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تابآوری شهری چارچوبی الزام آور برای مدیریت آینده شهرها

فرخ نامجویان ،1محمد تقی رضویان* ،2رحیم سرور3
 1دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامه ريزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران
 2استاد گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 3استاد گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران
تاریخ دریافت مقاله1395/5/4 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1395/9/18 :

1

همزمان با بزرگتر شدن شهرها و تنوع نياز های شهری ،در كنار آسيبها و تهديدهای طبيعي مسائل
انساني نيز شهرها را تهديدخواهندكرد.بنابراين الزمست تا به دنبال افزايش ظرفيت و توان سکونتگاههای
شهری و ضريب تابآوری آنها ،زمينه برای مديريت با كيفيت شهرها برای نسلهای آينده مهيا گردد .اين
پژوهش با هدف بررسي و تبيين ديدگاهها و مدلهای تابآوری شهری به دنبال تدوين چارچوبي مناسب
برای مديريت آينده شهرها صورت گرفته است .نتايج حاكي از آن است كه  ،به دليل گستردگي مفهوم
تابآوری در همه ابعاد اجتماعي ،اقتصادی ،نهادی -برنامه ريزی و نيز كالبدی-زيرساختي ،مديران شهری
بايد به تحليل اليههای شهری در ابعاد مختلف ،بهبود سطح خدمات در زمان بحران ،شناخت اماكن
آسيبپذير در زمان بحران ،تقليل ميزان خطر با افزايش استحکام و برنامهريزی زير ساخت ها و بهره گيری
از مدلهای بازيابي در كوتاهترين زمان ممکن پرداخته و با عنايت به اين متغيرها و مولفهها ميتوان
شهرهای آينده را تابآور نمود.
کلید واژهها :آسيب پذيری ،تابآوری شهری ،مديريت آينده شهر ،بازيابي شهری

 -1مقدمه و طرح مسئله
بالیای اتفاق افتاده در سالیان اخیر بیانگر این موضوع است که جوامع و افراد به صورت فزاینده ای آسیبپذیر
شده و ریسکها نیز افزایش یافتهاند .با این حال ،کاهش ریسک و آسیبپذیری اغلب تا بعد از وقوع حوادث نادیده
انگاشته میشوند ( )Mayunga, 2006:1این در حالی است که شهرها به واسطه تغییر و پویایی دائمیشان همواره در
معرض خطرات و آسیبهای جدیدی خواهند بود که نیازمند وجود روشها و الگوهای مناسبی جهت مواجهه و
مدیریت این سوانح می باشند .در واقع شهرها نیازمند رسیدن به سطحی تابآور در ابعاد مختلف خود هستند .در
* نويسنده عهده دار مکاتبات:
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چنین شرایطی شهرها و شهروندانشان آمادگی الزم را برای هر گونه چالش و حادثهای (اعم از طبیعی و انسانی) را
خواهند داشت و آن چه که مهم است اراده و خیزش این شهرها و مدیریت شهری آنها و حرکت گامبهگامشان
بسمت شهرهای آماده و نزدیکتر شدن به شهرهای تابآور است (بهتاش و همکاران .)9 :1392 ،از این رو برای
جلوگیری از افزایش آسیبپذیری ،ضرورت دارد تا تابآوری جامعه محلی شناسایی و اینکه چه نقاط قوتی در
جامعهای که دستخوش سانحه است .برای ساختن مسیر امن توسعه در آینده ،وجود دارد که میتوان از آنها بهره
گرفت .شناسایی تابآوری مردم برای طراحی و اجرای واکنش مناسب به سوانح که دارای اثرات توسعهای هستند
ضرورت دارد (رضایی .)10 :1389 ،با بکارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش
مانند فرم،بافت و ساخت شهر،کاربری اراضی شهری،شبکههای ارتباطی و زیرساختهای شهری و غیره می توان تا
حد زیادی اثرات و تبعات ناشی از حوادث شهری را کاهش داد( .لطیفی .)1 :1389 ،نگاهی که تاکنون در مدیریت
حوادث و مدیریت شهری وجود داشته ،نگاه مقابلهای و کاهش مخاطره بوده است .که این نگاه باید با توجه به
تحوالت ایجاد شده در شهرها و نیز وجود مدلها و روشهای منطقی در راستای مقابله با خطرات شهری باید بهبود
یابد .چراکه هرچه ظرفیت شهرها در تحمل فشارهای گسترش شهری کمتر باشد ،تاثیر منفی بیشتری بر روی زمین
خواهد گذاشت ،و به مجال اندکتر ما به عنوان نوع انسانی برای بقای جمعی منجر خواهد شد .بنابراین کاهش خطر
سوانح از اهمیت خاصی برخوردار است و ضرورت دارد جایگاهی مناسب در سیاستگذاریهای ملی هر کشور باز
کرده تا بتوان شرایط مطلوبی برای کاهش خطر موثر و کارا در سطوح مختلف ایجاد نمود ( .)Davis et al, 2005در
این میان ،مفهوم تابآوری ،مفهوم جدیدی است که بیشتر در مواجهه با ناشناختهها و عدم تبیین تابآوری در برابر
تهدیدات ،به کار برده میشود (بهتاش و همکاران .)2 :1392 ،بحث تابآوری در مطالعات شهری و منطقهای به
دنبال کاهش آسیبهای شهری مطرح شده است .(Thilo Lang,20,1019) .شهرهای تابآور از طریق تعمیق درک ما
از وضعیت موجود و حرکت به سمت راهکارهای پایدارتر میتوانند نقطه عزیمت مناسبی فراهم کنند .این رویکرد
به پیوند فرآیندهای اقتصادی ،اجتماعی با فرآیندهای زیست محیطی کمک کرده و از آسیب پذیری فضایی ،اقتصادی
و اجتماعی شهرها جلوگیری نموده ودر نتیجه منجر به افزایش ظرفیت برای مقابله با تغییرات آهسته و ناگهانی است
که در شهرها رخ میدهند .از این روست که تبیین رابطة تاب آوری در برابر سوانح و بالیای شهری (طبیعی و
انسانی) کاهش اثرات آن ،با توجه به نتایجی که در بر خواهد داشت و تاکیدی که این تحلیل بر بعد تابآوری دارد
از اهمیت باالیی برخوردار است .در واقع هدف از این رویکرد کاهش آسیبپذیری جوامع و تقویت تواناییهای
مردم و مدیریت شهری برای مقابله با خطرات ناشی از وقوع سوانح طبیعی است .بر این اساس ،پژوهش حاضر در
پی تحلیل آسیبهای شهری و بررسی مدلها ،دیدگاه ها و شاخص های تابآوری شهری است تا با بهره گیری از
این متغیرها ،ضرورت توجه به تابآور نمودن شهر ها را در جهت دستیابی به مدیریت بهینه آینده شهرها بیان نماید.

 -2پیشینه پژوهش
پیرامون شهر و تاب آوری آن در داخل و خارج از کشور تحقیقاتی صورت گرفته است که میتوان مهمترین آنها
را به شرح زیر بیان داشت :سپهر ( ،)1393در بررسی "تحلیل نقش تابآوری اکولوژیکی در اکوسیستمهای شهری "
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ارتباط الگوی شهری با عملکرد اکوسیستم در قالب مدل مفهومی تحلیل نموده است وفرض را براین قرار داده که
تابآوری در اکوسیستمهای شهری تابع فعالیتهای انسانی و زیستگاههای طبیعی است که به وسیله آن فرآیندهای
اقتصادی – اجتماعی و بیوفیزیکی در نواحی شهر اداره می شود.کاظمیان و همکاران (  ،)1393در مقاله بررسی میزان
حمایت از مفهوم تاب آوری شهری در قوانین شهری ایران ؛ یافته های تحقیق نشان میدهد که رویکرد مدیریت
بحران در قوانین شهری ایران کالبدی بوده و تنها مقاومسازی بناها مد نظر قرار گرفته و به دیگر ابعاد تاب آوری
شهری که ابعاد اقتصادی و اجتماعی هستند توجه کمتری شده است ،آنچه در مورد تابآوری دارای اهمیت است
اجتماع محور بودن آن است که در آن مفاهیمی مثل مشارکت شهروندان  ،نیاز ذینفعان متعدد ،پایداری و امنیت
اجتماعی ،هویت جمعی و دیگر مسایل اجتماعی مطرح میگردد که برای تحقق آن با توجه به این که ایران در پهنه
خطر در برابر بالیای طبیعی قرار دارد نیازمند تحقیقات بیشتر در این زمینه و تغییر رویکرد سیستم مدیریت شهری و
مدیریت بحران به اجتماع محور بودن این مفهوم است تا شهرها به سوی تابآور شدن پیش روند .رضایی (،)1392
در مطالعهای تحت عنوان "ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی (مطالعه
موردی :زلزلهی محلههای شهر تهران)" نشان داد که محلههای قیطریه ،ستارخان ،نارمک و قلعه مرغی از نظر
شاخصهای تابآوری اقتصادی و نهادی به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند .فالحی و همکاران
( ،)1392در مقاله بازسازی تابآور از دیدگاه طراحی شهری ،پس از زلزله  1382بم؛ نتایج حاصل نشان میدهد که
توجه به برخی مختصات طراحی پایدار شهری مانند هویت شهری ،خوانایی و نشانههای شهری و همچنین توسعه
فضاهای چند منظوره ایمن در برابر زمین لرزههای آتی در درون بافت مسکونی عالوه بر تقلیل آسیب پذیری و
مقاومسازی کالبدی جدارهها ،میتوانند به بازسازی تاب آور از دیدگاه طراحی شهری بم کمک نمایند.رضایی
( ،)1390در رساله دکتری خود با عنوان" تبیین تابآوری اجتماعات شهری به منظور کاهش اثرات سوانح
طبیعی(زلزله)؛ مطالعة موردی :کالنشهر تهران" با هدف «تبیین مولفه ها و شاخصه های سازنده تاب آوری و تعیین
سهم عوامل موثر بر تقویت تابآوری"میزان تاب آوری در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و کالبدی به منظور
مقابله با اثرات سوانح طبیعی (زلزله) در کالنشهر تهران و تبیین عملی نقش تابآوری و یا تقویت تابآوری
اندازهگیری نموده است.رفیعیان و همکاران ( ،)1390در مقاله تحت عنوان "تبیین مفهومی تابآوری و شاخصسازی
آن در مدیریت سوانح اجتماع محور( ")CBDMنتایج نشان میدهد تعریف کارینتر و همکاران ( )2001از تابآوری
تعریفی قابل تأکید در جامعة علمی بوده است و براساس آن ،شاخصهای مطلوب برای سنجش تابآوری در قالب
ابعاد چهارگانة اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و کالبدی و محیطی پیشنهاد میشود .خلعتبری و همکاران(  ،)1389در
مقاله ارتباط بین تابآوری و رضایت از زندگی؛ نتایج حاصله نشان داد ،بین تابآوری و رضایت از زندگی رابطه
مثبت وجود دارد .بین مردان و زنان از نظر رضایت از زندگی تفاوت وجود دارد .بین زنان و مردان از نظر تابآوری
تفاوتی وجود ندارد.در سطح جهانی نیز پژوهشهای زیادی صورت گرفته است؛ آماراتونگا و هیق (، )2011با جمع
آوری مقاالت و نظرات افراد مختلف در یک مجموعه ،بازسازی محیطهای شناخته شده را پس از سوانح به منظور
افزایش تابآوری مورد بررسی قرار داده و نتیجه میگیرند که تابآوری را باید در زمره ملزومات بازسازی قلمداد
نمود .یلیو و همکاران ( ،)2011در پژوهشی شهرها را از سه جنبه شامل ساختار طبیعی ،جامعه ساکن و فعالیت های
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دولتی مورد بررسی قرار داده و افزایش ظرفیت تحمل و جذب فشار را در هر جنبه به عنوان عامل افزایش تابآوری
بیان نموده اند.کاتر و دیگران ( ،)2011در مطالعه دیگر در زمینه "طراحی معیارها و شاخصهای تابآوری در برابر
بالیای طبیعی" را انجام دادند که هدف اصلی آنها تدوین و طراحی شاخص تابآوری مخاطرات برای آزمودن یا
تعیین معیار شرایط تابآوری جوامع است .و شاخصهای منتخب خود را در ابعاد تابآوری اجتماعی ،اقتصادی،
نهادی  -زیرساختی و سرمایهای جامعه مورد بررسی قرار دادند .آلن و بریانت( ،)2010تاب آوری شهرها و نقش
فضاهای باز در تابآوری در برابر زمین لرزه را مطرح نموده و بر نقش برنامه ریزی شهری و برنامه بازتوانی در
بازسازی تابآوری تاکید کرده اند.

 -3روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توسعه ای بوده و روش تحقیق نیز از نوع اسنادی و کتابخانهای است .پژوهش
اسنادی ،پژوهش مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد؛ مانند آرشیوها یا آمار رسمی است .در این تحقیق ضمن
بررسی مبانی نظری و ضرورت انجام تحقیق به تحلیل مباحث تابآوری در شهرها و نیاز شهرهای آینده و مدیریت
شهری به این اصل پرداخته خواهد شد و ضمن بیان دیدگاه ها ،ابعاد و مدلهای تاب آوری شهری به بیان مدل
مفهومی از شهر تاب آور و عوامل موثر بر آن مبادرت خواهد شد.

 -4مبانی نظری
 -1-4تاب آوری و تاب آوری در شهر
تابآوری از دهه  1970به وسیله هولینگ ) (Holling, 1973:11اکولوژیست مشهور کانادایی و در رابطه با
سیستم های اکولوژیکی مطرح گردید .واژه تابآوری ،اغلب به مفهوم « بازگشت به گذشته » به کار می رود که از
ریشة التین « »Resilioبه معنای « برگشت به عقب » گرفته شده است( .)Kelin et al., 2003هولینگ معتقد است؛
تابآوری تداوم روابط و پیوندهای درون یک سیستم را تعیین میکند و مقیاسی از توانایی این سیستم برای جذب
تغییرات پارامترها و متغیرهای ثابت و متحرک و حفظ بقا است .(Holing, 1973:17) .به نظر هولینگ تابآوری و
پایداری ،دو ویژگی مهم در سیستمهای اکولوژیکی هستند .آلن و بریانت در ،2010تابآوری را به عنوان ظرفیت
یک سیستم به منظور پاسخگویی به اختالل ایجادشده در آن تعریف کرده و تأکید میکند که درسیستمهای تابآور
پس از اعمال تنش و اختالل ،ساختار و عملکرد سیستم تغییر نمیکند .علیرغم تفاوت در واژهشناسی ،درسال 1994
«مستن »1عنوان کرد که تابآوری باید به عنوان یک فرآیند درک شود.(Santo, 2010 :139 (.معموالً تابآوری در
یک ساختار دوبعدی توضیح داده و مطالعه میشود .این ساختار دوبعدی نمایش بحران و تعدیل مثبت خروجی آن
را در برمیگیرد .همچنین تابآوری به عنوان سازواری (انطباق) مثبت تعریف شده است .نمود این سازواری
(انطباق) مثبت موفقیت در رویارویی با گونههای خاصی از وظایف در هر سطح از زندگی است .چرا که هر سطحی

Masten
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از زندگی وظایف متناسب با خود را طلب میکند.خاصیت ذاتی (ویژگی ذاتی) تابآوری این است که یک عملکرد
میباشد نه یک حالت نهایی (تابآوری یک توانایی است) ،تابآوری در به حداقل رساندن تاثیرات منفی اتفاقات
بزرگ کمک میکند و از سرگیری سریع یک حالت عملی را برای سیستم تسهیل مینماید در حالی که همین سیستم
میتواند مشابه حالت قبلی یا فراتر از آن باشد.در حالی که تعریف دقیق درخصوص تابآوری ممکن است در
جزییات خود به لحاظ توصیفات ،تمرکز و تعیین محدودهاش متنوع باشد ،بنیاد تابآوری منطقه و جامعه )(Carri

پنج مفهوم اصلی که در هر تعریف وجود دارد را به ما نشان میدهد .این مفاهیم عبارتند از:
* تابآوری یک خاصیت (ویژگی) جامعه ،سیستم ،منطقه و غیره است؛
* تابآوری یک جنبهی ذاتی و پویا از سیستم است که به صورت مداوم میباشد؛
* تابآوری عناصری درخصوص انطباق را در بر میگیرد و میتواند به راحتی یا متغیرهای جدید خود را وفق
دهد؛
* تابآوری سیستم را در مسیر مثبتی نسبت به حالت قبل از جامعه قرار میدهد؛
* تابآوری قابل مقایسه و نسبی است )(Mieler & Brechwald, 2012

ارتباط بین تاب آوری ،آسیبپذیری و ظرفیت انطباقی ،هنوز به خوبی بیان نشده است در حالیکه این سه مفهوم
اجتماعی در انزوا و درون زمینهی رشتههای مختلف توسعه داده شدهاند شروع به همگرا شدن کردهاند با این حال
هنوز هیچ اجماع روشنی در مورد ارتباط بین سه مفهوم وجود ندارد ) (Maguire & Hagen, 2007,13در همین
زمینه باید خاطر نشان ساخت که تابآوری در حقیقت معکوس آسیبپذیری است و در کنار عوامل مواجهه و
حساسیت از تابآوری به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده آسیبپذیری یاد میکنند ولی باید توجه داشت که از
لحاظ نظری استفاده از مفهوم تابآوری به عنوان معکوس آسیبپذیری هیچ گونه اطالعات جدیدی را به بحث
اضافه نمیکند در حقیقت استفاده از چنین تعبیری زمینه ساز نوعی تسلسل میشود به عبارت دیگر گفته میشود که
سیستم آسیبپذیر است چون تابآور نیست و تابآور نیست چون آسیبپذیر است .این موضوع باید به این نکته نیز
توجه داشت که در تحقیقات سانحه ،تابآوری به صورت توانایی اصلی برای نجات یافتن و کنار آمدن با سانحه به
همراه کمترین میزان تاثیرات و خسارات وارده تعریف شود بنابراین عموما بر روی سیستمهای اجتماعی همراه با در
نظر گرفتن ابعاد پیش از سانحه و به منظور جلوگیری از خسارات و تلفات ناشی از سانحه تمرکز دارد .نتیجه حاصل
از این تابآوری زمانی که به معنای توانایی کنار آمدن با سانحه و واقعه تعریف شود در داخل مفوم آسیبپذیری
گنجانده میشود ) (Mayunga, 2006در این راستا تابآوری فرایند محور به صورت آموختن مداوم و
مسئولیتپذیری برای تصمیمگیریهای بهتر در زمینه افزایش ظرفیت برخورد با سوانح تعریف میشود باید توجه
داشت که تعیین اینکه تابآوری حاصل یک فرآیند بوده و قدمی در راستای تقلیل اثرات سوانح است باعث
جایگزین شدن ظرفیت تطبیق در تابآوری میشود.عالوه بر همه این مسائل ،تابآوری ،توانائی یا پیامد سازگاری
موفقیتآمیز با شرایط تهدید کننده و سازگاری مثبت در واکنش با شرایط ناگوار است و به واسطهی کاهش
هیجانهای منفی و افزایش سالمت روان ،رضایت بیشتری از زندگی را در پی دارد  .تابآوری با بهزیستی
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روانشناختی ،ارتباط مثبت و معنیداری دارد و می تواند موجب ارتقاء کیفیت زندگی شود .کیفیت زندگی ،درجهی
رضایت در تجارب فرد است ،و شامل رضایت از زندگی ،رضایت در تصور از خود ،سالمت و فاکتورهای اجتماعی
و اقتصادی است  .بهزیستی روانی ،جزء روانشناختی کیفیت زندگی است که شامل دریافتهای اشخاص بین
هدفهای معین و پیامدهای عملکردی می باشد و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در زندگی منتهی میشود.
(خرازی .)82 :1393 ،بر مبنای تعاریف و مفاهیم مطرح شده ،میتوان عملکردهای هشت گانه را برای سیستم های
تابآور شهری بیان نمود که عبارتنداز:
 -1ارائه نیازهای اساسی ()Delivers basic needs
 -2تامین و حفاظت زندگی انسانها()Safeguards human life
 -3محافظت ،نگهداری و افزایش دارایی ()Protects, maintains and enhances assets
 -4تحصیل روابط انسانی و هویتبخشی به آن()Facilitates human relationships and identity
 -5انتشار دانش ،آموزش و نوآوری()Promotes knowledge, education and innovation
 -6حمایت از حاکمیت قانون،عدالت و تساوی حقوق ( )Defends the rule of law, justice and equity
 -7پشتیبانی از معیشت()Supports livelihoods
 -8تحریک رونق اقتصادی ()Stimulates economic prosperity
ارائه این عملکردها در سیستمهای شهری و تبادل اطالعات بین زیر سیستمها منجربه ثبات در تصمیمگیری شده
و بازخورد آن باعث افزایش تاب آوری بین اجزاءسیستم میشود.)Lei & et al, 2013: 617) .

 -2-4ابعاد و شاخص های تاب آوری شهری
از آنجایی که تابآوری همه بخشها و مالحظات شهری را در برمی گیرد  ،ابعادی که برای این امر تعریف شده
است نیز در همه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،برنامهریزی در نظر گرفته شده است که به صورت مختصر به هر
یک از آنها پرداخته میشود.
 تاب آوری اقتصادی:
در اقتصاد تاب آوری به عنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد وجوامع دربرابر مخاطرات به طوری که آن ها را
قادر به کاهش خسارات زیانهای بالقوه ناشی از مخاطرات سازد تعریف میشود .بنابراین تابآوری اقتصادی دارای
پیامدهایی بر روی هر پنج خاصیت تابآوری است (پیشبینی ،مقاومت (پایداری) ،جذب ،پاسخگویی یا انطباق و
بازیابی تابآوری اقتصادی ساختار و عملکرد پیش از شوک را حفظ خواهد کرد .در واقع تابآوری اقتصادی
پیوستگی نزدیکی با استاندارد به کار رفته درخصوص تعادل در مسیر اصلی اقتصاد دارد.
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 تاب آوری اجتماعی:
دومین مؤلفه بعد اجتماعی است که از تفاوت ظرفیت اجتماعی در بین جوامع بدست میآید .این بعد از
تابآوری در دل خود ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،قضایی ،نهادی و اجتماعی را دارا است .یک اجتماع تابآور قادر به
پاسخگویی به تغییرات یا استرسها به شیوهای مثبت است .همچنین میتواند عملکردهای اصلی خود را علیرغم
تنشهایی که وجود دارد به عنوان یک کلیت حفظ کند .رویکرد تابآوری اجتماعی روشی برای درک سیستمهای
پویایی است که با تعامالت بین مردم و محیط زیست در ارتباط هستند .تابآوری اجتماعی دورنمای مفیدی برای
درک تصمیمات مدیریتی و تغییرات مربوط به منابع طبیعی است به طور خاصتر تابآوری اجتماعی با دارا بودن
سه ویژگی که وجوه پاسخگویی مردم به حوادث غیرمترقبه را شامل میگردد ،شناخته میشود .این سه جنبه (وجه)
عبارتند از :مقاومت ،بازیابی و خالقیت اجتماعی که از تابآوری باالیی برخوردار باشد ظرفیت نمایش هر سه
ویژگی ذکر شده در باال را نیز دارد (Maguire & Hagen, 2007:17) .مفهوم«تاب آوری اجتماعی» به خودی خود
همان نگرانیهای مفهوم تابآوری را دارد و بعالوه بخاطر اختالف در تعریف اجتماع پیچیدگی خاصی نیز دارد .به
طور نمونه یک اجتماع موجودیتی است که مرزهای جغرافیایی و سرنوشت مشترک دارد .جوامع از محیطهای
ساخته شده طبیعی،اجتماعی و اقتصادی که به طرق پیچیده بر هم تاثیر میگذارند ،تشکیل میشوند .همانگونه که
تابآوری می تواند در سطوح مختلف تحلیل و درک شود تاب آوری اجتماعی نیز دارای سطوحی است( .معصومی،
)35 :1394
 تاب آوری نهادی:
در این بعد ویژگیهای فیزیکی سازمانها از جمله تعداد نهادهای محلی ،دسترسی به اطالعات ،نیروها و افراد
آموزش دیده و داوطلب ،پایبندی به دستورالعملهای مدیریت بحران ،به هنگام بودن قوانین و مقررات بازدارنده و
تشویقی به ویژه در امر ساخت و ساز و مسکن ،تعامل نهادهای محلی با مردم و نهادهای دولتی ،رضایت از عملکرد
نهادها و نحوهی مدیریت یا پاسخگویی به سوانح نظیر ساختار سازمانی ،ارزیابی میشود( .رضایی)53 : 1389 ،
 تاب آوری کالبدی – محیطی(زیرساختی):
بعد کالبدی – محیطی (زیرساختی) ،اساساً ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی بعد از سانحه نظیر پناهگاه،
واحدهای مسکونی خالی یا اجارهای و تسهیالت سالمتی را شامل میشود .همچنین این شاخصها ارزیابی کلی از
مقدار اموال خصوصی که ممکن است دربرابرخسارت دائمی و زیانهای اقتصادی احتمالی ،به شکل ویژهای آسیب
پذیر باشند در اختیار قرار میدهد.یکی از مهمترین زیرساختهای آسیبپذیر ،خانههای کم دوام هستند که به یک
حادثه فاجعه بار حساس هستند( .رضایی. )9-10: 1390،شاخصهای تابآوری پس از ایجاد میتوانند روش مفیدی
را برای بررسی مکانهای مختلف و مقایسه بین و درون هر ناحیه برای جوامع فراهم کنند الزم به توضیح است در
مورد شاخصهای تبیین کننده تابآوری اتفاق نظری وجود ندارد و هر یک از مطالعات بر اساس رویکرد خود به
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شاخصهای جداگانهای پرداختهاند(رفیعیان و همکاران. )11 :1390 ،می توان مجموعه این ابعاد و شاخص را در
قالب جدولی منسجم ،به مانند آنچه در جدول شماره ( )1آمده است نشان داد.
جدول( )1ابعاد و شاخص های استفاده شده برای ایجاد شاخص تاب آوری سوانح
ابعاد

شاخص ها

تعریف

از تفاوت ظرفیت اجتماعی ،در واکنش مثبت نشان آگاهی ،دانش ،مهارت ،نگرش ،سرمایه اجتماعی ،شبکههای اجتماعی،
اجتماعی

دادن ،انطباق با تغییرات و حفظ رفتار سازگارانه و ارزشهای جامعه ،درک محلی از خطر ،خدمات مشاورهای ،سالمتی و
بازیابی یافتن از سوانح به دست میآید.

رفاه ،کیفیت زندگی ،سن ،دسترسی ،زبان ،نیازهای ویژه دلبستگی به
مکان ،تمایل به حفظ معیارهای فرهنگی

اقتصادی

واکنش و سازگاری افراد و جوامع به طوری که میزان خسارتها ،ظرفیت با توانایی جبران خسارتها و توانایی برگشت
آنها را قادر به کاهش خسارت های بالقوه ناشی به شرایط شغلی و درآمدی مناسب ،دسترسی به خدمات مالی ،پسانداز،
از سوانح سازد.

بیمه ،احیای دوباره فعالیتهای اقتصادی بعد از سانحه

حاوی ویژگی مرتبط با تقلیل خطر ،برنامهریزی و بستر ،زیر ساخت ،روابط و عملکرد نهادها ،ویژگیهای فیزیکی نهادها
نهادی

تجربه سوانح قبلی است و به وسیله ظرفیت نظیر تعداد نهادهای محلی ،دسترسی به اطالعات ،نیروهای آموزش دیده
جوامع برای کاهش خطر ،اشتغال افراد محلی در و داوطلب قوانین و مقررات نحوه مدیریت با واکنش به سوانح مثل
تقلیل خطرتحت تاثیر می گبرد.

ساختار سازمانی ،ظرفیت ،رهبری

کالبدی-محیطی

ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی بعد از خطوط لوله ،شبکه حمل و نقل ،کاربری زمین ،ظرفیت پناهگاه ،نوع
سانحه مانند پناهگاهها ،واحدهای مسکونی و مسکن ،کیفیت و قدمت بنا ،مالکیت ،ارتفاع ساختمانها ،فضاهای باز و
زیرساختی مثل خطوط لوله ،جادهها و وابستگی سبز ،تراکم محیط ساخته شده ،دسترسی ،ویژگیهای جغرافیایی
آن ها به زیرساختهای دیگر می شود

(Source Adger, 2000; Cutter et al., 2008 & 2010; Maguire & Hagen, 2007; Adger, Godschalk, 2003; ADPC, 2007; Folke,
)2006

 -3-4دیدگاه ها و رویکردهای تاب آوری شهری
رویکردهای مفهومی تابآوری روشی برای درک سیستمهای دینامیک و تعامل بین افراد و محیط ،چشم اندازی
مفید برای درک تصمیمات وتغییرات مدیریت منابع طبیعی مخصوصا تغییرات برآمده از جامعه در نتیجه این
تغییرات ،درک نحوه چگونگی انطباق جوامع با مخاطرات طبیعی ،تبیین ابعاد اجتماعی آن و برای درک موضوعات
مربوط به وابستگی منابع برده میشود .همچنین رویکرد تابآوری به این توجه دارد که جوامع دارای ابعاد متنوعی
چون روانشناسی ،اجتماعی و اکولوژیک هستند .رویکردهای مفهومی انعطافپذیری را میتوان به طور خالصه به سه
رویکرد اصلی خالصه کرد که جنبه مشترک در همه آنها توانائی ایستادگی ،مقاومت و واکنش مثبت به فشار یا تغییر
است( .معصومی.)32 :1394 ،
 تاب آوری به عنوان پایداری
رویکرد پایداری نسبت به انعطاف پذیری ،از مطالعات اکولوژیکی که تابآوری را به عنوان توانایی بازگشت به
حالت قبل تعریف میکند بسط یافته است .این رویکرد تابآوری را به صورت مقدار اختاللی که یک سیستم قبل از
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اینکه به حالت دیگری منتقل شود میتواند تحمل یا جذب کند تعریف میشود.مثل تعریف هولینگ ( )2003و
فولک ( .)2006برخی محققان آستانهای فراتر از آنچه جامعه قادر به بازگشت به حالت عملکردی خود نیست را در
نظر میگیرند .چون یک جامعه انعطافپذیر دارای آستانه باالیی است و قادر به جذب فشار قابل مالحظهای قبل از
اینکه از آستانهاش بگذرد است.
 تاب آوری به عنوان بازیابی
رویکرد بازیابی از تابآوری در ارتباط با توانایی جامعه برای «بازگشت به گذشته» از تغییر یا عامل فشار و
برگشت به حالت اولیه آن است.انعطافپذیری در اینجا به زعم پیم ( )1984و ماگوری ( )2007معیاری است که به
عنوان زمان صرف شده یک جامعه برای بازیابی از تغییر اندازهگیری می شود.جامعه تاب آوری قادر به برگشت
نسبتا سریع به وضعیت قبلی است در حالیکه جامعهای که تاب آوری کمتری دارد ممکن است زمان بیشتری را
صرف بازیابی خود کند یا اصوال قادر به بازیابی نباشد( .رضایی )39:1389،
 تاب آوری به عنوان دگرگونی
این رویکرد بیشتر در ارتباط با تاب آوری اجتماعی و به عنوان ظرفیت جامعه برای واکنش به تغییر و به شکل
سازگارانه بررسی میکند که به جای بازگشت ساده به حالت قبل می تواند به معنای تغییر به حالت جدید که در
محیط جدید که پایدارتر است باشد .در همین ارتباط فولک ( )2006معتقد است که این رویکرد با مفاهیمی چون
نوسازی،احیا و خود سازماندهی همراه است .همچنین به نظر او "در یک سیستم اجتماعی،اکولوژیک انعطاف
پذیر،اختالل ،پتانسیلی برای ایجاد فرصت جهت تجربه کارهای جدید برای ابتکار و توسعه است.(Folke. 2006:8)".
رویکرد دگرگونی به تابآوری برای درک چگونگی واکنشی که یک جامعه می تواند به شکلی مثبت به تغییر نشان
دهد مفید است .و می پذیرد که تغییر غیر قابل اجتناب است و به جای اینکه تغییر را یک عامل فشار بداند آن را
چیزی در نظر میگیرد که جامعه برای احیا برای حالت اصیلش به آن احتیاج دارد .رویکرد تابآوری به عنوان
دگرگونی ویژگی دینامیک جوامع و تعامالت انسان-اکوسیستم را میپذیرد و مسیرهای پتانسیل چندگانه درون آنها را
قبول میکند.دیدن تابآوری به صورت یک دگرگونی همچینن بجای اینکه بر آسیبپذیریهای جامع تمرکز کنند،
تمرکز را به سوی ظرفیتهای سازگارانه جامعه میکشاند ،مشخصاتی که جامعه را قادر میکنند که توسعه پیدا کند و
در واکنش به تغییر ابتکار به کار ببرد( .رضایی )44-45 :1389،
بنابراین با توجه رویکردهای مفهومی که در ارتباط با تابآوری ارایه شد می توان گفت که جنبه مشترک در همه
این رویکردها به انعطافپذیری بر توانائی ایستادگی ،مقاومت و واکنش مثبت به فشار یا تغییر است( .معصومی،
)34 :1394
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جدول شماره( )2رویکردهای تاب آوری
تاب آوری به عنوان پایداری

تاب آوری به عنوان دگرگونی

تاب آوری به عنوان بازیابی

این رویکرد از مطالعات اکولوژیکی این رویکرد در ارتباط با توانایی این رویکرد بیشتر در ارتباط با تابآوری اجتماعی و به عنوان
که انعطافپذیری را به عنوان جامعه

برای

"بازگشت

به ظرفیت جامعه برای واکنش به تغییر به شکل سازگارانه به کار

توانایی بازگشت به حالت قبل گذشته"از تغییر یا عامل فشار و می رود که بجای بازگشت ساده به حالت قبل میتواند با
تعریف میکند بسط یافته و تاب برگشت به حالت اولیه آن است .تغییراتی مثبت جهت توسعه پایدار به حالت جدید تغییر پیدا
آوری را به صورت مقدار اختاللی تابآوری به عنوان معیاری است کند.این رویکرد با مفاهیم نوسازی ،احیا و خود سازماندهی
که یک سیستم قبل از اینکه به که با زمان صرف شده یک جامعه همراه است .همچنین"در یک سیستم اجتماعی -اکولوژیک
حالت دیگری منتقل شود می تواند برای بازیابی از تغییر اندازه گیری تابآور ،اختالل یا سانحه ،پتانسیلی رابرای ایجاد فرصت
تحمل یا جذب کند تعریف میکند.

جهت تجربه کارهای جدید برای ابتکار و توسعه ایجاد می

می شود.

کند .به درک چگونگی واکنشی که یک جامعه به شکلی مثبت
به تعبیر نشان دهد مفید است.
ماخذ:یافته های محقق

 -4-4تجارب جهانی در زمینه تاب آوری شهری
امروزه عمدتا شهرها و جوامع سکونتگاهی در مکانهایی ایجاد یا بنا شدهاند که به لحاظ مخاطرات طبیعی در
معرض وقوع انواع سوانح طبیعی و یا به دلیل پیشرفتهای تکنولوژیکی در معرض انواع سوانح انسان ساخت
هستند( .بهتاش و همکاران )33 :1392 ،از این رو امروز در سرتا سر جهان شاهد توجه به این بعد از شهرها و در
نتیجه اجرای الگوهای مختلفی جهت تابآورتر نمودن شهرها در نقاط مختلف مشاهده میگردد .از نظر برنامهریزان
و طراحان شهری ایمنی ابعاد متعددی دارد و توجه به آن در قالب برنامههای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت
باعث حفظ جان و مال مردم میشود .بازسازی شهری لیسبون پس از زلزله 1775نمونهای ازهمساز کردن اصول
برنامه ریزی شهری در قالب کاهش خطر است .در این نمونهها احداث خیابان های وسیع و توسعه فضاهای باز از
نکات اصلی بوده است.در ایالت کالیفرنیا همه طر حهای شهری و محلی مبتنی بر زلزلهخیزی منطقه تهیه و اجرا
میشود ،مقررات تفکیک اراضی و منطقهبندی و قوانین ساختمانی و مانند آن بر اساس مطالعات زمین شناسی و
شناسایی مناطق پر خطر است .مسوولین توکیو در دهه گذشته بیش ازهفت تریلیون ین صرف مقابله با زلزله کرده
اند .این شهر همه ساله نزدیک ده درصد بودجه خود را صرف آمادگی قبل از وقوع حادثه میکند .یکی ازمهمترین
طرحهایی که از جانب کارشناسان توکیو دنبال می شود برنامه پیش بینی خسارت زلزله است که بر مبنای ارزیابی
خسارتهای احتمالی و مشخص کردن محلهای آتش سوزی و فضاهای اسکان موقت با کمک تصویرسازیهای
کامپیوتری انجام می شود .در بریتانیا کنترل توسعه زمینهایی که در مجاورت یا بر روی گسلهای فعال قرار دارند
بخشی از قانون مدیریت منابع است.کمپین تابآور کردن شهرها در سال  2009برای کاهش خطر سوانح طبیعی
برگزار شد .میزبان این کمپین کالنشهر اینچئون کره جنوبی بود که میزبان اولین نشست همکاری شهرهای متحد و
دولتهای محلی در اکتبر  2009نیز بود .هدف کلی کمپین دست-یابی به جوامع انعطافپذیر و پایدار شهری با
تعداد فزایندهای از دولت های محلی بود که برای کاهش خطرات بالیای طبیعی اقدام میکنند .هدف دراز مدت
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کمپین تقویت دولتهای محلی با سیاستهای ملی قویتر برای سرمایهگذاری در زمینه کاهش خطرات سوانح در
سطح محلی ،به عنوان بخشی از برنامههای شهری و توسعه منطقهای است .تا جاییکه امکانات اجازه دهد کمپین بر
روی دسترسی آسیبپذیرترین قشرهای جوامع شهری ،فقرای شهری و جوامعی که در معرض خطر زیاد از اثرات
نامطلوب سوانح هستند تمرکز می کند(.نوروزی)108-109 :1395 ،

 -5تدوین چارچوب شهر تاب آور به عنوان ضرورتی برای مدیریت آینده شهرها
امروزه جوامع سکونتگاهی عمدتا در محلهایی بنا شدهاند که در معرض مخاطرات طبیعی همانند زلزله قرار
دارند .آگاهی بر این امر تالشی گسترده را برای سازماندهی به زیستگاههای در حال توسعه انسانی برانگیخته است
که در قالب اندیشه هایی برای شکل شهر و همچنین الگوهایی جهت رشد شهر از گذشتههای بسیار دور رایج و
تاکنون نیز تداوم داشته است .هنگامی که بالیای طبیعی رخ میدهند ،شهرها با خطرات بیشتری مواجه هستند ،و
بیش از هر محیط دیگری در شهرها خسارت ایجاد میشود .مخاطرات طبیعی پتانسیل این امر را دارند که در نبود
سیستمهای تقلیل مخاطرات به سوانحی هولناک بدل شوند .با افزایش و رشد شهری شدن و حوادث و بالیای طبیعی
بزرگ و کوچکی که مدام در محیط شهری رخ می دهد ،سالها تالش و زحمت و کار برای توسعه و پیشرفت مکرر
و پیوسته نابود میشود .امروزه سوانح طبیعی و انسانی نیز به عنوان چالشی اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار
جوامع انسانی به شمار میرود .شناخت شیوههای نیل به پایداری ،به وسیله الگوهای مختلف کاهش آسیبپذیری در
برنامه ریزی و مدیریت سوانح وارد شده است و جایگاهی مناسب در سیاستگذاری های ملی هر کشور یافته است
تا شرایط مطلوبی را برای کاهش کارآمد و مؤثرتر خطرات در سطوح مختلف مدیریت سوانح ایجاد نماید ( davis,

 .)2006در حقیقت ،آسیبپذیری از تقابل سیستمهای انسانی  ،محیط مصنوع و محیط طبیعی حاصل میشود .یکی از
عوامل موثر در آسیبپذیری جامعه  ،واقع شدن آن در محدودههای مستعد خطر نظیر سواحل ،سیالب دشتها،
مناطق لرزه خیز و سایتهای بالقوه آلوده است .آسیبپذیری محیط مصنوع نیز به موقعیت آن نسبت به منبع خطر و
یا تهدید بستگی دارد  .زیر ساختها و ساختمانهای غیر مستحکم ،زیر ساختهای عمومی ناکافی و توسعه صنعتی
و تجاری ،آسیبپذیری محیط مصنوع را در جوامع افزایش میدهد .تراکم محیط مصنوع ،از دیگر شاخصهای مهم
در آسیبپذیری جامعه است .زیر ساختها و شریانهای عمومی (آب و فاضالب  ،پلها و جادهها و سایر موارد)
خصوصا برای جوامعی حیاتی اند که از دست دادن آنها بار مالی غیرقابل جبرانی را بر جوامع کوچکتری می گذارد
که غالبا دارای کمبود منابع برای بازسازی هستند .در واقع شهرها سیستمهای پیچیده و بهم وابستهای هستند و نسبت
به تهدیدات طبیعی انسانساخت و تروریستی بسیارآسیبپذیر هستند مشخصاتی که شهرها را مطلوب و دستیافتنی
میسازد نظیر معماری-ها مراکز تمرکز جمعیت مکانهای اجتماع و زیرساختها همچنین شهرها را درمعرض
ریسکهای باالیی نسبت به مخاطرات طبیعی سیلها زلزلهها و حمالت تروریستی قرارمیدهد ارزیابی جهانی که
درمورد خسارت ناشی ازحوادث طبیعی انجام شده نشان می دهد که درسال  ، 2001حدود 700حادثه طبیعی
شناسایی شده که منجر به 25000کشته 36 ،بیلیون دالر خسارت اقتصادی 11 /5بیلیون دالر خسارت بیمهای شده
است اغلب خسارات ناشی ازحوادث درمکانهایی به وقوع می پیوندد که سکونتگاه های اسیبپذیرشهری
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درنزدیکی مناطق شناخته شده مستعدخطر نظیر سیالب دشتها مناطق لرزه خیز و خطوط ساحلی توسعه یافته است
ایا ما باید این گونه خسارات را قبول کنیم و یا راهی برای مقابله با اثرات آن بیابیم؟ علیرغم تمام توجهات و عالیقی
که به مقوله و مفهوم تابآوری جوامع وجود دارد تعداد کمی ازقوانین سیستماتیک فرموله شده درمورد تابآوری
وجود داردکه در مقیاس شهر کاربردی شده باشد( .فرزاد بهتاش و همکاران.)48 :1391 ،از سوی دیگر ،سازمان ملل
پیش بینی میکند تا سال  2020میالدی  % 20جمعیت جهان در شهرها ساکن شوند .رشد پرشتاب شهرنشینی،
افزایش جمعیت و استقرار بر روی پهنههای پرخطر بر آسیبپذیری شهرها میافزاید .گذشته از کالبد در شهرها
انسانها سکونت دارند و این زندگیهای موجود در زیر سقفها است که موجودیت و هویت شهرها را میسازند
بنابراین حفظ سکونتگاههای انسانی بهمراه زندگیهای موجود در زیر سقفهای آن بایستی در برنامه ریزیهای
شهری لحاظ گردند .تابآوری مفهومی نوین در ادبیات مدیریت بحران جهان و به خصوص در ایران است .این
مفهوم جدید به حراست از روح وروان شهر می پردازد و اساساً اجتماع محور است .نقش حمایتی قوانین در اجرای
کارآمد و اثربخش برنامهریزیهای شهری روشن است ،از طرف دیگر مواجهه با بحران و داشتن یک سیستم شهری
تابآور نیازمند یک نظام یکپارچه مدیریتی است که از طریق قوانین خوب که دارای پشتوانه تحقیقاتی مناسب و
ضمانتهای اجرایی الزم هستند حاصل میگردد (.کاظمیان و همکاران.)113 :1393 ،به عبارت دیگر؛ شهرها،
نظامهای پیچیده و به هم وابسته ای هستند که نسبت به تهدیدهای طبیعی ،انسانساخت و خرابکارانه ،بسیار
آسیبپذیرند .مشخصاتی که شهرها را مطلوب و دستیافتنی می سازد ،مانند معماریها ،مراکز تمرکز جمعیت،
چیدمان عناصر و فضاهای شهری ،زیرساختهای به هم وابسته و سایر موارد ،اینها شهرها را در معرض خطرهای
باالیی نسبت به مخاطرات طبیعی (سیلها ،زلزله ها و  )...و نیز مخاطرات انسانساخت قرار میدهد .در واقع،
انسانها در برابر شرایط نامساعد ،خطرها و نامالیمات معموالً احساس بیپناهی میکنند و در بسیاری مواقع نیز سعی
میکنند که در برابر خطرها و موقعیت ناگوار تحمل نمایند و نتایج غیر منتظرهای به دست میآورند .توانایی اجرای
این حالت اغلب در حوزه علوم اجتماعی به عنوان انعطافپذیری یا «تاب آوری» نام دارد( .حمزه ئی طهرانی و
همکاران .)121: 1395 ،کاهش مخاطرات شهری باید بدنبال ایجاد شهرهای تابآور باشد .این قبیل شهرها قادر به
مقاومت در برابر شوک های شدید هستند .شهرهای تابآور طوری طراحی شدهاند که مثال پیشاپیش وضعیت آب و
هوا را پیش بینی و از تأثیرات مخاطرات طبیعی یا تکنولوژیکی در امان می مانند ،بر پایة اصولی هستند که نسبت به
تجربیات گذشته ،از بالیای نواحی شهری کاسته شود .آنها ممکن است در برابر نیروهای مخاطره انگیز خم شوند اما
نمی شکنند .همچنین قادر به تطبیق در سطوح مختلف پایداری میباشند ،چرا که از گرو های اجتماعی به هم
پیوسته و سیستمهای زنده تشکیل شده اند .یک سیستم راهبردی کاهش پایدار با هدف ایجاد اجتماع ( Godschalk,

 )2003: 137این مفهوم ،همان ظرفیت تحمل شهرهاست که از گذشته تا کنون همواره مورد توجه همه مدیران و
برنامهریزان شهری و منطقهای بوده است و امروز که شهرهای جهان بیش از پیش در معرض آسیبهای مختلف
طبیعی و انسانی (از جمله حوادث تروریستی) قرار دارند ،مدیریت شهری باید به دنبال ارتقای الگوهای پایداری
شهر و ظرفیتسازی در شهر باشد تا میزان آسیبها و هزینههای ناشی از آن در آینده به حداقل برسد .در واقع
چالش بزرگ مدیران شهرهای آینده در کنار مسائلی همچون مسکن ،غذا و سایر خدمات زیربنایی و روبنایی ،تامین
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ایمنی و امنیت شهروندان و تابآور نمودن شهرهاست که الزم است که نگاه ویژهای به آن داشته و با بهره گیری از
تجارب شهرهای موفق ،رضایتمندی ساکنان شهر خود را فراهم نمایند .بر این اساس محققان به تدوین مدل
مفهومی برای تحقیق مبادرت نمودهاند که بتواند نکات مهم در تابآور نمودن شهرها و مدیریت شهری را بیان
نماید.
میانگین مجموع مولفههای

تحلیل الیه های شهری در

مربوطه

ابعاد مختلف
بهبود سطح خدمات در

تاب آوری شهر
و مدیریت
شهری

کاهش آسیب
پذیری

تاب آوری اجتماعی

سازمانی
تاب آوری اقتصادی

زمان بحران
شناخت اماکن آسیب پذیر
در زمان بحران زلزله

تقلیل میزان خطر با افزایش
استحکام و برنامه ریزی زیر

تاب آوری نهادی و
برنامه ریزی
تاب آوری کالبدی
زیرساختی

ساخت ها
بهره گیری از مدل های
بازیابی در کوتاه ترین زمان
ممکن

شکل شماره(  :)1مدل مفهومی تحقیق،ماخذ:تحلیل نگارنده

 -6نتیجه گیری
گستردگی مباحث و پدیدههای شهری از یک سو و نیاز روزافزون شهروندان به مسائل مختلف و همچنین
سالیق متنوع آنها از سوی دیگر لزوم توجه به همه ابعاد شهر را ضروری میسازد که مدیران و برنامه ریزان شهری
باید همواره بدانها توجه داشته باشند .این در شرایط معمول و بدون رخداد و بالیای طبیعی و انسانی معقول به نظر
میرسد  ،اما زمانیکه شهرها در معرض سوانح طبیعی همچون زلزله ،سیل و  ...و یا آسیبهای انسانی همچون
آتشسوزی ،حوادث تروریستی و جنگ و ،...قرار میگیرند ،مدیران شهری عالوه بر رفع نیازهای فعلی چالش
بزرگتری به نام تامین ایمنی و امنیت شهروندان را پیش روی خود میبینند که باید با تدابیر ویژه به این مهم دست
یابند .این امر به معنای ارتقای ظرفیت شهر ،انعطاف پذیری و یا تابآوری شهری میباشد که با توجه به رخدادهای
امروز شهرها و نیز روندی که برای آینده در پیش خواهد داشت ،توجه به بحث تابآور نمودن شهر ها امری مهم و
حیاتی به شمار میرود .در واقع؛ پدیدههای طبیعی چون زمینلرزه همواره وجود داشته و انسان امروزی علیرغم
پیشرفتهای شگرف فناوری خود توانایی جلوگیری از وقوع آنها را ندارد .این امر در مورد تهدیدهای انسانی
همچون جنگ و سوانح تروریستی به گونهای دیگر رقم می خورد و در پی مناقشات سیاسی و با هدف تخریب
شهرها و کشورهای دیگر صورت گرفته که این امر نیز میتواند در صورت نبود برنامههای پیشگیرانه خسارات مالی
و جانی زیادی در پی داشته باشد که شهرها به دلیل انباشت سرمایه و تراکم باالی جمعیتی و نیز به علت
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گستردگیشان به نسبت سایر سکونتگاههای انسانی صدمات بیشتری را شاهد خواهند بود .از سوی دیگر بیان این
نکته حائز اهمیت است که به دنبال رخدادهای طبیعی و انسانی مطروحه؛ طیف گستردهای از آسیبها مطرح می-
گردد :صرف نظر از خسارات اقتصادی وارد بر شهر و در مقیاس کوچکتر بر شهروندان ،تلفات انسانی و مشکالت
روحی -روانی ناشی از مرگ عزیزان ،بیخانمانی و ناامنی هریک به تنهایی یک بحران تلقی میشوند .آنچه که الزم
است مورد توجه قرار گیرد ،نحوه برخورد مدیران و برنامهریزان شهری با آنها است  .از این رو الزم است تا با
تابآور نمودن شهر ها از این حوادث جلوگیری شده و یا حداقل میزان آنها را کاهش داد.چنانکه در طول پژوهش
نیز بیان گشت با بکارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند فرم،بافت و ساخت
شهر ،کاربری اراضی شهری ،شبکههای ارتباطی و زیرساختهای شهری و غیره می توان تا حد زیادی اثرات و
تبعات ناشی از حوادث شهری را کاهش داد .بر این اساس و بر مبنای مدل مفهومی استخراج شده از تحلیل؛ مدیران
شهری باید به تحلیل الیههای شهری در ابعاد مختلف ،بهبود سطح خدمات در زمان بحران ،شناخت اماکن آسیب
پذیر در زمان بحران ،تقلیل میزان خطر با افزایش استحکام و برنامهریزی زیر ساختها و بهرهگیری از مدلهای
بازیابی در کوتاهترین زمان ممکن پرداخته و با عنایت به این متغیرها و مولفه ها می توان شهرهای آینده را تابآوری
شهر نمود.
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