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 مخاطرات طبیعی از آورتاب شهر بررسی اثرپذیری

 )مطالعه موردی؛ شهر کرج(

 1راضیه دردمند

 چکیده

ای هم به دلیل وجود دامنه وسیعی از مخاطرات و های گستردهترین ساخته دست بشر با ریسکشهرها به عنوان پیچیده :هدف

آنچه امروز در مبحث مدیریت شهرهای جهان مطرح می رو هستند.  شان روبه های چندگانهپذیریعلت آسیبتغییرات و هم به 

تحت  راحتیرا به  حیات و دوام یک شهر گردد، تاب آوری شهرها است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا می تواند

 تا گردیده موجب جهان مختلف در نقاط سوانح این از ناشی تلفات و خسارات ایجاد و طبیعی سوانح بروز امروزه. تاثیر قرار دهد

 بازگشت برای شهری که جوامع طوری به شود تبدیل یافتنی دست اما درازمدت چالش یک به نقاط شهری، و شهرها نمودن ترایمن

 میان، این بکاهند.در وارده خسارات از حدودی تا که آنند بر طبیعی مخاطرات زمان وقوع در بحران از پیش وضعیت به سریع

 آنهاست. هایاز ظرفیت استفاده با شهر و جوامع تقویت برای مهم راهی آوریتاب

پرداخته  محیطی مخاطرات برابر در کرج شهر مناطق آوری تاب میزان  بررسی به تحلیلی توصیفی روش با حاضر پژوهش :روش

 به کوکران مدل براساس پرسشنامه 383 تعداد و تنظیم گردید زیرشاخص 31 و شاخص 16 بُعد، 4 قالب در ایپرسشنامه که است

-تصمیم مدل از هاداده تحلیل و تجزیه و تحقیق مسائل بررسی برای شد. توزیع مطالعه مورد آماری جامعة میان تصادفی در صورت

 است. شده شانول محاسبه آنتروپی روش با ها شاخص از هریک معیار وزن و شده متغیره ویکور استفاده چند یریگ

 ابعاد مختلف بین در که دهدمی نشان است، شده انجام EXCELو  SPSSافزارهای نرم کمک با که تحقیق هایداده نتایج: نتیجه 

 مناسبتری (وضعیت14/3) با میانگین اجتماعی سپس و (54/3کالبدی با میانگین) ابعاد ،گانه شهر کرج 12مناطق در شهری تابآوری

 25 تنها و باشندمی پایین تابآوری و تابآوری عدم دارای کرج شهر در بررسی مورد مناطق درصد 50 حدود کلی طور به ولی دارند

 هستند. آورتاب کامالً هاشاخص لحاظ از از مناطق درصد

 پایداری، شهر کرجمخاطرات محیطی، شناسی شهری،  آوری، بومتاب واژگان کلیدی:

 
1 urbanism60@gmail.com 
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 مقدمه

ریزی برای هایی به منظور برنامهاز آنجا که تاب آوری نیز همچون پایداری مفهومی انتزاعی است، به همین دلیل تعیین روش

آن ممکن است مشکل باشد. برای مثال ممکن است این سواالت مطرح گردد که چه دلیلی برای تاب آوری شهرها وجود دارد؟ 

توانند بصورت کلی تاب آور باشند؟ بعالوه، ایجاد ظرفیت با توجه به های پیچیده چگونه میاینکه شهرها بعنوان سیستمو یا 

اجزاء، فرآیندها، و تعامالت زیاد صورت گرفته در شهرها و حتی بیرون از مرزهای آن به منظور تاب آوری کار بسیار سختی 

از آنجا که ظهور مفهومی چون »تاپ آوری« را میتوان در جهت وصول به اهداف . ( FlaneryDesouza and, 2013است )

توسعه پایدار دانست، بنابراین باید آن را جزئی از فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهری در نظر گرفت. بدین معنی که یک شهر 

های یک سیستم تاب آور و ریزی قرار گیرند که ویژگیای مورد برنامهای طراحی شود و ساختار و عناصر آن به گونهبه گونه

ها پاسخ دهد، بلکه در این راه به ای باشد که نه تنها به بحرانمقاوم در آن لحاظ شود. بدین سان که توانایی جامعه باید به گونه

آور نیاز ی داشتن یک شهر تاب، بنابراین برا(3: 138۹)سهیلی پور و منتظر الحجه، کار کرد و توانمندی بیشتری نیز دست یابد

ها و حتی ساکنین شهر است تا شهر بتواند در برابر حوادث پیش آمده در کمترین زمان ها و سازمانبه همکاری تمامی بخش

بهترین عکس العمل را نشان دهد. در این تحقیق کیفی ارتباط بین تاب آوری و مدیریت شهری با ارائه مدلی مفهومی مورد 

های در صورتی که اعتقاد داشته باشیم آینده نامعلوم است، بنابراین توانایی سیستم گیرد. مفهوم تاب آوریمیبررسی قرار 

ای بسیار ضروری و های غذایی، انرژی و غیره( برای ادامه کار و تامین خدمات به مسئلهجهانی و محلی حیات )مانند سیستم

 18های اکولوژیکی یا زیست محیطی است )مفهوم تاب آوری برخواسته از سیستم. (Caputo, 201308)شود مهم تبدیل می

:2013 ,Abunnasr .)به عنوان اولین فردی که به تعریف تاب آوری از منظر اکولوژیکی پرداخته است، بر ( 1۹73)هولینگ

ها در جذب تغییرات مربوط این عقیده است که تاب آوری ماندگاری روابط درون یک سیستم و همچنین توانایی این سیستم

آوری توان تئوری تاببه متغیرهای حالتی، متغیرهای محرک و پارامترها است در حالی که همچنان مقاوم است در حقیقت می

های انطباقی پیچیده به کار را بصورت سیستمی تجسیم کرد که توسط زیست شناسان برای توضیح دینامیک غیر خطی سیستم

های های غیر قابل پیش بینی و ناپیوسته سیستمدینامیک غیر خطی به ویژگی(. Walker and salt, 2006برده شده است )

 38:  2011امشخص است ) ناجتماعی زیست محیطی اشاره دارد که در آن تاثیرات بازخورد شانس در درون سیستم 
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,Schaffler .)( 2006از نظر واکر و همکارانش  )های انطباقی تشخیص سه ویژگی مهم در جهان به سیستمآوری با تئوری تاب

 پیچیده می نگرد: 

 های طبیعی انسانی، به این معنی که ما بخشی از سیستم های اجتماعی زیست محیطی هستیم؛ . انسان بعنوان بخشی از سیستم1

 سیستم های اجتماعی زیست محیطی سیستم های انطباقی پیچیده هستند؛ . 2

بعد از تعریف هولینگ ( 13۹0کند. در کل بنابر نظر رفیعیان و همکارانش )ها را تعیین مییداری این سیستمتاب آوری پا. 3 

های در نظام (Carpenter, 2001های اجتماعی، کار پنتر )در نظام (2000از تاب آوری در زمینه اکولوژیکی، ادگر )( 1۹73)

در مدیریت سوانح  (Bruneau, 2003اجتماعی اکولوژیکی، بروتئو ) هایدر نظام( Berkes, 2003انسانی محیطی، پر کیس )

در پدیده های بلند مدت، مانند تغییرات اقلیمی، تعاریف خود را ارائه نمودند.  (Timmerman, 1۹81کوتاه مدت و تیمرمن )

با بیان جدید بودن مفهوم تاب آوری ریشه آن را از لغت التین ( Davoudi, 2012: 300منشاء مفهوم تاب آوری داوودی )

resi - lire ی برای اولین بار توسط دانشمندان معنی »پرش به گذشته« معرفی می کند. وی پر این عقیده است که تاب آور

خارجی به کار برده شد. در  فیزیکی برای توصیف ثبات مواد و مصالح و همچنین مقاومت و تاب آوری آنها در برابر شوکهای

و با ظهور تفکر سیستمی، تاب آوری وارد رشته بوم شناسی شد و با توجه به دیدگاه ها و روش های علمی مختلف  1۹60دهه 

نیز مبدا و منشا مفهوم تاب آوری شهری را نشات گرفته از سیستم  (Ahsan, 2013تعددی از آن استخراج شد. اهسان )معانی م

می داند. زیست شناسان مفهوم پایه و اساسی تاب آوری را در تجزیه و تحلیلی بوم شناسی  1۹70های اکولوژیکی و از دهه 

این مفهوم در تجزیه  1۹80فاده قرار می دهند. در هر حال، تا اواخر دهه جمعیت و در مطالعه مدیریت اکوسیستم ها مورد است

شد که تا حد زیادی و تحلیل تعامالت بین انسان و طبیعت در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، و روان شناسی به کار برده می

در هر  .(Jassen and Ostrom, 2006)کردتاب آوری اکوسیستم ها کمک می بربه توصیف و فهم چگونگی تاثیر انسان 

و در پاسخ به تهدیدات محیطی و تنظیم  1۹۹0حال تاب آوری بعنوان مفهومی در ارتباط با شهرها و برنامه ریزی از دهه 

 .و به تدریج وارد مباحث و نظریه های شهرسازی شد (Mileti, 1۹۹۹)های اجتماعی و نهادی ظاهر گشت چوبچهار

شان با خطرهای پذیری چندگانهدلیل وجود دامنه وسیعی از مخاطرات و تغییرات و همچنین به علت آسیبتردید شهرها به بی

شود. بنابراین پرداختن به رویکردهای نوین مواجهه و یا تغییر در نظام می اختاللرو هستند که منجر به ایجاد ای روبهگسترده

آوری اشاره نمود که به عنوان یک مفهوم نوظهور توان به تفکر تابمی و ضروری است. از مهمترین این رویکردهااختالالتبا 

پذیری کمتری داشته و از قابلیت مقابله و در مباحث شهرسازی، تفکر جدیدی را در مورد طراحی شهرهایی که آسیب

میت است که تفکر دهد. پرداختن به مقاله حاضر از این نظر حائز اهخودسازماندهی بیشتری برخوردار باشند، پرورش می



 
 
 
 
 

222 
 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

آوریالمللی سرمایه اجتماعی و تابسومین همایش ملی و اولین همایش بین |  222  

های شهری، ابزاری برای درک توانایی آنها برای انطباق آوری با کمک به درک پویایی، پیچیدگی، فرآیندها و الگوها در نظامتاب

-های اجتماعیاست. با شناخت این تفکر و عوامل مؤثر بر ابعاد مختلف آن میتوان توانایی نظام اختالالتبا تغییرات و یا جذب 

آوری شهرهای تاب اصطالحبومشناسانه از جمله شهرها را برای انطباق با تغییرات و همچنین خودسازماندهی افزایش داده و به 

های زیست محیطی متعدد، را در برابر فشارها، مخاطرات ایجاد نمود. از دیدگاه دیگر نیز با توجه به مواجه بودن شهرها با بحران

ضروری است. از این نظر این مقاله از  اختالالتبله با خطرات زیست محیطی و در نتیجه کاهش افزایش توان آنها برای مقا

آوری شناسی نموده که به تابآوری به عنوان یکی از مهمترین ابعاد آن تمرکز بومآوری بر بعد تابمیان ابعاد مختلف تاب

نماید و سعی دارد با شناخت فرآیندهای طبیعی ره میهای زیست محیطی اشاو بحران اختالالتطبیعی نظام شهری در برابر 

 اختالالتساخت شهری به ارتقای توانایی شهرها برای مقابله با  های بومساخت و نحوه تأثیرگذاری بر پویاییموجود در بوم

 .های زیست محیطی بپردازدو بحران

 تاب آوری شهری

,  3:  2012توان تاب آوری شهری را بنابر نظر آگودالوورو و همکارانش ) با نگاه به تعاریفی که در باال بدان ها اشاره شد می 

Aguidelo - Vero et al  ،) این چنین تعریف نمود: »توانایی و ایستادگی شهر و یا سیستم شهری در برابر استرس ها و

آور را شهرهایی  بساخت، شهرهای تاهای انسان نیز در رابطه با محیط( Caputo, 2013: 8های وارد شده«. کاپوتو )شوک

توانند بصورت پایدار عمل کرده و در برابر مشکالت مقاوم بینی میداند که در شرایط پیچیده و بغرنج و غیر قابل پیشمی

های بسیار پیچیده و به هم محیطی محلی بر این عقیده است که »شهرها سیستمهای زیستبایستند شورای بین المللی طرح

های شهری به منظور مقابله با خواص فیزیکی، سازمانی، اجتماعی، و اقتصادی هستند. تاب آوری شهری توانایی سیستم وابسته

شهر و  1200 از بیش از متشکل المللیاین سازمان یک اتحادیه بین . (ICLEl, 2011با سطوح مشخصی از فشار است« )

اند ای است که به توسعه پایدار متعهد شدهاتحادیه های آنها در سراسر جهان و همچنین سازمان های دولتی محلی، ملی و منطقه

 (2015  :3 ,ICLEI )آوری شهر تاب آور، شهری است که از بهبود تاب :کنداین شورا تاب آوری شهری را اینگونه بیان می

این شهر ها میزان آسیب پذیری را کم کرده و  زندگی اجتماعی و اقتصادی خود حمایت می کند؛ها، و در ادارات، زیرساخت

. فزایش دهنددر برابر تغییرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی عکس العملی خالقانه ارائه می دهند تا پایداری بلند مدت را  ا

هایی که در ه فرد و مشخص حساس است، تالشهای محلی منحصر بهای شهر تاب آور نسبت به شرایط و منشاءفعالیت

گیرد باید به گونه ای طراحی شود که مقاومت و جهت جلوگیری از ایجاد بحران و یا وقوع فاجعه در یک بخش صورت می

آور بعنوان مفهومی کامل از تاب آوری شهری شهرهای تاب. تاب آوری جامعه و توسعه پایدار در چند ناحیه را افزایش دهد

دستور کار سیاسی در زمینه های حاکمیت شهری، زیرساختی، مالی، طراحی، توسعه اقتصادی و اجتماعی، مدیریت منابع و و 
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نیز تاب آوری را عموما به معنای توانایی جذب، تطبیق، و ( 2012شود. تامپکینز و هارلستون )مدیریت محیطی تعریف می

انند. عالوه بر این، برخی بر این عقیده اند که تاب آوری با اهداف شهری پاسخگویی در برابر تغییرات در سیستم شهری می د

 ;2012Tornpkins and Hurlston) ,معاصری چون پایداری دولت، و توسعه اقتصادی نزدیکی بسیاری دارد 

2013Desouza and Flanery,.) 

الت اولیه خود نیست بلکه به معنی تغییر آوری شهری ضرورتا به معنی باز گشت سیستم به حبا توجه به این تعاریف، تاب

به طور کلی برنامه (.  Folke et al, 2010باشد )وضعیت به حالتی جدید برای تطابق با تغییرات و ادامه حیات خود نیز می

سائل ریزان و سیاست گذاران در تالشند تا با فرآیندهای مختلف که بر شهر تاثیر می گذارد همگام شوند؛ در هر صورت، این م

معموال مربوط به تغیییرات فضایی )فشردگی شهری(، اقتصادی بحران اقتصادی(، و محیطی )گرم شدن کره زمین( است که می 

، بنابراین نقش برنامه ریزان شهری، (Kerr and Menadue, 2010تواند هزینه های اجتماعی زیادی را نیز در پی داشته باشد )

زمینه حساس و مهم بوده و در شکل گیری شهرهای تاب آور بسیار مهم تلقی می شود همراه با حکومت های محلی، در این 

در مقاله خود طرحی از شهرهای تاب آور ارائه می دهند که  (Desouza and Flanery, 20130 ۹1-۹5)دسوزا و فالتری 

ده اصلی آن تقسیم نمود تا مراحل برنامه می باشد. آنها بر این عقیده اند که می توان شهر را به اجزاء سازن 1مطابق شکل شماره 

ریزی، طراحی و مدیریت با سهولت بیشتری صورت گیرد. به نقل از پیکت و همکارانش، در باالترین سطح، این اجزاء قابل 

، حوزه فیزیکی شامل منابع فیزیکی )عناصر( و (Pickett et al, 2001تقسیم به حوزه های فیزیکی و اجتماعی هستند )

ا )مجموعه سازمان یافته از ابزارهای سیگنالی برای پردازش و توزیع عناصر( درون مرزهای شهر است. حوزه اجتماعی فرآینده

شایان ذکر است که تمامی اجزاء و عناصر عنوان . است آنها توسط گرفته صورت های ۔نیز شامل افراد، سازمان ها، و فعالیت

افراد نقش بسیار پررنگ تری بر عهده دارند زیرا ایجاد، اداره، و نگهداری دیگر اجزاء شده در یک سطح قرار ندارند. برای مثال 

 را تعیین می کنند.
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 های شهریآوری نظام:رویکرد بومشناسی شهری به عنوان بستری برای درک تاب (1) شکل

ل با یکدیگر می باشند تا مجموعه در شکل تعامل بین اجزاء گوناگون نیز به تصویر کشیده شده است. پنج جزء اصلی در تعام

ای را هدایت کنند که زندگی به شهر بخشیده و ارزش هایی را برای ساکنین دائم و موقتی آن فراهم آورند. با توجه به تصویر 

رکها میتوان مشاهده نمود که در حوزه فیزیکی و اجتماعی با هم اشتراکاتی نیز دارند و بر روی هم قرار می گیرند، برای مثال پا

و دیگر فضاهای عمومی موجود در شهر تعامالتی از لحاظ حوزه های فیزیکی و اجتماعی دارند. برای نمونه میتوان تعامالت 

بین افراد )برای مثال گردشگران(، فعالیت ها )برای مثال پیاده روی(، سازمان ها )برای مثال خدمات پارک(، فرآیندها )برای 

م آوردن امنیت مورد نیاز(، و منابع )برای مثال آثار هنری موجود در پارک( را تصور کرد. هر مثال اجازه ورود ماشین و فراه

 Desouza and, 2013کدام از این اجزاء به طرق مختلفی در ارتباط هستند که باعث تعالی جوهره و روح محیط می شوند )

Flanery ) توانند از نوع تخریب، زوال و یا شکست باشند، همانگونه که از شکل مشخص است صدمات وارد شده به شهر می

تخریب از دست دادن دائمی و یا ناتوانی هر یک از اجزای شهر و یا لینک های شبکه است که وظیفه اتصال اجزاء را به عهده 

دهد کاهش می دارند. زوال از کار افتادگی تدریجی به عضو است که در نتیجه، امکان ادامه عملکرد و پا کارایی آن در محیط را

دهد. شکست نیز و زوال به علت فقدان سرمایه گذاری برای نگهداری اجزاء و یا گنجاندن اجزاء جدید با کیفیت باال رخ می

زمانی رخ می دهد که امکان دسترسی به یکی از اجزاء فراهم نباشد و یا با عدم توانایی یکی از اجزاء در ایفای عملکرد خود 

ها و موانع تاثیر توانند بر فشارهای وارد شده تاثیر گذارند. تقویت کنندهها و افراد میز طریق اجزاء، برنامهشهرها ا. مواجه باشیم

کنند. تقویت کننده چیزی است که شدت و یا مدت فشار بر اجزاء شهر را افزایش می فشارها بر شهر و اجزاء آن را تعدیل می
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برد. اما مانع چیزی است که شدت و یا مدت فشار بر اجزاء شهر را کاهش ی را باال میدهد )بازخورد مثبت( و بنابراین تاثیر نهای

می دهد )بازخورد منفی(. برای مثال وجود نیروی کار متبحر و آزموده و سرمایه اجتماعی در یک جامعه بعنوان مانع در برابر 

کند. از سوی دیگر، عدم حضور این سم( عمل میبحران ها و مشکالت به وجود آمده توسط فشار های انسانی )همانند تروری

 . توانند تقویت کننده فشارها باشد و تاثیرات و صدمات بیشتری را فراهم آوردافراد و سرمایه اجتماعی می

 

 با استفاده از رویرد مبتنی بر سرمایه  بالیادرک و استفاده از مفهوم تاب آوری در برابر (2)شکل 

فالتری اعمال صورت گرفته توسط برنامه ریزان، سیاست گذاران، و همچنین شهروندان به سه دسته بر اساس نظر دسوزا و 

تقسیم می شود: برنامه ریزی، طراحی و مدیریت در رابطه با برنامه ریزی باید گفت که در طول مدت این مرحله به تعبیه و 

دها، و چبصورت فراگیری منابع جدید، و یا حتی باز بکار گیری اجزاء جدید در شهر، چه بصورت سازمان های جدید، فرآین

نمودن در های شهر بر روی تازه واردان، موقعیت ایجاد تاپ آوری بیشتر وجود دارد. بنابراین باید برنامه ها انعطاف پذیر بوده 

یی مناسبی در برابر تغییرات و بتوانند با تغییرات موجود در محیط همراه شوند. فرآیندهای برنامه ریزی نیز باید بتوانند پاسخگو
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داشته باشند. امروزه تالش های بسیاری در جهت افزایش مشارکت شهروندان در برنامه ریزی به منظور نائل آمدن به تاب 

آوری وجود دارد. سازمان های دولتی دریافته اند که نمی توانند برای شهروندان برنامه ریزی کنند، بلکه این امر بایستی همراه 

ارکت آنها صورت گیرد تا اطالعات و بازخورد سیاسی در جهات مختلف سرازیر شود. زمانی که برنامه ها ریخته شد، با مش

نوبت به مرحله دوم می رسد که فرآیند طراحی است. در بیشتر موارد، فرآیند رفت و برگشت میان برنامه ریزی و طراحی 

سومین دسته به  .ریزی بر انعطاف پذیری و تمرکز طراحی بر سازگاری استوجود دارد. دلیل این امر نیز تمرکز فرآیند برنامه 

مدیریت اختصاص دارد که شامل مجموعه ای از تصمیمات و اعمالی است که در زمان عادی و یا بحران که بر اجزاء مختلف 

باید سریع صورت گیرد.  شهر چه در زمان حال و چه آینده تاثیر گذار است( اتخاذ می شوند. مدیریت در شهرهای تاب آور

 .بنابراین نیاز به شهری است که با قدرت و شفافیت مزایای به وجود آمده را تصاحب نموده و با چالش ها نیز مقابله نماید

 های پیشبینیمخاطره از بعضی شاهد جهان گذشته، هایسال در است که آن از حاکی طبیعی بالیای و حوادث وقوع بررسی

 در کننده ابزارهای پیشبینی از بعضی اگرچه بود. چین سیچوان لرزة و زمین کاترینا گردباد آسیا، سونامی مانند طبیعی نشدة

 (.640:13۹4همکاران، و رضایی) است مؤثر هابحران آثار کاهش

 کاهش حال این با اند،یافته نیز افزایش هاریسک و شده پذیرترآسیب ایفزاینده به صورت افراد و جوامع این، وجود با اما

 & Mayunga, 2007: 1; Ainuddinشوند)می انگاشته نادیده سوانح وقوع از بعد تا پذیری اغلبآسیب و ریسک

Routray,2012.) در  که شد مطرح شهری هایآسیب کاهش دنبال به مطالعات شهری در آوریتاب بحث روند این دنبال به

 به توجه (. باThilo, 2011,218است) شهری اقتصادی و مشکالت اجتماعی از ناشی هایچالش و هامحدودیت با ارتباط

 با خطرات مقابله در شهروندان واکنش و انطباق بُعد به ضرورت توجه و شهری آوریتاب به توجه اهمیت در و نوشتار فوق

 همه پیشرفت شاهد تا ترقی برداشت به رو و بلند هایقدم یافته، توسعه با کشورهای همگام باید طبیعی، سوانح وقوع از ناشی

کالنشهر کرج به  ویژه به ایران، شهرهای اخیر، خطرپذیری هایسال در بود. بالیا این از ناشی هایکاهش آسیب و کشور جانبه

 عوامل، این کنار در است. داشته افزایش مترقبه غیر سوانح و برابر حوادث در دلیل عدم توجه به ظرفیت های اکولوژیکی آن،

-فقدان زیرساخت آپارتماننشینی، و ساختمانی باالی جمعیت، تراکم باالی تراکم شهری، نامناسب دسترسی شبکه معابر، نارسایی

 به توجه ضرورت که تشدید کرده را مشکالت قدیمی و خودرو نامنظم هایوجود بافت و شهری مدیریت ضعف مناسب، ایه

 بنابراین، .دهدمی افزایش را پایدار به توسعة رسیدن جهت در شهری مخاطرات برابر در شهر کرج آوریتاب میزان تقویت

 از .بپردازد کرج شهر مناطق بین تطبیقی مقایسه به آوری شهری،تاب هایشاخص و ابعاد طریق از تا دارد حاضر سعی پژوهش

 اندازه چه تا آوریتاب هایمؤلفه  از برخورداری لحاظ به مطالعه مورد مناطق وضعیت :شوندمی مطرح ذیل سؤاالت اینرو،

 است؟ مناسب
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 روش تحقیق

نشهرهای ایران و همچنین مرکز استان البرز و مرکز شهرستان کرج است و در کرانه غربی رود کرج و در دامنه الکرج یکی از ک

مازندران، از جنوب به شهرستان شهریار و استان است. این شهرستان از شمال به استان جنوبی رشته کوه البرز قرار گرفته

غ و استان قزوین و از شرق به شهرستان تهران محدود است. شهر کرج با طول جغرافیایی المرکزی، از غرب به شهرستان ساوجب

ورودی  ثانیه شمالی (پل تاریخی کرج، 45دقیقه و  48درجه و  35ثانیه خاوری و عرض جغرافیایی  30دقیقه و  0و  درجه 51

کیلومتری غرب شمالی تهران واقع  48متر از سطح دریا (ایستگاه راه آهن)، در فاصله  12۹7چالوس)، با ارتفاع  -جاده کرج

سال ساکن در شهر  18است. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان باالی  یروش تحقیق در این پژوهش پیمایش .است شده

نفر به عنوان نمونه  384نفر بوده است که از طریق فرمول کوکران  15۹24۹2است. حجم جامعه آماری که در این پژوهش  کرج

چند  گیری خوشه ایونهبا روش نم کرجنفر از ساکنان شهر  400انتخاب شده است. در عین حال در مرحله گردآوری داده 

با استفاده از کرج گانه شهرداری  12در مجموع مناطق  باشد،این تحقیق کاربردی و در سطح خرد میای انتخاب شدند.مرحله

 استوار موردی پژوهش بر نیز که آن تحقیق روش و کاربردی نوع از حاضر پژوهش. اندجدول اعداد تصادفی انتخاب شده

 مقاالت، کتب، از استفاده) ایکتابخانه از روش مرتبط، نظری مبانی مرور از پس مطالعه این در .است تحلیلی توصیفی است،

 بررسی به منظور اینرو، از .است شده مندبهره میدانی پیمایشِ به شیوة شهروندان از نیاز مورد هایداده کسب و (منابع الکترونیکی

 16 (،اقتصادی و نهادی اجتماعی، کالبدی، زیرساختی) بعد 4 قالب در ایپرسشنامهکرج،  شهر آوریتاب میزان سنجش و

 گیری احتمالینمونه شیوه به و پرسشنامه 383 تعداد مدل کوکران، براساس که گردید تنظیم، زیرشاخص31 با و شاخص

 توزیع مناطق از در هرکدام مطالعه مورد آماری جامعة میان در تصادفی به صورت و مناطق جمعیت به توجه با شده بندیطبقه

 را پرسشنامه این روایی .است آن باالی پایایی از حاکی که گردید محاسبه 83/0پرسشنامه  30برای  کرونباخ آلفای ضریب .شد

و  SPSSافزار های  نرم کمک با تحقیق هایداده تحلیل .کردند بررسی محتوا تحلیل روش از استفاده با موضوع کارشناسان

EXCL   از آوریتاب هایزیرشاخص و هاابعاد، شاخص از یک هر اهمیت و وزن نخست راستا انجام شده است. در این 

 چندگیری تصمیم هایروش از یکی از گیریبهره با شهر کرج گانة 12 مناطق سپس .آمد دست به شانون مدل آنتروپی طریق

 شدند. بندیاقتصادی رتبه و نهادی اجتماعی، کالبدی، زیرساختی بعد بعد 4از  آوریتاب میزان معیاره ویکور براساس
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 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه(1)شکل

 اطالعات تفسیر و شرح

مسائل تصمیم ر )دنشانو آنتروپی روش از استفاده با ابتدا کرج گانه شهر 12 مناطق تابآوری میزان فضایی تحلیل منظور به

گیری چند معیاره و بخصوص مسائل تصمیم گیری چند شاخصه، داشتن و دانستن اوزان نسبی شاخص های موجود، گام 

 . مؤثری در فرایند حل مسئله بوده و مورد نیاز است

 کمترین روش ،لینمپ از جمله روش های تعیین وزن های شاخص ها، می توان به روش های استفاده از پاسخ خبرگان، روش

-یکی از روش )Entropy (روش آنتروپی . کرد اشاره …و CRITIC روش ، تکنیک بردار ویژه، آنتروپی شانون،ذوراتمج

 . (می باشد گزینه-ربرای محاسبه وزن معیارها می باشد. در این روش نیازمند به ماتریس معیا معیاره چند گیری تصمیم ایه

 آمد سپس دست به آن هایزیرشاخص و آوریتاب کلی از ابعاد یک هر اهمیت و شد داده خاصی وزن متغیرها از هر یک به 

 کالبدی، و زیرساختی) آوریتاب بُعد چهار در شاخص زیر 31 در مطالعه مورد ویکور مناطق معیاره چند گیریتصمیم روش با

 .شدند بندی رتبه و بندی سطح (نهادی و اقتصادی اجتماعی،

 شانون آنتروپی روش از استفاده با آوریتاب هایشاخص برای آمده به دست وزن(، 1جدول)

وزن  هاابعاد و شاخص

 شاخص

وزن 

 بعد

وزن  ابعاد و شاخص ها

 شاخص

وزن 

 بعد
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تی
اخ

رس
 زی

دی
الب

ک
 

 03/0 دسترسی

707/0 

دی
نها

 

 247/0 نهادی بستر

161/0 

سببت واحدهای مسبکونی امتیاز  ن

 به نسببت بتنی و با اسبکلت فلزی

 مسکونی واحدهای کل

 378/0 نهادی عملکرد 378/0

 375/0 نهادی روابط 5۹2/0 ساختمانی تراکم امتیاز معکوس

عی
ما

جت
ا

 

 08۹/0 اجتماعی سرمایه

034/0 

دی
صا

اقت
 

یببی نببا بببران تببوا  جبب

 خسارت

301/0 

0۹8/0 

سبببت امتیاز سببواد جمعیت ن  با

 دیپلم باالی

شبببت توانبایی 708/0  ببه برگ

 شرایط مناسب

147/0 

سبببت امتیاز معکوس  جمعیت ن

 کل جمعیت به زن

یبباز - تبب مبب بببت ا سبببب  ن

هبای مبد خبانوار  ببا درآ

 فقر خط از باالتر

467/0 

سببببت امتیاز  65 تا 6 جمعیت ن

 کل جمعیت به سال

سببت امتیاز -  جمعیت ن

 جمعیت کلبه  شاغل

- 

سببت امتیاز 203/0 سالمتی پوشش  شباغالن ن

 و صنعت

شبببباورزی  کبل ببه ک

 شاغالن

086/0 

 

 برخوردار وزن باالتری از ابعاد سایر میان در 707/0وزن  با کالبدی زیرساختی بعد که است آن از حاکی ابعاد وزن بررسی

 به ادامه در که دارد قرار 034/0اجتماعی با  بعد و 0۹8/0با اقتصادی بعد 161/0با  بعد نهادی ترتیب، به آن، از بعد و باشندمی
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 کوچکتر از گروه سه در S,R,Q مقادیر براساس هاگزینه  VIKORمدل  اجرای در شود.می ابعاد پرداخته از کدام هر تشریح

 شناخته برتر گزینه عنوان به Qگروه  در که شودانتخاب می برتر گزینه عنوان به ایگزینه سرانجام، .شوند می مرتب بزرگتر به

 دهد.می نشان را کرج شهر گانه 12مناطق  برای شده محاسبه S,R,Qمقادیر  زیر جدول. شود

 محیطی مخاطرات برابر در کرج شهر مناطق آوریتاب برای ویکور مدل اجرای در S,R,Q( مقادیر2جدول)

مناط

 ق

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

S 138/

0 

269/

0 

911/

0 

47/0 645/

0 

183/

0 

283/

0 

429/

0 

407/

0 

432/

0 

812/

0 

912/

0 

R 067/

0 

144/

0 

679/

0 

34/0 372/

0 

066/

0 

153/

0 

234/

0 

144/

0 

335/

0 

637/

0 

707/

0 

Q 999/

0 

854/

0 

022/

0 

572/

0 

434/

0 

971/

0 

838/

0 

681/

0 

765/

0 

6/0 118/

0 

- 

 

-تاب حال (، در4/0-2/0تابآور) نسبتاً( 2/0-0) تابآور کامالً با وضعیت ویکور ارزش براساس تابآوری وضعیت ادامه در

 شدند. ارزیابی و ( سطح بندی1-8/0آوری)تاب عدم ( و8/0 -6/0پایین) آوری(، تاب6/0-4/0وری)آ

 کالنشهر کرج چهارگانه ابعاد تابآوری هاییافته

 

 که همانطور. است نمایان (3) جدول در ویکور مدل براساس طبیعی مخاطرات برابر در کرج شهر مناطق آوریتاب وضعیت

 برابر در را آوریمیزان تاب بیشترین صفر، معادل Q مقدار دریافت با 12 منطقه ،کرج شهر مناطق میان در شودمی مشاهده

 این در تابآوری نامطلوب نشانگر وضعیت و 1 منطقة به متعلق کهQ (۹۹۹/0 ،)مقدار  مقابل بیشترین در دارد. طبیعی مخاطرات

  12و  11، 3 مناطق  گیرند.می قرار گروه  4تابآوری در  وضعیت کلی ابعاد لحاظ به کرج شهر مناطق طور کلی است. به منطقه

فرهنگی  نظر از و باال به رو متوسط اقتصادی نظر از این مناطق ساکنان وضعیت هستند. آورتاب کامالً طبیعی در برابر مخاطرات

 به سمت حرکت حال در نیز  10و  5، 4باالست. مناطق  و اجتماعی اقتصادی پایگاه با مهاجران و قدیمی ساکنان شامل بیشتر
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 نظر از و است و نوسازی بهسازی حال در که دارد وجود مناطق این در بافت وقفی بیشترین کالبدی نظر از زیرا است آوریتاب

 و 8 منطقه پایین آوریتاب های  کلی، یافته همچنین کنند.می زندگی مناطق این در محالت قدیمی ساکنان بیشتر نیز اجتماعی

 این در شهر ایحاشیه و غیررسمی بافت گرفتن قرار آن اصلی دلیل که میدهد نشان را  7و  6، 2، 1مناطق  آوریتاب عدم و ۹

  است. مناطق

 ویکور مدل از استفاده با محیطی مخاطرات برابر در آوریتاب لحاظ به کرج شهر مناطق وضعیت( 3)جدول

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مناطق

 - Q 999/0 854/0 022/0 572/0 434/0 971/0 838/0 681/0 765/0 6/0 118/0مقدار 

وضعیت 

 تاب آوری

 کامالً آوریتاب عدم

-تاب

 آور

-تاب حال در

 وریآ

 در پایین آوریتاب آوریتاب عدم

 حال

-تاب

 آوری

 آوربتا کامالً

 

 

 

 نقشه نهایی تاب آوری(2شکل)
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 بحث و نتیجه گیری

شبود.یکی از مهم  شبهر و در نهایت موجب بحران می  سبتم  سبی سبیب پذیری در  شبهرها باعث افزایش آ کاهش تاب آوری در 

می توان به طور نظام مند چگونگی پیوسبتگی عناصبر و ترین ابعاد مهم تاب آوری، ابعاد کالبدی آن اسبت.از طریق چنین بعدی 

شبهر مورد ارزیابی قرار داد. سبت که از  سباختار کالبدی را در  تاب آوری ، یکی از ابعاد تأثیرگذار در میزان تاب آوری جوامع ا

سببان ضببعیت جوامع را از نظر ویژگی های فیزیکی و جغرافیایی تأثیرگذار در هنگام بروز  . حه ارزیابی کردطریق آن می توان و

زیرشباخص،  31شباخص و  16بعد اقتصبادی، اجتماعی، کالبدی و نهادی(،  4در پژوهش حاضبر، سبعی گردیده تا با اسبتفاده از 

تحلیل فضبایی تاب آوری مناطق دوازده گانه شبهر کرج در برابر حوادث غیرمترقبه صبورت گیرد. در ابتدا بیان مسبئله و پیشبینه 

سببی قرار  سبباس تحقیق مورد برر شببد که مناطق برا سببی  سبباس ارزش ویکور برر ضببعیت تاب آوری برا سببپس و گرفتند و 

طبقه )کامال تاب آوری نسببتا تاب آور، در حال تاب آوری، تاب آوری پایین و عدم تاب آور(، دسبته  5شبان در قالب وضبعیت

طق دوازده گانه شهر کرج، دارای توان تاب گانه تاب آوری شهری، منا 4بندی شدند. نتایج یافته ها نشان داد که براساس ابعاد 

شباخص سبتند. افزون بر این، هر یک از  سببت به هم ه شباخصآوری متفاوتی ن  مناطق از پهنه هر در آوری تاب هایها و زیر

صببادی، متفاوت های ویژگی و موقعیت به توجه با گانه دوازده ق تحقی نتایج. کنند می فرق هم با نهادی کالبدی، اجتماعی، اقت

 / 3گانه شهر کرج، ابعاد کالبدی )با میانگین  12حاضر حاکی از آن است که در بین ابعاد مختلف تاب آوری شهری در مناطق 

سبببپس اجتمباعی )ببا میبانگین ( 54 سبببب تری دارد. در رده هبای بعبدی نیز، ببه ترتیبب ابعباد نهبادی و ( 14/  3و  ضبببعیبت منبا و

یبانگین  ببا م صبببادی ) ببا تحقیق داداش پور و عبادلی )( 21/  2اقت تبا حبدودی  ( 13۹4قرار دارنبد. نتیجبه این بخش از پژوهش 

سبب  ضبعیت نامنا سبپس ابعاد کالبدی و شبهر قزوین به لحاظ ابعاد نهادی و  سبازگاری دارد؛ چرا که در پژوهش آنها مجموعه 

صبادی و اجتماعی قرار دارند. سبیب پذیر ( 2011ق مولر و همکاران )در تحقی تری دارد و بعد از آن به ترتیب ابعاد اقت مناطق آ

سبیل با شبیلی را در برابر  سبانتیاگو در  شبهر  شبرقی  شبماری و همچنین دیدگاه های  بخش  سبر سبتفاده از داده های مکانی و  ا

شبهروندان، شبناسبایی شبدند و در نهایت راهکارهای مناسبب برای برنامه ریزان شبهری ارائه نمودند در حالی که در این تحقیق 

شبباخصت شببهر کرج از لحاظ  شببی مامی مناطق  سببی و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ماروم همچنین در پژوه های تاب آوری برر

 در تواند می اجتماعی سبرمایه داد نشبان نتایج و اسبت پرداخته اجتماعی پذیری ۔تنها به بررسبی بعد آسبیب 2014دیگر در سبال 

شبد مؤثر آوری تاب جهت خطر درک شبهر کرج در 12 مناطق شبده سبعی تحقیق این در که حالی در. با بعد تاب آوری  4گانه 

 / 2زیرشباخص مورد بررسبی قرار گیرد که شباخص سبرمایه اجتماعی از شباخص های بعد اجتماعی اسبت که با میانگین  31با 

سبوزا  5از  88 سبرمایه اجتماعی تاب آورند. همچنین  شبان داد که مناطق مورد مطالعه تا حدودی از نظر  ( 2016و همکاران )ن
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 شهرها اغلب فاصله از حاکی که دادند قرار بررسی مورد اسپانیا استانی مراکز در را آوری تاب های ۔در پژوهش خود شاخص

شبان داد که در حدود شبه آوری تاب از سبت. نتایج این پژوهش نیز ن شبهر کرج  50ری بوده ا سبی در  صبد مناطق مورد برر در

سبتند. این نتایج با  25دارای عدم تاب آوری و تاب آوری پایین و تنها  صبها کامال تاب آور ه شباخ صبد از مناطق از لحاظ  در

شبهر تبریز حاکی از  شباخص های تاب آوری در کالن  سبی  سبت، زیرا برر سبو یافته های پژوهش فرزاد بهتاش و همکاران هم

ضبعیت نامطلو شبور هنوز و شبهرهای ک ضبی از مناطق و  سبت که بع سبت. این نتایج حاکی از آن ا شبهر ا ب تاب آوری در این 

شبهروندان با هدف افزایش مقاومت و تحمل و برگشبت پذیری به حالت  شبهر و در میان  سبت زمینه های الزم را در  سبته ا نتوان

با توجه به تحلیل های انجام گرفته مشبخص شبد که شبهر  سبرانجام، اولیه را بعد از وقوع حوادث و سبوانح طبیعی افزایش دهد.

سببباختی در -کرج از نظر بعد کالبدی سبببت که به عنوان  ۹و  7 6، 2، 1منطقه  5زیر در برابر مخاطرات طبیعی عدم تاب آور ا

سبط به پایین در آنها زندگی م سبتاها و گروههای درآمدی متو شبترین مهاجران رو سبوده، بی شبیه ای و اغلب فر ی کنند. بافت حا

درصبد مناطق شبهر کرج اسبت که نیازمند توجه جدی در زمینه تعمیر شببکه معابر، بهبود دسبترسبی مناسبب  41این مناطق شبامل 

شبهری، ایجاد زیرسباخت های مناسبب می باشبند. در ادامه بررسبی، شباخص های اجتماعی براسباس مدل ویکور حاکی از تاب 

درصبد از مناطق شبهر( از حداقل  50یعنی ) 11و  10، 86، 3، 1در حالی که مناطق می باشبد،  ۹و  7آوری کامل تنها دو منطقه 

شبباخص سببی  شببهر کرج حاکی از آن تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی محروم اند. برر های اجتماعی در مناطق 

سببت جمعیت  سببت افراد تحت پوشبش بیمه و امتیاز ن سبت که به جز دو شباخص امتیاز ن ال به کل جمعیت، مابقی سب 65تا  6ا

سبط شباخص سبی ( 3ها از حد بهینه )متو ضبر به طور کلی از میان مناطق مورد برر پایین ترند. با توجه به یافته های پژوهش حا

صبد عدم تاب آور،  6/  16 صبد در حال تاب آور،  | 6 / 16در صبد تاب آوری پایین،  4/  8در سببتا تاب آور و  25در صبد ن در

صببد کامال  4/  33 شببند. در این بعد از تاب آوری، مناطق در عدم تاب آور بوده که  10و  1تاب آور از نظر بعد نهادی می با

شبکیل می سبتایی ت صبوص منطقه یک، اغلب از مهاجران رو دهند و از نظر کالبدی هم بافتی قدیمی دارند. سباکنان آنها را، به خ

درصبد از مناطق از نظر اقتصبادی نسببتا تاب آور بوده و مناطق  6 / 41دهد که در مقابل نتایج مطالعات صبورت گرفته نشبان می

ضببعیت بهتری دارند. به طور کلی یافته  سببه تاب آوری اجتماعی، و سببت که  -شببهر کرج در مقای های پژوهش حاکی از آن ا

صبد 50 حدود در زیرا ندارند را الزم تابآوری طبیعی مناطق در برابر مخاطرات سبی مناطق مورد در  و تابآوری عدم دارای برر

 .باشندمی پایین تابآوری
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Investigating the impact of a resilient city on natural hazards 

(Case study; Karaj city) 

 

 

Abstract 

Cities, as the most complex man-made structures, face a wide range of risks, both because of the 

wide range of risks and changes and because of their multiple vulnerabilities. What is being 

discussed today in the world of city management is the resilience of cities, which is very important 

because it can easily affect the life and durability of a city. Today, the occurrence of natural 

disasters and the damage caused by these disasters in different parts of the world has made making 

cities and urban areas safer, a long-term but achievable challenge so that urban communities to 

quickly return to the status quo ante. Crises in the face of natural disasters tend to reduce the 

damage to some extent. Meanwhile, resilience is an important way to strengthen communities and 

cities by using their capacities. The present study uses a descriptive-analytical method to 

investigate the resilience of Karaj areas against environmental hazards. A questionnaire was 

prepared in 4 dimensions, 16 indicators and 31 sub-indicators and 383 questionnaires based on 

Cochran model were randomly selected from the statistical population. The study was distributed. 

Vikor multivariate decision model has been used to investigate research and data analysis problems 

and the standard weight of each indicator has been calculated by Shanol entropy method. The 

results of research data performed with the help of SPSS and EXCEL software show that among 

the various dimensions of urban resilience in the 12 districts of Karaj, the physical dimensions 

with an average of (3.54) and then social ( With an average of 3.14), they are in a better situation, 

but in general, about 50% of the studied areas in Karaj have low resilience and low resilience, and 

only 25% of the areas are completely resilient in terms of indicators. 

Keywords: resilience, urban ecology, environmental hazards, sustainability, Karaj 

 

 


