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ABSTRACT 

Introduction: In order to reduce the vulnerability of settlements, it is necessary to identify the most 

important hazards in the region, including environmental hazards, in order to take necessary measures by 

resuscitating cities and reducing hazards and preventing their occurrence. 

Objectives: The purpose of this article is to identify the most important natural hazards affecting the 

vulnerability of Ardabil. 

Methodology: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The 

research approach is a hybrid and sequential exploratory model. The statistical population of the research 

is professors and experts of Ardabil City in this field. Qualitative data were obtained by purposive 

sampling method by 10 professors of Mohaghegh Ardabili University and quantitative data were obtained 

by snowball sampling method by 200 relevant specialists. Analysis of variance was used to analyze the 

data and evaluate the effect of variables in SmartPLS software.  

Geographical Context: The geographical territory of the present study is the city of Ardabil. 

Result and Discussion: Qualitative and quantitative research findings showed that 9 research variables 

(natural hazards) explain the vulnerability of Ardabil city by 0.824. The highest t-statistic and the highest 

path coefficient are related to the variables of extreme cold and frost, earthquake, wind and storm hazards. 

Conclusion: The results showed that among the natural hazards, severe cold and frost, earthquake, wind 

and storm, heavy snow and extreme heat are the most important hazards in Ardabil. In this regard, this 

study clarifies by identifying and planning on natural hazards and its explanatory variables, in addition to 

reducing the vulnerability of the city, managers can also provide the basis for urban resilience.  

KEYWORDS: Natural hazards, Vulnerability, Combined Research Method, Minimum Squared 

Model, Ardabil city 
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    چکیده
آور ت منطقه از جمله مخااطرات محیطای وارورت دارد تاا باا تاا ها، شناسایی مهمترین مخاطراپذیری سکونتگاهجهت کاهش آسیب مقدمه:

 گیری از وقوع آنها اقدامات الزم انجام شود.نمودن شهرها و کاهش خطرات و پیش

 شهر اردبیل است. پذیریآسیب بر تاثیرگذار مهمترین مخاطرات طبیعی هدف این مقاله شناسایی :هدف

تحلیلی است. رویکرد پژوهش از نوو  ترکییوی و مودت ملووالی اکل وا ی  -ماهیت توصیفی لحاظ از و دیکاربر هدف لحاظ از حاضر تحقیق :یشناسروش

نفور از  10گیوری هد منود، توسو  های کیفی، به روش نمونهاست. جامعه آماری پژوهش، اساتید و کارشناسان ملخصص شهر اردبیل در این زمینه است. داده
 هوا وتحلیول داده نفر از ملخصصان مربوطه بدسوت آمود. بورای 200گیری گلوله بر ی، توس  های کمّی، به روش نمونهاساتید دان گاه محقق اردبیلی و داده

 شد.اسلفاده  (smart- pls) از معادالت ساخلاری میلنی بر واریانس با روش حداقل مربعات جزئی بررسی اثرگذاری ملغیرها

 شهر اردبیل است.قلمروی جغرا یایی تحقیق حاضر قلمرو جغرافیایی: 

تبیاین  824/0پذیری شهر اردبیل را به میزان متغیر تحقیق )مخاطرات طبیعی( آسیب 9که  داد نشان تحقیق کیفی و کمی هاییافته: هاافتهی

 .شودمی مخاطرات سرمای شدید و یخبندان، زلزله و باد و طوفان مربوط متغیرهای و بیشترین وریب مسیر برای t آماره بیشترین کنند.می

نتایج تحقیق حکایت از این داد که از بین مخاطرات طبیعی، سرمای شدید و یخبندان، زلزله، باد و طوفان، بارف شادید و گرماای  :یریگجهینت

ساازد کاه آنهاا باا شناساایی و شدید، مهمترین مخاطرات اردبیل هستند. در همین راستا این پژوهش برای مدیران این حقیقات را روشان مای

آوری شاهری نیاز توانند زمینه را برای تا پذیری شهر، میریزی بر مخاطرات طبیعی و متغیرهای تبیین کننده آن عالوه بر کاهش آسیبامهبرن

 فراهم سازند.

 

ژه  جزئی، شهر اردبیل مجذورات حداقل پذیری، روش تحقیق ترکیبی، مدلمخاطرات طبیعی، آسیب ها:کلیدوا
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 مقدمه
 كه نداساكن مناطقي در زيادي تعداد میان آن از و كنندمي زندگي شهري مناطق در جهان جمعیت از نیمي بیش از درحال حاضر

-ها و ساير تاسیساتي كه توسط انسان ايجاد مي. چراكه محل اسقرار سکونتگاهكندمي تهديد را آنهامختلف بالقوه و سوانح  خطرات

 كه شده باعث جمعیت، سريع و نشده كنترل سرعتبعبارتي ديگر، (. 1390باشد )روستايي،عوامل محیطي مي شود، كامالً تحت تاثیر

 و اقتصادي فعالیتهاي مراكز شهرها كه اين به توجه با همچنین شود. گرفته نظر در خطر اصلي عوامل از يکي عنوان به شهرنشیني
اي كه بگونه (.Parvin, Rahman & Shaw, 2016هستند ) پذيرآسیب سیارب طبیعي، مخاطرات برابر در باشد،مي اجتماعي متنوع

میلیارد دالر نیز خسارات بر جاي مانده  138اند و بیش از میلیون نفر كشته شده 1/1در دهه اخیر بر اثر وقوع بالياي طبیعي، بالغ بر 
اصطالح مخاطرات طبیعي . (1394، لسوبي و رودهزادهيوسفي، رمضان، خیليگل؛ درستکار Al-Nanari & Alzaghal, 2015است )

، يابد. بنابراينها با ماهیت آنها سنخیت بیشتري ميكنیم؛ زيرا اين واژهرا تنها به رويدادهاي طبیعي يا ژئوفیزيکي اطالق مي
ت ذاتي كره زمین هايي كه منشاء طبیعي داشته و جزء خصوصیامخاطرات طبیعي عبارتست از وقوع ناگهاني و يا نامحسوس پديده

هاي انسان و تأسیسات وي موجب كشتار، تخريب و خسارات مستقیم و غیر بوده و به دلیل نحوه عملکرد در قلمرو سکونتگاه
شناسي، مخاطرات طبیعي به نوبه خود به مخاطرات عمده با منشا زمین(. 1383زاده، شوند )حسینمستقیم در ابعاد مختلف مي

شناسي، باليا منبع خود را از پوسته زمین و يا اعماق زمین شود. در مخاطرات زمینبیولوژيک تقسیم مياقلیمي، هیدرولوژيک و 
هاي اتمسفر )گرما، گیرند، به مانند زلزله، سونامي، زمین لغزش، ريزش سنگ و آتشفشان. مخاطرات اقلیمي هم در نتیجه پديدهمي

آيند. مثل گرما و سرماي شديد، خشکسالي، تعارف و مفید براي انسان به وجود ميبارش، فشار و باد( و به هنگام عدول آنها از حد م
آسا، بارش شديد برف، بوران، بهمن، يخبندان، گرد و باد، تیفون، سیکلون، تورنادو، صاعقه، بارش تگرگ، بارندگي شديد و سیل

مخاطراتي هستند كه منشا آنها را نیز  یدرولوژيکنینو، تغییرات آب و هوايي و گرم شدن كره زمین. مخاطرات هبارش اسیدي، ال
ها و نهايتا مخاطرات بیولوژيک هم، ها، سدها و آلودگي آب درياچهدهند، مثل طغیان رودخانهرودخانه، درياچه و درياها تشکیل مي
قراض حیات وحش و ها، انسوزي جنگلگیرند. فرسايش، آتشگیاهي و از حیوانات نشات ميباليايي هستند كه از خاک، پوشش

در مناطق مختلف امروزه  يعیمخاطرات طب(. 7-9: 1393گیرند )اوزي، ها در زمره اين مخاطرات قرار ميتأثیرات منفي آنها بر انسان
 يزيرهبرنامقرار دارند،  ريپذبیآس هايي كه در نواحيسکونتگاه انیم نياست. در ا زانيراندركاران و برنامهدست يهااز دغدغه يکي

 .است يضرور يامر يعیمخاطرات طب برابردر  ي آنهاريپذبیكاهش آس يمناسب برا
بیني شده براي هر عنصر در معرض خطرات مصیبت بار، با شدت پذيري يک تابع رياضي است و به مقدار خسارت پیشآسیب

و میزان خسارت احتمالي بر اثر  پذيري شهري اصطالحي است كه جهت نشان دادن وسعترو، آسیبشود. از اينمعین، گفته مي
است كه  يخسارت زانیم يشهر يريپذبیآسرود و اينکه ها و مناطق جغرافیايي به كار ميوقوع سوانح طبیعي به جوامع، ساختمان

است  يادهيشهر پد يريپذبیشود. آسيها وارد مآن تیفیك يشهر بر حسب چگونگ کيدر صورت بروز سانحه به اجزا و عناصر 
به  زیشهر ن يريپذبیآس گريکديعناصر به  يو به علت وابستگ ردیگيشهر را در بر م کيعوامل موجود در  يرده كه تمامگست

 ماهیت درک براي را مناسبي بسیار چارچوب پذيريآسیب مفهوم كلي، طور(. به1378)پويان و ناطق الهي،  ابدييسرعت گسترش م

-فرجي(كند فراهم مي مختلف سطوح در بحران مقابل در واكنش و بحران وقوع از ناشي پیامدهاي و آثار وقايع بحراني، بحران،

 (. 1395 ،نیابسطامي مديري و پو،امیدي، سبکبار
 و آورنودراي جوامع )بويژه جوامع در حال توسعه( بوجوود مويب را ايگسترده هايآسیب طبیعي، مخاطرات مانگونه كه ذكر شد،ه

كه كشور ايران و شوهر اردبیول  .است فراواني و شدت نظر از طبیعي هايبحران نوع همه مداوم افزايش از حکايت نیز موجود شواهد
 بسویار پوذيريآسیب كه است زمره كشورهايي در شناختي زمین و جغرافیايي شرايط لحاظ به ايران. هم از اين قاعده مستثني نیست

 اول كشوور ده جزو را ايران تکتونیکي، مخاطرات با سوانح مرتبط گزارش در پاسکا طوري كهبه طبیعي دارد، سوانح برابر در زيادي

؛  ESCAP, 2014) كنودموي ذكور جهوان توا سووم اول رتبوه بوین را ايوران جايگاه مخاطرات، اين از ناشي میرومرگ از حیث و دنیا
نوع آن در ايران به  31طبیعي ثبت شده در جهان  رخداد 40اي كه از (. بگونه1392، عسگري علي نژاد، پیربابايي وكي، فرزادبهتاش

و  سابقه زلزلهداشتن چندين گسل در اطراف شهر و  گرفتن قرار به توجه باهم  اردبیل شهر(. 15: 1385ثبت رسیده است )بیروديان، 
...،كه بارهوا و  شديد و بادخیزي، دماي پايین و سرماي شديد، يخبنداني، بارش برف جمله هاي اقلیمي خاص ازويژگي از برخورداري

 قورار حساسي مراكز در زمره بارها باعث، قطعي برق، شکسته شدن درختان، تعطیلي مدارس و ادارات، مشکل تردد و ... شده است،



 285 پاشازاده و همکاران... / بر گذارریتأث یعیمخاطرات طب نیمهمتر ییشناسا

  
 

 شده باعث مختلف، عوامل مجموعه حاضر، اين حال در است. مخاطرات طبیعي ناگوار وقوع از ناشي خطرات معرض در كه گیردمي

اما آنچه كه مسولم اسوت، مشوخب نبوودن  باشد. مخاطرات طبیعي باال برابر در شهر اردبیل و شهروندان آن پذيريبآسی سطح تا
بوه علموي باشد، كوه ايون تحقیوق میزان اثرگذاري مستقیم و غیرمستقیم هريک از اين مخاطرات بر آسیب پذيري شهر اردبیل مي

 دنبال مشخب كردن اين مهم است.

، هاپرت و ربرته اي كهبگونه است، شده انجام زيادي تحقیقات طبیعي مخاطرات برابر در شهرها يپذيرآسیب زمینه در
اند، كه به روش مروري كار كرده، فزايندهدر مقاله مخاطرات طبیعي ( Herbert, Huppert & Sparks, 2006) اسپاركس

اند. همچنین در كاري ذكر نمودهزيست محیطي  رشد جمعیت، جهاني شدن و تغییراتمخاطرات طبیعي را عاملي تهديدي براي 
پذيري جهاني در برابر به ارزيابي آسیب (Peduzzi, Dao, Herold & Mouton, 2009)ماوتون و  ، دائو، هرولدپدازيمشابه 

اند در زمینه پیادمدهاي مخاطرات طبیعي كار كرده، (Hemingway & Priestley, 2014)همینگواي و پريستلي  وخطرات طبیعي 
در تحقیقات داخلي  شود.باعث ميپذيري انسان و غیر فعال كردن جوامع را مخاطرات طبیعي، آسیباند كه و به اين نتیجه رسیده

هاي گاهپذيري ناشي از زلزله در مناطق شهري داراي سکونتآسیب عوامل مؤثر بر، 1394در سال  آقايي و بدلي، نژادحاجيهم 
و مدل تحلیل سلسله مراتبي  GISسیستم اطالعات جغرافیايي با استفاده از را  شهر تبريز( 5و  1غیررسمي )مطالعة موردي مناطق 

(AHP) ( و براي برآورد تراكم از برآورد تراكم كرنلKDE) كه مناطق يک و پنج شهر  دادهنتايج تحقیق نشان  اند.بررسي كرده
ها و استفاده از مصالح غیرمقاوم در برابر زلزله از يک طرف مر ساختمانتبريز با توجه به تمركز باالي جمعیت، كیفیت ابنیة پايین، ع

 .گردد متحمل را ناپذيريجبران خسارات تواندمي زلزله وقوع صورت در نشین از طرف ديگر،و نزديکي به گسل و بافت حاشیه
با استفاده از مدل را هاي پیراموني از گسل شهر اردبیلپذيري آسیب ،1394در سال  خداداد و گیالندهغفاري ،اسفندياري درآباد

TOPSIS  هکتار از محدوده شهر در اثر زلزله ايجاد شده از  69به طور میانگین  ،بر اساس نتايج به دست آمده كه اندكردهارزيابي
ي هکتار از مساحت شهر به طور میانگین در محدوده 408 و پذيري بسیار زياداحیه گسل هاي مورد بررسي داراي رتبه آسیبن

 مطالعه) شهري سیالب از ناشي پذيريآسیب ،1395در سال  عبدلي و هرويمجیدي، تالي قهرودي .داردآسیب پذيري زياد قرار 
تركیبي از نشان داده كه، نتايج اند. مطالعه كرده MLPده از تحلیل شبکه عصبي چند اليه با استفا كن( را تا دركه تهران،: موردي

پذيري نواحي شهري بافت فرسوده، سطوح شیب عمودي و ضريب انحناء در تعیین میزان آسیبهمچون  عوامل باالدست و شهري
هاي گاهگیري و رخداد مخاطرات طبیعي سکونتعوامل محیطي موثر بر شکل، 1395در سال  شرفي وياراحمدي  د.نكندخالت مي

نشان تحقیق  آنهانتايج . اندمطالعه كرده AHPو روش  Arc GISافزار نرمبا استفاده از را  روستايي دشت سیالخور استان لرستان
فتي است. پايدارترين عامل اكولوژيک مؤثّر بر هاي آبرترين عامل ژئومورفیک در پراكندگي و استقرار روستاها، دشتكه مهم داده

خیزي منطقه هاي مختلفي است كه باعث لرزهپراكنش روستاها در دشت سیالخور عامل شیب و ناپايدارترين عامل، وجود گسل
را  گیالن ستانروستايي ا و شهري هايسکونتگاه در زلزله خطر میزان فضايي ، تحلیل1396 در سال آزاده و تقوايييتاً انه .شده است

 20 كه داده تحقیق نشان . نتايجاندمطالعه كرده اقلیدسي فاصله تحلیل وArcGIS  افزار نرم در فضايي هايتحلیل با استفاده از

 اند.واقع شده يبسیار باالي پذيريآسیبخطر با پهنه درصد از جمعیت نقاط روستايي در 25و   شهري نقاط جمعیت از درصد
پذيري شهر، تحقیقات مخاطرات طبیعي تأثیرگذار بر آسیب كه در خصوص شناساييتوان گفت ب مذكور ميبا عنايت به مطال

انگشت شماري انجام شده است. اكثر تحقیقاتي هم كه در زمینه مخاطرات طبیعي انجام شده، مربوط به زلزله بوده است و كمتر 
اند. لذا مي توان گفت كه اين تحقیق از نظر هدف )شناسايي داشتهتحقیقي با كل مخاطرات طبیعي يک محدوده جغرافیايي سروكار 

)شهر  مخاطرات طبیعي(، از نظر مدل )مدل حداقل مربعات جزئي و نرم افزار اسمارت پي ال اس( و از نظر محدوده مورد مطالعه
-آسیب در تأثیرگذار طبیعيشناسايي مهمترين مخاطرات  پژوهش حاضركلي هدف  راستا، همین رد اردبیل( داراي نوآوري است.

-آسیب مشخب نمودن اثر گذاري مستقیم و غیرمستقیم هريک از مخاطرات طبیعي در بعبارتي ديگر ،است شهر اردبیل پذيري

آور نمودن شهر گذاري مديران شهري جهت تابتا از اين طريق بتوان بستر مناسبي را براي سیاست ،شهر اردبیل است پذيري
 .نمودفراهم 

 

http://jneh.usb.ac.ir/?_action=article&au=36709&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://jneh.usb.ac.ir/?_action=article&au=36709&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://jneh.usb.ac.ir/?_action=article&au=36709&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://jneh.usb.ac.ir/?_action=article&au=36710&_au=%D8%A7%D8%AD%D8%AF++%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C
http://jneh.usb.ac.ir/?_action=article&au=36795&_au=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7++%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://jneh.usb.ac.ir/?_action=article&au=40008&_au=%D8%B9%D8%B7%D8%A7++%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87
http://jneh.usb.ac.ir/?_action=article&au=40008&_au=%D8%B9%D8%B7%D8%A7++%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87
http://jneh.usb.ac.ir/?_action=article&au=40008&_au=%D8%B9%D8%B7%D8%A7++%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87
http://jneh.usb.ac.ir/?_action=article&au=36751&_au=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4++%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://jneh.usb.ac.ir/?_action=article&au=36736&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9++%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C
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 ژوهشروش پ
در نتیجه اين پذيري شهر اردبیل است، شناسايي مهمترين مخاطرات طبیعي موثر در آسیبهش از آنجايي كه هدف اين پژو

روش تحقیق مورد استفاده در اين پژوهش تركیبي است؛  است.تحلیلي  -، توصیفياز لحاظ ماهیت وكاربردي از نظر هدف،  تحقیق
-شناسي يک مطالعه واحد و يا يک مطالعه چند مرحلهكمّي و كیفي را در قالب روش روش تحقیق تركیبي روشي است كه رهیافت

تواند به هاي كمّي و كیفي در مراحلي از تحقیق است كه ميكند. اصل بنیادين روش تركیبي استفاده از تکنیکاي با هم تركیب مي
در  .همپوشان باشنده داراي نقاط قوت مکملي و نقاط ضعف نااي كشیوه متوالي، همزمان و يا بصورت تغییرپذير انجام گیرد، به گونه

هاي اي كه ابتدا دادهاين مطالعه، از هر دو روش كمّي و كیفي با مدل متوالي اكتشافي و با اهمیت برابر استفاده شده است. بگونه
شوند. در ، گردآوري و تحلیل ميهاي كمّي )به عنوان طرح مکملي(شوند، سپس در مرحله دوم دادهكیفي گردآوري و تحلیل مي

 (.88: 1389( )محمدپور، 6گیرد )شکل جا مورد تفسیر قرار مينهايت، هر دو تحلیل كیفي و كمّي يک

 

 گردآوري     
 هاي كیفيداده  

 تحلیل       
 هاي كیفيداده  

 گردآوري    
 هاي كمّيداده 

 تحلیل      
 هاي كمّيداده 

 تفسیر   
 كل نتايج

 اكتشافي -مدل طرح تركیبي متوالي .6 شکل
 (1389) محمدپوربرگرفته از: 

 
-اي و میداني )مصاحبه و پرسشنامه( صورت گرفته است. بگونههاي كتابخانهها و اطالعات اين تحقیق از طريق روشگردآوري داده

-محقق اردبیلي، مخاطرات طبیعي شهر اردبیل جمع نفر از اساتید دانشگاه 10اي كه در روش میداني ابتدا به روش كیفي و مصاحبه از 

طراحي شد و به روش  طیف لیکرتو سواالت بسته اي با ( و سپس براي مخاطرات طبیعي اولیه، پرسشنامه1بندي شد )جدول شماره 
 ه شده است. ها توضیح دادكمّي توسط نمونه آماري مورد ارزيابي قرار گرفتند. روايي و پايايي پرسشنامه هم در بخش يافته

كاركنان شهرداري اردبیل، كاركنان اداره كل مديريت بحران و هالل احمر شهرستان اردبیل و اساتید جامعه آماري اين تحقیق را 
براي  . در اين تحقیق با توجه به اينکه جامعه خاصي در نظر بود از روش هدفمنددهندتشکیل مي هاي شهر اردبیلمربوطه دانشگاه

نفر از اساتید دانشگاه محقق اردبیلي و كارشناسان متخصب در بحث  10در اين راستا تعداد  استفاده شده است.ها انتخاب نمونه
مخاطرات و آشنا با شرايط اردبیل، به روش گلوله برفي انتخاب و با استفاده از روش دلفي مورد مطالعه قرار گرفتند )بخش روش 

گیري گلوله برفي به عنوان حجم نمونه از بین شهروندان استفاده از روش نمونه نفر با 200كیفي( و در بخش كمّي هم تعداد 
هاي كمّي نیز از پرسشنامه اردبیلي انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش كیفي، مصاحبه بدون ساختار بود. براي گردآوري داده

وش دلفي( و بر اساس طیف لیکرت پنج مقیاسي محقق ساخته استفاده شد كه متغیرهاي آن برگرفته از خروجي مرحله اول بود )ر
از هاي نرم افزار اسمارت پي ال اس هاي كمّي مطالعه با بکارگیري قابلیت)خیلي كم تا خیلي زياد( طراحي شد. در تحلیل داده

كرونباخ و  استفاده شده است. در اين تحقیق از ضريب آلفايمعادالت ساختاري مبتني بر واريانس با روش حداقل مربعات جزئي 
( براي محاسبه روايي همگرا و آزمون چن AVEاز متوسط واريانس استخراج شده )ضريب تركیبي براي آزمون پايايي متغیرها، 

 / روابط مسیرهاي اثرگذاريهابررسي فرضیهبراي الگوريتم پي ال اس و بوت استارپ از و  براي بررسي روايي افتراقي متغیرها
افزارهاي از نرمها براي آزمون آماري و تجزيه و تحلیل داده. ضريب آلفاي مسیر( بهره گرفته شده استو  T)مقدار آماره  تحقیق

Excel ,SPSS  وsmart- pls  .استفاده شد 
-ي از تركیبي از دادهمدلسازي معادالت ساختاري به عنوان يکي از آخرين دستاوردهاي آماردانان براي آزمون و برآورد روابط علّ

برد. اين تکنیک اجراي همزمان مدلسازي اكتشافي و تأيیدي را براي پژوهشگران ي و مفروضات علي كیفي بهره ميهاي آمار
هاي فرضهاي معادالت ساختاري، عدم نیاز به پیشروشنسبت به ديگر  سازد. وجه تمايز روش حداقل مربعات جزئيمیسر مي

 (.98-100: 1394زاده، ت )طاهريي آن استوزيعي، حجم نمونه كم، محاسبات زياد و كارايي آمار

باشد. همچنین در شهر اردبیل مربوط مي 1395به تابستان  قلمرو اين پژوهش در ابعاد زماني و مکانيالزم به ذكر است كه 
 مخاطرات طبیعي يا متغیرهاي تحقیق )زلزله، فرونسشت زمین، سیل، سرماي شديد و يخبندان، برف شديد، صاعقه، تگرگ، گرماي
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( و شرايط مکاني شهر اردبیل و نهايتا 7-9: 1393مورد باشند، با توجه به مباني نظري تحقیق )اوزي،  9شديد و باد و طوفان( كه 
 (.1اند )جدول نتیجه روش دلفي انتخاب شده

 

 قلمروی جغرافیایی پژوهش

 نفر 496973، 1394اردبیل در سال  اريبراساس آخرين برآوردهاي شهردمحدوده مورد مطالعه اين تحقیق شهر اردبیل است كه 
اي از هکتار مساحت داشته است. شهر اردبیل در روي يک دشت رسوبي كواترنري شکل يافته و به وسیلة زنجیوره 6271جمعیت و 

 توان به گسل نئور، گسل آستارا و گسول هیور اشواره كورد.ها ميترين اين گسل(. از مهم2ها احاطه شده است )شکل شماره گسل
 36نفر و ويرانوي  1100باختن ريشتر و جان 5/5اردبیل، با بزرگي  1375اسفند  10خیزي آنها )زلزله ها و سابقه لرزهوجود اين گسل

گیري شهر اردبیل روي سازندهاي سست آبرفتي همواره شهر اردبیل را در برابور وقووع زموین لورزه هزار مسکن( و همین طور قرار
نگواري كشوور از اول سوال هاي مركز لورزه(. الزم به ذكر است كه طي بررسي گزارش4: 1391طفي، مستعد آسیب ساخته است )ل

هاي پیرامون آن ثبت شده است )بوین مورد زلزله در محدوده شهر اردبیل و گسل 100تا  50هر ساله بین  1395تا آخر سال  1393
و  محمودي)اند ريشتر قدرت داشته 4تا  3مورد آن بین  12ه ثبتي، مورد زلزل 100از حدود  1395ريشتر(. حال اينکه در سال  4تا  2

اين در حالي است كه عالوه بر مسائل زمین شناختي، مسايل اقلیمي هم بر شهر اردبیل حاكم است. به طوري كه (. 1396پاشازاده، 
خسارات جاني و مالي شده است  ا باعثهمواره بارش برف سنگین، باد شديد، سرماي شديد و يخبندان در شهر اردبیل، بارها و باره

 .(5-3 هاي)شکل
 

 
 هاي پیرامون شهر اردبیلموقعیت گسل .2شکل                           نقشه محدوده مورد مطالعه .1شکل              

 

    
 برف سنگین اردبیل و مشکل تردد و شکستن درختان .3شکل

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi74Iz74J7RAhWDBywKHVOXAmcQjRwIBw&url=http://www.dana.ir/news/626202.html/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87--%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86--%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-16-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF&psig=AFQjCNFGiV0Fju1qvO4DNtS0EBWkoMGUfg&ust=1483284749217130
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 سرماي شديد اردبیل و يخ بستن رودخانه بالیخي چاي و تركیدن شیر آب .4شکل   

 

    
 و مواج شدن درياچه شورابیل باد شديد اردبیل و ريختن ديوار. 5شکل   

 
            

 ها و بحثیافته

لذا اين بخش از تحقیق به دو قسمت كلي  ،ي( استفاده شده استكیفي و كمّبا توجه به اينکه در مقاله حاضر از روشي تركیبي )
 اند. شده تحلیل و گردآوري، يكمّ هايدوم داده مرحله در سپس ،گردآوري و تحلیل شده است كیفي هايداده شود. ابتداتقسیم مي

در خصوص مهمترين ، مربوطه / كارشناسنفر از اساتید 10، نظراتمصاحبهبا استفاده از روش كیفي و  تحقیق به اول مرحله
  گردآوري شده كه در زير اين نظرات به صورت خالصه ارائه شده است.مخاطرات طبیعي شهر اردبیل 

اول: مهمترين مخاطرات اردبیل را مخاطرات اقلیمي بیان كرد و متذكر شد كه اين مخاطرات در فصول سرد سال  كارشناس
و دبیل به بار آورده است. ايشان مهمترين اين مخاطرات را يخبندان، سرماي شديد، بارش برف اي را براي شهر ارمعضالت عديده

هم از ديگر  ، احتمال وقوع زلزلهها و سابقه زلزله در پیرامون شهر اردبیلوجود گسلبا توجه به شديد عنوان نمودند، همچنین باران 
 اردبیل ياد كردند. طبیعي مهم مخاطرات

بندي مخاطرات به دو دسته انساني و طبیعي، مخاطرات طبیعي را هم به دو دسته اقلیمي و شان ضمن تقسیمدوم: ايكارشناس 
ي و شرايط خاص آب و هوايي داراي مخاطرات يموقعیت جغرافیاساختي تقسیم كردند و متذكر شدند كه اردبیل با توجه به زمین

ن، تگرگ، يخبندان، صاعقه و حتي گرماي شديد و خشکسالي را هم اقلیمي متنوعي است. سرماي شديد، برف شديد، باد و طوفا
 جزو مخاطرات طبیعي اردبیل ذكر كردند.

، مهمترين مخاطرات طبیعي 1395سوم: ايشان ضمن اشاره به معضالت پیش آمده از بارش برف سنگین در زمستان كارشناس 
 . داردو بارش سنگین برف قرار شهر اردبیل را مخاطرات اقلیمي دانستند كه در راس آن سردي هوا 

 ، عبوربیان داشتند كه با توجه به قرارگیري سد يامچي در باالدست اردبیلبه غیر از مخاطرات ذكر شده، ايشان  :كارشناس چهارم
ا احتمال بروز سیل و طغیان رودخانه رو همچنین قرار داشتن شهر اردبیل در دشت اردبیل،  رودخانه بالیخلي چاي از داخل شهر

 براي شهر اردبیل متصور شدند.
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شناسي بود تا اقلیمي. ايشان زلزله و حتي فرونشت زمین را از مخاطرات كارشناس پنجم: تاكید ايشان بر مخاطرات بامنشا زمین
ي رازلزله باند اما احتمال تري به خود گرفتهمحتمل اردبیل دانشته اند و ياد آور شدند كه هرچند ساخت و ساز ها حالت مطلوب

 و اينکه اخیراً شاهد فرونشت زمین در سطح شهر بخصوص در سطح معابر هستیم. اردبیل وجود دارد
نظرات يکسان و نزديک به هم داشتند. اين كارشناسان مهمترين مخاطرات تقريبا كارشناسان: پنج كارشناس بعدي تحقیق،  ساير

 اند.دانسته باران شديد، تگرگ، باد شديد و طوفان اردبیل را در بعد طبیعي، سرماي شديد، يخبندان، بارش برف و
مخاطرات طبیعي شهر اردبیل از نظر كارشناسان مربوطه در دو دسته كلي اقلیمي و بندي كرد كه شود به اين شکل جمعمي نهايتاً

عقه، تگرگ، باد و طوفان گیرند. در دسته اقلیمي، بارش شديد برف، سرماي شديد و يخبندان، گرماي شديد، صاساختي قرار ميزمین
باشند. لذا در ادامه تحقیق مخاطرات زمین ميو فرونشست زلزلهاند و در دسته مخاطرات با منشا زمین ساختي، و سیل قرار گرفته

 باشد.متغیر مذكور مي 9طبیعي مورد بحث اين مقاله، 
 طیف لیکرتو سواالت بسته اي با پرسشنامهفي، شناسايي شده در مرحله كیبراي مخاطرات طبیعي اولیه  تحقیق مرحله دومدر 

 طراحي شد و به روش كمّي توسط نمونه آماري مورد ارزيابي قرار گرفتند.

 smart-pls افزار نرم در جزئي مجذورات حداقل مدلپذير شهر اردبیل از در آسیب طبیعيبراي شناسايي مهمترين مخاطرات 
 شهر اردبیل ارائه شده است.طبیعي كه در ادامه اين مراحل براي شناسايي مخاطرات استفاده شده است. مدل مذكور مراحلي دارد 

از آزمون ها توزيع داده نوعبراي بررسي رو، از همین ها بررسي شود.قبل از وارد شدن به مراحل مدل، الزم است تا نوع توزيع داده
 . (1)جدول  شده است استفاده (كولموگروف اسمیرنوف آزمون)نرمال بودن 

 
 1جدول 

 آزمون نرمال بودنهاي توصیفي و يافته

 (sigخطا )سطح  کولموگروف اسمیرنوف انحراف معیار میانگین (طبیعی)مخاطرات  متغیرها

 04/4 14/1 773/0 547/0 (A) سرماي شديد و يخبندان

 52/3 56/1 927/0 351/0 (B)  برف شديد
 14/3 18/1 651/0 719/0 (C)  گرماي شديد

 97/2 03/1 821/0 227/0 (D) هصاعق
 85/2 17/1 972/0 089/0 (E)  تگرگ

 90/2 14/1 852/0 534/0 (F)  سیل
 93/2 09/1 821/0 426/0 (J) فرونشست زمین

 71/3 27/1 896/0 522/0 (H) زلزله
 92/3 12/1 917/0 353/0 (I) باد و طوفان

 

 يخطا میزان از متغیرها شودمي مشاهده كه طورهمان. دهدمي نشان را هاي اين تحقیقوضعیت نرمال بودن توزيع داده 1 جدول
 پارامتريک آماريهاي روش از استفاده و بوده نرمال توزيع داراي تحقیقهاي داده كه گفت توانمي بنابراين. هستند بزرگتر درصد 5

 :انده مراحل اصلي مدل ارائه شدهشود از مدل ساختاري استفاده نمود. در ادامتوان گفت كه ميلذا مي است. مجاز
 

 یریگاندازهی هامدلآزمون پایایی و روایی الف( 
ضريب متغیرها محاسبه شود. ضريب سنتي براي بررسي پايايي نیز  متغیرهابايد پايايي  (PLS)در روش حداقل مربعات جزئي 

از معادالت ساختاري مبتني بر واريانس استفاده آلفاي كرونباخ است. اما چون اين ضريب كمي سختگیرانه است در تحقیقاتي كه 
شود در هر صورت مقدار قابل توان از ضريب تركیبي نیز استفاده نمود. تفاوتي ندارد كه از كدام ضريب استفاده ميكنند، ميمي

رسي پايايي است. در اين تحقیق هر دو ضريب آلفاي كرونباخ و ضريب تركیبي براي بر 7/0قبول براي اين دو ضريب حداقل 
 مورد بررسي قرار گرفته است. متغیرها 
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 2جدول 
 شهر اردبیل(طبیعي پايايي متغیرهاي تحقیق )مخاطرات 

 (مخاطرات طبیعی) متغیرها آلفای کرونباخ ضریب ترکیبی

 (Aسرماي شديد و يخبندان ) 727/0 814/0

 (B)  برف شديد 806/0 911/0

 (C)  گرماي شديد 719/0 825/0

 (Dصاعقه ) 854/0 917/0

 (E)  تگرگ 771/0 841/0

 (F)  سیل 716/0 798/0

 (J) فرونشست زمین 729/0 812/0

 (Hزلزله ) 792/0 867/0

 (I) باد و طوفان 835/0 897/0

 
 و 716/0باالتر از به ترتیب متغیرها  براي تماميو ضريب تركیبي مشخب است مقادير آلفاي كرونباخ  2طور كه در جدول همان

 است كه به معني پايايي مناسب متغیرها است. 798/0
هاي حداقل مربعات جزئي بايد هم روايي همگرا و هم روايي افتراقي را مورد محاسبه قرار براي ارزيابي روايي در مدلهمچنین 

مقدار شود. ده ميسبه روايي همگرا استفا( براي محاAVEدر روش حداقل مربعات جزئي از متوسط واريانس استخراج شده ) .داد
به اينکه متغیرهاي مورد استفاده در اين تحقیق بدون  توجهبا است.  5/0 متغیرحداقلي براي روايي همگراي مناسب براي هر 

روايي كه نشانگر بود.  خواهد 000/1 همگياين تحقیق  متوسط واريانس استخراج براي متغیرهاي زيرشاخه يا مولفه هستند. لذا
از آزمون چن استفاده شده است كه در آن جذر متوسط  متغیرهابراي بررسي روايي افتراقي همچنین  است. یرهامتغ كاملهمگرايي 

 بیشتر باشد.  متغیرهابا ساير  متغیر، بايد از ضريب همبستگي آن متغیرواريانس استخراج شده براي هر 

 3 جدول
 (AVE) شده استخراج انسيوار متوسط جذر و يهمبستگ سيماتر

 (I) (H) (G) (F) (E) (D) (C) (B) (A) رهامتغی 

         1 (Aسرماي شديد و يخبندان )

        821/0 1 (B)  برف شديد

       421/0- 354/0- 1 (C)  گرماي شديد

      124/0 171/0 192/0 1 (Dصاعقه )

     297/0 269/0 276/0- 124/0 1 (E)  تگرگ

    164/0 237/0 134/0 235/0 165/0 1 (F)  سیل

   269/0 054/0 117/0 129/0 214/0 459/0- 1 (J) فرونشست زمین
128/0 289/0 099/0 138/0 146/0 465/0 879/0 (Hزلزله )  1  

 516/0 762/0 351/0 217/0 261/0 387/0 096/0 112/0 1 (I) باد و طوفان

س استخراج شده براي تمامي متغیرها از ضريب قابل مشاهده است، مقدار جذر متوسط واريان 3همان طور كه در جدول 
 همبستگي آن با ساير متغیرها بیشتر است كه نشان دهنده روايي افتراقي مناسب متغیرها است.

 

 ب( آزمون مدل ساختاری
از تحقیق  بخشدر اين گیرد. يممدل ساختاري مدلي است كه در آن روابط بین متغیرهاي مستقل و وابسته مورد توجه قرار 

 (طبیعي)مخاطرات  هامتغیركنیم كه هريک از گیرد. در واقع فرض ميمورد بررسي قرار مي ارتباط مسیرهاي شده استاندارد رايبض
 . ندگذارشهري تاثیرپذيري آسیببر 
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متغیر  اس استفاده نمود. ضرايب استاندارد شده بینالبايد از الگوريتم پي متغیرهابراي محاسبه ضرايب استاندارد مسیر بین 
 8و  7 شماره هايكند. شکلدهد كه متغیر مستقل اين میزان درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین ميمستقل و وابسته نشان مي

 د.ندهرا نشان مي هاهر يک از متغیرها يا مخاطره اثرگذاريضرايب استاندارد شده مسیرهاي و میزان  Tمقدار آماره 
 

 
 تحقیق تغیرهايم بین T  آماره .7 شکل 

 

سرماي شديد و يخبندان، باد دهد كه در مسیر مستقیم، ( نشان ميطبیعيدر مدل تحقیق براي متغیرها )مخاطرات  Tمقدار آماره 
را  T كمترين آماره فرونشست زمین و صاعقه( و در مقابل 27/5 83/5، 04/6را دارند )به ترتیب  T بیشترين آماره و طوفان و زلزله

 بر مخاطره ايمخاطره اثرگذاري در مسیر غیرمستقیم هم كه ناشي از مسیر (.35/1و  53/0اند )به ترتیب صاص دادهبه خود اخت
فرونشست بر  زلزلهو  984/1برابر با   سیلبر ، برف شديد 128/2برابر با   برف شديد بر سرما و يخبندانمسیر اثرگذاري ديگر باشد، 

 شد.بامي 597/1برابر با مقدار   زمین

 

 
 تحقیق متغیرهاي بین مسیر ضريب .8شکل 

تبیین  824/0پذيري شهر اردبیل را آسیب ،هستند طبیعيمخاطرات جزو متغیر تحقیق كه همگي  9دهد كه نشان مي 8شکل 
اد و بو  (715/0) زلزله، (789/0) سرماي شديد و يخبندانبیشترين ضريب مسیر به ترتیب براي متغیرهاي  كنند. در اين شکلمي

شاخب همانطوري كه گفته شد  ( است.157/0) فرونشست زمین( و 013/0) صاعقه است و كمترين آن مربوط به (681/0) طوفان
 آمدهدستبهمقدار هرچه  و اينکهگیرد يمدهد چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل صورت يمضريب تعیین نشان 
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 4 شود. جدوليمید تائ، آن رابطه )مسیر ارتباط( يا فرضیه درصد( 95) سطح اطمینان در نظر گرفته شده باشددر ( 96/1)باالي حداقل آماره 
 دهد.را نشان مي (T میانگین، مقادير مسیر ضرايب) ساختاري مدل آزمون خروجي

 4 جدول
 ساختاري هايمدل نتايج اساس بر تحقیق هايفرضیهيا  مسیر اثرگذاري نتیجه

  مسیر Tآماره مقدار  (2R) میانگین ضریب مسیر (sig) سطح خطا مسیر نتیجه آزمون

   پذيريآسیب <-سرماي شديد و يخبندان  04/6 789/0 000/0 تايید

   پذيريآسیب <-برف شديد  56/3 389/0 006/0 تايید

    پذيريآسیب <-گرماي شديد  27/2 204/0 023/0 تايید

    پذيريآسیب <- صاعقه 053/0 013/0 590/0 رد

   پذيريآسیب <- تگرگ 42/1 137/0 096/0 رد

    پذيريآسیب <- سیل 66/1 152/0 058/0 رد

   پذيريآسیب <- فرونشست زمین 35/1 097/0 177/0 رد

   پذيريآسیب <- زلزله 27/5 715/0 000/0 تايید

   پذيريآسیب <- باد و طوفان 83/5 681/0 000/0 تايید

  زمینفرونشست<-  زلزله 597/1 149/0 071/0 رد

 سیل <-  برف شديد 984/1 181/0 046/0 تايید

 شديدسرماي <-  برف شديد 128/2 198/0 034/0 تايید

سطح شوند و روابطي كه باشد؛ تايید مي 05/0كمتر از  سطح خطااين است كه روابطي كه در آن  4نکته مهم در ارتباط با جدول 
مخاطرات مورد  مورد 9مورد از  5گیريم با توجه به جدول نتیجه ميشوند. باشد مورد تايید واقع نمي 05/0از  ها بیشترآن خطاي

( چراكه شديد و باد و طوفان ايبرف شديد، گرمزلزله، سرماي شديد و يخبندان، پذيري شهر اردبیل تاثیر دارند )بررسي در آسیب
 است.  05/0آنها كمتر از  سطح خطاير و مقدا 96/1آنها بزرگتر از  Tمقدار آماره 

 ساختاری و گیریاندازه هایمدل کیفیت ج( آزمون
 درواقع شاخب اين. شودمي محاسبه اشتراک شاخب توسط كه است آن كیفیت بررسي آزمون مدل، هايآزمون از ديگر يکي
 .سنجدمي متغیرها بینيپیش در را مسیر مدل توانايي

 5جدول 
 ساختاري و یريگاندازه يهامدل آزمون كیفیت خروجي

 متغیر شاخص اشتراک

   سیب پذيريآ 000/1

 سرماي شديد و يخبندان 856/0

 برف شديد  751/0

 گرماي شديد 524/0

 صاعقه 286/0

 تگرگ 323/0

 سیل 526/0

 فرونشست زمین 458/0

 زلزله 797/0

 باد و طوفان 846/0
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)مقادير  باشندمي قبولقابل بااليي حد در شدهمحاسبه مقادير ،است PLS الگوريتم گزارش كه خروجي 5 جدول به توجه با
 .داراست را بینيپیش توانايي مدل و بوده برخوردار خوبي كیفیت از مدل درنتیجه مثبت(،

 جزئی مربعات حداقل رویکرد با ساختاری آزمون کلی د( مدل
پیشنهاد شده است. اين شاخب هر دو مدل  (GOF) کويي برازشي، شاخصي به نام نیجزئي حداقل مربعات سازمدلدر 
رود. اين شاخب يممعیاري براي سنجش عملکرد كلي مدل به كار  عنوانبهدهد و يمیري و ساختاري را مدنظر قرار گاندازه

 شود:يمدستي محاسبه  صورتبهو متوسط مقادير اشتراكي  R2میانگین  صورتبه

 = Gof                                                                       1رابطه  

مقادير ضعیف، متوسط و قوي براي  عنوانبهبه ترتیب  36/0و  25/0، 01/0حدود اين شاخب بین صفر و يک بوده و سه مقدار 
GOF  شاخب اندشدهمعرفي .GOF  میانگین  طلوبیت كلي مدل حکايت داردبه دست آمده است كه از م 416/0اين مدل، مقدار(

R2  637/0و متوسط مقادير اشتراک برابر با  280/0برابر با). 

 گیرینتیجه

 اتالف نامناسب، هايگذاريسیاست باعث آن )مخاطرات(، تأثیرگذار عوامل به توجهيكم و هاي شهرآسیب صحیح شناخت عدم
لذا كاهش  .گرددمي پايدار توسعه به دستیابي از ممانعت و پذيري شهر و ناامنيآسیب تداوم و هابرنامه و هاتالش ماندن عقیم منابع،
است. در اين  آن با مواجه كشورهاي از گذاران شهري بسیاريريزان و سايستسرلوحه برنامه كه است موضوعي پذيري شهرآسیب

هاي مناسبي براي آنها در نظر گرفته اسايي شود و برنامهآور كردن شهرها الزم است تا مهمترين مخاطرات آنها شنراستا براي تاب
 مخاطرات طبیعي شناساييرو جهت از همینپذير را دارد. لذا شهر اردبیل يکي از شهرهايي است كه نمود يک شهر آسیب شود.

هاي خروجي .است دهش استفاده smart-pls افزار نرم در جزئي مجذورات حداقل مدل پذيري شهر اردبیل ازآسیب بر تاثیرگذار
درصد  82اي كه بیش از بگونه ،پذيري شهري دارندمعادالت ساختاري نشان داد كه مخاطرات طبیعي تاثیر مثبت معناداري بر آسیب

سرماي شديد و نتايج نشان داد كه به ترتیب همچنین كنند. پذيري شهر اردبیل را متغیرهاي مورد بررسي تبیین مياز آسیب
)اثرگذاري مستقیم و  اردبیل هستند طبیعيمهمترين مخاطرات باد و طوفان، برف شديد و گرماي شديد ه، زلزليخبندان، 

 هم گواه بر اين ادعا است. مسیرهاي اثرگذاري ياد شده با تايید  تاثیرگذاري متغیرهاي .غیرمستقیم(
توان نتیجه مي ،شهري باهم ارتباط دارند هاي تحقیق و از آنجايي كه شهر يک سازمان است يعني مخاطراتبا توجه به يافته

اين مخاطرات  شودمخاطرات اقلیمي باهم ارتباط تنگاتنگي دارند، بارش شديد برف باعث ايجاد سرما و حتي يخبندان ميگرفت كه 
دفات بارها و بارها شاهد تعطیلي مدارس، تصا از خطرات جدي شده كه در اين خصوصسبه همراه مخاطره باد و طوفان زمینه

با گرم شدن هوا زمینه براي ذوب آن و حتي بروز سیل  خیاباني، مشکالت تردد و صدمات مالي و جاني بوديم و در سوي مقابل
پس  باشد.ساز فرونشست زمین ميتوان گفت كه زلزله زمینهساختي هم ميشود. همچنین در خصوص مخاطرات زمینفراهم مي

پذيري شهر را فراهم آورند. بخصوص اينکه توانند موجبات آسیبر در شهر اردبیل ميتوان نتیجه گرفت كه مخاطرات مذكومي
اين پژوهش اي دارند. در همین راستا اردبیل وضعیت نگران كننده زلزله در شهر و شرايط جوي حاكم بر شهر ها و سابقهوجود گسل

و متغیرهاي تبیین كننده آن  طبیعيريزي بر مخاطرات هسازد كه آنها با شناسايي و برنامبراي مديران اين حقیقت را روشن مي
 آوري شهري نیز فراهم سازند.توانند زمینه را براي تابپذيري شهر، ميعالوه بر كاهش آسیب

شهرداري اردبیل، كاركنان اداره كل مديريت بحران و هالل احمر شهرستان اردبیل و اساتید دانشگاه محقق  كاركنان ازدر انتها، 
 لي كه در انجام اين تحقیق ما را ياري رساندند، كمال تشکر را داريم.اردبی
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 .41-27: 21، جغرافیا و توسعهي شهري، هاي مختلف اراضبندي خطر گسل تبريز براي كاربري(. پهنه1390روستايي، شهرام. )

بهشتي،  شهید دانشگاه ارشد.نامه كارشناسي، پايانتامین، بر سودآوري سازمانبررسي تاثیرات چابکي زنجیره(. 1394زاده، كیاتون. )طاهري
 مديريت اجرايي. مديريت و حسابداري، گروه دانشکده

 استفاده با اهواز شهر پذيريآسیب بنديپهنه (. ارائه مدل1393نیا. )امیر، بسطامي يري؛ ومد مهدي، پو،مرتضي، امیدي حسنعلي؛ سبکبار،فرجي
 .56-45: 1  ،بحران مديريت(، SSPپروفايل ) با مبتني هاگزينه سازيمرتب مدل از
 آوري كالنتاب هايمؤلفه و ابعاد لتحلی و (. ارزيابي1392عسگري. ) علي، نژاد، محمدتقي، پیربابايي؛ ومحمدعلي، كي بهتاش، محمدرضا؛فرزاد

 .42-33: 3، شهرسازي و معماري - زيبا هنرهايتبريز،  شهر
 تا دركه تهران،: موردي مطالعه) شهري سیالب از ناشي پذيري(. آسیب1395عبدلي. ) اسماعیل، و هروي؛مجیدي آنیتا، منیژه؛ تالي،قهرودي

 .35  -21 :17 ،محیطي مخاطرات و جغرافیاكن(، 
نامه ، پايانمطالعه موردي: )شهر اردبیل( GAو  GISپذيري شهرها در برابر زلزله با استفاده از سازي ضريب آسیبمدل. (1391. )طفي، خدادادل

  گروه جغرافیا. انساني، ادبیات و علوم ، دانشکدةارشد، دانشگاه محقق اردبیليكارشناسي
جامعه  ، تهران: انتشاراترفتاري و اجتماعي علوم در تركیبي تحقیق روش عملي و فيفلس هايبنیان روش فرا(. 1389محمدپور، احمد. )

 .شناسان
هاي پژوهشاردبیل،  شهر موردي: زلزله، مطالعه وقوع خطر برابر در شهري آوريتاب (. سنجش1396محمدي، علیرضا؛ و اصغر، پاشازاده. )

 .126-112: 30، دانش زمین
هاي روستايي دشت گاهگیري و رخداد مخاطرات طبیعي سکونتعوامل محیطي موثر بر شکل(. 1395. )شرفي ،سیامک و ؛داريوش ،ياراحمدي

 .134-123 :8، مخاطرات محیط طبیعي، سیالخور استان لرستان
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