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Abstract
Background and objective: What is being discussed today in the field of city management is the resilience of cities. Urban 
resilience is important because it can be the life and death of cities. Urban resilience has different dimensions, one of the most 
important of which is physical resilience. It examines settlements and urban infrastructure from the perspective of resilience. 
One of the issues that is always raised is whether the measures taken in the field of literacy are acceptable to the residents or 
not? This research seeks to answer this question and its most important innovation is to investigate the relationship between 
the objective and subjective dimensions of physical resilience, which has been less studied in previous studies.
Method: The case study in this study is region one of Qazvin. This research is of applied type and its method is descriptive-
analytical. In order to investigate this objective and subjective relationship of physical resilience, first the objective variables 
are examined using Spatial Analysis and then the mental variables are examined using the Likert scale. طابترا Finally, this 
relationship is measured using Pearson correlation coefficient.
Findings: The findings of this study indicate that the objective variables in the study indicate that in region one of Qazvin 
in terms of texture composition, urban access networks, hazardous areas and at-risk population have problems in terms of 
resilience because of academic score and The number of parts that are at risk is very high.
Conclusion: The results indicate that according to the correlation coefficient of 0.527 between subjective and objective 
variables; There is a significant relationship between the objective dimension (reality on earth) and the mental dimension 
(residents’ satisfaction) in the field of urban physical resilience indicators. Institutions such as Qazvin District 1 Municipality 
and other urban management institutions can use the results of this research to improve the conditions of financing in Qazvin.
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چكيده
زمينه و هدف: آنچه امروز در مبحث مديريت شهرها مطرح مى شود، تاب¬آور شدن شهرهاست. تاب آورى شهرها به اين دليل اهميت بااليى دارد 
كه مى تواند باعث حيات و ممات شهرها شود. تاب آورى شهرى داراى ابعاد مختلفى مى باشد كه يكى از مهم ترين آن ها تاب آورى كالبدى است كه 
سكونتگاه ها و زيرساخت هاى شهرى را از منظر تاب آورى بررسى مى كند. يكى از مباحثى كه همواره مطرح مى شود آن است كه آيا اقدامات انجام شده 
در زمينه تاب آورى از نظر ساكنين نيز مورد قبول مى باشد يا نه؟ اين تحقيق به دنبال پاسخ اين سئوال است و مهم ترين نوآورى آن واكاوى ارتباط بعد 

عينى و ذهنى تاب آورى كالبدى كه در مطالعات پيشين كمتر مورد بررسى قرارگرفته است، مى باشد.
روش: اين پژوهش به لحاظ ماهيت از نوع كاربردى و در نوع مقاالت پژوهشى دسته بندى مى شود و روش آن توصيفى-تحليلى است و به منظور بررسى 
اين ارتباط عينى و ذهنى تاب آورى كالبدى ابتدا با استفاده از Spatial Analysis متغيرهاى عينى بررسى شده و سپس با استفاده از پرسشنامه طيف 

ليكرتى متغيرهاى ذهنى بررسى مى شوند و در نهايت با استفاده از ضريب همبستگى پيرسون اين ارتباط سنجيده مى شود.
يافته ها: يافته هاى اين تحقيق بيانگر آن است كه متغيرهاى عينى موجود در تحقيق نشانگر آن است كه در منطقه يك قزوين از منظر تركيب بافت، 
شبكه هاى دسترسى شهرى، حرايم خطرآفرين و جمعيت در معرض خطر دچار مشكالتى در زمينه تاب آورى هستند زيرا امتياز تحصيلى و تعداد قطعاتى 

كه در معرض خطر قرار دارند بسيار زيادند.
نتيجه گيرى: نتايج تحقيق حاكى از آن است كه با توجه به ضريب همبستگى 0,527 بين متغيرهاى ذهنى و عينى؛ ارتباط معنادارى بين بعد عينى 
(واقعيت بر روى زمين) و بعد ذهنى (رضايت مندى ساكنين) در زمينه شاخص هاى تاب آورى كالبدى شهرى وجود دارد.  نهادهايى به  مانند شهردارى 

منطقه يك قزوين و نهادهاى ديگر مديريت شهرى مى توانند از نتيجه اين تحقيق به منظور بهبود شرايط تاب آورى در شهر قزوين استفاده نمايند.
واژه هاى كليدى: تاب آورى شهرى، كالبد، واقعيت ها، تصورات، منطقه يك قزوين
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مقدمه
در جهان حاضر، تاب آوري در بخش هاى مختلف به ويژه در مديريت 
سوانح به كار مى رود (پوراحمد و همكاران، 1398: 3). چارچوب طرح 
بحران  كاهش  بين المللى  استراتژي  در  ژانويه 2005  در 22  هيوگو 
اين  در  مثبت  سمت وسوى  خود  كه  شد  مصوب  متحد  ملل  سازمان 
زمينه به حساب مى آيد.از لحظه مصوب شدن اين اليحه قانونى، هدف 
اصلى برنامه ريزي براي مخاطره و كاهش خطر بحران، عالوه بر تقليل 
آسيب پذيرى به شكلى مشخص به جهت تمركز روي ايجاد تاب آورى 
توجه   .(  25  :  2017  ،١ (مايونگا  است  يافته  سمت وسو  جوامع  در 
است،  داده  قرار  تأثير  تحت  را  مختلف  جوامع  آنچه  به  بيش ازحد  
باعث مى شود تا آن ها زمينه هاى كمك به خود و ارتقاى توان خويش 
را بيابند (حيدرى فر و همكاران، 1397). تاب آورى شهرى يك واژه 
تقريبًا جديد در تحقيقات شهرى و شهرسازى است (جبارين٢ ، 2014 
كه  است،  بيولوژيكى  انضباط  و  نظم  از  برگرفته  تاب آورى   .(28  :
توانايى آن را دارد كه  ارگانيسم يك سيستم براى مقاومت در برابر 
يك مشكل، نارسايى و بيمارى و درمان آن را تعيين كند (فولك٣و 
همكاران ، 2010). در مجموع به صورت كلى تعريف تاب آورى يا « 
انعطاف پذيرى « شهرى را از چشم انداز بحران شهرى به قدرت يك 
منطقه يا نظام شهرى براى مقاومت در مقابل بسيارى از خطرات و 
تنش ها مى توان تعبير كرد  (اگادلو ورو۴ و همكاران  ، 2015). امروزه 
فضاهاى شهرى به بهترين شكل قادرند نقش مراكز زندگى جمعى را 
ايفا  كنند  (چراغى و همكاران، 1392 ). تحقيقات انجام شده در جهان 
نمايش گر آن است كه آسيب پذيرى قشرهاى مختلف مردم ساكن 
در نواحى خطرخيز شهر، بسته به سطح زندگى و وضعيت اجتماعى 
و فيزيكى آن ها در قسمت هاى مختلف تفاوت دارد (محمدى سرين 
عالوه  همواره  آن  از  ناشى  آسيب هاى  و  روشتى، 1395)  نژاد  احد  و 
بر غافلگيرى مسئوالن، هزينه هاى بسيارى را تحميل كرده و قابليت 
سياسى،  از  اعم  مصائب  ديگر  انواع  به  شدن  مبدل  جهت  زيادى 
اقتصادى و فرهنگى را دارد. همچنين، بنا به ميزان و زمينه آن توانايى 
آن را دارد جهت هاى مختلفى را شامل شود (حيدرى فر و همكاران، 
1397). در حال حاضر، تحليل و ارتقاى تاب آورى در برابر كاهش 
1.  Mayunga
2.  Jabareen
3.  Folke et al 
4.  Agudelo-Vero et al

مهم و وسيعى  موضوع  برابر مخاطرات طبيعى به  آسيب پذيرى در 
و  (قديرى  است  شده  بدل  خطرات  مديريت  و  برنامه ريزى  زمينه  در 
توجه  و  تاب آورى  مختلف  ابعاد  به  توجه  حال   .(1390 همكاران، 
جزئى تر به اين ابعاد مى تواند در ارتقاى تاب آورى شهرى به صورت 
گام به گام مؤثر باشد. يكى از اين ابعاد، بعد كالبدى مى باشد. در بعد 
كالبدى عالوه بر سرپناه به زيرساخت هاى شهرى،مقاومت ساختمان، 
دسترسى، تراكم و... جزء موارد اين بعد مى باشد. حال بعد كالبدى 
زمين)  در  موجود  (واقعيت  عينى  جنبه  دو  از  مى توان  را  تاب آورى 
ضرورت  مهم ترين  كرد.  بررسى  ساكنين)  (رضايت مندى  ذهنى  و 
كالبدى  بعد  از  تاب آورى  همواره  كه  است  آن  تحقيق  اين  بررسى 
از ديد عينيت مورد بررسى قرارگرفته است و رضايت مندى ساكنين 
در آن و ارتباط آن مورد توجه قرار نگرفته است (ملكى و بيگدلى 
وضعيت  بهبود  در  شهروندان  مشاركت  ضرورت  امروزه  راد، 2016). 
شهرها  بحران   مديريت  چرخه  در  همچنين  و  اجتماعى  و  كالبدى 
اداره  در  جهان  مختلف  كشورهاى  تجربه  نيست.  پوشيده  كسى  بر 
شهرها نشان مى دهد، اداره شهرها به نحو مطلوب در بسيارى موارد 
از توان دولت خارج است. موفقيت اين امر درگرو مشاركت مردم و 
و  تنگ  كوچه هاى  داراى  كه  قزوين  منطقه 1  است.  محلى  نهادهاى 
بافت  تركيب  ساختمانى،  كم  استحكام  قبيل  از  مختلفى  مشكالت 
نامناسب و دسترسى هاى پايين به خدمات شهرى مى باشد. حال اين 
تحقيق بر آن است كه بر اساس ارتباط ذهنيت و عينيت در زمينه 
تاب آورى كالبدى به ارائه  راه كارهاى بهينه به منظور ارتقاى تاب آورى 
شهرى در منطقه1 قزوين بپردازد. بدين ترتيب فرضيه مطرح در اين 
تحقيق بدين شكل مطرح مى شود: «رابطه معنادارى بين بعد عينى 
در  ساكنين)  (رضايت مندى  ذهنى  بعد  و  زمين)  روى  بر  (واقعيت 
مهم ترين  دارد».  وجود  شهرى  كالبدى  تاب آورى  شاخص هاى  زمينه 
نوآورى آن واكاوى ارتباط بعد عينى و ذهنى تاب آورى كالبدى كه 
مى باشد.  است،  قرارگرفته  بررسى  مورد  كمتر  پيشين  مطالعات  در 
اين سئوال از آنجا داراى اهميت است كه كاربران يك محيط شهرى 
از نحوه مديريت آن رضايت دارند كه در صورت رضايت سبب جلب 
صورت  در  و  گردد  فراهم  تاب آورى  تعاريف  مطابق  آنان  مشاركت 
بيشتر  در  تاب آورى  بردارد.  گام  آن  اصالح  سمت  به  رضايت  عدم 
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علوم  تا  اكولوژي  از  گسترده اى  بخش هاى  در  و  علمى  حوزه هاي 
اجتماعى، روانشناسى و اقتصاد به يك مبحث مهم بدل شده است 
قابل   كه  تاب آوري  از  تعريفى   هيچ   .(29 :  2015 ، سامرز١  و  (روا 
قبول همه رشته هاي علمى باشد وجود ندارد (اسپانس و واتر هات٢ 
به  گذشته»  به  بازگشت   » مفهوم  به  اغلب  تاب آوري،  واژه   .(2017 ،
كار مى رود كه از ريشه التين Resilio به معناي «برگشت به عقب» 
از  يكى  تاب آوري    .(2003، همكاران  و  (كلين٣  است  گرفته  شده 
مهم ترين مباحث تحقيق در زمينه رسيدن به پايدارى است (فالى۴ 
و همكاران  ،2013). به لحاظ زمانى مفهوم تاب آوري از دهه 1970 
با شروع كار هولينگ 1973 به طور روزافزونى مورد بررسى و ارزيابى 
قرارگرفته است در جدول زير به برخى از مفاهيم تاب آورى پرداخته  
علوم  نظر  از  متفاوتى  تعاريف   1 جدول  آن  ادامه  در  و  است  شده 

مختلف درباره تاب آوري شهري شده است.

جدول1. برخى از تعاريف تاب آوري شهرى
تعريفپژوهشگر

ميلتى۵ ، 1999

تاب آوري اين مفهوم را داراست كه جامعه 
توانايى تحمل حوادث طبيعى شديد را دارد 
بدون آنكه دچار زيان هاى عمده، آسيب ها، 

توقف در توليد و يا تقليل كيفيت زندگى شود 
و بدون دريافت كمك زياد از بيرون جامعه.

آدگر۶ ، 2000

توانايى گروه ها و جوامع به منظور انطباق با 
فشارهاي خارجى و تخريب هايى است كه 

درنتيجه تغييرات اجتماعى، سياسى و... ايجاد 
مى شود

پاتون و همكاران٧ ، 2005

تاب آورى روند فعالى از خود اصالحى، تأمين 
آگاهانه منابع و رشد است، قادر به ايجاد 

ساختارهاي روان شناسانه تا سطحى فراتر از 
توانايى فردي مورد انتظار و تجربيات گذشته.

قدرت يك عامل اجتماعى به منظور مقابله با پلينگ٨، 2003
انطباق با چالش هاى خطرآفرين

مأخذ: (يافته هاي پژوهش، 1400)۵

1.  Roa & Summers
2.  Spaans & Waterhout
3.  Kelin et al
4.  Foley et al 
5.  Mileti
6.  Adger
7.  Paton et al
8.  Pelling

جدول2. تعاريف و مفاهيم تاب آوري در رشته هاي علمى مختلف
تعاريفعلوم

اجتماعى

قدرت گروه ها يا جوامع به منظور انطباق با 
تنش هاي خارجى، قدرت واحدهاي اجتماعى 

در كاهش مخاطرات، انجام فعاليت هاي 
بازيابى به منظور تقليل ازهم گسيختگى 
اجتماعى، توانايى به منظور بهره گيرى از 

فرصت ها.

اقتصادى

واكنش و سازگاري افراد و جوامع در مقابل 
مخاطرات به طورى كه آن ها را قادر به تقليل 
خسارات زيان هاي بالقوه ناشى از آسيب ها 

سازد.

روانشناسى

قدرت فرد براي دور شدن و عقب نشينى 
كردن در مقابل مشكالت و حوادث، ظرفيت 

سازگاري موفق، عملكرد مثبت در پى 
شوك هاي طوالنى مدت و شديد.

مأخذ: (حيدرى فرد و همكاران، 1397)
كالبدى  و  نهادى  اقتصادى،  اجتماعى،  ابعاد  داراى  تاب آورى 
و  جامعه  واكنش  ارزيابى  مجموع  در  كالبدى  تاب آورى  مى باشد. 
ظرفيت بازيابى پس از سانحه به مانند  پناهگاه، واحدهاى مسكونى 
(نوريس۶  مى شود  شامل  را  سالمتى  امكانات  و  اجاره اى  يا  خالى 
اموال  مقدار  از  كلى  ارزيابى  شاخص ها  اين  همچنين   .(2008  ،
زيان هاى  و  دائمى  زيان  برابر  در  دارد  را  آن  امكان  كه  خصوصى 
اختيار  در  باشند  آسيب پذير  ويژه اى  به صورت  احتمالى،  اقتصادى 
زيرساخت هاى  اصلى ترين  از  يكى   .(2003، (پلينگ  مى دهد  قرار 
فاجعه بار  حادثه  يك  به  كه  هستند  كم دوام  خانه هاى  آسيب پذير، 
مختلفى  تحقيقات   .(1397 همكاران،  و  (حيدرى  هستند  حساس 
آنان  از  برخى  بررسى  به  كه  است  گرفته  صورت  زمينه  اين  در 
عنوان  با  تحقيقى  در  همكارانش (2020)  و  واردكار٧  مى پردازيم. 
” ابزار تشخيص براى حمايت از سياست گذارى در مورد تاب آورى 
شهرى  تاب آورى  كه  مى دهد  نشان  نتايج  است،  انجام شده  شهرى“ 
به عنوان راهى براى مقابله با بسيارى از مسائل پيچيده اى كه شهرها 
سياست گذاران  ميان  در  محبوب  ايده  يك  به  هستند،  روبرو  آن  با 
بارهاى  داراى  درحالى كه  است.  تبديل شده  شهرى   دانشمندان  و 
مثبتى است و با برنامه هاى محلى شهرى همخوانى دارد، اما هميشه 
تاب آورى  در  عواملى  چه  و  چيست  آن  معنى  كه  نيست  مشخص 

6.  Norris
7.  Wardekker et al
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بافت  تركيب  مانند  به  كالبدى  عوامل  به  بين  اين  در  دارند.  نقش 
شهرى شامل اسكلت بنا، ضريب اشغال، شبكه هاى دسترسى شهرى 
جمعيتى  تراكم  و  درمانى  مراكز  به  دسترسى  ترافيك،  حجم  شامل 
 » عنوان  با  تحقيقى  در  گاويداداراجوليو١(2020)  مى كند.  اشاره 
تقويت سازوكارهاى نهادى و مالى براى ايجاد تاب آورى شهرى در 
هند“ انجام شده است، نتايج نشان مى دهد كه ايجاد انعطاف پذيرى 
و  هستند  شهرنشينى  حال  در  به سرعت  كه  شهرهايى  براى  شهرى 
عوامل  جمله  از  است.  مهم  هستند،  روبرو  بااليى  بالياى  خطر  با 
شهرى  مختلف  حرايم  ترافيك،  حجم  طبقات،  تعداد  مانند  كالبدى 
مطرح شده اند. چن٢ و همكارانش (2020) در تحقيقى با عنوان « 
مدل جديدى براى توصيف تاب آورى شهرى با توجه به سازگارى، 
هرچه  مى دهد،  نشان  نتايج  است.  انجام شده  بازيابى“  و  مقاومت 
سيستم  عملكرد  شود،  ظاهر  زودتر  باليا  خسارت  شدت  اوج  زمان 
كالبدى  عوامل  بين  از  ميان  اين  در  بود.  خواهد  بيشتر  نيز  شهرى 
اشغال  ضريب  معابر،  عرض  خطرآفرين،  حرايم  قبيل  از  عواملى 
مهم ترين عوامل مى باشند.  مريالينين٣(2020) در تحقيقى با عنوان 
« گفتمان دوگانه تاب آورى شهرى: شهرهاى محكم و محله هاى خود 
سازمان يافته انجام داده است. نتايج نشان مى دهد گفتمان تاب آورى 
و  ”استحكام“  يك سو  از  است:   ويژه  و  خاص  ارتباط  يك  شهرى 
عدم تأثيرپذيرى در مقياس شهر را تداعى مى كند، و از سوى ديگر 
”خودسازمان دهى و مشاركت ” مردم و محله ها را تحت تأثير قرار 
مى دهد. در اين بين به عوامل كالبدى چون حرايم خطرآفرين، عرض 
معابر، ضريب اشغال، فاصله از كاربرى هاى پرخطر اشاره شده است. 
رئيسيان و همكاران (1400) در تحقيقى با عنوان « بررسى ميزان 
تاب آورى شهرى با استفاده مدل Waspas و WP (نمونه موردى: 
در  فضايى  تحليل  مبناى  كه   مى كند  بيان  اين گونه  سارى)“  شهر 
اين پژوهش تقسيمات واحدهاى برنامه ريزى محالت (مطابق طرح 
زمين  بستر  ساختمان،  (مقاومت  شاخص  هفت  است.  شهر)  جامع 
كاربرى ها،  كالبدى،  محيط  باز،  فضاهاى  شهرى،  زيرساخت هاى  و 
اقتصادى و اجتماعى) طراحى و داده هاى مورد نياز حاصل شده ؛ در 
برنامه ريزى  به  بخشى  مطلوبيت  جهت  مختلف  شاخص هاى  نهايت 

1.  Govindarajulu
2.  Chen et al
3.  Meriläinen

مخاطرات محيطى توسط كارشناسان وزن دهى گرديده است . نتايج  
يك  تنها  سارى،  شهر  محله  هفت  از  كه  مى دهد  نشان  تحقيق  اين 
بسيار  وضعيت  در  فارسى)  سلمان  هشت،  بخش  چهارراه   ) محله 
خوب و محله طبرستان در وضعيت خوب به لحاظ ميزان تاب آورى 
 » عنوان  با  تحقيقى  در  امين زاده (1400)  و  احمدزاده  دارند.  قرار 
ارزيابي ابعاد تاب آورى شهري با استفاده از روش ميانگين مجموع 
مشهد)»  شهرداري   9 منطقه  موردي:  (مطالعه  بهينه  حد  از  فواصل 
در  بزرگ  چالشي  همواره  طبيعي  سوانح  كه  مى كند  بيان  اين گونه 
دستيابي به توسعه پايدار جوامع انساني بوده است. هدف از پژوهش 
تاب آورى،  اندازه گيرى  تاب آورى،  شاخص هاى  تحليل   ، ذكرشده 
بررسي ميزان تاب آورى منطقه 9 شهرداري مشهد مى باشد. در اين 
بهينه  حد  از  فواصل  مجموع  ميانگين  مدل  از  استفاده  با  پژوهش 
مقادير DSF, IIF و URF محاسبه گرديده و ميزان تاب آورى منطقه 
شرايطي  كه  است  به دست آمده   0,89 با  برابر  مشهد  شهرداري   9
نسبتًا تاب آور را مشخص مى كند. قاسمى و همكاران (1399) در 
تحقيقى با عنوان « مطالعه اثربخشى راهبردهاى «فنى-كالبدى» و 
زلزله»  برابر  در  شهرى  تاب آورى  بهبود  در  «اجتماعى-اقتصادى» 
مقابل  در  شهرها  تاب آورى  مطالعه  كه  مى كند  بيان  اين گونه 
زلزله  مالى  و  جانى  خسارات  كاهش  برنامه ريزى  الزامات  از  زلزله 
جامع  مدلى  و  دارد  گوناگونى  تعاريف  تاب آورى  شهرهاست.  در 
به منظور محاسبه كّمى آن وجود ندارد. در اين پژوهش، به مطالعه 
اثر بخشى راهبردهاى بهبود تاب آورى شهرى مرتبط با بخش هاى 
ايجاد  باهدف  زلزله  برابر  در  اجتماعى-اقتصادى  و  فنى-كالبدى 
است.  شده  پرداخته  سياست گذاران  و  تصميم گيران  براى  ابزارى 
نظرخواهى  و  كتابخانه اى  مطالعات  از  استفاده  با  ابتدا  منظور  بدين 
از خبرگان ابعاد و شاخص هاى مؤثر در تاب آورى شهرها در مقابل 
زلزله استخراج شده است. با استفاده از اين شاخص و درنظرگرفتن 
سه سناريوى لرزه اى گسل شمال تهران، گسل رى و گسل شناور، 
بهبود  در  اجتماعى-اقتصادى  و  فنى-كالبدى  راهبردهاى  اثربخشى 
مقايسه  يكديگر  با  تهران  شهر  شهردارى  منطقه 6  براى  تاب آورى 
 » عنوان  با  تحقيقى  در   (1399) همكاران  و  زيارى   . است  شده 
سنجش و ارزيابى ميزان تاب آورى كالبدى مناطق شهرى در برابر 
سوانح (مطالعه ى موردى: جزيره ى كيش)» اين گونه بيان مى كند كه 
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بر اساس اين پژوهش، نتايج تحليل داده هاى پژوهش و رتبه بندى 
اين  شاهد  كيش،  جزيرة  تاب آورى  مؤلفه هاى  از  به دست آمده 
مؤلفه هاى  رتبه بندى  در  كيش  جزيرة  كالبدى  بعد  كه  هستيم  مهم 
تاب آورى در پايين ترين رديف قرارگرفته است و نياز است مورد 
را  زير  مفهومى  مدل  مى توان  اساس  براين  گيرد.  قرار  الزم  توجه 

به منظور بررسى در اين تحقيق ارائه داد.

نمودار1. مدل مفهومى تحقيق
جدول3. ابعاد تحقيق

ابعاد تاب آورىمنابع

صالحى و همكاران
(1390)

اقتصادى)وضعيت استخدامى ،سالمت اقتصادى 
، اشتغال، تنوع اقتصادى (، اجتماعى و فرهنگى) 

خصوصيات فردى، باورها و اعتقادات، فرايندهاى 
جامعه، ثبات اجتماعى، خصوصيات اجتماعى، ميزان 

مشاركت مردم ،ساختار خانوادگى، گرايش هاى 
اجتماعى(،نهادى)اثربخشى مديريت بحران، حكومت 

دار مطلوب، همكارى با ديگر سازمان ها ، انتشار دانش 
و مديريت( ، كالبدى)واحدهاى تجارى و صنعتى، 
واحدهاى مسكونى، آثار باستانى ، تأسيسات خطرزا(

بهتاش و همكاران(1392)

كاهش مخاطرات(آموزش و مانورها، نقش دولت و 
مديريت شهرى ، ارزيابى آسيب پذيرى و ريسك، 
مستندسازى)، زيرساختى(زيرساخت هاى حياتى، 

شريان هاى حياتى،تأسيسات شهرى، تأسيسات عمومى 
، تأسيسات خطرناك)، ساختارى كالبدى(انسجام 

محالت، كاربرى ها، بافت و كالبدشهر، فرم شهر، ابنيه 
و سايت هاى تاريخى)، اقتصادى(مالكيت)، اجتماعى و 
فرهنگى(هويت و سرمايه اجتماعى، مشاركت عمومى 

، جمعيت، جنسيت، توزيع و نرخ رشد جمعيت، 
مهاجرت)

چهار  داراى  شهرى  تاب آورى  باال  جدول  و  نمودار  به  توجه  با 

به  توجه  با  كه  مى باشد  نهادى  و  اقتصادى  اجتماعى،  كالبدى،  بعد 
به  تاب آورى  شاخص هاى  مطالعه  مورد  پيشينه  و  تحقيق  موضوع 
چهار دسته تركيب بافت شهرى، شبكه هاى دسترسى شهرى، حريم 
مراكز خطرآفرين و  جمعيت در معرض خطر تقسيم بندى مى شوند 
ذهنى  و  زمين)  روى  بر  (واقعيت  عينى  متغيرهاى  بررسى  با  كه 
بهبود  زمينه  در  بهترى  نتايج  به  مى توان  ساكنين)  (رضايت مندى 
و  نظرى  مبانى  به  توجه  با  زير  جدول  حال  رسيد.  كالبدى  شرايط 

پيشينه تحقيق شاخص هاى مورد مطالعه را نمايش مى دهد.

جدول 4. شاخص هاى تحقيق

منابع متغيرهاى 
ذهنى(رضايت مندى)

متغيرهاى 
عينى(واقعيت زمين) شاخص

(واردكار و 
همكارانش، 2020)
(گاويداداراجوليو، 

(2020
(چن و همكارانش، 

(2020
(مريالينين، 2020)

(رئيسيان و 
همكاران، 1400)
(راد و همكاران، 

(2015
(احمدزاده و 

امين زاده، 1400)
(قاسمى و همكاران، 

(1399
(زيارى و همكاران، 

(1399
(حيدرى و همكاران، 

.(1397

رضايت از اندازه 
قطعات اندازه قطعات

تركيب بافت 
شهرى

رضايت از تعداد 
طبقات تعداد طبقات

رضايت از اسكلت بنا اسكلت بنا
رضايت از ضريب 

اشغال ضريب اشغال

رضايت از عرض معابر عرض معابر

شبكه هاى 
دسترسى 
شهرى

رضايت از حجم 
ترافيك حجم ترافيك

رضايت از دسترسى به 
ايستگاه هاى آتش نشانى

دسترسى به 
ايستگاه هاى 
آتش نشانى

رضايت از دسترسى به 
بيمارستان ها

دسترسى به 
بيمارستان ها

رضايت از حريم 
پست هاى برق شهرى

حريم پست هاى برق 
شهرى

حريم مراكز 
خطرآفرين

رضايت از حريم لوله 
گاز حريم لوله گاز

رضايت از حريم 
پمپ هاى بنزين حريم پمپ هاى بنزين

رضايت از تراكم 
جمعيتى تراكم جمعيتى جمعيت در 

معرض خطر

روش 
توصيفى- آن  روش  و  بوده  كاربردى  پژوهش  اين  در  تحقيق  نوع 

 Spatial از  عينى  متغيرهاى  بررسى  به منظور  مى باشد.  تحليلى 
Analysis استفاده مى شود.تحليل فضايى، تحليل مكانى اجتماعى 

از عملكردهاست كه انسان در طبيعت، در يك زمان خاص انجام 
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تحليل  از  استفاده  با  امر  ابتداى   .(  53:  1399 (اشكورى،  مى دهد 
سلسله مراتبى متغيرها نسبت به هم اولويت بندى شده و سپس مكان 
و ميزان متغيرها شناسايى شده و سپس با استفاده از نرمال ساز فازى 
رتبه بندى مى شوند. فرآيند تحليل سلسله مراتبى معيارهاى مختلف 
با سايز هاى مختلف را باهم تركيب كرده و مهم ترين ويژگى هاى آن 
اين است كه در داورى بر قياس دودويى سنجه ها نسبت به يكديگر 
يكديگر  با  متغيرها  بعدى  مرحله  در   .(2013,E.W.T) است  استوار 
تركيب شده و نقشه آسيب پذيرى محدوده تحصيل مى گردد. به منظور 
و  مى شود  تهيه  ليكرت  طيف  پرسشنامه  ذهنى  متغيرهاى  بررسى 
ميزان رضايت مندى از متغيرها سنجيده مى شود. در نهايت با استفاده 
از ضريب همبستگى پيرسان ميزان ارتباط متغيرها سنجش مى شود.

  

نمودار2. روند تحليل

شناخت محدوده مورد مطالعه
شهر  در  شهرى  فرسوده  و  مشكل دار  مناطق  جزء  قزوين  يك  منطقه 
به  جنوب  از  و   2 منطقه  به  شمال  از  منطقه  اين  مى باشد.  قزوين 
سمت محدوده سمت تهران مى باشد. محالت قديمى شهر قزوين از 
جمله آخوند محله در اين مكان مى باشد و خيابان سپه، كاله فرنگى، 
داخل  خيام  و  خمينى  امام  خيابان  انبيا،  چهار  مسجد  سبزه ميدان، 
داراى  انجام شده  سرشمارى  آخرين  اساس  بر  و  هستند  محدوده  اين 
را  قزوين  يك  منطقه  زير  شكل  مى باشد.   32003 آن  خانوار  تعداد 

نمايش مى دهد.

نقشه 1. موقعيت منطقه يك قزوين
يافته ها 

مورد  را  عينى  متغيرهاى  ابتدا  اطالعات  تحليل  و  تجزيه   به منظور 
بررسى قرار داده و سپس متغيرهاى ذهنى را مطالعه مى كنيم.

1-متغيرهاى عينى
مرحله اول: تحصيل ضريب اهميت شاخص ها 

تحليل  از  استفاده  با  بايد  ابتدا  عينى  متغيرهاى  بررسى  به منظور 
سلسله  مراتبى به اولويت بندى شاخص ها و متغيرها بپردازيم. بدين 
منظور از نرم افزار CHOICE EXPERT  استفاده مى شود. جداول زير 
مقايسه دودويى حاصل از تحليل سلسله مراتبى را نمايش مى دهد. 
كارشناسان  و  هيأت  علمى  اعضاى  از  نفر   30 به وسيله  امتيازدهى 
شهرسازى،  و  حمل ونقل  شهرى،  برنامه ريزى  حوزه  در  كه  متخصص 
به عنوان  داده ها  مد  و  انجام شده  عمران  محيط زيست،  برنامه ريزى 

امتياز اصلى مورد محاسبه قرارگرفته است.

جدول 5. مقايسه دودويى معيارها

تركيب شاخص
بافت

شبكه 
حرايم جمعيتدسترسى

خطرآفرين
1427تركيب بافت
1/411/23شبكه دسترسى

1/2213جمعيت
1/71/31/31حرايم خطرآفرين
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به  نسبت  بيشترى  اهميت  بافت  تركيب  باال  جدول  به  توجه  با 
سايرين دارد. 

جدول 6. مقايسه دودويى شاخص هاى معيار تركيب بافت

اندازه شاخص
قطعات

تعداد 
سطح اسكلت بناطبقات

اشغال
11/31/61/3اندازه قطعات
311/43تعداد طبقات
6413اسكلت بنا
31/31/31سطح اشغال

به  نسبت  بيشترى  اهميت  بنا  اسكلت  باال  جدول  به  توجه  با 
دسترسى  شبكه  معيار  شاخص هاى  بررسى  به  حال  دارد.  سايرين 
زير  جدول  و  مى باشد  معيار   4 داراى  دسترسى  شبكه  مى پردازيم. 

مقايسه دودويى بين شاخص ها را نمايش مى دهد.

جدول 7. مقايسه دودويى شاخص هاى معيار شبكه دسترسى

عرض شاخص
معابر

حجم 
ترافيك

دسترسى به 
آتش نشانى

دسترسى به 
بيمارستان

1313عرض معابر
1/311/31حجم ترافيك

1313دسترسى به آتش نشانى

1/311/31دسترسى به بيمارستان

حرايم  معيار  شاخص هاى  بين  دودويى  مقايسه  بعدى  مرحله 
خطرآفرين است كه داراى سه شاخص است. در جدول زير مقايسه 

دودويى بين شاخص ها مشاهده مى شود.

جدول8. مقايسه دودويى بين شاخص هاى معيار حرايم خطرآفرين
حريم گازحريم پمپ بنزينحريم پست برقشاخص

11/53حريم پست برق
517حريم پمپ بنزين

1/31/71حريم گاز

در  اهميت  درجه  بيشترين  بنزين  پمپ  حريم  باال  جدول  در 
بين سايرين دارد. معيار جمعيت خطرآفرين چون داراى فقط يك 
شاخص بوده كه آن تراكم جمعيت مى باشد. در مجموع جدول زير 
ضريب اهميت نهايى شاخص هاى مختلف را نمايش مى دهد كه نرخ 
ناسازگارى نهايى برابر با 0,058  مى باشد كه چون پايين تر از 0,1 

است پس داراى اعتبار مى باشد.

جدول 9. ضرايب اهميت شاخص ها
ضريب اهميتشاخص

0,031اندازه قطعات
0,109تعداد طبقات
0,350اسكلت بنا
0,066سطح اشغال
0,024عرض معابر
0,029حجم ترافيك

0,024دسترسى به آتش نشانى
0,012دسترسى به بيمارستان

0,225تراكم جمعيت
0,011حريم پست برق
0,070حريم پمپ بنزين

0,049حريم گاز
1جمع

مرحله دوم: نرمال كردن داده هاى تحقيق
به دليل آنكه متغيرهاى تحقيق داراى مقادير متفاوت با كّميت هاى 
مختلف مى باشند نيازمند بى مقياس سازى هستيم كه در اين بخش 
از بى مقياس ساز فازى استفاده مى شود. در مجموع با توجه به جدول 
زير به آسيب پذيرى كم عدد 1، به آسيب پذيرى متوسط عدد0,5 و 

به آسيب پذيرى زياد عدد صفر داده مى شود.
جدول10. نرمال سازى داده هاى تحقيق

شاخص
ميزان آسيب پذيرى

مأخذ
زيادمتوسطكم

كوچك اندازه اندازه قطعات
>10000S

ميان اندازه 
10000>S>20000

بزرگ اندازه 
< S  200001391،عبدالهى

حبيبى وهمكاران،1392 بيشتر از 4طبقهبين 4-2 طبقهكمتر از 2 طبقهتعداد طبقات

مصالح ساختماني اسكلت بنا
بادوام

مصالح ساختماني نيمه 
بادوام

مصالح ساختماني 
عبدالهى،1391كم دوام

نشريه پدافند غيرعامل، A>3030>A>6060>A>100<0ضريب اشغال
1384

معابر با كمتر از 12- 6 مترباالتر از 12 مترعرض معابر
JICA,62015 متر

كمتر از 1000 حجم ترافيك
خودرو

بين 1000-2000 
خودرو

بيش از 2000 
خودرو

معظمى وعزيزيان، 
1385

دسترسى به ايستگاه هاى 
بيش از 1500 بين 1500-750متركمتر از 750 مترآتش نشانى

متر
مهندسين مشاور 
عرصه،1396، 140

بورتون،2012بيش از 500 متر500-250 متركمتر 250 متردسترسى به بيمارستان ها

بورتون،2012كمتر از 10 متر20-10 متربيشتر از 20 مترحريم شبكه انتقال گاز

بورتون،2012كمتر از 10 متر20-10 متربيشتر از 20 مترحريم پست هاى برق شهرى

مهاجرى،1395كمتر از 75 متر150-75 متربيشتر از 150 مترحريم پمپ هاى بنزين

عزيزى و اكبرى، A200>A>100200< A<100تراكم جمعيتى
1387،30
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مرحله سوم: تدوين نقشه هاى آسيب پذيرى متغيرهاى عينى
دسترسى  شعاع هاى  و  فازى  نرمال ساز  به  توجه  با  مرحله  اين  در 

ارائه شده در جدول قبل به تدوين نقشه هاى آسيب پذيرى متغيرهاى 
مختلف عينى مى پردازيم.

نقشه2. نقشه هاى آسيب پذيرى متغيرهاى عينى

مرحله آخر: تدوين نقشه آسيب پذيرى نهايى
به  مراتبى  سلسله  تحليل  اهميت  ضرايب  اعمال  با  مرحله  اين  در 
تدوين نقشه نهايى آسيب پذيرى مى پردازيم. كمترين مقدار در اين 
نقشه  اين  مى باشد.   0,789 با  برابر  مقدار  بيشتر  و   0,256 نقشه 

نشان گر آن است كه بيشتر آن است كه بيشتر بخش هاى منطقه 
مناسب سازى  برنامه  ارائه  به  نياز  و  دارند  بااليى  آسيب پذيرى  يك 

دارند.

نقشه3. نقشه هاى آسيب پذيرى نهايى
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2-متغيرهاى ذهنى
ليكرتى  طيف  پرسش نامه  از  ذهنى  متغيرهاى  بررسى  به منظور 
 32003 خانوار  تعداد  به  توجه  با  ترتيب  بدين  مى شود.  استفاده 
به عنوان  خانوار   379 كوكران  فرمول  از  استفاده  با  يك  منطقه  در 
نمونه موردى انتخاب شدند. جدول زير نتايج پرسش نامه را نمايش 
مى دهد. روايى پرسش نامه با نظر 30 نفر از اعضاى هيأت  علمى و 
و  حمل ونقل  شهرى،  برنامه ريزى  حوزه  در  كه  متخصص  كارشناسان 
شهرسازى، برنامه ريزى محيط زيست،عمران متخصصين شهرى تأييد 
مى شود و پايايى پرسش نامه با استفاده از آلفاى كرونباخ كه داراى 

ضريب 0,895 است، تأييد مى شود.

جدول 11. امتياز متغيرهاى ذهنى
ميانگين متغيرهاى ذهنى(رضايت مندى)
2,87 رضايت از اندازه قطعات
2,69 رضايت از تعداد طبقات
2,57 رضايت از اسكلت بنا
2,39 رضايت از ضريب اشغال
3,14 رضايت از عرض معابر
3,27 رضايت از حجم ترافيك
2,68 رضايت از دسترسى به ايستگاه هاى آتش نشانى
2,57 رضايت از دسترسى به بيمارستان ها
2,69 رضايت از حريم پست هاى برق شهرى
2,94 رضايت از حريم لوله گاز
2,58 رضايت از حريم پمپ هاى بنزين
2,69 رضايت از تراكم جمعيتى

از  " رضايت  به  مربوط  امتياز  بيشترين  باال  جدول  به  توجه  با 
حريم  از  رضايت   " به  مربوط  امتياز  كمترين  و  ترافيك"  حجم 
همبستگى  ضريب  از  استفاده  با  حال  مى باشد.  بنزين"  پمپ هاى 
پيرسان به بررسى ارتباط بين متغيرهاى ذهنى و عينى مى پردازيم. 
عموم  رضايت مندى  پرسش نامه  سئواالت  در  كه  است  به ذكر  الزم 
مردم نسبت تركيب بافت شهرى و حرايم پرخطر و تراكم جمعيتى 
و مركز امدادرسان مورد بررسى قرارگرفته است. به طور مثال (آيا 
از دسترسى به ايستگاه هاى آتش نشانى با توجه منطقه مورد سكونت 

خود رضايت داريد؟) از نمونه سئواالت مطرح شده مى باشد.

جدول 12. بررسى ميزان ارتباط متغيرهاى ذهنى و عينى تاب آورى 
كالبدى

متغير ذهنى متغير عينى
0,527 1 ضريب پيرسون

0,00متغير عينى - معنادارى
379 379 تعداد نمونه
1 0,527 ضريب پيرسون

-متغير ذهنى 0,00 معنادارى
379 379 تعداد نمونه

ضريب  كه  است  واحد  بدون  شاخصى  كه  همبستگى  ضريب 
همبستگى نيز براى اندازه گيرى ميزان وابستگى بين دو متغير (عينى 
و ذهنى) استفاده  شده است. چنانچه ضريب همبستگى مثبت باشد، 
ضريب  باال  جدول  به  توجه  با  است.  مستقيم  متغير  دو  بين  رابطه 
از  نشان  درصد   99 اطمينان  درجه  با   0,527 پيرسون  همبستگى 
آن دارد كه رابطه مستقيم و معنادارى بين متغيرهاى ذهنى و عينى 
وجود دارد. بدين ترتيب فرضيه تحقيق با عنوان «رابطه معنادارى 
بين بعد عينى (واقعيت بر روى زمين) و بعد ذهنى (رضايت مندى 
وجود  شهرى  كالبدى  تاب آورى  شاخص هاى  زمينه  در  ساكنين) 

دارد» به اثبات مى رسد.

بحث و نتيجه گيرى 
در  موجود  عينى  متغيرهاى  كه  است  آن  بيانگر  تحقيق  اين  نتايج 
تحقيق نشانگر آن است كه در منطقه يك قزوين از منظر تركيب 
جمعيت  و  خطرآفرين  حرايم  شهرى،  دسترسى  شبكه هاى  بافت، 
زيرا  هستند  تاب آورى  زمينه  در  مشكالتى  دچار  خطر  معرض  در 
دارند  قرار  خطر  معرض  در  كه  قطعاتى  تعداد  و  تحصيلى  امتياز 
بسيار زياد مى باشد. نمونه اين امر را مى توان در مطالعه قاسمى و 
كالبدى  شاخص هاى  اينكه  به  توجه  با  كه  يافت  همكاران (1399) 
بودند  داده  قرار  مدنظر  را  شهرى  دسترسى  و  بافت  تركيب  به مانند 
و  بافت  تركيب  تهران   6 منطقه  در  كه  بودند  رسيده  نتيجه  اين  به 
دسترسى شهرى به خدمات مناسب براى عموم ساكنين وجود ندارد و 
تاب آورى در اين محدوده دچار مشكالت فراوان است. از شباهت هاى 
اين تحقيق با تحقيق حاضر مى توان به در نظر گرفتن شاخص هاى 
اندازه قطعات، تعداد قطعات، اسكلت بنا و دسترسى به بيمارستان و 
آتش نشانى اشاره كرد. زيارى و همكاران (1399) در تحقيقى ديگر 



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة دوازدهم، شمارة دوم، تابستان 1401   226

تركيب  همچنين  و  خطر  معرض  در  جمعيت  و  خطرآفرين  حرايم 
در  كه  داده اند  قرار  بررسى  مورد  كيش  جزيره  محدوده  در  را  بافت 
مجموع به اين نتيجه رسيده بودند كه از منظر تركيب بافت جزيره 
كيش از منظر تاب آورى وضعيت مناسبى داشته ولى ازنظر حرايم 
خطرآفرين و جمعيت در معرض خطر به علت تراكم جمعيت باال 
در مقاطع تعطيل سال از منظر تاب آورى وضعيت مناسبى ندارند 

كه هم راستا با نتايج اين تحقيق است. 
بافت،  تركيب  از  رضايت مندى  نيز   ذهنى  متغيرهاى  منظر  از 
شبكه هاى دسترسى شهرى، حرايم خطرآفرين و جمعيت در معرض 
خطر وضعيت مناسبى نداشته است. اين موضوع نيز شبيه به مطالعه 
به  تايلند  در  شهر  چند  در  كه  مى باشد  همكارانش (2020)  و  چن 
بررسى ميزان رضايت مندى از شاخص هاى تركيب بافت، شبكه هاى 
ساكنين  نظرات  و  پرداخته اند  خطرآفرين  حرايم  شهرى،  دسترسى 
توجه  با  آنان  رضايت مندى  ميزان  كه  دارد  آن  از  نشان  شهر  اين 
استحكام  و  بافت  تركيب  از  تايلند  شهرهاى  ساحل  به  نزديكى  به 
بناها رضايت داشته ولى از حرايم خطرآفرين تا حد زيادى ناراضى 
مى باشند كه اين حاكى از آن است كه حريم گاز و برق در آن ها 
موارد  دارد.  وجود  خطر  بروز  امكان  و  نبوده  حادثه  زمان  مناسب 
اشاره در باال نشان از اين دارد در تحقيقات فوق از متغيرهاى عينى 
و ذهنى هردو مورد استفاده قرارگرفته اند كه هركدام در بخشى از 
گرفتن  قرار  دليل  به  يك  منطقه  در  كه  بوده اند  ضعف  دچار  آن ها 
در  كه  است  به ذكر  الزم  است.  ضعف  دچار  نيز  فرسوده  بافت  در 
تحقيقات اشاره  شده فوق از متغيرهاى عينى و ذهنى نيز به صورت 
مجزا قرارگرفته اند. در مجموع نوآورى مهم اين تحقيق آن است كه 
برخالف تحقيقات ماقبل خود از هر دو منظر عينى و ذهنى به بررسى 

تاب آورى كالبدى پرداخته است.
بخش عمده اى از سطح شهرهاى بزرگ و تاريخى ايران، دچار 
بيشترين  شهرى  فرسوده  بافت هاى  است.  ناكارآمدى  و  فرسودگى 
مديريت  ميان  اين  در  مى بينند.  خود  به  بحران ها  در  را  آسيب ها 
بحران از مقوله هاى بسيار مهم در اين بافت ها به شمار مى آيد. در اين 
پژوهش منطقه يك شهر قزوين كه به شكل بافت فرسوده مى باشد، 
منطقه  اين  در  كالبدى  تاب آورى  مقوله  و  قرارگرفته  بررسى  مورد 
بحث شده است. هدف اين تحقيق بررسى ارتباط عينيت و ذهنيت 

در زمينه تاب آورى كالبدى بود كه با بررسى هاى به عمل آمده اين 
(واقعيت  عينى  بعد  بين  معنادارى  رابطه  كه  گرديد  حاصل  نتيجه 
زمينه  در  ساكنين)  (رضايت مندى  ذهنى  بعد  و  زمين)  روى  بر 
توجه  با  حال  دارد.  وجود  شهرى  كالبدى  تاب آورى  شاخص هاى 
به بررسى هاى انجام شده و با توجه به مشكالت تاب آورى كالبدى 
تاب آورى  ارتقاى  به منظور  زير  راه كارهاى  عينى  و  ذهنى  ديد  از 

پيشنهاد مى شود كه :
در  و...بايد  آتش نشانى  و  بيمارستان  مانند  مكان   1-انتخاب  بهينه 
منطقه يك در مركز شهر كه دسترسى به تمام نقاط دارد قرار 

بگيرد.
كه  امام  خيابان  اطراف  در  كه  زيرزمينى  مختلف  جان پناه هاى   -2

خيابان مهم اين منطقه است قرار گيرد. 
پيشنهاد  ساختمانى  مختلف  استانداردهاى  رعايت  درزمينه 

مى شود از:
3-مصالح سبك و بادوام در ساخت خانه ها استفاده شود و نوسازى 

در اين بافت صورت گيرد. 
پايين  بدان ها  خدمات رسانى  امكان  كه  پايين  عرض  با  راه هاى   -4
بوده تعريض گرديده يا با تجميع قطعات مناسب سازى شوند تا 
بتوان تاب آورى را از منظر تركيب بافت در منطقه يك ارتقا 

داد. 
مقابل  در  الزم  مقاومت  بايستي  نيز  خطرآفرين  حرايم  مورد  5-در 
پل ها،  راه ها،  همچنين  و  گيرد  قرار  توجه  مورد  تهديدات 
تونل ها، خطوط انتقال برق، نفت و گاز و نظاير اين ها بايستي 
به گونه اي پيش بيني شود كه در صورت آسيب ديدن در زمان 
بحران، باعث بسته شدن طوالني شبكه نگرديده و به سرعت قابل 

 بازسازى باشد.
6- در مركز و اطراف منطقه فضاهاي توسعه اي به صورت چندمنظوره 
و يا داراي قابليت  تغيير كاربري كه در زمان بحران بتوان از 
آنان استفاده كرد در منطقه يك در نظر گرفته شود. همچنين در 
زمينه انبار آذوقه و غله در مواقع بحران تمهيدات در نظر گرفته 
شود كه در صورت نياز بتوان مشكالت منطقه يك را برطرف 
اين  به  مى توان  تحقيق  محدوديت هاى  و  موانع  جمله  از  كرد. 
موضوع اشاره داشت كه بر خط نبودن اطالعات  پايه شهردارى ها 
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به دليل هزينه بر بودن آن براى سازمان هاى مطبوع مى توان نام 
برد كه بر نتايج تحقيق و تصميم سازى مديران شهرى تأثيرگذار 
است.اطالعات كم عموم مردم از تأسيسات پرخطر و همچنين 
مباحث مرتبط با مديريت بحران و پيشگيرى را مى توان نام برد. 
همچنين  زمينه هاى احتمالى توسعه پژوهش نيز مى توان به تهيه 
پهنه بندى خطر با توجه به متغيرهاى عينى و ذهنى اشاره نمود 
كه تحقيقات انجام شده كه صرفًا از نقشه هاى پهنه بندى كالبدى 
و  مشاركت  از  جديد  مدل  در  اما  مى كند،  استفاده  ساختارى  و 
نظرات مردم نيز مى توان بهره جست كه به حكمروايى مطلوب 

شهرى كمك خواهد كرد.
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