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Abstract 
In today's societies, the increasing growth of urbanization and increasing 
population of cities as an inevitable principle, especially in the cities of developing 
countries, have caused major changes in the structure of cities. Cities and urban 
spaces have become overwhelmed in structure by the passage of time, Changing 
conditions, different climates and different events as like many human artifacts. 
Historical and ancient textures that usually form the primary and main core of 
the country's cities, on one hand, they are part of the cultural and historical 
heritage of those cities and therefore their preservation and organization are 
inevitable. Urban tissues suffer from physical and functional deterioration due to 
lack of attention, proper maintenance and care. Identifying the physical and 
functional status of such tissues with the aim of managing and planning for their 
maintenance are among the first and important steps that must be taken. The 
historical context of the city of Urmia is one of those which it has been explored 
in the context of local community-based asset policies. Asset based development 
of local communities is based on identifying, enhancing and utilizing existing 
capacities and assets. In other words, asset base development serves both as a 
tool in urban planning and management and as a way to equip the local 
community to achieve sustainability. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
In Hajiabad, the capital city of Zirkuh 
County (Iran), was established with an area 
of 317 hectares after the earthquake of May 
1997. The city was rapidly developed and 
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expanded because of its convenient 
location, the administrative centrality, and 
the migration of villagers from the 
earthquake-prone villages after the 
earthquake of 1997. The present study 
seeks to categorize the physical 
development opportunities that urban 
planners face to reduce and resolve past 
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urban problems by evaluating the 
reconstruction and renovation process 
and to assess the extent to which and how 
these opportunities are utilized. 
Therefore, this study attempts to answer 
the following questions: 

1. What physical development 
opportunities have been provided in 
the city after the earthquake of 1997?  

2. To what extent the development 
opportunities provided in the city after 
the earthquake of 1997 were used? 

2. Research Methodology 
This study was conducted using a 
descriptive-analytical method based on 
applied-developmental purposes. The 
data collection methods used in this study 
included library studies (taking notes and 
documentation) and field studies 
(questionnaires and interviews). To 
evaluate the extent to which the physical 
development opportunities were used 
following the earthquake of 1997 in 
Hajiabad, we first used questionnaires and 
interviews to collect the required data. 
Afterward, we analyzed them using SPSS 
statistical analysis models including one-
sample t-test, multivariate regression 
analysis, and factor analysis. The statistical 
population included those people affected 
by the earthquake and the authorities, 
experts, and researchers who were 
involved in the reconstruction. 

3. Research Findings 
A one-sample t-test was applied to 
investigate the general state of physical 
development provided by the earthquake. 
The results of a one-sample t-test used for 
measuring different components of 
physical development, in general, showed 
a significant difference (Sig = 0.006) 
between the baseline (3) and calculated 
value (2.82). Since the calculated value is 
lower than the standard limit, it can be 
concluded that the physical development 
of the city was generally not desirable and 

acceptable and these physical 
development opportunities were not 
utilized properly. Also, the stepwise 
multivariate regression was applied to 
investigate the relationship between the 
variables examined in this study and the 
effect of each one and to identify the 
extent to which the physical development 
opportunities provided by the earthquake 
in in the city was used. 

The results showed that among the 
factors affecting physical development, 
the housing index with a beta coefficient 
of 0.416 had the most effect on the physical 
development of Hajiabad. In the next 
orders, the welfare and road network 
indices with beta coefficients of 0.388 and 
0.346, respectively, and the infrastructure 
index with a beta coefficient of 0.220 had 
the highest contribution to the physical 
development of the city.  

4. Conclusion 
The results of a one-sample t-test used for 
measuring different components of 
physical development, in general, showed 
a significant difference (Sig = 0.006) 
between the baseline (3) and calculated 
value (2.82). Since the calculated value is 
lower than the standard limit, it can be 
concluded that the physical development 
provided by the 1997 Hajiabad earthquake 
was generally not desirable and acceptable 
and these physical development 
opportunities were not used properly. The 
results of stepwise multivariate regression 
showed that among the factors affecting 
physical development, the housing index 
with a beta coefficient of 0.416 had the 
highest impact on the physical 
development of the city. In the next 
orders, welfare and road network indices 
with beta coefficients of 0.388 and 0.346, 
respectively, and finally the infrastructure 
index with a beta coefficient of 0.220 had 
the highest contribution to the physical 
development provided by the earthquake. 
In general, considering the scores of the 
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four desired components related to 
utilizing physical development 
opportunities in Hajiabad, an overall score 
of 2.82 was estimated for the use of 
physical development opportunities in this 
region. Thus, it can be stated that using 
physical development opportunities 
provided in Hajiabad, Zirkuh, was not at a 
relatively desirable level and these 
opportunities were not properly used. 
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آباد  در شهر حاجی  ۱۳۷۶های توسعة کالبدی ناشی از زلزلة شناسایی و ارزیابی فرصت. دکتر زهره هادیانی، سید علی حسینی و فهیمه بیابانی
 زیرکوه 

 علمی پژوهشی 

 شهر در  ١٣٧٦ زلزلة از ناشی کالبدی توسعة  هایفرصت ارزیابی و  شناسایی
 زیرکوه آبادحاجی

 ٣ بیابانی فهیمه ،٢ حسینی علی  سید ،  *1یانیدکتر زهره هاد 

 
 بلوچستان و سیستان دانشگاه شهری، ریزیبرنامه  و جغرافیا  استادیار  1
 بلوچستان و سیستان دانشگاه شهری،  ریزی برنامه  و جغرافیا دکتری   دانشجوی ٢
 زاهدان بلوچستان، و سیستان دانشگاه ،  شهری، ریزیبرنامه  و جغرافیا  ارشد  کارشناس ٣
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 تاریخ دریافت: 
 ١٣٩٩فروردین   ١٢

 : پذیرشتاریخ 
 ١٣٩٩مرداد  ٢٠

 : تاریخ انتشار
 ١٣٩٩ اسفند ٥
 

 چکیده
  و   اقتصادی  هایفعالیت   در  اختالل  ایجاد  و  منابع تخریب  انسانی،  فاجعة  زلزله،  مانند  طبیعی بالیای

  ناشی   تغییرات  پیرو  که  است  هاییفرصت   فاجعه،  این  دیگر  روی. دارند  دنبال  به  را  شهرها  اجتماعی
  این   از   هدف.  شودمی   فراهم  نوسازی   و  بازسازی   فرایند  در   خصوصبه   توسعه،   برای  زلزله  وقوع   از

 زیرکوه  آبادحاجی  شهر  در  ۱۳۷۶  زلزلة  از   ناشی  کالبدی  توسعة   هایفرصت   ارزیابی  و  شناسایی  تحقیق،
. است بوده تحلیلی -توصیفی روش و ماهیت ازلحاظ و کاربردی هدف براساس تحقیق روش. است
 میدانی   مطالعات  و)  اسنادی  و   برداریفیش(  ایکتابخانه   مطالعات  شامل  اطالعات  گردآوری  شیوة

  از   آمدهدستبه   کرونباخ   آلفای  مقدار  به  توجه  با   نامهپرسش  روایی.  است)  مصاحبه  و  نامهپرسش(
  توسعة   هایفرصت  از   استفاده  میزان  ارزیابی  و  بررسی  منظوربه .  شد  تأیید  ،)۸۲۸/۰(  نامهپرسش
  چندمتغیره   رگرسیون  تحلیل  ای،نمونهتک  T  آزمون  شامل  SPSS  در  آماری  تحلیل  هایمدل   از  کالبدی

  از   استفاده  میزان   باالترین  که  داد  نشان  تحقیق  هاییافته.  است  شده  استفاده  عاملی  تحلیل  و
  بوده  ۳۰/۳  امتیاز  با  ارتباطی  شبکة  و  معابر  زمینة  در   آباد، حاجی  شهر  در   کالبدی  توسعة  های¬فرصت

 و  رفاهی  تسهیالت  و  خدمات  مسکن،  زمینة  در  توسعه  هایفرصت  از   استفاده  کهدرحالی .  است
 .است نگرفته قرار چندانی  استفادة و توجه  مورد  زیربنایی تسهیالت و خدمات

 کلیدواژه ها: 
  توسعة توسعه، هایفرصت
 زلزله، طبیعی، بالیای کالبدی،

 . آبادحاجی  شهر

 مقدمه ١
ً امروزه   جوامع    عمدتا و  در  گاهسکونتشهرها  ی 

که به لحاظ مخاطرات    اندشده  بنا یی ایجاد یا  هامکان
طبیعی در معرض وقوع انواع بالیای طبیعی و یا به 

 
 یانیهاد زهره دکتر :نویسنده مسئول * 

  دانشگاه محیطی، ریزی   برنامه و جغرافیا  دانشکده آدرس:
 .ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان

  z.hadyani@gep.usb.ac.ir ایمیل:
 ۰۹۱۵۵۴۱۳۲۷۹  تلفن:

 

ی تکنولوژی در معرض انواع سوانح  هاشرفتیپدلیل  
(   ساخت انسان  ,Mitchell & Harrisهستند 

منفی    رات یتأث   هاانسان). مخاطرات در زندگی  2012:2
موارد گذارندیمبرجای   اغلب  در  تردید  بدون  ؛ 
تحمیل  اهنهیهزو    هاخسارت  کشور  بر  را  گزافی  ی 
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آباد  در شهر حاجی  ۱۳۷۶های توسعة کالبدی ناشی از زلزلة شناسایی و ارزیابی فرصت. بیابانی فهیمهو  حسینی علی   سید  هادیانی،  زهره دکتر
 زیرکوه 

در توسعة اقتصادی    ریتأخکه این امر سبب    کندیم 
).  ۳:  ۲۰۱۶،  ١(هادی  شودیمو توسعة پایدار کشورها  

سهم    هرساله  نشدهین یب شی پرویدادهای    نیا
جهان اعمده در  جانی  و  مالی  خسارات  ایجاد  در  ی 

مهم   مخاطراتدارند.   از  یکی  عوامل  طبیعی  ترین 
سکو  انسانی  گاهنتانهدامی  اند  شدهشناختههای 

در پاسخ، افراد و جوامع    ).۱۹۷:  ۱۳۸۵،  ٢کریمی صالح(
کاهش    کنند یم تالش   را  سوانح  این  پیامدهای  تا 

و   بررسی  هااسیمقدهند  برای  را  اولیه    راتی تأث یی 
پیدایش   از  پس  نیازهای  به  همچنین  کنند،  ایجاد 
سوانح و بازگشت به شرایط اولیه پاسخ دهند (شیخ  

  ن یترمخرباین میان، زلزله    در).  ۳۲:  ۱۳۹۶،  ٣نیدره 
 به علت گستردگی قلمرو،  وپدیدة طبیعی بوده است  

وقوع و همچنین وسعت و شدت خساراتی که    کثرت
می از  وارد  یکی  بالیای    نی ترشدهتهشناخسازد، 

جهان   (طبیعی  شواهد  ۱۱۴:  ۱۳۸۶،  ٤ملکیاست   .(
که تهدید زلزله در نواحی شهری در    دهد یم نشان  

سطح جهانی درحال گسترش است و این تهدید با  
ی از مشکالت کشورهای مشکل   روند رو به افزایش،

آنچه    درواقع).  ۱۹۹۴:۱۰ ،٥توکراست (  توسعه   درحال
، عدم آمادگی  کندیم هدید مطرح  ت  عنوانبهزلزله را  

همکاران و  (نعیمی  است  آن  با  مقابله  در  ، ٦بشر 
 معمول  بار انیز اثرات مناطق شهري، ). در۲:  ۱۳۹۴

-ويراني از تلفيقي شامل طبيعي، سوانح وقوع اثر در
است.   عناصر عملكرد اخالل و  كالبدي ايه شهري 

-راه شبکة  مسكوني، یها ساختمان و هاسازه ويراني
ارتباطي،ها جاده و هاپل مثل  هایدسترس  و اه  ی 

مخازن اساسي ساتیتأس  ها،نيروگاه آب، مثل 
 ... گاز و آب، یکشلوله برق، تلفن، ارتباطي خطوط

طبیعی  هستند  جمله  آن  از سانحة  هر    تواند یم. 
فراهم  ها تیموقع  توسعه  برای  را  مناسبی  آورد ی 

خورشیدیان( و  از  ).  ۱:  ۱۳۸۵،  ٧فالحی  یکی  امروزه 
بحران، مدیریت  ساختار  اصلی    جبران   اهداف 

و   فرصتبرداربهرهخسارت  از    جادشده یاهای  ی 
 

1 Hadi 
2 Karimi Saleh 
3 Sheikh Dareni 
4 Maleki 
5 Tucker 

ساختن   عملی  و  اوضاع  بهبود  ی  ها برنامهجهت 
شمار   به  زمینه،    در  .رودیمتوسعه  این 

وقوع  ها یز یربرنامه از  پس  بازسازی    ،هابحرانی 
فرصتی مغتنم در جهت   گاه   سوانح طبیعی،  همچون

تلقی  دست منطقه  در  توسعه  اهداف  به  یابی 
 از ). یکی۱:  ۱۳۸۵،  ٨فالحی و خورشیدیانشود (یم 

 سوانح از پس بازسازی یز یربرنامه رویکردهای
از طبیعی،  جهت فرصتی  عنوان بهآن   استفاده 

شرایط   ارتقای و یا توسعه اهداف به  یابیدست
 سانحه وقوع از   شی پبه نسبت دهیدبیآس  جامعۀ 
ها و بالیا ). بحران ۲۲۲:  ۱۳۹۴،  ٩(خورشیدیان  هست

-توانند فرصتمانع توسعه نیستند، بلکه می  تنها نه
توسعه  کنند.های  فراهم  خرابیران یو  ای  و  های  ی 

توانند فرصتی را برای  می  سازها  و  ساختزیربناها و  
و   بهتر  استانداردهای  با  آنها  یا   ترمقاومبازسازی  و 

فراهم   مکان  باعث   سوانح  .ندی مان یم انتقال  بزرگ 
و   آن    شودیم   هایگذار هیسرمانوسازی  از  قبل  که 

است، نداشته  وجود  آنها  بازسازی،   در  امکان  طول 
 ً های های مالی مردم و دولتها و حمایتکمک  غالبا

می  شکل      داخلی  و  که  خارجی    توانند یم گیرد 
وجود    یها نهیزم  به  توسعه  برای  آورند مناسبی 

همکاران  نژادی(حاج شهرستان  ۱۳۸۹:۷۵،  ١٠و   .(
جنوبی    کوهر یز خراسان  استان  مناطقی    ازجمله در 

بارها   که  و  هالرزهنیزم  براثراست  تهدید  مهیب  ی 
 ۱۵۴۹فوریه    ۱۵ی  هالرزهنیزم است،    شده  بیتخر

 هیفور  ۱۶ی شمسی)،  هجر   ۹۵۶میالدی، خاور قاین (
  سپتامبر   ۲۳ی شمسی)،  هجر   ۱۳۲۰محمدآباد (  ۱۹۴۱
  اض یب  دشت  ۱۹۶۸ه.ش)،    ۱۳۲۵(  آباددوست  ۱۹۴۷

و  .ش ه  ۱۳۴۷( مهم  ۱۹۷۹)  از  ترین  کریزان 
یی هستند که در سدة بیستم در منطقه  هالرزهنیزم 
تاریخ   -قاین  ةلرز نیزم   است.  داده  یرو در  بیرجند 
  زلزلة مهیبی بود که منطقة بزرگی را در   ۲۰/۲/۱۳۷۶

بزرگی    حدفاصل به  قاین  و  بیرجند    ۲/۷شهرهای 
و    به  ،شتریر کرد  تبدیل  خاک  از    واحد   ۱۹۰۰۰تلی 

6 Naimi et al 
7 Fallahi and Khorshidian 
8 Fallahi and Khorshidian 
9 Khorshidian 
10 Haji Nejad et al 
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این    جةی درنت  خراب نمود.  روستا  ۱۵۰مسکونی را در  
زیرکوه،  زمین در دهستان    درصد   ۱۰۰  روستا  ۴۶لرزه 

ترتیب    نظر  ازو    دهیدبیآس به  جانی  تلفات 
اردکول،  زیرکوه،  محمدآباد  ،شوشک  روستاهای 

... بیش از سایر روستاها تلفات    و  علیا  دارج  ،تاجکوه
زیادی    تعدادهای روستایی،  بر این راهاند. عالوهداشته

و   از  ها نیزم از روستاها  و تعداد زیادی  ی کشاورزی 
و تجهیزات زیربنایی نظیر    ساتیتأسها و  ساختمان

و ... نیز خسارت زیادی را متحمل شدند. به    برق  آب،
آسیب  هایخراباین    دنبال بر  و  بازسازی  برنامة  ها، 

 آبادیحاججایی و ساخت شهر جدید در  مبنای جابه
وسیلة سازمان مسکن و شهرسازی تدوین و اجرا  به

: ۱۳۹۲،  ١آبادیحاجشد (طرح جامع و تفصیلی شهر  
برنامه    ).  ۱۷۳ تحوالت    مبدأاین  اصلی  منشأ  و 

ی، فضایی و کالبدی ناشی از زلزله  اقتصاد  اجتماعی،
است. بدین ترتیب    زیرکوه بوده  آبادیحاج در شهر  

حاج مرکزیت  آبادیشهر  با   به  زیرکوه    شهرستان 
بعد    ،خدماتیی  هکتار محدوده  ۳۱۷وسعتی معادل  

زلزل   درواقع  .شد  سی تأس  ۱۳۷۶  ماهبهشتیارد  ةاز 
دلیل    آبادیحاج مناسب    شدنواقعبه  موقعیت  در 

روستاییان    و  اداری  تیمرکز  ارتباطی، مهاجرت 
زلزلة    زدهزلزلهروستاهای   از  سرعت  به  ۱۳۷۶بعد 

 ۱۳۷۸در سال    کهیطوربهتوسعه و گسترش یافت،  
آن   بر  حاضر  تحقیق  کرد.  پیدا  ارتقا  شهر  به  ه.ش 
نوسازی   و  بازسازی  فرایند  ارزیابی  با  که  است 

-لبدی فراروی برنامههای توسعة کاشده فرصتطی
پیشین   مسائل  رفع،  و  کاهش  جهت  شهری  ریزان 

دسته را  میشهر  و بندی  استفاده  میزان  و  کند 
  سنجش   مورد ها را  گیری از این فرصتچگونگی بهره

یی  گوپاسخحاضر به دنبال    مقالة،  رو  نیا  ازقرار دهد.  
ای  ی توسعههافرصتاست که: چه    سؤاالتبه این  

ب کالبدی  جنبة  شهر  از  زلزلة    آبادیحاجرای  از  بعد 
ی  ها فرصتاست و تا چه میزان از    شده  جادیا  ۱۳۷۶

 
1 Comprehensive and detailed plan of Hajiabad city 
2 Quarantelli 
3Falahi 
4 Aysan & Davis 

زلزلة    جادشدهی ای  اتوسعه از  شهر    در  ۱۳۷۶بعد 
 است؟ شده  استفاده آبادیحاج

 پیشینة و نظری مبانی ٢
 تحقیق

-ازنظر تاریخی، نخستین مطالعة علمی در باب جنبه
معروف   تحقیقات  سانحه،  رفتاری  و  اجتماعی  های 
علوم اجتماعی پرنس در ارتباط با انفجار هالیفاکس  

است، ولی مطالعات مداوم و مؤثر در    ۱۹۲۰در سال  
و    ۱۹۶۰های اجتماعی بالیا از اواخر دهة  زمینة جنبه
دهة   (کورانتلی  ۱۹۷۰اوایل  شد  ).  ۲۸:  ۱۹۷۲،  ٢آغاز 

مینظریه بالیا  «دهة  نویسدپرداز  آغاز    ۱۹۵۰: 
ایاالت در  سوانح  دهة  مطالعات  بود،    ۱۹۶۰متحده 

میدان کار را برای تحقیقات بیشتر فراهم نمود و دهة 
جهت  ۱۹۷۰ اصولیعصر  مقابلة  سمت  به  تر،  دهی 
پردامنهجامع و  به  تر  الزم  بود».  خواهد  سوانح  تر 

-توضیح است که تحقیقات سوانح در ابتدا با گرایش
مهن و  فنی  میان، های  این  در  و  شد  آغاز  دسی 

است   جدیدتر  نسبتاً  بازسازی  به  مربوط  مطالعات 
آیسان۸۰:  ٣،۱۳۸۴(فالحی و  دیویس   از که ). 
از  نظریه بازسازی پس  و  و کارشناسان بالیا  پردازان 

اند که  سوانح هستند، بر این نکته تأکید و اعالم کرده
ی  «امکان استفاده از تجارب حاصل از مطالعات بالیا

طبیعی برای مطالعات بازسازی، کاهش خطر و نیل  
تدوین یک چارچوب نظری  به مدل و  گوناگون  های 

دیویسامکان و  (آیسان  ). ۲۵:  ۱۹۹۳،  ٤پذیر است» 
ساز از ابتدای  اگرچه بالیای طبیعی و حوادث انسان

آسیب موجب  همواره  انسان  و آفرینش  مالی  های 
-ا و راهجانی شده است، بررسی علمی مقوالت بالی

های کاهش آثار و تبعات سنگین آن در جهان نسبتاً  
، ٥رسد (فالحیجوان است و به چند دهه اخیر می

). در پنجاه سال پیش، وایت در دانشگاه  ۸۰:  ۱۳۸۴
و  طبیعی  بالیای  به  مربوط  تحقیقات  شیکاگو 
را  طبیعی  بالیای  او  کرد.  دنبال  را  فاجعه  مدیریت 

5 Falahi 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

آباد  در شهر حاجی  ۱۳۷۶های توسعة کالبدی ناشی از زلزلة شناسایی و ارزیابی فرصت. بیابانی فهیمهو  حسینی علی   سید  هادیانی،  زهره دکتر
 زیرکوه 

عکس و  عمل  متقابلنتایج  نیروهای    العمل  میان 
نیروهای اجتماعی می و  داند و مدعی است  طبیعی 

دهندة  که بالیای طبیعی را از طریق اقدامات تنظیم
: ۱۳۸۳تواند کاهش دهد (فالحی،  فردی و جمعی می

اند از: کنترل کاربری زمین، ). این اقدامات عبارت۱۸
به آمادگی،  و  پیشگیری  آییناقدامات  نامة  کارگیری 

سازی و استفاده از استانداردهای ختمانزلزله در سا
(ایمن شهری  فضاهای  طراحی  در   ,Miletiسازی 

پژوهشگران19 :1999 گروه  نخستین    ١هاس  ).  از 
تشریح  گروه و  بررسی  به  که  بودند  مطالعاتی  های 

فرصت شناخت  و  بازسازی  اثر  فرایند  کاهش  های 
فاجعه (در آینده)، در طول فرایند بازسازی پرداختند.  

است  ا فرایندی  «بازسازی  بودند  معتقد  گروه  ین 
پیشنظم قابل  و  شناخت  قابل  بینی».  پذیر، 

بازسازی   برای  مسئوالن  راه  سر  در  که  مشکالتی 
ها وجود دارد و تصمیماتی که در این فرایند  خسارت

می فرصتاتخاذ  که  شود،  هستند  ارزشمند  هایی 
تواند بازگشت به شرایط طبیعی  تأکید بر هریک می 

-ا تسریع کند یا به تعویق اندازد و در کاهش آسیبر 
تصمیمات   این  باشد.  مؤثر  آینده  حوادث  پذیری 

عدالت، فرصت کارایی،  بهبود  برای  مناسب  هایی 
: ۱۳۸۳و همکاران،    ٢برابری و امنیت است» (داربک

فوق). همان۱۹۴ مطالب  از  که  برمیگونه  آید،  الذکر 
اً جدید است فرایند تکوین مطالعات بازسازی نسبت

توان  گذرد و شروع آن را میو زمان زیادی از آن نمی 
«سرپناه   کتاب  انتشار  با  هفتاد  دهة  اواخر  از 

 که). از آنجا  ۴۲:  ۱۳۸۶،  ٣اضطراری» دانست (ظفری
 و خفته صورتبه سوانح طبيعي و هابحران بيشتر

آسيب   آفرينش براي بالقوه  حالدرعین خاموش
(شکیبا آمادگي۱۰۰:  ۱۳۸۷،  ٤هستند  مواجه   براي  )، 

 اين در  كه  است؛  بديهي امري  آن  با مقابله  و شدن 
ضروری رابطه از   مسائل و اقدامات ترینيكي 

 مديريت بحران (مديريت سوانح)، اصول کارگیریبه
و منظور به  آمادگي، مخاطرات، كاهش پيشگيري 

 از  بعد  بازسازی  .است بازتواني و  بازسازي و  مقابله
 

1 Haas 
2 Drabek   
3 Zafari 
4 Shakiba 

مناسبیبحران، فرصت  هایبرنامه اجرای  برای های 
( توسعه  حین ). درStephenson, 1994: 10است 

ً  که را هایی عملیات بازسازی، بخش  از قبل در عموما
 و یافته بودند، ترمیم شدهواقع توجهیبی مورد بحران 

آسیب از برابر شان پذیریمیزان   احتمالی وقایع در 
(می کاسته آینده  سوانح  ).Cuny, 1994: 15شود 
نوسازی بزرگ  بزرگی هایگذاریسرمایه و باعث 

امكان  از قبل که شوندمی  نداشته وجود آنها آن 
ً  در طول بازسازی .است  هایحمایت و هاکمک غالبا
 شکلخارجی   و داخلی هایدولت و  مردم مالی 
می گیرندمی مناسبیزمینه توانندکه   برای  های 

 بازسازی در  سازی ایمن و آورند وجود به  توسعه 
گیرند (شیعه و می خود به سرعت بیشتری کالبدی

هدف ۵:  ۱۳۹۳،  ٥وحدانی  حد در بازسازی  از ). 
مجدد مطلوب، با   گذشته  شرایط برقراری 

 در  اقدامی  هر  است. باالتر  مراتببه استانداردی 
شرایطبهینه جهت از سازی   به باید سانحه  قبل 

 منجر خسارات آینده فتخفی  و سانحه خطر کاهش
 پس بازسازي ).۴۳:  ۱۳۸۵،  ٦دیویس و  شود (آیسان

 كندمي ايجاب را پایدار توسعة هایسانحة زمینه از
 وجود معمول آنها در شرایط به يابيدست امكان كه

(بیرودیان نداشته در۴:  ۱۳۸۵،  ٧است  زمان   این ). 
پیشموقعیت از استفاده  تقويت ضمن  آمدههای 

منجر مرحلة  جامعة مناسب عملكرد به بازتواني، 
و سوانحبحران برابر  در دیدهآسیب  خواهد  آتي ها 

 كردن فعال مفهوم  به زلزله  از پس بازسازي شد.
ترميم تمامي دوباره  خدمات،   ساختارهاي سازیو 

 شده، احياي اقتصادي،تخریب هایسازه و زيربنايي
اجتماعيفعالیت بازگشت است  فرهنگي و های 

ها  ). از آنجا که تخریب۱۲:  ۱۹۹۳  ،٨آیسان و دیویس(
دارای ابعاد مختلف است، بازسازی پی از سانحه نیز  
دارای ابعاد گوناگون است که در جریان یک برنامة  
شود.   توجه  آنها  همة  به  است،  ضروری  بازسازی 

 اند از: های مختلف بازسازی پس از زلزله عبارتجنبه

5 Shieh & Vahdani 
6 Aysan & Davis 
7 Birudian 
8 Aysan & Davis 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

آباد  در شهر حاجی  ۱۳۷۶های توسعة کالبدی ناشی از زلزلة شناسایی و ارزیابی فرصت. دکتر زهره هادیانی، سید علی حسینی و فهیمه بیابانی
 زیرکوه 

ها  سازی اماکن، خانهجنبة کالبدی: به معنای باز  .۱
ساختمان بهو  و  کالبد ها  و  فیزیک  طورکلی 
 زده است.منطقه زلزله

شامل   .۲ عمدتاً  بازسازی  بعد  این  اجتماعی:  جنبه 
به سیاست مردم  بازگرداندن  جهت  هایی 

 شهرهای خود است.

به .۳ معنای  به  اقتصادی:  آوردن جنبه  وجود 
زمینه و  فعالیتامکانات  در  های  اقتصادی  های 

 زده است.زلزله منطقه

زدگان، از  ترمیم روحیه زلزلهجنبه روانی: شامل   .۴
بین بردن روحیه یأس. ناامیدی و ایجاد شور و 
ازسرگیری   برای  که  است  مردم  در  نشاط 

حائز فعالیت اجتماعی  و  اقتصادی  روزمره  های 
 ). ۷۸: ۱۳۸۸، ١اهمیت است (احمدی

عمدتاً   سانحه  از  پس  بازسازی  برنامه  بنابراین 
عملکردهای  شام  به  بنیادی  خدمات  بازگرداندن  ل 

پیش سانحه، کمک به مردم در جهت خودکفایی و  
ها، اعطای تسهیالت مالی،  خودباوری، مرمت خرابی

فعالیت آوردن  احیای  فراهم  و  اقتصادی  های 
های روانی  های حمایت از بازماندگان در زمینه زمینه

 ). ۵: ۱۹۹۳، ٢و اجتماعی است (آیسان و دیویس

در   مختلفی مطالعات موضوع، اهمیت به  با توجه
فرصت ارزیابی  زلزله  زمینه  از  ناشی  توسعه  های 

محققان  گرفته صورت مختلف  مناطق  در  توسط 
 اشاره ۱ شماره جدول در آنها از تعدادی به که است
 .است شده

 

 از زلزله   ی توسعة ناش   ی ها فرصت   ی اب ی مطالعات مربوط به ارز .  ١  جدول 

 نتایج عنوان  محقق

 ٣لم و کایپرز 
)۲۰۱۹( 

در برابر   تی و حاکم یآورتاب
از   ی: برخیعی طب یایبال

  ةمربوط به زلزل یهانشی ب
 ٤نپال ۲۰۱۵

و   رمتمرکزیغ یت ی ساختار حاکم ژهیومداخله و بهنتایج مطالعه نشان داد که 
مشارکت و  تیو سازگار باعث تقو ری ، فراگریپذانعطاف  یبازساز یهااستی س

فرایند  کیمقاومت هستند. بدون  جاد یا یاصل دی که کل شودیم یمحل یهای همکار
 به شکست است آن محکوم یاثربخش ی وریپذ، انعطاف یمحل یمندسازتوان 

)Lam & Kuipers, 2019: 321-331.( 

بدینی و 
  ٥برونزینی

)۲۰۱۸ ( 

. ای تالیزلزله در اتجربه پس از 
  یزیرمشکالت و امکان برنامه 

تحت  یهانی سرزم ی ای اح یبرا
 یزدگزلزله  ری تأث

را در   نی ساکن  یازهای که ن ییهای پس از وقوع زلزله، استراتژ کهداد   نشان جیتان
و   یشهر  یزیر کارآمد در برنامه  یهای نظر گرفته و اقتصاد را با استفاده از استراتژ 

  یدی کند، هرگز اتخاذ نشده است. مراکز کل تی رعا یحفاظت از مدن یهابرنامه 
از وقوع زلزله وجود دارد،   دو بع نی که قبل، ح یمقابله با مشکالت   یهرگز برا یدائم

 . (Bedini & Bronzini, 2018: 303-315)اند نشده  جادیا

و  فیاضی
  ٦لیزرالده

)۲۰۱۸ ( 

:  یاهداف بهبود نی ب یری درگ
مسکن پس از   یموردبازساز 

 ران یدر بم، ا ۲۰۰۳سال  ةزلزل

پس از   یبازساز ةن ی زم نشده درحل  یبحث و گفتگوهاپژوهش نشان داد که   جینتا
ی عنوان عوامل اساسقبل از فاجعه به یمشارکت  یری گمی فاجعه و عدم تصم

و   نفعانیذ نی ب  یری ، درگگریاست. از طرف د بازسازی اهداف متناقض اختالفات و
 شیباعث افزا ی فرایند بازساز یمشارکت در ط یهاچالش در فرایند نی همچن

 ).Fayazi & Lizarralde, 2018: 317-328( شد  یاهداف بهبود نی ب الفاتاخت 

 
1 Ahmadi 
2 Aysan & Davis 
3 Lam & Kuipers 

4 Nepal 
5 Bedini & Bronzini 
6 Lizarralde 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

آباد  در شهر حاجی  ۱۳۷۶های توسعة کالبدی ناشی از زلزلة شناسایی و ارزیابی فرصت. بیابانی فهیمهو  حسینی علی   سید  هادیانی،  زهره دکتر
 زیرکوه 

 نتایج عنوان  محقق

و  ١لی
همکاران  

)۲۰۱۷ ( 

طراحی شهری برای بازسازی  
پس از زلزله: یک مطالعه  

ونچوان   موردی از شهرستان
 چین 

نتایج این مطالعه نشان داد که طراحی شهری برای بازسازی پس از زلزله در شهر،  
که رویکرد از باال  ایمنی و نشاط شهر را تا حد زیادی بهبود بخشیده است، درحالی 

 Liu & etبه پایین و روند بازسازی سریع منجر به مشکالت جدیدی شده است ( 
al, 2014: 290-299.( 

ملکی و 
 ٢همکاران

)۱۳۹۹ ( 

بررسی و سنجش میزان 
آوری در ابعاد کالبدی و  تاب

اجتماعی در برابر زلزله (مطالعه  
 موردی: شهر ایذه)

آوری شهر ایذه دربرابر زلزله بسیار پایین است. نتایج نشان داد در بعد کالبدی تاب 
آوری  در بعد اجتماعی نیز نواحی شمالی شهر، نورآباد و نواحی شرقی دارای تاب

 ).۸۱: ۱۳۹۹ایینی دربرابر زلزله هستند (ملکی و همکاران،  بسیار پ

زیاری و  
 ٣همکاران

)۱۳۹۶ ( 

 کالبدی آوریتاب  میزان ارزیابی
 با  زلزله مخاطرات  برابر در

 مدیریت یابی بهدست  رویکرد
 منطقه :(موردمطالعه پایدار 

 تهران)  یک

از   منطقه مساحت  از  درصد 55 از  بیش حدود در  که است امر این بیانگر  نتایج
 و ۵ و ۳ نواحی به  مربوط که  برخوردارند  زلزله برابر در متوسط و  کم آوری تاب

 آوریتاب  میزان بیشترین ۱۰ و ۶ دیگر، نواحی سوی  از و است ۸ناحیه   از قسمتی
 ).۹۷- ۱۱۲: ۱۳۹۶را دارند (زیاری و همکاران،   زلزله  برابر در

روستا و  
 ٤همکاران

)۱۳۹۵ ( 

 در كالبدي آوریتاب  تحليل
 موردي:  زلزله، مطالعه برابر

 مرزي شهر فرسوده بافت
 زاهدان

 نوسازي و سازيبه  براي ساكنان  مالي توانايي عدم كه نشان داد نتایج پژوهش
 تشديد  اخير هایدر سال  را فرسوده بافت در موجود بناهاي تخريبي روند ابنيه،
 كيفي شرايط ارتقاي  به بایستمی  منطقه، بودن  خیززلزله  به توجه  با  كه  كرده،

 مفهوم به از پیشبیش  توجه  رو، از این  اقدام شود. محدوده اين در  سكونت
 هایبخش  در  ویژهزلزله، به  خطر برابر  در  شهر توان  بردن باال براي كالبدي  آوری تاب

:  ۱۳۹۵است (روستا و همکاران،   ضروري فرسوده بافت  ناحيه  شرق جنوب شمالي و
۱۸-۱.( 

 

پژوهش روند  ادامه  ضمن  پژوهش  های  این 
از روش استفاده  با  است  نموده  های  گذشته سعی 

ای، نمونهتک  Tشامل آزمون    SPSSتحلیل آماری در  
به   عاملی  تحلیل  و  چندمتغیره  رگرسیون  تحلیل 

توسعه کالبدی ناشی    هایشناسایی و ارزیابی فرصت
حاجی شهر  در  زلزله  در  از  که  بپردازد،  زیرکوه  آباد 

حاجیپژوهش شهر  مورد  در  گذشته  آباد، های 
مطالعهبه چنین  صورت ندرت  وسعتی  چنین  با  ای 

 گرفته است.  

 محدوده موردمطالعه ٣
واقع در استان خراسان جنوبی حاجی شهر  آباد 

موقعیت شرق  کیلومتري ۸۵ در جغرافیایی  ازنظر 
 ۶۰ تا  ثانیه   ۵۲و   دقیقه   ۵۸و   درجه  ۵۹بین   و  قائن

 ۳۳ و جغرافیایی طول ثانیه  ۵ و دقیقه  ۱و   درجه
 

1 Liu 
2 Maleki et al 
3 Ziari et al 
4 Rosta et al 

 دقیقه  ۳۶ و درجه ۳۳ ثانیه تا ۱۸ و دقیقه ۳۶ و درجه
 این شهر  .است قرارگرفته  شمالی عرض ثانیه ۲۹ و

 تقسیمات مرز ازنظر است، زیرکوه دهستان مرکز که
 از  دهستان شاسکوه، و اداری، از شمال به  سیاسی

 جنوب و جنوب  از زهان، و افین  دهستان به  غرب
شرق و درمیان شهرستان به غرب دهستان از   به 

 آبادحاجی شهر  طور کلیشود. بهمی محدود پترگان 
 که است نسبتاً همواري توپوگرافی داراي آن حریم و
استقرار   شاهرخت دشت در غرب مالیمی شیب با

شهر یافته تکتونیکی از آبادحاجی است.   تا نظر 
واقع   لوت بلوك کوهزائی تأثیر حرکات تحت حدودي

متعدديگسل.است شده اثر های   هايفعالیت در 
-که مهم ایجاد شده مطالعاتی منطقه در تکتونیکی 

جنوب بزرگ گسل دو آنها رینت و  شمال   در      
 گسل دنباله شمالی گسل است. مطالعاتی محدوده
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غربی  -با راستاي     شرقی و  است درونه سرتاسري
گسل  داراي نهبندان گسل نام  به جنوبی است. 

فروافتادگی   و است جنوبی -شمالی راستاي در 
 .دارد نقش شرق محدوده مطالعاتی منطقه

 محدوده این استقرار و شناسیبه زمین توجه با
م  خاش،  -نهبندان ساختی زمین زون  در نطقه  این 
است.   خیزيلرزه ازنظر فعال  مناطق از یکی عنوانبه

که   منطقه سطح در ها گسل  گسترش چگونگی
 سویی  از و اندکرده قطع نیز را کواترنري هاينهشته

گویاي  گسل این حرکات از ناشی لرزهزمین وقوع ها 
به فوق ادعاي میاست.  مهمطورکلی  ترین  توان 

شامل  گسل را  مطالعاتی  محدوده  در  موجود  های 
های کریزان، آپیش، اسپندان، افین و گسل کوه گسل

-تفصیلی شهر حاجی  –اقاویل دانست (طرح جامع
 تقسیمات ازلحاظ آباد). شهر حاجی١٣٩٢:١٤،  ١آباد

سیاسی اداري شهرستان  و  محسوب جزء   قائنات 
سرشماری  حاجی  شهر  شود.می در  ترتیب  به  آباد 

نفر جمعیت    ٤٦٨و    ٢٠٥دارای    ١٣٦٥و    ١٣٥٥سال  
جمعیت    ١٣٧٥بود که با ا فزایش این رقم در سال  

به   شهر  این    ١١٥٦این  جمعیت  است.  رسیده  نفر 
سال   در  است    ٦١٦٨به    ١٣٩٥شهر  شده  نفر 

 ).١٢: ١٣٩٥، ٢(سالنامه آماری استان خراسان جنوبی

 

 
 نقشة محدودة مورد مطالعه .  ١  شکل 

 ). نگارندگان   بازترسیم : ( منبع 

 

 روش تحقیق ۴
بر اساس هدف، کاربردی و  توسعه  –نوع تحقیق  ای 

توصیفی روش،  و  ماهیت  است.   -ازلحاظ    تحلیلی 
مطالعات   پژوهش  این  در  اطالعات  گردآوری  روش 

ای و مطالعات میدانی است. جهت بررسی کتابخانه
فرصت از  استفاده  میزان  ارزیابی  توسعه  و  های 

زلزله   از  بعد  با  شهر حاجی  ۱۳۷۶کالبدی  ابتدا  آباد، 

 
1 Detailed master plan of Hajiabad city 

پرسش از  جمعاستفاده  به  مصاحبه  و  آوری  نامه 
شد و سپس  های مورد نیاز پرداخته  اطالعات و داده

شامل    SPSSهای تحلیل آماری در  با استفاده از مدل
ای، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و  نمونهتک  Tآزمون  

تحلیل عاملی به بررسی موضوع پرداخته شد. جامعه  
آسیب مردم  را  پژوهش حاضر  زلزله  آماری  در  دیده 

صاحبحاجی مسئوالن،  و  زیرکوه  و آباد  نظران 
به که  بامحققان  در  حاجینوعی  شهر  آباد زسازی 

2 Statistical Yearbook of South Khorasan Province 
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اند. جمعیت ساکن در  دخالت داشتند، تشکیل داده
 ۱۳۹۵آباد بر طبق سالنامه آماری سال  شهر حاجی

با   از    ۶۱۶۸برابر  استفاده  با  که  است  نفر جمعیت 
عنوان حجم نمونه  نفر به  ۳۶۲فرمول کوکران تعداد  

گیری تصادفی ساده  درروش کمی با استفاده از نمونه
 د. انتخاب شدن

 ای نمونهتک Tآزمون  ۴٫۱
به  که  است  پارامتری  آزمون  تعیین  یک  منظور 

به میانگین  دو  بین  تفاوت  میمعناداری  رود.  کار 
ترین نوع است، تعیین  ای که سادهنمونهیک  Tآزمون  

آیا میانگین مشاهدهمی با کند که  شده در مقایسه 
تعیین مقدار  خیر.  یک  یا  است  متفاوت  شده، 

 ).۲۵۳: ۱۳۹۵، ١ران(افشانی و همکا

ای  روش تحلیل رگرسیون مرتبه ۴٫۲
 (چندمتغیره) ٢چندگانه

به    رجوع  با  و  محقق  توسط  معیارها  روش  این  در 
می انتخاب  نظری  به  مبانی  کالن  معیار  هر  شوند. 

تا آخرین سطح    شوند معیارهای خردتری تبدیل می
ترین سنجش  که شامل معیارهایی است که صحیح

می ارائه  محقق  به  موضوع  مورد  در  (را   Vanدهد 
Poll, 1997: 33-37 .( 

 ٣روش تحلیل عاملی  ۴٫۳
روش  از  یکی  عاملی  چندمتغیره تحلیل  آماری  های 

رابطه  متغیرها،  میان  از  فراوانی  مجموعه  که  است 
کند. تحلیل  یخاصی را تحت یک مدل فرضی برقرار م

عاملی برای تقلیل تعداد زیادی از مقادیر متغیرها به  
تعداد کمی از متغیرهای مفروض زیربنایی که عامل  

می میخوانده  استفاده  اغلب شوند،  هدف  شود. 

همتحلیل ماتریس  کردن  ساده  عاملی  بستگی  های 
 ). ۳۵۸: ۱۳۸۷، ٤است (منصورفر

 ها و بحثیافته ۵
اب • از  هریک  وضعیت  مؤلفه بررسی  و  های  عاد 

زلزله   از  ناشی  کالبدی  در    ۱۳۷۶توسعه 
تی  حاجی روش  از  استفاده  با  زیرکوه  آباد 

 ای نمونهتک

مؤلفه از  مؤثر  های شاخصوضعیت هریک  های 
آباد در حاجی  ۱۳۷۶بر توسعه کالبدی ناشی از زلزله  
آزمون از  استفاده  با  تی  زیرکوه،  پارامتریک  های 

تک (بانمونهاستیودنت  آزمون  ای  مورد ۳ارزش   (
می قرار  آن  بررسی  میانگین  مؤلفه  هر  برای  گیرد. 

یعنی   انتظار)  مورد  (میانگین  آزمون  ارزش  با  مؤلفه 
کوچک  ۳مقدار   خطای  سطح  از  در  درصد   ۵تر 

)۰۵/۰P-value=sig< .مقایسه شد ( 

گویه • وضعیت  مؤلفه بررسی  به  مربوط   های 
خدمات و تسهیالت رفاهی در توسعه کالبدی  

زلزله  نا از  حاجی  ۱۳۷۶شی  با در  زیرکوه  آباد 
 ای نمونهاستفاده از روش تی تک

تنها   ۱های مورد بررسی در جدول  از میان مؤلفه 
با داشتن سطح معنا  ۵ (مؤلفه  از  )  ۰٫۰۵داری کمتر 

واقع پذیرش  مؤلفهشده  مورد  عبارتی  به  های  اند. 
رفاهی  تسهیالت  و  خدمات  وضعیت  در  نظر  مورد 

اند. با توجه به مقدار میانگین  مؤثر بودهآباد  حاجی
)  ۳ها و مقایسه آنها با میانه نظری (هریک از مؤلفه

 میزان عملکرد آنها مورد سنجش واقع گردید.

 
 

 

 

 
1 Afshani et al 
2 Hierarchical Multiple Regression 
3 Factor Anahysis 

4 Mansourfar 
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  خدمات و تسهیالت رفاهی   های بر روی مؤلفه   ) One Sample T-test( ای  نمونه نتایج حاصل از آزمون تی تک   -   ٢  جدول 
 زیرکوه   آباد ی حاج در    ۱۳۷۶  ه کالبدی ناشی از زلزل   ه در توسع 

مقدار آماره  میانگین  ها مؤلفه 
T 

سطح 
 معناداری 

)Sig( 

اختالف از 
 میانگین 

میزان اختالف در سطح اطمینان  
 درصد  ۹۵

 حد باال حد پایین

۶۵/۲ رفاهی   ۲۴۰/۴-  ۰۰۰/۰  ۳۴۰/۰ -  ۵۰۳/۰ -  ۱۷۸/۰-  

۰۶/۲ تسهیالت رفاهی  ۰۷۸/۷-  ۰۰۰/۰  ۹۳۱/۰ -  ۱۹۷/۱ -  ۶۶۶/۰ -  

۲۰/۳ سهولت دسترسی  ۵۴۵/۱  ۱۳۰/۰  ۲۰۴/۰  ۰۶۲/۰ -  ۴۷۱/۰  

دسترسی به فضاهای  
 سرزنده 

۴۰/۲  ۶۱۲/۳-  ۰۰۱ /۰  ۵۹۰/۰ -  ۹۲۰/۰ -  ۲۶۱/۰ -  

نقش دولت در توسعه 
 کالبدی 

۱۳/۳  ۸۸۲/۰  ۳۸۲/۰۰  ۱۳۶/  ۱۷۵/۰ -  ۴۴۸/۰  

مشارکت مردم در 
 کالبدی توسعه 

۷۹/۲  ۱۰۲/۱ -  ۲۷۷ /  ۲۰۴/۰۰ -  ۵۷۸/۰ -  ۱۶۹/۰  

نظارت مردم بر توسعه 
 کالبدی 

۵۲/۲  ۳۲۵/۳-  ۰۰۲ /  ۴۷۷/۰-  ۷۶۶/۰-  ۱۸۷/۰-  

نهادهای مردم در 
 توسعه کالبدی 

۴۵/۲  ۵۴۰/۳ -  ۰۰۱ /۰  ۵۴۵ /۰ -  ۸۵۶/۰ -  ۲۳۴/۰-  

نقش خیرین در توسعه 
 کالبدی 

۶۸/۲  ۸۹۱/۱ -  ۰۶۵ /۰  ۳۱۸/۰ -  ۶۵۷/۰ -  ۰۲۱/۰  

 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

 

آزمون   از  حاصل  برای  نمونهتک  Tنتایج  ای 
سنجش توسعه کالبدی در بعد خدمات و تسهیالت  

) مبنا  حد  بین  که  داد  نشان  مقدار  ۳رفاهی  و   (
) اختالف معناداری وجود دارد. از ۶۵/۲شده ( محاسبه

مقدار محاسبه که  استاندارد  آنجا  از حد  کمتر  شده 
ن میبود،  گرفته  توسعه  تیجه  وضعیت  که  شود 

حاجی و کالبدی  خدمات  شاخص  در  زیرکوه  آباد 
قبولی   قابل  و  مطلوب  حد  در  رفاهی  تسهیالت 

 نیست. 

های مربوط به مؤلفه بررسی وضعیت گویه •
خدمات و تسهیالت زیرساختی (زیربنایی)  

در   ۱۳۷۶در توسعه کالبدی ناشی از زلزله 
از روش تی  آباد زیرکوه با استفاده حاجی

 ای نمونهتک

شده برروی هریک از  با توجه به محاسبات انجام
گویه از میان    ۳مشخص شد که    ۲های جدول  گویه

 ۹۵ساختی با احتمال  گویه مورد بررسی در بعد زیر  ۴
) از  کمتر  معناداری  دارای سطح  و ۵درصد  بوده   (./.

حاجی کالبدی  توسعه  در  آنها  موعملکرد  رد آباد 
پذیرش واقع نشده است.
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در توسعه    ی رساخت ی ز   ی مؤلفه¬ها   ی ) بررو One Sample T-test(   ی نمونه¬ا تک   ی حاصل از آزمون ت   ج ی نتا   -   ٣  جدول 
 رکوه ی ز   آباد ی در حاج   ۱۳۷۶از زلزله    ی ناش   ی کالبد 

مقدار آماره  میانگین  ها مؤلفه 
T 

سطح 
 معناداری 

)Sig( 

اختالف از 
 میانگین 

میزان اختالف در سطح اطمینان  
 درصد  ۹۵

 حد باال حد پایین
۵۴/۲ خدمات   ۹۷۷/۴-  ۰۰۰/۰  ۴۵۴/۰ -  ۶۳۸/-  ۲۷۰/-  

های تعداد پارکینگ
۶۳/۱ عمومی   ۰۶۲/۱۲ -  ۰۰۰/۰  ۳۶۳/۱-  ۵۹۱/۱ -  ۱۳۵/۱ -  

۰۰/۲ میزان فضای سبز  ۸۷۷/۶ -  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۱ -  ۲۹۳/۱ -  ۷۰۶/-  
۰۶۸/۳ رسانیهای آبشبکه  ۴۸۹/  ۶۲۷/۰  ۰۶۸/۰  ۲۱۳/-  ۳۴۹/۰  

۴۷/۳ خطوط تلفن   ۹۹۷/۳  ۰۰۰/۰  ۴۷۷/۰  ۲۳۶/۰  ۷۱۸/۰  
 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

از   حاصل  سنجش    اینمونهتک  Tنتایج  برای 
توسعه کالبدی در بعد خدمات و تسهیالت زیربنایی  

می (نشان  مبنا  حد  بین  مقدار  ۳دهد.  و   (
) اختالف معناداری وجود دارد. از  ۵۴/۲شده ( محاسبه

مقدار محاسبهآنجا   استاندارد  که  از حد  کمتر  شده 
می  نتیجه  کالبدی  است،  توسعه  وضعیت  گیریم 

زیرسحاجی شاخص  در  زیرکوه  حد  آباد  در  اختی 
 مطلوب و قابل قبولی نیست.

 های مربوط به مؤلفهبررسی وضعیت گویه •
توسعه  در  معابر  شبکه  و  دسترسی  میزان 

زلزله   از  ناشی  حاجی  ۱۳۷۶کالبدی  آباد در 
 ای نمونهزیرکوه با استفاده از روش تی تک

مؤلفه از  گروه  این  تعداد  در  مؤلفه  دو  تنها  ها، 
بیشتر    Sigها دارای مقدار  ها و توزیع خیابانخیابان

 ) هستند و به همین علت معنادار نیستند.  ۰٫۰۵از ( 

 

شبکه ارتباطی در توسعه    های ) برروی مؤلفه One Sample T-testای ( نمونه نتایج حاصل از آزمون تی تک   -   ٤  جدول 
 آباد زیرکوه در حاجی   ۱۳۷۶کالبدی ناشی از زلزله  

 ها مؤلفه 

Test Value = 3 

مقدار  میانگین 
 Tآماره 

سطح 
 معناداری 

)Sig( 

اختالف از 
 میانگین 

میزان اختالف در سطح 
 درصد  ۹۵اطمینان 

 حد باال حد پایین
۳۰/۳ شبکه ارتباطی  ۲۱۱/۳  ۰۰۳/۰  ۳۰۶/۰  ۱۱۴/۰  ۴۹۹/۰  

ها و  دسترسی به خیابان
۹۷/۳ های مختلفکوچه   ۸۹۷/۷  ۰۰۰/۰  ۹۷۷/۰  ۷۲۷/۰  ۲۲۶/۱-  

۵۶/۳ ها مراتب خیابانسلسله  ۷۷۸/۳  ۰۰۰/۰  ۵۶۸/۰  ۲۶۴/۰  ۸۷۱/۰  
۵۶/۳ رو عرض پیاده  ۲۷۹/۳  ۰۰۲/۰  ۵۶۸/۰  ۲۱۸/۰  ۹۱۷/۰  

۵۴/۲ رو موانع فیزیکی پیاده  ۳۴۶/۳-  ۰۰۲/۰  ۴۵۴/۰ -  ۷۲۸/۰-  ۱۸۰/۰ -  
۰۴/۳ ها تعداد خیابان  ۳۰۵/۰  ۷۶۲/۰  ۰۴۵/۰  ۲۵۴/۰ -  ۳۴۵/۰  
۱۳/۳ ها توزیع خیابان  ۰۹۸/۱  ۲۷۸/۰  ۱۳۶/۰  ۱۱۴/۰ -  ۳۸۶/۰  

 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

آباد  در شهر حاجی  ۱۳۷۶های توسعة کالبدی ناشی از زلزلة شناسایی و ارزیابی فرصت. دکتر زهره هادیانی، سید علی حسینی و فهیمه بیابانی
 زیرکوه 

از   حاصل  سنجش    اینمونهتک  Tنتایج  برای 
توسعه کالبدی در بعد شبکه ارتباطی نشان داد که  

) مبنا  حد  محاسبه۳بین  مقدار  و   () )  ۳۰/۳شده 
) وجود دارد. از آنجا  Sig = 0.003اختالف معناداری (

محاسبه مقدار  استاندارد  که  حد  از  بیشتر  شده 
می  نتیجه  کالبدی  است،  توسعه  وضعیت  گیریم 

دسحاجی شاخص  در  زیرکوه  شبکه  آباد  و  ترسی 
 معابر در حد مطلوب و قابل قبولی است. 

های مربوط به مؤلفه بررسی وضعیت گویه •
زلزله  از  ناشی  کالبدی  توسعه  در  مسکن 

حاجی  ۱۳۷۶ از  در  استفاده  با  زیرکوه  آباد 
 ای نمونهروش تی تک

مؤلفه میان  جدول  از  در  بررسی  مورد   ۴های 
داتمامی گویه با  به مؤلفه مسکن  شتن  های مربوط 
معنا (سطح  از  کمتر  پذیرش ۰٫۰۵داری  مورد   (

 اند.  شدهواقع

 

مسکن در توسعه کالبدی    های ) برروی مؤلفه One Sample T-testای ( نمونه نتایج حاصل از آزمون تی تک   -   ٥  جدول 
 آباد زیرکوه در حاجی   ۱۳۷۶ناشی از زلزله  

 ها مؤلفه 

Test Value = 3 

مقدار آماره  میانگین 
T 

سطح 
 معناداری 

)Sig( 

اختالف از 
 میانگین 

میزان اختالف در سطح 
 درصد  ۹۵اطمینان 

 حد باال حد پایین

۷۶/۲ مسکن   ۰۳۲/۳-  ۰۰۴/۰  ۲۳۲/۰ -  ۳۸۶/۰-  ۰۷۷/۰ -  

۷۵/۳ سازی مسکن مقاوم  ۷۴۵/۵  ۰۰۰/۰  ۷۵۰/۰  ۴۸۶ /  ۰۱۳/۱  

۰۰/۴ امکانات رفاهی مسکن   ۲۵۰/۷  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۱  ۷۲۱/۰۰  ۲۷۸/۱  

تعداد مساکن دارای اسکلت 
 ضدزلزله 

۴۷/۳  ۹۶۶/۲  ۰۰۰/۰  ۴۷۷/۰  ۱۵۲/۰  ۸۰۱/۰  

تعداد مساکن دارای  
 تأسیسات و امکانات 

۱۸/۲  ۸۸۷/۵-  ۰۰۰/۰  ۸۱۸/۰-  ۰۹۸/۱ -  ۵۳۷/۰ -  

۵۲/۳ مصالح بادوام و باکیفیت   ۳۷۸/۴  ۰۰۰/۰  ۵۲۲/۰  ۲۸۱/۰  ۷۶۳/۰  

۳۸/۲ سازی مسکن انبوه   ۳۰۶/۴-  ۰۰۰/۰  ۶۱۳/-  ۹۰۱ /۰ -  ۳۲۶/۰-  

۹۷/۱ تعداد مساکن سازمانی   ۲۸۰/۹ -  ۰۰۰/۰  ۰۲۲/۱ -  ۲۴۵/۱ -  ۸۰۰/۰ -  

۰۲/۲ های مسکونی تعداد مجتمع  ۴۴۴/۵-  ۰۰۰/۰  ۹۷۷/-  ۳۳۹/۱ -  ۶۱۵/۰ -  

۵۹/۱ ای یارانهتعداد مساکن   ۳۴۸/۱۲-  ۰۰۰/۰  ۴۰۹/۱ -  ۶۳۹/۱ -  ۱۷۹/۱ -  

 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

از   حاصل  سنجش  نمونهتک  Tنتایج  برای  ای 
دهد بین حد  توسعه کالبدی در بعد مسکن نشان می

) محاسبه۳مبنا  مقدار  و   ( ) اختالف  ۷۶/۲شده   (
) م sig/۰۰۴معناداری  که  آنجا  از  دارد.  وجود  قدار  ) 

استاندارد است، میمحاسبه از حد  کمتر  توان  شده 

آباد نتیجه گرفت که وضعیت توسعه کالبدی حاجی
های مربوط به مؤلفه مسکن در حد زیرکوه در گویه

 مطلوب و قابل قبولی نیست.
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

آباد  در شهر حاجی  ۱۳۷۶های توسعة کالبدی ناشی از زلزلة شناسایی و ارزیابی فرصت. بیابانی فهیمهو  حسینی علی   سید  هادیانی،  زهره دکتر
 زیرکوه 

بررسی وضعیت کلی توسعه کالبدی ناشی   •
زلزله   حاجی  ۱۳۷۶از  با در  زیرکوه  آباد 

 مونهن استفاده از روش تی تک

های توسعه کالبدی ناشی از زلزله  ) برروی مؤلفه One Sample T-testای ( نمونه نتایج حاصل از آزمون تی تک   -   ٦  جدول 
 آباد زیرکوه در حاجی   ۱۳۷۶

 میانگین  ها مؤلفه 
مقدار 

 Tآماره 

سطح 
 معناداری 

)Sig( 

اختالف از 
 میانگین 

اختالف در سطح میزان 
 درصد  ۹۵اطمینان 

 حد باال حد پایین
خدمات و تسهیالت رفاهی، خدمات و 
تسهیالت زیربنایی، دسترسی و شبکه 

 معابر، مسکن 
۸۲/۲  ۸۹۲/۲ -  ۰۰۶/۰  ۱۷۷/۰-  ۳۰۱/۰ -  ۰۵۳/۰ -  

 

آزمون   از  حاصل  نمونه   Tنتایج  برای  تک  ای 
صورت  مختلف توسعه کالبدی به  هایسنجش مؤلفه

) مبنا  حد  بین  که  داد  نشان  مقدار  ۳کلی  و   (
(محاسبه معناداری۸۲/۲شده  اختالف   ( )Sig = 
شده  ) وجود دارد. از آنجا که مقدار محاسبه0.006

توان نتیجه گرفت  کمتر از حد استاندارد بوده پس می
در    ۱۳۷۶که وضعیت توسعه کالبدی ناشی از زلزله  

طورکلی در حد مطلوب و  آباد زیرکوه بهشهر حاجی
ی کالبدی  های توسعهقابل قبولی نبوده و از فرصت

حاجی شهر  بهدر  زیرکوه  استفاده آباد  نشده  درستی 
 است.

بررسی رابطه و میزان تأثیرگذاری متغیرهای   •
مورد بررسی جهت شناسایی میزان استفاده 

های توسعه کالبدی ناشی از زلزله از فرصت

حاجی روش در  از  استفاده  با  زیرکوه  آباد 
 گامبهرگرسیون چندمتغیره گام

تأثیرگذاری  به میزان  و  رابطه  بررسی  منظور 
جهت  پژوهش،  این  در  بررسی  مورد  متغیرهای 

فرصت از  استفاده  میزان  توسعه  شناسایی  های 
حاجی در  زلزله  از  ناشی  رگرسیون  کالبدی  از  آباد، 

گام شد.بهچندمتغیره  استفاده  روش    گام  در 
گام چندمتغيره  پژوهش   ۴گام،  بهرگرسيون  متغير 

میزان  به معادله شدند.  وارد  تأثیرگذار  عوامل  عنوان 
طورکلی) در یک ترکیب خطی با توسعه کالبدی (به

است، که این مقدار    ۱متغیرهای وارده شده برابر با  
و  نشان مستقل  متغیرهای  بین  باال  رابطه  دهنده 

 متغیر وابسته است.

 گام به متغيرهاي واردشده و سهم هر متغير توسعه کالبدی در مدل رگرسيون گام   -   ٧  جدول 

 مراحل 

 (مسکن، خدمات و تسهیالت زیربنایی، خدمات و تسهیالت رفاهی، دسترسی و شبکه معابر) هامؤلفه

متغير واردشده به مدل در هر 
 مرحله

بستگی چندگانه ضریب هم 
)R( 

ضريب  
 تعيين 

)2(R 

ضريب  
 تعيين 
 شده تعدیل

خطای 
 معیار 

۸۱۸/۰ خدمات و تسهیالت زیربنایی گام اول   ۶۶۹/۰  ۶۶۱/۰  ۲۳۷/۰  
۹۲۰/۰ مسکن  گام دوم  ۸۴۶/۰  ۸۳۸/۰  ۱۶۳/۰  

۹۶۱/۰ دسترسی و شبکه معابر گام سوم   ۹۲۳/۰  ۹۱۷/۰  ۱۱۷/۰  
۰۰۰/۰ ۱ ۱ ۱ خدمات و تسهیالت رفاهی گام چهارم   

 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

آباد  در شهر حاجی  ۱۳۷۶های توسعة کالبدی ناشی از زلزلة شناسایی و ارزیابی فرصت. دکتر زهره هادیانی، سید علی حسینی و فهیمه بیابانی
 زیرکوه 

در مدل، شاخص    اولین متغیر مستقل واردشده
خدمات و تسهیالت زیربنایی است که دارای ضریب  

شاخص   ۸۱۸/۰بستگی  هم دوم،  مرحله  در  است. 
و مقدار    ۰/ ۹۲۰به    Rمسکن وارد مدل شد که مقدار  

2R  افزایش    ۰/ ۸۴۶طور مشترک با متغیر قبلی به  به
یافت. در مرحله سوم وقتی متغیر دسترسی و شبکه  

می معادله  وارد  و   ۹۶۱/۰به    Rمقدار    شود، معابر 
افزایش یافت. در مرحله آخر با   ۹۲۳/۰به    2Rمقدار  

  ۱به    Rورود متغیر خدمات و تسهیالت رفاهی مقدار  
  ۴افزایش یافت؛ یعنی این    ۱به    2Rو همچنین مقدار  

درصد از واریانس مربوط به متغیر وابسته    ۱۰۰متغیر  
 اند.را تبیین کرده

 

در    ۱۳۷۶گام براي سنجش تأثیر متغيرهاي مستقل بر توسعه کالبدی ناشی از زلزله  به ضرايب رگرسيون گام   -   ٨  جدول 
 آباد زیرکوه حاجی 

 مدل 
Unstandardized Coefficients 

 های غیراستاندارد ضریب 

Standardized Coefficients 
 مقدار بتا یا 

 .T Sig استانداردشده ضریب رگرسیونی 

B Std. Error Beta 

۱ 
۴۲۳/۱ وابسته   ۱۵۶/۰   ۱۰۹ /۹  ۰۰۰/۰  

۵۵۰/۰ زیرساخت  ۰۶۰/۰  ۸۱۸/۰  ۲۰۷/۹  ۰۰۰/  

۲ 
۰/ ۶۹۹ وابسته   ۱۵۱ /۰   ۶۳۴/۴  ۰۰۰/۰  

/۴۴۱ زیرساخت  ۰۴۴/۰  ۶۵۶/۰  ۹۹۱/۹  ۰۰۰/۰  

۳۶۱/۰۰ مسکن   ۰۵۳/۰  ۴۵۱/۰  ۸۶۲/۶  ۰۰۰/۰  

۳ 

۲۷۱/۰ وابسته   ۱۲۸/۰   ۱۲۴/۲  ۰۰۰/۰  

۳۲۰/۰ زیرساخت  ۰۳۷/۰  ۴۷۶/۰  ۶۳۸/۸  ۰۰۰/۰  

۳۷۶/۰ مسکن   ۰۳۸/۰  ۴۶۹/۰  ۹۳۰/۹  ۰۰۰/۰  

۲۱۱/۰ شبکه ارتباطی  ۰۳۳/۰  ۳۲۸/۰  ۲۹۹/۶  ۰۰۰/۰  

۴ 

۰۰۰/۰  وابسته      

۱۴۸/۰ زیرساخت  ۰۰۰/۰  ۲۲۰/۰    

۳۳۳/۰ مسکن   ۰۰۰/۰  ۴۱۶/۰    

۲۲۲/۰ شبکه ارتباطی  ۰۰۰/۰۰  ۳۴۶/۰۰    

۲۹۶/۰ رفاهی   ۰۰۰/  ۳۸۸ /    

a. Dependent Variabl  :شاخص کلی توسعه کالبدی 

 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

 

شده نشان داده  ۷گونه که در جدول شماره  همان
است، بتا همان ضرايب استانداردشده است. هرچه  

)  Sigداری (تر و سطح معنی) بزرگT) و تي (Betaبتا (
تر باشد بدين معني است كه متغير مستقل  کوچک
دارد.  (پيش وابسته  متغير  بر  تأثیر شديدتري  بينی) 
جدول  همان که  می  ۷گونه  میان  نشان     از  دهد، 

های مؤثر بر توسعه کالبدی، شاخص مسکن  شاخص
بتا   ضریب  توسعه    ۰/ ۴۱۶با  بر  را  تأثیر  بیشترین 
حاجی شاخص  کالبدی  سپس  است.  داشته  آباد 

بتا  ر  ضریب  با  ترتیب  به  ارتباطی  شبکه  و  فاهی 
با   ۳۴۶/۰و    ۳۸۸/۰ زیرساخت  شاخص  انتها،  در  و 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

آباد  در شهر حاجی  ۱۳۷۶های توسعة کالبدی ناشی از زلزلة شناسایی و ارزیابی فرصت. بیابانی فهیمهو  حسینی علی   سید  هادیانی،  زهره دکتر
 زیرکوه 

بیشترین سهم را در توسعه کالبدی    ۲۲۰/۰ضریب بتا  
 اند. آباد زیرکوه داشتهشهر حاجی

های توسعه کالبدی  سنجش روایی مؤلفه •
آباد زیرکوه با در حاجی ۱۳۷۶ناشی از زلزله  

 ل عاملی  استفاده از مدل تحلی

گرفته از نوع اکتشافی  از آنجا که مطالعه صورت
منظور بررسی میزان صحت و روایی  بوده است، به

معیارهای کالبدی منتخب و همچنین مشخص کردن  
شده معیارهای کلیدی از روش تحلیل عاملی استفاده  

 .است

 

 و آزمون بارتلت در سؤاالت مربوط به متغیر توسعه کالبدی ناشی از زلزله   KMOنتایج آزمون    -   ٩  جدول 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ۶۴۸/۰ 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square ۳۸۳/۴۶ 

Df ۶ 
Sig. ۰۰۰/۰ 

 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

 

مشخص شده   ۸گونه که در جدول شماره  همان
شاخص   مقدار  کلی،  نمونه  در  چون    KMOاست، 

است که از کمینه مورد انتظار باالتر    ۰/ ۶۴۸برابر با  
انتظار   مورد  (کمینه  می۵/۰است  تعداد  )،  توان 

ها را برای تحلیل عاملی کافی دانست. همچنین  نمونه
آزمون بارتلت (که تقریبی از آماره کای دو است)، در  

با   برابر  مورد  که    ۳۸۳/۴۶این  آنجا  از  است،  شده 

ی معناداری  سطح  از    Sigا  میزان  شده    ۰۵/۰کمتر 
نتیجه گرفت که تحلیل عاملی  است، پس می توان 

فرض   و  است  مناسب  ساختار  شناسایی  برای 
شود.  بستگی رد میشده بودن ماتریس همشناخته

این تحلیل برای استخراج   الزم به ذکر است که در 
مؤلفهمؤلفه روش  از  دوران ها  برای  و  اصلی  های 
 شده است.استفاده ١کسها از دوران واریماعامل

 

 اشتراک اولیه و استخراجی متغیرهای مربوط به توسعه کالبدی در تحلیل عاملی   -   ١٠  جدول 

 اشتراک استخراجی  اشتراک اولیه  متغیرها 

۳۲۹/۰ ۱ طورکلی مؤلفه مسکن به  
۸۰۳/۰ ۱ طورکلیمؤلفه خدمات و تسهیالت زیربنایی به  

۴۳۴/۰ ۱ طورکلی مؤلفه دسترسی و شبکه معابر به  

۶۸۵/۰ ۱ طورکلی مؤلفه خدمات و تسهیالت رفاهی به  
 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

 

 
1 Varimax 
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مؤلفه استخراجی  و  اولیه  اشتراک    های نتایج 
در   کالبدی  در جدول    ۴توسعه  بررسی  مورد  مؤلفه 

اشتراک  بیان    ۹شماره   اینکه  دلیل  به  است.  شده 
اشتراک عاملاولیه،  استخراج  از  قبل  را  بیان  ها  ها 

اشتراکمی تمامی  با  کند،  برابر  اولیه  است.    ۱های 
بزرگ استخراجی  اشتراک  مقادیر  باشد،  هرچه  تر 

استخراجعامل راهای  متغیرها  نشان    شده  بهتر 
بین  می در  توسعه    ۴دهند.  بررسی  مورد  مؤلفه 

آباد، دو مؤلفه مسکن و دسترسی  کالبدی شهر حاجی
استخراجی   اشتراک  بودن  دارا  با  معابر  شبکه  به 

ها برای نشان  ترین مؤلفهاهمیتکم  ۴۳۴/۰و    ۳۲۹/۰
حاجی شهر  کالبدی  توسعه  دو  دادن  هستند.  آباد 

راک استخراجی باالتر از  مؤلفه دیگر با دارا بودن اشت
های  برای نمایش بهتر میزان استفاده از فرصت  ۵/۰

بسیار   مطالعه  مورد  محدوده  در  کالبدی  توسعه 
 مناسب هستند.

 

 طورکلی آباد به مقادیر مربوط به توسعه کالبدی شهر حاجی   توضیح مجموع واریانس   -   ١١  جدول 

 تغییرپذیری واریانس  مقادیر ویژه عوامل استخراجی  مقادیر ویژه شدهعوامل استفاده
۲۵۰/۲ مسکن   ۲۵۰/۲  ۲۶۱/۵۶  

۸۷۷/۰ خدمات و تسهیالت زیربنایی     

۰/ ۶۰۲ دسترسی و شبکه معابر     

۰/ ۲۷۰ خدمات و تسهیالت رفاهی     
 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

های  ، میزان مقادیر ویژه عامل۱۰در جدول شماره  
مؤلفه به  بهمربوط  کالبدی  توسعه  کلی های  صورت 

داده تعییننمایش  ویژه  مقادیر  است.  کننده  شده 
میعامل باقی  تحلیل  در  که  درواقع هایی  و  مانند 

هر   عاملی  بارهای  مربع  مجموع  ویژه  عامل  مقادیر 
باشد،   ۱هایی که مقدار ویژه آنها باالتر از  است. عامل

مهمبه عاملعنوان  شناختهترین  در  می  ها  و  شوند 
مانند و عواملی که مقدار ویژه  تحلیل عاملی باقی می

شوند. از میان  باشد، از تحلیل خارج می  ۱آنها کمتر از  
آباد، مؤلفه مربوط به توسعه کالبدی شهر حاجی  ۴

است؛   ۱تر از  عامل دارای مقادیر ویژه بزرگ  فقط یک 
عامل تعداد  پیشینه  میبنابراین  اصلی    ۱تواند  های 

می عوامل  این  تقریباً  باشد.  از   ۵۶توانند  درصد 
برای   که  دهند  توضیح  را  متغیرها  تغییرپذیری 

 استخراج همین یک عامل کافی است. 

 

 ها آباد برای تعیین تعداد عامل ای مربوط به متغیر توسعه کالبدی شهر حاجی نمودار صخره   -   ٢  شکل 
 . حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 
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عامل تعداد  استخراجتعیین  راه های  از  شده 
صخره نمودار  امکانتفسیر  عموماً  ای  است.  پذیر 

عامل خط شماره  پرشیب  بخش  واپسین  در  ها 
می عامل  ش گزینش  یک  تنها  اساس،  این  بر  وند. 

 شود. های اصلی گزینش میعنوان عاملبه

 

های مربوط به متغیر توسعه  ماتریس مؤلفه   -   ١٢  جدول 
 طورکلی بعد از چرخش کالبدی به 

 ها مؤلفه

 ۱ ها عامل
 ۵۷۴/۰ مسکن 

 ۸۹۶/۰ خدمات و تسهیالت زیربنایی 
 ۶۵۹/۰ معابر دسترسی و شبکه  

 ۸۲۷/۰ خدمات و تسهیالت رفاهی 
 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

 

بارهای عاملی بعد از چرخش    ۱۱در جدول شماره  
داده عاملی    نشان  بارهای  این  است.  شده 

است.  دهنده همنشان عامل  و  متغیر  میان  بستگی 
ضریب هرچه بیشتر    ها اندازه ارزش مطلقدر گزینه

تعیین   در  بیشتری  نقش  مربوطه  متغیر  باشد، 
استخراج عامل  برپایه  تغییرات  دارد.  شده 

تنها عامل اصلی با هر    ۱۲دستاوردهای جدول شماره  
زیربنایی،   ۴ تسهیالت  و  خدمات  مسکن،  مؤلفه 

دسترسی و شبکه معابر و خدمات و تسهیالت رفاهی 
غیرهای مربوط به این  پیوند باالیی دارد. از آنجا که مت 

هم همدیگر  عامل  با  دارند،  باالیی  بسیار  بستگی 
می شوند و با عنوان یک عامل میزان استفاده   تلفیق

 گردند. گذاری میهای توسعه کالبدی ناماز فرصت

 

 

 

 

نتایج روش تحلیل عاملی سؤاالت مربوط به    -   ١٣  جدول 
 طورکلی پس از تلفیق متغیرها متغیر توسعه کالبدی به 

 شدهمتغیرهای ترکیب عامل 
میزان استفاده از  

های  فرصت
 توسعه کالبدی 

 مسکن؛
خدمات و تسهیالت  

 زیربنایی؛
 دسترسی و شبکه معابر؛ 

 خدمات و تسهیالت رفاهی؛
 حاضر   تحقیق   محاسبات :  منبع 

 

 نتیجه گیری ۶
به بشر  زندگی  فرایند  از  شمار  بالیای طبیعی جزئی 

باعث با   ۱۳۷۶. زلزله مهیب بیرجند در سال  روند می
خاک یکسان شدن شهر و تلفات جانی و مالی زیادی  
منطقه   به  شهر  محل  تا  شد  باعث  امر  این  شد. 

انتقال داده شود. در این  جدیدی به نام حاجی آباد 
ارزیابی   و  شناسایی  حاضر  پژوهش  هدف  زمینه، 

از زلزله  فرصت در   ۱۳۷۶های توسعه کالبدی ناشی 
است.اجیح زیرکوه  ارزیابی   آباد  نهایی  نتیجه 

فرصت از  استفاده  میزان  سنجش  های  معیارهای 
حاجی شهر  کالبدی  قالب  توسعه  در  مؤلفه    ۴آباد 

و  خدمات  معابر،  شبکه  و  دسترسی  مسکن، 
  تسهیالت زیربنایی و خدمات و تسهیالت رفاهی ارائه 

از   حاصل  نهایی  نتایج  است.  ای  نمونهتک  Tشده 
س مؤلفهبرای  در  نجش  کالبدی  توسعه  های 

) و مقدار  ۳آباد زیرکوه نشان داد، بین حد مبنا (حاجی
)   = sig/۰۰۶) اختالف معناداری (۸۲/۲شده ( محاسبه

آنجا که مقدار محاسبه از  دارد.  از  وجود  شده کمتر 
می است،  استاندارد  که  حد  گرفت  نتیجه  توان 

زلزله   از  ناشی  کالبدی  توسعه  در    ۱۳۷۶وضعیت 
قبولی  حاجی قابل  و  مطلوب  حد  در  زیرکوه  آباد 

به بعد  مرحله  در  و  نیست.  رابطه  بررسی  منظور 
رگرسیون   از  همدیگر،  بر  متغیرها  تأثیرگذاری  میزان 

از  بهچندمتغیره گام نتایج حاصل  گام استفاده شد. 
گام میان  بهرگرسیون  از  که  است  آن  از  حاکی  گام 

خص مسکن  های مؤثر بر توسعه کالبدی، شاشاخص
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بتا   ضریب  توسعه    ۰/ ۴۱۶با  بر  را  تأثیر  بیشترین 
حاجی مؤلفه  کالبدی  از  بعد  است.  داشته  آباد 

و  رفاهی  تسهیالت  و  خدمات  شاخص  مسکن، 
بتا   ضریب  با  ترتیب  به  معابر  شبکه  و  دسترسی 

و    ۳۴۶/۰و    ۳۸۸/۰ خدمات  شاخص  انتها،  در  و 
بتا   ضریب  با  زیربنایی  بیشترین    ۲۲۰/۰تسهیالت 

ر  زلزله  سهم  از  ناشی  کالبدی  توسعه  در  در   ۱۳۷۶ا 
داشتهحاجی زیرکوه  کلی  آباد  امتیاز  مورد  در  اند. 

از  استفاده  میزان  سنجش  برای  اصلی  معیارهای 
های توسعه کالبدی در منطقه مورد مطالعه،  فرصت

از   استفاده  میزان  معیار  به  مربوط  امتیاز  باالترین 
امت فرصت با  ارتباطی  شبکه  و  معابر    ۳۰/۳یاز  های 

میزان   معیار  به  مربوط  بعدی  امتیاز  است.  بوده 
از فرصت امتیاز  استفاده  با  بوده    ۷۶/۲های مسکن 

میزان   معیار  ترتیب  به  بعدی  مرتبه  در  است. 
های خدمات و تسهیالت رفاهی و استفاده از فرصت

 ۵۴/۲و    ۲/ ۶۵خدمات و تسهیالت زیربنایی با امتیاز  
بنابراین میقرار می در حاجیت گیرند؛  آباد وان گفت 

شبکه   و  معابر  از  استفاده  فرصت  فقط  زیرکوه 
ارتباطی، میزان نسبتاً خوب و مطلوبی داشته است، 

های استفاده از مسکن، خدمات و که فرصتدرحالی
از   زیربنایی  و تسهیالت  تسهیالت رفاهی و خدمات 
میزان نامطلوبی برخوردار بوده است. در مرحله بعد  

های موردبررسی از تحلیل  ی مؤلفهبرای سنجش روای
  ۴عاملی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی در بررسی  

  ۴طورکلی نشان داد تنها عامل اصلی با هر  مؤلفه به
زیربنایی،  تسهیالت  و  خدمات  مسکن،  مؤلفه 
دسترسی و شبکه معابر و خدمات و تسهیالت رفاهی 

این  پیوند باالیی دارد. از آنجا که متغیرهای مربوط به  
هم همدیگر  عامل  با  دارند،  باالیی  بسیار  بستگی 

شود و با عنوان یک عامل میزان استفاده می  تلفیق
فرصت ناماز  کالبدی  توسعه  میهای  گردد.  گذاری 

برابر با    KMOهمچنین در نمونه کلی مقدار شاخص  
شد که از کمینه مورد انتظار باالتر بود (کمینه    ۶۴۸/۰

ها را برای توان تعداد نمونه)، پس می۰/ ۵مورد انتظار  
تحلیل عاملی کافی دانست. در پایان شایسته است  

آمده از  دستها و نتایج بهگیری از شاخصکه با بهره
فرصت زلزله  بررسی  از  ناشی  کالبدی  توسعه  های 

آباد زیرکوه پیشنهادهایی برای ارتقای  حاجی  در  ۱۳۷۶
کالبدی حاجی با توجه به  سطح توسعه  آباد زیرکوه 

 های فوق ارائه گردد. شاخص

که  به امتیازاتی  به  توجه  با  مؤلفه    ۴طورکلی 
های توسعه کالبدی  موردنظر در استفاده از فرصت

توان یک نمره  اند، میآباد زیرکوه اخذ کردهدر حاجی
برای فرصت  کلی  از  استفاده  توسعه  میزان  های 

با   این منطقه برآورد کرد که برابر   ۸۲/۲کالبدی در 
توان گفت میزان استفاده از  ترتیب میاین  است. به  

آباد زیرکوه در های توسعه کالبدی در حاجیفرصت
و به از  وضعیت مطلوب و خوبی قرار ندارد  درستی 

بهفرصت استفاده  وجودهای  اآمده  ست.  نشده 
می بهبود درنهایت  برای  را  زیر  پیشنهادهای  توان 

 وضعیت توسعه کالبدی شهر حاجی آباد بیان نمود:  

استفاده از مدیریت واحد و یکپارچه شهری   .۱
 بدون تداخل وظایف؛ 

 بندی دقیق و واقعی؛های زمانداشتن برنامه  .٢

های  ایجاد هماهنگی کامل بین تمامی دستگاه .۳
 متولی؛ 

مردم در تمامی مراحل استفاده از مشارکت  .۴
 ریزی جهت بازسازی مطلوب؛برنامه 

استفاده از تجارب گذشته جهت رفع  .۵
 ها و مشکالت؛ نارسایی

دهی کاربری اراضی و نظارت مداوم بر  سامان .۶
و   روند ساخت سازها و جلوگیری از ساخت

 سازهای غیرمجاز؛ 
 ها در بازسازی؛اهمیت دادن به نقش دولت .٧
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