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چکیده
بروز سوانح غیرمترقبه یک موضوع جهانی است که عدم آمادگی و تاب آوری در این زمینه میتواند منجر به
خسارات فراوانی شود .لذا تاب آوری راهی مهم برای تقویت جوامع شهری با استفاده از ظرفیت آنهاست .در
این راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی تفاوت در میزان برخورداری از شاخصهای تاب آوری در سطح سه
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صفحات87-106 :

ناحیه منطقه یک کالنشهر تبریز است .این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی از نوع
پیمایشی است .دادههای مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانههای و بررسهی میهدانی در سهطح خهانوار
فرمول کوکران معادل  ۳82خانوار برآورد شدهاست .په
برخورداری از تاب آوری با آزمونهای تحلیت واریان

از گهردآوری دادههها ،تحلیهت تفهاوت در میهزان

یک قرفه و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیت

قرار گرفتهاست .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین نواحی به لحاظ برخورداری از شاخصههای تهاب آوری
تفاوت وجود دارد .به قوری که کمترین میزان تاب آوری با میانگین  ،17۳/46بهه خانوارههای ناحیهه یهک و
بیشترین آن با میانگین  ،252/61به ناحیه سه منطقه یک کالنشهر تبریز اختصها

دارد .از قرفهی نتهایج

حاصت از مقایسههای دو به دو نواحی نیز نشان میدهد که میانگین تاب آوری ناحیه یک در مقایسه با نواحی
دو و سه به ترتیب  ۳4/9۳1و  79/157برابر کمتر میباشد و تاب آوری ناحیه دو در مقایسه بها ناحیهه سهه،
 44/226برابر کمتر میباشد اما میزان تاب آوری ناحیه سه در مقایسه با دو ناحیه دیگر به ترتیهب ،79/157
 44/226برابر بیشتر میباشد .در ادامه پژوهش پیشهنهاداتی جههت بهبهود وضهعیت تهاب آوری محهدوده
مطالعاتی ارائه شده است.
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گردآوری شدهاست .جامعه آماری خانوارهای ساکن منطقه یک کالنشهر تبریز است که حجهم نمونهه قبه

کلید واژگان :تاب آوری شهری ،حوادث غیر مترقبه ،کالنشهر تبریز ،منطقه یک.
] [ DOI: 10.52547/jgs.21.60.87

 . 1نویسنده مسئول :تبریز دانشگاه تبریز دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری 09143149252،
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2- Sampaio
3- United Nations
4- World Health Organization
5- Mayunga
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امروزه در سراسر جهان ،کشورها به طور فزایندهای در حال شهری شدن هستند .مطابق باا پیشبینای ساازمان
ملل احتمال میرود تا سال  2050حدود  80درصد جمعیت جهان در شهرها زنادگی کنناد .بایش از نیمای از
جمعیت جهان در حال حاضر در محیط های شهری زندگی می کنند و انتظار می رود که روناد شهرنشاینی در
آینده هم به ویژه در کشورهای کمتار توساعه یافتاه اداماه پیادا کندپسام ا و 2و همکااران294 -35 :2013 ،؛
سازمان ملل متحد2014 ،3؛ سازمان بهداشت جهانی .)18 -32 :2016 ،4ایا مسائله باه ایا معناا اسات کاه
مناطق شهری به مکان اصلی بسیاری از حوادث احتمالی بدل خواهند شد از جمله عواملی که منجر به افازایش
احتمال خطر حوادث در نواحی شهری میگردد عبارتند از؛ رشد جمعیات ،توساعه شاهری برناماهریزی نشاده،
تمرکز اموال و داراییها ،فقر ،توسعهی سریع سکونتگاههای غیررسمی ،سرریز جمعیتی مناطق آپارتماننشاینی،
فرسایش اکوسیستم ،عدم توانایی برای تضمی عملکرد زیرساختها و مدیریت ضعیف شهری و فقادان نظاارت.
لذا یکی از وظایف برنامهریزان شهری تالش برای تبدیل شهر به محیطی آرام ،ایم و ساالم اسات کاه ساالمت
شاهروندان سااک در آن را حفا کنادپفرزادبهتاش و همکااران .)34:1392،باه عباارتی شاهرها ،باه عناوان
پیچیدهتری ساخته دست بشر ،با ریسکهای گستردهای هم به دلیل دامنه وسیعی از مخاطرات و هم چنی به
علت آسیب پذیریهای چندگانهشان مواجه هستند .آسیب پذیریهای شاهری در هماه جاا از زیرسااختها و
سازهها تا سیستم های مخابرات ،ترابری و خطوط انرژی مشخص است و کاهش آسایب پاذیریها در مقیاا
شهر به سادگی میسر نیست پصالحی و همکاران .)99:1390،در ای میان نگاهی که تاکنون در مدیریت ساوان
و مدیریت شهری وجود داشته ،نگاه مقابلهای و کاهش مخاطره باوده اسات .در ایا زمیناه ،مفهاوم تاابآوری،
مفهوم جدیدی است که بیشتر در مواجهه با ناشناختهها و عدم قطعیت ها به کار برده میشود پفارزادبهتااش و
همکاران .)2:1392،مفهوم تابآوری به ای معناا اسات کاه یاک مکاان قاادر باه ایساتادگی در برابار حاوادث
غیرمترقبه بدون تحمل خساارات تخریبای ،آسایب ،کااهش بهرهدهای و یاا کیفیات زنادگی و بادون دریافات
کمکهای فراوان از خارج از جامعه باشد پسلمانی مقدم .)18:1393،تابآوری به دلیل پویا بودن واکنش جامعه
در برابر حوادث ،نوعی آیندهنگری است و به گسترش گزینشهای سیاستی بارای رویاارویی باا عادم قطعیات و
تغییر هم کمک میکند .در ای صورت ،افزایش تابآوری در برابر حوادث میتواناد باه ایجااد افازایش ظرفیات
سازگاری و معیشت پایدار جامعه منجر شود پرفیعیان و همکاران .)2 :1390 ،در حقیقت تابآوری ،توانایی یک
سیستم در واکنش و بازیابی از سوان بوده و شامل شرایط ذاتی است کاه به سیستم اجازه میدهاد ،تاأثیرات را
جذب و با فرآیندهای سازگاری در سازماندهی مجادد ،تغییار و در گارفت از واکنشهاا انطبااپ پیادا کناد.
تأکید تابآوری در برابر حوادث بر فرایند بهبود یاا افازایش ظرفیات مقاومت و بازیابی پا از خساارت ایجااد
شده بوسیله حوادث در کوتاهتاری زماان ممکا و بادون کمک خارجی استپمایانگا.)2007،5
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6- Barkham
7- Borsekova
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شهرها سازمانی پویا هستند که تحت قوانی زندگی و مرگ قرار دارند .ظرفیت شهرها برای رشد به عنوان مراکز
سکونت انسانی ،تولید و توسعه فرهنگی ،علی رغم چالش های منفی ،تغییرات آب و هوایی ،انواع مختلاف بالیاا،
رشد جمعیت و جهانی سازی حتمی ،با پتانسیل تاب آوری آنها تعیی می شودپبرکام 6و همکاران .)2017 ،تاب
آوری در طی سالیان اخیر به طور فزاینده ای در تجزیه و تحلیل سیستم های فضایی پویا ،مانناد شاهرها ماورد
استفاده گرفته استپبارسکوا 7و همکاران .)1 :2018 ،سیستم های شهری ،در عی حال که سیستم هاایی پویاا
هستند داری پیچیدگی های خاصی هم هستند که بدی سان تاب آوری آنها هم باید منطبق با پیچیدگی هاای
ای سیستمها باشد .با افزایش پیچیدگی سیستم های شهری ،به طور فزاینده ای الزم است کاه سیساتم را باه
سوی تاب آوری برتر با ارتقاء ف آوری ها و نهادهای مناسب برای مقابله باا چاالش هاای پیشارفت تغییار داده
شودپهبیتت2016 ،8؛ کلینگ هولز2014 ،9؛ سارنی)2015 ،10
تاب آوری شهری به توانایی یک سیستم شهری و تمامی شبکه های اجتماعی  -اکولوژیکی و اجتمااعی  -فنای
آن در مقیا های زمانی و فضایی برای حف  ،یا بازگشت سریع به عملکردهای مطلوب در برابر اختالالت برای
انطباپ با تغییر و یا تبدیل سریع سیستم هایی که ظرفیت پذیرش فعلی یا آتی آنها محدود هسات ،اشااره مای
کندپمراو 11و همکاران .)45 :2016 ،شهرهای تاب آور دارای سیستم های اجتماعی – اکولوژیکی و اجتماعی –
فنی منسجم و مرتبط به هام هساتند و شابکهای پایادار از سیساتمهای فیزیکای و اجتماعاات انساانی اسات.
سیستمهای فیزیکی ،اجزای طبیعی و ساخته شده شهر شاامل جادههاا ،سااختمانها ،زیرسااختها ،تساهیالت
ارتباطی ،تأسیسات تأمی انرژی و همچنی مسیرهای آب ،خاک ،ویژگیهای جغرافیایی و امثاال آن هساتند و
سیستمهای فیزیکی به مثابه کالبد یک شهر پاستخوانها ،شاهرگ ها ،ماهیچهها و غیره) هستند کاه در هنگاام
حوادث باید قادر به حف و ادامه حیات و عملکرد خود باشند پرضایی .)28:1392،
بنابرای با توجه به اینکه در دهه های اخیر خطرپذیری شهرهای بزرگ ایران ،به ویژه کالنشهر تبریز در برابر
حوادث غیرمترقبه طبیعی و انسانی از قبیل رشد سریع جمعیت ،گسترش شهرنشینی ،تخریب شدید بنیانهای
اکولوژیکی محیطزیست شهری ،کاهش ظرفیت جذب آلودگیها و عدم رعایت اصل پایداری در استفاده از منابع
و امکانات شهری ،عدم تعادل میان جمعیت و زیرساخت های شهری ،افت کارآیی شبکه معابر و دسترسیهای
اصلی و شریانی ،افزایش تبدیل و تغییر کاربریهای بی رویه باغات و اراضی زراعی درون و پیرامون شهر به
کاربریهای مسکونی ،تجاری و خدماتی ،نابرابری مناطق شهری در برخورداری از سطوح و سرانههای عمومی
شهری ،تبدیل حاشیه نشینی و روستاهای اطراف تبریز به کویهای مسکونی و شهرکهای اقماری ،مستعد
وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی و انسانی است .از سویی دیگر از مجموع مساحت ای منطقه 200 ،هکتار از ای
محدوده دارای بافتی فرسوده است .مجاورت محدوده مورد مطالعه با گسل تبریز ،وجود طبقات ناهمگون در
آمدی ،داشت بافت فرسوده در کنار بافتهای بسیار مدرن و دسترسی ناعادالنه نواحی مختلف منطقه یک
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در طول تاریخ ،شهرها به عنوان عظیمتری و پیچیدهتری ساخته دست بشر ،رشد نموده و اوج ،فرود و تحوالت
شگرفی را داشته و به حیات خود ادامه دادهاند و برخی نیز در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی تااب مقاومات
نیاورده و از صحنه تاریخ پاک شدهاندپفرزادبهتاش و همکاران ،)2 :1391 ،چرا که مناطق شهری به دلیل تمرکز
و گسترش روزافزون و بی رویه جمعیت و مجاورت اکثر مراکز تجاری و صنعتی ،ای ویژگی را دارند که متحمال
خسارات سنگینی به دنبال ای بحرانهای انسانی و طبیعی شوندپسیاح مفضلی و صحفی .)2 :1389 ،در چنی
شرایطی الزم است که طرحها و برنامههای تهیه شده در زمینه حوادث غیرمترقبه ،رویکردی انعطافپذیر داشته
باشند ،درنتیجه ضروری است تابآوری نیز در طول زمان و برای کاهش اثرات حوادث غیرمترقبه رشدپسالمانی
مقدم و همکاران )18:1393،و جایگاهی مناسب در سیاستگذاریهای ملی هار کشاور پیادا کناد تاا وضاعیت
مطلوبی را برای کاهش کارآمد و مؤثرتر مخاطرات در سطوح مختلف مدیریت سوان ایجاد نمایدپرجایی:1394 ،
.)3
جهانی ،در مواجه با چنی وضعیتی در سراسر دنیا ،اتحادیه بی المللی راهبرد کاهش خطر ساوان 12
در مقیا
برنامهای را با عنوان پپتقویت تاب آوری ملتها و جوامع در مقابل سوان )) در چارچوب طرح هیوگو ،برای سال-
های  2005تا  2015در پیش گرفت ،ای برنامه عالوه بر کاهش آسیب پذیری جوامع در هنگام وقوع بحارانهاا
به سمت افزایش و بهبود تاب آوری جوامع گرایش پیدا کردپمایانگاا .)2007،13در ایا رابطاه چاارچوب کااری
هیوگو 14برای انگیزه بخشی بیشتر به فعالیت در سط جهانی در پی چارچوب کاری دهه بای المللای کااهش
سوان طبیعی پ )1990-2000و راهبرد یوکوهاما مصوب  1994و راهبرد بی المللی کااهش ساوان باه ساال
 1999شکل گرفت .بعد از پایان دوره کاری چارچوب هیوگو پ )2005-2015در جهات افازایش و بهباود تااب
آوری ملل و جوامع در مقابل بالیا چارچوب ساندای پ )2015-2030باا هادف کااهش خطرپاذیری ساوان در
سومی کنفران جهانی سازمان ملل متحد در شهر سندای ژاپ در مورخه  18مار  2015به تصویب رساید
پسعیدی و همکاران .)6 :1394 ،بدی ترتیب امروزه دو نوع استراتژی برای مواجهه با ساوان غیرمترقباه شاکل
گرفته است که شامل استراتژیهای پیشبینی و استراتژیهای تاب آوری است .اولای بارای رو باه رو شادن باا
مشکالت و معضالت شناخته شده به کار میرود و دومی برای مقابله با مشاکالت ناشاناخته پمنادی :2007 ،15
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کالنشهر تبریز به خدمات شهری و  ...هم از دیگر ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و نهادی منطقه یک
کالنشهر تبریز می باشد که نشان دهنده ای هست که در صورت وقوع هر نوع سانحه و مخاطره ای در منطقه
می تواند از لحاظ ابعاد چهارگانه مورد مطالعه فاجعه آمیز باشد و خسارات هنگفتی به دنبال داشته باشد که ای
امر ضرورت توجه به مقوله تاب آوری شهری را نشان می دهد .لذا ای پژوهش با هدف بررسی تفاوت در میزان
برخورداری از شاخصهای تاب آوری در سط منطقه یک کالنشهر تبریز در قالب سه ناحیه شهری و با یک
نگاه مقایسهای تطبیقی انجام شده است.
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جدول( .)1رویکردهای نظری تاب آوری
نوع نظریه

توصیفی
ترکیبی/پیوندی

اکولوژیکی

ایستادگی سیستم و توانایی آن به منظور جذب تغییر و اختالل در عی حال
حف تناسبات بی جمعیتها و حاالت متغیرها در همان حالت است.

اکولوژیکی بسط یافته

بزرگی اختاللی که قبل ازتغییرات به وسیله تغییر در متغیرها و فرآیندهایی که
رفتار را کنترل میکنند ،جذب میشود.

سیستماتیک ابتکاری

ظرفیت سیستم برای تحمل شوک ها تا زمانی که اساس ًا در همان کارکرد ،ساختار،
بازخورد و در نتیجه هویت حف شود.

عملیاتی

تاب آوری از چه به چه چیزی است ،و توانایی سیستم برای حف هویت خود در
برابر تغییرات داخلی و شوکهای خارجی و اختالالت

جامعه شناسی

توانایی گروهها و جوامع برای مقابله با تنشهای خارجی و اختالل به مثابه یکی از
نتایج تغییرات اجتماعی ،سیاسی و زیست محیطی

جامعه شناسی اقتصادی

احتمال انتقال بی حالتهای مختلف تابع مصرف و فعالیتهای تولیدی تصمیم
گیرندگان و توانایی سیستم در مقاومت در برابر شوکهای زیست محیطی و
شوک های بازار بدون از دست رفت ظرفیت آن برای تخصیص کارامد منابع

مرتبط با خدمات زیست
بوم

خدمات زیست بوم مورد نظر در

سیستم اجتماعی
اکولوژیکی

ظرفیت زمینهای یک زیست بوم برای حف
مواجه با محیطی نوسانی برای استفاده انسان
اجتماعی -
اکولوژیکی

ظرفیت سیستمهای زیست محیطی و اجتماعی برای جذب
اختالالت مکرر تا ساختارهای ضروری ،فرایندها و نظرها حف
شود.

] [ DOI: 10.52547/jgs.21.60.87

16- Norman
17- Karrholm
18- Gunderson
19- Manyena

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.60.8.4

رویکرد نظری

توضیح

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

 .) 236باید اشاره کرد که اولی بار واژه تاب آوری از رشته بیولوژیکی گرفته شده است پنورم  )10 :2012 ،16و
هالینگ یک نظریه پرداز اکولوژیسات واژه تااب آوری را اولای باار در ساال  1973مطارح کارد پکاارهلم 17و
همکاران )122 :2014 ،که ای واژه نشأت گرفته از واژه التی  Resilireبه معنی جهش کردن یا به جاای اول
برگشت و ظرفیت بازیابی بعد از یک شوک یا یاک رویدادپگاندرساون )2 :2010،18و باه منزلاه ارتقااء تواناایی
جامعه ،برنامه ریزی و آمادگی برای جذب ،بهبود و موفقیت بیشتر برای مقابله با اثرات ناخواساته بعاد از ساوان ،
ترمیم و بهبود جامعه سانحه دیده از لحاظ اجتماعی ،اقتصادی ،زیسات محیطای و کالبادی اسات پمانییناا 19و
همکاران .) 418 :2011 ،به طور کلی ،تعاریف ارا ه شده توسط نظریه پردازان مختلف در ای عرصه را مایتاوان
در یکی از سه دسته زیر تحت رویکردهای اکولوژیکی ،اکولوژیکی بسط یافته ،سیستماتیک ابتکااری ،عملیااتی،
جامعه شناسی ،جامعه شناسی اقتصادی پرویکردهای موجود در نظریههای توصیفی) ،خدمات مرتبط با زیسات-
بومها ،سیستم اجتمااعی اکولاوژیکی پرویکردهاای موجاود در نظریاههاای ترکیبای) ،اساتعاری و وابساته باه
پایداریپرویکردهای موجود در نظریههای هنجاری) دستهبندی کرد .هر یک از ای رویکردها در جدولپ )1ذکر
شدهاند.
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رویکرد تاب
اوری

هنجاری

استعاری

چشم انداز و یا رویکرد به تجزیه و تحلیل سیستمهای زیست
محیطی و اجتماعی بر مبنای تاب اوری

انعطاف پذیری بلندمدت

وابسته به پایداری

حف سرمایه طبیعی و اجتماعی بلندمدت
منبع :ماگوری و هاگان20-16 :2007 ،

نویسندگان(سال)

عنوان

یافتههای پژوهش

ساسان پور و
همکارانپ)1396

ارزیابی تاب آوری منطقه 12
کالنشهر تهران در برابر مخاطرات
طبیعی

مطلوبیت تاب آوری شهری در منطقه  12کالنشهر تهران در برابر
مخاطرات طبیعی با توجه به کلیه ابعاد و مؤلفه ها خیلی ضعیف بوده
است و بنابرای ای منطقه در برابر مخاطرات طبیعی تاب آور و پایدار
نیست.

محمدی و پاشازادهپ)1396

سنجش تاب آوری شهری در برابر
خطر وقوع زلزله مطالعه موردی:
شهر اردبیل

وضعیت تاب آوری شهر اردبیل در برابر وقوع زلزله احتمالی در
مجموع مولفه ها ،با میانگی  3/33نامطلوب است .همچنی میزان
تاب آوری شهری در حی وقوع و بعد از وقوع زلزله بسیار کمتر و در
سط  95درصد معنی دار است .از بی مولفه های چهارگانهف مولفه
کالبدی با مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم  56/6درصد آلفا را
تبیی نموده و موثرتری مولفه در تاب آوری شهری اردبیل است.
ابعاد چهارگانه تاب آوری روی هم رفته توانستند  74/9درصد از تاب
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20- Rose & Krausmann
21- Mitchell & Harris
22- Thilo
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جدول( .)2پیشینه داخلی و خارجی پژوهش

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.60.8.4

بنابرای رویکردهای مفهومی تاب آوری را میتوان به سه دسته اصلی خالصه کرد که جنباه مشاترک در هماه
آنها توانایی ایستادگی ،مقاومت و واکنش به فشار یا تغییر است پرضایی و همکاران.)46 -32 :1395 ،
الف -تاب آوری به عنوان پایداری
ب -تاب آوری به عنوان بازیابی
ج -تاب آوری به عنوان دگرگونی شاخصها.
که از ای طریق میتوان پیشرفتهای به دست آمده در بهبود تاب آوری مناطق معی را انادازهگیاری و درجاه
تاب آوری کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه و مناطقی که بیشتر نیازمناد تااب آوری هساتند را مشاخص
کرد پرز و کراسم  ) 83 -73 :2013 ،20و نهایتاً تاب آوری را به عنوان مفهوم مواجهه با اختالالت ،غافلگیریهاا
و تغییراتپمیتچل و هاری  )2012،21جهت کاهش آسیبهای شهری که در ارتباط با محدودیتهاا و چاالش-
های ناشی از مشکالت اجتماعی و اقتصادی استپتیلو )18 :2011 ،22در رأ برنامهریزی های شهری قرار داد،
تا از ای طریق در هنگام وقوع حوادث ،سیستمهای کالبدی بتوانناد بااقی بمانناد و در شارایط ساخت نیاز باه
عملکرد خود ادامه دهند پصالحی و همکاران.)101 :1390 ،
به دنبال روش شدن اهمیت و جایگاه تاب آوری در پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از حاوادث غیرمترقباه،
میتوان به شماری از مهمتری پژوهشهای صورت گرفته در ای زمینه در قالب جدولپ )2اشاره کرد.
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9۳

آوری شهر اردبیل را تبیی نمایند.

شیخی و همکارانپ)1397

ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های
تاب آوری در شهرهای کوچک
)مطالعه موردی :شهرکامیاران(

اسکوالر 23و
همکارانپ)2018

شاخص شهری FEW-Nexus
و سنجش تاب آوری شهری

شاخص جهانی شهر و رفاه شهری 24و شاخص شهر نکسو ، 25
تصمیم گیرندگان را قادر می سازد تا راحت تر تاب آوری شهرهای
محلی و جهانی را بدون کاست از پیچیدگیهای پایه ای سیستم
 FEWمورد تجزیه و تحلیل ،مقایسه کنند.

کیم و سنگ26پ)2018

اندازه گیری تغییرات ظرفیت
عملکرد شهری برای تاب اوری آب و
هوایی :دیدگاه های کره

تجزیه و تحلیل نشان داد که طبقات مابی متغیرهایی متمرکز در
کالنشهرها و متغیرهای متغییر اقلیمی ظاهر می شوند .در سال های
 2000و  ،2005شهرهای کره طبقات مشابهی داشتند ،اما در سال
 ،2010آنها یک الگوی متفاوت را نشان دادند .ای مطالعه نشان می
دهد که ساختار و انباشتگی داده های سری زمانی برای درک فقدان
هر عملکرد شهری در ایجاد سیاست های انطباقی جوامع ضروری
است

برتیلسون و
همکارانپ)2018

تاب آوری سیالب شهری  -شاخص
چند معیاری برای ادغام تاب آوری
سیلدر ظرف برنامه ریزی شهری

شاخص فضایی شده تاب آوری سیل شهری 27می تواند برای سنجش
و ترسیم تغییرات تاب آوری سیل حاصل از اقدامات مختلف کنترل
سیل و همچنی در سناریوهای آتی رشد جمعیت ،شهرنشینی کنترل
نشده یا تغییرات آب و هوایی مورد استفاده قرار گیرد .ای شاخص با
نتایج منسجم و سازگار در ساحل رودخانه دونا ایوگینیا 28در

میانگی کلی تاب آوری شهر کامیاران در کلیه مؤلفه های محیط
زیستی ،اجتماعی فرهنگی ،اقتصادی ،ساختاری-کالبدی ،زیرساختها،
مدیریتی و زیرساختهای آموزشی فرهنگی برابر باپ )2/64می باشد
که پایی تر از میانگی معیار پ )3قرار دارد و نشان از عدم تاب آوری
شهر کامیاران و آسیب پذیری آن در برابر زلزله است.

] [ DOI: 10.52547/jgs.21.60.87

23- Schlor
24- WCPI, RCPI
25- NXI
26- Kim & Song
)27- S-FRESI(Spatialized Urban Flood Resilience Index
28- Dona Eugênia
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روستا و همکارانپ)1397

ارزیابی میزان تاب آوری اجتماعی
شهری موردشناسی؛ شهر زاهدان

فضای ذهنی نامناسب در مناطق شهری زاهدان پمخصوصا در مناطق
 3و  )4باعث آسیب پذیری و عدم تاب آوری اجتماعی شهر گردیده و
به تبع آن ،امنیت اجتماعی و توسعه ای مناطق را به خطر انداخته
است )فضای ذهنی نامناسب تهدیدی برای تاب آوری شهر می باشد(.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.60.8.4

بدیع و رحیمیپ)1397

بررسی و سنجش تاب آوری شبکه
ارتباطی شهری با رویکرد مدیریت
بحران پنمونه موردی منطقه 2
تهران(

بدنه خیابان هایی که دارای تراکم های جمعیتی باال ،دسترسی
محدود به مراکز امداد و نجات شهری و فاصله زیاد مراکز مسکونی به
فضاهای باز شهری است ،باعث شده تا محله های غربی منطقه دو
شهرداری تهران تاب آوری کمتری نسبت به زلزله داشته باشد .با
حرکت از سمت غرب منطقه به طرف شرپ به میزان تاب آوری بدنه
خیابان ها افزوده می شود .همچنی بدنه بزرگراه ها پچمران و شیخ
فضل اله ویادگار) و خیابان های با عرض بیشتر و تراکم جمعیتی
کمتر دارای تاب آوری باال وعدم
دسترسی مطلوب خیابان های مرکز منطقه به مراکز امداد و نجات
شهری و درجه محصوریت باال و تراکم های جمعیتی باال دارای کم
تری تاب آوری هستند.
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ریودوژانیرو مورد آزمون قرار گرفت .چهار سناریو متفاوت تهیه شد:
پ )1وضعیت کنونی؛ پ )2وضعیت فعلی با توجه به اجرای اقدامات
کنترل پایدار سیل؛ پ )3وضعیت آینده با زیرساخت های مشابه امروز؛
و پ )4وضعیت آینده با اقدامات کنترل سیل مطرح شده.

دارکواه 30و
همکارانپ)2018

زمینه های تاب اوری شهری در غنا:
دیدگاه ها و تجربیات محلی

یافته ها نشان دهنده روند رو به رشد دما و الگوهای غیر قابل پیش
بینی بارش در کیماسی 31هستند .ای وضعیت نتایج منفی مانند
سیل ،تخریب مناطق حسا اکولوژیکی و بیماری های مرتبط با آن
مانند ماالریا را ایجاد می کند .مسا ل پیچیده بعدی همچون تأثیرات
رشد شهری غیر برنامه ریزی شده از جمله شرایط بهداشتی نامناسب،
خدمات اجتماعی ناکافی و شرایط مسک ضعیف است .متأسفانه ،با
وجود ای چالش ها ،درک محدودی از قابلیت تاب آوری شهری در
کیماسی ،در میان موسسات مربوط به برنامه ریزی شهری و جوامع
محلی وجود دارد .در نتیجه ،ابتکارات سازمانی تاب آوری شهری،
ناهماهنگ و غیرمتمرکز است.

منبع :مطالعات نویسندگان1397،

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

بارسکوا 29و
همکارانپ)2018

الگوهای تاب آوری شهری پ از
شوک خارجی :یک مطالعه اکتشافی

اندازه جمعیت و تراکم ،پارامترهای حیاتی برای رتبه بندی اندازه
آسیب های مخاطره است .رویکرد جامع به تاب آوری شهری مبتنی
بر ارزیابی ریسک ،شناسایی و مدیریت مطرح شده در ای مقاله،
کمک می کند تا الگوی عملی تاب آوری شهری پ از شوک خارجی
مشخص شود.

روش تحقی
منطقه مورد مطالعه

] [ DOI: 10.52547/jgs.21.60.87

29- KamilaBorsekova
30- Darkwah
31- Kumasi

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.60.8.4

منطقه یک شهرداری تبریز به عنوان یکی از مناطق دهگانه شهرداری کالنشهر تبریز با وسعتی حدود 1631/9
هکتار در موقعیت جغرافیایی َ22ا ْ 46و َ18ا ْ 46طول شرقی و َ5ا ْ 38و َ2ا ْ 38عرض شمالی در شمال شهر
تبریز واقع شدهاست پمعاونت برنامه ریزی و توسعه – مدیریت آمار و تحلیل اطالعات شهرداری تبریز.)1392 ،
ای منطقه به وسعت  1631/9هکتار در حدود 6/5درصد از مساحت شهر تبریز را تشکیل میدهد که به لحاظ
توپوگرافی منطقه یک در دامنه  1400متر تا  1700متر ارتفاع از سط دریا قرار واقع شدهاست .ای منطقه
شامل سه ناحیه و جمعیتی معادل  211302نفر میباشد پمهندسی مشاور نقش محیط .)13 :1391،در
شکلپ )1موقعیت محدوده مورد مطالعه نشان داده شدهاست.
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شکت( .)1موقعیت محدوده مورد مطالعه

روش شناسی

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.60.8.4

پژوهش حاضر از نظر روش ،توصیفی – تحلیلی و دارای ماهیت توسعهای – کاربردی است .با توجه به مسائله و
هدف تحقیق ،واحد تحلیل ،خانوار در محله انتخاب شدهاسات .از ایا رو جامعاه آمااری ایا پاژوهش 63166
خانوار ساک منطقه یک کالنشهر ت بریز است .با توجه به تعداد خانوارهای موجود ،حجم نمونه پژوهش از طریق
فرمول کوکران معادل 382خانوار برآورد گردیده اسات .نموناهگیاری یکای از قسامتهاای اصالی هار تحقیاق
پیمایشی است که در ای پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده است ،بدی ترتیب کاه در محایط
 GISنمونه ها بصورت رندمی با وارد کردن تعداد  382نمونه ،با استفاده از تابع  Hawths Toolsبا طی مرحله
زیر گزینش شدند :با استفاده از منوی  ،Sampling Toolsبا انتخااب گزیناه  Generate Random Pointsو
باوارد کردن تعداد نمونه ها ،تعداد  382نمونه به صورت نقطه ای انتخاب شد شکلپ.)2

] [ DOI: 10.52547/jgs.21.60.87
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جدول( .)۳ضرایب پایایی شاخصهای مورد پژوهش
شاخص

ضریب پایایی

نهادی

0/86

اجتماعی

0/86

اقتصادی

0/72

کالبدی

0/71

کل پرسشنامه

0.93
] [ DOI: 10.52547/jgs.21.60.87

منبع :یافته های تحقیق1397،

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.60.8.4

در ای پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای ،دادههای مورد نیااز در زمیناه تااب آوری ،ابعااد اقتصاادی،
اجتماعی ،کالبدی و زیست محیطی شناسایی و در سط و مقیا خانوار شهری در قالب طیف پنجگانه لیکارت
عملیاتی شدهاست جدولپ .)6بدی شکل که در سنجش تاب آوری شاهری از چهاار بعاد اقتصاادی ،اجتمااعی،
کالبدی ،نهادی و مجموعاً در قالب  59شاخص استفاده شدهاست که بعد اقتصادی با  11شاخص ،بعد اجتمااعی
با  22شاخص ،بعد کالبدی با  6شاخص و متغیر نهادی با  23شاخص در قالب  59ساوال طراحای گردیادهاناد.
با استفاده از روش پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه ،دادههای مورد نیاز جمعآوری گردید .قابال ذکار
س
است که روایی پرسشنامه خانوار با استفاده از پیشآزمون و پایایی آن با اساتفاده از آلفاای کرونباا در محایط
نرمافزار  SPSSتعییی شدهاست که گویای هماهنگی و پایایی باالی دادهها است جدولپ.)3

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکت( .)2محدوده نقاط نمونه گیری شده در سطح منطقه یک کالنشهر تبریز
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بدی ترتیب که روایی 32یا اعتبار وسیله اندازهگیری ،به طریق محتوایی و صوری و بر اساا نظار متخصصای ،
مورد بررسی قرار گرفت .بدی صورت که با توجه به متغیرهای مورد مطالعه و اطالعات مورد نیااز ،طارح اولیاه
پرسشنامه تهیه گردید و در ادامه در چندی نوبت با هدایت اساتید امر اصالح شد .باا انجاام اصاالحات الزم در
ای مرحله و تثبیت چارچوب اولیه آن ،برای اطمینان بیشتر از روایی پرسشنامه ،از نظرات متخصصان آشانا باه
فنون آماری و مسا ل مدیریت بحران شاهری و تااب آوری اساتفاده شاد .در نهایات چنادی پرسشانامه بارای
اطمینان از قابل فهم و ساده بودن آن توسط چند نفار از سااکنان باا وضاعیت اقتصاادی – اجتمااعی متفااوت
تکمیل و ایرادات مفهومی آنها مرتفع گشت .برای محاسبه ضریب پایایی 33ابازار انادازهگیاری نیاز ،از تکنیاک
آلفای کرونبا استفاده شده است که با توجه به اینکه ضرایب پایایی باالی  0/7حاصل شده بیانگر ارتباط کامال
گویهها یا سوالت با همدیگر است .در نهایت دادههای گردآوری شده در محیط نارمافازار  ، SPSSباا روشاهای
آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بدی صورت که در بخش استنباطی ،تفاوت بای
سه ناحیه مطالعاتی به لحاظ برخورداری از هر یک از شاخصهای تاب آوری به کمک آزماون تحلیال واریاان
یک طرفه و جهت سنجش اختالف میانگی در میازان برخاورداری از تااب آوری ،باا کماک آزماون تعقیبای و
تکمیلی توکی بررسی شدهاست .آزمون توکی مقایسههای زوجی را انجام میدهد یعنی میانگی گروهها را دو به
دو با هم مقایسه میکند تا مشخص شود میانگی های کدام دو گروه با یکدیگر تفاوت معنایداری دارد .در ایا
پژوهش نیز جهت مقایسه زوجی میانگی های تاب آوری به صورت دو به دو بای ناواحی ،از ایا آزماون بهاره
گرفته شده است.
نتایج

تحلیت آزمون واریان

یک قرفه

32- Validity
33- Reliability

] [ DOI: 10.52547/jgs.21.60.87

در ای پژوهش نیز بدی منظور ،در یاک حالات مقایساهای ،جهات سانجش میازان تفااوت در برخاورداری از
شاخص های تاب آوری برای خانوارهای ساک منطقه یک کالنشهر تبریز در سه ناحیه مشخص شده ،با توجه به
اینکه هدف بررسی تفاوت میانگی برخورداری بی چند گروه پسه ناحیه ) میباشد از آزماون تحلیال واریاان
یک طرفه استفاده شده است که نتایج حاصل از آزماون باه تفکیاک هار چهاار شااخص تااب آوریپاقتصاادی،
اجتماعی ،کالبدی و نهادی) بیان شدهاست.
یکی از شاخصهای تأثیرگذار در سنجش سط تاب آوری ،بعد کالبدی است که از طریق آن میتاوان وضاعیت
جامعه را از نظر ویژگیهای فیزیکی و جغرافیایی تأثیرگذار در مواقع بروز سانحه ارزیابی کرد .در ای بعد از تااب
آوری؛ وضعیت اسکلت واحدهای مسکونی ،میزان مقاومت ساختمان محل سکونت خانوار ،بافت فیزیکی محلاه و

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.60.8.4

در هنگام وقوع سوان غیرمترقبه ،امنیت جانی و مالی ساکنان منطقه مورد تهدید قرار میگیرد .در ایا هنگاام
است که نقش تاب آوری و شاخصهای آن در مدیریت سوان غیرمترقبه آشکار میشود .در ای پژوهش مراحل
ذیل طی شد:
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جدول( .)4تحلیت واریان
نواحی

تعداد

میانگی

انحراف
معیار

ناحیه یک

175

16/93

4/455

ناحیه دو

49

18/27

4/122

ناحیه سه

158

25/61

2/897

یک قرفه شاخص کالبدی به تفکیک سه ناحیه
مجموع مربعات
بی گروهی
6590/987

F

سط معنیداری پ)sig

درون گروهی
5586/178

0/000

223/586

جدول( .)5تحلیت واریان
نواحی

تعداد

میانگی

انحراف
معیار

ناحیه یک

175

58/87

9/390

ناحیه دو

49

70/33

6/492

ناحیه سه

158

83/64

4/147

یک قرفه شاخص اجتماعی به تفکیک سه ناحیه
مجموع مربعات
بی گروهی

درون گروهی

50951/630

20065/189

F

481/198

سط معنیداری پ)sig

0/000

] [ DOI: 10.52547/jgs.21.60.87

در ادامه به بررسی تفاوت بی خانوارها در برخورداری از شاخص اقتصادی پرداخته شدهاست .تاب آوری در بعد
اقتصادی بیشتر به عنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر سوان مختلف ،به طوری کاه آنهاا را
قادر به کاهش خسارات ناشی از مخاطرات سازد ،تعریف میشود که در ای ارتباط نیاز میازان توانمنادی ماالی
شهروندان برای جبران خسارت ناشی از بحران ،میزان حمایت مالی نهادهای دولتی از آسایب دیادگان ،تواناایی
بازیابی شغل مناسب بعد از وقوع بحران و غیره در نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.60.8.4

با توجه به اینکه تاب آوری اجتماعی قدرت پیشبینی و برنامهریزی برای آینده را افازایش خواهاد داد ،در تااب
آوری جوامع به میزان حف و توسعه سرمایههای اجتماعی ،میزان دانش و اطالعات و برخورداری از ارتباطات و
انسجام اجتماعی توجه ویژه ای صورت گرفته است .مشارکتهای شهروندی و حمایاتهاای اجتمااعی ،توساعه
پیوندهای سازمانی در بخش دولتی و مردم نهاد و تأکید بر عمل جمعی ،پیوند همسایگی در میان افراد در زمان
بحران ،میزان اعتماد افراد به هم در حی بحران ،وجود سازمانهای مردم نهاد که از نکات بسیار مهم می باشند
که در ای بعد از تاب آوری مورد بررسی قرار گرفته اند .که بررسی صورت گرفته جدولپ )5نشان میدهد مقدار
 Fحاصل از آزمون 481/198 ،و سط معنیداری یعنی مقادار پ )Sig= 0/000کمتار از  0/05اسات کاه ایا
مقدار نشاندهنده وجود تفاوت بی خانوارها به لحاظ برخورداری از شاخص اجتماعی است.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

وضعیت دسترسی و غیره در بی سه ناحیه مطالعاتی بررسی شد .نتاایج حاصال از آزماون تحلیال واریاان در
رابطه با شاخص کالبدی ،جدول پ )4نشاندهنده ای است مقدار  Fبرابر  223/586شدهاسات و ساط معنای-
داری آزمون یعنی مقدار پ )Sig= 0/000به دست آمده و کمتر از  0/05است که ای مقدار نشاندهناده وجاود
تفاوت بی خانوارهای ساک در هر سه ناحیه منطقه یک کالنشهر تبریز به لحاظ برخورداری از شاخص کالبدی
است.

ارزیابی و سنجش تفاوت فضایی در میزان برخورداری از شاخصهای...
جدول( .)6تحلیت واریان

ناحیه یک

175

30/06

4/934

ناحیه دو

49

37/10

4/219

ناحیه سه

158

43/55

3/004

یک قرفه شاخص اقتصادی به تفکیک سه ناحیه
مجموع مربعات
بی گروهی
15122/850

F

سط معنیداری پ)sig

درون گروهی
6507/893

440/355

0/000

نتااایج جاادولپ )6بااا در نظاار گاارفت مقاادار  Fبراباار  440/355و سااط معناایداری آزمااون یعناای مقاادار
پ ،)Sig=0/000کمتر از  0/05می توان گفت میزان برخورداری خانوارها از شاخص اقتصادی با هم تفاوت دارد و
اما در زمینه چهارمی شاخص از تاب آوری یعنی بعد نهادی که به وسیله سنجش وضعیت آگاهی شاهروندان از
وجود نهادهای مرتبط با مادیریت بحاران ،وجاود گاروههاای امدادرساان محلاهای ،میازان مشاارکت افاراد در
تصمیمات محله ،میزان موفقیت عملکردی سازمانهای مسئول کاهش آسیب پذیری ،وضعیت روابط شاهروندان
با شورا و شهرداری و غیره مورد ارزیابی قرار گرفت .باید اذعان کرد که نتایج جدولپ )7نشان میدهاد مقادار F
برابر  1101/279شدهاست و سط معنیداری آزمون یعنی مقدار پ ) Sig=0/000به دست آمده نیاز کمتار از
 0/05است ،لذا میتوان گفت سه ناحیه مطالعاتی از نظر شاخص نهادی با هم تفاوت معنیداری دارند.
جدول( .)7تحلیت واریان
نواحی

تعداد

میانگی

انحراف
معیار

ناحیه دو

49

82/69

ناحیه سه

158

99/81

5/288

تحلیت پ

یک قرفه شاخص نهادی به تفکیک سه ناحیه
مجموع مربعات
بی گروهی

درون گروهی

86178/175

14828/906

F

1101/279

سط معنیداری پ)sig

0/000

آزمون توکی

بعد از بررسی نتایج خروجی آزمون تحلیل واریان یک طرفه از آنجایی که آزماون  Fمعنایدار شادهاسات در
ادامه جهت مقایسه دو به دو نواحی به لحاظ برخورداری از شااخصهاای تااب آوری از پا آزماون تاوکی کاه
مقایسههای زوجی را انجام میدهد ،استفاده شدهاست تا میانگی نواحی دو به دو با هم مقایسه و مشخص شود،
میانگی های کدام دو گروه با یکدیگر تفااوت معنایداری دارد .نتاایج و خروجای پا آزماون تاوکی در قالاب
جدولپ )8ذکر شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.60.8.4

ناحیه یک

175

67/59

6/624
7/644

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

نواحی

تعداد

میانگی

انحراف
معیار

99
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100

جدول( .)8خروجی آزمون توکی برای هر چهار شاخص تاب آوری به تفکیک نواحی
آزمون توکی شاخص اقتصادی به تفکیک نواحی
ناحیه
یک

سه

دو

̽ -7/039

0/000

سه

̽ -13/488

0/000

یک

̽ 7/039

0/000

سه

̽ -6/499

0/000

یک

̽ 13/488

0/000

دو

̽ 6/449

0/000

آزمون توکی شاخص اجتماعی به تفکیک نواحی
ناحیه
یک
دو
سه

نواحی

اختالف میانگی

سط معنی داری Sig

دو

̽ -11/458

0/000

سه

̽ -24/771

0/000

یک

̽ 11/458

0/000

سه

̽ -13/313

0/000

یک

̽ 24/771

0/000

دو

̽ 13/313

0/000

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

دو

نواحی

اختالف میانگی

سط معنی داری Sig

آزمون توکی شاخص کالبدی به تفکیک نواحی
ناحیه

دو
سه

دو

-1/334

0/000

سه
یک

̽ -8/682
1/334

0/000
0/000

سه

̽ -7/349

0/000

یک

̽ 8/682

0/000

دو

̽ 7/349

0/000

آزمون توکی شاخص نهادی به تفکیک نواحی
ناحیه
یک
دو
سه

نواحی

اختالف میانگی

سط معنی داری Sig

دو

̽ -15/100

0/000

سه

̽ -32/216

0/000

یک

̽ 15/100

0/000

سه

̽ -17/116

0/000

یک

̽ 32/216

0/000

دو

̽ 17/116

0/000
] [ DOI: 10.52547/jgs.21.60.87

همانطور که خروجی آزمون توکی جدولپ )8نشان میدهد با توجه به سط معنیداری حاصل شاده پ)0/000
کمتر از  ،0/05اختالف میانگی شاخصهای تاب آوری در سط سه ناحیاه مطالعااتی معنایدار مایباشاد ،باه
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یک

نواحی

اختالف میانگی

سط معنی داری Sig

101
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سنجش تاب آوری کت با آزمون واریان

یک قرفه و پ

آزمون توکی

نهایتاً از نظر تاب آوری کل که ترکیبی از چهار شاخص پاقتصادی ،اجتماعی ،کالبادی ،نهاادی) اسات خروجای
آزمون تحلیل واریان یک طرفه جدولپ )9نشان میدهد که بیشتری میزان تاب آوری متعلق به ناحیه ساه باا
میانگی  252/61و کمتری میزان تاب آوری متعلق به ناحیه یک با میانگی  173/46میباشد.
جدول( .)9تحلیت واریان
نواحی

تعداد

میانگی

انحراف
معیار

ناحیه یک

175

173/46

18/614

ناحیه دو

49

208/39

14/955

ناحیه سه

158

252/61

11/843

یک قرفه تاب آوری کت به تفکیک نواحی
مجموع مربعات
بی گروهی
520562/885

F

درون گروهی
93046/511

1060/187

سط معنیداری
پ)sig

0/000

جدول( .)10خروجی آزمون توکی برای تاب آوری کت به تفکیک نواحی
ناحیه
یک
دو
سه

نواحی

اختالف میانگی

سط معنیداری Sig

دو

̽ -34/931

0/000

سه

̽ -79/157

0/000

یک

̽ 34/931

0/000

سه

̽ -44/226

0/000

یک

̽ 79/157

0/000

دو

̽ 44/226

0/000
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با توجه به معنیدار بودن آزمون  ،Fدر ادامه خروجی آزمون توکی نیز در مورد تاب اوری کل بررسی شده اسات
جدول پ ،)10نتایج بیانگر ای نکته است که میانگی تاب آوری ناحیه یاک در مقایساه باا ناواحی دو و ساه باه
ترتیب  34/931و  79/157برابر کمتر میباشد و تاب آوری ناحیه دو در مقایسه باا ناحیاه ساه 44/226 ،برابار
کمتر میباشد اما میزان تاب آوری ناحیه سه در مقایسه با دو ناحیه دیگار باه ترتیاب  44/226 ،79/157برابار
بیشتر میباشد.
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طوری که در شاخص اول یعنی شاخص اقتصادی ،اختالف میانگی ناحیه یک با دو ناحیه دیگر به ترتیاب برابار
با ̽  -13/488 ̽ ،-7/039میباشد یعنی میزان تاب آوری اقتصای ناحیه یاک  7/039برابار کمتار از تااب آوری
اقتصادی ناحیه دو است و در مقایسه با ناحیه سه 13/488 ،برابر کمتر میباشد .تاب آوری اقتصاادی ناحیاه دو
در مقایسه با ناحیه یک 7/039 ،برابر بیشتر میباشد و در مقایسه با ناحیه سه 6/499 ،برابار کمتار مایباشاد و
بدی منوال اختالف میانگی بی نواحی از نظر سه شاخص دیگر تاب آوری به تفکیک ذکر شده است.
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یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبانند ،سوان طبیعی است .بنابرای باا توجاه باه
افزایش ای مخاطرات موضوع تاب آوری اهمیت ویژهای یافته است .نگااهی کاه تااکنون در مادیریت ساوان و
مدیریت شهری وجود داشته ،بیشتر نگاه مقابلاهای و کااهش مخااطرات باوده اسات .در ایا میاان تااب آوری
راهنمایی است تا مسئولی از تصمیمات انعطاف پذیر و خط مشیهای جدیاد بارای مادیریت شاهری اساتفاده
کنند .در ای راستا جامعه تاب آور در برابر سوان  ،جامعهای است که بیشتری امنیت را دارد و میتوان داناش
طراحی و ساخت را برای کاهش آسیبپذیری در زمینه مخاطرات طبیعی باه وسایله معیارهاای کااهش خطار
سوان به کار گرفت که در واقع مجموعه ای از اقدامات یا فرآیندهایی است که در رسیدن به تاب آوری در سط
جامعه مهم است.
در همی ارتباط و در راستای هدف اصلی پژوهش ،سط برخورداری خانوارهای ساک در سه ناحیه منطقه یک
کالنشهر تبریز از شاخصهای تاب آوری مورد بررسی قرار گرفتهاست .نتایج پژوهش بیانگر وجود تفاوت بی هر
سه ناحیه به لحاظ برخورداری از شاخصهای تاب آوری است .ای میزان برای خانوارهای ناحیه یک ،دو ،سه به
ترتیب برابر است با  208/39 ،173/46و  ،252/61کاه کامتاری میازان تااب آوری باا میاانگی  ،173/46باه
خانوارهای ناحیه یک و بیشتری آن با میانگی  ،252/61به ناحیه سه منطقه یاک کالنشاهر تبریاز اختصاا
دارد .از طرفی نتایج حاصل از مقایسههای دو به دو نواحی نیز نشان میدهد که میانگی تاب آوری ناحیاه یاک
در مقایسه با نواحی دو و سه به ترتیاب  34/931و  79/157برابار کمتار مایباشاد و تااب آوری ناحیاه دو در
مقایسه با ناحیه سه 44/226 ،برابر کمتر میباشد اما میزان تاب آوری ناحیه سه در مقایسه با دو ناحیه دیگر به
ترتیب  44/226 ،79/157برابر بیشتر میباشد .بدی ترتیب ناحیه یک در مقایسه با دو ناحیاه دیگار کامتاری
میزان تاب آوری را دارد .ناحیهای که از لحاظ اقتصادی بیشتر افراد با درآمد پایی و اکثراً مهاجرانی که از دیگار
شهرهای استان و با هدف کسب شغل وارد شهر شدهاند در آن سکونت دارند .میتوان گفت عوامال اقتصاادی و
اجتماعی یکی از عواملی هستند که باعث شده افراد در مناطق در معرض خطر اقامت گزینناد چارا کاه بخاش
اعظم افرادی که در ای قسمت زندگی میکنند افرادی هستند که به لحاظ اقتصادی فقیر و به لحاظ اجتمااعی
جزء گروههای حاشیهای جامعه هستند .ای افراد استطاعت خرید زمی های واقع در نواحی ام تر و پایادارتر را
نداشته و در نتیجه اقدام به سکونت در ای نواحی میکنند باه ایا ترتیاب نمایتاوان تصاور کارد در شارایط
غیرعادی و اضطراری همانند وقوع سوان طبیعی ،چه فاجعهای ای افراد را تهدید خواهد کرد .همساو باا نتاایج
ای پژو هش ،نتایج مطالعات مرتبط در مناطق دیگر نیز حکایت از پایی بودن میزان تاب آوری در برابار ساوان
غیرمترقبه دارد .به طور مثال ،ساساان پاور و همکااران پ )1396در پاژوهش خاود بیاان کردناد کاه میاانگی
مطلوبیت تاب آوری شهری در منطقه  12کالنشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی باا توجاه باه کلیاه ابعااد و
مؤلفه ها خیلی ضعیف بوده است و بنابرای ای منطقه در برابر مخاطرات طبیعی تاب آور و پایادار نیسات و یاا
اینکه در پژوهشی دیگر محمدی و پاشازاده در سال  1396نشان دادند که وضعیت تااب آوری شاهر اردبیال در
برابر وقوع زلزله احتمالی در مجموع مولفه ها ،با میانگی  3/33نامطلوب است .همچنی میزان تاب آوری شهری
در حی وقوع و بعد از وقوع زلزله بسیار کمتر و در سط  95درصد معنی دار است .شیخی و همکاران پ)1397
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اظهار داشتند میانگی کلی تاب آوری شهر کامیاران در کلیه مؤلفه های محیط زیساتی ،اجتمااعی  -فرهنگای،
اقتصادی ،ساختاری-کالبدی ،زیرساختها ،مدیریتی و زیرساختهای آموزشی فرهنگی برابر باا پ )2/64مای باشاد
که پایی تر از میانگی معیار پ )3قرار دارد و نشان از عدم تاب آوری شهر کامیاران و آسیب پذیری آن در برابار
زلزله است .بنابرای همه پژوهشهای صورت گرفته در ای زمینه نشاندهنده نبود انعطااف پاذیری و آماادگی
کافی در مواجهه با سوان غیرمترقبه است که ای امر سرمایهگذاری در زمینه ارتقاء سط آگاهی واطالعرساانی
و آمادگی مردم قبل از وقوع سانحه را میطلبد ،چون میزان آسیبپاذیری شاهری در برابار ساوان طبیعای ،از
جمله زلزله تابعی از رفتارهای انسانی بوده و بیان کنناده درجاهای از میازان تااب آوری و یاا عادم تااب آوری
سیستمهای اقتصادی – اجتماعی و کالبدی در نواحی شهری است که از آثار سوان غیرمترقبه تأثیر میپذیرند.
بنابرای آنچه را که باید پ از وقوع سانحه هزینه نمود بهتر است قبل از وقاوع آن بارای ارتقاای ساط تااب
آوری مردم صرف شود تا از میزان آسیبهای جانی و مالی اضافی جلوگیری به عمل آید.
در ادامه پیشنهاداتی برای افزایش هر چه بیشتر میزان تاب آوری شهری در محالت با میزان تاب آوری پایی
منطقه یک کالنشهر تبریز ارا ه می گردد:
 افزایش تعداد و ارتقای کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی و امدادرسانی در منطقه جهت خدمات دهی بههنگام وقوع بحران؛
 اعمال قوانی درجهت مقاوم سازی ساختمان های فرسوده و افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهایجدید؛
 مطالعه و بررسی میزان آسیب پذیری محله ها در هنگام وقوع بحران ،و تهیة نقشه های آسیب پذیری محلهها؛
 افزایش مشارکت مردم و آماده سازی آن ها برای مواجهه با مواقع بحرانی؛ ایجاد زمینه های الزم به منظور آموزش و افزایش آگاهی ،گسترش فرهنگ ایمنی و آمادگی مسئوالن و مردمدر برابر سوان طبیعی و حوادث غیرمترقبه ؛
 تهیه نقشه و طرح های تخلیه محالت ،نواحی و مناطق شهری و محل اسکان موقت شهروندان هنگام بروزسانحه و تخصیص امکانات الزم به آنها؛
 تالش در جهت ایجاد محیط های ام و سالم از طریق کمک های دولتی و غیر دولتی در خصو بافتهایفرسوده و نیمه مقاوم و زیر ساختهای اصلی شهر؛
 تشویق و ترغیب مردم در خصو همکارهای با نهادهای محلی به منظور افزایش ضریب ایمنی جامعه درمقابل حوادث و سوان غیر مترقبه.
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