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 چکیده
 تیر اهم یشرهر  یآور ترا   موضرو  امرروزه   ،از جمله زلزله یعیطب مخاطرات فراوانتوجه به خسارات با 
 لیتحل ازدر برابر مخاطرات با استفاده  یشهر یآور تا جامع  لیدف تحلحاضر با ه پژوهش. دارد یادیز

توجه به  و با یفاز یپژوهش ابتدا با استفاده از روش دلف نیدر ااست.  گرفتهانجام  ی در شهر ساریعامل
 یفیاز روند ک با استفاده نیشیاز مطالعات پ شده استخراجعامل  39 ،نظر خبرگان پژوهش در سه مرحله

 دییتأو  لیتعد یاکتشاف یعامل لیتحل فرایند یبرا شده استخراجواسطه عوامل  نیتا بد و غربال شد تأیید
شرد   نیتدو یاکتشاف یعامل لیتحل یها پرسشنامه ،روش نیاز ا آمده دست به جیبراساس نتا شوند. سپس

برا اسرتفاده از    آنهرا  لیر وتحل هیر تجزبره   ،کارشناس 18از  ها پرسشنامهاین  اطالعاتِ یآور جمعو پس از 
شرهر   یآور ترا   نیری در جهرت تب  یبررسر  تحت یرهایمتغ پرداخته شد. یاکتشاف یعامل لیتحل کردیرو
)بسرتر(، مااومرت سراختمان،     نیناسرازگار، زمر   یهرا  یکراربر براز،   یفضاها تیوضع اند از عبارت یسار

که پس  وجود داشتعامل  46. در ابتدا شدند یواکاو شده ارائه میدااتراکم که در پار و تیمالک ،یدسترس
مدل  دییتأ منظور به. ندشد  و غربال یبند طباهدر قالب هفت شاخص  رشاخصیز 44به  لیوتحل هیتجزاز 
 اسرتفاده شرد.   زرلیل افزار نرم( با استفاده از ی)معادالت ساختار یدییتأ یعامل لیتحل، از روند جادشدهیا

اختصاص داده  یبه شاخص اجتماع ها مؤلفهدر  بیضر نیشتریب ،استاندارد بیضرا ةساز جیبه نتا با توجه
و مشرارکت   یتر یترراکم جمع  ،یعردالت اجتمراع   زانیم یها رشاخصیز زیشاخص ن نیشده است و در ا

برر   مرؤرر عوامرل   دهرد  یمر را در مردل دارنرد کره نشران      یهمبستگ بیضر ینشتریب بیترت به یاجتماع
 .است مؤرر اریبس یشهر یآور تا  افزایشدر روند  یاجتماع یها شاخص

 .ها، ساری آوری، تحلیل عاملی، دلفی، شریان تا : کلیدیهای  واژه
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 مقدمه

قرار گوناگون های گذشته مردم بسیار زیادی در جهان تحت تأریر مخاطرات طبیعی  در طی دهه

، سریل، زلزلره و ... در   نیرانرش زمر  طبیعی همچون سرونامی،   یها دهیپد. روزانه ]66[ اند گرفته

 دوسروم گسرترش جمعیرت شهرنشرینی بره بریش از      . ]6[ دهنرد  اطق مختلف جهان رخ مری من

رشد ریسک مخاطرات طبیعری در آینرده    ینیب شیپو  طرف کیاز  6434جمعیت جهان تا سال 

 یآور ترا  شهری را بره مسرئله    گذاران استیسو  زانیر برنامهاز طرف دیگر، لزوم توجه مدیران، 

. واکراوی مردیریت   ]96[ گرذارد  اطرات طبیعری بره نمرایش مری    جهه با مخر بیشتر جوامع در موا

. از ]6[ ناکرامی نسربی آررار زیانبرار و پیامردهای آن اسرت       یمخاطرات محیطی در ایران، گویرا 

مخراطرات  مواجهه با  در هاشهر یآور تا شهری تحلیل فضایی،  یزیر برنامهموضوعات مطرح در 

، یابیر  برازتوان فیت سیستم بررای توانمنردی و   ارتاای ظرمعنای  به یآور تا . ]97[ است طبیعی

. در ]99[ شرایط موجود و برگشت بره اوضرا  پریش از وقرو  حرواد  اسرت      بر تحمل و انطباق 

، خسرارات   یآمرادگ الزم و نداشرتن   یهرا  ینر یب شیپنبودن فضاهای شهری، نبود  آور تا صورت 

. ترا  ]93[ وارد خواهرد شرد   ها محلهبر ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی ساکنان  یریناپذ جبران

شهری رشدی تدریجی داشتند و ضمن  یها محلهشهرها، فزایندة پیش از اناال  صنعتی و رشد 

 آمرده  شیپطبیعی، اجتماعی و کالبدی خود، به نیازهای رابت ساکنان و شرایط  یها ارزشحفظ 

یش جمعیرت و  افرزا  در پری شتابان شهرسرازی دوران معاصرر    یها یدگرگون، اما دادند یمپاسخ 

ویرژه بخرش مرکرزی     بره  .]91[ مسکونی است یها محلهشهرنشینی، مبین رشد و تغییر ساختار 

  .]96[ رو شده است هبسیاری روب یها چالششهرها از نظر ساختاری و کارکردی با 

ی گرونگ چ ط،یافرراد و محر   نیبر  امرل تع ا،یپو یها ستمیدرک س یرا برا ییها روش یآور تا 

 .]3[ سرازد  یجوامرع فرراهم مر    یاجتمراع  ادبعر ا نیری و تب عری یمخاطرات طبجوامع با  یسازگار

آن،  هایارر کاهش طبیعی و سوانح برابر در یآور تا رابطۀ تبیین  که داشت توجه باید همچنین

 است برخوردار یزیاد اهمیت از دارد یآور تا  بعد تحلیل بر این که تأکیدی و پیامدها به توجه با

 بررای  مرردم  یهرا  ییتوانرا  تاویرت  و جوامع پذیری آسیب کاهش رویکرد، هدف این واقع . در]6[

کره   دهرد  ینشران مر   ریاخ یها پژوهش. ]4[ است طبیعی سوانح وقو  از ناشی هایخطر با ماابله

را  یکر یزیو ف یسازمان ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یکیاست که ابعاد اکولوژ یچندوجه یامر یآور تا 

 حمایرت  جوامع را این که ییها ستمیس جوامع، با مرتبط مسائل به یآور تا . ] 9[ ودش یشامل م

 در .]63[ پردازد یم طبیعی و اقتصادی فیزیکی، یها طیمح در آن مختلف عملکردهای و دکنن یم

 برر  را خرود  یهرا  تیر فعال بیشتر کاهش سوانحزمینۀ  در فعال های آژانس و نهادها اخیر های سال
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 از پایدار یا شبکه آور، تا  شهر .] 7[ اند ساخته متمرکز سوانح برابر آور در جامعۀ تا  به دستیابی

 و طبیعری  اجرزای  فیزیکری،  یهرا  سرتم یس. ]1[ اسرت   انسرانی  اجتماعات و فیزیکی یها ستمیس

ترأمین   تأسیسرات  ارتباطی، تسهیالت ،ها رساختیز ها، ، ساختمانها جاده شامل شهر ةشد ساخته

 در .]64[ هسرتند  آن و امثرال  جغرافیرایی  یهرا  یگر ژیو خاک، آ ، مسیرهای همچنین و انرژی

 هستند)... و ها چهیماه ،ها شاهرگ ،ها ستخوان)ا کالبد شهر مثابۀ به فیزیکی یها ستمیس مجمو ،

ریزی مبتنی برر   برنامه. خود باشند عملکرد و حیات ادامۀ و حفظ به قادر باید سوانح هنگام که در

  .]9[آوری جامعه است  مرحلۀ بنیادی در ایجاد تا جامعه و ارزیابی مخاطرات و خطرپذیری، 

 یایر را در ارتباط برا مخراطرات و بال   یآور تا  ةدیااست که  یکس نینخست احتماالً مرمنیت

 کیر از  یقسرمت  ایر  سرتم یس کیر از  ایرا انردازه  یآور تا او  .]66[ استفاده کرده است یعیطب

 آوری ترا   نامانیِ [.64]  کرده است فیرتع مخاطره کیاز  افتنیجذ  و بهبود  تیو ظرف ستمیس

ترا   اسرت کره   یزمان مدت یآور تا  گریعبارت د به. ]94[ داند می بلندمدت ریزی برنامه فرایند را

و  نیر کال .]64[کشرد   طرول مری  خرود   یاوضا  بره حالرت عراد   یا بازگشت بعد از حادره  یایاح

 یآور تا به  نیخود بگنجانند که ا فیرا هم در تعار رشیپذ یهاهینظر کهدارند  لیتما همکاران

  .]96[ شودیمربوط ممهم است  یعموم یهااستیس یبرا ییکه از نظر اجرا یندیفراعنوان به

تا بتوانند منابع اجتما   دهندیارتباط م یداریرا به پا یآور تا  گرید فیتعار ونگایو ما نایِمان

طرور   بره ) یرپذیبیمتضاد آس نیهمچن یآور تا  [93،94] استفاده کنند یدارتریصورت پا بهرا 

( شرود یمر  صمشخ دنید بیزمان آس یبرا تیجمع یعنوان آمادگ بهبحث  نیهدف ا یبرا یکل

 .]93[است 

 ند از:ا عبارت سوانح طبیعیحوزة در  یآور تا  یها شاخص

هیسررما  ماننرد  ؛کننرد  یمر  یریر گ اندازه را خاص یها تیفعال ای ها یورود که ییها شاخص .9

 ؛یعیطب سوانح یآور تا  در یرگذا

 تیر جمع از ییهرا  بخش مثل ؛کنند یم یریگاندازه را یورود یها تیفعال که ییها شاخص .6

 ؛دارند قرار یعیطب سوانح معرض در که

 ؛یاتیح یها رساختیز به مهصد و یاقتصاد یواقع یها انیز مانند امدها،یپ .9

 .]67[ توسعه -یینها اهداف بر ریتأر .4

 مناطق در یآور تا  بهبود آمده در دست به یها شرفتیپ دنتوان یم بالاوه طور هب ها صشاخ این

 کررده و نیرز   ماایسره  یکردیگر  برا  را مختلرف  کشرورهای  آوری ترا  درجۀ  یا گیری اندازه را معین

 وجرود سرازوکار   دلیل به حال، هر به کنند. مشخص شوند آور  تا دارند نیاز بیشتر که ی رامناطا

 بالیرای  در برابرر  یآور ترا   از واحرد  یتعریفر بیان  و کشورها، مناطق بودن تجانسنام و پیچیده
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 .]91[اسرت   مشرکل  بسریار  آنهرا  گیرری  انردازه  و یآور تا  یها شاخص مشخص کردن و طبیعی

 بررای  گیرری  اندازه قابل و شده شناخته بعد پنج کم دست که داده نشان مختلف تحایاات بررسی

دارد.  وجود محیطی و کالبدی نهادی، اقتصادی، اجتماعی، شامل ابعاد دهز سانحه جوامع یآور تا 

حاکی از آن است که تا به امروز هری  تعریرف، چرارچو  یرا      ها یبررسو  ها پژوهش جینتا. ]96[

 دربرارة از سه دهه است کره   شیب .استنشده معرفی  یآور تا شده و مابولی برای  تثبیتمدل 

 یمختلرف معران   های مردم در رشته نیدر ب یآور تا  زیچنان نو هم شود یم قیموضو  تحا نیا

 یاست کره وقتر   لیدل نیتفاوت به ا نیاز ا یبخش ،نظر کاتر و همکارانش به .]96[  دارد یمتفاوت

 نیر اافرراد برر     یبعضشد.  میموضو  تاس نیا اتیادب دندیرس یآور تا  یساختار سبب فیبه تعر

در ت. اسر  شرده  یعر یطب یایه با بالهمواج دیجد یها روش سبب ایجاد یآور تا  ةدیاکه  باورند

با توجه بره منرابع و اطالعرات در     یعنوان پژوهش کاربرد به ]94[کاتر پژوهش  پیش رو، تحایق

تعریرف مرورد   برر ایرن اسراس،     شد.پژوهش انتخا   نیتر کاملعنوان  نیز بهدسترس در ایران و 

بررسی و ارزیابی در این پژوهش نیرز  تحت  یها شاخصپذیرش این پژوهش، تعریف کاتر و ابعاد 

 کاتر انجام خواهند گرفت.   DROPنیز با مدل  ها یابیارزو  ها یبررساین و  استهمان ابعاد کاتر 

 افرزایش  غیرمترقبه سوانح و حواد  برابر در ایران بزرگ شهرهای خطرپذیری اخیر های دهه در

 بسریار  زلزلره  برابرر  در ،شرناختی  زمرین  و جغرافیرایی  شررایط  لحرا   بره  ایرران . ]64[ است داشته

 بهشهر های گسل تالقی رود. خیز کشور به شمار می لرزههای  مازندران جزء استان. است پذیر آسیب

. همچنرین  شده اسرت در این شهر های متعددی  زلزله رخ دادنساری سبب  جنو  در مازندران و

رو بررسری   ایرن  از اسرت.  بوده زیاد بافت بدکال و ابنیه تخریب زیاد، رطوبت و اقلیمی مسائل علت به

 و هرا  شاخص شناسایی هدف با پژوهش آوری شهر ساری از اهمیت فراوانی برخوردار است. این تا 

 بافرت  سرطح  در یآور ترا   زیرمعیارهرای  ماایسرۀ  و سرنجش  بره  بافرت  یآور ترا   بر مؤرر عوامل

 سوانح طبیعری  برابر در خطرپذیری تبا وضعی شهر ساری یآور تا  ۀرابط، این اساس بر. پردازد یم

 کالبردی  یآور ترا   شود و بررسی می فیزیکی و محیطی یآور تا  مؤرر بر عوامل و ها شاخص و نیز

 . پرسرش دشرو  یم ارائه بحران کاهش برای یهایپیشنهاد و سنجیده شده تحت بررسی یها محله در

 ؟چیستشهر  یآور تا بر  مؤرر های ترین عامل مهم این است کهتحایق  یاصل

 پژوهشمنطقۀ موقعیت جغرافیایی 

درجه و  39 یشهر در طول شرق نیاست. ا یمرکز استان مازندران و شهرستان سار یشهر سار

و ارتفرا  متوسرط آن از   ( 9)شرکل  واقرع شرده    اره یدق 94درجه و  96 یو عرض شمال اهیدق 9

 ریو قررار گررفتن در مسر   به تهران  یکینزد لیدل به ی. ساراستمتر  44حدود آزاد  یایسطح در
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اطرراف   یشرهرها  نیترر  کیر . از نزداسرت برخروردار   یا ژهیو تیاز موقع یخراسان رضو یارتباط

در جنرو  اشراره    اسرر یدر شرمال و ک  باریبه قائمشهر در غر ، نکا در شرق، جو توان یم یسار

 سراس برا. شرود  مری  تاسریم  شرهری  دوازده ناحیرۀ منطاره و   چهار به ساری اداری، نظر از .کرد

 ساری شهرداری توسط شهر. است  بوده نفر 947446 شهر این جمعیت ،9913 سرشماری سال

 مازنردران  قضرایی  و دولتی نهادهای نیتر مهم اداری، و سیاسی مرکز یک عنوان بهشود.  می اداره

 از کره  اسرت  نراز  دشرت  المللری  برین  فرودگراه  دارای شرهر  ایرن . اسرت   شرده  واقع شهر این در

 ریرل  مصرنو   عنصر چهار از متأرر کلری منطاه شرکل .است ایران یها فرودگاه نوآمدتری پررفت

 .]7[  است یکشاورز اراضی و جنوبی یکمربند مسیر بلروار کشاورز، آهن، راه

 

 نگارندگان() پژوهشمنطقۀ موقعیت . 1شکل 

 تحقیق روش

 ازشرده  یآور جمرع اطالعرات   براسراس  ،یاکتشراف  یعامل لیابتدا با استفاده از تحل یمدل مفهوم

اطالعات  لیوتحل هیتجزو پس از شد  نیتدو نیشیاز مطالعات پ برگرفته مؤررعوامل  وپرسشنامه 

 دییر تأبره نظرر و    با توجره  نیو همچن spss افزار نرمبا استفاده از  یاکتشاف یعامل لیاز روند تحل

از  ،مردل  دییر تأ رمنظرو  بره دوم  ۀمرحلر در  پدیرد آمرد.  شده جادیا هایگروه یخبرگان و نامگذار

 یمردل مفهروم   سرنجی صرحت  یبررا  یمعرادالت سراختار   نیتدو با هدف یدییتأ یعامل لیتحل

 هرای  سرؤال شرده در قالرب   جادیپرسشنامه براساس مدل ا نیپس از تدو شد.شده استفاده جادیا

مردل   لیر تحل زرلیر ل افرزار  نررم و با اسرتفاده از   شد آوریعجماطالعات از کارشناسان  ،یانعکاس

 .صورت گرفت یینها
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 و بحث ها داده

سرهم   نیری تبو  مؤررتحایق برای شناسایی عوامل  یها دادهاصلی  یها سازهشناسایی ابعاد یا  منظور به

 یشرهر  یآور ترا  جامع  لیتحلبر  مؤررعوامل زمینۀ در  آنهاو نیز اولویت  ها عاملواریانس توسط این 

شررح   کتشافی استفاده شد. مراحل کار و نتایج بره روش تحلیل عاملی ازلزله در شهر ساری از در برابر 

را بره   رهرا یمتغتحلیرل عراملی اسرت کره تعرداد زیرادی از        ها دادهتالیل  های روشیکی از  زیر است:

اطالعرات موجرود و ضرروری در     کره   یطور به ؛کند یممهم تبدیل  یها عاملتر از  کوچک یا مجموعه

کره بره آن تحلیرل عراملی اکتشرافی       کنرد  یمر ا خالصره  از متغیره یا مجموعهمتغیرها را به ساختار 

علمری  حروزة  از متغیرهرا در یرک    یا مجموعه. ولی برای آزمون یک نظریه در مورد ساختار ندیگو یم

 816/4یعنری  . با توجره بره ضرریب آلفرای کرونبراخ      کرداستفاده تأییدی از تحلیل عاملی باید خاص، 

مراحرل تحلیرل    تروان  یمر اسب است و به همین دلیرل  پرسشنامه من ینتیجه گرفت که پایای توان یم

، 99، 94 عامرل  چهرار عامل،  46اولیه از ماادیر ارقام چولگی از  جیبنابر نتا. دادعاملی اکتشافی را ادامه 

. دنر مان یمر عامرل براقی    46و  حرذف شروند   دیر نرمرال با ریغ عیو توزبودن تاارن نام لیدل به 43و  46

 آن دراسرتفاده شرد کره نترایج      KMOآماری نیز از آزمرون  جامعۀ م گیری کفایت حج اندازه منظور به

تر برودن ضرریب آزمرون، حجرم     یشو ب 43/4به سطح معناداری کمتر از  با توجه .استآمده  9جدول 

 .استبه پرسشنامه قابل قبول  دهندگان پاسخآماری جامعۀ 

 عواملپژوهش در  یها یآزمودنو آزمون کرویت بارتلت در KMO گیری  کفایت نمونه ۀانداز .1جدول     

 یشهر یآور تاببر  مؤثر

 KMO 131/0گیری  کفایت نمونهاندازۀ 

 آزمون کرویت بارتلت

 6949/993 مجذور خی

 79 آزادیدرجۀ 

 448/4 داریمعناسطح 

 

دارای بیشرترین میرانگین    ،تنو  فضاهای سبز و باز شرهری  ۀگوی آمده دست بهبراساس نتایج 

گونره کره در    همران ( اسرت.  9776/9کمترین میانگین )دارای  ،ت اجتماعیمشارکو  (9878/4)

 یریر گ نمونره در تحلیل عامل اولیه با توجه به اینکه میانگین کفایرت   شود یممشاهده  6جدول 

(KMO ) اند مناسببرای استفاده از تحلیل عاملی  ها داده ،درصد است 9/39حدود. 

بررسی و شناسایی عوامل اصرلی و   منظور بهافی تحلیل عامل اکتش ،یادشدهآزمون  پس از دو

تعیرین میرزان تبیرین     برای .گرفتآنها انجام  ۀعالقخاص و روابط مورد  یها یژگیوشکارسازی آ
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خالصۀ پژوهش، از اشتراکات استفاده شد که  یها یآزمودنتحلیل در  ۀوسیل بهواریانس هر گویه 

 آورده شده است. 6نتایج آن در جدول 

 یشهر یآور تاببر  مؤثر عواملپژوهش  یها یآزمودناکات در اشتر. 2جدول 

 متغیر شماره
اشتراکات 

 استخراجی
 متغیر شماره

اشتراکات 

 استخراجی

 194/4 دسترسی به خدمات مالی دولتی 66 744/4 عدالت اجتماعی 9

 194/4 رشد پویایی و تنو  اقتصادی 69 618/4 تراکم جمعیتی 6

 864/4 سطح درآمد 64 896/4 9فضایی یهاونیرکالسیس 9

 63 816/4 ها و مراکز حیاتیشریان یآور تا  4
بستر زمین برای افزایش  یآور تا 

 جمعیتی
844/4 

 779/4 مااومت فیزیک خاک بستر 66 697/4 اصلی یها راهتعدد  3

 194/4 میزان اشتغال 67 861/4 سطح توزیع سنی و سطح تحصیالت 6

 864/4 ها بعد از حواد سازگاری کاربری 68 149/4 تفاعی ساختماناستانداردسازی تراکم ار 7

 844/4 تراکم خطوط لوله و انرژی در زمین 61 814/4 تعداد فضاهای امن 8

 779/4 هافاصله از گسل 94 884/4 سیسات شهریأسازی ت ایمنیسطح  1

 816/4 استحکام بناهای موجود 99 194/4 تنو  فضاهای سبز و باز شهری 94

 861/4 مشارکت اجتماعی 96 161/4 یا سازهمنظم  ۀهندس 99

96 
های سبز و فضاهای باز تعدد لکه

 عمومی
 149/4 سازی فضایی ایمنظرفیت  99 179/4

 814/4 حیاتی یها رساختیزظرفیت  94 739/4 در محالت ها ساختمانانسجام  99

 93 864/4 پایداری و ربات اقتصادی در منطاه 94
محیطی زمین برای  زیست پایداری

 دفن
884/4 

93 
بستر زمین در قبال تغییرات  یآور تا 

 توسعه
 194/4 پذیری کاربری فضاهای باز انعطاف 96 666/4

 868/4 تناسب زیربنایی با ارتفا  و مصالح 97 774/4 سیسات خطرناکأمیزان فاصله با ت 96

 179/4 یت جذ  فضاهای بازظرف 98 784/4 استانداردسازی مساحت قطعات زمین 97

 739/4 ارتفا  طباات ساختمان 91 767/4 حیاتی شهری یها رساختیزپایداری  98

 896/4 هاظرفیت پناهگاه 44 964/4 بهداشت به اعطایی هایبودجه 91

 816/4 روند حفاظتی و مرمتی مستمر 49 887/4 با یکدیگر ها یکاربرسازگاری  64

69 
عملکردی عمدة تنو  محورها و مراکز 

 شهری
 179/4 های امدادیکاربری ۀفاصل 46 887/4

                                                           
شرود کره در    یگفته م ییدر ساختمان به فضاها ونیرکوالسیهمان س ای یاست دسترس یآن دسترس یرانیواژه ا .9

را مشرخص   ونیرکوالسر یفضا در صد س کیحداکثر استفاده از  یعنیشود،  ی% استفاده م944ساختمان از آن 
 کند. یم
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عناصرر  همرۀ  ، اشرتراکات اولیره برا اسرتفاده از     شرود  یمر مشاهده  6طور که در جدول  همان

است. همچنین اشتراکات استخراجی فارط   9و همیشه برابر با  شود یم)عوامل( ممکن محاسبه 

ایرن مارادیر مفیدنرد. اگرر ماردار      رو  از این، شوند یمشده محاسبه  استخراجبا استفاده از عوامل 

 .  شود یمباشد، از تحلیل حذف  3/4ای کمتر از  گویهمشترک 

 یشهر یآور تاب بر پژوهش یها یآزمودنراه حل تحلیل عاملی در  ۀوسیل بهشده  تبیینکل واریانس  .3جدول 

 

 عوامل

 واریانس مقادیر استخراج واریانسۀ اولی ۀویژمقادیر 
بعد از  یر عوامل استخراجمقاد

 چرخش

 درصد کل
درصد 

 تراکمی
 درصد کل

درصد 

 تراکمی
 درصد کل

درصد 

 تراکمی

9 669/99 436/61 436/61 669/99 436/61 436/61 881/7 769/91 769/91 

6 986/6 433/93 399/44 986/6 433/93 399/44 794/3 966/94 441/94 

9 841/4 969/96 694/36 841/4 969/96 694/36 639/3 996/94 984/48 

4 969/9 447/8 446/63 969/9 447/8 446/63 933/3 888/96 461/69 

3 146/6 966/7 447/76 146/6 966/7 447/76 499/9 378/7 647/68 

6 119/9 178/4 983/77 119/9 178/4 983/77 764/6 149/6 348/73 

7 777/9 446/4 867/89 777/9 446/4 867/89 396/6 671/6 867/89 

8 746/9 998/4 634/86       

1 687/9 684/4 748/89       

94 663/9 468/4 471/84       

99 448/9 391/9 946/83       

96 947/9 447/9 377/86       

 97تا  99از  ها عاملعددی دامنۀ ادامه  ... ... ... ...

98 463/4 979/4 138/11       

91 469/4 966/4 174/11       

44 437/4 938/4 44/944       

 

بهداشرت کمتررین اشرتراک را برا      بره  اعطایی یها بودجهمیزان گویۀ  ،9جدول براساس نتایج 

 می بیشرترین اشرتراک را برا ضرریب    عمرو  براز  فضاهای و سبز یها لکهتعدد  گویۀو  964/4ضریب 

کرل   پرژوهش، از  یهرا  یآزمرودن تعیین میزان تبیین واریانس توسط عوامل در برای  .نددار 179/4

 3نترایج آن در جردول   خالصرۀ  تحلیل عاملی استفاده شد که  حل راه ۀوسیل بهشده  تبیینواریانس 

سوم راسرت جردول،    یکد: سه بخش دار 3جدول ، شود یمطور که مشاهده  همان آورده شده است.

عوامل ممکن، عوامرل برحسرب اینکره هرکردام     همۀ ، در ماادیر ویژه بردارداولیه را در ویژة ماادیر 
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عامرل احتمرالی وجرود دارد، یعنری بره       44. اند شده یبند رتبه کنند یماز واریانس را تبیین  چادر

ست که هرر گویره، یرک عامرل     نیمعنا همان تعدادی که گویه وارد تحلیل شده است، اما این بدین 

ماردار ویرژه(، واریرانس    کنرد )  یمر دنبرال مجمرو  واریانسری کره تبیرین       بره است. برای هر عامل، 

سروم وسرط    کیر  شده برحسب درصدی از کل واریانس و سپس درصد تراکمی آمرده اسرت.   تبیین

هستند که در ایرن   9تر از  بزرگویژة جدول حاوی اطالعات در مورد عواملی است که دارای مادار 

 ةژیر و، ماردار  986/6عامل دوم=  ةژیو، مادار 669/99عامل اول=  ةژ یومادار ) اند عاملجدول هفت 

ویرژة  ، ماردار  146/6عامل پنجم=ویژة ، مادار 969/9عامل چهارم= ةژیو، مادار 841/4عامل سوم= 

ادیر اسرتخراج خوانرده   ( ایرن مارادیر، مار   777/9=هفرتم عامرل  ویرژة  و مادار  119/9عامل ششم=

. در تحلیل عوامل اصرلی، ایرن مارادیر برابرر     اند شده، زیرا بعد از استخراج عوامل محاسبه شوند یم

گیری در مورد اینکره کردام عوامرل     تصمیمماادیر اولیه این عوامل هستند )هفت ردیف باال(. برای 

 است. شده  ارائه 6در شکل  که کرداستفاده  توان یم زینباید استخراج شوند، از نمودار سنگریزه 

 

 یشهر یآور تاببر  مؤثر عوامل نمودار سنگریز در .2شکل 

در هفرت   بایرد مانده  باقیعامل  44که  شود یمبه نمودار سنگریزه مشاهده  با توجهدر ادامه 

که  ذکر استشایان  .شوند میبعدی مشاهده  های که نتایج آنها در جدول شوند یبند طباهگروه 

 ابتدا اگر برار که طوری  هاست، ب شدهمتعدد ایجاد  یها چرخشو  لیوتحل هیتجزپس از  4 جدول

و در نهایت پس از نبرودن  شد چرخش مجدد ایجاد  ،عاملی منفی در جدول عاملی وجود داشت

 شد.نهایی نتایج  ،بار عاملی منفی و وجود یک گروه دوتایی یا تکی
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هر ستون بار هر گویه روی آن عامل را نشران   ،شود یممشاهده  4طور که در جدول  همان  

ترر باشرد،    همبستگی بین عامل و گویه دانست، پس هر چره عردد برزرگ    توان یم. بار را دهد یم

 .اند منفیاحتمال اینکه آن عامل پایه آن گویه باشد بیشتر است. برخی بارها مثبت و بعضی 

 یشهر یآور تاببر  مؤثر عواملدر پژوهش  یها  یآزمودنبار عاملی پس از چرخش در  .4جدول 

 ها گویه ردیف
 عوامل

1 2 3 4 1 6 7 

s7 947/4 931/4  911/4  168/9 سازی تراکم ارتفاعی ساختمان استاندارد  

S35  947/4 931/4  911/4  168/4 سازی فضایی ایمنظرفیت  

S43  963/4  948/4  886/4 ها پناهگاهظرفیت   

s3  963/4  948/4  886/4 ی فضاییهاونیرکالسیسمیزان   

S36 649/4 948/4  699/4  884/4 حیاتی یها رساختیز ظرفیت  

s8 649/4 948/4  699/4  884/4 تعداد فضاهای امن  

s9  936/4   -987/4 948/4 844/4  سیسات شهریأسازی ت ایمنیسطح 

S37 
ن محیطی زمین برای دف زیستپایداری 

 زباله
 844/4 948/4 987/4-   936/4 

S30 944/4   871/4  تراکم خطوط لوله و انرژی در زمین   

s26 
بستر زمین برای افزایش تراکم  یآور تا 

 جمعیتی
 871/4   944/4   

S31  996/4  839/4  ها گسلفاصله از    

s27 996/4  839/4  مااومت فیزیک خاک بستر    

s17 944/4   -949/4 999/4 846/4  سیسات خطرناکأفاصله با ت- 

s18 979/4 -939/4 973/4  863/4  استانداردسازی مساحت قطعات زمین  

s19  964/4 -646/4 649/4  773/4  حیاتی شهری یها رساختیزپایداری  

s16 
بستر زمین در قبال تغییرات  یآور تا 

 توسعه
 734/4  996/4-    

s4  967/4 -916/4  949/4  899/4 966/4 ها و مراکز حیاتیشریان یآور تا 

S32 967/4 -916/4  949/4 899/4  966/4 استحکام بناهای موجود 

S44 967/4 -916/4  949/4 899/4  966/4 روند حفاظتی و مرمتی مستمر 

S39 
تناسب زیربنایی با ارتفا  و مصالح 

 شده هاستفاد
969/4 976/4 766/4 646/4- 949/4 677/4  

s11 677/4 949/4 -646/4 766/4 976/4 969/4 یا سازهمنظم  ۀهندس  

S41 461/4  -664/4 616/4   ارتفا  طباات ساختمان  

s13  461/4  -664/4 616/4   در محالت ها ساختمانانسجام  

s15 966/4 966/4 933/4 386/4   496/4 پایداری و ربات اقتصادی در منطاه 
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 یشهر یآور تاببر  مؤثر عواملدر پژوهش  یها  یآزمودنبار عاملی پس از چرخش در  .4جدول ادامۀ 

 ها گویه ردیف
 عوامل

1 2 3 4 1 6 7 

s24 161/4 -991/4   رشد پویایی و تنو  اقتصادی    

S28 161/4 -991/4   میزان اشتغال    

s23 161/4 -991/4   دسترسی به خدمات مالی دولتی    

s25 681/4   794/4 491/4 997/4  سطح درآمد- 

S29 681/4  794/4  491/4 997/4  د از حواد ها بعسازگاری کاربری- 

s21  986/4 669/4  -976/4  -939/4 با یکدیگر ها یکاربرسازگاری  

s22 
تنو  محورها و مراکز عمده عملکردی 

 شهری
939/4-  976/4-  669/4 986/4  

S46 198/4    666/4 های امدادیکاربری ۀفاصل   

S40 198/4     666/4 ظرفیت جذ  فضاهای باز  

s12 198/4     666/4 های سبز و فضاهای باز عمومیتعدد لکه  

s10 764/4 -996/4  966/4  668/4 تنو  فضاهای سبز و باز شهری  

S38 764/4 -996/4  966/4  668/4 پذیری کاربری فضاهای باز انعطاف  

s1 394/4   984/4 943/4  914/4 عدالت اجتماعی 

s6 194/4 996/4   949/4   سطح توزیع سنی و سطح تحصیالت 

S34 194/4 996/4   949/4   مشارکت اجتماعی 

s2 416/4 989/4 -946/4 996/4   491/4 تراکم جمعیتی 

 

این در  یشهر یآور تا  یها شاخص بر مؤرر ۀاولیعامل هفت  ،آمده دست بهبراساس نتایج 

برا   هرا  یکراربر گویره،  شرش  ، محیط کالبدی با چهار گویهفضاهای باز با  از: اند عبارتپژوهش 

یرازده  شرهری برا    یهرا  رسراخت یزگویه، بستر زمین و شش ، مااومت ساختمان با چهار گویه

که این مدل براساس روند  گویهچهار اجتماعی با  عوامل گویه وپنج اقتصادی با عوامل گویه، 

و  دییر تأر قالب معرادالت سراختاری در مراحرل بعردی پرژوهش      د دییتأتحلیل عاملی  فرایند

 .شدارزیابی خواهد 
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 شهری یآور تاببر  مؤثرمربوط به عوامل  یها هیگوو بار عاملی  ها هیگو، عوامل .1جدول 

 مؤلفه مؤلفه شاخص ردیف
بار 

 عاملی
9 

 فضاهای باز

S40 198/4 ظرفیت جذ  فضاهای باز 

6 s12 198/4 فضاهای باز عمومیهای سبز و تعدد لکه 

9 s10 764/4 تنو  فضاهای سبز و باز شهری 

4 S38 764/4 پذیری کاربری فضاهای باز انعطاف 

3 

 محیط کالبدی

s7 168/4 استانداردسازی تراکم ارتفاعی ساختمان 

6 S35  168/4 سازی فضایی ایمنظرفیت 

7 S43 886/4 هاظرفیت پناهگاه 

8 s3 886/4 ی فضاییهاونیرکالسیس 

1 S36  884/4 حیاتی یها رساختیزظرفیت 

94 s8 884/4 تعداد فضاهای امن 

99 

 ها یکاربر

S29 794/4 ها بعد از حواد سازگاری کاربری 

96 s21 
های صنعتی و پمپ بنزینهای پرخطر، کاربریفاصله از کاربری) گریکدیبا  ها یکاربر

 ها(
669/4 

99 s22 669/4 عملکردی شهریعمدة مراکز  تنو  محورها و 

94 S46  198/4 ها(ها و درمانگاهنشانی، بیمارستانآتش) یامدادهای کاربریفاصلۀ 

93 

مااومت 
 ساختمان

S32 899/4 استحکام بناهای موجود 

96 S44 899/4 روند حفاظتی و مرمتی مستمر 

97 S39 766/4 شده تناسب زیربنایی با ارتفا  و مصالح استفاده 

98 s11 766/4 یا سازهمنظم  ۀهندس 

91 S41 616/4 ارتفا  طباات ساختمان 
64 s13  616/4 در محالت ها ساختمانانسجام 
69 

بستر زمین و 
 یها رساختیز

 شهری

s9  844/4 سیسات شهریأسازی ت ایمنیسطح 

66 S37  844/4 محیطی زمین برای دفن زباله زیستپایداری 

69 S30  871/4 خطوط لوله و انرژی در زمینتراکم 

64 s26  871/4 بستر زمین برای افزایش تراکم جمعیتی یآور تا 
63 S31 839/4 هافاصله از گسل 
66 s27 839/4 مااومت فیزیک خاک بستر 
67 s17 846/4 سیسات خطرناکأفاصله با ت 
68 s18 863/4 استانداردسازی مساحت قطعات زمین 
61 s19 773/4 حیاتی شهری یها رساختیزداری پای 
94 s16  734/4 یا توسعهبستر زمین در قبال تغییرات  یآور تا 
99 s4  899/4 ها و مراکز حیاتیشریان یآور تا 
96 

 اقتصادی

s15 386/4 پایداری و ربات اقتصادی در منطاه 
99 s24 161/4 رشد پویایی و تنو  اقتصادی 
94 S28 161/4 غالمیزان نرخ اشت 
93 s23 161/4 دسترسی به خدمات مالی دولتی 
96 s25 794/4 سطح درآمد 
97 

 اجتماعی

s1 394/4 عدالت اجتماعی 
98 s6 194/4 توزیع سنی و سطح تحصیالت 
91 S34 194/4 مشارکت اجتماعی 
44 s2 416/4 تراکم جمعیتی 
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از بعرد عوامرل    «یشرهر  یآور ترا  »سازة برای  یدییتأنتایج تحلیل عاملی  در بخش بعدی

بره ایرن سرازه اختصراص      سرؤال  44 گرفته صورت. در پیمایش دشو یم ارائهدرونی مدل تحایق 

 9شکل  در طور که . هماندهد یمنشان سازة یادشده نتایج نمودار مسیر را برای  9داشت. شکل 

 .است 16/9تر از  این سازه بزرگ یها سنجههمۀ برای  tماادیر  مشخص است،

یشهر یآور تاب سازۀ برازش نیکویی یها شاخص. 6 جدول

 نتیجه حد قبولی شده محاسبهمقدار  عنوان شاخص

 دییتأ 9کمتر از  743936/9 

RMSEA 488/4 دییتأ 9/4از  کمتر 

RMR 489/4 دییتأ 9/4از  کمتر 

NFI 18/4 دییتأ 1/4از  بیشتر 

AGFI 14/4 دییتأ 1/4از  بیشتر 

GFI 13/4 دییتأ 1/4از  بیشتر 

CFI 16/4 دییتأ 1/4از  بیشتر 

 
 یشهر یآور تاب روابط معناداری و t ریمقاد .3شکل 



 9911 زمستان، 4، شمارة 7/ دورة  مخاطرات سابق( دانشمدیریت مخاطرات محیطی )  916

 
 یشهر یآور تاب مدل استاندارد ضرایب. 4شکل 

 هرای شراخص  ۀهمر  ،یشرهر  آوریترا  به برازش مدل مربوط  ییکوین هایبراساس شاخص

شرکل  برخوردار است.  یمدل از برازش مناسب یجهدر نتقرار دارند و  یقابل قبول حدذکرشده در 

و مراکرز   هرا انیشرر  یآور ترا   هرای هگویر . دهرد یسازه نشان م نیا یاستاندارد را برا بیضرا 4

و  هرا مارسرتان یب ،نشانیآتش) یامداد هاییکاربر ۀفاصل ،یاتیح یها رساختیز تیظرف ،یاتیح

و  یسرن  عیر توز ،یسربز و براز شرهر    فضاهای تنو  محالت، در هاانسجام ساختمان ،(هادرمانگاه

معنادار ندارند و بره   ۀرابط، 16/9آنان از  یدار یمعن کمتر بودن لیدل بهو سطح درآمد  التیتحص

 .شوند میحذف  ییو از مدل نها آیند به شمار میآزاد  ۀمؤلف لیدل نیهم

 یریگ جهینت

 اجتمراعی  شراخص  بره  هرا  ؤلفره مدر  بیضرر  نیشرتر یب ،استاندارد بیضرا ةساز جیبه نتا با توجه

و  یتر یو ترراکم جمع  یعردالت اجتمراع   یها رشاخصیز زیشاخص ن نیاختصاص داده شد و در ا

 دهرد یکره نشران مر    را در مردل دارنرد   یهمبستگ بیضر ینشتریب بیترت به یمشارکت اجتماع

 ۀمؤلفر . نرد مؤرر اریبسر  یشرهر  یآور ترا   افرزایش در روند  یاجتماع هایبر شاخص مؤررعوامل 

 ،ایمرنظم سرازه   ۀهندسر  ،نیبر  نیر در ا ،اسرت شاخص مااومت سراختمان   زین یبعد رگذاریتأر

و  نترری مهرم  شرده،  برا ارتفرا  و مصرالح اسرتفاده     ییربنرا یموجرود و تناسرب ز   یاستحکام بناها

عامل  نیسوم زین ی. شاخص اقتصادروندیشمار م بهشاخص  نیدر ا هارشاخصیز نیرگذارتریتأر
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و ربرات   یداریو پا یو تنو  اقتصاد ییایلحا  شده است و رشد پو شده نیدوتدر مدل  رگذاریتأر

. شدندشاخص لحا   نیدر ا مؤررعوامل  ،یدولت یمال خدماتبه  یدر منطاه و دسترس یاقتصاد

 ،نیبر  نیر کره در ا  اسرت  یشرهر  یهرا  رسراخت یزو  نیبسرتر زمر   زیر ن رگذاریتأرشاخص چهارم 

 خراک بسرتر و    کیر زیخطرنراک، مااومرت ف   سرات یأستفاصله برا   ،یشهر ساتیتأس یساز یمنیا

. شراخص  نرد آییشرمار مر  ه بر  رگرذار یتأر یهرا  شراخص  ،یشرهر  یاتیح یها رساختیز یداریپا

عوامرل   زیر شراخص ن  نیر کره در ا  است شده نیتدودر مدل  مؤررشاخص  نیپنجم زین ها یکاربر

 هرای یفاصله از کراربر ) گریکدیبا  ها یکاربر یاستاندارد شامل سازگار بیضر بیترت به رگذاریتأر

بعد از حواد  و تنو  محورها  هایکاربر ی(، سازگارهانیو پمپ بنز یصنعت هاییکاربر رخطر،پ

سربز   هایتعدد لکه یها رشاخصیزباز با  ی. شاخص فضاهااست یشهر یعملکرد ةعمدو مراکز 

 یهرا  اخصرشر یزبا  یکالبد طیو شاخص مح ،باز یجذ  فضاها تیو ظرف یباز عموم یو فضاها

 عنروان  بره  هرا پناهگراه  تیر سراختمان و ظرف  یتراکم ارتفراع  یاستانداردسازامن،  یتعداد فضاها

 یهرا  عامرل . شدندمحاسبه  یشهر آوریتا  زانیدر مدل م رگذاریتأر عامل نیو هفتم نششمی

انسجام سراختمان  ،یسبز و باز شهر یفضاها تنو  الت،یو سطح تحص یسن عیتوز ،سطح درآمد

 تیر ظرف ،(هرا و درمانگراه  هرا مارسرتان یب ،نشرانی آتش) یامداد یها یکاربر ۀفاصل حالت،م در ها

 یمعنادار ریمااد کمتر بودن لیدل به یاتیو مراکز ح هاانیشر یآور تا   و یاتیح یها رساختیز

 .شوند میو از مدل حذف  نیستندمعنادار  ۀرابط ی، دارا16/9از  T ةسازآنها در 

در منراطق   یتر یو ترراکم جمع  یشرهر  ۀتوسرع مهم در رونرد   یها کاز مال یشهر یآور تا 

در  یسرکونت و زنردگ   یبررا  یشتریب نانیاطم ،یشهر یآور تا  با افزایش چراکه ،استمختلف 

 تیریمد ةحوزدر  رانیگ میو تصم استگذارانیرو س ایناز  .شوند یم نیتضم یشهر یطیقلمرو مح

صرورت   نیر تا بره ا  هستند یدر مناطق شهر یآور تا  شیدر حال سنجش و پا پیوسته یشهر

 یمناسرب بررا   یراهکارها ،و در صورت لزوم شوند یو نااط قوت و ضعف موجود بررس ها بیآس

در  یتوانمند شیافزا منظور به یشهر یآور تا  شیافزا با هدفاصالح و بهبود موانع و مشکالت 

برر   مرؤرر درست عوامل  ییا شناساب بایدرو  ایناز  شود.اتخاذ  یشهر ۀمنطازمان وقو  حادره در 

 ییالگرو  ،یشرهر  ۀمنطاحاکم بر هر  اتیو ماتض تیبا توجه به ماه نیو همچن یشهر یآور تا 

سرطح   ،آمرده  دست به یبه الگو با توجهت یو در نها جادیا یشهر یآور تا سنجش  یمناسب برا

بتروان  ترا   مشرخص شرود  و مشرکالت آن   هرا  ضعفو  تیو وضعسنجیده شده  یشهر یآور تا 

 داد. شیو حواد  افزا یعیطب یایبالرا در زمان وقو   یشهر یآور تا 
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