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چکیده   قاله       اطالعات م
ریزی درست قدرت و برنامه آوری شهری به جایگاهی از شهر اشاره دارد که به دلیل مدیریتتاب

میزان خسارت مالی و  نیتربا کمهای طبیعی و انسانی افزایش داده و تحمل خود را در برابر بحران

ا . امبازگرددترین زمان به حالت طبیعی خود گذاشته و در کوتاه پشت سرتواند بحرانی را جانی می

دهد و هویت، اولیه شهر را تشکیل میمتأسفانه در اکثر شهرهای ایران قسمتی از شهر که هسته 

و به دلیل ضعف کالبدی،  اندشدهسپردهکشد به دست فراموشی اصالت و تاریخ شهر را یدک می

م ها را از هباشند که شیرازه آنترین تلنگر طبیعی میاجتماعی، اقتصادی و مدیریتی منتظر کوچک

ان بر جای گذارد. در همین راستا پژوهش و تلفات جانی و مالی عظیمی را برای ساکنانش کند جدا

باشد. می آوری شهری در بافت فرسوده شهر بروجردهای تابارزیابی و تحلیل ابعاد و شاخصحاضر 

های پرسشنامه صورت گرفته جامعه آماری آن تحلیلی و با استفاده از روش–روش پژوهش توصیفی

 بربالغجمعیتی  1331 سرشماری سال در که باشدیم فرسوده شهر بروجردتمامی ساکنان بافت 

است، که مطابق این  شدهاستفاده فرمول کوکرانبوده است. برای تخمین حجم نمونه از  نفر 30110

تصادفی ساده در سطح محدوده پخش  صورتبهها نمونه برآورد شد. این پرسشنامه 380 فرمول

افزار معادالت و نرم  SPSSافزاررمنبا استفاده از  موردنظرگردید. بعد از استخراج اطالعات 

که بافت فرسوده شهر  دهدمینتایج این پژوهش نشان  گردید. لیوتحلهیتجز  smart plsساختاری

بعد اجتماعی با  ،مطابق آزمون فریدمن .آوری در وضعیت نامطلوبی استبروجرد در تمامی ابعاد تاب

به ترتیب در وضعیت بهتر تا  10/1و بعد نهادی با  33/2، بعد کالبدی با 10/2، بعد اقتصادی با 88/3

آورسازی بافت فرسوده باشد. همچنین نتایج مدل معادالت ساختاری نشان داد که برای تاببدتر می

و بعد نهادی  231/1و بعد اقتصادی با  311/1و بعد کالبدی با  311/1بروجرد به ترتیب بعد اجتماعی با 

 .داثرگذارن 200/1با 

 پذیری، بافت فرسوده، معادالت ساختاری، شهر بروجردآوری شهری، آسیبتاب: هاژهواکلید

ahmad.hatami@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

ره 
دو

3
ره 

ما
 ش

،
3 ،

ن
تا

س
زم

 1
10

1

ص
ص

  33- 
18 

D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
71

73
74

7.
14

01
.3

.9
.2

.3

mailto:ahmad.hatami@ut.ac.ir
http://jurs.znu.ac.ir/article_700926.html


 یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش          04
 

  زمستان.، 58-39، 9، شماره 3، دوره یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش
 

 

 

  مقدمه

های آورند و باعث ایجاد خسارتباری برای موجودات زنده به وجود میحوادثی هستند که نتایج تأسف بالیای طبیعی  

وفان و گردباد اغلب موارد تأثیرات مخربی بر شوند. وقوع بالیای طبیعی نظیر سیل، زلزله، تجانی و مالی زیادی می

گذشته  در طول دهه کهیطوربهها وارد ساخته است. های انسانی باقی گذاشته و تلفات سنگینی بر ساکنان آنسکونتگاه

میلیون دالر شده است.  144 میلیون نفر را درگیر کرده و باعث آسیب اقتصادی به ارزش 224بالیای طبیعی بیش از 

آسیب  درصد جمعیت جهان( و 40میلیارد نفر رسیده )معادل 0/0به  1992سال  افراد درگیر بالیای طبیعی از تعداد

درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی  55که  جاییآن از. 1است شدهمحاسبه تریلیون دالر 2/1اقتصادی به میزان 

تر از سایر بنابراین شهرها و ساکنانش بیش ؛(World Bank, 2018درصد تولید ناخالص جهانی را دارند ) 84کنند و می

ب آوری شهرها باهای اخیر موضوع تابسال به دلیل اهمیت این موضوع در .شوندها متضرر بالیای طبیعی میسکونتگاه

 تغییرات مقابل در محلی جامعه پذیریانعطاف و عنوان سازگاریآوری بهتابرویکرد  اجرایی شده است. محافل علمی و

 ندگیز کیفیت ارتقاء برای و زیرساختی–کالبدی اقتصادی،–اجتماعی پذیریآسیب کاهش با همراه سوانح، بروز از حاصل

در  2445بار در مباحث مدیریت سوانح از سال  این رویکرد نخستین (.Cheshmehzangi, 2020: 121) شودمی تعریف

د نظری و عملی کاهش خطرهای سوانح جایگاه باالتری یافت این مفهوم در هر دو بع جیتدربههمایش هیوگو مطرح شد. 

زمان در بسیاری از  باگذشت... مطرح شد. و  و تاب آوربوم ، زیستتاب آور، معیشت تاب آورو در ابعاد مختلف جامعه 

 اران،و همک داداش پوراست ) شدهگرفتهکار  هی و مدیریت بحران بزیربرنامه مراتبهلسلسجهان این رویکرد در  یکشورها

روی  ویژه قرارگیریبه شناختیهای اقلیمی و زمینمیان اکثر شهرهای کشور ایران نیز به دلیل ویژگی این (. در45:1390

شاخص ریسک بحران برنامه توسعه سازمان ملل  کهطوریبهمعرض خطر قرار دارند.  در ،هیمالیا-خیز آلپکمربند زلزله

مورد  31که  پذیری زلزله را در بین کشورهای جهان داردز ارمنستان، ایران باالترین آسیبدهد بعد ا( نشان می2440)

های اخیر های سالترین زلزله(. از مهم414:1392است )رضایی و همکاران، دادهرخمورد بالیای طبیعی در ایران  04از 

 با 1354سال  توان به زلزله طبس درمی ،استکه تلفات جانی و مالی بسیاری بر شهرها و روستاهای ایران وارد کرده 

کشته )محبی  نفر 24241با 1382سال  کشته، زلزله بم در 35444با 1349منجیل در سال  و کشته، زلزله رودبار 19444

 44444زخمی و 9388کشته و  424ریشتر و 2/4 ازگله و سرپل ذهاب با 1394( و زلزله سال33:1384 همکاران، و

آوری خیزی کشور اهمیت موضوع تابتوجه به وضعیت حادثه (. بنابراین با1394 پدیا،کرد )ویکی خانمان اشارهبی

در این میان شهر بروجرد یکی از شهرهای قدیمی استان  شود.افزون می شیازپشیبهای شهری و روستایی سکونتگاه

جری ه 415زلزله سال  ؛از آن جمله ته کهبه وقوع پیوسلرستان است که در طول تاریخ چندین بار در این شهر زلزله 

که در دشت  1284ریشتری سال  4/4زلزله  طورنیهمدرصد شهر تخریب شد.  44نویسان است که به گفته تاریخقمری 

 1380 ماهبهشتیارددر نیمه نخست  (.584: 1383ی، آقانباتنفر قربانی گرفت ) 8444-4444سیالخور به وقوع پیوست و 

اردیبهشت که منجر به کشته شدن یک نفر و مجروح  13ریشتری در  5وقوع زلزله  تیدرنهارخ داد که  ی پیاپیهازلزله

 1385درصد خسارت وارد آورد. در بامداد یازدهم فروردین  144تا  14روستا از  34نفر شد و به منازل مسکونی  34شدن 

ا این سال ب لرزهنیزم نیترمخربان را تکان داد که ی بروجرد و درود در شرق استان لرستهاشهرستانبزرگی  لرزهنیزم

                                                           
1.  www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment,2018 

 

http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment,2018
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حاتمی و همکاران/ ...آوریهای تابارزیابی ابعاد و شاخص  

 

 

داشت و باعث  لرزهپسو صد و پنجاه  لرزهشیپ( که دو 1385ریشتر در ایران بود )پژوهشکده زلزله،  1/4شدتی برابر 

 زیخزلزلهنفر از مردم ناحیه بروجرد و درود شد. بنابراین با توجه به  1054نفر و زخمی شدن بیش از  43کشته شدن 

که بخش اعظمی از هسته ی آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. با توجه به اینآورتابموضوع  ،بودن شهر بروجرد

بنابراین  ،(1388 )مادشهر، هکتار است 258دهد و مساحت آن حدود های فرسوده تشکیل میاصلی شهر بروجرد را بافت

در  ی کهعوامل نیترمهممحدوده مورد ارزیابی قرار گیرد و  ی اینآورتابدر این پژوهش سعی شده است میزان 

 استخراج گردد.نقش دارند،  آورسازی بافت فرسوده شهر بروجردتاب

   و پیشینه پژوهش مبانی نظری
 آوریتاب

واژه  .گرددو کاربرد آن حداقل به یک قرن قبل از میالد برمی آوری دارای سابقه بسیار طوالنی استاصطالح تاب  

 بار در قرن آوری برای اولینتاریخی، مفهوم تاب ازلحاظرود. می به کارمفهوم بازگشت به گذشته  درآوری اغلب تاب

ه بها بدون ایجاد خسارت در فیزیک مطرح شد، که برای نشان دادن تحمل و توانایی مواد در برابر ظرفیت شوک 19

شناختی، مطالعات اقتصادی و اجتماعی مطالعات روان ازجملهگر این مفهوم وارد علوم دی مرورزمانبه. رفتمی کار

آوری در دوران (. مفهوم تابMasten, 2003: 235) ای به خود گرفتر، معانی تازهمفاهیم متعدد دیگ در کنارو  دش

الینگ هکار کرافورد استنلی هالینگ آغاز شد.  و اولین بار با گردد( به نظریه تئوری سیستمی برمی44مدرن )دهه

 ,Hollingها برای جذب تغییر تعریف کرده است )ها و توانایی آنآوری را مقیاسی برای نمایش مقاومت دستگاهتاب

در  توان تغییرو  آوری، ظرفیت یک سیستم برای جذب اختالالت مانند یک خطر یا فاجعه طبیعی(. تاب450 :1973

حوادث بزرگ طبیعی و انسانی، دلیلی بر  امروزهکه ییآنجا از (.Elmqvist, 2013: 231) باشدمی هنگام وقوع فاجعه

رو این کنند ازمواجه با معضالت جامعه در شهرهای بزرگ است و بیش از هر زمان دیگری شهرها را تهدید می

چنین  برابر های کاهش ریسک و مدیریت ریسک را هدف قرار دهند تا شهرها را درباید سیاست محلیهای دولت

یزی شهر نیز به اهمیت ربرنامه در عرصهآوری . به همین دلیل تاب(Asprone et al, 2013: 105ی مقاوم سازند )حوادث

های فیزیکی و از سیستم یک شبکه پایدار ،تاب آور(. یک شهر Dicken, 2011: 61) است افتهیدستایی یندهفزا

ها، ها شامل جادهآن ،هستند زیست شهرطمحی های طبیعی وهای فیزیکی سازهجوامع انسانی است. سیستم

 هایشناسی و سایر سیستم، خاک، توپوگرافی، زمیناهآبراه، امکانات انرژی ها، ارتباطات وها، زیرساختساختمان

یل عضالت فعال آن را تشک شریانات و بندی وخالصه سیستم فیزیکی بدن شهر، استخوان طور. بههستندطبیعی 

 گرزیرا ا ؛شدید باشند تحمل فشار های فیزیکی باید قادر به مقاومت وزمان وقوع سانحه سیستمدر لذا دهند. می

ت به امکان بازگش جهیدرنتیابد شمار تلفات افزایش می کرد و ها را تعمیرتوان آنها زیاد باشد نمیپذیری آنآسیب

توان مقاومت نداشته باشند نظام  اجتماعی هایشبکه. همچنین اگر (Miller, 2010: 15) یابدروال عادی کاهش می

های و نهادها نشانگر درجهاجتماعی های (. شبکه 1400: 134نیا و همکاران،)یداله شودگیری نابود میتصمیم

 است پذیریبآس شدتبه تاب آورجوامع  وجود شهر بدونی، هویت، انسجام هستند یک دهسازماناز مختلفی 

(Zimmerman, 2001: 111.) هرگاه قادر به مقابله با حوادث شدید بدون  با توجه به یک تعریف کلی شهرها بنابراین

تاب  دشان باشنشان یا کاهش کیفیت زندگی برای شهروندانهای فیزیکیها به سیستمدرد و رنج، خرابی و آسیب

 .شوندیدر نظر گرفته م آور
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  آوریتعاریف تاب. 1جدول 
 تعریف سال مؤلف

 ها برای جذب تغییر تعریف کرده است.ها و توانایی آنمقیاسی برای نمایش مقاومت دستگاه 1943 1ینگهال

 2444 2دیویس

حمل ها و تهای آنها و سکونتگاههای فیزیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ساختمانتوانایی جوامع، سیستم

طور سریعی به عقب برگشت کرده، رها که بتواند بهها و فشاآمده از تنش به وجودایستادگی در برابر خطرهای 

 ها رویارویی کنند.تهدیدهایی آتی را بپذیرد و با آن

کارتر و 

 همکاران
2448 

آوری توانایی یک سیستم اجتماعی برای واکنش به سوانح و بهبود از آن است و شامل شرایط ذاتی است تاب

دی آوری فراینیک پساحادثه مقابله کند. تاب یاا یک حادثه و دهد تا اثرات را جذب و بکه به سیستم اجازه می

ا را ، تغییر و یادگیری برای واکنش به تهدیدهیمیباز تنظهای اجتماعی برای تطبیقی است که توانایی سیستم

 نمایند.تسهیل می

ژو و 

 همکاران
 شود.عنوان ظرفیت تحمل و بهبود از خطر تعریف میآوری بهتاب 2449

 2412 3پم

تر شهر بعد های اقتصادی و اجتماعی مهم است و منجر به بازیابی آسانآوری جامعه برای اجتناب از زیانتاب

تر اثرات مخرب وقوع یک بحران توانایی برای خنثی کردن هر چه سریع درواقعشود. از وقوع بالیای طبیعی می

 است.

 2410 0ایوانز

وهوایی و سوانح طبیعی در داخل یک جامعه یا که از تغییرات آب دعنوان یک هدف دیده شوآوری باید بهتاب

شود و این هدف روندی است برای تطابق با شرایط بحرانی و بازگشت به وضعیت عادی. ایوانز شهر ناشی می

 آوری، تجربه است.نشان داد که بهترین راه برای رسیدن به تاب

و  1حسینی

 همکاران
 

)انعطاف داشتن( سرچشمه گرفته که به معنی بازگشت به حالت  Resiliereت التین آوری در اصل از لغتاب

آوری به توانایی یک موجود یا سیستم برای بازگشت به شرایط طبیعی پس ست. کاربرد عمومی لغت تابااولیه 

 .، داللت داردختهیگسازهماز وقوع یک سانحه که وضعیت آن 
 (1044و مطالعات نگارندگان، 1392و همکاران،بهتاش  y)رضایی و همکاران،: منبع

 

 پذیریآسیب 

 از شتبازگ یا مقاومت معنای به آوریتاب و است مرتبط آسیب احتمال با پذیریآسیب که گفت توانمی یطورکلبه

 از ناشی خسارت میزان با را پذیریآسیب ریسک، ارزیابی منطق در (Tromeur et al. 2012: 1815). است آسیب

 و ددهنمی پیوند شودمی آشکار غیره و منطقه یک شهر، یک جامعه، یک فرد، یک برای که انسانی و طبیعی اتخطر

 شوداحتمالی اطالق می یا واقعی آسیب صورت در بازیابی یا گوییپاسخ برای جلوگیری، ظرفیت به آوریتاب

(Hufschmidt, 2011: 63). روندمی به کار دمتضا عنوانبه واژه دو این موارد برخی در (Adger et al, 2005: 1037) .

 و توسعه قطب عنوانبه شهرها و دادهازدست را خود آوریتاب که است نظامی پذیر،آسیب اجتماعی سیستم یک

 فمختل اختالالت خطر معرض در هارساختیز و اقتصادی هایفعالیت جمعیت، تمرکز منطقه، اقتصادی رشد موتورهای

 ندهست روبرو انسانی یا طبیعی بالیای آلودگی مهاجرت، فقر، زوال، مانند مختلفی هایچالش با لباغ هاآن. هستند

(Dobraniak, 2012: 6) .) ادغام برای را واقعی هایفرصت پذیری،آوری و آسیبمفهوم تاب دو هر یطورکلبه 

                                                           
1. Holing 

2. Davis 

3. Pham 

4. Evanz 

5. Hosseini 
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 جهت ،دو هر و کندمی منعکس را شهرها مانند پیچیده هایسیستم عملکرد که دهندمی ارائه مختلف هایشاخص

 .(Miller et al, 2010: 18) باشندمی آهسته یا ناگهانی تغییرات در اختالل ایجاد یا استرس به پاسخ

 بافت فرسوده

است )سجادی  قرارگرفتهخاصی  موردتوجهکه این روزها کاربرد بسیاری یافته و « 1های فرسوده شهریبافت»اصطالح 

 های زیستی و عموماً مناطق شهری است که عوامـلتظاهر نوعی بیماری در ساختار مجموعه (،32: 1044و همکاران، 

مخرب  اثراتاند. ها دخیلگیری آناجتماعی، فرهنگی در بروز و شکل -محیطی، اقتصـادیکالبدی، عملکردی، زیسـت

شود و با نزول ها از شهر میهمحدوداین  زیسـت، درهای کمی و کیفی محیطهر یک از عوامل فوق سبب کاهش ارزش

و تحول در  رییتغعدمو میل به  شدهمتوقف هاآنبهسازی نیز در  عملکردی امر نوسـازی، بازسـازی و -های سکونتیارزش

های پذیرش شود که ارزشبافت فرسوده، به بافتی از شهر اطالق می درواقع. (0: 1398)سرور، یابد فزونی می هاآن

ورده برآ هاآنمحل، رضایت و ایمنی خاطر ندارند و نیازهای اساسی  ، ساکنان از شرایط زندگی درافتهیکاهششهروندی آن 

 هایی ازبافت فرسوده به عرصه درواقع. (545: 1044نیست )پوریامهر، به کالبد  تنها منحصر شود. بنابراین فرسودگینمی

 یسات،سأدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تشود که به دلیل فرسودگی کالبمحدوده قانونی شهر اطالق می

)حبیبی و  پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارندهای شهری آسیبخدمات و زیرساخت

دوام بی هایساختمان تراکم ؛ازجمله یتیرؤقابلفرسوده شهری دارای نمودهای خارجی  هایبافت .(44: 1384همکاران، 

گانه های سهسنجه که در قالب است هارساختیزخدمات و  عرض، تراکم باالی جمعیتی، کمبوددوام، معابر کمو کم

: 1399)اکبری و همکاران،  شهرسازی و معماری ایران رسیده است و به تصویب شورای عالی شدهنیتدوفرسودگی زیر 

ناپایداری:  دارند. مترمربع 244ها مساحت کمتر از آن هایدرصد پالک 54هایی که بیش از ریزدانگی: بلوک_ . (113

 54هایی که بیش از نفوذناپذیری: بلوک _ .بناهای آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه استدرصد  54هایی که بیش از بلوک

 .متر دارند 4معابر آن عرض کمتر از درصد 

موعـه معیارهـایی که عمـدتاً کالبـدی هستند نیز گانه یک مجهای سهعالوه براین در این جلسه ضمن تعیین شاخص

کان ام هاهای فرسوده مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه برای مواردی کـه ایـن شـاخصشناسایی بافت جهـت

ایند. من گیری بـه شـورا ارائـهسازد، بررسی و راهکار مناسب جهـت تصـمیمهایی را ناممکن میمعرفی و شناسایی در پهنه

وضعیت خدمات و  ،هاوضعیت دسترسی ،تعداد طبقات ،نوع مصالح، بندیدانه ،کیفیت ابنیه ل:ها شاماین شاخص

 در زمینه (.22: 1384ها از نوع تجمیع و نوسازی خواهد بود )جمـال،گونه بافتمداخله در این ،های شهریزیرساخت

و نتایج مهمی  گرفتهانجامای مختلفی در اقصی نقاط دنیا هپژوهش های فرسوده شهریآوری بافتبررسی میزان تاب

آوری اجتماعی را در هفت معیارهای تاب ،(2414و همکاران ) 2راسشود: ها اشاره میکه به چند مورد از آن آمدهدستبه

مود: ویت نآوری اجتماعی را تقتوان تابکنند و معتقدند با این هفت حوزه اصلی میبندی میدسته اصلی زیر تقسیم

 0و منفردی 3آسپرون (.et al, ,Ross :2010 55اجتماعی، انسانی، طبیعی، فیزیکی یا کالبدی، مالی، فرهنگی و دولتی )

                                                           
.1 Urban deteriorated Texture (areas) 

2. Rosset 

3. Asprone 

4. Manfredi 
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آوری مخاطرات و پایداری شهری برای شهرهای آینده به این نتیجه رسیدند ای تحت عنوان ارتباط تاب(، در مقاله2413)

بار طبیعی، اقتصادی و اجتماعی، و پیامدهای خشونت هستندبرای شهرهای آینده  آوری دو هدف اصلیکه پایداری و تاب

عنوان یک الزام برای پایداری سیستم شهری آوری بهتاب رونیازاد. ندهقرار می موردتوجهآوری و پایداری را مفاهیم تاب

ای به بررسی نقش مورفولوژی مطالعه (، در2414لئون و مارچ ) (.Asprone et al, 2013: 100شود )می نظر گرفته در

ها اقدامات ضروری برای بهبود مورفولوژی شهری را در اند. آنآوری سریع در برابر سونامی پرداختهشهری در ایجاد تاب

( مدیریت 3بهبود وضعیت شبکه معابر  (2( ایجاد و بهبود فضاهای تجمع عمودی یا افقی ایمن 1سه گروه مطرح کردند: 

ای تحت ( در مقاله2414و تیلور ) 1وانگ (. et alLeon, 2016: 16مالی تخلیه ایمن در مسیرهای پیشنهادی )موانع احت

های شهری متأثر از انواع مختلف بالیای طبیعی، به مطالعه و آوری و متحرک انسانهای تابعنوان الگوها و محدودیت

د و نتایج حاصل از آن نشان داد که تعادل میان شهروندان بررسی چگونگی رفتار بالیای طبیعی در جمعیت شهری پرداختن

عی گذاران در طی بالیای طبیبینی الگوهای انسانی توسط سیاستهای شهری رابطه دارد و توانایی ما در پیشو زیرساخت

زیابی و تحلیل ای با عنوان ار( در مقاله1392) همکارانشبهتاش و  (.Wang et al, 2016: 221تواند موجب بهبود شود )می

آوری ابت ازلحاظهای تحقیق نشان داده است که شهر تبریز شهر تبریز پرداختند یافتهآوری کالنهای تابابعاد و مؤلفه

 مدیریتی، زیرساختی، زیست،محیطفرهنگی، کاهش مخاطرات،  -و به ترتیب ابعاد اجتماعی در وضعیت مطلوبی نیست

: 1392 ،همکارانبهتاش و )اند شده تبریز شهرکالن در آوریتاب رتبه باالترین حائز ترتیب به اقتصادی کالبدی،-ساختاری

شهر تهران در برابر  12آوری کالبدی منطقه ای تحت عنوان ارزیابی میزان تاب(، در مقاله1394زنگنه و همکاران ) .(204

قرار داده و به این نتیجه رسیدند که شبکه  یموردبررسشاخص کالبدی را  14و ویکتور،  FANPزلزله با استفاده از مدل 

شهر تهران داشتند و نتایج حاصل از مدل ویکتور  12آوری منطقه معابر و سطح اشتغال بیشترین تأثیر را بر میزان تاب

پور و همکاران ساسان .(32: 1394 )زنگنه و همکاران، آوری هستندترین میزان تابدارای بیش 4و 1نشان داد که نواحی 

شهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی به این نتیجه کالن 12آوری منطقه ای تحت عنوان ارزیابی تاب(، در مقاله1394)

مؤلفه  و قرارگرفتهآوری شهری در رتبه اول اهمیت محیطی مربوط به بعد اکولوژی تابرسیدند که مؤلفه پایداری زیست

وژی است و همچنین وضعیت ابعاد اجتماعی، اکول شدهنییتعمترین مؤلفه عنوان کقابلیت سیستم مرتبط به بعد نهادی به

(، در پژوهشی تحت عنوان 1399) صالحی اصفهانی (.84:1394 و همکاران، ساسان پور)باشد و نهادی خیلی ضعیف می

این نتیجه  )استان مرکزی( در برابر نواسانات آب به خیز ساماناقتصادی روستاهای حوزه سیل -آوری اجتماعیتاب

آوری ی قرار ندارد و از این میان دو بعد تابقبولقابلآوری اجتماعی و اقتصادی روستاها در وضعیت رسیدند که میزان تاب

 اندداشته آوری روستاهاثیر را در تابأترین تعوامل بعد اقتصادی با میانگین کمتر و عوامل بعد اجتماعی با میانگین بیش

 لیوتحلهیتجز: یفرم شهر یآورتابای تحت عنوان (، در مقاله2421) شریف و همکاران (.184 :1394)صالحی اصفهانی، 

با فرم  یبه این نتیجه رسیدند که محالت رانیا رازیدر ش شدهیزیربرنامهو  شدهیزیربرنامه مهی، نیسنت یهامحله یقیتطب

 باشندمی تریآوری کمبل محالت سنتی دارای تابو در مقا هستندتری آوری بیشدارای تاب شدهیزیربرنامه شکل

(Sharifi et al, 2021: 15). به  رو یراخ یهادر سالاز آن  چه در داخل کشور و چه در خارج آوریتاب مورد مطالعات در

انی انس یهااست که سکونتگاه یافزایش روند مطالعات به دلیل حوادث غیرمترقبه طبیعی و انسان افزایش گذاشته است.

                                                           
1. Wang 
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اجتماعی و مدیریتی که در  اقتصادی، کالبدی، یهاتاریخی و فرسوده شهری به دلیل ضعف یهابافت .کندیرا تهدید م

 ه است.بود هاآنمتوجه  بارهنیدراتری نیز مطالعات بیش رونیازاباشند پذیرتر مییبآس تریشب خوددارندبطن پیکره 

 پژوهش روش

امه این پرسشنتحلیلی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه است. –روش توصیفی ازنظرماهیت کاربردی و  ازنظرپژوهش  این

است. برای پایایی آن از الفبای کرونباخ  شدهساختهبا کمک اساتید متخصص  باشد کهمیپژوهش از نوع محقق ساخته 

و برای روایی آن نیز  باشدمیبیانگر پایایی مطلوب آن ن میزان ایکه  آمدهدستبه 84/4 برابر با و مقدار آن شدهاستفاده

است. جامعه آماری این پژوهش تمامی ساکنان محدوده بافت فرسوده بروجرد  شدهگرفتهمتخصص بهره  از نظرات اساتید

 هشداستفاده. برای تخمین حجم نمونه از فرمول شارل کوکران جمعیت داشته استنفر  34140 بربالغ 1395است که در 

ها از است. در ادامه برای انتخاب نمونه شدهزدهنفر تخمین  380این فرمول تعداد نمونه  نتایج حاصل از مطابق. است

 دهآمدستبهاست. در مرحله بعد اطالعات  شدهاستفادهروش تصادفی ساده در سطح محدوده بافت فرسوده شهر بروجرد 

ای و از آزمون تک نمونه Tگردید و با استفاده از آزمون  20نسخه  SPSS افزارنرماز ابزار پرسشنامه وارد محیط  حاصل

قرار گرفت. سپس در مرحله بعد با  یموردبررسآوری در بافت فرسوده شهر بروجرد فریدمن وضعیت موجود ابعاد تاب

ت فرسوده شهر بروجرد باف یساز یآورتابثر بر عوامل مؤ Smart PLSافزار استفاده مدل معادالت ساختاری و نرم

 بندی شدند.اولویت

 در پژوهش مورداستفادهی هاشاخص :2جدول
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ـــا -0،(1392بهتاش و همکاران ) -3،(1389) و همکاران انیرفع -2 ،(1394رفعیان و همکاران ) -1   ی، عادلداداش پور -5،(1392) ییرض

 .(1394و همکاران ) انیرضو -9،(1394زنگنه و همکاران ) -8،(1395) یمیو رح یمعظم -4،(1390و همکاران ) ییرضا -4،(1390)

 1044منبع: مطالعات نگارندگان، 
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 موردمطالعهمحدوده 

 3419/ 49 ی قانونی شهر بروجرد بالغوسعت محدوده است. شدهواقعمالی استان لرستان شهر بروجرد در بخش ش

باشد )مهندسین مشاور مادشهر، محله می 34که شامل  شدهمیتقسناحیه  14بوده که به دو منطقه شهرداری و هکتار 

ها، بنچاله و قدغون و ... (. هسته اصلی و اولیه شهر بروجرد محالت قدیمی چون دودانگه، براوا، باغ میری، کلیمی1388

که این محدوده در  استهکتار  258وسعت محدوده بافت فرسوده شهر (. 1384باشد )طرح آمایش استان لرستان، می

(. 1391)مادشهر، ردیگیبرم دیمی، تاریخی و هسته اولیه شهر را درطور عمده بافت قو به شدهواقعمرکز جغرافیایی شهر 

وجود چهار گسل فعال در این منطقه به  .باشدنفر می 34140جمعیت ساکن در محدوده بافت فرسوده شهر بروجرد 

ی هشداری جدی برا ،های گسل اصلی جوان زاگرس، گسل درود، گسل عادی قلعه حاتم و گسل کواترنری نهاوندنام

بندی پهنه یک نقشه (. طرح آمایش استان لرستان2-0 :1389گودرزی،  )حیدری وگردد محسوب میشهر این ساکنان 

 (.014-012: 1391)سبزاندیش پایش، استان ارائه نموده در ارتباط با خطر زلزله 

 
  شهر بروجرد  بافت فرسوده موقعیت جغرافیایی. 1 شکل

 1044مطالعات نگارندگان، منبع: 

 ها و بحثیافته
 )بعد اجتماعی( آوری در بافت فرسوده بروجردبررسی وضعیت موجود ابعاد تاب

 بارهنیدرااست.  شدهاستفادهای تک نمونه Tآوری در بافت فرسوده شهر بروجرد از آزمون های تاببرای بررسی گویه

و باالتر  شدهعنوان نقاط نامطلوب فرض به 3 تر از( فرض شده است. بدیهی است که مقادیر پایین3مقدار ارزش عددی )
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آوری های بعد اجتماعی تاب( بیانگر وضعیت گویه3)ه . جدول شماراست شدهگرفتهنظر  درعنوان نقاط مطلوب از آن به

 2در بعد اجتماعی به جز  شدهنیتدوگویه  11از  شودمیطور که مشاهده . همانباشدمی در بافت فرسوده شهر بروجرد

 شدههرفتیپذداری از مقدار به محیط زندگی که سطح معنی یبستگدلمیزان امنیت در زمان وقوع حوادث و میزان  ؛هگوی

 2تنها  آمدهدستبههای شود. با توجه به میانگیندار مشاهده میتفاوت معنی هادر سایر گویه ،باالتر بوده 45/4یعنی 

ها باالتر از مقدار ارزش عددی مقدار میانگین آن ،اعتماد به همسایگان میزان همکاری با همسایگان و میزانشامل  گویه 

. آورد حساببهآوری در بافت فرسوده شهر بروجرد عنوان نقاط مطلوب بعد اجتماعی تابها را بهتوان آنمی کهبوده  3

 95ها نیز در سطح داری آنسطح معنیکه تر بوده پایین 3ها مقدار میانگین از مقدار ارزش عددی در سایر گویه لیو

با مقدار  ،های آموزشی برای مقابله با زلزلهاست. در این میان گویه میزان شرکت در دوره رشیموردپذدرصد اطمینان 

 است. آمدهدستبهترین گویه بعد اجتماعی عنوان نامطلوببه 58/1میانگین 

 بافت فرسوده بروجرد در یآورتاببرای بعد اجتماعی  یانمونهتک  Tآزمون : 3جدول

سطح  میانگین گویه شاخص

 داریمعنی

مقدار 
T 

انحراف 

 استاندارد

انحراف 

 معیار

ی
اجتماع

 

 115/4 104/1 -492/2 439/4 44/2 میزان آگاهی از مخاطرات طبیعی

 128/4 282/1 954/1 450/4 25/3 میزان همکاری با همسایگان

 149/4 445/1 443/4 444/4 43/3 های خودمیزان اعتماد به همسایه

نهاد مرتبط های مردمهای اجتماعی و سازمانوضعیت وجود شبکه

 با مدیریت بحران در منطقه

23/2 444/4 452/4- 998/4 144/4 

 94/4 954/4 -822/9 444/4 45/2 میزان مشارکت شهروندان در انجام امورات عمومی محله

 128/4 248/1 -319/4 451/4 94/2 ع حوادثوضعیت امنیت اجتماعی و فرهنگی در زمان وقو

های آموزشی آمادگی امداد و میزان مشارکت شهروندان در کارگاه

 نجات

22/2 444/4 144/4- 488/1 149/4 

 102/4 023/1 045/1 103/4 21/3 به محیط زندگی یبستگدلمیزان 

 144/4 444/1 -484/4 444/4 24/2 میزان آگاهی از رفتار مناسب در هنگام وقوع زلزله

 121/4 242/1 -923/1 454/4 44/2 میزان آگاهی از مقاومت منزل مسکونی در برابر زلزله شدید

 84/4 494/4 -020/1 444/4 58/1 های آموزشی در مقابل زلزلهمیزان شرکت در دوره

 1044مطالعات نگارندگان،: منبع

 آوری در بافت فرسوده بروجردبعد اقتصادی تاب

 این آوری در بافت فرسوده بروجرد است. دربرای بعد اقتصادی تاب آمدهدستبههای بیانگر داده ،(0)ماره ش جدول

بنابراین با اطمینان  ؛بوده 444/4ها برای تمامی گویه آمدهدستبهداری گردد سطح معنیطور که مشاهده میهمان رابطه

رای ب آمدهدستبههای خگویان وجود داشته است. مقدار میانگیندر نظرات پاس یدارتوان گفت تفاوت معنیدرصد می 95

و گویه آخر هم با مقدار  اندشدهیابیارزها نامطلوب کمتر بوده بنابراین تمامی گویه 3گویه اول از مقدار ارزش عددی  0

رد در برابر زلزله پذیر بودن اموال ساکنان بافت فرسوده بروجبیانگر آسیب 444/4داری و سطح معنی 54/3میانگین 

 آوری در بافت فرسوده بروجرد بسیار مطلوب ارزیابی گردیده است.وضعیت بعد اقتصادی تاب یطورکلبههستند. 
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 آوری در بافت فرسوده بروجردای برای بعد اقتصادی تابتک نمونه Tآزمون  :0جدول

 میانگین گویه شاخص
سطح 

 یداریمعن
 Tمقدار 

انحراف 

 معیار

انحراف 

 ندارداستا

ی
صاد

اقت
 

میزان استفاده از اعتبارات مالی و بانکی و نهادهای دیگر برای 

 نوسازی مسکن خود
91/1 444/4 331/14- 404/1 144/4 

زمین( جهت کاهش خسارت زلزله  میزان اموال شما )ساختمان،

 که خارج از شهر قرار دارد
94/1 40444 383/12- 828/4 480/4 

 144/4 452/1 -009/4 40444 21/2 ی دیگر غیر از شغل خودهارشتهو  اهنهیزممیزان مهارت در 

 121/4 195/1 -312/0 40444 08/2 ی اجتماعی و درمانیهامهیبمیزان استفاده از 

 121/4 249/1 433/0 40444 54/3 پذیر در برابر زلزلهمسکن( آسیب میزان اموال )مغازه،

 1044مطالعات نگارندگان،: منبع

 آوری در بافت فرسوده بروجردادی تاببعد نه

 آمدهدستبههای ( بیانگر داده5) شماره در این پژوهش بعد نهادی است. جدول یموردبررسآوری از دیگر ابعاد تاب

های گویه وجود گروه جزبهگردد طور که مشاهده میهمان آوری در بافت فرسوده بروجرد است.برای بعد نهادی تاب

داری با مقدار معنی هاسایر گویه ،باالتر بوده 45/4یعنی  شدهرفتهیپذداری آن از مقدار که سطح معنی ،سانداوطلب امدادر

 هاآمده برای تمامی گویه دستهای بهکه میانگینهستند. و به دلیل آن رشیموردپذدرصد  95در سطح اطمینان  444/4

عد گفت که ب یطورکلبهها را در وضعیت نامطلوب ارزیابی کرد و نتوان آکمتر بوده بنابراین می 3از مقدار ارزش عددی 

 آوری در بافت فرسوده بروجرد بسیار نامطلوب است.نهادی تاب

 آوری در بافت فرسوده بروجردای برای بعد نهادی تابتک نمونه Tآزمون : 5 جدول

 میانگین گویه شاخص
سطح 

 یداریمعن
 Tمقدار 

انحراف 

 معیار

انحراف 

 دارداستان

ی
نهاد

 

میزان آگاهی از وجود نهادهای در ارتباط با مدیریت 

 بحران
00/2 444/4 984/0- 149/1 111/4 

ی در امدادرسانی داوطلب برای هاگروهمیزان وجود 

 محله
44/2 441/4 823/1- 245/1 129/4 

 494/4 940/4 -454/12 444/4 83/1 ی شورای محلههایریگمیدر تصممیزان مشارکت 

 494/4 901/4 -244/13 444/4 43/1 ی مالیاتی از طرف نهادهاهامشوقمیزان وجود 

و نهادهای مسئول  هاسازمانمیزان موفقیت عملکردی 

 رمترقبهیغهای ناشی از حوادث در کاهش آسیب
80/1 444/4 839/12- 142/1- 494/4 

و نهادهای حامی مربوطه برای  هاسازمانمیزان وجود 

 مسکن مقاوم وسازساخت
89/1 444/4 918/12- 854/4 484/4 

و نهادهای خدماتی به  هاسازمانمیزان رسیدگی 

 نیازهای شهروندان در مواقع بحرانی
94/1 444/4 020/11- 894/4 494/4 

 میزان روابط ساکنان با نهادهای محلی )شورای شهر،

 شهرداری(
44/1 444/4 249/10- 844/4 484/4 

ی الزم برای واکنش مناسب و سریع در هاآموزشمیزان 

 برابر زلزله در مدارس و سایر نهادها به مردم
22/2 444/4 248/4- 445/1 144/4 

 114/4 144/1 -109/4 444/4 14/2 پذیری نهادهای دولتی در مواقع بحرانیمیزان مسئولیت
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 1044مطالعات نگارندگان،: منبع

 آوری زیرساختی تاب-بعد کالبدی

 مارهش آوری در بافت فرسوده بروجرد است. جدولزیرساختی تاب–در این پژوهش بعد کالبدی یموردبررسآخرین بعد 

داری شود سطح معنیطور که مشاهده میآوری است. همانبرای این بعد از تاب آمدهدستبههای ( بیانگر داده4)

 95ها در سطح گویه یبنابراین تمام ؛تر بودهپایین 45/4یعنی  شدهرفتهیپذاز مقدار  هابرای تمامی گویه آمدهدستبه

ت که گویه دسترسی به اینترن جزبهتوان گفت می هاهستند. با توجه به مقدار میانگین گویه رشیموردپذدرصد اطمینان 

. این محدوده نیز دبی قرار دارندر وضعیت نامطلو هابوده و در وضعیت مناسبی است. سایر گویه 04/3مقدار میانگین آن 

ی هاهای فرسوده و قدیمی در سایر شهرهای ایران دارای مشکالتی همچون ضعف در زیرساخت، شریانهمانند تمامی بافت

 کاهد.آوری آن در برابر سوانح میارتباطی، ضعف در دسترسی به خدمات، فرسودگی ابنیه و ... است که از شدت تاب

 آوری در بافت فرسوده بروجردی بعد کالبدی تاببرا یانمونهتک  Tآزمون :  4جدول

 میانگین گویه شاخص
سطح 

 یداریمعن
 Tمقدار 

انحراف 

 معیار

انحراف 

 استاندارد

ی
کالبد

 

 494/4 942/4 -313/14 444/4 44/2 هاو زیرساخت هاو جادهی اصلی هاانیشرمیزان 

 499/4 984/4 -984/5 444/4 01/2 میزان دسترسی شما به پارک و فضای سبز

خانه  )مدرسه، میزان استحکام خدمات عمومی

 بهداشت....(
49/2 411/4 595/2- 241/1 121/4 

 493/4 925/4 -593/14 444/4 41/2 مسکن شما تیفیو کمیزان مقاومت 

 144/4 405/1 40/4-4 444/4 29/2 میزان دسترسی به بیمارستان و مراکز بهداشتی

 143/4 430/1 -414/8 444/4 11/2 نشانیمیزان دسترسی به آتش

)مراکز مدیریت  امدادرسانمیزان دسترسی به نهادهای 

 بحران(
82/1 444/4 440/13- 854/4 484/4 

 101/4 044/1 803/2 445/4 04/3 میزان دسترسی به اینترنت

 113/4 134/1 -804/5 444/4 30/2 میزان فضای باز در ساختمان محل سکونت

 495/4 953/4 -584/12 444/4 84/1 کوچه و معابر محلهمیزان کیفیت 

 1044مطالعات نگارندگان،: منبع

 آوری در بافت فرسوده شهر بروجردابعاد تاب یبندتیاولوآزمون فریدمن برای 

ه کطور همان بارهنیدرااست.  شدهاستفادهآوری از آزمون فریدمن بندی ابعاد تابدر این بخش از پژوهش برای اولویت

آوری از وضعیت بهتری نسبت به سایر ابعاد تاب 32/3گردد بعد اجتماعی با میانگین رتبه ( مشاهده می4) شماره در جدول

در رتبه بعدی و بعد کالبدی  54/2در بافت فرسوده شهر بروجرد برخوردار است و به ترتیب بعد اقتصادی با میانگین رتبه 

است. بنابراین  قرارگرفتهدر رتبه آخر  48/1بعد نهادی با میانگین رتبه  تیدرنهادر رتبه سوم و  33/2با میانگین رتبه 

 است. قرارگرفتهترین حالت توان گفت بعد نهادی در نامطلوبمی

 آوری در بافت فرسوده شهر بروجردابعاد تاب یبندتیاولوآزمون فریدمن برای : 4جدول

 اولویت رتبهمیانگین  عنوان

 اول 32/3 بعد اجتماعی

 دوم 54/2 بعد اقتصادی
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 چهارم 48/1 بعد نهادی

 سوم 33/2 بعد کالبدی و زیرساختی

 - 842/44 مقدار خی دو

 - 444/4 داریسطح معنی

 1044مطالعات نگارندگان،: منبع

 آوری بافت فرسوده شهر بروجردبر تاب مؤثربررسی عوامل 

 PLSمدل ساختاری با 

 افزاررمنآورسازی بافت فرسوده شهر بروجرد از معادالت ساختاری در ثر بر تابعوامل مؤ نیترمهمتحلیل و ارزیابی برای 

smart pls است شدهدادهنشان ( 2) شماره در این پژوهش در شکل آمدهدستبهاست. مقادیر بارهای عاملی  شدهاستفاده .

گردند زیرا این عوامل از اهمیت الزم حذف بوده از مدل  35/4کمتر از  هاآندر این مدل سعی گردیده عواملی که بار 

 برخوردار نبوده و باید از فرآیند تحلیل کنار گذاشته شوند.

 
 آوریها و ابعاد تاببارهای عاملی گویه. 2 شکل

 1044مطالعات نگارندگان،: منبع

با عالمت  PLS افزارنرمشود که در گلداشتاین استفاده می-ها از ضریب دیلونبرای بررسی اعتبار مرکب هر یک از سازه

CR برای هر سازه  4/4شناسی مدل معادالت ساختاری ضریب پایایی ترکیبی باالتر از شود. در روشمشخص می

تمامی ابعاد است ( نمایان 8) شماره طور که در جدولهمان خصوص باشد. در اینپایایی مناسب آن می دهندهنشان

 های پژوهشاند که گویای پایایی ترکیبی مناسب سازهکسب کرده 4/4ب باالی در این پژوهش ضری یموردبررس آوریتاب

شود. معیار می کاربردهبه PLS درروشگیری های اندازهاست. روایی همگرا دومین معیاری است که برای برازش مدل
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AVE های خود است. میانگین واریانس به اشتراک گذاشته بین هر سازه با شاخص دهندهنشانAVE  میزان همبستگی

تر است. مقدار تر باشد، برازش نیز بیشدهد که هر چه این همبستگی بیشهای خود را نشان مییک سازه با شاخص

AVE  25 دهدرا نشان می قبولقابلهمگرای روایی  5/4باالی) Fornell et al, 1981:).  برخی از محققان مقدار حداقل

شود تمامی ابعاد ( مشاهده می8) شماره طور که در جدولد. در این پژوهش نیز هماناندر نظر گرفته 0/4را  قبولقابل

 اند.کسب کرده 0/4باالی  AVEآوری ضریب تاب

 معیارهای پایایی و روایی مدل: 8جدول

 Composite Reliability AVE عنوان

 024/4 454/4 بعد اجتماعی

 043/4 418/4 بعد اقتصادی

 085/4 424/4 بعد نهادی

 534/4 829/4 بعد کالبدی و زیرساختی

 1044مطالعات نگارندگان،: منبع

 ضریب معناداری

توان می PLSافزار باید گفت که در نرم بارهنیدرا است. شدهپرداختهها در این بخش به بررسی وضعیت معناداری سازه

است بنابراین  94/1سطح اطمینان برابر با  در این Tدرصد اطمینان به بررسی روابط پرداخت. و چون مقدار  95در سطح 

درصد اطمینان مورد  95آماری در سطح  ازلحاظ+ باشد 94/1تا  -94/1خارج از بازه  هاآن Tاز روابطی که مقدار  هرکدام

آوری در های تابشود تمامی ابعاد و شاخص( مشاهده می3) شماره طور که در شکلیید است. در این پژوهش همانأت

 درصد اطمینان هستند. 95داری فرسوده شهر بروجرد در سطح معنیت باف

 
 داری مدل. مقدار معنی3 شکل

 1044مطالعات نگارندگان،: منبع
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 معیارهای برازش

)وابسته( مدل باید محاسبه  زادرونهای این مقدار برای تمامی سازه استR2  اولین معیار برازش در این پژوهش مقدار

، 19/4گذارند. سه مقدار هایی است که بر آن اثر میر واریانس تفسیر شده هر سازه، توسط سازهگردد که بیانگر مقدا

 R2است. در این پژوهش مقدار  شدهیمعرف R2مقادیر مالک برای اثرات ضعیف، متوسط و قوی  عنوانبهرا  44/4، 33/4

خیلی  زایدروناختاری پژوهش با یک سازه که بیانگر این موضوع است که مدل س باشدمی 838/4آوری برای سازه تاب

برای برازش کلی مدل  موردبررسیاست. دیگر معیار  قبولقابلدارای برازش  درمجموعاست و R2  قوی از منظر معیار

آید می به دستها آن R2در مقدار  زادرونهای مقادیر اشتراکی سازه ضربحاصلاین معیار از  .است  Redundancyمعیار

معیار  پذیرد. یکثیر میتأ زابرون چندسازهت که از یک یا اس زادرونی های یک سازهمقدار تغییرپذیری شاخص و نشانگر

های های مربوط به سازه Redundancyهای معادالت ساختاری مقدار میانگین مناسب برای سنجش برازش ساختاری مدل

در  .بیانگر برازش مناسب بخش ساختاری مدل است ؛باشد ترنزدیک 1در مدل است هر چه مقدار این معیار به  زادرون

است که بیانگر برازش مناسب مدل  444/4شود این مقدار ( مشاهده می9) شماره طور که در جدولاین پژوهش همان

است  4و  1( که عددی بین GOFو در نهایت بعد از محاسبه همه معیارهای برازش مدل نوبت به برازش کلی مدل ) است

ین مقادیر میانگ ضربحاصلکند. این معیار از جذر حکایت می یه این عدد به یک نزدیک باشد، از برازش کلی باالیهر چ

 GOFآید. در این پژوهش مقدار می به دستمدل  زایدرونهای برای سازه Redundancyضریب تعدیل و میانگین مقادیر 

توجه به چنین  باز برازش خوب مدل ساختاری دارد. بنابراین است که مقدار مناسبی است و نشان ا 409/4 آمدهدستبه

 شود.یید میأبرازش مدل ت نتایجی

 برای برازش کلی مدل آمدهدستبه: مقادیر 9جدول

 دامنه پذیریش مقدار معیار برازش

R2 838/4 19/4 ،خوب 44/4متوسط،  33/4ضعیف 

Communality 454/4 5/4تر از بیش 

Redundancy 444/4 0/4ترشبی 

GOF 409/4 5/4تر از بیش 

 1044مطالعات نگارندگان،: منبع

 آوری بافت فرسوده بروجردبر تاب مؤثراهمیت عوامل 

بافت فرسوده بروجرد میزان اثرات چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و  آورسازیتابدر این بخش از پژوهش برای 

آوری دارای اهمیت هستند های تاباید گفت که تمامی ابعاد و شاخصب خصوص قرار گرفت. در این موردبررسینهادی 

اما در این پژوهش سعی گردید با استفاده از معادالت ساختاری  ؛دنباشو هرکدام در جای خود نیازمند توجه و بررسی می

اید ب بارهنیدرادست آید. آورسازی بافت فرسوده بروجرد به از ابعاد بر تاب هرکدامبندی بر اساس میزان اثرگذاری رتبه

آورسازی بافت اثرگذاری باالتری در تاب 355/4گفت با توجه به ضرایب مسیری که حاصل گردید بعد اجتماعی با وزن 

 291/4است و رتبه سوم با وزن  قرارگرفته 344/4فرسوده بروجرد دارد. در رتبه دوم بعد کالبدی و زیرساختی با وزن 

 است. قرارگرفتهدر رتبه آخر  244/4و بعد نهادی نیز با وزن  مربوط به بعد اقتصادی
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 آوری در بافت فرسوده بروجردعاد تابببندی ااولویت: 14جدول

 رتبه وزن عنوان

 1 355/4 بعد اجتماعی

 2 344/4 بعد کالبدی و زیرساختی

 3 291/4 بعد اقتصادی

 0 244/4 بعد نهادی

 1044مطالعات نگارندگان،: منبع

 گیریهنتیج
ت. اس داکردهیپ یتوجهقابلهای شهری جایگاه ترین سیاستعنوان یکی از مهمآوری بهدر چند سال اخیر موضوع تاب

ها پذیری مناطق شهری در مقابل بحرانبه انعطاف یطورکلبهشناسی دارد و های مهندسی و بوماین موضوع ریشه در نظریه

ط شرای وپرداختهساختهآوری شهری موهبتی الهی و یا همانند دیگر عوامل د. تابهای طبیعی و انسانی اشاره دارو شوک

شان آن را برای شهرها به ارمغان ریزان شهری باید با عملجغرافیایی محیط نیست، بلکه ماهیتی بالفعل دارد و برنامه

 یموردبررسآوری در برابر زلزله های تابصدر این پژوهش بافت فرسوده شهر بروجرد از منظر ابعاد و شاخ رونیازابیاورند. 

آوری در وضعیت نامطلوبی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بافت فرسوده شهر بروجرد در تمامی ابعاد تاب

ود خ درگذشتهخیز است و ای زلزلهها شهر بروجرد در منطقهمطابق بررسی کهییازآنجااست و نیازمند توجه جدی است. 

ای مالی هاکنان این منطقه را گرفته و زیاناست و جان بسیاری از س دادهرخهایی با ریشتر و بزرگی باال در این شهر لهزلز

تر بافت فرسوده این شهر ساماندهی گردد. مطابق نتایج بنابراین باید هرچه سریع؛ ها وارد کرده استآن بسیاری را بر

مشارکت، ناآگاه بودن از مخاطرات طبیعی،  ازنظریاری همچون ضعف ساکنان های بسدر بعد اجتماعی ضعف آمدهدستبه

به محیط زندگی و وضعیت  یبستگدلهای آمادگی امداد و نجات، نبود ، نبود کارگاهنهادمردمهای فقدان شبکه و سازمان

 ظرازنن وقوع سانحه نتواند نامطلوب امنیت، تمامی این موارد دست در دست هم داده تا بافت فرسوده شهر بروجرد در زما

ر صورت پذیر هستند و دباشد. در بعد اقتصادی نیز نتایج نشان داد که ساکنان این محدوده بسیار آسیب تاب آوراجتماعی 

 تحت پوشش هیچ نوع هاآنناپذیر است. اکثریت به وضعیت اقتصادی سابق امکان هاآنای امکان بازگشت وقوع سانحه

از  ایصورت بروز سانحه ملکی است که در محدوده بافت فرسوده قرار دارد که در هاآنامی سرمایه ای نیستند و تمبیمه

های مسئول در محدوده بافت فرسوده و سازمان نهادهارود. در بعد نهادی نیز نتایج نشان داد که مردم از عملکرد بین می

طبق نتایج این  یطورکلبهها از بین برود. ن سازماند و باعث گردیده اعتماد بین مردم و اینشهر بروجرد رضایت ندار

ثر را در زمان بروز سانحه در محدوده بافت فرسوده شهر بروجرد ای مسئول توانایی واکنش سریع و مؤپژوهش نهاده

وب لآوری نیز نامطبرای بعد کالبدی و زیرساختی نیز نشان داد که وضعیت این بعد از تاب آمدهدستبهندارند و نتایج 

باید گفت بافت فرسوده شهر بروجرد به دلیل قدمت باالی  بارهنیدراهای آن در وضعیت نامناسبی هستند. بوده و گویه

عابر دیگر کوچه و م یآن و عدم بهسازی و نوسازی ابنیه و بناهای آن در وضعیت استقامت بسیار پایینی هستند. از طرف

ه بوده است بنابراین در هنگام بروز حوادث همچون زلزله امکان امدادرسانی این منطقه بسیار نامنظم و تنگ و بدون قاعد

سطوح باز و فضاهای سبز که  نیزشود این در حالی است که در داخل خود محدوده برای این محدوده بسیار مشکل می

چیز است. بنابراین حدودی نا بسیار کم و تا فراهم آوردامکان ایجاد سایت امدادرسانی را در محدوده بافت فرسوده 

پذیر است. نبوده و در هنگام وقوع سانحه بسیار آسیب تاب آوربافت فرسوده شهر بروجرد از منظر کالبدی نیز  یطورکلبه
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آوری دارد و در ادامه وضعیت بهتری نسبت به سایر ابعاد تاب مراتببه 32/3طبق آزمون فریدمن بعد اجتماعی با میانگین 

با استفاده از  بعد . در مرحلهاندقرارگرفتهبه ترتیب  48/1و بعد نهادی با  33/2و بعد کالبدی با  54/2بعد اقتصادی با 

 .آورسازی بافت فرسوده شهر بروجرد گردیدبندی ابعاد برای تاباقدام به استخراج اولویت PLSمعادالت ساختاری و مدل 

آورسازی بافت فرسوده ثیر باالتری در تابأت 355/4با وزن  آوریتاب اجتماعی از این مدل بعد آمدهدستبهطبق نتایج 

توان در توانمندسازی ساکنان محدوده بافت فرسوده آوری اجتماعی را میشهر بروجرد دارد. راهکار اصلی برای بهبود تاب

، نهادمردمی هاها و سازمانپذیری، تشکیل گروههای الزم، تقویت روحیه مشارکتشهر بروجرد با استفاده از آموزش

در مرتبه بعدی  های اجتماعی که در هنگام وقوع حادثه آمادگی الزم برای امداد و نجات را داشته باشند.تشکیل شبکه

نیز باید گفت بافت فرسوده شهر بروجرد نیازمند مداخالت  بارهنیدرا است. قرارگرفته 344/4بعد کالبدی زیرساختی با وزن 

باید بسیاری از بناهای آن مورد بهسازی و نوسازی قرار گیرند. تا  است که بعد کالبدی ازنظرآورسازی آن جدی برای تاب

های خدماتی آن افزایش یابد و شبکه معابر آن ساماندهی گردد. حد امکان فضای باز و سبز در منطقه تعبیه گردد و سرانه

ترین راهکارها برای ه نیز باید گفت مهمرابط است در این قرارگرفته 291/4در مرتبه بعدی بعد اقتصادی با وزن 

عد و در رتبه آخر ب باشدیمآورسازی اقتصادی بافت فرسوده شهر بروجرد ایجاد اشتغال برای قشر جوان و نیروی کار تاب

 یدسترس ،یمحل ینهادها تعداد ازجمله هاسازمان یکیزیف یهایژگیو بعد نیا دراست.  قرارگرفته 244/4نهادی با وزن 

 و نیقوان بودن به هنگام بحران، تیریمد یهادستورالعمل به یبندیپا داوطلب، و دهیدآموزش افراد و روهاین اطالعات، به

 ینهادها و مردم با یمحل ینهادها تعامل مساکن، وسازساخت امر در ژهیوبه یقیتشو و بازدارنده مقررات و نیقوان مقررات،

ی سازمان ساختار رینظ سوانح به ییگوپاسخ ای تیریمد هونح و نهادهای ریپذتیمسئول نهادها، عملکرد از تیرضا ،یدولت

بروجرد پیشنهاداتی  های فرسوده شهرآوری در بخشدر ادامه جهت ارتقاء میزان تابهمه و همه باید مورد توجه قرار گیرد. 

 ازیسهای دولتی برای پیادهلی و پشتوانهتوانمندسازی دولت محلی و ایجاد امکان دسترسی به منابع ما_شود:ارائه می

گام هنمختلف پیش هایهای معیشتی و کنترل حادثه در زمانآوری در مقابله با مخاطرات در حمایت از استراتژیهدف تاب

 کبحران و بالیا و شری تشویق مردم به همکاری با نهادهای محلی در مواقع_ ،هاها و بحرانهای بعد از حادثهو احیاسازی

استفاده از اصول  _، با نهادهای مربوطه هاآنخطر و یا مقابله با خطر و پیوند  در اقدامات مربوط به تقلیل هاآنکردن 

دولت محلی و مرکزی و نهادهای  حکمروایی خوب شهری جهت به رسمیت شناختن حقوق اساسی مردم جامعه توسط

همچنین ترغیب به مساعدت و همکاری در بین  مین رفاه وأپذیری و تجامعه مدنی در جهت ایجاد امنیت و کاهش آسیب

نهادهای  لهیوسبه...  ها، کارمندان بخش شهرداری وی مدیران محلی اعم از شورایاریآموزش جامع برای همه _، مردم

 ری باهای داوطلب و فعال اجتماعی در مواقع بحران و اضطراکارگیری و همکاری گروهریزی جهت بهبرنامه _، مربوطه

همکاری در مواقع  سازی در برابر حادثه، آموزش در خصوص مشارکت وهای آمادهدولت محلی و سایر نهادها، انجام تمرین

ی پیوند و همکار _، پذیری مدیران مسئولکارگیری و ایجاد ضوابط جهت افزایش پاسخگویی و مسئولیتبه _، بحران

پایایی، مشارکت و در نهایت  های دولتی و مردم به منظور افزایشانهای محلی، سازمصریح و متقابل در بین سازمان

گیرانه های سختارائه مصوبه _، ... ها وشورایاری آوری جامعه از طریق ایجاد نهادها و دفاتر در مجامع محلی همچونتاب

توسعه  _، های فرسودهتسازهای غیرمجاز در محدوده باف و منظور جلوگیری از ادامه ساختاز سوی نهادهای شهری به

کارهای موجود در بافت  و ساماندهی کسب _، های فرسودهاطالعات مرتبط با بروز مخاطرات احتمالی )زلزله( در بافت

رح تهیه ط _، ارائه یک ساختار یکپارچه جهت مدیریت بازآفرینی شهری در سیستم مدیریت شهری _، فرسوده بروجرد
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های تشویقی و گرفتن طرح نظر در _،آورینوسازی شهر بروجرد در جهت ارتقاء تابموضعی باتوجه به طرح بهسازی و 

های فرسوده و جلوگیری از بخشی آفرینی بافتهای بازها و برنامهایجاد بستر قانونی مناسب جهت مشارکت مردم در طرح

 ارچه در مقابله با سوانح ومدیریت یکپریزی مستمر و فرایندی مدیریت بحران، عمل نمودن آنها همراه با ارائه یک برنامه

 توجه _، های پیشگیری و کاهش مخاطرات در بافت تاریخی و فرسوده شهر بروجردارزیابی خطرات موجود و راه _وقایع، 

 _، های فرسودهمنظور افزایش مقاومت و حتی بازآفرینی بافتهای مردم نهاد بههای اجتماعی و سازمانبه سرمایه

گذاری مشترک سرمایه _، هاخصوص نحوه اجرای این طرحآور، بههای شناخت ایمن و تابمردم در طرحنظرخواهی از 

ها در ها و بهبود دسترسیبردن کیفیت ساختمان باال _، بخش خصوصی و دولتی در امر ساماندهی بافت فرسوده منطقه

رساندن آن به سطح استاندارد و پخشایش و  های فرسودهکاستن از بار مسکونی و جمعیتی بافت _، های فرسودهبافت

ها افزایی و تغییر در نگرشسازی، دانشمقابل توانمندسازی، آگاه ، دربلندمدت جهت نیل به آن ریزیجمعیت و برنامه

ریزی اقتصادمحور و ممانعت از ساخت و سازهای ناپایدار، هوشمندسازی در برنامه _نسبت به مدیریت بحران و ابعاد آن، 

ا و همین زیرساختأریزی در تالمللی اجرایی، طراحی و برنامهرعایت استانداردهای بین _ها، ستای حفظ اموال و داراییرا

 منظور حمایت و برآوردن نیازهای اضطراری در هنگامهای محلی عمومی بهجوامع مردمی و حکومت امکانات از طرف

های حفاظت از امکانات و زیرساخت _، نظور اقامت در محل به طور دائموقوع حادثه و بحران و بازگشت به حالت اولیه به م

 .عمومی از طریق اقداماتی همچون بازسازی، بهسازی و بهبود بخشی

 منابع

آوری در قوانین (. سنجش الویت ابعاد تاب1399) .محمدی، محمودو اکبری، نیوشا؛ طغیانی، شیرین؛ عندلیب، علیرضا؛ 

 .11–134 ، صص:(2)18مطالعه: محله سیروس، تهران(. فصلنامه علوم محیطی،  وده )موردهای فرسبازآفرینی بافت

آوری، نامه کارشناسی ارشد )چارچوب طراحی شهری محله قدغون بروجرد با رویکرد تاب(. پایان1390. )امیدواری، فرشید

 .استاد راهنما، علی غفاری، دانشگاه شهید بهشتی

 .شناسی ایران، سازمان زمین شناسی کشور، تهران(. زمین1383. )آقانباتی، علی

بروجرد، پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه  1385لرزه فروردین (. گزارش فوری زمین1385) پژوهشکده زلزله شناسی.

 بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.

ه منظور بازآفرینی شهری )مطالعه موردی: مدی شهری بآل و ارزیابی بافت فرسوده و ناکار(. تحلی1044) .پوریامهر، رضا

 .544 – 580 ، صص:(0)3جغرافیا و روابط انسانی،  ،SWOTاستفاده از مدل  آباد( باشهرستان خرم

های فرسوده و ناکارآمد شـهری بـا تمرکـز بـر مشـارکت ریزی و طراحی برای بافت(. برنامه1384) .جمال، محمدجعفر

 .24 –24، صص: 81شماره ، 8سال  ها،ماهنامه شهرداری مـردم،

(. بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری، انتشارات 1384) ل.مشکینی، ابوالفضو حبیبی، کیومرث؛ پوراحمد، احمد؛ 

 .کردستان، چاپ اول دانشگاه

ة بافت فرسود یسامانده یراهبردها .(1391) .حسن ،این ییرضاو  ؛نیحس،نژاد یحاتم ؛احمد ،پوراحمد ی؛عل ی،نیحس

 .49-94 :صص، 14دوره  ،0، شمارهباغ نظر ـ پژوهشی ، مجله علمی QSPMبا استفاده از روش هیطریمحله ق

چاپ  ،یاهیو ناح یشهر یزیربر برنامه دیکأبا ت ایکاربرد مدل در جغراف .(1394) .رنجفیم ،یموسوو  ؛حسن ا،ینحکمت

 .مایانتشارات آزادپ ،سوم،تهران

 یدو فصلنامه علم ن،یقزو یشهر یهدرمجموع یآورتاب یهاتیسنجش ظرف .(1390) .زینب ی،عادلو  ؛پور، هاشمداداش

 .43-80 :صص ،2دوره ،8بحران، شماره  تیریمد یپژوهش
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مطالعة ) زلزلهی عیبه منظور کاهش اثرات سوانح طب یاجتماعات شهر یآورتاب نییتب .(1389) .محمدرضا ،ییرضا

به راهنمایی مجتبی رفیعیان و علی  ،یشهر یزیرو برنامه ایرشته جغراف یوره دکتر، رساله د(: کالنشهر تهرانیمورد

 .200-204: صص ،2، شماره 5دوره مدرس، تیدانشگاه ترب عسگری،

 یهااجتماع یکالبد یآورتاب زانیم یابیسنجش و ارز .(1393) .ی، علینیحسو  مجتبی؛ ان،یعیرف ؛محمدرضا ،ییرضا

، 0، شماره 04دوره  ،یانسان یایجغراف یهاشهر تهران(، پژوهش یها: محلهیطالعه مورد) م در برابر زلزله یشهر

 .449 -423 :صص

آوری . تحلیل و ارزیابی تاب(1394) .خزایی مصطفیو رضویان، محمدتقی؛ توکلی نیا، جمیله؛ فرزاد بهتاش، محمدرضا؛ 

، 0عی(، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره تهران در مواجهه با سوانح طبی 12)منطقه  اجتماعی بافت فرسوده

 .595-412: ، صص0شماره

شهر  12منطقه  یکالبد یآورتاب زانیم یابیارز .(1394) .محمدی، پوراکرمو  ؛کرامت اهللی، اریز ؛دیسعی، شهرک زنگنه

 ییایانجمن جغراف یالمللنیو ب یپژوهش -یفصلنامه علم کور،یو و FANP تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل

 .24-04 :صص، 52سال پانزدم، شماره  ران،یا

کالنشهر تهران در برابر  12منطقه  یآورتاب یابیارز .(1394) .نژاد، صادقیحاجو  ؛دینو ،یآهنگر ؛پور، فرزانهساسان

 .85-98 :صص، 3سال چهارم، شماره  ،یطیمخاطرات مح ییفضا لیتحل هینشر ،یعیمخاطرات طب

 .1385گزارش زلزله  (.1389یر مترقبه استان لرستان. )د حوادث غستا

فرینی محالت فرسوده شهری با آزنگاری در با(. رویکرد آینده1044) .راد؛ پیمانیزدانیو سجادی، ژیال؛ پرتانیان، ندا؛ 

-09 :، صص(3)2انداز شهرهای آینده، فصلنامه چشم ،ورد مطالعه: محله سرتپوله سنندج(کید بر مسکن پایدار )مأت

24. 

 مرکز آمار ایران. .(1395) .سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران

مطالعه موردی: منطقه یک های کالبدی های فرسوده شهری براساس شاخص(. شناسایی بافت1398) .سرور، هوشنگ

 .1-10 ، صص:(1)2فصلنامه شهرپایدار،  ،تبریز

سامان استان مرکزی در برابر  ادی روستاهای حوزه آبخیزاقتص -آوری اجتماعیتاب .(1399). صالحی اصفهانی، گیتی

-240 :، صص48، سال نوزدهم، شماره رانیا ییایانجمن جغراف یالمللنیو ب یپژوهش-یفصلنامه علمنوسانات آب، 

180. 

 ،آوری شهرهای اسالمیدرآمدی بر تاب .(1392). نژاد، محمدعلیکیو  ؛پیربایانی، محمدتقی ؛فرزاد بهتاش، محمدرضا

 .239-252صص:  تبریز، اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی،

نجمین همایش لرزه در شهر بروجرد به روش قطعی، پ(. ارزیابی خطر زمین1389. )حیدری، مجتبی گودرزی، ذبیح اهلل؛ و

 .1-4 :شناسی و محیط زیست، صصملی تخصصی زمین

و  عاتیضا یفراوان یبررس .(1384) .اشاریمحرمزاد، و  ونس؛ی ،یناهفرزاد؛ پ ،یپناه دحامد؛یس ،ینیحس ؛یحسنعل ،یمحب

ال س ،یتهران،مجله تب نظام یرنظامیو غ ینظام یهامارستانیزلزله بم ارجاع شده به ب نیمصدوم در یاقدامات درمان

 .34-31 صص: ،9ششم، شماره 

 های آماری شهر بروجرد.بلوک .(1395) .مرکز آمار ایران

 های عمومی نفوس و مسکن، تهران.نتایج تفصیلی سرشماری .(1395) .نمرکز آمار ایرا

 آوری در مقابل بحران در بافت قدیم شهری. سنجش و تدوین راهبردهای تاب(1395). و رحیمی، محمود ؛معظمی، بهاره

: صص م،آباد کرمانشاه(، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال پنجم، شماره هجدهوهی: محله فیض)مورد پژ

03-23. 

 آمایش استان لرستان، معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان. مطالعات .(1391) .مهندسین مشاور سبز اندیش پایش
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