآوری رتبزهنظزر تزا دهند که ایزن منزاطق ازهای فرسوده تشکیل میاافت

های میدانی نیز مشخص شد طی اررسی، مقاالخود اختصاص دادند. درگانه اهاین مناطق دهدر

، منزاطق واقزعدهنزد و درساکنان مناطق اا اافت فرسوده را افزراد ازومی تشزکیل مزی که ایشتر

اودن مناطق و سزاکنان توان گفت که قدیمیمی دی ر،ارتعبشوند. اههویت شرر محسو  میاا

میزان ین اعزد معنزوی  ری در اعد معنوی فراهم ساخته است؛ زیزرا،آوتا  زمینه را ارای هاآن

، (. در ایزن منزاطق9ناطق ایشتر اوده است. )جدول ه از این مناطق نسبت اه سایر مآمددستها

خصزوص معیارهزای ، مردم ارتر همدی ر را دروضعیت اجتماعی و اقتصادی ناوددلیل پاییناه

سزاخت یزا منزاطق ازا ، ایشتر ساکنان مناطق تزازهمقاالکنند. درآوری در  میاعد معنوی تا 

اس تعلزق افرادی که احس ،یعنی دهند؛اومی و مراجر تشکیل میافراد غیرفرسودة کمتر را اافت

ات اراازر مخزاطردر اعد معنوی در ولیت ضعیفیئو همکاری و مس اه مکان زندگی خود ندارند

آوری شزرر اسزلامی توان گفت که تا گونه میاینمحیطی از خود نشان خواهند داد؛ انااراین، 

سزاز و، منزاطق ازا سزاختاعد کالبدی است. در اعزد کالبزدی تبریز در اعد معنوی، متفاوت از

منزاطق قزدیمی و دارای  ،که در اعد معنزویآور هستند؛ درحالیجدیدتر و از روی ارنامه، تا 

آور هسزتند. هزای دینزی، تزا زهاومی و ازا اعتقزادات ایشزتر ازه آمزو اافت فرسوده اا مردمان

همبست ی پیرسون اسزتفاده شزده  آوری از آزمونا این ااعاد ت ، ارای اررسی رااطةراستادراین

 است:
 

 همبستگی پیرسون ضریب آوری شهر اسلامی تبریز با استفاده از ارتباط بین ابعاد تاب -21جدول 

 5937، خذ: ن ارندگانمأ

 بعد معنوی بعد نهادی بعد کالبدی بعد اقتصادی  بعد اجتماعی ابعاد تاب آوری شهرهای اسلامی

بعد 

 یاجتماع

 ضریب همبستگی

 داریسطح معنا
5 

907/1 

171/1 

037/1 

159/1 

290/1 

119/1 

073/1- 

175/1 

بعد 

 اقتصادی

 ضریب همبستگی

 داریسطح معنا

907/1 

171/1 
5 

310/1 

111/1 

939/1 

111/1 

179/1- 

119/1 
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 21ادامه جدول 

 بعد معنوی ادیبعد نه بعد کالبدی بعد اقتصادی  بعد اجتماعی ابعاد تاب آوری شهرهای اسلامی

بعد 

 کالبدی

 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

037/1 

159/1 

310/1 

111/1 
5 

377/1 

111/1 

191/1- 

193/1 

 بعد نهادی
 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

290/1 

119/1 

939/1 

111/1 

377/1 

111/1 
5 

192/1- 

192/1 

 بعد معنوی
 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

073/1- 

175/1 

179/1- 

119/1 

191/- 

193/1 

192/1- 

192/1 
5 

 

، دهد که این اعد اجتماعی اا تمامی ااعزاد( نشان می51 ضریب همبست ی پیرسون )جدول

اا توجه اه مقدار ضزریب  این درحالی است که .درصد وجود دارد 31در سطح  دارارتباط معنا

ازا اقتصزادی اودن ضریب(، ارتباط این اعد اجتماعی ت یا منفیهمبست ی و جرت ارتباط )مثب

ازا نرزادی و  (037/1) جرزت و قزوی ازوده(، اا کالبزدی هزم907/1جرت و ضعیف اوده )هم

آوری اعد اجتماعی اا اعد معنوی، ازا ارتباط این تا  (؛ اما290/1)است  جرت و قوی اودههم

ازودن ضزریب توجزه ازه منفزیو ازا  اسزت قوی ازوده 11/1توجه اه ضریب همبست ی االای 

ازا افززایش میزان ین اعزد کالبزدی،  ،یعنزی ؛نوع معکوس اوده است(، از-073/1آمده )دستها

د کالبزدی ااعزاارعکس. در ارتباط اعد اقتصادی اا  یااد ومیان ین اعد معنوی کاهش یافته یا می

و اینکزه هزی  ارتبزاطی ازین اعزد  جرزت اسزتگفت که ارتباط قزوی و هزمتوان و نرادی می

، ارتبزاط ازین اعزد نرزادی ازنزوع قزوی و دارد. در اعد کالبدیاقتصادی اا اعد معنوی وجود ن

اد اعزاارتبزاط ازین  ،. همچنزیناعد معنوی ارتباط قوی و معکوس اسزت اما اا جرت است؛هم

این اعد معنوی اا ااعزاد توان گفت که نرادی و معنوی نیز قوی و معکوس است. درنرایت، می

در ضزریب همبسزت ی، ی وجزود دارد. ط قزوی و معکوسزاجتماعی، نرزادی و کالبزدی ارتبزا

یااد و افزایش می افزایش یک متغیر، متغیر دی ر نیز  اا اینکه جرت یعنیهمبست ی مثبت یا هم

ش در همبست ی منفی یا معکوس، اا افززای ،مقاالیااد. دریا اا کاهش آن، دی ری نیز کاهش می

 (.519 ، ص.5993ارعکس )کلانتری، یااد و یک متغیر، متغیر دی ر کاهش می
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 هاو پیشنهاد گیرینتیجه .6

 هزایهاه یکی از حوز مخاطرات محیطی اه نسبت آوری جوامعتا  ارتقای و تحلیل ،امروزه
 ت؛اس شده تبدیل ریزی شرریجمله ارنامهطالعات علوم انسانی و اجتماعی، ازم ةگسترد و مرم
سزمت ازه سزوانح مدیریت و ایدارپ توسعة متقاال و زمانهم حرکت از ،حاضردرحال کهطوریاه

توسزعة  و آوریتزا  افززایش پایزدار، آرمان توسزعة اه توجه اا .شودیم احث آوریتا ارتقای 

 ،یعنزی گیرد؛قرار می موردتوجه مختلف ااعاد در فضایی،  -اجتماعی واحد سیستم یا یک پایدار
 یاازد. ایجزادمزی افززایش ریفراگیز طزورازه انسانی خزود ااعاد در و محیطی ااعاد در آوریتا 
دسزت و هزاسزازمان ازین وها سزازمان درون ارتبزاط همکاری و نیازمند زمینه این در آوریتا 

 از اخشزی جلوگیری نظر ومورد منبع اکولوژیکی مقیاس اا دیریتیم نراد  دهیاندرکاران، تطبیق
 ؛سلامی ازوده اسزتآوری شررهای ارو، تأکید این پژوهش ار معیارهای تا ت؛ ازایناس ن ری

 ؛توجه شزده اسزت تماعی، معنوی، اقتصادی و نرادی نیزکنار ااعاد کالبدی، اه ااعاد اج، دریعنی

 و ریززانارنامزه غفلزت ااعزث نبایزد و کافی نیسزت وجههی کالبدی اه اعد اه توجه تنرا زیرا،

 ری شزررآوتزا  مسزیر در ااعزاد سایر شرایط اربود و وضعیت ارتقای کمک اه از نمتخصصا

 زمزرة در توانزدمزی شرر تبریز زمانی اید اه سایر ااعاد نیز توجه داشت؛ انااراین،شود و ا تبریز

 گانزةااعاد پنج تمامی در نزدیکی و متوازن محسوس، رشد از که گیرد آوری قرارشررهای تا 

 ااشد. ارخوردار موردمطالعه

 79/7ازا   اراازر شرر اسزلامی تبریززآوری تا  میان ین میزان که داد نشان های پژوهشیافته

ش، ایشتر از حد متوسط و ارای اقیة مناطق کمتر از حد متوسزط ش منطقة ارای مقدار این است.

، کلزیآوری اسزت. درحالزتنظر تزا شرر از گویای شرایط نامناسب ( است که این مطلب1)

آوری کلزی ین تزا هفت و نه، ایشزتر از میزان  آوری ارای مناطق سه، پنج، شش،میان ین تا 

آوری تزا  گانزةخصوص ااعاد پزنجاندی مناطق شرری دردر رتبه ( اوده است؛ اما،79/7شرر )

تحلیزل روش  ،کارشناسزان و سزپس ازطریزق نظرهزایاه ااعزاد امتیاز شررهای اسلامی اا دادن 

ر ة هشت در رتبة آخزر قزرااول و منطق ، منطقة یک در رتبةدر مدل ویکورو درنرایت  ایشبکه

ااارنامزه اسزت و منطقزة هشزت جززو اصول و ساخت و ااگرفت. منطقة یک جزو مناطق تازه

 .  درصد( است 75مناطق اافت فرسودة شرر تبریز )فرسودگی 
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آوری شزررهای گانزة تزا ضریب همبست ی پیرسون نشان داد که این ااعاد پزنج ،همچنین

صزورت ط اعد معنزوی ازا سزایر ااعزاد ازهتباکه ارایگونهها اسلامی ارتباط معنادار وجود دارد؛

معنزوی، آن دسزته از دهد که در اعزد ها نشان میاین یافته ،واقعمعکوس نمایان شده است. در

آوری مناسزبی در اعزد ، از تزا هسزتند ازومیپزذیر و غیرمراجر عموماً ،ساختمناطق که تازه

امی یزا در اعزد معنزوی آوری اسزل در احزث تزا دی ر،عبارتهاز .معنوی ارخزوردار نیسزتند

آوری کالبزدی سزاخت شزاید تزا تزازهمناطق جدیزد و  ،یعنی ؛آوری، آسیب پذیر هستندتا 

آوری اصول اسلامی حساس تعلق و نداشتن هویت، از تا دلیل عدم اخوای داشته ااشند؛ اما اه

-ازودن تزا هستند و درمقاال، مناطق اا اافت فرسودة زیاد و قدیمی شرر ااوجود پاییندور اه

هستند و ایزن موضزوع  قبولی ارخوردارآوری قاالاعد کالبدی، در اعد معنوی از تا آوری در 

-می آمدهدستاه نتایج اه توجه . ااشودت، مشارکت و احساس تعلق اه مکان مراوط میاه هوی

ر ااید اصول معنوی و اسلامی را نیز مزدنظر قزرا شرری آوریتا  اه ارای رسیدن که گفت توان

 اجزراغیرقاال امری اصول اسلامی اه توجه ادون آوری شررهای اسلامیتا  دی ر،عبارتاه داد و

 ست.ا

 معضلاتی دو این نداشتنتطااق و شرر، تعادل قومی و مذهبی خوردنهمکنونی، ار شرایط در
 یزا وااسزت ی و تعلزق امکزان محله، ازنوع شرری واحدهای ،گذشته در اگر آورده است. ااراه را

 متغیر هاده اا شرری توسعةاخیر،  دوران در ،نددکرفراهم می را زندگی محیط اا فرد پیوند شرایط
 هزارااطزه ایزن انردام یا تضعیف درراستای دی ر اداری و فنی اجتماعی، جمعیتی، پنران و آشکار
ی نزواح در خصزوصهدادن ازه مادیزات و اقتصزاد ازاولویزت درکنزار کهطوریاه کند؛یم عمل

ازسزوی مکزانی تعلقزات کاهش و سویکاز افراد روانیو  عاطفی های فرسایشزمینه نشین،مرفه

 کزه مکزانی ازه تعلزق و مشارکت انسانی، و کرامات هاارزش حفظ .شودمی تشدید روز هر دی ر
 جوامزع همة در و همیشه است، زندگی محل اه دادنشکل در انسان خاص هایاز آرمان تبلوری
 است. اوده رمدنظ شرری

 و شزررها پویزایی تغییزر و رشزد، و کنزیم معرفزی زنزده موجزود یزک عنزواناه را شرر اگر
 هزا ومؤلفزه دارای طورکامزلازه کزه شزرری سزاختن حتزی و یزافتن اپزذیریم، را شرروندانشان

 شررها خیزش و اراده است مرم آنچه اما است؛ پذیرامکان ندرتاه آوری ااشد،تا  هایشاخص
 شزررهای اه ترشدنو نزدیک آماده شررهای سمتها گاماهگام حرکت و هاآن ت شرریمدیری و
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 رعایزت و وسازساخت فرهنگ ااید حواد  از جلوگیری آوری است. جدای از اینکه ارایتا 
وسزیلة لازم است که آموزش جامع ارای همة مدیران و مردم اه یااد، اربود 7119 استانداردهای

 وااشند  ارخوردار کافی مرارت و آگاهی از افراد کهدرصورتی ام شود؛ زیرا،نرادهای مراوط انج
 و واکزنش ازا توانست خواهند مخاطرات وقوع هن ام که اود امیدوار توانمی ،ااشند شده توانمند
 کمتری روحی و مالی جانی، آسیب دچار ونند ک حفظ را خود نزدیکان و خود جان مناسب، رفتار

 فاجعزه حواد  در سریع اازتوانی و مقاومت ارای شرری هایسیستم توانایی ،یبترتیناها .شوند
 شزرروندان توانمندسزازی ،روازایزن ؛شزد خواهزد ایجزاد شرریآوری تا  و یاادمی ارتقا آمیز

 در هاآن پذیریآسیب کاهش ا هدفا مرارتی هایآموزش و سازیفرهنگ اخشی،آگاهی طریقزا
سزازها واراین، درکنار رعایت اصزول و قزوانین سزاختشود. علاوهمی مطر  زلزله وقوع هن ام

جمعیزت  ازدحزام و هزاسزاختمان حیاتی و محیط ااز، تزراکم هایاه شریان  مردم ااید دسترسی
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