
 

 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1400 تابستان ،مچهارچهل و   ، شمارهيازدهم  دوره

 08/06/1400تأييد نهايي:   1400/ 05/02دريافت مقاله: 

 37-51ص ص

 در سیستم اطالعات جغرافیایی یا منطقه یآور تابالگوی فضایی  تحلیل

 ارومیه ی یاچهدرشرقی  ی یهحاش ی منطقه در ریزیبا رویکرد برنامه

 دانشگاه تبريز-و سیستم اطالعات جغرافیايي ازدور سنجشدانشیار گروه  ،*ابوالفضل قنبری

 چکيده

های متفاوت و بخش ريزی در ابعادبرنامه ی حوزهپارادايم پايداری در  بهتوجه  دبرآين ،یآور تابرويکرد 

ای دارد. منطقه یهای محلي با رويکردی جهاني در توسعهسايه در قامت سیاست ،رهیافتي نوين عنوان به

ريزی و مديريت رويکردی نوظهور در ادبیات برنامه عنوان بههای گذشته سال طي یآور تاب، مفهوم حال ينباا

آوری هدف ريزی در تبیین تابمحوريت بعد برنامه مخاطرات محیطي پديدار گشته است. در اين پژوهش با

)در  ارومیه ی ياچهدرشرقي  ی کرانه ی منطقه رو ينازا لگوی فضايي حاکم بر يک منطقه است؛تشريح ااصلي آن، 

 یمقاله انتخاب گرديد. روش تحقیق موردمطالعه ی منطقه عنوان بهشهرستان(  8سیاسي  یها محدودهقالب 

آماری در مبنا و ابزارهای تحلیل فضايي و همچنین زمین-GISهای کمي گیری از روشتحلیلي و بهره حاضر،

اجتماعي،  یآور تابدر سه معیار  ایآوری منطقهوضعیت تاب یارائهپس از  .سیستم اطالعات جغرافیايي است

با ) یاآوری منطقهشاخص کلي تاب يتدرنها ،در مناطق روستايي ها و استحکام بنای ساختمانيزيرساخت

های داغ الگوی با استفاده از شاخص موران و تحلیل لکه، بعد ی مرحله. در شده است ارائه معیار( 19استفاده از 

الگوی توزيع طبقات شاخص  های پژوهش نشان داد که. يافتهشده استآوری مشخص فضايي وضعیت تاب

ای است. مقدار شاخص موران در اين تحلیل موران از نوع الگوی خوشه یکلي با استفاده از آماره یآور تاب

دارای  ها دادهتوان نتیجه گرفت که لذا مي ،مقدار آن مثبت و نزديک به يک است که ييازآنجاو  است 282/0

-Pمقدار  پايین بودنو بسیار  Zفضايي هستند. همچنین با استناد به باال بودن امتیاز استاندارد  يخودهمبستگ

value را رد  موردمطالعه ی پهنهآوری در فضايي بین توزيع تاب يخودهمبستگعدم وجود  یتوان فرضیهمي

 نمود.

 .ارومیه یدرياچه ی، حاشیهريزی، تحلیل فضاييبرنامه، GIS ،ایآوری منطقهتاب: یکليد واژگان

 

                                                 

 * Email: a_ghanbari@tabrizu.ac.ir                                                                      ی مسئول:نويسنده
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 مقدمه -1

و کاربرد آن حداقل به يک قرن قبل از میالد  استبسیار طوالني  یا سابقهدارای آوری طالح تاباص

های ه در سنتوری، اين واژه ريشآ. با توجه به تفسیرهای مختلف از مفهوم تاب(Alexander, 2013: 2708)گردد مي بر

به معنای بازگشت به  درواقع آوری تاب یمهندسي، اکولوژی و علوم اجتماعي دارد. واژه ازجملهانتظامي علوم مختلف 

 ,Gunderson)گرفته شده است «جهش به گذشته»ه معنای ب  Resilio ینالت یرود و از ريشهگذشته به کار مي

در الگوهای حاکم بر  يژهو بهنظری و عملي در کاهش مخاطرات محیطي،  یدر هر دو زمینه آوری تابمفهوم  (.2010

آور، آور، معیشت تابی تابمديريت کاهش خطرات سوانح طبیعي تمرکز يافت و در ابعاد مختلف جامعه يزیر برنامه

 یدههزيست در  از مباحث محیط آوری تابظهور . (74: 1394 پور و عادلي،آور و... مطرح گرديد)داداشاکوسیستم تاب

عملکرد در صورت بروز اختالل مطرح ظرفیت سیستم برای بهبود  عنوان بهمیالدی آغاز شده است و  1970

-حوزهآوری و کاربرد فراوان آن در تاب یبا وجود توجه زياد به واژه امروزه .(Dalziell & McManus, 2004)گرديد

چالش  ،وجود دارد. در اين میانهای مختلف، درک نظری و عملي محدودی از اين مفهوم در ارزيابي و يا ايجاد آن 

آن بسط داده شود و يا چگونه بايد  یریگ اندازههای اصلي اين است که اين مفهوم چگونه بايد تعريف و شاخص

در طي سالیان اخیر تحت  آوری تابتعريف مفهوم » قرار گیرد؟ مورداستفادهشود و در چه سطح تحلیلي  يزیر طرح

به دنبال  يژهو بهريزی پس از يکپارچه گشتن در ادبیات علوم اجتماعي و برنامه يتوجه قابلهای اصالحات و تغییر رويه

يک مفهوم اکولوژيکي در ادبیات علمي نمايان  عنوان به آوری تابچهار مسیر، مشخص گرديده است: در گام نخست 

 شهری آوری تابيک مفهوم از علوم اجتماعي ظاهر گرديد. سپس،  عنوان بهسیستم  آوری تابی، بعد ی مرحلهگشت. در 

(. Taşan-Kok, Stead & Lu, 2013)های شهری مورد توجه قرار گرفت)اکولوژيکي، اجتماعي و اقتصادی( در سیستم

 یهای جديد توسعهای در نیاز به ويژگيهای منطقهتوان حاصل توجه مطالعات و پژوهشای را ميمنطقه آوری تاب

ريزی، توسعه و برنامه ی حوزهبه آن دانست که  "رشد هوشمند"و  "پايداری"، "سبز"ای و گذر از مفاهیم منطقه

ای بر رفتار، فرهنگ توزيع منطقه آوری تابثیر قرار داده است. بر همین مبنا، أای را تحت تساختار فضايي منطقه

سه ويژگي اصلي و مهم را در رابطه با  آوری تاب ی يهاتحاد»ای دارد. کید فزايندهأای تهای موضوعات منطقهسیاست

که سیستم را در  یا کننده کنترلنیروی (؛ Tongyue, Pinyi & Chaolin, 2014: 8)کندبیان مي آوری تابمفهوم 

ياد  "تعادل"از اين نیرو با عنوان  اختار و عملکرد خود را حفظ نمايد؛سازد تا سای از تغییرات توانمند ميمقابل مجموعه

 . "نوآوری"ظرفیت ايجاد و ارتقای يادگیری سازگار تحت عنوان و  ؛يده خودسازمان ظرفیت شود؛مي

 ی يهنظرتغییر پارادايم در دستگاه فکری  عنوان بهريزی برنامه ی حوزهدر  آوری تابمفهوم مطالعه در رابطه با  

های اجتماعي و میالدی در پاسخ به تهديدات محیط زيستي از سازگاری چارچوب 1990 یدههبه اواخر  ،ريزیبرنامه

تمرکز اولیه و اصلي آن بهبود کالبدی و زيرساختي به منظور مقابله با وقايع ناگوار بوده  ،درواقعگردد. سازماني برمي

 آوری تابدو ويژگي مهم از  ،صورت گرفته (2007فاستر ) ای که توسطمطالعه(. Lu & Stead, 2013: 205)است

و  آوری تابآمادگي  ريزی مشخص نموده است؛از منظر برنامه آوری تابای را در قالب چارچوبي برای ارزيابي منطقه

 ريزی است.آوری از منظر برنامهچارچوب مفهومي و عملیاتي ارزيابي تاب ی دهنده نشان (1)شکل   آوری.عملکرد تاب

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 15

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1635-en.html


 39                                           1400تابستان ،چهارم، شماره چهل و يازدهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 
 

 
  (Foster, 2007)یزريدر قالب نظام برنامه یا منطقه آوری تاب يابيارز یبرا يچارچوب: 1شکل 

 

نظر عمومي بر اين موضوع است که نواحي شده اجماعارائهريزی در میان ادبیات برنامه ی يهنظراز منظر رويکرد و 

 پذير یبآساقتصادی -نئولیبرال سیاسي های يدئولوژیاای در برابر پیامدهای بازيابي اقتصادی تحت فزاينده طور بهشهری 

و مورد توجه قرار  آوری تابطي سالیان اخیر تحول و تکامل رويکرد »(. Eraydin & Taşan-Kok, 2013: 7)اندگشته

در  آوری تابهای پديد آمدن رويکرد ذابیتج ازجملهاست.  يرناپذ اجتنابريزی گرفتن آن از منظر و رويکرد برنامه

پیچیده از افراد و  یوستهپ هم بههای توان به کارايي آن در فهم، مديريت و حکمراني سیستمريزی ميبرنامه ی يهنظر

آن کاربست اين رويکرد از  ييگراکاربردبنابراين با توجه به ماهیت (؛ Folke et al., 2004: 565)طبیعت اشاره کرد

های مختلف را در شناسايي تغییرات احتمالي يا گذار از ترکیبات سیستم یرانگیمتصمگران و ، تحلیليزیر برنامهمنظر 

توان را مي يزیر برنامهدر رويکرد و دستگاه فکری نظام  آوری تابکاربست تفکر  (.Peterson, 2000: 230)سازدآگاه مي

های به تسهیل فهم در تکامل مشترک از سیستم توان يمکه از آن جمله  ثر و مفید دانستاز چندين منظر مؤ

تأکید بر عوامل  اجتماعي،-های اکولوژيکيبرجسته نمودن ظرفیت سازگاری سیستم اجتماعي و اکولوژيکي،-اقتصادی

ای دن پايهفراهم نموهای منفرد شهری مهم هستند، سیستم یریگ شکلهايي که در مند از اختاللخارجي و غیر نظام

های خدمات اکوسیستم که رفاه انسان را بهبود افزايش فهم پويايي آن، پذيری یبآسمند از شهرها و برای تحلیل نظام

های کمک به ايجاد ارتباط از جنبه ا تغییرات در انواع مختلف اختالل وتمرکز بر ايجاد ظرفیت برای مقابله ببخشد، مي

  (.Eraydin & Taşan-Kok, 2013: 11)مندرويکرد نظام فضايي و اکولوژيکي در يک-فیزيکي

های بیروني که ريزی همانند تحلیلي برای پوياييبرنامه ی يهنظرآوری مبنايي برای برای تاب يزیر برنامه 

رويکردی دانست که  مانند بهتوان کند. همچنین آن را مياقتصادی، اجتماعي و فضايي شهر را تسريع مي پذيری یبآس

کاربست و  ،کند. به عبارتي بهترايجاد ارتباط بین فرآيندهای اقتصادی و اجتماعي با فرآيندهای اکولوژيکي کمک ميدر 

ريزی به منظور ارتقاء ظرفیت آن ريزی همانند بازنگری يک ماده برای برنامهبرنامه ی يهنظردر  آوری تاب یریکارگ به

ريزی های اصلي برنامهويژگي (.Eraydin, 2013: 3)استنواع مختلف برای مقابله با تغییرات ناگهاني و آهسته در ا

جامع  يزیر برنامهريزی مورد تحلیل و بررسي قرار داد. اولي برنامه توان در قیاس با پارادايم غالب درآوری را ميتاب

ريزی مشارکتي که بوده است و دومي برنامه 1980تا  1950 یها دههعملیاتي در طي  يزیر برنامهعقاليي که بنیان 

 . (1 )جدول ريزی غالب گرديدبرنامه ی يهنظردر  1980 یدههالگويي تازه از  عنوان به
 

 یزريمختلف برنامه یکردهايرو هایيژگيو: 1جدول 

 آوری تابريزی برنامه مشارکتي يزیر برنامه جامع عقاليي يزیر برنامه 

 عقالنیت مشارکتي عقالنیت سودمند عقالنیت
 یکنندهالنیت يکپارچه؛ چارچوبي که ادغامعق

 استعقالنیت سودمند و مشارکتي 

 بازيگران
اشخاصي حقیقي/ 

 کارشناسان
 های تعامليافراد در گروه

ای با کارشناسان فني، های درون رشتهگروه

يادگیری عوامل  عنوان بههای اجتماعي گروه

 تغییر

 تعهد و الزام نسل توافق تعريف اهداف برای همه ارتباط بین بازيگران
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 40                                             / قنبری ...ی در سيستم اطالعات جغرافياييا منطقهی آور تابتحليل الگوی فضايي 

 آوری تابريزی برنامه مشارکتي يزیر برنامه جامع عقاليي يزیر برنامه 

 مدت کوتاه بلندمدتتا  مدت یانم رويکرد زمان
، رويکرد سیستمي و اقدامات بلندمدترويکرد 

 فوری

نگراني و اهمیت 

 داشتن
 توافق تعاملي/ تصمیم حل مسئله

 عنوان بهناشي از عقالنیت ابزاری  مسائل

 کند.محدوديت عمل مي

 هدف

اقدامات  ينتر مهمتعريف 

/ به منظور دستیابي به مؤثر

 اهداف

 اجماع نظر، فهم مشترک
، تأسفها برای وضعیت بدون تعريف اولويت

 آمادگي برای اختالالت اصلي و کوچک

 خروجي
دانش  ی تصمیمات: بر پايه

 فني

تصمیم جمعي بر اساس 

 یگرفته شکلهای ارزش

 اجتماعي

های منعطف مربوط به ناهمگوني حلراه

 فضايي، عملکرد و تغییر زمان

 تصمیمات جامع محتوا/ مفهوم
محتوا همانند خروجي 

 فرآيند
 هاخط قرمز و اولويت

 های انفرادیارزش ارزش سیستم
 یگرفته شکلهای ارزش

 اجتماعي
 های جهاني برای منافع مشترکارزش

مباني ارزيابي در 

 هاخروجي
 کارآيي

های مبتني بر ارزش

 اجماع و انضباط
 آوری تابهای ويژگي

 (Eraydin, 2013)منبع: 
 

 يزیر برنامهو  آوری تابيک تعريف جامع در قالب چارچوبي يکپارچه در تفکر  یارائهيکي از مباحث مهم در 

اصول و مباني راهنمايي ذهن انسان در فرآيند  ؛ريزی عبارت است ازعملیاتي، عقالنیت آن است. عقالنیت در برنامه

ريزی اذعان برنامه ی يهنظرپیرامون  ،ادبیات (.Faludi, 1985: 9)جمعي است گیری یمتصمتفکر و استفاده دلیلي از 

 (؛Alexander, 2000)اندهای متنوع شکل گرفتهريزی بر اساس عقالنیتهای مختلف برنامهپارادايم دارد کهمي

قرار گرفته است، نیازمند يک رويکرد  موردبحثهای پیشین که طي بخش طور همانآوری ريزی تاببرنامه بنابراين،

بلکه از  ،نمايدقادر به سازگاری مي تنها نههای شهری را که سیستم يریپذ انعطافسیستمي، تعريفي مشخص از ابزار و 

شناسي ريزی روشآوری در برنامهجهت ارزيابي تفکر تاب. ازدمند ستواند بهرهمي   اختالالت مورد انتظار و ناگهاني نیز

انتخاب  (2؛ شناسايي مشکالت اصلي سرزمیني( 1(: Eraydin, 2013)اصلي باشد یمعقول آن بايد دارای هفت مرحله

های انتخاب ويژگي (4 ؛آوریتاب ی حوزههای مرتبط با سیاستشناسايي اقدامات و  (3 ؛ريزی مربوطاسناد برنامه

سنتز و سنجش ( 7و  کننده یینتعهای و شاخص آوری تابانتخاب ابعاد  (6 ؛االت ارزيابيؤتدوين س (5 ؛مناسب آوری تاب

  .انتقادی از نتايج ارزيابي

 تحقيق یپيشينه -2

در  آوری تابهای سنجش ظرفیت»ای با عنوان توان به مقالهگرفته در داخل کشور ميهای صورتپژوهش ازجمله

 مقادير ی( اشاره کرد. هدف اصلي اين مقاله، ارزيابي و مقايسه1394پور و عادلي، )داداش «مجموعه شهری قزوين

ها در مقادير اين شاخص یی شهری قزوين با حد بهینهای در سطح مجموعهمنطقه آوری تابهای ابعاد مختلف شاخص

فضايي -شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعي، نهادی وکالبدی در اين مطالعه شده انتخابهای سطح جهاني است. شاخص

 یمحیطي با استفاده از مدل شبکه آوری تاببررسي میزان »عنوان ( در پژوهشي با 1390همکاران )است. صالحي و 

 تر یشباين پژوهش  ،درواقعقرار دادند.  يموردبررسدر سطح شهر را  آوری تابمحیطي و  پذيری یبآس ،«علیت

 آوری تابمدل  يتدرنهاشود که محیطي را شامل مي پذيری یبآسو  آوری تاب ی حوزههای نظری در بنیان یدربردارنده
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را در سطح  آوری تاب( 1393) پیشنهاد دادند. صادقلو و سجاسي قیداری علیت را یمحیطي بر اساس مدل شبکه

قرار دادند. در اين  يموردبررسپذيری را هوم زيستلیزان و ارتباط آن با مفو پا تپه مراوههای روستايي دهستان سکونتگاه

های روستايي پذيری سکونتگاهعامل اصلي ناپايداری زيست عنوان بهناشي از آن  های یبآسمخاطرات محیطي و  ،مطالعه

در سطح جوامع روستايي با طراحي پرسشنامه و  آوری تابپذيری و های زيستبا تلفیق شاخص و عنوان گرديده است

پرومتي به تحلیل آن پرداختند.  یشاخصهچند گیری یمتصمهای آن از طريق روش همبستگي و مدل راج گويهاستخ

اجتماعات نیز ارتقاء  آوری تابهای روستايي میزان نتايج اين پژوهش نشان داد که با افزايش زيست پذير بودن سکونتگاه

و شاخص سازی آن در مديريت  آوری تابتبیین مفهومي » عنوانای با در مطالعه (1390) يابد. رفیعیان و همکارانمي

را تبیین کردند و با بررسي عمیق  آوری تاب ی حوزهمفاهیم و رويکردهای نظری در  («CBDMمحور ) اجتماعسوانح 

 قرار يموردبررسآور در برابر مخاطرات طبیعي بسازی را برای ارتقای جوامع تاشاخص ، حوزهرويکردهای نظری اين 

هايي دادند. مطابق با نتايج حاصل از اين پژوهش، رويکردهايي برای شاخص سازی مناسب دانسته شدند که به ويژگي

کلیدی  نفعان یذ عنوان بهمردم  يریپذ مشارکتها و همانند مکان محور بودن، يکپارچه نگری در انتخاب ابعاد و شاخص

 در جوامع محلي را در نظر بگیرد. يزیر برنامه

های شهری در اجتماع کالبدی آوری تاببا عنوان سنجش و ارزيابي  ديگری یدر مطالعه (1394ي و همکاران )رضاي

تمام خانوارهای ساکن تهران را جامعه  ،میداني یهای شهر تهران( به صورت مطالعهموردی: محله ی)مطالعه برابر زلزله

 آوری تاببرای سنجش وضعیت را وزين و روش الکتره  ی. اين مطالعه تلفیق روش مجموع سادهندهدف قرار داد

کالبدی با  آوری تابدر اين مطالعه به منظور ارزيابي  شده یمترستدوين الگوی  ،يتدرنهاقرار داد.  مورداستفادهکالبدی 

 ها و نواحي شهری نیز پیشنهاد گرديد.توجه به قابلیت اجرايي بودن برای ساير محله

رات طبیعي: آوری در برابر مخاط تاب»( با عنوان 2010) و همکاران 1که توسط ژوو یشمندای بسیار ارز در مطالعه

ای همانند رويکردی برای فهم طور فزاينده آوری به دارند که رويکرد تاباذعان ميانجام شد، « يک رويکرد جغرافیايي

 .گیردقرار مي مورداستفادههای سوانح و باليای طبیعي های ناشي از سیستمپويايي

 ی حوزهآوری در  دهي برای تاب ريزی برای کاهش خطر و سازمان ای با عنوان برنامه در مطالعه (2010) 2جرارد هاتر

ريزی برای کاهش خطرات و مخاطرات محیطي  برنامه ی حوزهمخاطرات طبیعي به بررسي نظرات محققان پیشین در 

ريزی کاهش خطرات با رويکرد  سازی برنامه خاص برای مفهوم ایدارد که عوامل و شرايط زمینهپردازد. وی بیان ميمي

های غیردولتي و همچنین های محلي، سازمانتوان به مقامات دولتي، دولتميوری مهم و ضروری است. از عامالن آ تاب

 ها همانند قبل، هنگام و بعد از مخاطرات طبیعي با پیامدهای جدی بايد اجتناب شود.زمینه

آوری در سطح  سازی مکاني و زماني تابيکمّ»با عنوان  (2013ن )اهمکارو  3گرفته توسط فرازيرتدر پژوهش صور

 محور،توان به کاربست معیارهای مکانمي نسبت به ديگر مطالعات های اين مطالعهبرتری ازجملهاشاره نمود.  «جامعه

شناسي اين پژوهش  روش ها ذکر کرد.فضايي شاخصهای مکاني و و زمینه ها و معیارهادهي به شاخصهای وزنتفاوت

 های فضايي معطوف بوده است.مصاحبه مقدماتي، بررسي طرح، گروه تمرکز و تحلیل یمرحله 4در 

 ؛(2003کاتر و همکاران ) (؛2016، 1996) ، مطالعات ديگری توسط کاترالذکر فوق یها پژوهشعالوه بر مطالعات و 

ترين مهم اما؛ ورت گرفته استص. ( و..2016(؛ هوانگ و همکاران )2016زی )گرازينو و راي ؛(2004دالزيل و همکاران )

ريزی و برنامه ی يهنظرتوان در رويکرد ترکیبي و تلفیق قبلي را مي یذکرشدههای حاضر با نمونه یوجه تمايز مطالعه

های تحلیل فضايي همانند شاخص های نظری تحقیق و همچنین کاربست تکنیکآوری به لحاظ بنیانرويکرد تاب

 اهمیت دانست. حائزشناسي های داغ در بستر سیستم اطالعات جغرافیايي از منظر روشخوشه و لکه موران، تحلیل

                                                 
1- Zhou 

2- Hutter 

3- Frazier 
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 42                                             / قنبری ...ی در سيستم اطالعات جغرافياييا منطقهی آور تابتحليل الگوی فضايي 

به سبب مديريت بهتر و  یا منطقه-شهری يزیر برنامهآن در سطح مطالعات و  یریکارگ بههای ، زمینهحال ينباا

های مفهوم ای مورد توجه قرار گرفت. در اين نوشتار ضمن تبیین ريشهفزاينده طور به یا منطقه یثیرگذاری در توسعهأت

ای در بستر سیستم اطالعات جغرافیايي در منطقه آوری تابريزی، وضعیت برنامه ی حوزهآوری و الگوهای نظری در تاب

شهرستان آذرشهر، اسکو، بناب،  8سیاسي  یها محدودهدر قالب  ارومیه ی ياچهدرشرقي  ی کرانه یحاشیه یمنطقه

مطالعاتي با  یو الگوی فضايي حاکم بر محدودهگیرد قرار مي يموردبررسشیر، مراغه و ملکان تبريز، شبستر، عجب

بنابراين هدف بنیادين تحقیق حاضر، تحلیل ؛ گرددتحلیل مي GIS افزار نرماستفاده از ابزارهای تحلیل فضايي در 

 آوری است.ظرفیت تاب نظر ازنقطه موردمطالعه ی منطقهجغرافیايي  یو الگوی فضايي حاکم بر گستره وضعیت، ساختار

 عنوان بهريزی ريزی و ظهور آن در ادبیات برنامهبرنامه ی يهنظرآوری عمدتاً از منظر رويکرد تاب ،در اين مطالعه

آوری يک منطقه، ناحیه يا با تحلیل و ارزيابي تاب رواقعدهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تغییر پارادايم طي سال

آمادگي برای مقابله با  یزمینه ،حال یندرعهای يک منطقه آشنا شد و ها و ضعفها، قابلیتتوان هم با ويژگيشهر مي

 یدرياچه یحاشیه یمنطقه ،لذا با اهتمام بر اين موضوع ريزی و مديريت بحران را داشت،مخاطرات احتمالي در برنامه

های اقتصادی، يکي از مناطقي که تراکم جمعیت و بارگذاری انواع فعالیت عنوان به يشرق يجانآذرباارومیه در استان 

تحلیل  ،هدف اصلي پژوهش حاضر ،بنابراين؛ مطالعاتي انتخاب گرديد یمحدوده عنوان به ،صنعتي و... در آن زياده بوده

-ها و قابلیتضعفنخست،  یاست تا در مرحله آوری تاباز منظر ظرفیت  موردمطالعه ی منطقهالگوی فضايي حاکم بر 

 ؛فضايي در آن تسهیل گردد یروند مديريت بحران و توسعه ،هاو در ادامه با توجه به اين قابلیتشود های آن شناسايي 

با  موردمطالعه ی منطقهدر  آوری تابتوان عنوان کرد که الگوی فضايي ، پرسش اصلي تحقیق را به اين شکل ميرو ينازا

 ؟استهای تحلیل فضايي به چه شکلي کاربست تکنیک

 تحقيق يشناس روش -3

، رو ينازاارزيابي و تحلیل قرار گرفته است؛ در برابر مخاطرات و سوانح طبیعي مورد  تر یشب يطورکل بهآوری تاب

متعددی متناسب با هدف هر پژوهش علمي بسط و توسعه يافته است. در اين پژوهش نیز  ها و ابزارهای تحلیليمدل

و با استفاده  های کميای با استفاده از شاخصآوری منطقههدف اصلي آن، شناخت الگوی فضايي حاکم بر ظرفیت تاب

 ؛م اطالعات جغرافیايي استسیست افزار نرمآماری در بستر های تحلیل فضايي و همچنین زمیناز ابزارها و تکنیک

 .تواند کاربردی باشدشناسي کلي پژوهش حاضر تحلیلي و هدف آن مي، روشرو ينازا

 یچند شاخصهآوری در سیستم اطالعات جغرافیايي رويکرد سنجش به منظور عملیاتي کردن فرآيند سنجش تاب 

GIS- ،شود:اصلي به شرح زير تقسیم مي یخود بر چند مرحله ،اين مرحله از تحقیق لذا مبنا انتخاب گرديد 

 ؛گیری(انتخاب معیارهای مناسب )تشکیل ماتريس اولیه تصمیم -

 ؛GIS محیط تشکیل بانک اطالعاتي در -

 ؛ها دادهماهیت نوع  به وکتور به رستر با ابزار مناسب با توجه های يهالتبديل  -

 ؛با استفاده از روش فازی صورت گرفته است( ها دادهسازی )روش نرمال هااليه یساز نرمال -

مراتبي و در بر پايه روش تحلیل فرآيند سلسله دهي)روش وزندار های وزناليه یدهي به معیار و تهیهوزن -

 ؛صورت گرفته است( Expert Choice افزار نرم

 .آوریتعیین شاخص کلي تاب -

ها و سطوح آوری زيرساختآوری اجتماعي، تابص تابمعیار در قالب سه شاخ 19 ،ایآوری منطقهدر سنجش تاب

 ،تهیه گرديد. در ادامه GIS افزار نرمهای تحقیق در بستر سپس اليهآوری استحکام بنا انتخاب گرديد. دسترسي و تاب

 با استفاده از روش يتدرنهاسازی گرديد و نرمال ،با استفاده از روش فازی شده یهتههای رستری يا همان اليه ها داده

 طور همانآوری تعیین گرديد. خص کلي تابو همچنین شا ذکرشدهری در سه بعد آوهای تابپوشاني وزني شاخصهم

 تحلیل یزوجي بر پايه ی دهي مقايسهکه عنوان گرديد، به منظور تعیین اهمیت نسبي معیارهای تحقیق از روش وزن
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گیری از روش با بهره یها داده یساز نرمالاستفاده شده است و  Expert Choice افزار نرممراتبي با کاربست سلسله

های مثبت و منفي هدف اصلي تحقیق در نظر گرفته در اين روش نیز برای بي مقیاس سازی جنبهفازی صورت گرفت. 

ها اطالعاتي در بستر سیستم سازی و بي مقیاس کردن اليهشود. لذا، در اين پژوهش نیز از روش فازی در نرمالمي

نظرات  یشايان ذکر است که تعیین اهمیت نسبي معیارهای بر پايه ( استفاده شده است.GIS) ييایجغرافاطالعات 

 ،روش گلوله برفيگیری از نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاه صورت گرفته است. کارشناسي در سطح نخبگي با بهره

 يژهو به نباشند. ييشناسا قابلگیری به راحتي  ي برای مواقعي است که واحدهای نمونهگیری غیراحتمال يک روش نمونه

دهند. در اين روش  يم لیتشک را بزرگي لیخی  جامعه کي ازي کوچکبخش  اي ابیکم اریبس واحدها نيا که يهنگام

 رییگ نمونه واحد نیدوم انتخاب ويي شناسا برای آن از رییگ نمونه واحد نیاول انتخاب اپس از شناسايي ي ،آمارگیری

ی آماری در اين  . جامعهشوند يم و انتخاب ييشناسا ،نمونه گريواحدهای د ،بیترت نی. به همردیگ يکمک م ايستفاده ا

 يجانآذرباها و مؤسسات آموزش عالي گردشگری استان  آموختگان دانشگاه پژوهش، شامل کارشناسان، اساتید و دانش

روش  ،پژوهش و ساختار صنعت گردشگری تیبا توجه به ماهبا توجه به موارد مذکور و نیز  یجهدرنت .است يشرق

 .است يبرفه استفاده از روش گلول نیمراجعه به خبرگان و همچني و به صورت قضاوت رییگ نمونه

 (AHP) مراتبيروش تحليل سلسله -4

 ی عمليریگ میتصمی عناصر بند تياولوی است که با شناسايي و ریگ میتصم روش مراتبي،روش تحلیل سلسله

گرفته  کاری به بند تياولوشود که در های احتمالي ميها و گزينهها يا مشخصهها، معیارهدفاين عناصر شامل  شود. مي

ي، سادگ  بهمراتبي با توجه که روش فرآيند تحلیل سلسله دهد  يمحاصل از استفاده از اين روش نشان  يجنتا شود.مي

، در بررسي ها قضاوتسازگاری در  و نیز قابلیت زمان هم طور بهی معیارهای کیفي و کمي ریکارگ بهی، ريپذ انعطاف

 اصل چهارمراتبي بر اساس ند کاربرد مطلوبي داشته باشد. فرآيند تحلیل سلسلهتوای ميزير برنامهموضوعات مربوط به 

ی اين روش الزامي ریکارگ بهی شده است و رعايت اين اصول در گذار انیبنشرط معکوس، همگني، وابستگي و انتظارات 

 مختصر به شرح زير است: طور به AHP(. فرآيند روش 77:1392است)پورطاهری، 

کمیتي  9)برای مقايسه و قضاوت از جدول  ها شاخصضريب اهمیت  ی( محاسبه2؛ ايجاد ساختار سلسله مراتبي (1

در اين ) ها نهيگزضريب اهمیت  یین( تع4؛ ها شاخصن اهمیت زيروز ی( محاسبه3؛ شود(ساعتي استفاده مي

 باشد، نداشتهي شاخصدر ارتباط با هر يک از زير معیارها و اگر شاخصي، زير  ها نهيگزمرحله ارجحیت هر يک از 

امتیاز  یین( تع5 (؛کمیتي ساعتي است 9مبنای قضاوت مقیاس  شود،خود شاخص قضاوت و داوری مي یماًمستق

 راتبي ساعتي که منجر به يک بردار اولويت،ماصل ترکیب سلسله عنوان به برای اين کار از تابع زير) ها نهيگزنهايي 

 .(استفاده خواهد شد ،شودمراتبي ميدر تمامي سطوح سلسله ها قضاوت یبا در نظر گرفتن همه
𝐣                                                   1ی  رابطه = ∑ ∑ 𝐖𝐤𝐖𝐢(𝐠𝐢𝐣)

𝐦
𝐢=𝟏

𝐧
𝐤=𝟏 

 

 ها قضاوتبررسي سازگاری در  (6

.𝑰                                                                                   2ی  رابطه 𝑰 =
𝝀𝒎𝒂𝒙−𝒏

𝒏−𝟏
 

از نظر همبستگي و معناداری در  يموردبررس ی منطقهسطح به منظور تحلیل الگوی توزيع و پراکنش       

بین  یبه رابطه يخودهمبستگفضايي استفاده شده است.  يخودهمبستگجغرافیايي از روش آماری  یگستره

دهد که مقادير قوی زماني رخ مي يخودهمبستگشود. رگرسیون مربوط مي مقادير باقیمانده در طول خط

تغییراتشان به صورتي سیستماتیک رخ دهند.  ،يگرد عبارت به با هم در ارتباط باشند؛ يداًشدباقیمانده 

ساده است و در حقیقت بسط همین مفهوم در آمار متعارف  نسبتاًخودهمبستگي فضايي مفهومي  ،حال ينباا

 است.
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دهد که مقادير يک متغیر که از نظر جغرافیايي به هم نزديک قوی زماني رخ مي يخودهمبستگبه عبارت بهتر، 

تصادفي در فضا توزيع شده باشند،  طور بهها مربوط به آن یرهایمتغا هم مرتبط باشند. اگر عوارض و يا مقادير ب ،هستند

تحلیل الگوهای پراکنش و توزيع  یها ارتباطي وجود داشته باشد. يکي از ابزارهايي که در زمینهنبايد بین آن ظاهراً

نیز  I 4موران یفضايي که به آماره يخودهمبستگشود. تحلیل مي مورداستفادهدر فضا و مکان نیز  ها يدهپدعوارض و 

دهد، بلکه اطالعات مفیدی در مورد ارتباط دروني عوارض به دست مي خود یخود به تنها نهاين تحلیل  معروف است.

 :(60-61:1390)عسگری، گیرندقرار مي مورداستفادهتر آماری نیز های پیچیدهنتايج آن برای بسیاری از تحلیل

𝐼                                                      3ی   رابطه =
𝑛

𝑆0

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑖𝑧𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑧𝑖
𝑛
𝑖=1

 

𝑥𝑖)با میانگین آن  i یعارضه یفاضل بین مقدار خصیصه: ت𝑧𝑖ا در اينج − �̅�) است .𝑤0یزن فضايي بین عارضه: و 

i  وj است. n : بوده و  مورداستفاده یجغرافیايي موجود در اليهتعداد کل عوارض𝑆0 :است های فضاييجمع کل وزن 

 . )همان(
𝑆0                                  4ی  رابطه = ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 

 شود: موران از طريق رابطه زير محاسبه مي ی-استاندار برای آماره 𝑧𝑖امتیاز 

𝑧𝑖                             5ی  رابطه =
𝐼−𝐸[𝐼]

√𝑉[𝐼]
 

 که در آن:

𝐸[𝐼]                     6ی  رابطه = −
1

(𝑛−1)
 

𝑉[𝐼] = 𝐸[𝐼2] − 𝐸[𝐼]2 
در دو نوع  یاييجغراففضايي توسط شاخص موران در سیستم اطالعات  يخودهمبستگنتايج حاصل از تحلیل 

يا اين است که آيا داده پراکنده و  ی دهنده نشان درواقعگردد. خروجي گرافیکي مي ارائهگرافیکي و عددی 

دارای  ها داده ،اگر مقدار شاخص موران نزديک به عدد مثبت يک باشد يطورکل بههستند.  شده یبند خوشه

 ها دادهای بوده و اگر مقدار موران نزديک به عدد منفي يک باشد، آنگاه فضايي و دارای الگوی خوشه يخودهمبستگ

 شود.معناداری آماری سنجیده مي. البته اين مقدار از نظر استو پراکنده  یختهگس ازهم

 های تحقيق يافته -5

شناسي، پس از تعیین معیارها و زيرمعیارهای مناسب برای تحقیق گام در بخش روش ذکرشدهبا توجه به فرآيند 

 (2)صورت گرفته است. جدول  AHPکه در اين پژوهش با استفاده از روش  ست، تعیین اهمیت نسبي معیارهابعدی

 دهد.اهمیت نسبي معیارهای پژوهش را نشان مي

 
 هاآوری، معیارها، زيرمعیارها و اهمیت نسبي آن: ابعاد تحلیل وضعیت تاب2جدول 

 وزن زيرمعیار زير معیار وزن معیار معیار

 413/0 جمعیتي-بعد اجتماعي

 052/0 تراکم جمعیت زن

 099/0 ساله مرد 14تا  0تراکم جمعیت 

 083/0 مرد تر یشبساله و  65تراکم جمعیت 

 133/0 ساله زن 14تا  0تراکم جمعیت 

 142/0 زن تر یشبساله و  65تراکم جمعیت 

 041/0 تراکم افراد باسواد

 052/0 سواد يبتراکم افراد 

                                                 
4- Moran's I 
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 وزن زيرمعیار زير معیار وزن معیار معیار

 050/0 تر یشبساله و  10تراکم شاغالن 

 070/0 تر یشبساله و  10تراکم بیکاران 

 067/0 تراکم افراد دارای همسر

 099/0 فوت همسر(همسر ) يبتراکم افراد 

 122/0 طالق(همسر ) يبتراکم افراد 

 1 جمع

دسترسي به 

 هازيرساخت
260/ 

 355/0 شهری یها محدودهفاصله از 

 355/0 های اصليفاصله از راه

 /145 های فرعيراهفاصله از 

 145/0 آهنفاصله از خطوط راه

 1 جمع

استحکام بنای 

 روستاييها سکونتگاه
327/0  

 311/0 نسبت بناها با اسکلت فلزی به کل

 493/0 نسبت بناها با اسکلت بتن آرمه به کل

 196/0 ساير به کل* ذکرشدهنسبت بناهای 

 1 جمع

يک  عنوان بهبنابراين نسبت ساير به کل بناها است،  تر یشب آرمه بتنهای فلزی و بنا در حالت*با توجه به اينکه استحکام 

 معیار منفي انتخاب گرديده است.

 

 گانه در قالب يک معیار جامع، 12جمعیتي و ادغام معیارهای -در بعد اجتماعي آوری تابوضعیت  یارائهبه منظور 

سیستم اطالعات جغرافیايي انجام  افزار نرمدر بستر  یگذار هم برای هر معیار با استفاده از ابزار روی شده یهتههای اليه

ارتباطي ذکر اين نکته ضروری  یها و دسترسي به شبکهآوری زيرساختدر بخش تحلیل وضعیت تاب .(2شکل ) يدگرد

 تری یشب آوری تابمناطق دارای  بخش طبیعتاً در اين مورداستفادهمعیارهای  یرتأثبا توجه به اهمیت و  است که

واضح گويای  طور به (3شکل )شهری را دارند.  یها محدودههای ارتباطي و هستند که دسترسي مناسب به زيرساخت

 طور همانشد.  ارائهدر بخش قبلي  ،ه کار گرفته شدهآوری استحکام بنا سه معیار بدر تحلیل وضعیت تاب اين امر است.

اول  یها در رتبهدهستان بناجوی شرقي در شهرستان بناب نسبت به ساير دهستان ،شودزير مشاهده مي یکه در نقشه

 قرار گرفته است. آوری تاب

شهری  یها محدودهها و اجتماعي، دسترسي به زيرساخت آوری تابدر سه شاخص  آوری تابپس از تحلیل وضعیت 

ای در منطقه آوری تابتوان به شاخص کلي با ادغام و ترکیب سه شاخص فوق، مي يتدرنهااستحکام بنا  آوری تابو 

لي که با کاربست روش تحلیل دهي در سه شاخص اصدست يافت. با توجه به فرآيند وزنبرابر مخاطرات محیطي 

بودند و در  327/0و  413/0اجتماعي و استحکام بنا به ترتیب دارای  آوری تابهای مراتبي صورت گرفت. شاخصسلسله

، رو ينازا قرار داشت؛ 260/0ش شهری با ارز یها محدودههای ارتباطي و ی شاخص دسترسي به زيرساختبعد ی مرحله

بنابراين، ؛ بوده است تر یشبها اهمیت شاخص اجتماعي نسبت به ساير شاخص طبیعتاًای نیز منطقه آوری تابدر تعیین 

 .ای از اين منظر نمايان استمنطقه آوری تاب( وضعیت 4ی شکل )با مشاهده
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 های ارتباطيدسترسي به زيرساخت آوری تاب: شاخص 3شکل  اجتماعي آوری تاب: شاخص 2شکل 

 

 
 استحکام بنای ساختمان در مناطق روستايي آوری تاب: شاخص وضعیت 4شکل 
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 بندی آنای و طبقهمنطقه آوری تاب: شاخص 5شکل 

 

بندی فضايي بین هیچ نوع خوشه"صفر آن است که  یدر مورد اين ابزار بايد به اين نکته توجه داشت که فرضیه

بسیار کوچک و مقدار  P-valueمقدار  که يزمان. "وجود ندارد موردنظرمرتبط با عوارض جغرافیايي  یمقادير خصیصه

Z صفر  یتوان فرضیهاطمینان قرار گیرد(، آنگاه مي یخارج از محدودهباشد ))قدر مطلق آن( بسیار بزرگ  شده محاسبه

اگر مقدار دهند و بندی فضايي را نشان مينوعي خوشه ها دادهاز صفر باشد،  تر بزرگرا رد کرد. اگر مقدار شاخص موران 

 باشند.دارای الگوی پراکنده مي موردمطالعهعوارض  ،از صفر باشد تر کمشاخص 

موران  یکلي با استفاده از آماره آوری تابالگوی توزيع طبقات شاخص  ،شودمشاهده مي (6شکل )که در  طور همان

و  است 282572/0مقدار شاخص موران در اين تحلیل شود، مالحظه ميای است. چنانچه از نوع الگوی خوشه

فضايي  يخودهمبستگدارای  ها دادهتوان نتیجه گرفت که لذا مي ،مقدار آن مثبت و نزديک به يک است که ييازآنجا

عدم  ین فرضیهتوامي P-valueو بسیار کوچک بودن مقدار  Zهستند. همچنین با استناد به باال بودن امتیاز استاندارد 

 را رد نمود. موردمطالعه ی پهنهآوری در فضايي بین توزيع تاب يخودهمبستگوجود 

 یبند خوشههای نقشه یگیری شد، گام بعدی تهیهتوسط شاخص موران اندازه آوری تابمیزان معناداری  ازآنکه پس

تفاده از اين با اس درواقعتفاده شده است. های داغ اسو تحلیل لکه دانه تکاست که در اين مطالعه از تحلیل خوشه و 

تعیین معنادار از نظر آماری وجود دارند، فضايي  دانه تکو  های داغ، سردها لکهکه در آنرا هايي توان مکانابزارها مي

 ،شودنیز شناخته مي "(Ancelin Local Moran's I) شاخص انسلین محلي موران"نمود. تحلیل خوشه و ناخوه که به 

میزان توزيع و تفاوت پراکنش عوارض  ،. به عبارتياستدر فضا  ها يدهپداز ابزارهای مفید برای نمايش توزيع آماری 

 گردد.جغرافیايي با استفاده از اين ابزار حاصل مي
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 موران ی: نمايش گرافیکي نتايج آماره6شکل 

 

 یبه معنای آن است که عارضه ،مثبت باشد Iتوان گفت که اگر مقدار ها ميناخوشهها و خوشه یدر تحلیل نقشه

بخشي از آن خوشه است. اگر  موردنظربنابراين اين عارضه ؛ توسط عوارض مشابه خود محاصره شده است موردنظر

با آن ندارد، محاصره مشابهتي  اصالًتوسط عوارضي که  موردنظر یبه معنای آن است که عارضه ،مقدار آن منفي باشد

شود. الزم به ذکر است که شاخص موران محلي فقط در چارچوب ناخوشه نامیده مي درواقعشده است. اين نوع عارضه 

 5بنابراين سطح معناداری آن از نظری آن تا ؛ قابل تفسیر و تحلیل است P-valueامتیاز استاندارد محاسبه شده و 

های مقادير زياد شاخص خوشه رنگ يآبهای شود، خوشهباال مشاهده مي (الف) یکه در نقشه طور هماندرصد است. 

 عنوان بهآوری، ناخوشه که در اين نقشه وجود ندارد و رنگ زرد های مقادير کم شاخص تابخوشه ، رنگ قرمزآوری تاب

 .مشخص شده است دانه تک
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 ج ب الف

 ها آوری در آنهای داغ و طبقات تابلکهها، : تبیین ارتباط فضايي در تحلیل خوشه7شکل 

يا  Gi یاستفاده کرد. آماره ها داده يادوز کمتوان در چگونگي توزيع مقادير های داغ ميدر مقابل از تحلیل لکه

 تر بزرگ Zمثبت و معنادار از نظر آماری، هر چه امتیاز  Zاست. برای امتیاز  Zنوعي امتیاز  درواقعهای داغ تحلیل لکه

منفي و معنادار از  Zدهند. برای امتیاز های داغ را تشکیل ميو لکه شده یبند خوشهد، مقادير باال به میزان زيادی باش

های لکه درواقعبندی شديدتر، مقادير پايین خواهد بود که به معنای خوشه ،باشد تر کوچک Z ز نظر آماری هر چه امتیا

دهد و رنگ آبي نیز مقادير پايین آوری را نشان ميرنگ قرمز مقادير باالی تاب )ب( یدهد. در نقشهسرد را نشان مي

 .(7دهد )شکل آوری را از نظر معناداری آماری نشان ميتاب

 و پيشنهادها گيری يجهنت -6

اجتماعي، اقتصادی،  های یتظرفثیرگذاری أت ینحوه درواقعزلزله(، ) یعيطبوانح در برابر س آوری تاب یتبیین رابطه

نوع  ان ذکر است کهدر اجتماع است. شاي آوری تابو شناخت ابعاد  آوری تابنهادی، سیاسي و اجرايي جوامع در افزايش 

وضع موجود و علل آن  آوری تابدر چگونگي شناخت  طرف يکازتحلیل آن،  یهو نحو آوری تاب ینگرش به مقوله

ثیر اساسي قرار أرويارويي با آن را تحت ت نحوهو  خطرها و اقدامات تقلیل  نقشي کلیدی دارد و از طرف ديگر سیاست

ريزی کشور مورد توجه نبوده رويکردهای نويني است که در نظام برنامه ازجملهآوری تحلیل الگوی فضايي تابدهد.  مي

های تحلیل فضايي وضعیت حاکم بر آماری و تکنیکهای زمینهش با استفاده از روش، در اين پژورو ينازااست؛ 

 اين است که وضعیت ی دهنده نشانهای تحقیق نتايج و يافتهمطالعاتي مورد تحلیل و ارزيابي قرار گرفت.  یمحدوده

گیری سط شاخص موران اندازهتو آوری تابمیزان معناداری  ازآنکه پسای است. آوری منطقه از نوع الگوی خوشهتاب

های داغ و تحلیل لکه دانه تکاست که در اين مطالعه از تحلیل خوشه و  یبند خوشههای نقشه یشد، گام بعدی تهیه

فضايي  دانه تکو  های داغ، سردها لکههايي که در آنتوان مکانبا استفاده از اين ابزارها مي درواقعاستفاده شده است. 

های مشخص گرديد که خوشه آمده دست بهبا توجه به نتايج  ،بنابراين دارند را تعیین نمود؛ معنادار از نظر آماری وجود

رستان آذرشهر استقرار يافته مطالعاتي در شه یهای مرکزی محدودهدر پهنه آور با ظرفیت بسیار مناسب عمدتاًتاب

پذيری منطقه و پاسخ به احتمال در تبیین وضعیت آسیب يژهو بهتوجه به اين امر ريزی فضايي لذا در نظام برنامهاست، 

های بزرگ جمعیتي شهری و روستايي در با توجه به استقرار کانون همچنین ثر خواهد بود.ؤوقوع مخاطرات محیطي م
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های ضرورت توجه به آسیبهای اقتصادی، تمرکز انواع فعالیت نیزباال بودن تراکم جمعیت و  يطورکل بهاين منطقه و 

ريزی و مديريت توسعه های نظام برنامهيکي از اولويت عنوان بهآور سازی جوامع محلي ناشي از مخاطرات محیطي و تاب

 ای بايد در کانون توجه قرار گیرد.منطقه

؛ صادقلو و (1390رفیعیان و همکاران ) ی قبلي نظیرگرفتهصورت یها پژوهشاضر با تحقیقات و نتايج پژوهش ح

قنبری  (؛1397قنبری و پاشانژاد )(؛ 1394رضايي و همکاران )(؛ 1394) پور و عادلي؛ داداش(1393سجاسي قیداری )

 کند. ها را تأيید مي و نتايج آن همسويي ،(2016)(، گرازينو 2004دالزايل و همکاران ) (؛2016و  2003) کاتر (؛1399)

-پذيری ناشي از مخاطرات محیطي و ظرفیت تابسنجش و بررسي ارتباط بین آسیب ی حوزهپژوهش حاضر در 

و ارتباط فضايي بین  آمده دست بهريزی محلي شکل گرفت و با توجه به نتايج آوری جوامع روستايي در نظام برنامه

 زير خالصه نمود:توان به شرح در برابر مخاطرات محیطي پیشنهادات کلي تحقیق را مي آوری تابپذيری و آسیب

درصد جمعیت استان در اين منطقه،  50شرقي و تمرکز بیش از  یکرانه ی منطقهبا توجه به اهمیت  .1

ای به اين منطقه گردد و با تدوين و ريزی محلي و مديريت بحران توجه ويژهضروری است در نظام برنامه

 ؛شودآورسازی جوامع محلي فراهم های عملي و علمي، تاباجرای برنامه

و  آوری تابمطالعاتي با هدف ارتقای  یتوجه ويژه به مناطق و نواحي روستايي مستقر در مرکز محدوده .2

 ؛های ناشي از مخاطرات محیطيمقاومت در برابر آسیب

مطالعاتي در سطح استان به منظور جلوگیری از تمرکز  یساير مناطق و خارج از محدوده یتوانمندساز .3

 ؛شهر تبريزدر حاشیه کالن يژهو بهجمعیت در اين ناحیه و  یازاندازه یشب

 .ترويج آموزش و اقدامات ايمني در مقابله با سوانح و باليای طبیعي .4

 منابع -7

 انتشارات سمت.تهران:  ،گیری چندشاخصه در جغرافیاهای تصمیمکاربرد روش .(1392) پورطاهری، مهدی -1

علمي  ی فصلنامه دو ،در مجموعه شهری قزوين آوری تابهای سنجش ظرفیت .(1394)زينب عادلي،  ،پور، هاشمداداش -2

 .73-84 صص ،هشتم ی شماره ،پژوهشي مديريت بحران

های کالبدی اجتماع آوری تابسنجش و ارزيابي میزان  .(1394)سید مصطفي ، حسیني، ضايي، محمدرضا، رفیعیان، مجتبير -3

 ،4 ی شماره ،47 ی دوره ،های جغرافیای انسانيپژوهش ی يهنشر ،های شهر تهران()مطالعه موردی: محله شهری در برابر زلزله

 .609-623صص 

و  آوری تابتبیین مفهومي  .(1390) شايان، سیاوش، رفیعیان، مجتبي، رضايي، محمدرضا، عسگری، علي، پرهیزکار، اکبر -4

 ،72یاپي پ ،4 ی شماره ،15 ی دوره ،يش فضاو آما يزیر برنامه ،(CBDM) محور اجتماعسازی آن در مديريت سوانح شاخص

 .19-41صص 

 آوری تابهای روستايي بر پذيری سکونتگاهی زيستبررسي رابطه .(1393)حمداهلل ، سجاسي قیداری، صادقلو، طاهره -5

علمي پژوهشي مديريت  ی فصلنامهدو  ،و پالیزان تپه مراوهروستايیان در برابر مخاطرات طبیعي نواحي روستايي دهستان 

 .37-44صص  ،6 ی شماره ،بحران

محیطي با  آوری تاببررسي میزان  .(1390)محمدرضا فرزادبهتاش، ، سرمدی، هاجر، يمحمدتقصالحي، اسماعیل، آقابابايي،  -6

 .99-112صص  ،59 ی شماره ،37سال  ،شناسي یطمح ،علیت یاستفاده از مدل شبکه

ای با رويکرد  پذيری محیطي در سطح منطقه . تحلیل فضايي آسیب(1397) سیالب احسان ،ابوالفضل، پاشانژاد ،قنبری -7

 ،5 ی دوره ،تحلیل فضايي مخاطرات محیطي ،(ارومیه ی ياچهدرشرقي  ی کرانه ی منطقه :مورد پژوهي) زی محیطيري برنامه

 .23-40 ، صص3 ی شماره

شرقي  ی کرانه ی منطقهپذيری محیطي در  ای و آسیب منطقه آوری تاب(. ارزيابي ارتباط بین 1399ابوالفضل ) ،قنبری -8

-356صص  )تابستان(، 72 ی شماره، 24 ی دوره، يزیر برنامهعلمي جغرافیا و  ی يهنشر ،GISاز با استفاده  ارومیه ی ياچهدر

319. 
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