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 چکیده

پذذیری بیشذتر پذیری کمتر و انعطافمفهوم جدیدی است که رویکرد اصلی آن طراحی با آسیب آوریتاب

آمذاده اسذت کذه در مواقذع ارذطراری  آور،تذاباستان ای که یک گونهبه ؛ها و حوادث استدر برابر تنش

، هذدف از اناذام روازایذن .دهدبه شرایط جدید پاسخ داده و با کمترین آسیب به کار خود ادامه  سرعتبه

و  زیرساختیهای اقتصادی، اجتماعی، کشور با استفاده از شاخص هایاستانآوری این مطالعه سناش تاب

 هذاآندغذام آوری شذد و بذا ااستان کشور جمع 11شاخص برای  21. برای این منظور استمحیطی زیست

سلسذله مراتبذی ها از روش تعیین وزن هر یک از شاخص منظوربهمحاسبه شد.  آوریتابشاخص ترکیبی 

آوری اقتصذادی، هذای تذابآمذده وزن هذر یذک از شذاخص بذه دسذتفازی استفاده شد. بر اساس نتایج 

آمد. همچنذین  ه دستب 00/0و  22/0، 11/0، 25/0محیطی به ترتیب برابر با ، اجتماعی و زیستزیرساختی

(، 294/0(، خوزسذتان  011/0تهذران   هایاسذتان، آوریتذاببر اساس نتایج حاصذ  از شذاخص ترکیبذی 

آوری را در بذین ( بیشذترین تذاب102/0  مازنذدران( و 220/0(، گیلذان  219/0(، فذارس  222/0اصفهان  

جنذوبی، شذمالی، خراسذانخراسذانسیستان و بلوچسذتان، قذ ،  هایاستانکشور دارند. همچنین  هایاستان

هذای با توجذه بذه شذاخص درنهایتباشند. می کشور هایاستانپذیرترین هرمزگان، اردبی  و زناان آسیب
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تذابمحیطی، زیست آوریتاباجتماعی،  آوریتاباقتصادی،  آوریتابای، آوری منطقهتاب ها:کلیدواژه
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 مقدمه -0

پذذیری بیشذتر بذرای پذیری کمتر و انعطذافمفهوم جدیدی است که رویکرد اصلی آن طراحی با آسیب آوریتاب

اسذت کذه در مواقذع  ییهذامنطقآور، تذاب منطقذهکذه یذک  ایگونهبهها و حوادث است در برابر تنشمختلف  مناطق

آوری بذرای مفهذوم تذاب .دهذدبه شرایط جدید پاسخ داده و با کمترین آسیب به کار خود ادامه می سرعتبهارطراری 

مطذابق تعذاریف بیذان شذده . (2010، 2 ویذدبور  مطرح شذد 1توسط شخصی به نام هولینگ 1901اولین بار در سال 

. در تعریفذی هاسذتآنو ایسذتادگی در مقابذ   برای جذذب تغییذراتآوری معیاری از توانایی سیست  توسط وی، تاب

 .دهی خذود اسذتهای تحت استرس در بازگشت به حالت اصلی و توانایی باز سامانآوری توانایی سیست تر تابدقیق

. را بذه جوامذع انسذانی گسذترش داد شناختیبومآوری ( یکی از اولین کسانی بود که تا حدی تعریف تاب2000آدگر  

آوری اجتماعی را به سرمایه اجتمذاعی مذرتبط کذرد و آن را بذر حسذب عوامذ  اقتصذادی، نهادهذا و مسذائ  وی تاب

 یمورذوع یاسذیس یهذابر رفتارها، فرهنگ و مشذارکت یامنطقه یآورتاب. (2000، 1 آدگرگیری کرد جمعیتی اندازه

 یریپذذانعطاف ،اسذاس نیذ. بذر ااسذت سذاخت نیدر حذفضایی  یژگیو ییاینقش پو نشانگرکند که یم دیتأک ،منطقه

شذده   یتبذد یامنطقذه قاتیمه  در تحق یبرخوردار است و به عنصر یادیز تیاز اهم یو نظر یاز نظر عمل یامنطقه

 .(2010، 2 پنگ و همکاران است

پذذیر دیگری آسذیب دهد که جوامع و افراد بیشتر از هر زمانهای اخیر نشان میسوانح و بلایای اتفاق افتاده در دهه

مفهذومی اسذت کذه  آوریتابافتد. پذیری بعد از وقوع بلایا و حوادث اتفاق میاند و اغلب توجه به کاهش آسیبشده

کند. به عبارتی در مواجهه با سوانح و حذوادث بذرای روبذرو شذدن ها و اختلالات معنی پیدا میدر مواجهه با غافلگیری

 شذودآوری اسذتفاده مذینظر گرفته شده و در برابر مشکلات ناشناخته از رویکرد تاببینی در با معضلات، رویکرد پیش

بحث در رابطه با توسعه پایدار و مباحث مربوط به سازگاری با تغییذرات اقلیمذی و ...  .(2011، 2کوک- ارایدن و تاسان

تحقیقذات در زمینذه  هرچند. (2011 مولر، ای در سطح گسترده وارد کرد آوری را در مطالعات شهری و منطقهایده تاب

 (.2015، 5 سیملارو آوری در مراح  اولیه توسعه قرار داردسناش تاب

در سطوح مختلف اناام شده اسذت، در ادامذه بذه  یآورتابمتعددی در زمینه سناش  مطالعات داخلی و خارجی

( در مطالعذه 1190فرجذی و همکذاران  شذده اسذت.  اشذارهای آوری منطقهاناام شده در زمینه تاببرخی از مطالعات 

های استان خوزستان پرداختند. برای این منظور اطلاعات مذورد نیذاز در ی در شهرستانامنطقه آوریتابخود به بررسی 

آوری شد. بذرای شاخص جمع 25و  یطیمحستیزدرمانی و -خدماتی، بهداشتی-ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی
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بنذدی بذرای رتبذه WASPASهذا و از تکنیذک دهذی شذاخصوزن منظوربذهک آنتروپی شذانون ها از تکنیتحلی  داده

هذای اهذواز، دزفذول، خرمشذهر، شذادگان، شذوش، دشذت ها استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شهرستانشهرستان

یدیذه، کذارون، حمیدیذه، ، ماهشذهر، رامشذیر، امملذکباغآزادگان، شوشتر، آبادان، ایذذه، رامهرمذز، اندیمشذک، بهبهذان، 

قذرار  20تذا  1هذای ، باوی، گتوند، لالی، هندیاان، اندیکا، هفتک ، هویزه و آغاجاری به ترتیذب در رتبذهمانیمسادسل

به تدوین چارچوبی بهینه در راسذتای بررسذی، سذناش و  ( در مطالعه خود1194نژاد  ندایی طوسی و حسینیگرفتند. 

نتذایج  پرداختنذد. (و یذزد یاریو بختسه استان اصفهان، چهارمحال   ی مرکزی ایرانمنطقه آوریتابورعیت  بندیرتبه

بذه ترتیذب دو  ازآنپذ برخوردار بذوده و  آوریتاباز بالاترین میزان  و بختیاریکه استان چهارمحال  مطالعه نشان داد

مرکذزی  منطقذه هایاسذتانرا در بین  آوریتابمیزان  نیترنییپادر این میان استان یزد  .قرار دارنداستان اصفهان و یزد 

دارای اولویذت توجذه  یهذابخشو تخصیص منابع بذه ارتقذاو و بهبذود  هاریزیبرنامهدارد؛ بنابراین، رروری است در 

گیری تصذمی و  ریزیبرنامذهمسذتلزم پذذیرش رویکردهذای  آوریتذاب یدسذتور کارهذاشود. رویذارویی بذا  یاژهیو

آوری اسذتان ( به بررسی توان تذاب1199آنامرادنژاد و همکاران   .محیط زیستی است گراییقهمنطای ه  چون فرامنطقه

شذاخص در سذه بعذد انسذانی،  11بذا اسذتفاده از کهکیلویه و بویراحمد در برابر مخاطرات پرداختند. برای این منظذور 

-وزن منظوربذهای محاسبه شد. برای این منظذور از روش آنتروپذی شذانون منطقه آوریتابطبیعی و فیزیکی شاخص 

هذای بویراحمذد، بندی بهره گرفته شد. نتذایج ایذن بررسذی نشذان داد کذه شهرسذتاندهی و از تکنیک مورا جهت رتبه

رار دارنذد. ای قذآوری منطقذهدر شاخص تذاب 0تا  1کهگیلویه، گچساران، دنا، باشت، چرام و بهمئی به ترتیب در رتبه 

پذیری محیطی در منطقه کرانه شرقی دریاچذه ارومیذه ای و آسیبمنطقه آوریتابارزیابی ارتباط بین ( به 1199قنبری  

شهرسذتان آذرشذهر، اسذکو، بنذاب، تبریذز، شبسذتر،  4در این مطالعه منطقه کرانه شرقی دریاچه ارومیه شام   پرداخت.

ای انتخذاب گردیذد. بذا منطقذه آوریتذابتذدوین طذرح  منظوربهه مطالعاتی محدود عنوانبه، مراغه و ملکان ریشعاب

پذذیری در تبیین ارتبذاط بذین آسذیب GIS های کمی شاخص مبنا وبررسی مبانی نظری، رویکردی بدیع با تلفیق روش

 پذذیری محیطذیگردید. بر همذین اسذاس دو شذاخص آسذیب ارائهای آوری منطقهناشی از مخاطرات محیطی و تاب

(EVI)  ایآوری منطقذهکننده مخاطرات محیطی و شاخص کلی تذابمعیار تبیین 4با کاربست(RRI)   19بذا اسذتفاده از 

گردیذد.  ارائذهها و همچنین بعد اسذتحکام بنذا در نذواحی روسذتایی معیار در سه بعد اجتماعی، دسترسی به زیرساخت

یذاد قذرار گرفتذه ز پذیریآسیب ورعیت در مطالعاتی دهمحدو مساحت از درصد 52  آمده نشان داد که به دستنتایج 

شذیر و اسذکو هذای آذرشذهر، عاذباست که الگوی توزیع فضایی آن عمدتاً در مرکز منطقه و در محدوده شهرسذتان

درصذد از مسذاحت کذ  منطقذه در  20آوری و درصد از مساحت منطقه دارای ظرفیت بالای تذاب 21است. در مقاب  

 یین قرار گرفته است.آوری پاورعیت تاب
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. پرداختنذدی امنطقذه یاقتصذاد آوریتذاب یریگشک در  ینقش ساختار صنعت یبررس به (2020  1تان و همکاران

سذاختار  ریو تذأث شذد هیذتاز 1ینذدگیاثذر نما کیذو  2یاثر ساختار صنعت کیبه   یاقتصاد آوریدر این پژوهش تاب

دهذد کذه ینشذان مذ جی. نتذاکردنذد وتحلی تازیذهپانذ   ونیمذدل رگرسذ کیذرا از نظر تنوع و تخصذص بذا  یصنعت

دارد.  یمنفذ ریتذأث یساختار صنعت کهدرحالی  ؛شوندیم نییتع هانمایندگیتوسط اثر  عمدتاً یکل یاقتصاد پذیریانعطاف

، یگریبذاز، چنذد یاسذیچنذد مق دگاهیذدبا توجه به  دیبا یامنطقه یاقتصاد آوریتاب قاتیکه تحق دادنشان  مطالعه نیا

 منظوربذهمطالعذه خذود  رد (2020  2و همکاران ریفلدما .دنبال شودنقش ساختار و سازمان،  بیو ترک نهیحساس به زم

توسذعه و پرداختنذد. بذرای ایذن منظذور ابتذدا بذه  یدیذجد یبیشاخص ترکیک توسعه  ای بهآوری منطقهسناش تاب

بذه ، سذس . پرداختذه شذد وورتمبذر ، آلمذان-بادن التیاهای  شهرستان در سطح وهواآب آوریتاب یساز یاتیعمل

 نذانیو کاهش عذدم اطم تیشفاف شیافزا یبرا وسازساختروش  ریتأث یابیارز برایمتعدد  یبیترک یهاشاخصتوسعه 

 تیبذا وجذود ورذع شهرهاکلانبا  سهیدر مقا ییدر مناطق روستا ییوهواآبک  آوری نشان دهنده تاب جینتا .پرداختند

 یابیذارز یبر شاخص را بذرا یروش مبتن کی مطالعه خود در (2021  2کاردونی و همکاران بهتر است. محیطیزیست

انتخذاب  عمذومی یسرشذمار یهذاداده ازشذاخص  12از  یاماموعه کردند. شنهادیپ ییایتالیا ایمنطقه پذیریانعطاف

 پذذیریانعطاف یکلذ گیریانذدازهمذورد  نیمختلف محاسذبه شذد. اولذ پذیریانعطافشاخص  ههر منطقه س یشد. برا

پذ  از  بازسذازیو مرحلذه  مواقع وقذوع فاجعذهدر هنگام  پذیریانعطافنشان دهنده  گریدو مورد د کهدرحالیاست، 

 پذذیریانعطافدر  ییبالذا ریکذه تذأث کنذدیمذآمده از این مطالعه اطلاعذاتی را فذراه   به دست جیفاجعه است. نتا وقوع

 یبذرا نیروش همچنذ نیذمنابع استفاده شوند. ا مؤثر صیتخص یبرا گیرندگانتصمی توسط  توانندیمدارند و  یامنطقه

 یهذایاسذتراتژتوسذعه  یبذرا یمقذدمات یابذزار عنوانبه تواندیماست که  افتهیگسترش  یامنطقه یدمیخطر اپ یابیارز

 .ردیقرار گ هرد استفادمو یکیولوژیکاهش خطر در برابر خطرات ب

ای را بذه خذود ای توجذه ویذژههای شذهری و منطقذهآوری در مقیاسهای اخیر، مطالعه درباره مفاهی  تابدر سال

هذای جلب کرده است، هرچند سطح و تعداد این مطالعات در مقیاس شهری بیش از مطالعات اناذام شذده در مقیذاس

ویذژه در کشذور ایذران، بذا بذه  ای نمایان است.مطالعات در حوزه مطالعات منطقه، خلأ این دسته از روازاینبالاتر است. 

آوری وجود برخی مطالعات در زمینه متون نظری در مقیاس شهری، هنوز مطالعه عمیق و جامعی بر روی مفهذوم تذاب

تذرین اجذزای از مهذ ای( یکذی منطقذه آوریتاب شناسایی  آوریتابارزیابی . ای صورت نسذیرفته استدر بعد منطقه

-ای و بهینذهآوری منطقذهای است که پایه و اساس برای تعیین بیشذتر اهذداف تذابباقیمانده برای هدایت توسعه منطقه

                                                           
1 Tan et al. 

2 Industrial structure effect 

3 Agency effect 

4 Feldmeyer et al. 

5 Cardoni et al. 
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هذا و ی بذا توجذه بذه شذاخصاآوری منطقذه. ارزیذابی تذاب(2015 پنگ و همکذاران،  استآوری سازی توسعه تاب

شود. ظرفیت منطقذه در ایذن و ... اناام می زیرساختیمحیطی، اجتماعی، زیستاستاندارهای مناسب در ابعاد اقتصادی، 

. اسذتآمادگی و اجرا و بازیابی پ  از وقوع مخاطرات طبیعی و انسانی در منطقذه  منظوربهابعاد نشان از توانایی منطقه 

تذر و کذاهش های دقیقریزینامهبه بر هاآنکه شناسایی  استآوری هایی در زمینه تابها و رعفهر منطقه دارای توان

مختلذف کشذور در ابعذاد  هایاسذتانآوری ، هدف از اناام این مطالعه ارزیابی تابروازاینکند. مسائ  منطقه کمک می

 .  استمحیطی ، اجتماعی و زیستزیرساختیمختلف اقتصادی، 

 پژوهشروش  -1

در مطالعذه تحلیلی و از نظر هدف نیذز کذاربردی اسذت.  –پژوهش حارر از نوع ترکیبی، از نظر رویکرد توصیفی 

-پذ  از جمذع(. 1199شد  مرکز آمار ایذران،  آوریجمعکشور  هایاستاناطلاعات مورد نیاز از سالنامه آماری حارر، 

آوری هذر محاسبه شذاخص تذاب منظوربه ها ایران محاسبه شد.در سطح استان آوریهای لازم، شاخص تابآوری داده

 آوری به روش زیر اقدام شد: ی شاخص تابپ  از مشخص شدن متغیرهای مورد استفاده برای محاسبه، استان

 .  شدهای هر یک از متغیرها محاسبه ابتدا مقادیر حداق  و حداکثر و مقادیر مرجع برای داده -1

مقایسذه و خذارن نمذودن . این تبدی  با هذدف تسذهی  شد، تبدی  1صفر تا  "نمره"به  "خام"های مقیاس داده -2

 گیرد:گیرد. اجرای این مرحله با استفاده از روابط زیر صورت میهای متغیرها از بعد صورت میداده

اگر  Ni ,1   وN و  موردمطالعهها( تعداد نقاط  استان Mj ,1  j  نیز متغیرهای منتخب مورد استفاده باشذد هذ-

اگر مقادیر متغیرهای مذورد اسذتفاده  آنگاهکند اختیار می iبرای استان j مقداری است که متغیر ijxچنین فرض شود که 

بیشذتر یذا آمذادگی  آوریبندی کنی  که طی آن مقادیر بالاتر برای متغیر یادشده به معنذی تذابصورت صعودی رتبهرا به

 برگذر و صذورت زیذر تعریذف نمذود تذوان بذهرا مذی ij)(یعنی  iرا برای منطقه  jمتغیر باشد، تابع عضویت  بیشتر

 :(2000، 1چوچانه-وردیر

   1                                                                              )                   minmax

max

)(
jj

i

jj

j
xx

xx
i




 

min)(که در آن   i

jij xMinx   و)(max i

jij xMaxx  تابع .)(ij آوریمیزان تاب  )آمادگی i امین استان را نسذبت

-بذه ij)(صورت نزولی مرتب کنی  تذابع عضذویت ترتیب اگر متغیرها را به نیبه همکند. گیری میاندازه jمتغیر   به

 صورت زیر تعریف خواهد شد:  

                                                           
1 -Berenger and Verdier-Chouchane 
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 2)                                                                                                            𝜇𝑗(𝑖) =
𝑥𝑗
𝑖−𝑥𝑗

𝑚𝑖𝑛

𝑥
𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑗
𝑚𝑖𝑛 

 کنند. اختیار میآوری بوده و مقادیری بین صفر و یک توابع یادشده توابعی افزایشی از درجه تاب

انذد. بذا مرحله سوم شام  تعیین وزن هریک از متغیرهایی است که بر اساس مرحلذه قبذ  از بعذد خذارن شذده -1

وزن هر یک از متغیرهذا در جذزو اصذلی و زیذر که متغیرهای مورد استفاده نامتاان  هستند لذا لازم است توجه به این

تعیذین وزن هذر  منظوربذه 1روش سلسله مراتبذی فذازیدر این مطالعه از  جزو مربوطه تعیین شود. لازم به ذکر است که

 یک از این اجزا استفاده شد.

آوری اقتصذادی، هذای تذابدر هذر یذک از شذاخص آوریتذابپ  از تعیذین وزن هریذک از اجذزا، مقذادیر  -2

 زیر محاسبه شد: صورتبه ( برای هر استان𝑅𝑖  محیطیزیستزیرساختی، اجتماعی و 

𝑹𝒊 = ∑ 𝒘𝒋
𝒏
𝒋 𝜇𝑗  1)    

دسذت   FAHPوزن هریک از اجزاو فرعی در زیر جزو اصلی است کذه بذا اسذتفاده از روش    𝑤𝑗که در رابطه بالا 

 آمده است.

 زیر محاسبه کرد:  صورتبه( را 𝑈𝑅𝑖آوری کلی هر استان  تاب توانیمبا استفاده از فرمول زیر  درنهایت -2

𝑈𝑅𝑖 = ∑ 𝑤𝑛𝑅𝑖
5
𝑛=1   2)  

 𝑅𝑖و  FAHP وزن جذزو اصذلی محاسذبه شذده بذه روش  𝑤𝑛امین اسذتان،iآوری کلی تاب 𝑈𝑅𝑖که در این رابطه 

 است. محیطیزیستآوری اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و های تابدر هر یک از شاخص آوریتابمقادیر 

 روش سلسله مراتبی فازی -1-0

روش گسذترش یافتذه چانذگ . (1995، 2 چانذگ ( استفاده شذد1995 در مطالعه حارر از روش پیشنهادی چانگ 

در ایذن روش، . مورد استفاده قرار گرفتذه اسذت مراتبی فازیتحلی  سلسه های دیگر برای محاسباتبیش از همه روش

�̃�اعداد فازی مثلثی  صورتبهو  �̃�های مقایسه فازی ها در ماتری هر یک از قضاوت = (𝑙𝑖𝑗 , 𝑚𝑖𝑗, 𝑢𝑖𝑗) بیذان مذی-

به ترتیب کمترین و بیشترین میزان آن را به خذود  𝑢𝑖𝑗و  �̃�𝑖𝑗  ،𝑙𝑖𝑗ترین ارزش عدد فازی محتم  𝑚𝑖𝑗گردند که در آن 

 دهد. فازی را نشان میهای فازی مورد استفاده در روش تحلی  سلسله مراتبی ( مقیاس1دهند. جدول  اختصاص می
  

                                                           
1 Fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) 

2 Chang 

https://parsmodir.com/mcdm/fahp.php
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 تبدیل متغیرهای بیانی به اعداد فازی مثلثی -0دول ج
 مقیاس فازی عدد فازی متغیر زبانی

 (1، 1، 1  1̃ یکسان

 (2/2، 1، 2/1  3̃ ترمه اندکی 

 (2/2، 2، 2/2  5̃ ترمه 

 (2/5، 0، 2/0  7̃ ترمه بسیار 

 (9،9،4  9̃ ترمه  داً یاک

̃,2 مقادیر میانی دو سطح 4 ̃, 6̃, 8̃  2/0+x ،x ،2/0-x) 

 مقیاس فازی عدد فازی متغیر زبانی

 Lin, 2009: مأخذ
 

. بذر ایذن اسذاس اسذتای ها مبتنی بر روشی به نام روش تحلیذ  توسذعهروش چانگ برای محاسبه بردار اولویت

 شود.می( محاسبه 2رابطه   صورتبههای ماتری  مقایسه دودویی ارزش توسعه برای هر یک از ستون

 2) 
𝑆𝑘 =∑𝑋𝑘𝑗 ⊗ [∑∑𝑋𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

]

−1
𝑚

𝑗

 

 که در آن:

 5) 
∑𝑋𝑘𝑗

𝑚

𝑗=1

= [∑𝑙𝑘𝑗

𝑚

𝑗=1

,∑𝑚𝑘𝑗

𝑚

𝑗=1

,∑𝑢𝑘𝑗

𝑚

𝑗=1

] 

 0) 
[∑∑𝑋𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

]

−1

= [
1

∑ 𝑢𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

,
1

∑ 𝑚𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

,
1

∑ 𝑙𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

] 

 

پذذیرد. صذورت مذی مؤلفذهبذه  مؤلفه صورتبهلازم به ذکر است که محاسبه جمع و ررب موجود در روابط فوق 

را نسذبت بذه یکذدیگر محاسذبه  هذاآنپذذیری( بایست درجه بزرگی  امکانها، اکنون می𝑆𝑘پ  از محاسبه هر یک از 

𝑆1)؛  𝑆2و  𝑆1نمود. برای این منظور درجه بزرگی برای دو عذدد فذازی  = (𝑙1, 𝑚1, 𝑢1) ≥ 𝑆2 = (𝑙2,𝑚2, 𝑢2)) 

 :گردد( تعریف می4رابطه   صورتبه

 4) 𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆2) = 𝑆𝑈𝑃 (𝑀𝑖𝑛 (∞𝑆1
𝑥 , ∞𝑆2

𝑦
)) = ℎ𝑔𝑡(𝑆1 ∩ 𝑆2) 

 

𝑆1و در جه بزرگی  ≥ 𝑆2   شود:( محاسبه می9از طریق رابطه 

 9) 
𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆2) =

{
 

 
1        𝑖𝑓  𝑚1 ≥ 𝑚2

0         𝑖𝑓    𝑙2 ≥ 𝑢1
(𝑙2 − 𝑢1)

(𝑚1 − 𝑢1) − (𝑚2 − 𝑙2)
           𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
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 :استزیر  صورتبهعدد فازی دیگر  nدر رمن میزان بزرگی یک عدد فازی از 

 10) 𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆2, 𝑆3, … . . , 𝑆𝑛) = 𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆2), 𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆3), … . , 𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆𝑛) 

( را 11ها را تعیین نمود. بذرای ایذن منظذور رابطذه  توان وزن شاخصها میاکنون با محاسبه درجه بزرگی شاخص

 دهی :قرار می موردتوجه

 11) 𝑊𝑥𝑖
′ = 𝑀𝑖𝑛{𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆𝑛)} 

 ( استخران نمود:02رابطه   صورتبهها را توان بردار اولویت شاخصو بدین ترتیب می

 12) 𝑊′ = (𝑊𝑥2
′ , … . ,𝑊𝑥𝑛

′ )𝑇 

( غیر استاندارد بوده و نیاز به استانداردسازی دارند. بذرای ایذن منظذور 12های به دست آمده از رابطه  بردار اولویت

 های ماتری  را استاندارد نمود.( بردار اولویت11است تا با استفاده از رابطه   لازم

 11) 𝑊𝑥𝑖 =
𝑊𝑥𝑖

′

∑ 𝑊𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

 

تعیذین  منظوربذه درنهایذتها( محاسبه نموده و الذکر را در تمامی سطوح  معیارها، زیرمعیارها، شاخصمراح  فوق

ها( لازم است تا تلفیق و ترکیب امتیازات معیارهذا و زیرمعیارهذا صذورت پذذیرد. ها  گزینهبردار اولویت نهایی شاخص

بدین منظور برای تعیین وزن معیارها و زیر معیارهذا از پرسشذنامه مقایسذات زوجذی اسذتفاده شذد. پرسشذنامه پذ  از 

شام  اساتید دانشگاه، کارشناسان و افذراد خبذره قذرار  آوریتابدر زمینه موروع  نظرصاحبفرد  12تدوین در اختیار 

معیارهذا در روش  ریذزتعیین اهمیت هر یک از معیارها و  منظوربهداده شد. در مرحله بعد نظرات این افراد ادغام شد و 

هذا میذزان رذرایب اهمیذت معیذار در زیرمعیارهذا و شذاخص رربحاص  درنهایتسلسله مراتبی فازی استفاده شد. 

های انتخاب شذده در هذر یذک از ابعذاد اقتصذادی، شاخص( 2در جدول  سازد. ها را نمایان مییت نهایی شاخصاهم

کذه سذس  بذا اسذتفاده از روش های هر بعذد وزن هر یک از ابعاد و شاخص ومحیطی اجتماعی، زیرساختی و زیست

هذای آمده وزن هذر یذک از شذاخص ستبه دزارش شده است. بر اساس نتایج اند گهمحاسبه شدسلسله مراتبی فازی 

 آمد.   به دست 00/0و  22/0، 11/0، 25/0به ترتیب برابر با  محیطیزیستآوری اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و تاب

 

   هاآنمحیطی به همراه وزن ی مورد استفاده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و زیستهاشاخص -1جدول 
 آوریابعاد تاب هاشاخص وزن منبع

Grunfelder et al., 2016; Zhenge et al., 

2018 
 تولید ناخالص داخلی 220/0

 آوری اقتصادیتاب

 (25/0 وزن 

Zhenge et al., 2018 119/0 مخارن مالی دولت 

Zhenge et al., 2018 015/0 درصد جمعیت شهری 

Grunfelder et al., 2016; Zhenge et al., 

2018 
 تراک  نسبی جمعیت 020/0

Grunfelder et al., 2016; Zhenge et al., 

2018 
 متوسط درآمد ناخالص سالانه 201/0
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 آوریابعاد تاب هاشاخص وزن منبع

Zhenge et al., 2018 219/0 شاخص توسعه انسانی 

 آوری اجتماعیتاب

 (11/0 وزن 

Zhenge et al., 2018 024/0  پذیرآسیبنسبت جمعیت 

Zhenge et al., 2018 122/0  سالمندان با مستمرینسبت 

Zhenge et al., 2018 002/0 درصد پوشش بیمه درمانی 

Zhenge et al., 2018 021/0 تعداد خانوارهای تحت حمایت دولت 

Annoni et al., 2016 212/0 دسترسی به آب آشامیدنی 

Domínguez-Torreiro (2016) 191/0 دسترسی به بهداشت 

Zhenge et al., 2018 512/0 سه  جمعیت تحت پوشش فارلاب 
 آوری زیر ساختیتاب

 (22/0 وزن 
Peng, 2017 202/0 جمع پزشک و پیراپزشک 

Zhenge et al., 2018 091/0 پوشش مخارن مالی 

Zhenge et al., 2018 020/0   درصد پوشش جنگ 

 محیطیزیستآوری تاب

 (00/0 وزن 

Zhenge et al., 2018 221/0  در مخارن مالی محیطیزیست یهانهیهزنسبت 

Moghim and Kaveh Garna (2019) 194/0 مصرف انرژی 

Moghim and Kaveh Garna (2019) 150/0  انتشارco2 

Moghim and Kaveh Garna (2019) 140/0 آلودگی هوا 

Zhenge et al., 2018 2/0 تعداد روزهای با هوا خوب 

 

بنذدی سلسذله مراتبذی از روش خوشذهآوری، از نظذر شذاخص تذابکشذور  هایاستانبندی طبقه منظوربهدر انتها 

هذای تذو در تذو شود که طی آن یک ماموعه از خوشهبندی گفته میبندی سلسله مراتبی، به خوشهخوشهاستفاده شد. 

از نمذودار انذد، تولیذد شذود. بذا اسذتفاده سلسذله مراتبذی سذازماندهی شذده صذورتبهکه در غالب ساختار درختی و 

بنذدی سلسذله های تو در تو را نمذایش داد. یکذی از نقذاط قذوت خوشذهچگونگی تشکی  خوشه توانیم 1روگرامددن

هذا وجذود بندی افرازی اجباری به تعیین تعذداد خوشذهبندی، بر خلاف خوشهمراتبی این است که در این روش خوشه

بذه قطع کردن دنذدروگرام در یذک سذطح مناسذب  لهیوسبهتواند ها میندارد. در این روش هر تعداد مطلوب از خوشه

بنذدی، نتذایج بندی آن است که ممکن است در پایان عملیات خوشذهآید. نقطه روشن دیگر در این روش خوشه دست

   .(1192 هشیارمنش و همکاران،  داری ارائه گرددیعلمی معن

                                                           
1 Dendeogram 
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  نتایج و بحث-9

ایذران  هایاسذتانبذرای  زیرسذاختیمحیطذی و ادی، اجتماعی، زیسذتآوری اقتصهای تابدر این مطالعه شاخص

تعیین وزن هذر یذک از  منظوربهآوری محاسبه شد. ترکیب این چهار شاخص، شاخص تاب با درنهایتمحاسبه شدند. 

هذای وزن هذر یذک از شذاخص آمدهدسذتبه. بر اساس نتذایج گردیدفازی استفاده مراتبی  سلسلهها از روش شاخص

؛ آمذد به دست 00/0و  22/0، 11/0، 25/0به ترتیب برابر با  محیطیزیست، اجتماعی و زیرساختیاقتصادی،  آوریتاب

-آوری زیسذتو کمتذرین وزن بذه تذابآوری اقتصذادی آوری بیشترین وزن به تذابتابترکیبی بنابراین در شاخص 

اقتصذادی،  آوریتذابهذای از شذاخص( نتایج حاصذ  از محاسذبه هذر یذک 1در جدول  . گرفته استتعلق محیطی 

بر اساس نتذایج ارائذه آوری گزارش شده است. تابترکیبی شاخص  درنهایتو  زیرساختیمحیطی و اجتماعی، زیست

بیشذتر اسذتان و هذر چذه  آوریتذابباشد نشانگر  تر( به یک نزدیک شده در این جدول، هر چه مقدار شاخص بیشتر

 .  استی بیشتر پذیرآسیبمقدار آن کمتر باشد بیانگر 

 بذه برگشذت توانذایی و خسذارات جبذران توانذایی یذا ظرفیت وارده، خسارت میزان و شدت به اقتصادی آوریتاب

 مسذکن، ورذعیت اشذتغال، و سذرمایه به تبدی  قاب  درآمدهای و خانوار هیسرما میزان مناسب، درآمدی و شغلی شرایط

 ارزیذابی سذانحه، یک از بعد خانوارها اقتصادی هایفعالیت دوباره احیای توانایی و بیمه، مالی، خدمات به دسترسی میزان

. دهذدیمذویژه پایداری معیشت را در سطح جامعه افزایش یا کاهش ، پایداری اقتصادی بهآوریتابشود. این بعد از می

در ایذن مطالعذه  .باشذد داشذته سذزایی به نقش تواندیم برابر مخاطرات دری شهر آوریتاب میزان در اقتصادی ورعیت

 تولیذد ناخذالص داخلذی، مخذارن مذالی دولذت، درصذد جمعیذت شاخص  2اقتصادی از ترکیب  آوریتابشاخص 

های اقتصذاد کلذان، تولیذد در میان شاخص. آمد به دستشهری، تراک  نسبی جمعیت و متوسط درآمد ناخالص سرانه( 

تذرین شذاخص عملکذرد اقتصذادی در عنوان مه بذه تنهانذهای برخذوردار اسذت. زیذرا ناخالص داخلی از اهمیت ویژه

گیرد، بلکه بسیاری از دیگذر اقلذام کلذان اقتصذاد محصذولات جنبذی ها مورد استفاده قرار میو ارزیابی هاوتحلی تازیه

در این شاخص استان تهران بیشترین مقدار و استان خراسان جنذوبی کمتذرین  .گردندآن محسوب می محاسبه و برآورد

همچنین در شاخص مخارن مالی دولت به ترتیب استان تهران و ق  بیشترین و کمترین مقذدار را دارنذد.  مقدار را دارد.

ین و در اسذتان لرسذتان کمتذرین مقذدار را شاخص متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار نیز در استان تهران بیشتر

هذا خواهنذد اقتصذادی اسذتان آوریتابمثبتی بر  ریتأثهای بیشتر بهتر هستند و بنابراین دارد. این سه شاخص، شاخص

های کمتر بهتر هستند و هذر چذه مقذدار اما دو شاخص درصد جمعیت شهری و تراک  نسبی جمعیت شاخص؛ داشت

اقتصادی خواهد شد. در شذاخص درصذد جمعیذت شذهری اسذتان قذ  و  آوریتابافزایش  کمتر باشد منار به هاآن

سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار و در شاخص تراک  نسبی جمعیذت اسذتان تهذران و خراسذان 

دی محاسذبه اقتصذا آوریتذابشاخص، شذاخص  2از ترکیب این جنوبی به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارند. 
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 طوربذه دهذدمذی ایذن میذزان نشذان. اسذت 222/0کشور برابر بذا  هایاستاناقتصادی  آوریتابشاخص  شد. متوسط

اقتصذادی در بذین  آوریتابهمچنین با بررسی میزان . استپائین  ،کشور هایاستاناقتصادی در بین  آوریتابمتوسط 

، (220/0  ، خوزسذتان(914/0  تهذران هایاسذتان به ترتیذب هااستان آورترینتاب شود کهکشور مشاهده می هایاستان

 قذ  (،090/0خراسذان شذمالی   هایاسذتانهمچنذین د. نباشمی( 122/0و بوشهر  ( 124/0فارس    (،155/0  مازندران

 هایاسذتانپذذیرترین آسذیببه ترتیب  (120/0  ایلامو  (110/0اردبی   ، (110/0  کردستان(، 111/0لرستان  ، (101/0 

-تذابدر صذدد بهبذود در هر شاخص، م است با توجه به نقاط رعف هر استان که لاز باشندکشور از نظر اقتصادی می

 برداشته شود.  یمؤثر هایاقتصادی آن استان گام آوری

تبذدی  توان ظرفیذت اجتماعی را می آوریتاب .اجتماعی است آوریتاب، آوریتابهای مه  از جنبهدیگر یکی   

آوری هذای اجتمذاعی نامیذد. ایاذاد توانمنذدی در تذابو تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابلذه بذا تذنش و بحذران

 یاانذدازهبهآوری ها اسذت. اثذر ایذن تذاباجتماعی، توان یک اجتماع برای بازگشت به تعادل یا پاسخ مثبت به مصیبت

قذوی باشذد کذه برگشذت از  یقدربهشد ولی ارتباطات اجتماعی پذیری بالا باای آسیباست که ممکن است در جامعه

 آوریتذاب( مشخص شذده اسذت بذرای محاسذبه 2که در جدول   طورهمان .دیده بسیار سریع رخ دهدحالت آسیب

دسترسذی بذه آب هذای توسذعه انسذانی، شاخص استفاده شد که در این بین بیشترین وزن بذه شذاخص 0اجتماعی از 

هذای توسذعه انسذانی و نسذبت کشور، در شذاخص هایاستاندر بین و بهداشت اختصاص داده شده است.  آشامیدنی

پذیر استان البرز، در شاخص درصد پوشذش بیمذه سالمندان با مستمری استان تهران، در شاخص نسبت جمعیت آسیب

هذای وزستان و در شذاخصدولت استان خ حمایت تحت خانوارهای درمانی استان خراسان شمالی، در شاخص تعداد

هذای توسذعه انسذانی، دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشت استان سمنان بهترین ورعیت را دارند. در مقاب  شذاخص

پذیر، درصد پوشش بیمذه درمذانی، دسترسذی بذه آب آشذامیدنی و نسبت سالمندان با مستمری، نسبت جمعیت آسیب

ان و بلوچسذتان، سیسذتان و بلوچسذتان، بوشذهر، البذرز، سذمنان، سیسذت هایاسذتاندر دسترسی به بهداشت به ترتیب 

تذوان زمینذه های اجتماعی مذیبنابراین از طریق بهبود شاخص؛ سیستان و بلوچستان و اردبی  بدترین ورعیت را دارند

 ایهاسذتاناجتمذاعی در بذین  آوریتذابمتوسط شذاخص ها فراه  نمود. اجتماعی را در این استان آوریتابافزایش 

بذا . باشذدمذیکشذور  هایاستان در بینمتوسط اجتماعی  آوریتابنشاندهنده  قداراین مباشد. می 221/0کشور برابر با 

 آوریتذابکشذور از  هایاسذتانشود که اقتصادی این نتیاه حاص  می آوریتابمقایسه این مقدار با متوسط شاخص 

سذمنان، یذزد،  هایاسذتاناجتماعی بذه ترتیذب  آوریتاباز نظر . اجتماعی بیشتری نسبت به اقتصادی برخوردار هستند

سیستان و بلوچستان، آذربایاذان غربذی، کردسذتان،  هایاستانبهترین جایگاه را دارند. در مقاب  گیلان، اصفهان و تهران 

 باشند. از نظر اجتماعی می هااستانترین پذیرآسیباردبی ، لرستان و هرمزگان 
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 کشور هایاستانآوری و ابعاد آن در تاب سنجش شاخص -9جدول 
-تابرتبه 

 آوری
 زیر ساختی آوریتاب آوریتاب

 آوریتاب

 محیطیزیست
 استان اقتصادی آوریتاب اجتماعی آوریتاب

25 214/0  122/0  001/0  222/0  11/0  اردبی  

1 222/0  295/0  259/0  292/0  129/0  اصفهان 

14 242/0  154/0  025/0  192/0  222/0  البرز 

21 202/0  109/0  522/0  221/0  12/0  ایلام 

10 122/0  240/0  514/0  202/0  212/0  آذربایاان شرقی 

12 104/0  245/0  000/0  220/0  195/0  آذربایاان غربی 

0 152/0  142/0  419/0  209/0  122/0  بوشهر 

1 011/0  299/0  120/0  204/0  914/0  تهران 

11 120/0  192/0  925/0  225/0  221/0  چهارمحال و بختیاری 

24 222/0  101/0  512/0  210/0  120/0  خراسان جنوبی 

4 120/0  120/0  205/0  192/0  120/0  خراسان رروی 

29 190/0  140/0  009/0  151/0  090/0  خراسان شمالی 

2 294/0  191/0  192/0  291/0  220/0  خوزستان 

22 220/0  149/0  425/0  190/0  120/0  زناان 

21 225/0  091/0  092/0  020/0  122/0  سمنان 

11 102/0  125/0  222/0  124/0  15/0  سیستان و بلوچستان 

2 219/0  225/0  225/0  255/0  124/0  فارس 

9 124/0  295/0  009/0  222/0  191/0  قزوین 

10 142/0  140/0  244/0  154/0  101/0  ق  

11 109/0  502/0  011/0  221/0  110/0  کردستان 

20 202/0  091/0  001/0  211/0  252/0  کرمان 

15 100/0  200/0  592/0  151/0  129/0  کرمانشاه 

22 201/0  121/0  022/0  111/0  222/0  کهگیلویه و بویراحمد 

19 200/0  102/0  422/0  242/0  210/0  گلستان 

2 220/0  222/0  401/0  509/0  252/0  گیلان 

22 224/0  212/0  555/0  100/0  111/0  لرستان 

5 102/0  120/0  410/0  259/0  155/0  مازندران 

12 100/0  142/0  225/0  212/0  194/0  مرکزی 

20 212/0  110/0  222/0  101/0  124/0  هرمزگان 

12 122/0  290/0  599/0  152/0  192/0  همدان 

10 245/0  119/0  505/0  520/0  211/0  یزد 

 011/0  502/0  401/0  020/0  914/0  حداکثر 
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-تابرتبه 

 آوری
 زیر ساختی آوریتاب آوریتاب

 آوریتاب

 محیطیزیست
 استان اقتصادی آوریتاب اجتماعی آوریتاب

 102/0  091/0  120/0  124/0  090/0  حداق  

 تحقیق یهاافتهی: مأخذ
 

 یعذیطب طیمحذ با هاآن تقاب  و تعارض حاص  ها است کهاستانمسائ   تریناساسی از یکی محیطیزیست مشکلات

 فضذاهای اقتصذادی بذر هذایفعالیذت و ونق حم  و صنایع ها،تسلط ساختمان با ناگزیرها استان یتوسعه چراکه است؛

 یهذایآلذودگ سذازو زمینه است یافته تغییر طبیعت بر استان چیرگی شک  به مرورزمانبه تسلط این. است همراه طبیعی

-پذیری مختلفی دارد کذه ایذن امذر بذه تذابمحیطی، آسیبهر استان در برابر مسائ  متنوع زیست.  شده است گسترده

محیطذی در هذای زیسذتهای درصد پوشش جنگ ، نسذبت هزینذهدر این مطالعه از شاخصبستگی دارد.  هاآنآوری 

محاسذبه  منظوربذهاکسیدکربن، آلودگی هوا و تعداد روزهای با هوای خوب مخارن مالی، مصرف انرژی، انتشار گاز دی

فارس، خراسان جنوبی، مازنذدران، گیلذان و گلسذتان بیشذترین میذزان  هایاستاناستفاده شد. محیطی زیست آوریتاب

اردبیذ ، قذ ، مرکذزی، البذرز، قذزوین و تهذران از  هایاسذتانو  رندکشور دا هایاستاندرصد پوشش جنگ  را در بین 

، البذرز و گیلذان بیشذترین مقذدار نبوشذهر، زناذا هایاستانهمچنین باشند. کمترین میزان پوشش گیاهی برخوردار می

-تهران، خوزستان، خراسذان ررذوی و قذ  کذ  هایو استانمحیطی در مخارن مالی را داشته های زیستنسبت هزینه

 روازایذنها داشذته و محیطی استانزیست آوریتابمثبتی بر  ریتأثاند. این دو شاخص ترین هزینه را در این رابطه داشته

هذا ها ورعیت مناسبی ندارند را شناسایی و در راسذتای بهبذود ایذن شذاخصهایی را که در این شاخصتوان استانمی

تهذران، خراسذان ررذوی، اصذفهان،  هایاستاناکسیدکربن، های مصرف انرژی و انتشار گاز دیمود. در شاخصاقدام ن

منفذی بذر  ریتذأثمقدار این شذاخص  که را دارنداکسیدکربن گاز دیفارس و خوزستان بیشترین میزان مصرف و انتشار 

 بذه دنبذالهسذتند(  شذهرهاکلان غالبذاًهذا  کذه بنابراین لازم است در این استان؛ محیطی خواهد داشتزیست آوریتاب

-ای تمرکز شذود. در شذاخصیک اص  توسعه عنوانبه یانرژی و کاهش مصرف های بهینه کنترل آلودگانتخاب گزینه

تهران، اصفهان، خوزستان گیلان و مازنذدران از شذرایط  هایاستانهای آلودگی هوا و تعداد روزهای با هوای خوب نیز 

متوسذط شذاخص محیطی، نتذایج نشذان داد کذه زیست آوریتابباشند. بعد از محاسبه شاخص ردار نمیمناسبی برخو

متوسذط آوری این میزان نشذاندهنده ورذعیت تذاب. باشدیم 551/0کشور برابر با  هایاستانمحیطی آوری زیستتاب

گیلذان، گلسذتان،  هایاسذتانمحیطذی نتایج نشان داد که از نظر زیسذتهمچنین کشور است.  هایاستانمحیطی زیست

-آسذیبمحیطذی از نظذر زیسذتتهران  استاندر مقاب ، دارند.  را آوریبیشترین تابزناان، مازندران، بوشهر و سمنان 

، ایذن اسذتان محیطذیتذرین معضذلات زیسذتمه یکذی از باشد. میکشور  هایاستاندر بین ( 120/0  استان پذیرترین

 آیذد.پایتخت ایران یکی از شهرهای آلوده جهذان بذه شذمار مذی عنوانبهتهران همچنین استان باشد. ی میتامع جمعیت

( 244/0قذ    ( و 222/0(، سیستان و بلوچسذتان  222/0هرمزگان   (،192/0خوزستان   هایاستانبعد از استان تهران، 
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 و ایاذاد خطذر کذاهش بذرای وامعج ظرفیت عنوانبه زیرساختی آوریتاب بیشتری دارند.محیطی زیستپذیری آسیب

 یتاربذه و ریزیبرنامه خطر، تقلی  با مرتبط هایویژگی که ینوعبه ؛شودیم تعریف جامعه درون در سازمانی پیوندهای

 و پزشذک فارذلاب، مامذوع پوشذش تحت جمعیت در این مطالعه از سه شاخص سه . گیردمی بر در را قبلی سوانح

هذای زیرسذاختی اسذتفاده شذد. بذا بررسذی ایذن شذاخص آوریتابمالی جهت محاسبه  مخارن پیراپزشک و پوشش

 پیراپزشذک و پوشذش و پزشذک فارذلاب، مامذوع پوشذش تحذت جمعیذت شود که در شاخص سه مشخص می

کرمذان، قذ  و سیسذتان و  هایاسذتانکردسذتان، تهذران و البذرز بهتذرین ورذعیت و  هایاستانمالی به ترتیب  مخارن

آوری تذاب زیرساختی، مشذخص شذد کذه متوسذط آوریتاببلوچستان بدترین ورعیت را دارند. همچنین با محاسبه 

 بعلذاوهاسذت.  زیرسذاختی آوریتذابدر آوری پذائین دهنده تابنشان باشد کهمی 125/0کشور  هایاستان زیرساختی

قذرار  زیرسذاختی آوریتذابدر بهتذرین جایگذاه از نظذر کرمانشاه و تهران کردستان، اصفهان، گیلان، فارس،  هایاستان

-از ایذن منظذر جذز آسذیبسمنان، کرمان، گلستان، یزد، سیسذتان و بلوچسذتان و مازنذدران  هایاستان. در مقاب  دارند

بذا . محاسذبه شذدهذا اسذتانآوری ، شاخص تاببعد چهاراین از ترکیب  درنهایتد. نباشمی کشور هایاستانپذیرترین 

هذا بذا اسذتانامذروزه . اسذتشذده  ای برخذورداراز اهمیذت ویذژه آوریتابتوجه به توجه به افزایش جمعیت جوامع 

کنند تا بتوانند محذیط زنذدگی خذود را بذه شذرایط نرم می وپناهدستهای طبیعی و مشکلات اقتصادی بسیاری بحران

(، 011/0تهذران   هایاسذتانمحاسذبه شذده،  آوریتذاببر اساس شذاخص  .آل برای زندگی پ  از بحران برسانندایده

آوری را در بیشذترین تذاب (102/0  مازندران( و 220/0(، گیلان  219/0(، فارس  222/0اصفهان  (، 294/0خوزستان  

هرمزگذان، خراسان شمالی، خراسان جنذوبی، سیستان و بلوچستان، ق ،  هایاستانهمچنین  کشور دارند. هایاستانبین 

کشذور تنهذا اسذتان  هایاسذتانشود در بین مشاهده می که طورهمان. باشندیم هااستانترین پذیرآسیب اردبی  و زناان

ایذن اسذتان، دلیذ  ایذن  آوریتذابباشد که با بررسذی ابعذاد مختلذف ( می011/0  2/0بیش از  آوریتابتهران دارای 

-محیطذی آسذیباز لحاظ زیست هرچند باشداین استان میدر و اجتماعی  زیرساختی، بالای اقتصادی آوریتاب ،مسئله

باشند. از دلای  عمذده ایذن مسذئله می 2/0کمتر از  آوریتابمقدار شاخص ها سایر استاندر اما ؛ پذیرترین استان است

بنذابراین ؛ (ریآوتذاب با توجه بذه وزن بالذای ایذن شذاخص در  باشدیمکشور  هایاستانپذیری اقتصادی اکثر آسیب

نسذبی  طوربذهپائین قذرار دارنذد. همچنذین  آوریتابکشور در ورعیت  هایاستانبه جز استان تهران سایر  یطورکلبه

و اقتصذادی اجتمذاعی، زیرسذاختی محیطذی، زیسذت آوریتذابمقذدار کشور به ترتیب ورعیت بهتری در  هایاستان

بذرای اینکذه ندارنذد.  محیطیزیست آوریتاب در شاخصی کشور ورعیت مناسبی شهرهاکلاناکثر  که هرچنددارند. 

پرداختذه  هایاسذتان یبنذدطبقهبا استفاده از روش سلسله مراتبی به کشور اناام داد  هایاستانن مقایسه بهتری بین ابتو

( 1بنذدی در شذک   ین طبقهاطبقه قرار گرفتند.  چهاردر  آوریتاب شاخص کشور از نظر هایاستانشد. بر این اساس 

خوزسذتان،  هایاسذتانبالا قذرار گرفذت.  آوریتابدر طبقه  تنهاییبهاستان تهران بر این اساس نمایش داده شده است. 
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رذعیف  آوریتذابباشند. در طبقذه متوسط می آوریتابو دارای  هقرار گرفت دستهاصفهان، فارس و گیلان نیز در یک 

استان  مازندران، بوشهر، خراسان رروی، قزوین، آذربایاذان شذرقی، چهارمحذال و بختیذاری، همذدان، کردسذتان،  21

آذربایاان غربی، مرکزی، کرمانشاه، یزد، البرز، گلستان، کرمان، ایلام، کهکیلویه و بویراحمذد، سذمنان، لرسذتان، زناذان، 

کشذور  هایاسذتانبنذابراین اکثذر ؛ د که این طبقه بیشترین فراوانذی را دارداردبی ، هرمزگان، خراسان جنوبی( قرار گرفتن

 آوریتذابخراسان شمالی، ق  و سیستان و بلوچستان در طبقذه  هایاستانباشند. همچنین رعیفی می آوریتابدارای 

 تری نیاز دارند. اند که توجه ویژهبسیار رعیف قرار گرفته

 

 
 کشور هایاستانآوری الگوی جغرافیایی تاب -0شکل 

 هاشنهادیپگیری و نتیجه-0

اهمیتذی روزافذزون یافتذه اسذت.  ،و تحذول امذروز توسذعهدرحالدیدگاهی است که در جهان  ایمنطقهآوری تاب

ای اسذت کذه پایذه و اسذاس بذرای تعیذین بیشذتر ترین اجزا برای هدایت توسعه منطقذهآوری یکی از مه ارزیابی تاب
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هذا ی با توجه به شذاخصاآوری منطقهباشد. ارزیابی تابآوری میسازی توسعه تابای و بهینهمنطقهآوری اهداف تاب

شذود. ظرفیذت محیطی، زیرساختی و ...( اناام مذیو استاندارهای مناسب در ابعاد مختلفی  اقتصادی، اجتماعی، زیست

ا و بازیابی پ  از وقوع مخذاطرات طبیعذی و انسذانی در اجر ،آمادگی منظوربهمنطقه در این ابعاد نشان از توانایی منطقه 

-ریذزیبذه برنامذه هذاآنباشد که شناسایی آوری میهایی در زمینه تابها و رعفباشد. هر منطقه دارای توانمنطقه می

 هایاسذتانآوری ، هدف از اناام ایذن مطالعذه ارزیذابی تذابروازاینکند. تر و کاهش مسائ  منطقه کمک میهای دقیق

نکته این اسذت کذه شذناخت باشد. محیطی میمختلف کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و زیست

 بانیگربهدسذت هذاآنایذران بذا  هایاسذتانلی کذه ئایران و ابعاد چندگانه و چندبعدی مسا هایاستانهای خاص چالش

و فراتر بردن آن از یک شذعار مذدیریتی جذایگزین مذدیریت  آوریتابنخستین گام برای عملی کردن دیدگاه  هستند، 

 زیرسذاختیمحیطذی و اقتصذادی، اجتمذاعی، زیسذت آوریتذابشاخص،  21در این مطالعه با استفاده از بحران است. 

هذا تعیذین شذد. بذر اسذاس نتذایج استان آوریتابایران محاسبه و سس  با ترکیب این چهار شاخص،  هایاستانبرای 

تهران، خوزستان، اصفهان، فارس، گیلان، مازندران، بوشهر، خراسان رروی، قذزوین، آذربایاذان  هایاستان آمدهدستبه

یزد، البرز، گلسذتان، کرمذان، ایلذام، شرقی، چهارمحال و بختیاری، همدان، کردستان، آذربایاان غربی، مرکزی، کرمانشاه، 

، اردبی ، هرمزگان، خراسان جنذوبی، خراسذان شذمالی، قذ  و سیسذتان و کهکیلویه و بویراحمد، سمنان، لرستان، زناان

طبقذه قذرار گرفتنذد.  2در  آوریتابکشور از نظر  هایاستانهمچنین قرار گرفتند.  11تا  1بلوچستان به ترتیب در رتبه 

اقتصذادی  آوریتذابها، ارتباط نزدیک بذین استان آوریتابوزن( در بیشترین اقتصادی   آوریتاببا توجه به اهمیت 

سیسذت  پذ  از  ینذیآفربحرانمحذروم و فقیرنشذین،  هایاستانبنابراین در ؛ وجود دارد آوریتابشاخص ک  با میزان 

نتایج حاص  از ایذن قسذمت بذا نتذایج مطالعذه فرجذی و همکذاران بیشتر است.  مراتببهسانحه و تعلیق عملکرد بهینه 

آل یذا پذیری کمتری به شذرایط ایذدهبازگشتو ق  هایی مث  سیستان و بلوچستان بنابراین استان؛ ( مطابقت دارد1190 

اقتصذادی  هذایفعالیتهذا و ایاذاد ثبذات در گذذاریشود با افذزایش سذرمایهتوصیه می روازاینحداق  اولیه را دارند. 

فذراه  هذا ایذن اسذتان وریآتذابهای لازم برای افذزایش اقتصادی، زمینه آوریتابمحروم با هدف افزایش  هایاستان

هذا و خذدمات اولیذه پذیری و میزان برخورداری از زیرساختهمچنین ایااد پایگاه اطلاعاتی از نظر میزان آسیب گردد.

گذردد. بعلذاوه ویژه در مناطق محروم و روستایی با هدف کاهش زمان بازگشت سیست  به حالذت اولیذه، توصذیه مذیبه

توانذد در کشذور مذی هایاسذتانها مانند خدمات بهداشذتی و درمذانی در بذین ختعدالت در توزیع خدمات و زیرسا

آمذده از ایذن  بذه دسذتها در بازگشت به حالت اولیه کمک نماید. به همین دلی  با توجه به نتایج سیست  ریتأخکاهش 

هذا و خذدمات در آوری بذرای تقویذت زیرسذاختارتقذای تذابمطالعه لازم است بودجه مخصوصی با عنوان بودجذه 

  پذیر اختصاص داده شود. آسیب هایاستان
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