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Aims Today, the issue of resilience is one of the most important study topics in the world. The aim of this 
study was to spatially analyze the components of physical resilience in Ilam against earthquakes using 
a future studies approach.
Methodology The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of 
method, which was conducted from 2020 to 2021 in Ilam. A total of 44 specialists in the field of resilience 
and futures research were selected by the available sampling method and purposefully participated in 
the study. For spatial analysis of physical resilience components, five indices of the building structure, 
material type, number of floors, granulation, and age of buildings were analyzed using Geoda 1.20.0.8 
and ArcGIS 10.4.1 software. Continuation, using the Delphi technique and application of the cross-
impact analysis technique in MICMAC 6.1.2 software, information analysis has been done with a futures 
research approach. 
Findings The studies in the spatial analysis of the components of physical resilience in Ilam city showed 
that 3975646 square meters, i.e. 68.28% of the total area, are in the range of relatively non-incurable 
to completely non-incurable and 321789 square meters, i.e. 53 / 5% of the total area is in the average 
equilibrium range. Key factors explaining the components of increasing physical resilience in Ilam in the 
future according to the current situation and the degree of the direct and indirect impact of variables on 
each other and the future trend of physical resilience in Ilam against earthquakes including ground, open 
space and penetration Susceptibility, population density, strength and structural strength, residential 
density, access, and land use. 
Conclusion The results of the spatial analysis show that the resilience of Ilam city is in a relatively 
unfavorable situation. In fact, 68% of the residential fabric of Ilam city is in the relatively uncompromising 
to completely unsustainable range. Also, the spatial structure of direct map stimuli The method of 
physical resilience at a rate of 100% in MICMAC software showed that among the 8 primary variables, 
3 factors have a key effect on physical resilience in Ilam against earthquakes. These variables are bed 
ground, open space, and permeability. The results also show that the relationships of key factors are 
very influential.
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  چکیده 
ترین مباحث مطالعاتی دنیا به شمار آوری جزء مهمامروزه بحث تاب اهداف:
 شهر یکالبد یآور های تابمولفه ییفضا لیپژوهش حاضر با هدف تحلرود. می
  ی انجام شد.پژوهندهیآبا رویکرد  زلزله در برابر المیا

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش به صورت : شناسیروش
و در شهر ایالم انجام شد. تعداد  ۱۳۹۹-١٤٠٠های تحلیلی است که در سال-توصیفی

در دسترس و  یر یگبا روش نمونه یپژوهندهیو آ یآور تاب در حوزهمتخصص  ٤٤
انتخاب شدند و در مطالعه شرکت کردند. برای تحلیل فضایی  به صورت هدفمند

یه، جنس مصالح، تعداد ی کالبدی، پنج شاخص اسکلت ابنآور های تابمولفه
و  1.20.0.8	Geodaهای افزاربا استفاده از نرمی و قدمت ابنیه بنددانهطبقات، 

ArcGIS	10.4.1 ی از تکنیک دلفی و کاربست تکنیک ر یگبهرهدر ادامه با  و لیتحل
اطالعات با  لیوتحلهیتجز، 6.1.2	MICMAC افزارنرمتحلیل اثرات متقاطع در 

  ی صورت گرفت. پژوهندهیآرویکرد 
م ی کالبدی شهر ایالآور های تابمولفهدر بخش تحلیل فضایی  هایبررس ا:هیافته

 یآور از کل مساحت در بازه تاب %٢٨/٦٨متر مربع یعنی ٣٩٧٥٦٤٦که نشان داد 
متر مربع یعنی ٣٢١٧٨٩و  داشتندآور قرار تابکامًال غیر آور تا تابغیر نسبتًا 
عوامل کلیدی داشت. متوسط قرار  یآور تاب از کل مساحت در بازه %٥٣/٥

به  در آینده با توجه شهر ایالمآوری کالبدی های افزایش تابکننده مولفهتبیین
میزان تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر و بر  و وضع موجود

 نیزم یهاشرانیدر برابر زلزله شامل پشهر ایالم آوری کالبدی روند آینده تاب
مقاومت و استحکام سازه، تراکم  ت،یتراکم جمع ،یر یبستر، فضا باز و نفوذ پذ

  . ی بودنداراض یو کاربر  یدسترس ،یمسکون
ی شهر ایالم در آور تابکه  دهدیمتحلیل فضایی نشان  نتایج: گیرینتیجه

بافت مسکونی شهر ایالم در بازه  %٦٨وضعیت نسبتًا نامناسبی قرار دارد، در واقع 
های کمحر  فضایی دارد همچنین ساختار آور قرارتابکامالً غیر آور تا تابغیر نسبتاً 
 ٨که از بین  گویای این بود %١٠٠ نرخ با آوری کالبدیتاب راه نقشه مستقیم

در مقابله با زلزله اثر  ایالمآوری کالبدی عامل در تاب ٣متغیر اولیه تاثیرگذار، 
 زمین بستر، فضای باز و نفوذپذیری. :اند ازتکلیدی دارند. این متغیرها عبار 
که روابط عوامل کلیدی، از تاثیرگذاری و  دهدیهمچنین نتایج پژوهش نشان م

	تاثیرپذیری زیادی برخوردارند.
ی، هپژوندهیآمک، رویکرد ی کالبدی، تحلیل فضایی، میکآور تابایالم،  :یدیواژگان کل

  زلزله
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	مقدمه
ترین مباحث آوری نقاط سکونتگاهی جزء مهمامروزه بحث تاب

 یآور . تاب[2013	Jabareen,]رود مطالعاتی دنیا به شمار می
 ،های شهری به عنوان برترین شکل سکونتگاه انسانیسیستم

تاثیرات قابل توجهی بر محیط زیست دارند و ارتقای پایداری و 
لذا  ؛اولویت است ، درهای انسانیآوری در شهرها و سکونتگاهتاب

شهری و نحوه سنجش آن در شهرها اهمیت  یآور مطالعات تاب
	Gharei] ابدییم et	al.,	2017] در این راستا، وجود مستمر .

هوایی، شیوع بیماری، فجایع تهدیدهایی همچون تغییرات آب و 
محیطی، بالیای طبیعی (زلزله و سیل) و غیره، مفهوم زیست
توجه عموم قرار  ها موردای در سکونتگاههطور فزایندآوری بهتاب

آوری در طور ویژه توجه به مفهوم تابگرفته است. همچنین به
گذاران نیز افزایش یافته است. مباحث دانشمندان و سیاست

[Seeliger,	Turok,	2013;	Ingalls	&	Stedman,	2016]در . 
 های، با توجه به اینکه مخاطرات محیطی منجر به بحراننیب نیا

شود، توجه بیشتری را به خود جلب نموده تر میتر و طوالنیبزرگ
  . [2014	al.,	et	Vale	2013;	Jabareen,] است

 سعه، افزایشتو حال های درالخصوص کشوربسیاری از کشورها علی
هایی همچون همراه با آشفتگیجمعیت با روند کند توسعه روند 

افزوده و بحث  شهرهابر مشکالت  زیرساختی و کالبدی
	&	Spaans] آور را مطرح ساخته استتاب شهریهای سکونتگاه

Waterhout,	 2017;	 Zhang	 et	 al.,	 . همچنین [2019
تحت تاثیر مخاطرات  ،اجتماع ایتوانایی سیستم، جامعه ، آوریتاب
های موقع در برابر اثرمقابله، جذب، سازگاری و احیای به برای

مخاطره و روشی موثر در جهت حفاظت و بازگشت کارکردها و 
	Gasparini] های اساسی مهم جامعه تعریف شده استساختار

et	 al.,	 آوری و کاهش تحلیل و افزایش تاب، مروزها .[2014
ی در اهمخاطرات طبیعی به حوزه مهم و گسترددر برابر پذیری آسیب
	Ghadiri]ریزی و مدیریت مخاطرات تبدیل شده است برنامه هحیط

et	al.,	2012].   
 همخاطرات ارایه کرد یآور تاب سنجش یمحور را برامدل مکان کارتر
پذیری است که انعطاف یاسیمق یآور تاب ،دگاهید نی. در ااست
و  کندیم انیبالقوه ب مخاطرات را در برابر ییایجغراف یفضا
 یخود دارا یر یقرارگ تیموقع با توجه به فهای مختلمکان
 ین برابودمحورهستند که مدل مکانا یدر برابر بال یمتفاوت یآور تاب

است. در  تیز اهمئحا اریبس دانانیجغراف انیمدر  آوریتاب کدر 
مطالعه قرار  مکان مورد یذات یآور و تاب پذیریبیآس مدل نیا
ا ر  یآور و تاب یر پذیبیدر آس ارذگتاثیر  شترکم وجوه و ردیگیم

	Kalantari]دینمایم مطرح Khalilabad	 et	 al.,	 بر  .[2007
 ادجیبه دنبال ا دیمخاطرات با کاهشهای نگرش، برنامه نیاساس ا
 تیریمد رهیآور باشند و در زنجتاب های جوامعیژگیو تیو تقو
 .[2008	al.,	et	Cutter] توجه کنند زین یآور تاب به مفهوم حسوان
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بودن واکنش جامعه در برابر ایپو لیبه دل یآور تاب واقع در
های نشیاست و به گسترش گز ینگر آینده ینوع ،مخاطرات

. کندیهم کمک م رییو تغ تیبا عدم قطع ییارویرو یبرا یاستیس
اد جیبا ا تواندیم حدر برابر سوان یآور تاب شیافزا ورت،ص نیدر ا
جامعه منجر شود  داریپا تیشمع به یسازگار  تیظرف شیافزا

[Godschalk,	 2003	 Tompkins	 &	 Adger,	 2004;	
Manyena,	 های پژوهی در عرصههای آیندهرویکرد [2006

ریزی برای شناسایی عوامل کلیدی و پیشران توسعه در فضای برنامه
تن با در اختیار داش زیرتا از این راه، برنامه کنندیمریزی تاکید برنامه

 اهرم کنترل و مدیریت آینده، به معماری مطلوب آینده بپردازد
[Beheshti	&	Zali,	2011].   

های ه شهرویژ ه های انسانی بیکی از موضوعاتی که بیشتر سکونتگاه
 خاطرات طبیعیمبزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع 

	Pourahmad	2011;	Alexander,] است et	al.,	2018].  با
کشور بالخیز دنیا قرار دارد و زلزله  ١١توجه به اینکه ایران در ردیف 

	Roshti	Nejad	Ahad] مسبب بیشترین تلفات انسانی آن است

et	al.,	2015]، های ایران در برابر خطر اکثر شهر که گفت توانیم
از این قضیه نبوده  مستثناشهر ایالم هم  پناه هستند.زلزله بی

ی قرار دارد. شهر ر یپذبیآسهای کشور در وضعیت اکثر شهر مانندو 
فت فیزیکی و اُ ایالم عالوه بر اینکه سابقه زلزله داشته، دارای 

ی در فضای شهر  تیفیکیهای بدار شهری یا بافتهای مسئلهبافت
به عنوان تهدیدی، در  . زلزله،[2020	Rajaei,	&	Abdali]است 
های ناشی مربوط به توسعه جامعه مطرح بوده و خسارتهای نهیزم

های مخاطرات و جوامع در مقولههای تیاز آن، به رغم بهبود ظرف
فناوری، به طور روزافزونی خطرات ناشی از آن همواره در حال رشد 

لحاظ از زلزله، چه از  یعواقب ناش .[2018	al.,	et	Maleki] است
 تحت که به همراه دارد، جامعه را ییهاچه از لحاظ صدمه و تکرار

 است . بنابراین، ضروری[2017	al.,	et	Faraji] دهدیتاثیر قرار م
اندیشی صورت پذیرد. چاره ،به منظور کاهش اثرات این فجایع که

ی یالخیزی غرب ایران و با خطر نسبی بادر پهنه بزرگ زلزله ایالمشهر 
های موجود چند دهه اخیر، دارد. در عین حال طبق مدارک و آمارقرار 

چنانچه انواع  ؛خیز دور بوده استهای بزرگ زلزلهتاکنون از کانون
های ناشی از آنها به لرزههای مجاور یا پسهای نواحی و استانزلزله

های مالی و جانی مهمی وارد نکرده است این منطقه خسارت
[Mavedat	et	al.,	2020].   

 اریبس تواندیحال م نیکه در ع یعیاست طبهای دیزلزله گرچه پد
ای هبیدر آس تواندیشهری م تیریریزی و مدمخرب باشد؛ اما برنامه

های ازیخطر از ن لیاز آن نقش موثری داشته باشد. امروزه تحل یناش
ریزی شهری به طور خاص ریزی به طور عام و برنامهدر برنامه یاساس

راستای مخاطرات محیطی و  . در[2017	al.,	et	Maleki]است 
نتایج است.  شدهآوری سکونتگاه مطالعات متعددی انجام تاب

آور نمودن ترین زیرساخت برای تابکه مهم نشان داد، تحقیقی
و بنیان همسیکپارچه دانشمحوری و مدیریت کید بر دانشا، تهاشهر 

	Huck] با تعامل نهادی و مشارکت جامعه مدنی است &	

Monstad,	2019] .آوری تحقق تاب نشان داد که، تحقیق دیگری
های حکمرانی و پذیری سیستمپایدار شهری ناشی از انعطاف

تغییرات مداوم با تغییرات ساختار شهری و علم نوین روز 
	,Shamsuddin]است ا استفاده از روش تحلیل ب .[2020
پذیری آسیب GISو  AHPگیری از ای و با بهرههپذیری لرزآسیب

های و برای این کار از شاخص شدهشهر تهران را بررسی  ١٠منطقه 
ده شنوع مصالح، عمر سازه، تراکم جمعیت و شبکه ارتباطی استفاده 

	Hataminejad]است  et	al.,	2007]. ای به سنجش در مقاله
آوری شهر اردبیل در برابر مخاطرات محیطی و ارایه الگوی شهر بتا

	Mohammadi] استشده پژوهی پرداخته آور با رویکرد آیندهتاب

&	Pashazadeh,	2017] نتایج این پژوهش حاکی از آن است .
آوری شهر اردبیل بعد کالبدی ترین بعد تاثیرگذار بر تابکه مهم

آور منظور دستیابی به شهر تابتا بهمدیریتی بوده است. در این راس
 مدیریت یر یگو همچنین شکل هارساختینیاز مبرمی به ارتقای ز

نوین ای هویآوری که شبرای مفهوم تاب .سیستمی و یکپارچه است
مشی سیاست است، نیاز به  برای مقابله با بالیای طبیعی و خط

در این  های فلسفی (وجودی) است؛ زیرا همچنانپرداختن پرسش
ابتدا  تا آوری الزم استمفهوم ابهام وجود دارد. برای افزایش تاب

فهم اولیه از آنچه که هست و عوامل موثر بر آن را درک کنیم و 
  اینکه چگونه آن را اندازه بگیریم.

و همکاران در مطالعه خود به بررسی و ارزیابی بافت  محمودزاده 
که در  اندپرداختهران زلزله مسکونی شهر ایالم با رویکرد مدیریت بح

های شاخصمحدوده بافت مسکونی بر اساس  %٩/٦٧مجموع 
. [2017	al.,	et	Mahmoudzadeh] هستند ریپذبیآسموجود 
شهری از منظر بحران زلزله با  یآور برآورد پراکنش تابدر  مودت

رده اعالم ک استفاده از الگوی آمار فضایی (مطالعه موردی: شهر ایالم)
]Mavedat	دارد  وجود در شهر ایالم یآور تاب %١کمتر از است که 

et	al.,	2020]. به تحلیل فضایی مخاطرات  ای دیگر،در مطالعه
ن . در ایشده استشناسی در ایران پرداخته های بوممحیطی و بحران

زیست در مطالعه بیان شده است که در ایران، روند تخریب محیط
ای که در گونههای یافته، به سابقدهه اخیر افزایش بیطول چند 

	Kaviani] بسیاری از موارد، کشورمان پیشگام دیگر کشورهاست

Rad	et	al.,	2010] .  
 پژوهی در شهر ایالم با توجه بهآوری با رویکرد آیندهدر زمینه تاب

پژوهشی صورت نگرفته است. در این مقاله به  ،تراکم جمعیتی باال
کالبدی بافت مسکونی شهر های شاخصی آور تابفضایی  تحلیل

ایالم پرداخته شد و سپس از طریق نظرخواهی از کارشناسان و با 
ی ی کالبدآور تابکلیدی های شرانیپ مککیم افزارنرماستفاده از 

  ایالم در برابر زلزله شناسایی شدند.

  
  شناسیروش

در شهر  ١٣٩٩-١٤٠٠های تحلیلی حاضر در سال-پژوهش توصیفی
ر د ییایاز نظر جغرافایالم انجام شد. شهر ایالم، مرکز استان ایالم 
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طول  قهیدق ۲۶درجه و  ۴۶و  یعرض شمال قهیدق ۳۸درجه و  ۳۳
	).١(شکل  واقع شده است یشرق
	

  
  موقعیت شهر ایالم )١شکل 

  
آوری و طیف های تابشاخصبرای دستیابی به اهداف تحقیق، 

های مرتبط و  آوری با مرور سیستماتیک و اسنادی پژوهشتاب
ترین آنها گزینش و به صورت بندی آنها به کمک گره دلفی، مهمجمع

محقق ساخته، استخراج شد که شامل پنج شاخص اسکلت ابنیه، 
بندی و قدمت ابنیه بود. برای جنس مصالح، تعداد طبقات، دانه

آوری کالبدی بافت مسکونی شهر های تابفضایی مولفهتحلیل 
سازمان مرکز  ١٣٩٨های آماری سال ایالم، ابتدا پنج شاخص در بلوک

 ١٣٩٦آمار و الیه کاربری اراضی وضع موجود شهر ایالم در سال 
بندی شدند. سپس با استفاده از ابزارهای تحلیلگر گزینش و دسته

از نظر کمی و  2016	10.4.1	ArcGISافزار فضایی در محیط نرم
بندی شدند. برای ارایه خروجی و بصری کیفی مقایسه و طیف

سپس برای استفاده شد.  2013	AutoCADافزار مناسب نیز از نرم
آوری در شهر ایالم از ابزار رگرسیون های تابکشف روند الگو، شاخص

	10.4.1	ArcGISو  Geoda 	2021	1.20.0.8افزار موجود در نرم

ت آوری کالبدی بافاستفاده شد. برای تعیین نوع توزیع تاب 2016
	Moran’sای، تصادفی و پراکنده) از ابزار مسکونی (خوشه I  در
استفاده شده؛ این افزونه خودهمبستگی  ArcGISمحیط نرم افزار 

دهد؛ شاخص موران، شاخص مورد ارزش را به دست می ٥فضایی، 
ای و تایج آن در قالب نمودار زنگولهکه ن Pو مقدار  Zانتظار مقدار 

از آنجایی که هيچ + قابل تفسیر است. ۲٫۵تا  -۲٫۵دامنه نوسانی 
قانون قوی و صريحی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصين 
وجود ندارد و تعداد آنها وابسته به فاكتورهای هموژن يا 

بودن نمونه، هدف يا وسعت مشكل، كيفيت تصميم، هتروژن
يی تيم تحقيق در اداره مطالعه، اعتبار داخلی و خارجی، زمان توانا
ها و منابع در دسترس، دامنه مسئله و پذيرش پاسخ آوری دادهجمع

الی  ۱۵نفر و اکثرًا  ۵۰کنندگان معموًال کمتر از است؛ تعداد شرکت
نفر است. بر این  ۱۵الی  ۱۰های هموژن معموًال نفر و در گروه ۲۰

گیری در دسترس، آماری با استفاده از روش نمونه نمونهمبنا؛ حجم

گیری غیرتصادفی هدفمند، شامل نفر متخصص با روش نمونه ٤٤
اعضای هیئت علمی دانشگاه، کارشناسان اجرایی و اداری شهر ایالم 

پژوهی مطابق مشخصات زیر آوری و آیندهو متخصصان حوزه تاب
	به انجام رسیده است: 

	:یژگیو
	)ازیامت ٣( یپژوهندهیو آ یآور مرتبط با حوزه تاب مقاالت
مرتبط با حوزه  یمقاالت مرور  ایترجمه)  ای یفیکتاب (تأل تعداد

	)ازیامت ٤مربوطه (
شده با حوزه مربوطه مصوب انجام یعلم ای یپژوهش یهاطرح تعداد

	)ازیامت ٤(
 ایدر شورا، انجمن، نهاد، گروه، شرکت  تیعضو ای یهمکار  سابقه
	)ازیامت ٢کل مربوطه (تش

	)ازیامت ٤( یتخصص ییاجرا سابقه
	کارشناسان: یشغل تیوضع

	نفر) ١٠حوزه ( یپژوهش کارشناس
	نفر) ١٥( ییاجرا کارشناس

	نفر) ١١دانشگاه ( یعلم ئتیه
  نفر) ٨( یلیتکم التیتحص انیدانشجو

گرفته در رابطه مطالعات های صورتترین پژوهشدر ادامه مرور مهم
ری آوکالبدی شهر ایالم و ادبیات تحقیق و با توجه به ابعاد تاب

ترین آنها به صورت اولیه انتخاب مهم های مرتبط،کالبدی و شاخص
اند و سپس در اختیار متخصصان قرار داده شد و از آنها خواسته شده

گانه لیکرت از خیلی ۵ها در قالب طیف کدام از شاخصشد که به هر 
ها و کم تا خیلی زیاد امتیاز اختصاص دهند و همچنین گزینه

آوری تواند روی عدم تحقق تابهایی که از نظر آنها میشاخص
کالبدی شهر ایالم تاثیر بگذارد را ارایه دهند. در بخش نهایی تحقیق، 

بندی و همچنین جمع واکاوی پیشینه و مبانی نظری پژوهش
ها های بخش اول، منجر به شناسایی، کاوش و استخراج مولفهیافته

کردن میزان منظور مشخصو معیارهای اثرگذار شد. در این راستا به
اجماع خبرگان موضوعی و موضعی در خصوص هرکدام از عوامل و 
ها میزان اهمیت هر کدام، تقلیل معیارها بر اساس میزان اهمیت آن

ن نامه دلفی در اختیار خبرگاورت گرفته است، در این راستا، پرسشص
شده با استفاده از های تدوینو کارشناسان قرار داده شد. شاخص

 زارافمبتنی بر تحلیل اکتشافی به کمک نرم	پژوهیرویکرد آینده
در اختیار کارشناسان قرار  (2004	6.1.2	MICMAC) مکمیک

ه شد بر مبنای فرآیند تاثیرگذاری و گرفت و از گروه دلفی خواست
 ها بر یکدیگر، دامنهتاثیرپذیری (مقایسه زوجی/دو به دو) پیشران

را به هر پیشران اختصاص دهند که عدد صفر  ۳الی  صفرامتیازی 
با  ۲اثرگذاری کم یا ناچیز، عدد  ۱به منزله فاقد اثرگذاری، عدد 

به معنی  P و حرف به منزله اثرگذاری باال ۳اثرگذاری متوسط، عدد 
اثرگذاری بالقوه در فرآیند تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم هر 
پیشران به صورت متقابل است. روش تحلیل تاثیرات متقابل 

ن کند. در ایتکنیکی خبره محور است که نتایج کمی را بازگو می
 های تاثیرات استوار استروش تحلیل تاثیرات متقابل بر ماتریس
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ررسی وضعیت پایداری یا ناپایداری سیستم ارزیابی که با هدف ب
	شود.می

  

  هاافتهی
سال سن، با مدرک دکتری و  ٢٠-٣٠، مرد، بین دهندگانپاسخبیشتر 
  ).١سال سابقه اجرایی بودند (جدول  ٥الی  ١دارای 
نوع، مساحت  شهر ایالمدر  یآور های تابتعیین وضع شاخص برای
  ).٢(جدول  هر شاخص استخراج شد درصد و

، بعد از تعیین وضع یآور های تابتحلیل نقشه از شاخص برای
صورت به یآور ها بر اساس میزان تابشاخص یبندموجود و دسته

بررسی اسکلت  .)١(نقشه  بر اساس طیف رنگی ارایه شد ییوکتورها
اسکلت فلزی و  %٢٤فاقد اسکلت،  %٣٨ساختمان نشان داد که 

اسکلت بتنی است. وجود تعداد طبقات باال هنگام بحران، اگر  %٣٧
راه هم نامقاومیی مانند جنس مصالح ناپایدار و اسکلت هامولفهبا 

باشد، میزان تلفات و خسارات را به شدت افزایش خواهد داد. جنس 
های مهم در برابر از جمله فاکتور تواندیمها یب آنمصالح و ترک

هرگونه بحران احتمالی از جمله طبیعی مانند زلزله باشد. وضعیت 
های یکی از فاکتور خودیخودبهقدمت و طول عمر ساختمان نیز 

هر چه  که یطور بهفرسودگی بناست،  دهندهنشانی نوعبهمهم و 
بارتی قدمت ساختمان بیشتر بودن یک بنا یا به عمیزان فرسوده
ی آن در برابر بحران، کمتر و میزان خسارت آن آور تابباشد، میزان 

	بیشتر خواهد بود. 
کالبدی در  یآور های تاببندی شاخصروند الگوها در تعیین طبقه

جنس  ابنیه،های اسکلت شاخص داد کهنشان  شهر ایالمبافت 
 ربین عوامل تاثیرگذا یشترین ضریب را دربمصالح و قدمت ابنیه 

  ).٣ (جدولداشتند 
  

  )n=٤٤در تحقیق ( کنندهشرکتمشخصات متخصصان  )١جدول 
  درصد  فراوانی  متغیر 
      سن
١/٥٩  ٢٦  ٣٠-٢٠  
٠/٢٥  ١١  ٤٠-٣١  
  ٩/١٥  ٧  و باالتر ٤١

      جنسیت
  ٥/٤٥  ٢٠  زن
  ٥/٥٤  ٢٤  مرد

      تحصیالت
  ٢/١٨  ٨  لیسانس
  ٤/٣٦  ١٦  سانسیلفوق

  ٥/٤٥  ٢٠  دکتری
  (سال) اجرایی سابقه

٥/٧٠  ٣١  ٥-١  
٤/١١  ٥  ١٠-٦  
٢/١٨  ٨  +١٠  

  
  
  

  یدر بافت مسکون یآور های تابشاخص طیف و مساحت نتایج )٢ جدول
  مساحت درصد  مربع) مساحت (متر  یآور طیف تاب  هاشاخص

        تعداد طبقات
  ٦٩/٨٠  ٤٦٩٨٤٥٦  آورغیرتاب   ١
  ٣١/١٩  ١١٢٤٣٤١  پایین   ٢
  ٠  ٠  متوسط   ٣
  ٠  ٠  باال  و بیشتر ٤

        اسکلت ساختمان
  ٥٩/٢٤  ١٤٣١٥٦٧  باال  فلزی
  ٥٧/٣٧  ٢١٨٧٤٣  متوسط  بتنی

  ٣٧//٨٥  ٢٢٠٣٧٤٣  آورغیرتاب  فاقد اسکلت
        جنس مصالح
  ٠٦/٢٣  ١٣٤٢٥٦٧  باال  تیرآهن و آجر
  ٥١/٢٣  ١٣٦٨٩٠٠  متوسط  آجر و سیمان
  ٦٦/٣٦  ٢١٣٤٥٥٧  پایین  بلوک سیمانی
  ٧٧/١٦  ٩٧٦٧٧٣  آورغیرتاب   خشت و گل

        )متر مربعی (بنددانه
  ٥٨/٢٢  ١٣١٤٥٦٢  آورغیرتاب  ١٠٠کمتر از 

  ٨٦/٢٠  ١٢١٤٥٦٧  پایین  ٢٠٠تا  ١٠٠
  ٠٣/٣٨  ٢٢١٤٦٧٨  متوسط  ٣٠٠تا  ٢٠٠

  ٥٣/١٨  ١٠٧٨٩٩٠  باال  ٣٠٠بیشتر از 
        (سال) قدمت ابنیه

  ٨٥/٢٦  ١٥٦٣١٥٦  باال   ١٠کمتر از 
  ٩٢/١٦  ٩٨٥٤٢١  متوسط   ٢٠تا  ١٠
  ٢٠/٢٠  ١١٧٦٣٥٧  پایین   ٣٠تا  ٢٠

  ٠٣/٣٦  ٢٠٩٧٨٦٣  آورغیرتاب   ٣٠بیشتر از 

  
گزارش  ١٢٠٧٣٢/٠برای این مطالعه  Iمنحنی جهانی موران نتیجه 

) یادهنده خودهمبستگی فضایی مثبت (الگوی خوشهشد که نشان
 %٥کمتر از  بود، ٣٠٣٣٦٥/٥که برابر با  Z. با توجه به مقدار بود

ای ای از یک الگوی خوشههاحتمال دارد که چنین الگوی خوش
  .)٢شکل ؛ p>٠٥/٠(انتخاب و منجر شده باشد 

پس از بررسی وضع موجود و کشف روند الگوها و شناسایی وضعیت 
 هایآوری بافت شهر ایالم با استفاده از ابزار لکههای تابشاخص

 Tools	Statistics	Spatialاز مجموعه ابزار  (Spot	Hot)داغ 
های مسکونی بر اساس ) و تفکیک کاربریSelectدستور گزینش (
بندی (مساحت) نفوذپذیری و ضریب دسترسی سه فاکتور قطعه

مشاهده  ٢و نقشه  ٤گونه که در جدول نوشته و اجرا شد. همان
طبقه  ٧آوری کالبدی در های تابکنیم، شهر ایالم از نظر شاخصمی
شترین آور با بیتاباین بین وضعیت کامالً غیر بندی شد که دردسته

درصد، بیشترین مساحت را نیز به خود اختصاص داده بود. 
، شهر ایالم از میکنیممشاهده  ٢و نقشه  ٤که در جدول  گونههمان
ی شد که در بنددستهطبقه  ٧ی کالبدی در آور های تابشاخصنظر 

با بیشترین درصد، بیشترین  آورغیرتاب کامالً این بین وضعیت 
  مساحت را نیز به خود اختصاص داده بود. 
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  کالبدی شهر ایالمهای شاخص) ١نقشه 
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  کالبدی شهر ایالمهای شاخص) ١نقشه ادامه 
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  کالبدی شهر ایالمهای شاخص) ١نقشه ادامه 

  
  در بافت کالبدی رگرسیون روند الگوی )٣ جدول

  داریسطح معنی  خطای استاندارد  تاثیر ضریب  شدهلیتعد نییتع بیضر  متغیرها
	٠٠١/٠  ١١/٢  -٥٩/١٠  ٥٣١١/٠  تعداد طبقات
  ٠٠٠/٠  ٧٢/٥  -١٣/٢٢  ٧٥٤٧/٠  قدمت ابنیه

  ٠٠٧/٠  ٣٨/٢٨  ٣٨/٩٢  ٩٢٨٩/٠  مصالحجنس 
  ٠٠٠/٠  ٢٩/٨  ٢١/٥  ٩٥٥١/٠  ابنیهاسکلت 
  ٠٠٠/٠  ٩٠/٠  -٤٠/١  ٣٢١٧/٠  یبنددانه

  

  
  I جهانی ای مورانتوزیع خوشه) ٢شکل 
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  ی کالبدی شهر ایالمآور تاب) ٢نقشه 

  

  ی کالبدی شهری ایالمآور تابوضعیت  نتایج) ٤جدول 
  درصد  مساحت  یآور تابوضعیت 

٣٠/٩  ٥٤١٧٨٤  آورتاب کامالً   
٠٢/١١  ٦٤١٧٨٩  آورتاب  

٨٧/٥  ٣٤١٧٨٩  آورتاب نسبتاً   
٥٣/٥  ٣٢١٧٨٩  ی متوسطآور تاب  

٢٧/١٦  ٩٤٧١٨٩  آورغیرتاب نسبتاً   
٤٢/٢٤  ١٤٢١٨٩٤  آورغیرتاب  

٥٩/٢٧  ١٦٠٦٥٦٣  آورغیرتاب کامالً   

  
 شده در مرحله قبل پسهای مشخصتحلیل روابط متغیر و تجزیه
ردند وارد ک یابیها را ارزآن یوابستگ تاثیر زانیکارشناسان م نکهیا از

بافت کالبدی که به  یمتغیر راهبرد ٨ وتحلیل شد.تجزیه سیماتر
ار وتحلیل قر و مورد تجزیه ی شدبندطبقه ،کندیکمک م شهر ایالم

 میمستق بندی متغیرها وجود دارد:دسته یرابطه برادو نوع  گرفت.
اثیر ت سیاعمال شد که از ماتر میبندی مستقطبقه. میمستقر یو غ

 یابیمتغیرها و ارز نیب میمستق اتهمه تاثیر  جادیا یبرا متقابل
 یابیزار یراستا، برا نیدر ا .کندیاستفاده م اتتاثیر  نینقاط قوت ا

ه با توجه ب .انجام شد دو به دو مقایسهمتغیرها،  نیروابط ب زانیم
مرور مطالعات  قیمتغیر از طر ٨ ی،پژوهندهیآبا رویکرد  هدف مقاله

آوری معج خبرگانو  یمرتبط و مصاحبه با کارشناسان دانشگاه یقبل
تاثیر  سیدر قالب ماتر ییهای نهامرحله، متغیر نیدر آخر شد.

 یوتحلیل ساختار یهتجز یاعتبارسنج داده شد. قیتطب ٨×٨متقابل 
آوری پس از جمعو مک با متخصصان حوزه انجام کیبر اساس م

 لیمک و تحلکیم کیبا استفاده از تکن ن،یهای پانل متخصصداده
 شیپاال زانیم قرار گرفت. یابیها مورد ارزتاثیر متقابل، داده

 گریکدیاز متغیرها بر  %٧٥دهد بود که نشان می %٧٥ یسیماتر
مورد  ١٦، سیبر ماتر یرابطه مبتن ٦٤طور خالصه، از به تاثیر دارند.

 ١٤، فضعی روابط) %٢٥/٦مورد ( ٤ای نداشتند، رابطه چی) ه%٢٥(
 قوی روابط) %٨٧/٤٦مورد ( ٣٠ متوسط، ) روابط%٨٨/٢١مورد (
 تشخیصهای بالقو روابط . همچنین در میان متغیرها هیچداشتند

  .)٥داده نشد (جدول 
  

  ماتریس تاثیر مستقیم) ٥جدول 
  ارزش  شاخص

  ٨  اندازه ماتریس
  ٢  تعداد تکرارها
  ١٦  تعداد صفرها

  ٤  هاکتعداد ی
  ١٤  تعداد دوها

  ٣٠  هاسهتعداد 
  ٠  هاpتعداد 
  ٦٤  جمع
  ٧٥  یپرشدگنرخ 

  

 مسکونی شهر ایالم،ی کالبدی بافت آور تابی پژوهندهیهدف از آ
ر ب ی در بافت مسکونی شهر ایالمآور تابکلیدی های شرانیارایه پ

ر تاثی سیتاثیر متقابل بر اساس ماتر سیاساس اطالعات ماتر
زمین بستر، فضای های که متغیر دادنشان  ٦بود. جدول  میمستق
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بدی ی بافت کالآور در بهبود روابط تاب ینقش مهم باز و نفوذپذیری،
ها حداکثر تاثیر را بر از آنسه متغیر تنها  در واقع ؛دارندایالم  شهر
شناخته  ستمیس یدیهای کلعنوان متغیردارند و به ستمیس
های تراکم جمعیتی، مقاومت و استحکام، همچنین متغیر .شوندیم

 ناسازگار به ترتیب دارایهای یکاربر و  هایدسترستراکم مسکونی، 
تم هایی که از سیسعنوان متغیربیشترین وابستگی هستند و به

  .رندیپذیمی را ر یپذتاثیر بیشترین 

  
  تاثیر مستقیم و وابستگی متغیرها) ٦جدول 
  ماتریس  متغیرها

  وابستگی مستقیم  تاثیر مستقیم
  ١٦  ١٥  مقاومت و استحکام  ١
  ٢٠  ١٣  تراکم مسکونی  ٢
  ١٦  ١٢  ناسازگارهای یکاربر   ٣
  ١٧  ١٨  فضای باز  ٤
  ١٦  ١٥  دسترسی  ٥
  ٠  ١٦  زمین بستر  ٦
  ٢١  ١٦  تراکم جمعیتی  ٧
  ١٦  ١٧  نفوذپذیری  ٨

  

نقشه قرار  یهایی که در قسمت شمال شرقمتغیر ٣شکل بر اساس 
ی هاعنوان متغیربه ،میتاثیر مستق یباال زانیم لیدارند، به دل

 هایدیگر، متغیر عبارتبه شوند.در نظر گرفته می کیاستراتژ
 ییباال یتاثیر باال و معموًال وابستگ یدارا شهیهم کیاستراتژ
های متغیر ییشناسا ،پژوهیوتحلیل آیندهدر تجزیه هستند.
عنوان به ٨و  ٦، ٤متغیر  سهمهم است.  اریبس ستمیدر س کیاستراتژ
 لبدی بافت مسکونی شهر ایالمی کاآور تاب یبرا یهای راهبردمتغیر
یر تاث زانیم نیشتریهای با بمتغیر ٣با توجه به شکل  شد. ییشناسا
 یدر قسمت شمال شرق ی کالبدی شهر ایالمآور بر تاب میمستق

ترین و مهم کیهای استراتژمتغیر قرار دارند. شدهمینقشه ترس
 بودند المایی کالبدی شهر آور تاب ستمیمتغیرها در س نیگذارترتاثیر 
 یتگبس این متغیرهابه  ایالمدر  کالبدی آورینقشه راه تاب ندهیو آ

  دارد.
 راه نقشه های مستقیممحرک فضایی ساختار ،٤بر اساس شکل 

 قوی، بالقوه،( روابط انواع شامل %١٠٠ نرخ با آوری کالبدیتاب
مانند زمین بستر،  هاییشاخص جمله از ،)هیچ و ضعیف متوسط،
 فضایی ساختار در هاشاخص ترینباز و نفوذپذیری مهمفضای 
  .بودند ایالم در آوری کالبدیتاب راه نقشهشده ساخته

  
  تاثیر و وابستگی متغیرها) ٣شکل 
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  %١٠٠ نرخ با ی کالبدی شهر ایالمآور تاب های نقشهشاخص فضایی ساختار )٤ شکل

  

  بحث 
  

 یآور های تابمولفه ییفضا لیهدف تحل که با در پژوهش حاضر
بعد  ،دانجام ش یپژوهندهیآبا رویکرد  در برابر زلزله المیشهر ا یکالبد

رین بیشت شهر ایالم،کالبدی بافت  یآور های تاباز استخراج شاخص
 ، جنسابنیهاسکلت  از جمله هاضریب را عوامل تاثیرگذار شاخص

نتایج حاصل از این به خود اختصاص دادند. مصالح و قدمت ابنیه 
آوری شهر ایالم در برابر زلزله که وضعیت تاب دهدیمپژوهش نشان 
و  محمودزادهنتایج این پژوهش با پژوهش  .مناسب نیست

 رجاییو  ابدالیهمکاران، مودت و همکاران و 
[Mahmoudzadeh	et	al.	2017;	Mavedat	et	al.,	2020;	

Abdali	&	Rajaei,	2020]  در پژوهش . همچنین استمنطبق
. انتخاب شدند پژوهیآینده امل کلیدیوعامل به عنوان ع ٨حاضر 
هبود در ب ینقش مهم زمین بستر، فضای باز و نفوذپذیریهای متغیر

سه تنها  در واقعدارند، ی بافت کالبدی شهر ایالم آور روابط تاب
های رعنوان متغیدارند و به ستمیها حداکثر تاثیر را بر ساز آنمتغیر 
های تراکم جمعیتی، متغیر .شوندیشناخته م ستمیس یدیکل

های یکاربر و  هایدسترسمقاومت و استحکام، تراکم مسکونی، 
عنوان ترتیب دارای بیشترین وابستگی هستند و به ناسازگار به

 رندیپذیمی را ر یپذتاثیر هایی که از سیستم بیشترین متغیر
تهیه نقشه  ،های اطالعاتیامروزه با وجود ابزاریی شدند. شناسا

 ،گذاری فیزیکی آن روی زمینو عالمتآمیز های مخاطرهکانون
های جبران ناپذیر مخاطرات محیطی از بروز خسارت توانیم

های دیگری که در مدیریت مخاطرات طبیعی جلوگیری نمود؛ از ابزار
است که به وسیله آن  GISافزار ز اهمیت است، استفاده از نرمئحا
پذیر در برابر مخاطرات را شناسایی کرد و به مناطق آسیب توانیم

 یابیپرداخت و همچنین مکان زلهزلسازی مخاطراتی از جمله شبیه
نقاط امن برای اسکان اضطراری را شناسایی کرد که مجموعه این 

  دارد.  هاسکونتگاهآوری اقدامات نقش مهمی در افزایش تاب
 ،یطیشهرها در برابر مخاطرات مح یآور تاب شیکه افزا ییآنجا از
 یطیراهکار در جهت کاهش اثرات مخاطرات مح نیو بهتر نیثرتروم

 یآور تاب یکه منجر به ارتقا یعوامل ییشناسا جهینت در است،
شهر  ژهیوبه رانیا یمسئله است. شهرها نیترمهم شود؛یجوامع م

در  یطیکه در برابر مخاطرات مح است ییاز جمله شهرها المیا
وه بر عال یستیبا ،اساس نیبالقوه قرار دارد. بر ا یر یپذبیمعرض آس

 تیریتا بتوان با مد آوردی رو یآور تاب کردیبحران به رو تیریمد
که  ییبهتر به کاهش خسارات و مخاطرات موجود پرداخت. از آنجا

عوامل  ریثاتتحت  یطیدر برابر مخاطرات مح یآور تاب شیافزا
. ابدییضرورت م یپژوهندهیآ کردیاست، لذا توجه به رو یار یبس

 یهابیبحران در کاهش آس تیریچون مد هاییماندن روشناتوان
 کردیلزوم توجه به رو یطیاز مخاطرات مح یناش یو مال یجان
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ه بتوان ب ندهیآ ینیبشیرا مطرح کرده است تا با پ یپژوهندهیآ
ها جوامع و سکونتگاه یساز آوربا تاب بطعوامل مرت ییشناسا

	پرداخت. 
مشارکت  زانیم شیو افزا یمشارکت اجتماع ،یپژوهندهیمنظر آ از

ل عوام رییو تغ ییدر شناسا یشهر  یهایر یگمیشهروندان در تصم
خلق  یو چگونگ هاندهیدرباره آ یرپرداز یتصو ،یآور تاب یدیکل

عامل  ها،یدار یها و ناپادر عرص بحران ندهیمطلوب آ یهاتیوضع
دست آمده است. ه ب یهاداده ییایو پا ییروا ،یاعتبار بخش یاصل
آور در تاب یتحقق شهرها یز یرو برنامه نیاز الزامات تدو یکی

 غیره و لیعارض به شهرها از جمله زلزله، س یهامواجهه با بحران
 صیتخص یبرا یو اجتماع یتیتهيه آمار و اطالعات جمع

و  دگانیدبیبه آس یو روان یحوزه سالمت، اجتماع یهاتیحما
 یاهیژگیسالمت ساکنان و و تیرخط از وضعو اطالعات ب مارآ هیته

ت. اس وستهیبه صورت پ یآنان در مواقع بحران یو رفتار  یاجتماع
 یهااز روش یکیها به در بحران یاجتماع تیحما استیدر واقع س

 یاز آن بدل شده و برخ یها و اثرات ناشثر در مقابله با بحرانوم
و  یآور تاب یدر ارتقا هاروش نیا ریثااز ت یمطالعات حاک

وارد شده  یهاها و تنشنسبت به بحران یجوامع محل ییپاسخگو
ها و فرصت یمطالعات به دنبال بررس نیا قتیاست. در حق

در برابر  یآور اصول تاب ییپاسخگو زانیثر بر موم یهاچالش
 یز یرها را در گرو برنامهبرنامه نیا قیتوف یها بوده، به روشنبحران
و مشارکت  یو کالبد یامکانات اجتماع ،یمنابع مال صیتخص و

 یکه به سرعت در کشورها یانموده است؛ برنامه یابیارز یشهروند
	شده است. ریفراگ یو جهان یمحل یهابحران ریدرگ

  
   یر یگجهینت

اد شهر ایالم نشان دکالبدی بافت  یآور تابنتایج تحلیل فضایی 
 ریپذبیآس برابر زلزلهاز مساحت بافت کالبدی شهر ایالم در  %٢٨/٦٨
 یرگذارتاث عوامل .بافت است قسمت ازبرای این  یز یرنیازمند برنامهو 
 تاس آن از حاکی ایالم شهر کالبدی آوریتاب ابعاد در ریپذتاثیر  و
 هب تاثیرگذار عوامل به توجه آورتاب ایالم شهر به رسیدن برای که
 لاو درجه در زمین بستر، فضای باز و نفوذپذیریهای متغیر ویژه

تراکم جمعیتی،  بر بایستی دوم مرحله در و دارد قرار اهمیت
های یکاربر و  هایدسترسی، مقاومت و استحکام، تراکم مسکون
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