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چکیده

گستردگی مباحث و پدیدههای شهری و نیاز روزافزون شهروندان به مسائل مختلف لزوم توجه به همه ابعاد شهر را ضروری

بآوری یکی از مفاهیم نوینی است که امروزه
یسازد که مدیران و برنامهریزان شهری باید همواره بدانها توجه داشته باشند .تا 
م 
مورد توجه بسیاری از مدیران شهری قرار گرفته است .هدف تحقیق حاضر رتبهبندی نواحی منطقه  51بر اساس مؤلفههای
بآوری متعلق به ناحیه یک با امتیاز تابآوری 3/93
یدهد که کمترین میزان تا 
یباشد .نتایج کلی تحقیق نشان م 
تابآوری م 
یباشد .در بررسی مؤلفههای تابآوری مشاهده شد که نوسان چندان زیادی بین نواحی وجود ندارد و این وضعیت برای
م 
بآوری منطقه نیز مشهود است .در تحلیل مؤلفهها نیز مشاهده شد که ناحیه یک در اکثر مؤلفهها ،تابآوری پا یی نی داشته است.
تا 
بآوری نیز متعلق به ناحیه پنج با امتیاز  3/96میباشد .این
نترین میزان تابآوری متعلق به ناحیهیک و باالترین میزان تا 
بنابراین پا یی 
بآوری باال یی داشته است.
ناحیه نیز در اکثر مؤلفهها تا 
واژگان کلیدی :تابآوری ،رتبهبندی ،نواحی ،شهر.

( -1نویسنده مسئول) sarvarh83@gmail.com
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مقدمه
بآوری از ریشه التین  resilioبه معنای «بازگشت به گذشته» میباشد ) )Palekiene et al, 2015: 180و به
واژه تا 
مواردی در ارتباط با جوامع ،سیستمهای حمایتکننده جوامع و عملکردهای مختلف آن در محیطهای فیزی یک ،
یتواند با تمامی مراحل سوانح و
یپردازد .این بهعنوان یک چارچوب مفهومی است که م 
اقتصادی ،اجتماعی و ...م 
بآوری عبارت است از توانایی بازیابی پس از شرایط یا رویدادهای
مدیریت بحران ارتباط پیدا کند .میتوان گفت تا 
یتواند آن را جذب کند.
غیرمنتظره و شدت اختاللی که سیستم م 
تابآوری ظرفیت یک سیستم برای مقاومت یا سازش در برابر اختالل است و از طرفی به دنبال حفظ ساختارهای
یباشد .اگر تابآوری یک سیستم بیش از اندازه کاهش یابد ،ممکن است سیستم آستانه
پایه و عملکرد سیستم م 
تحمل محدودی داشته باشد که آن را بهطور ناگهانی به سمت نابودی (زوال) هدایت کند ،تا اینکه آن را تبدیل به
یتواند در انواع و
یدهد اکوسیستم م 
یک سیستم جدید نماید .این مفهوم پایهای از تحقیقات علمی است که نشان م 
سلسله مراتب مختلف پایدار باشد و اینکه سیستمهای اجتماعی و اکوسیستمها در مقیاسهای متعدد به روشهای
پیچیده و پویا به یکدیگر متصل هستند که میتواند تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره تولید کند (.)Gunderson, 2010: 2
بپذیر شهر تهران
یهای خاصی که داراست بهعنوان ی یک از مناطق آسی 
منطقه  15شهرداری تهران با توجه به ویژگ 
یها نظیر نابسامانی در ساختار کالبدی ،فشردگی بافتهای شهری و
محسوب میشود .برخی از مهمترین این ویژگ 
کمبود فضاهای باز خصوصی و عمومیِ ،اِاشغال بخش بزرگی از منطقه با باف 
تهای فرسوده ،استقرار در حوزه خطر
گسل ری و گسل پارچین و مشکالت ناشی از مدیریت بحران در زمان وقوع حادثه و پس از آن ،مشکالت
زیستمحیطی ناشی از دروازهای بودن منطقه و حجم زیاد ترافیک عبوری ،اشغال بخش قابلتوجهی از اراضی منطقه
یهای بیشتر و همهجانبه را
با فعالیتهای ناکارآمد و مزاحم شهری ،باال بودن سطح آبهای زیرزمینی و ...لزوم بررس 
یکند.
بآوری منطقه آشکار م 
در مورد تا 
حشده در منطقه ،هدف اصلی تحلیل تابآوری منطقه خواهد بود تا مشخص
لذا با توجه به مسائل و مشکالت مطر 
بآوری چه وضعیتی دارند؟
شود که نواحی ششگانه منطقه  15از نظر تا 
در تحقیق حاضر از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی همچنین از روش موردی و زمینهای برای بررسی و شناسایی
نمونه موردی و از روش تحقیق نیمه تجربی برای شناخت و تدوین مؤلفههای مؤثر نهادی و مدیریتی بر تابآوری
بآوری در منطقه از ابزار پرسشنامه به روش میدانی استفاده
شهر ،همچنین برای دستیابی به وضعیت مؤلفههای تا 
استفاده شده است .بعد از آن که وضعیت مؤلفههای تا 
بآوری سنجیده شد ،با استفاده از نرم افزار  GISنقشههای
تابآوری نواحی منطقه  15ترسیم گردیده است.
مبانی نظری
بآوری در فرهنگ لغات ،توانایی بازیابی ،بهبود سریع ،تغییر ،شناوری ،کشسانی و همچنین خاصیت فنری و
تا 
بآوری از شیوههای روانشناسی و
یکنند که مطالعه تا 
ارتجاعی ترجمه شده است .مطالعات مبانی نظری بیان م 
روانپزش یک سالهای دهه  ۱۹۴۰استنتاج شد ،که قسمت عمده آن توسط نورمن گرامری ،امی ورنر و رات اسمیت

رتبهبندی نواحی منطقه  51تهران724 ...

بآوری یک واژه نسبتًاًا جدید در واژهشناسی فجایع است و بنابراین تعریف جامعی از آن که
توسعه یافت .تا 
مقبولیت همگانی داشته باشد وجود ندارد ).)Bastamnia et al., 2016
تابآوری ابتدا به عنوان یک مفهوم اکولوژی یک توسط هولینگ (  ) ۱۹۷۳ارایه شد .بعد از آن در پدیدههای بلندمدت
مانند تغییرات اقلیمی به وسیله تیمرمن (  ) ۱۹۸۱و داورس و هندمر ( ) ۱۹۹۲؛ در سوانح کوتاه مدت به وسیله تیرنی
(  ،) ۱۹۹۷برونئو (  )۳ ۲۰۰و رز ( ) ۲۰۰۴؛ در سیستمهای اجتماعی به وسیله ادگر ( ) ۱۹۹۷؛ در سیستمهای اجتماعی-
اکولوژیک ) )SESبه وسیله فولک (  ) ۱۹۹۸و برکیس ( )۳ ۲۰۰؛ و در سیستمهای انسانی محیطی توسط کارپنتر
(  ) ۲۰۰۱و فولک (  ) ۲۰۰۶بهکار گرفته شد.
شهای بسیار ،هنوز یک مفهومسازی مشترک در تعاریف ،شاخصها ،مؤلفهها و روشهای تحلیل
یرغم تال 
عل 
بآوری از نظر اندیشمندان و
بآوری به دست نیامده است .در جدول زیر مهمترین تعاریف و مفاهیم تا 
تا 
صاحبنظران در حوزههای مختلف از سال  2000تاکنون آورده شده است.
)UNISDR (2016

بآوری در حوزههای مختلف از نظر دانشمندان
مترین تعاریف تا 
جدول -1مه 
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سيستم يا كي

جامعه كه در معرض خطر است براى مقاومت كردن در برابر آن ،اجتناب كردن از آن ،جذب كردن ،در خود جا دادن (جامعه

یتواند كي
سطحى ،بحران را تحمل كند ،بدون اينكه دچار فروپاشى شود و ساختارش به هم بخورد ،همچنین م 

در خود جاى دهد و بگنجاند) و اينكه بايد بتواند بهصورت مؤثر و در كي

سرى از تأثيرات سانحه را

زمانبندى مشخص بازسازى انجام دهد.

یشود.
بآورى به ظرفيت سيستمهاى اكولوژيكى براى جذب اختالالت و نيز براى حفظ بازخوردها ،فرايندها و ساختارهاى ذاتى سيستم اطالق م 
تا 
یتواند آن را جذب كند ،پيش از آن كه ساختارش از طريق تغ يي ر متغيرها و فرايندهايى كه رفتارآن را كنترل
بآورى شدت اختالالتى است كه سيستم م 
تا 
یكند به ساختار متفاوتى تبديل شود.
م
سها و
شبينى ،بازدارندگى ،بازيابى و دگرگونى كشورها پس از وقوع شوكها ،استر 
بآورى به فرايند دگرگونى تقويت ظرفيت جوامع ،سازمانها و پي 
تا 
یشود.
تغ يي رات پس از وقوع سانحه اطالق م 
یتوانند با گذشت زمان ،خود را با شرايط تطبيق داده و به آن پاسخ مناسب دهند .اين فرايند به
بآورى فرايند پويايى است و در جوامعى وجود دارد كه م 
تا 
یدهد كه بتواند سرپا بايستد و عملكرد مناسب خود را حفظ نمايد.
جامعه اين امكان را م 
بآورى فرايندى پويا و تعاملى و هميشه در حال تغ يي ر بين فرد و محيط است.
تا 
یدهد.
بآورى ،مفهومى توصيفى است كه به ما بينشى در مورد خواص پويايى سيستم م 
تا 
یشود.
بآورى فرايندى است كه موجب ارتباط ميان ظرفيتهاى انطباقى با پاسخها و تغ يي رات بعد از وقوع عوارض جانبى م 
تا 
بآورى يعنى فرد ،جامعه ،اكوسيستم يا شهرى كه در مقابل خطر و تنش قرار دارد ،به سرعت به شرايط متعادل بازگشته و يا اينكه به آسانى شرايط خود را
تا 
به گونهاى جديد تغ يي ر دهد.
بآورى به توانايى كي
تا 

كهاى ناشى از سانحه ،قابليت بازگشت به شرايط پيش از سانحه و استفاده از سانحه به عنوان
سيستم براى تحمل و جذب شو 

یشود.
فرصتى براى تغ يي ر و تحوالت مثبت اطالق م 
بآورى عبارت است از ظرفيت كي
تا 
بآورى ،توانايى كي
تا 
یباشد.
م

جامعه براى اينكه خودش را نجات دهد ،خودش را با سانحه تطبيق دهد و بازسازى كند.

سيستم در كاهش تأثيرات كي

شوك و كنترل آن در صورت رخداد (افت ناگهانى عملكرد) و بازيابى و بازسازى سريع پس از شوك

یتواند جذب كند پيش از آن كه ساختارش تغ يي ر كرده و يا دچار فروپاشى شود.
بآورى شدت اختاللى است كه سيستم م 
تا 
 -1میزان تخریب و زیانی که سیستم قادر است جذب کند بدون آنکه از حالت تعادل خارج شود؛
 -2میزان توانایی سیستم در سازماندهی و تجدید خود در شرایط مختلف؛

Adger, 2000

 -3میزان توانایی سیستم در ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیری و تقویت سازگاری با شرایط.
یآید.
بهایی که در نتیجه تغییرات اجتماعی ،سیاسی و ...به وجود م 
قدرت گروهها و جوامع برای انطباق با فشارهای خارجی و تخری 

)Source: (Aslani and Amini, 1397: 121, 122

بآوری به وسیله رشتههای علمی مختلف چون علوم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و برنامهریزی مورد استفاده قرار
تا 
گرفته و هر رشته نیز تعاریف خاصی را برای آن ارائه کرده است ) .)Rezaei, et al, 1394: 614مفهوم تابآورى به
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شهاى مختلف است كه در مطالعات شهرى بهطور
كها ،فشارها و تن 
معنى قابليت مقاومت و يا انطباق در برابر شو 
گستردهاى بهكار برده شده است.
بآور شهری تعریف شده است که
بآوری و انطباق شهری ،یک شهر تا 
در گزارش ارائه شده انجمن جهانی تا 
آمادگی الزم برای کشش و بازیابی از هر نوع شوک را داشته باشد بهنحوی که عملکردها ،ساختارها و هویت آن
حفظ شود و نیز قابلیت انطباق و توسعه در مواجهه با تغییر مداوم را دارا باشد ( .)ICLEI, 2015برداشتهای
بآوری در علوم مختلف شده که در جدول زیر به برخی از تعاریف مهم آن اشاره شده است.
گوناگونی از تا 
بآوری در علوم مختلف
جدول -2تعاریف تا 
اکولوژی

یتواند جذب کند و هنوز در همان باقی بماند.
سرعت بازگشت سیستم به حالت اولیه ،ظرفیت سیستم برای جذب که سیستم م 

اکولوژی

يشود؛ ترکیب انواع گوناگون دانش بهمنظور یادگیری،
تها باعث افزایش قابلیت یادگیری از سوانح م 
یادگیری برای زندگی با وجود تغییرات و عدم قطعیت ،تنوع تقوی 

اجتماعی

ایجاد فرصت برای خودسازماندهی.

اجتماعی

یها ،انجام فعالیتهای بازیابی برای کاهش ازهمگسیختگی اجتماعی ،ظرفیت برگشتپذیری با استفاده از منابع برای باال
شها و آشفتگ 
توانایی جوامع برای انطباق با تن 

بردن ایمنی ساکنان ،باال بردن میزان ظرفیت یک سیستم یا بخشی از آن برای جذب حوادث خاطرهانگیز و بازتوانی سریع.

اقتصاد

تهای ناشی از مخاطرات سازد.
یکه آنها را قادر به کاهش خسار 
واکنش و سازگاری ذاتی در جوامع در برابر مخاطرات بهطور 

روانشناسی

یمدت و شدید.
کهای طوالن 
یرغم چالش ،عملکرد مثبت در پی شو 
بنشینی در مقابل مصائب ،جریانی از ظرفیت برای سازگاری موفق عل 
توانایی فرد برای عق 

علوم پایه

یگردد.
فنظر از نوسان موردنیاز َبَبعد از جابهجایی ،به حالت تعادل برم 
سرعتی که با آن سیستم صر 

)source: (Akbari and Habibi, 1394: 3

بآوری عنوان کردهاند .آرتور و جین تابآوری را در سه ُبُبعد
پژوهشگران این حوزه ابعاد مختلفی را برای سنجش تا 
بآوری را در سه معیار کلی مردم ،فرآیند و
یدهند .فالکو تا 
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی مورد بررسی قرار م 
بآوری را در معیارهای اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و
یدهد .بارتون هم ابعاد مختلف تا 
فناوری مورد مطالعه قرار م 
ینماید.
زیرساختی بررسی م 
بآوری توسط محققان مختلف
جدول  3-ابعاد مختلف تا 
محققان

)Wilson (2012
)Turnbull et al, (2013
)Joerin et al, (2014

)Razafindrabe et al, (2015
)Andreas Exner et al, (2016

ابعاد
طزیست
سرمایه اقتصادی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه محی 
طزیست ،انسانی ،اقتصادی ،کالبدی
نهادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،محی 
کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،طبیعی
محیط ساخته شده ،محیط اجتماعی ،محیط اقتصادی ،محیط نهادی
تهای سازمانی ،صالحیت جمعی
انرژی ،ساختار فضایی/تحرک ،مهارتها ،اقدام متقابل ،اقتصاد متعارف ،ظرفی 

)Source: (Sheykhi et al, 1397, 70-71

یآيد ،بهعبارت
اولین مؤلفه تابآوریُ ،بُبعد اجتماعی است که از تفاوت ظرفیت اجتماعی در بین جوامع بهدست م 
ديگر ،ظرفیت گروههای اجتماعی و جوامع در فرآيند بازگشت به حالت اولیه از باليا يا دادن پاسخ مثبت به آنهاست
و به ظرفیت یک جامعه یا اجتماع محلی در مقابله و انطباق با اختالالت و تغییرات اشاره دارد و توانایی جوامع برای
شها و افزایش ظرفیت خود برای یادگیری را انطباق و پوشش م 
خودسازماندهی ،تنظیم تن 
یدهد Mohamadi, 1396:
) .)79تابآور شدن يک جامعه از مسائل مهم دنیای امروز است که پیوسته در معرض خطرات طبیعی و غیرطبیعی
قرار دارد و اين امر در دسترس نخواهد بود جز با بهرهگیری از َاَاشکال مختلف سرمايه مثل سرمايه اجتماعی.
این سرمایه اجتماعی مربوط به سهمی است که اعتماد ،هنجارها و شبکه اجتماعی میتوانند در حل مشکالت رایج
یشود که تعدادی از اعضای جامعه در اثر
جامعه داشته باشند ) .)Piran et al, 1396: 90شرایط اجتماعی باعث م 
یها بیشتر .وجود گروههای اجتماعی با شرایط اجتماعی ،اقتصادی و
تهای وارده کمتر تأثیرپذیر باشند و بعض 
مصیب 
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بآوری گروههای مختلف در یک جامعه نسبت
میزان آسیبپذیری متفاوت در یک اجتماع به این معنی است که تا 
يرغم تنشهايي که
به یک حادثه متفاوت استُ .بُبعد تابآوري اجتماعي میتواند عملکردهاي اصلي خود را عل 
وجود دارد به عنوان يک کليت حفظ کند .رو کي رد تابآوري اجتماعي روشي براي درک سيستمهاي پويايي است که
بآوري اجتماعي دورنماي مفيدي براي درک تصميمات
با تعامالت بين مردم و محيطزيست در ارتباط هستند .تا 
صتر تابآوري اجتماعي با دارا بودن سه ويژگي که
مديريتي و تغ يي رات مربوط به منابع طبيعي است .بهطور خا 
يگردد ،شناخته میشود .اين سه جنبه عبارتند از :مقاومت،
وجوه پاسخگويي مردم به حوادث غيرمترقبه را شامل م 
بآوري بااليي برخوردار باشد ظرفيت نمايش هر سه ويژگي ذکر شده در باال را
بازيابي و خالقيت .اجتماعي که از تا 
بآوري اجتماعي بر اين واقعيت تأکيد میکند که افراد بخشي از شبکههاي اجتماعي هستند .این
نيز دارد .بنابراين تا 
ييابند و در
بآوري شامل شرايطي است که تحت آن افراد و گروههاي اجتماعي با تغ يي رات محيطي انطباق م 
ُبُبعد تا 
واقع بيانگر توان جامعه براي پاسخ به بحرانهاست.
ظرف وقوع کليه رويدادهای اجتماعي بستر جغرافيايي و مختصات مکاني است ،لذا ميان تابآوري اجتماعي و
ويژگ 
يهای مکان ارتباط تنگاتنگي وجود دارد ) .)Partovi et al, 1395: 99تابآوري اجتماعي به عنوان توانايي
یهای موجود در زيرساختهای آن نظير تغ يي رات
جوامع انساني براي تحمل حوادث غيرمنتظره خارجي يا نابسامان 
یهای شديد اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و همچنين توانايي اين جوامع براي بازيابي چنين
محيطي ،يا دگرگون 
بآوري توسط عامل تغ يي ر سازماني و ساختارهاي اقتصادي ،حقوق
یباشد که میزان این نوع از تا 
یهايي م 
نابسامان 
مربوط به اموال ،دسترسي به منابع و تغ يي رات مربوط به جمعيتشناسي اندازهگيري میشود .بهعبارت ديگر تابآوري
یها و حفظ رفتار سازگارانه است .همچنين داراي ابعاد
اجتماعي ظرفيت جامعه براي انطباق با تغ يي رات يا دگرگون 
اجتماعي ،نهادي ،فضايي ،سياسي و اقتصادي است .مجموعهاي از شاخصها از طرف محققان براي ارزيابي
ي مطرح شده که شامل رشد اقتصادي ،معاش پايدار ،توزيع عادالنه درآمد و دارايي در جوامع
تابآوري اجتماع 
است .زمين و مواد خام ،سرمايه مادي ،دسترسي به مسکن ،خدمات بهداشتي ،مدارس و فرصتهاي شغلي منابع
بها را نبايد يک قابليت
بآور است ايجاد میکند .تابآوري يک جامعه نسبت به آسي 
ضروري را که اساس جامعه تا 
یباشند که اين گروهها به شيوههای
جداگانه دانست چون جوامع نسبتًاًا ساده ،حاوي گروههاي اجتماعي مختلف م 
مختلفي با هم متفاوت هستند.
بآوری اقتصادی است که بهعنوان واکنش و سازگاري ذاتي افراد و جوامع در برابر مخاطرات
مؤلفه َبَبعدیُ ،بُبعد تا 
یشود بهطوري که آنها را قادر به کاهش خسارات زيانهاي بالقوه ناشي از مخاطرات سازد .بنابراين
تعريف م 
شبيني ،مقاومت ،پايداري ،جذب،
بآوري اقتصادي داراي پيامدهايي بر روي هر پنج خاصيت تابآوري (پي 
تا 
یشود،
بآوری اقتصادی ،هر جا از مقاومت صحبت م 
خگويي يا انطباق و بازيابي) است .در ادبیات موضوعی تا 
پاس 
اشاره به استعداد بازیابی و برگشت به وضعیت اولیه سیستم پس از مواجه شدن با شوک دارد ).)Ghiasvand, 2013
یتوان داشتن قابلیت برای تحملپذیری در مواجهه با مخاطراتی ناگهانی ،مطابقت پذیری با
بآوري را م 
در اقتصاد ،تا 
تغییرات ،برگشتن به تعادل مناسب یا توانایی برگشت به حالت نرمال در یک زمان مشخص پس از بحران ،بهطوری
که سیستم کارکرد قبلی خود را بهصورت مستمر حفظ نموده باشد تعریف نمود.
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یهای مرتبط با تقلیل خطر ،برنامهريزی و تجربه باليای پیشین است.
سومین مؤلفهُ ،بُبعد نهادی است که حاوی ويژگ 
در اينجا تابآوری بهوسیله ظرفیت جوامع برای کاهش خطر ،اشتغال افراد محلی در تقلیل خطر ،ايجاد پیوندهای
یتواند
یگیرد .تابآوري نهادي م 
سازمانی و بهبود و حفاظت از سامانههای اجتماعی در يک جامعه تحت تأثیر قرار م 
بهعنوان توانايي يک نهاد اورژانسي براي انطباق با کاهش عملکرد سيستم در اثر يک اتفاق ناگهاني و بازيابي از سطح
يهاي فيز کي ي سازمانها از جمله
عملکردي نسبتًاًا پا يي ن به وضعيت عملکردي بهينه تعريف شود .در اين ُبُبعد ويژگ 
لهاي
تعداد نهادهاي محلي ،دسترسي به اطالعات ،نيروها و افراد آموزشديده و داوطلب ،پايبندي به دستورالعم 
توساز و مسکن ،تعامل
مديريت بحران ،بههنگام بودن قوانين و مقررات بازدارنده و تشويقي بهويژه در امر ساخ 
نهادهاي محلي با مردم و نهادهاي دولتي ،رضايت از عملکرد نهادها و نحوهي مديريت يا پاسخگويي به سوانح نظير
ساختار سازماني ،ارزيابي میشود (.)Rezaee, 1389
چهارمين مؤلفه نیز ُبُبعد کالبدی -محيطي (زيرساختي) است که اساسًاًا به ارزيابي واکنش جامعه و ظرفيت بازيابي بعد
از سانحه نظير پناهگاه ،واحدهاي مسکوني خالي يا اجارهاي و تسهيالت سالمتي میپردازد .همچنين اين شاخصها
ارزيابي کلي از مقدار اموال خصوصي که ممکن است در برابر خسارت دائمي و زيانهاي اقتصادي احتمالي ،به
یدهد.
شکل ويژهاي آسيبپذير باشند در اختيار قرار م 
صهای تحقیق
جدول -4شاخ 
ابعاد

شاخص

زیر شاخص

متغیر
میزان اشتغال

اشتغال و
اقتصادی

دارایی و سرمایه

سرمایه

درصد خانوار زیرخطفقر ناحیه
درصد سرمایهگذاری
درصد مالکیت مسکن
درصد مالکیت خودرو

پشتیبانی
هزینه

سالمت و آموزش

نسبت مردم مشمول بیمه
تهای معیشتی
فرص 
درصد هزینه در بخش سالمت در سطح نواحی
درصد هزینه در بخش آموزش در سطح نواحی
قطعات فرسوده
قطعات ناپایدار

ساختمانی

قطعات مطلوب
کیفیت ابنیه
نفوذپذیری

کالبدی و زیرساختی

یدفاع
نقاط ب 

کالبدی

میزان سطح فضای سبز در سطح نواحی
میزان سطح فضای کشاورزی در سطح نواحی
فضاهای باز

میزان فضای ورزشی
میزان فضای بایر
میزان معابر

لونقل
حم 

مقرونبهصرفه

تعداد خطوط و ایستگاههای اتوبوس در سطح نواحی
تعداد خطوط و ایستگاههای تاکسیرانی رسمی
تعداد ایستگاه مترو
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تراکم و توزیع جمعیت
جمعیت
یهای جمعیتی
وی ژ گ 

نرخ رشد
نسبت سنی
ساختمان سنی

سواد

یسوادی در بین زنان و مردان در سطح نواحی
درصد ب 
درصد تحصیالت دانشگاهی افراد باالی  81سال
درصد سالمندان در نواحی
درصد کودکان در نواحی

اجتماعی

درصد مردم دارای بیماریهای خاص یا معلولیت در سطح نواحی
آسیبپذیری

درصد فراوانی زنان سرپرست خانوار
درصد فراوانی زنان و مردان مطلقه در سطح نواحی
درصد خشونت خانگی در سطح نواحی
درصد میزان مصرف مواد غذایی

یهای اجتماعی
وی ژ گ 

آگاهی ،دانش و مهارت
حس تعلق به مکان
مشارکت

اعتماد متقابل میان مردم و سازمانها
همکاری با افراد در سطح ناحیه
همکاری قومی و مذهبی
همکاری با همشهریان
تعداد شورایاری
تعامل نهادها با مردم
شدیده و داوطلب
نیروهای آموز 

روابط نهادی

پایگاه مدیریت بحران
پایگاه بسیج و کالنتری
تگیرانه
دادن اعتبارات و وام بدون موانع سخ 

نهادی-مدیریتی

فپذیری قوانین
همکاری نهادها در تسهیل و انعطا 
تعداد نیروی تخصصی موجود در نهادهای محلی

یهای نهادی
وی ژ گ 

درصد شناخت مردم از سامانه 137
درصد رضایت از 137
درصد رضایت از عملکرد خدمات شهری
اجرایی

وضعیت قوانین و مقررات
وضعیت سرپناههای اضطراری
وضعیت مرکز عملیات اضطراری و یا سیستم ارتباطات اضطراری
وضعیت منابع و نیروی کارشناسی برای کمک به قربانیان و تأثیرات روانی اجتماعی

Source: Authors, 1398

منطقه مورد مطالعه
استان تهران با وسعتی حدود  ۱۹هزار کیلومترمربع در گسترهای بین کوه و کویر در دامنه جنوبی البرز قرار دارد .حد
یگردد که در نزدی یک
طبیعی فضای جغرافیایی شهر در کوه و دشت بهوسیله دو رود کرج و جاجرود مشخص م 
یشود .منطقه  15ی یک از مناطق  22گانه شهر تهران است که در
کویر نمک در جنوب شرقی شهر به هم متصل م 
جنوب شرقی شهر واقع شده است و از هشت ناحيه موجود در این منطقه ،شش ناحيه در محدوده قانوني و دو
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ناحيه در حريم استحفاظي شهر قرار دارند .مساحت محدوده قانونی منطقه بر اساس آخرین مطالعات مشاور
یباشد (شهرداری منطقه .) 15
شهرسازی منطقه و تغییرات در نظر گرفته بیش از  35کیلومترمربع م 

نقشه  :1مناطق شهر تهران

Source: http://region15.tehran.ir

نقشه  :2نواحی منطقه  15تهران

Source: http://region15.tehran.ir

با توجه به محدودیتهای مالی و زمانی و گستردگی موضوع و سایر مشکالت ،بررسی موضوع در کل شهر تهران
یباشد .برای نمونهگیری در این جامعه آماری،
امکانپذیر نبوده لذا محدوده مورد مطالعه منطقه  15شهر تهران م 
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بآوری منطقه قرار گرفته است .جامعه آماری
محالتی از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شده و مبنای سنجش تا 
تحقیق از افراد باالی  20سال منطقه  15خواهد بود .بر اساس سرشماری  5931حدود  532834نفر از افراد منطقه
باالی  20سال است که بر اساس فرمول کوکران  383نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
یافتهها و دستاوردهای علمی -پژوهشی
شنامه به دلیل خارج از محدوده
قبل از تحلیل مؤلفهها ،ذکر این نکته ضروری است که در بین نواحی  8گانه ،پرس 
بودن نواحی  7و  ،8در این دو ناحیه پخش نشده است و امتیازات نواحی  6گانه بر اساس طیف لیکرت سنجیده
شده است.
بآوری مربوط به نواحی منطقه  15تهران در ابعاد اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و نهادی در
در شکل  ،1نقشههای تا 
یک کادر نمایش داده شده است.

بآوری در ابعاد مختلف منطقه 15
شکل  :1تا 
Source: Authors, 1398

بآوری اقتصادی ناحیه شش با امتیاز  3/ 77وضعیت بهتری نسبت به پنج
یشود از لحاظ تا 
همانطور که مشاهده م 
ناحیهی دیگر دارد .ناحیه  5نیز با امتیاز  ،3/ 74ناحیه سه با امتیاز  3/ 71و ناحیه چهار با امتیاز  3/7و ناحیه یک با
بآوری اقتصادی نیز مربوط به ناحیه دو با  3/ 46امتیاز
امتیاز  3/ 51در رتبههای بعدی قرار دارند .کمترین میزان تا 
بآوری اقتصادی بین نواحی بسیار پایین است.
یباشد و در حالت کلی نوسان در تا 
م
بآوری
یشود .ولی این تابآوری در مقایسه با تا 
بآوری کالبدی نوسان زیادی در نواحی دیده نم 
از لحاظ تا 
اقتصادی پایین است .ناحیه  3با امتیاز  3/ 58و ناحیه پنج با امتیاز  3/ 53وضعیت بهتری نسبت به سایر نواحی دارد.
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ناحیه شش با امتیاز  ،3/ 38ناحیه دو با امتیاز  3/ 25و ناحیه چهار با امتیاز  3/ 22در رتبههای بعدی هستند و درنهایت
بآوری را در نواحی ششگانه منطقه دارد.
ناحیه یک نیز با امتیاز  3/1کمترین میزان تا 
یشود و تابآوری
بآوری اجتماعی نیز همچون مؤلفههای کالبدی و اقتصادی نوسان چندانی دیده نم 
از لحاظ تا 
متوسط بین  3/93تا  3/7دارد .ناحیه  5با امتیاز تابآوری  3/ 71وضعیت بهتری نسبت به نواحی دیگر دارد .ناحیه
شگانه با امتیاز  3/ 71باالترین تابآوری را دارد .ناحیه سه با امتیاز  ،3/ 64و ناحیه شش با امتیاز
جدر بین نواحی ش 
پن 
 3/55در رتبههای بعدی هستند .نواحی دو و چهار نیز با امتیاز تابآوری  3/5بهطور مشترک در رتبههای بعدی قرار
دارند .کمترین میزان تابآوری به لحاظ اجتماعی نیز متعلق به ناحیه یک با امتیاز  3/93است.
یشود .البته
بآوری نوسان زیادی در نواحی دیده نم 
بآوری نهادی نیز مثل دیگر مؤلفههای تا 
از لحاظ ُبُبعد تا 
وضعیت تابآوری نهادی نسبت به سایر مؤلفهها کمی بهتر است .ناحیه شش با امتیاز  3/18باالترین میزان از حیث
بآوری نهادی را دارد .ناحیه پنج با امتیاز  ،3/ 79ناحیه دو با امتیاز  ،3/ 66ناحیه چهار با امتیاز  3/ 62و ناحیه سه با
تا 
بآوری
بآوری نهادی متعلق به ناحیه یک با امتیاز تا 
یباشند .کمترین میزان تا 
امتیاز  3/55رتبههای بعدی را دارا م 
یباشد.
 3/93م 
بآوری کلی منطقه (در ابعاد اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و
با تلفیق الیههای  ،GISاطالعات بهدست آمده از میزان تا 
نهادی) استخراج شده که در نقشه  2نشان داده شده است.

بآوری منطقه 15
نقشه  :3تا 

(Source: Authors, 1398

بآوری مشاهده شد نوسان چندان زیادی بین نواحی دیده نشد و این وضعیت برای
همانطور که در مؤلفههای تا 
تابآوری منطقه نیز مشهود است .در تحلیل مؤلفهها دیدیم که ناحیه یک در اکثر مؤلفهها تابآوری پایینی داشته
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است .بنابراین پایینترین تابآوری در منطقه ،متعلق به ناحیه یک با امتیاز  3/4و باالترین تابآوری نیز متعلق به
بآوری باالیی داشته است .ناحیه پنج با امتیاز ،3/ 79
یباشد؛ این ناحیه در اکثر مؤلفهها تا 
ناحیه شش با امتیاز  3/18م 
یگیرند.
ناحیه دو با امتیاز  ،3/ 66ناحیه چهار با امتیاز  3/ 62و ناحیه سه با امتیاز  3/ 51در رتبههای بعدی قرار م 
با توجه به افزایش جمعیت جوامع شهری در دنیا و بهخصوص در ایران که روند افزایش جمعیت شهری بسیار
توسازها و تجمع
یافتد ،میتوان انتظار افزایش روزافزون مخاطرات را داشت .بنابراین افزایش ساخ 
سریع اتفاق م 
یکنند میتواند از عوامل مهم ایجاد
جمعیت بیش از حد در شهرها که معمو ًالًال از نظام قاعدهمند شهری پیروی نم 
مشکالت در زندگی شهری باشد.
گستردگی مباحث و پدیدههای شهری از یکسو و نیاز روزافزون شهروندان به مسائل مختلف و همچنین سالیق
یسازد که مدیران و برنامهریزان شهری باید
متنوع آنها از سوی دیگر لزوم توجه به همه ابعاد شهر را ضروری م 
همواره بدانها توجه داشته باشند .این در شرایط معمول و بدون رخداد بالیای طبیعی و انسانی معقول بهنظر
یرسد ،اما امروزه که هر لحظه با دگرگونیهایی در ابعاد مختلف زندگی شهری مواجهیم ،زمانی که شهرها در
م
یگیرند ،مدیران شهری عالوه بر رفع نیازهای فعلی ،چالشهای
بهای انسانی قرار م 
معرض سوانح طبیعی و یا آسی 
یبینند که باید با تدابیر ویژه
گتری به نام تأمین ایمنی و امنیت شهروندان را پیش روی خود م 
شبینی نشده و بزر 
پی 
یباشد که با
فپذیری و یا تابآوری شهری م 
به این مهم دست یابند .این امر به معنای ارتقاء ظرفیت شهر ،انعطا 
بآور نمودن
توجه به رخدادهای امروز شهرها و روندی که برای آینده در پیش خواهد داشت ،توجه به بحث تا 
یرود؛ بنابراین با توجه به افزایش جمعیت جوامع شهری الزم است تا با
شهرها امری مهم و حیاتی به شمار م 
بآور نمودن شهرها از این حوادث جلوگیری کرده و یا حداقل میزان آن را کاهش داد.
تا 
شهای پیشبینی نشده هر روز بر
یهایی در ابعاد مختلف زندگی شهری مواجهیم ،چال 
امروزه که هر لحظه با دگرگون 
بآوری شهری دیدگاهی است که در جهان در حال توسعه
یافزاید .تا 
پیچیدگی تصمیمگیری مدیران و متخصصان م 
و تحول امروز اهمیتی روزافزون یافته است .این دیدگاه ،همگام با توسعه پایدار در رأس دستور کار برنامههای
نالمللی و ملی در سراسر جهان قرار دارد .از همین رو شاید مهمترین اولویت در ایران ،تعریف
توسعه و طراحی بی 
درست و علمی توسط متخصصین واقعی این امر است .امروزه امر توسعه پایدار محلی و ارتقاء تابآوری جوامع
شهری با مشارکت دولت و مردم به عنوان رکن اصلی توسعه مطلوب هر جامعه تلقی میشود ،ولی متأسفانه هنوز در
یکه ماهیت
کشورمان مشارکت این دو بخش بهطوری که باعث توسعه کامل جوامع شود ،رخ نداده است؛ در حال 
بآوری که اخیرًاًا جایگاه تثبیت شده خود را در مطالعات شهری یافته ،بر مبنای یافتن راهکارهایی
اصلی نظریه تا 
یتواند
برای تطبیق با تغییرات روزافزون جهانی است .در این راستا شناخت چالشهای خاص شهرهای ایران م 
بهعنوان نخستین گام برای عملی کردن دیدگاه تابآوری و فراتر بردن آن از یک شعار مدیریتی جایگزین مدیریت
یتواند به شناخت مسائلی که شهرها با آنها
بآوری در مناطق شهری م 
بحران باشد و در این زمینه بررسی ابعاد تا 
بآوری در سطح نواحی
قالذکر ،در این تحقیق مؤلفههای تا 
دست به گریبان هستند کمک نماید .با توجه به موارد فو 
شگانه منطقه ،رتبهبندی شدهاند.
منطقه  15شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نرمافزار  GISنواحی ِشِش 
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، مدیریتی- نهادی،چنانکه در طول پژوهش نیز بیان شد تابآوری شهری دارای چهار شاخص اصلی؛ اقتصادی
یدهد که ازلحاظ تابآوری اقتصادی ناحیه شش با
  نتایج تحقیق در بین نواحی نشان م.یباشد
 اجتماعی و کالبدی م
 ناحیه چهار و ناحیه یک در، ناحیه سه، ناحیه پنج. وضعیت بهتری نسبت به پنج ناحیهی دیگر دارد3/ 77 امتیاز
یباشد در حالت
  م3/ 46 بآوری اقتصادی نیز مربوط به ناحیه دو با امتیاز
  کمترین میزان تا.رتبههای بعدی قرار دارند
.کلی نوسان در تابآوری اقتصادی بین نواحی بسیار پایین است
بآوری
  ولی این تابآوری در مقایسه با تا.یشود
 بآوری کالبدی نیز نوسان زیادی در نواحی دیده نم
 از لحاظ تا
، دو، شش،بآوری کالبدی را دارا بوده و نواحی پنج
  باالترین میزان تا3/ 58  با امتیاز3  ناحیه.اقتصادی پایین است
 ازلحاظ تابآوری اجتماعی نیز نوسان چندانی دیده.یگیرند
 چهار و درنهایت ناحیه یک در رتبههای بعدی قرار م
، دارد که ناحیه پنج دارای باالترین رتبه بوده و نواحی سه3/ 71  تا3/93 بآوری متوسط بین امتیازهای
 نشد و تا
بآوری نهادی نیز نوسان زیادی
  ازلحاظ تا. دو و چهار بهطور مشترک و ناحیه یک در رتبههای بعدی هستند،شش
 سه و یک در رتبههای، چهار، دو، باالترین امتیاز متعلق به ناحیه شش بوده و نواحی پنج.یشود
 در نواحی دیده نم
.بعدی قرار دارند
 و باالترین3/4 بآوری متعلق به ناحیه یک با امتیاز
 نترین میزان تا
 همانگونه که در تحلیل مؤلفهها مشاهده شد پایی
 ناحیه پنج با امتیاز.بآوری باالیی داشته است
 یباشد که در اکثر مؤلفهها تا
  م3/18 میزان متعلق به ناحیه شش با امتیاز
.یگیرند
  در رتبههای بعدی قرار م3/55  و ناحیه سه با امتیاز3/ 62  ناحیه چهار با امتیاز،3/ 66  ناحیه دو با امتیاز،3/ 79
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