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چکیده
نظریه نوظهور «تابآوری شهری» با نگاه جامع به همۀ ظرفیتهای اجتماع ،به سرعت در حال جایگزینی روش-
های ناکارآمد سنتی مدیریت بحران در رویارویی با تعدد و تنوع روز افـزون فجـایع در جهـان اسـت .هـدف ایـن
پژوهش ،با توجه به جایگاه مهم کالنشهر اصفهان در سلسله مراتب شهری ،تحلیل وضـعیت تـابآوری و تعیـین
عوامل اصلی و میزان اثرگذاری هر یک از آنها در ارتقاء تابآوری اصفهان بهوسیله مدلسازی ریاضی در قالب مدل
 ،EDRIبا تمرکز بر محی مصنوع به ویژه مورفولوژی و آمایش شهری است .روش تحقیق :روش کلی پـژوهش
توصیفی -تحلیلی و از نظر هدف ،زیربنایی و کاربردی است .در این جهت ،با گزینش و بومی سازی شاخصها به
روش مطالعات کتابخانهای ،در رویکردی جامع سه شیوة مستقل جمعآوری و ارزیابی داده ،شامل «بررسی میـدانی
و آماری»« ،مصاحبه خبرگان به روش دلفی» و «افکارسنجی خانوار» ،بـا اسـتفاده از روشهـای تحلیـل آمـاری،
همبستگی کانونی ،آزمون  Tو «مدل رگرسیونی چند متغیره پیشبین تابآوری» ،بهکمک نرمافزارهای  SPSSو
 Rمورد استفاده قرار گرفت .بررسیها گویای همبستگی مناسب و مستقیم شاخصهای عملیاتی مطرح ،همچنـین
تابآوری «کالبدی -فضایی» پایینتر از متوس اصفهان با مقدار  ،2/66به کمک طیـ لیکـرات پـنجسـطحی 1
(بسیارضعی ) تا ( 5عالی) است .پیشنهادها :بر اساس نتایج ،اولویت نخست برنامهریزی ارتقـاء تـاب آوری از نظـر
کسب پایینترین امتیاز ،حوزة «آمایش و مورفولوژی شهری» با مقدار  2/53و پس از آن «شاخص برخورداری» با
 2/61و «کیفیت مسکن» با مقدار  2/69میباشد .میزان تأثیر بهبود شاخصها در ارتقاء تابآوری ،بر اساس «مدل
رگرسیونی پیشبین تابآوری» حاصل پژوهش نیز ،با ضرایب تأثیر  0/264برای شاخص «آمـایش و مورفولـوژی
شهری» 0/164 ،برای «کیفیت مسکن» و با اختالف بسیار جزئی مقدار  0/162درخصوص «شاخص برخورداری»
مؤید همین اولویتبندی برنامهریزی و اقدام از منظر وزن مؤلفهها و همچنین اهمیـت آمـایش شـهری در ارتقـاء
تابآوری است.
واژگان کلیدی :تابآوری شهری ،مدیریت بحران ،آمایش شهری ،مورفولوژی ،شهر اصفهان.

 .1نویسنده مسئول
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مقدمه
در حال حاضر افزون بر نیمی از جمعیت جهانی در مناطق شهری زندگی می کنند ،که این مهم امنیت و ایمنی شـهرها را
به یک چالش در طول زمان ،اما قابل وصول تبدیل نموده است (خیـام باشـی و تقـوایی .)2 :1397 ،بـا گذشـت زمـان و
افزایش تنوع ،تعدد و وسعت سوانح و گسترش لجام گسیخته شهرها ،که در عمل تشدید خسارات و تلفـات را بـه همـراه
داشته است ،به مرور ناکارآمدی رویکردهای سنتی رایج در مواجهه با بحران که عمدتا مبتنـی بـر مـدیریت صـحنه مـی
باشند ،عیان شد و لذا در این مرحله دیدگاههای مدیریت بحران با تغییرات گسترده و اساسی روبرو گردیـد .از دهـۀ 1980
نگرش بالب در مدیریت بحران که تا آن زمان مبتنی بر «کاهش آسیبپذیری» بود ،رفتهرفته ،دگرگون گردید؛ تا جـایی
که از تمرکز صِرف بر «کاهش آسیبپذیری» به افزایش «تابآوری» در مقابل فجایع گرایش یافت .این رویکـرد جدیـد،
چرخش نگرش از «عکسالعمل» و «واکنشپذیری» به «بازدارنـدگی» و «مشـارکت ذینفعـان» را نهادینـه کـرده اسـت
(« .)Turner, 2010: 14تابآوری شهری» زنجیرهای پایدار از «سیستمهای کالبدی» و «جوامـع انسـانی» را در نظـر
می گیرد .در این بین «سیستمهای کالبـدی» متشـکل از عناصـر سـاخته شـده و طبیعـی ،از جملـه سـاختمان ،خیابـان،
زیرساخت ،تأسیسات ،توپوگرافی ،جغرافیا ،محی طبیعی و  ...است« .سیستمهای کالبدی» بیر تابآور کـه بایـد در بـروز
بحرانها باقی مانده و عملکرد خود را حفظ نماید ،آسیب پذیری شهرها را به شدت افزایش میدهند (صالحی و همکـاران،
 ،)101 :1390لذا در مطالعات کاهش خطرپذیری که از اساسیترین اقدامات مدیریت بحران در خصوص سوانح گونـاگون
است ،ارزیابی آمایش و موقعیت مکانی «بناهای ضروری» یک مرحلۀ اساسـی در مـدیریت بحـران محسـوب مـی شـود
(تقوایی و رحمانی .)103 :1396 ،بررسی تابآوری «سیستمهای کالبدی» در اصل ارزیابی کمی و کیفی محی مصـنوع و
طبیعی شهری است که در قالب ظرفیتسنجی سه مؤلفۀ شـاخص «اسـتحکام»« ،انعطـاف پـذیری» و «سـازگاری» ،در
«آمایش شهری و برنامهریزی کاربری اراضی»« ،کیفیت سازهها ،تأسیسات و زیرساختهـای شـهری» و «قالـب شـکل،
بافت و فرم شهر» تحقق مییابد .کالنشهر اصفهان از یک سو با توجه به موقعیت مکانی خـود در مرکـز ایـران و نقـش
آفرینی به عنوان قطبی صنعتی ،کشاورزی و گرة مواصالتی بخشهای مختل کشور دارای جایگـاهی اسـتراتژیک مـی-
باشد .از طرف دیگر با جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر ،به عنوان سومین کالنشهر کشور پس از شهرهای تهران و مشـهد،
در جایگاه حساس و مهمی در سلسلهمراتب شهری ایران قرار گرفته است (تقوایی ،جـوزیخمسـهلـویی ،)29 :1397 ،لـذا
توجه به ثبات و امنیت آن در رویکرد تابآوری اهمیت خاصی در کشور دارد .امروزه اصفهان با رُشد روزافزون شهرنشینی
و توسعۀ فیزیکی متأثر از آن ،با مشکالت متعددی در حوزههای مختل زیستمحیطـی ،کالبـدی ،اقتصـادی و اجتمـاعی
روبه رو است ،لذا دستیابی به توسعۀ پایدار شهری ،وابسته به شناخت و بررسی مشکالت و طراحی استراتژیهای توسـعه-
ای و آمایشی مناسب برای آن خواهد بود (تقوایی و همکاران .)340 :1396 ،برایناساس دقت نظر و بـازنگری در آمـایش
«کاربریهای شهری» با رویکرد مدیریت بحراناهمیت ویـژهای دارد (تقـوایی ،جـوزیخمسـهلـویی .)29 :1397 ،اصـوال
شهرها بهترین محدودههای فضایی برای سنجش جهتگیریهای توسعهای و آمایش فضا با هـدف رشـد و تـأمین رفـاه
هستند (امانپور و همکاران .)30 :1398 ،آمایش شهری از سه منظر کلی «توزیع مناسب فضـاهای مهـار بحـران» ،نظیـر
فضاهای باز ،حفظ امنیت ،امداد و نجات و مسیرهای تخلیه« ،عدم همجواری منابع تولید خطر» ،نظیر گسـلهـا ،مخـازن
مواد خطرناك و سوختی و تحقق «عدالت فضایی در نظام کاربری اراضی» ،در زمینۀ تابآوری به نقشآفرینی میپـردازد.
این پژوهش با درك ضرورت توجه به برنامههای توسعه و آمایش شهری کالنشهر اصفهان در رویکـرد مـدیریت بحـران
تابآور ،در پاسخ به پرسش محوری چگونگی وضعیت تابآوری کالبدی -فضایی کالنشـهر اصـفهان و بررسـی فرضـیه
ضع تابآوری کالبدی -فضایی این شهر ،به ارزیابی «تاب آوری» این کالنشهر در بُعد «کالبدی -فضایی» با تمرکز بر
مورفولوژی و آمایش شهری و به ویژه نظام کاربری اراضی ،با بررسیهای میـدانی و تحلیـل آمـار و اطالعـات رسـمی و
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تدقیق نتایج با افکارسنجی شهروندان و مصاحبه با نخبگان به روش دلفی در قالب مـدل پیشـنهادی ارزیـابی تـاب آوری
«شاخص تابآوری فاجعه زلزله» یا  ،EDRI1پرداخته است.
مبانی نظری
تابآوری در بحران و شهر تابآور

از برجستهترین نگرشهایی که در سالهای اخیر بهصورت مشترك هم در مدیریت بحران و هـم در مـدیریت شـهری
مورد توجه قرار گرفته است ،تحقق ایدة شهرهایی تاب آور در مواجهه با سوانح و بحرانهای گونـاگون اسـت (نظـامفـر و
پاشازاده .)103 :1397 ،در رویکردی اجرایی ،کمیته کاهش بالیای سازمان ملل متحـد ( ، )UNISDR2در سـال ،2011
بیان میدارد« :تاب آوری توانایی یک سیستم ،اجتماع یـا جامعـه در معـرم خطـرات ،در مقاومـت ،جـذب ،جـایگزینی و
بهبودی سریع و کارآمد در برابر اثرات خطر ،با حفظ و احیای ساختارهای اساسی و ضروری است» .این تعری مبنای کار
سازمان ملل متحد تحت عنوان چارچوب سندای در رویکرد جهانی مدیریت بحران تابآور برای سالهای  2015تا 2030
قرار گرفته است .از همین منظر «شهر تابآور» ،نیز اجتماعی است کـه ظرفیـت تحمـل شـوكهـا و ضـربات وارده از
مخاطرات را داشته باشد ،به گونه ای که آنها تبدیل به سانحه نگردند و در عین حال توانایی برگشت به حالت عادی ،در
زمان وقوع و پس از بروز بحران و همچنین امکان و فرصت برای تغییر و سازگاری پس از سانحه را دارا باشـد ( Davis

 .)& Izadkhah, 2006: 12تابآوری دارای ابعاد مختلـ  ،از جملـه «فرهنگـی -اجتمـاعی»« ،کالبـدی -فضـایی»،
«محی طبیعی»« ،نهادی -حقوقی» و «اقتصادی» است ،اما در همۀ ابعاد مشارکت و حضور اجتماعی ذینفعان اساس کار
است ( .)Khayambashi & Zarabi, 2018: 43-44که تمرکز ما در این پژوهش بر حوزة کالبدی -فضایی است.
تابآوری محیطی یا فیزیکی شهر :طبق چارچوب مفهومی شهر تابآور ،عناصر اصلی شهر را میتوان به دو بخش اصلی
«فیزیکی» و «اجتماعی ( -فرهنگی)» تقسیم نمود .بخش فیزیکی شامل منابع و فرآیندها و بخش اجتماعی شامل مردم،
نهادها و فعالیتها است (روحیدهکردی« .)44 :1395 ،تابآوری فضایی -کالبدی» ،بر روی کاهش آسیبپذیری محـی
ساخته شده یا مصنوع ،مانند ساختمانها ،سیستمهای حمل و نقل (و تأسیسات شهری) متمرکز است و همچنین اشاره به
ظرفیت پناه ،امکانات مراقبتهای بهداشتی ،آسیبپـذیری سـاختمانهـا در برابـر خطـرات ،زیرسـاختهـای حیـاتی و در
دسترس بودن جادهها برای تخلیه و خطوط تدارکاتی ،پس از فاجعه دارد .تابآوری زیربنایی همچنین اشـاره بـه ظرفیـت
جامعه برای مقابله و بازسازی دارد ( .)Cutter et al, 2010:8در حـوزه تـاب آوری «محـی مصـنوع» ،شـکل و فـرم
شهری نیز ،که بازآفرینی فعالیتهای انسانی در مقیاسهای مکانی و زمانی را شامل مـیگـردد از اهمیـت قابـل تـوجهی
برخوردار است ،چراکه با ماندگاری عناصر فرم شهری ،گزینههای مربوط به آن دارای اثرات قابل تـوجهی بـر روی تـاب-
آوری شهری و پایداری است ( .)Sharifi, 2019: 11در کناراین ،کلیدی ترین عامل محی فیزیکی و زیربنـای تحقـق
فعالیتهای شهری و عنصر تعیینکنندة شکل شهر ،زمین است .تا حدی که برخی محققین ،برنامـهریـزی شـهری را بـه
واقع همان «برنامه ریزی کاربری اراضی »3می پندارند .در این راستا شیعه ،ارزیابی کاربریهای موجود شهری را یکـی از
موضوعات مهم در مطالعه فیزیک شهر و پراکنش فعالیتهای شهری بیان می نماید(پور احمـد و همکـاران،)180 :1393 ،
لذا افزودن برنامههای ارتقاء تاب آوری و کاهش آسیب پذیری اجتماع که در معرم خطرات و بالیای طبیعی قرار دارند،
در طرحهای توسعه شهری امری گریزناپذیر است (.)Pelling & Wisner, 2012: 47

1 . Earthquake Disaster Resilience Index
2 . United Nations International Strategy for Disaster Reduction
3 . Urban Land Use Planning
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جایگاه مورفولوژی و آمایش شهری در مدیریت بحران تاب آور

مورفولوژی شهری مجموعۀ طرحها ،ساختمانها ،کاربری ها ،خیابانها ،نقشهها و چشمانـدازهای شـهری را تبیـین مـی
نماید .به بیان دیگر مورفولوژی شهری ،بررسی نظاممند فرم ،شکل ،طرح ،ساختار و کارکردهای بافت ساختهشده شـهری
و سرچشمه و شیوههای رشد و توسعۀ این بافت در گذر زمان را در برمیگیرد (مدنیپـور .)78 :1387 ،در بررسی آسـیب-
پذیری فیزیکی شهرها مهمترین عامل مورد بررسی« ،فرم شهر» است« .فرم شهر» مفهومی گسترده دارد« .فرم شـهر»
شامل کلیه عناصر و المانهای "طبیعی" و "مصنوع" شهری است ،که ماهیتی عینی دارند .محوریتـرین موضـوعات در
پژوهش فرم شهرها« ،الگوها» و «اندازهها» هستند .نظم پنهان در استقرار و جایگیری عناصر شهری ،یک الگوی شهری
را ایجاد مینماید ،که این «الگو» به همراه عامل «کمیت یا اندازه» ،نقش مهمی در سطح آسیب پذیری شهرها ایفاء می-
کند (گیوهچی .)1 :1389 ،سطوح باز و ساخته شده یعنی سازهها و معابر و چگـونگی اسـتقرار و ارتبـاط آنهـا بـا یکـدیگر،
«بافت شهری» را شکل میدهد (گیوه چی« .)6 :1389 ،برنام ریزی کاربری اراضی» (یا همان آمایش شهری) ،در قالب
ابزار نیرومند مدیریت شهری ،نقش قابل توجهی در ارتقاء تابآوری جوامع شهری ایفاء مینماید که این مهم بـا برنامـه-
ریزی مناسب و عدالتمحور تحقق می یابد ( .)Berke & Smith, 2009: 15ابزارهای مدیریت کـاربری زمـین کـه
کاربریهای موجود و یا برنامهریزی آتی کاربریها را در کانون توجه خود دارد ،در صورت توجـه بـه کـاهش در معـرم
خطر قرار گرفتن در رویکردهای توسعۀ مناطق پر خطر ،مجموعه ای از شرای و فرصت ها را بـرای ایجـاد یـک اجتمـاع
تاب آور خلق مینماید (صالحی و همکاران .)105 :1390 ،وقتی از برنامهریزی مناسب و عدالتمحور در مدیریت کـاربری
اراضی سخن رانده میشود که به ارتقاء تابآوری میانجامد ،این موضوع وابسـته بـه پیـادهسـازی سـه رویکـرد کلیـدی
«شناخت مناطق پر خطر نظیر محدودة گسلها و رعایت استانداردها و مالحظات ایمنی در طرحهای توسعۀ شـهری ایـن
مناطق»« ،مطالعۀ مخاطرات ،تهدیدات و چالشهای بالب منطقۀ شهری و شناخت و پیادهسازی اصول ،ضـواب و روش-
های علمی و اجرایی کاهش خطر و خطرپذیری در مواجهه با آنها در تدوین طرحهـای جـامع و تفصـیلی» و «توجـه بـه
تحقق عدالت فضایی چه در عرصه تقید به رعایت اصول کاهش آسیبپذیری و پیشبینی امکانات و فضاهای پناه ،تأمین
امنیت ،ایمنی و سالمت و چه در سایر حوزههای ارتقاء کیفیت زندگی شـهروندان» ،در ایـن فرآینـد اسـت ( & Pelling

.)Wisner, 2012: 47
از مجموع مباح بیان شده ،مشخص میگردد ،دستیابی به «تابآوری شهری» در حوزة «کالبدی -فضایی» منـوط بـه
ارزیابی ،اصالح و ارتقاء مورفولوژی شهرها ،شامل فرم ،شکل و بافت شهر از یک سـو و «نظـام کـاربری اراضـی» آن در
قالب «آمایش شهری» از سوی دیگر است .هدف بایی از برنامهریزی آمایش سرزمین ،در اصل بسترسازی استفاده بهینه
از ظرفیتهای موجود میباشد (خنیفر .)6 :1389 ،بر این اساس «آمایش شهری» مبتنی بر توسعۀ پایـدار تـابآور نیـز در
تعامل با مورفولوژی شهری ،با توزیع کاربریها و فعالیتهای اقتصادی ،جمعیتی و اجتماعی بـا رویکـرد عـدالت محـور و
تابآور ،در کنار کش  ،ساماندهی و تقویت ظرفیتهای موجود ،برنامهریزی ارتقاء تابآوری کالبدی -فضـایی را ممکـن
میسازد.
در تلفیق با مدل مفهومی «آیندهنگاری برنامهریزی راهبردی تاب آوری شهری» که در گذشته توس نگارنده ارائه شده است (شکل
 ،)1تعری و مورد استفاده قرار گرفته است.
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شکل شماره  .1مدل مفهومی «آینده نگاری برنامهریزی راهبردی تابآوری شهری»)(Khayambashi, Zarabi, 2018:46

روش پژوهش
روش کلی این پژوهش توصیفی -تحلیلی و از نظر هدف زیربنایی و کاربردی است .با بررسی مدلهـای مطـرح جهـانی،
جهت تحلیل تابآوری کالنشهر اصفهان در حالت کلی ،الگوی ابداعی «شاخص تابآوری فاجعۀ زلزله» یـا  ،EDRI1بـا
استناد به مدل  ،CDRI2که توس رجب شاو 3در سال  2009در سنجش تاب آوری در حوادث آب و هوایی ارائه شـده و
نیز چارچوب اجرایی بینالمللی سندای ( .)2015 -2030در این مدل ابتدا وضع موجود شهر در فرآیند پیشبینی بر اسـاس
اطالعات صحیح در قالب الگوی ابداعی « »EDRIمورد ارزیابی قرار میگیرد و در نهایت با طـی مراحـل مـدل ،فرآینـد
آیندهپژوهی و رصد تغییرات شاخصها در طول برنامهریزی و اجرا جهت ارزیابی و اصالحات احتمالی ،بـهکمـک تشـکیل
«معادالت رگرسیونی پیش بین تابآوری» محقق میگردد .در جدول  ،1دو مدل  CDRIو  ،EDRIاز لحاظ روشهـای
اجرا ،منابع و کاربرد با یکدیگر مورد مقایسه بیشتر قرار گرفته اند.
جدول شماره  .1مقایسه روششناسی دومدل  CDRIو EDRI
چارچوب

مدل EDRI

مدل CDRI

ابعاد مورد ارزیابی

منابع و روش دریافت
اطالعات
سه روش:
مصاحبه با نخبگان،
افکار سنجی خانوار،
بررسی میدانی و آمار
و گزارشهای رسمی

کالبدی
اجتماعی
اقتصادی
سازمانی
طبیعی

دادههای بیر فضایی،
و
پرسشنامه
نظرسنجی و دادههای
ثانویه

فرهنگی
اجتماعی
کالبدی -فضایی
زیست محیطی
اقتصادی
نهادی -حقوقی

کاربرد مدل
برنامهریزی راهبردی تاب
آوری در هر بُعد و به تفکیک
شاخص ها ،بهکارگیری
معادالت پیش بین تاب آوری
رگرسیونی جهت مانیتورینگ
روند بهبود تاب آوری و
بازبینی و اصالح برنامه
جمع آوری اطالعات ،تعیین
اولویتها و سیاست توصیه ای
بر اساس سطح تابآوری در
هر بعد

روششناسی و محدودیت و
امکانات مدل
بومیسازی شاخص ها جهت
پیاده سازی در کالنشهرهای
ایران ،تمرکز بر تابآوری لرزه-
ای ،برنامه ریزی راهبردی به-
کمک سوات وزنی ،پیشبینی و
بهبود تاب آوری بهکمک مدل-
های ریاضی رگرسیونی
پیادهسازی در شهرهای آسیایی،
تمرکز بر تغییرات اقلیمی ،تعیین
شیوه امتیاز دهی به شاخص ها،
بهکارگیری روش تحلیل ساده
دادهها

در این پژوهش با هدف جامعیت ارزیابیها و در نظر گرفتن همۀ ابعاد پنهان و آشکار در سنجش شاخصهـا در خصـوص
تاب آوری کالنشهر اصفهان و همچنین پی بردن به مناسبترین روش ارزیـابی در مـدل پیشـنهادی  ،EDRIسـه شـیوة
مجزای «مصاحبه با نخبگان»« ،افکارسنجی خانوار» و «مطالعات آماری و مشاهدات عینی میـدانی» ،مطـابق بـا جـدول
شمارة  ،2به عنوان منبع تأمین داده و اطالعات مد نظر قرار گرفته است و بر این اساس دو جامعۀ آماری ذینفعـان شـامل
خانوارهای ساکن کالنشهر اصفهان و نخبگان شامل اساتید ،کارشناسان و مسئوالن مـدیریت شـهری و صـاحب نظـران،
معرفی شده اند
1 . Earthquake Disaster Resilience Index
2 . Climate Disaster Resilience Index
3 . Rajab Shaw
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جدول شماره  .2خصوصیات جوامع آماری و روش تحلیل تابآوری پژوهش
ردی

نحوة تأمین
داده و تحلیل
با
مصاحبه
نخبگان به
روش دلفی

1

جامعه آماری
کارشناسان و
مدیران شهری،
اساتید و صاحب
نظران

روش و حجم
نمونه
45
توزیع
پرسشنامه به روش
احتمالی
بیر
هدفمند

2

افکارسنجی
خانوار

خانوارهای
ساکن کالنشهر
به
اصفهان
تعداد 611486

1990
توزیع
پرسشنامه به روش
احتمالی تصادفی
بر اساس رابطه
کوکران

3

مطالعات
موردی
آماری-
میدانی

-

تحلیل آمار و
اطالعات رسمی و
سایر پژوهشهای
علمی معتبر در
کنار رصد عینی
شهر

اعتبار سنجی

شرح مختصر

نرخ مشارکت  82درصد،
روایی با آزمونKMO
به مقدار  ،0/832پایایی
به روش آلفای کرونباخ
در نرم افزار ،spssبا
مقدار 0/92
روایی با مقدار  0/819در
آزمون  ،KMOپایایی
پرسشنامه با مقدار 0/88
در روش آلفای کرونباخ

توزیع و گردش دو مرحلهای  45پرسشنامه در
بین نخبگان به روش دلفی و تحلیل آماری،
آزمون تی ،همبستگی و رگرسیون با نرم-
افزارهای  Rو  SPSSو...

تأیید منابع رسمی

توزیع  1990پرسشنامه تنظیم شده بر اساس
طی لیکرات پنج گزینهای ،به نسبت تعداد
خانوار بین حوزهها و مناطق پانزده گانه
اصفهان ،با پوشش همه محالت و تحلیل
آماری ،آزمون  ،Tهمبستگی و رگرسیون با
نرمافزارهای  Rو  SPSSو...
نرمالسازی و ارزیابی دادههای آماری کالن،
تحت قالب شاخصهای مطرح و تحلیلهای
آماری مورد نیاز بهوسیله نرم افزارهای  Rو
 SPSSو...

در این مقاله ما از مجموع شش بٌعد مطرح در تحلیل تاب آوری ،بر بررسی و تحلیـل در بٌعـد کالبـدی -فضـایی متمرکـز
شدهایم .در روش افکارسنجی خانوار ،در جهت برخورداری همگنی حداکثری داده و اطالعات ،از طبقـهبنـدی مکـانی بـر
اساس خانوارهای ساکن در حوزه های پنجگانۀ کالنشهر اصفهان مطابق با تقسیمات طرح تفصـیلی ،بـا توجـه بـه وجـوه
مشترك جغرافیایی ،تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی در قالب حوزههای شمالی ،جنوبی ،شرقی ،بربی و مرکـز اسـتفاده شـده
است .با توجه به موضوع و اهداف پژوهش؛ واحد تحلیل «خانوار  -حوزة شهری» ،که واحد تحلیلی دووجهی (اجتماعی -
فضایی) است ،مد نظر قرار گرفته است .انتخاب حوزه شهری به عنوان بُعد «فضایی -مکانی» در ترکیب با خانوار بهعنوان
وجه «اجتماعی -فرهنگی» مطرح می گردد .برای تعیین حجم نمونه در روش «افکارسنجی خانوار» بـا اسـتفاده از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای از بین  611486خانوار ساکن در کالنشهر اصفهان با کمـک رابطـۀ کـوکران کـه در آن در
جهت پوشش کامل ،با افزایش سطح اطمینان تا حدود  98درصد و در نظر گرفتن میزان خطای ارزیابی بـه مقـدار ،0/02
تعداد پرسشنامهها به  1990افزایش یافته ،استفاده شده است .بر این اساس پرسشنامه ها به نسبت خانوار بین حـوزههـای
شهری (جدول  ،)3و به همین ترتیب بین مناطق در کالنشهر اصفهان توزیع گردید.
جدول شماره  .3محاسبه تعداد و توزیع پرسشنامههای «افکارسنجی خانوار»
حوزه شهری
تعدادخانوار
تعدادپرسشنامه

مرکز
63978
208

برب
62653
204

شرق
145660
474

شمال
216469
705

جنوب
122726
399

کالنشهر
611486
1990

تاب آوری از رویکردی چند وجهی برخوردار است و بررسی آن وابسته به نگاه فراگیر به همه ابعاد و عوامل مـؤثر بـر روی
آن است( .)Kelin, 2003: 66نظر به اینکه اندازهگیری تاب آوری در شرای مطلق امری سـخت و مشـکل اسـت ،در
روندی تطبیقی ،متغیرهای مستقل بهعنوان شاخصی از تابآوری و در جهت ارزیـابی آن شناسـایی و انتخـاب مـیگردنـد
(رفیعیان و همکاران .)31 :1390 ،در تعری عملیاتی متغیرها «مشـاهدهپـذیری و قابلیـت سـنجش» و «امکـان ارزیـابی
فرضیهها» دو شرط اساسی است و در اینصورت قابلیت گردآوری اطالعات مورد نظر وجود دارد (حـافظنیـا.)47 :1386 ،
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برایناساس شاخصهای عملیاتی این پژوهش مطابق با جدول شماره  ،4با مطالعات جهانی بـه روش تحلیلـی -تطبیقـی
استخراج و با «مصاحبه با نخبگان به روش دلفی» با سه دور گردش پرسشنامه اولیه و دریافت  45پرسشـنامه از مجمـوع
 50پرسشنامه ،گزینش ،تدقیق و بومی سازی شده است .از این میان ،شاخص «آمایش و مورفولوژی(شکل ،فرم و بافت)
شهری» و زیرشاخصهای «آمایش فضاهای پناه و اسکان موقـت»« ،آمـایش فضـاهای حمایـت اجتمـاعی ،بهداشـتی و
درمانی»« ،آمایش فضاهای امداد و نجات و برقراری امنیت» و سنجه «سرانۀ کاربری معابر» از حـوزة آمـایش شـهری و
نظام کاربری اراضی ،به طور مستقیم در تابآوری کالبدی -فضایی به ایفای نقش می پردازند.

بُعد کالبدی -فضایی

جدول شماره  .4شاخصها ،زیرشاخصها و سنجههای «تابآوری کالبدی -فضایی»
سنجه و متغیر
شاخص /زیرشاخص
بُعد
«توزیع واحدهای مسکونی با ابعاد گوناگون»« ،درصد واحدهای مسکونی حیاط
دار»« ،نحوه تصرف واحدهای مسکونی(مالکیت)»« ،درصد سازههای بادوام و بی
کیفیت مسکن
دوام مسکونی»« ،تراکم خانوار ساکن در واحدهای مسکونی» و «بُعد خانوار»
کیفیت دسترسی شهروندان به شبکههای آب و فاضالب شهری ،برق ،گاز و تلفن
کیفیت زیرساختهای شهری
«وضعیت کاربریهای موجود»« ،طرحهای توسعه شهری و نظام کاربری اراضی»،
«کیفیت ابنیه»« ،میزان بلند مرتبه سازی»« ،توزیع مراکز با قابلیت ازدحام آوری»،
آمایش و مورفولوژی (شکل ،فرم و «توزیع مساحت بافت فرسوده»« ،پراکندگی پهنههای بافت فرسوده»« ،درصد
جمعیت بافتهای فرسوده و آسیبپذیر»« ،شاخص اصالح کل بافت فرسوده»،
بافت) شهری
«نسبت سطح ساخته شده به سطح مناطق»« ،آمایش شبکه معابر شهری» و
«متوس نوع بافت مناطق از نظر نظم»
«توزیع ایستگاههای دوچرخه»« ،سرانۀ کاربری معابر» و «کیفیت حمل و نقل
حمل و نقل مناسب
شهری»
«درصد خانوارهای دارای رایانه»« ،توزیع تعداد دفاتر پلیس« ،»10+توزیع تعداد
اینترنت و خدمات
دفاتر خدمات ارتباطی»« ،تعداد دفاتر پیشخوان خدمات شهرداری»« ،شاخص نیاز
الکترونیکی
خدمات الکترونیکی»
آمایش فضاهای پناه و «توزیع پاركهای شهری»« ،توزیع پاركهای محلی»« ،توزیع پاركهای
همسایگی» و «مجموع مساحت پاركهای شهری ،محلی و همسایگی»
اسکان موقت
شاخص
برخورداری
چگونگی توزیع« :بیمارستان»« ،کلینیک ،درمانگاه و مرکز بهداشت»« ،مراکز
آمایش فضاهای حمایت درمان و بازتوانی اعتیاد»« ،مراکز خدمات مشاوره»« ،مراکز توان بخشی»« ،مراکز
اجتماعی ،بهداشتی و مددکاری»« ،مجموعههای حرکت درمانی»« ،مراکز خدمات اجتماعی»« ،وضعیت
پراکندگی مطب و دسترسی به پزشکان» و «پراکنش سرویسهای بهداشتی
درمانی
عمومی»
آمایش فضاهای امداد و «درصد پوشش جمعیت توس ایستگاههای آتشنشانی»« ،درصد پوشش شعاع
نجات و برقراری امنیت دسترسی توزیع کالنتریها» و «تأمین پایگاههای اورژانس شهری»
6
5
4
3
2
1
پشتیبانی نظری:
میلتی ( ،)1990ادگر ( ،)2000گادزچالک ( ،)2000رُز ( ،)2003واله و کامپانِال ( ،)2004فولک (،)2005
9
8
7
مگیور و هاگن ( ،)2006مرکز آمادگی فاجعه آسیا ) ،)2007( (ADPCمورفی ( ،)2007نوریس و همکاران
1
12
11
10
( ،)2008مورو ( ،)2008کاتر و همکاران ( 2014و  2010و  ،)2008رنچلر و همکاران ( ،)2010آرماس و
1 . Mileti
2 . Adger
3 . Godschalk
4 . Rose
5 . Vale LJ & Campanella TJ
6 . Folke
7 . Maguire & Hagen
8 . Asian Disaster Preparedness Center
9 . Murphy BL
10 . Norris
11 . Morrow
12 . Cutter
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3

4

6

5

گاوریس ( ،)2013بنیاد راکفلر ( ،)2014خزایی و همکاران ( ،)2015بورتون ( ،)2015بانک جهانی (،)2015
7
سیمالرو ( ،)2016رضایی و همکاران (،)1389گیوه چی ( ،)1389فرزاد بهتاش و همکاران (.)1393

محدوده مورد مطالعه
کالنشهر اصفهان با پنج حوزه و پانزده منطقۀ شهری ،شامل  199محله ،جمعیتی افزون بر دو میلیـون نفـر را در بـر مـی
گیرد (معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان .)17 -12 :2014 ،ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خـود (شـرای
ژئومورفولوژیکی و اقلیمی) ،در حوزة آسیب انواع مخاطرات آب و هوایی و به طور خاص زمین لرزه قرار گرفته است (نظـام
فر و پاشازاده .)102 :1397 ،دراین میان مهمترین تهدیدات و خطرپذیری در زمینه بالیای طبیعی در منطقۀ اصفهان نیـز،
در درجۀ اول تهدیدات اقلیمی و در رتبۀ دوم زلزله است .البته با توجه به تمرکـز صـنایع و کارخانجـات بـزرگ در اطـراف
اصفهان آلودگیها و خطرات ناشی از بروز سوانح احتمالی در این مراکز در کنار تهدیدات امنیتی و تروریستی نیـز در ایـن
منطقه حائز اهمیت است .در شکل  ،2جایگاه استان ،شهرستان و حوزههای شهری اصفهان به نمایش گذاشته شده است.

شکل شماره  .2موقعیت شهر اصفهان در تقسیمات کشوری ،استانی و حوزههای درون شهری

بحث و یافتهها
جهت بررسی تابآوری ،ابتدا باید برای شاخصهای مطرح در قالـب سـنجههـا و متغیرهـای عملیـاتی جـدول شـماره ،4
چارچوبهای مشخصی را برای ارزیابی تعری و سپس برایناساس به سنجش وضع موجود پرداخـت .همـۀ شـاخص هـا
برای ایجاد امکان ارزیابی مشترك ،باید از ارزش واقعی خود به یک مقیاس بی بُعد تبدیل شوند یا به عبارت دیگـر نرمـال
شوند .در پرسشنامههای خانوار و خبرگان با تبعیت از نظام طی لیکرت پنچ سطحی از  1در حالت بسیار ضعی تـا  5بـا
ارزش عالی ،این موضوع محقق شده است .اما برای سنجههای بررسیهای میدانی و آماری ،مطابق رابطـۀ شـماره  ،1بـا
جایگزینی ارزش هر متغیر با فاصله مقدار آن از مقدار حداقل ،تقسیم بر دامنۀ (تفاضل مقادیر ماکزیمم و مینـیمم سـنجه)
حاصل می گردد و مقدار آن بین صفر تا یک خواهد بود که البته ما در ارزیابی نهایی آن را به همان رنج طی لیکرات پنج
سطحی منتقل میکنیم:
1 . Renschler
2 . I. Armas & A. Gavris
3 . Rockefeller Foundation
4 . Khazai, Bijan
5 . Burton CG
6 . World Bank
7 . Cimellaro
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رابطه ()1
شاخص کیفیت مسکن :در این شاخص ،در مجموع شش سنجه مطابق با جدول شماره  ،4تعری و مـورد ارزیـابی قـرار
گرفته است ،که توضیحات مربوطه در جدول شماره  ،5بیان می گردد.

شاخص

جدول شماره  .5بررسی سنجههای شاخص کیفیت مسکن
نتیجه ارزیابی
شیوه سنجش
سنجه
توزیع واحدهای هر چه ابعاد واحد مسکونی بیشتر باشد ،آسیبپذیری کاهش و نتایج حاصل بیانگر تابآوری پایین
مسکونی با ابعاد تاب آوری افزایش می یابد .لذا تاب آوری قطعات تا  200متر مساکن اصفهان از این جهت با
مربع بسیار پایین ،بین  200تا  500متر مربع ،متوس و برای متوس ( 2/5از  5امتیاز) است.
گوناگون
قطعات  500مترمربع و باالتر ،عالی در نظر گرفته میشود.
واحدهای
مسکونی حیاط دار

ساختمانهای دارای حیاط ،با تأمین فضای پناه ،تابآوری
بیشتری را برای ساکنان فراهم مینمایند.

تصرف
نحوة
مسکن(مالکیت)

مردم به کیفیت و مقاوم بودن خانههایی که خود میسازند و
یا خریداری میکنند ،با هدف حمایت از سرمایههای خود توجه
بیشتر مینمایند.
ساختمانهای اسکلت بتنی و فلزی «با دوام» ،آجری با دیوار
باربر(با کالف بندی)« ،نیمه با دوام» و سایر سازهها نظیر
آجری با دیوار باربر(بدون کالف بندی) و خشت و گل ،با توجه
به رفتار آنها در زلزله و آییننامه  2800زلزله ایران« ،بیدوام»
منظور شدند.
با افزایش تعداد خانوار ساکن در هر واحد مسکونی ،در
بحرآنها ،بهویژه زلزله ،آمار تلفات افزایش و در نتیجه تابآوری
کالبدی کاهش مییابد.

درصد سازههای
بادوام و بی دوام
مسکونی

تراکم خانوار در
واحدهای
مسکونی

کیفیت مسکن

بُعد خانوار

بُعد خانوار در واقع بیانگر متوس تعداد اعضاء خانواده هاست.
پایین بودن این شاخص بیانگر تابآوری بیشتر کالبدی با
توجه به تراکم پایین ساکنان است ،اما این شرای هشدار
دهنده پیری و کاهش جمعیت و یک عامل کاهش تابآوری
اجتماعی است.

شهر اصفهان با میانگین 41/95
درصد ساختمان حیاط دار ،در پایینتر
از حد متوس تابآوری در این زمینه
قرار دارد.
شهر اصفهان با متوس امتیاز ،3.29
به نسبت در رتبه تابآوری خوبی در
این زمینه قرار دارد.
97.06از ساختمانهای مسکونی در
حال بهرهبرداری شهر اصفهان ،در
رنج سازههای ایمن و با دوام قرار
گرفته اند.
تقریبا در هر واحد مسکونی یک
خانواده( ،)1/015سکنی گزیده و بدین
لحاظ این شهر از تاب آوری خوبی
برخوردار میباشد.
بر اساس پژوهشانجام شده در شهر
اصفهان این سنجه مقدار متوس
 3/44را نشان می دهد.

شاخص زیرساختهای شهری :بررسی کیفیت دسترسی شهروندان به شبکههای تأسیسات شهری ،براسـاس اطالعـات
اطلس اصفهان ،بهطورکلی با پوشش  92درصد وضعیت مطلوبی را نشان می دهد.
شاخص آمایش و مورفولوژی (شکل ،فرم و بافت) شهری :از بین شاخصههای بیان شده برای عناصـر حـوزه کالبـدی-
فضایی بافت شهری ،با توجه به اطالعات و دادههای در دسترس ،ده سنجه مطابق با جدول شماره  ،4از منظـر دادههـای
آماری و بررسیهای عینی مورد بررسی قرار گرفته است و مابقی سنجهها در قالب پرسشنامههای شـهروندان و خبرگـان
ارزیابی شده است.
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شکل شماره .3ارزیابی تابآوری بافت شهری بر اساس

شکل شماره  .4ارزیابی تابآوری بافت شهری بر اساس

سنجه نسبت فضاهای اشغال شده و فضاهای باز

کیفیت ابنیه ،در حوزههای شهر اصفهان

ارزیابی «وضع موجود کاربریها»« ،طرحهای توسعه و نظام کاربری اراضی» :از شاخصهای بسـیار تأثیرگـذار در تـاب
آوری شهری ،به ویژه با توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی در کنـار مباحـ کالبـدی ،آمـایش و توزیـع مناسـب و متناسـب
کاربریهای مختل شهری یا همان عدالت فضایی است .معنای عدالت آنرا حائز مفهومی جغرافیایی مینماید و شهر در
واقع تجلی کالبدی عدالت است(معروفی و همکاران .)103 :1398 ،بـرایناسـاس ،وضـعیت توسـعۀ پایـدار و برخـورداری
مناطق شهری کالنشهر اصفهان ،در دو سطح "وضعیت موجود" و "طرحهای توسعۀ شهری" ،جهت تعیین وضعیت ایـن
شاخص به کمک مدل تاپسیس ،مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.

شکل شماره  .5تابآوری موجود کالبدی -فضایی کالنشهر

شکل شماره  .6ارزیابی آمایش شهری با رویکرد عدالت

اصفهان مبتنی بر عدالت فضایی در آمایش شهری

فضایی ،از منظر طرحهای توسعۀ شهری در نظام کاربری
اراضی کالنشهر اصفهان

بررسیها نشان میدهد ،در وضعیت موجود  ٪31مناطق برخوردار ٪38 ،نیمهبرخوردار و  ٪31کـمبرخـوردار هسـتند ،امـا
براساس طرح تفصیلی جدید اصفهان ،تنها  ٪15مناطق برخوردار ٪31 ،نیمهبرخوردار و  ٪54کمبرخوردار هسـتند(نریمانی
و همکاران .)131 :1396،از مقایسه مقادیر مذکور و با توجه به شکلهای شماره 5و  ،6واضـح اسـت کـه درصـد منـاطق
برخوردار وضعیت موجود ،در بازنگری «طرح توسعۀ شهری» کمتر از نص گردیده و به درصد مناطق کـم برخـوردار نیـز
اضافه شده است.این شرای  ،تابآوری نامتعادلی را بهویژه از منظر برنامهریزی نظام کاربری اراضی طرح تفصـیلی جدیـد
اصفهان نشان میدهد .در عین حال تابآوری در خصوص وضع موجود تحقق عدالت فضایی کاربری هـا ،بـا مقـدار 3/4
وضعیت متوسطی را برای شهر اصفهان نشان میدهد.
کیفیت ابنیه :شاخص «کیفیت ابنیه» ،عمال مشخصات "مصالح مورد استفاده در ساختمان"" ،شیوة ساخت"" ،قـدمت" و
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"مشخصههای معماری ساختمانها" را به نحوی مناسب پوشش میدهد .به کمک اطالعات طرح تفصیلی ،امتیاز متوس
تاب آوری شهر برآورد و در جدول شماره  ،6ارائه شده است ،که در مجموع تابآوری متوس به باالیی را نشان میدهد و
چگونگی توزیع آن در سطح حوزههای پنجگانۀ شهری در شکل  ،4نیز نمایش داده شده است.
جدول شماره  .6ارزیابی تابآوری کالبدی ابنیه بافت شهری اصفهان به تفکیک حوزههای شهری
درصد دستهبندی وضعیت ابنیه
تاب آوری
قابل قبول قابل نگهداری مخروبه و
حوزةشهری نوساز
متروکه
(مرمتی)
3/69
4/282
16/156
26/094 41/602
کالنشهر
منبع :محاسبات نگارندگان بر اساس مطالعات طرح تفصیلی)

میزان بلندمرتبهسازی :هرچه بر تعداد طبقات ساختمانی و در نتیجه ارتفاع سازه افزوده شود ،با توجه به افزایش تراکم و نیز
افزایش زمان دسترسی افراد به فضاهای باز و همچنین امکان تخرب و ریزش کامل یا بخشهایی از سازه به معابر و سازهها و
فضاهای مجاور ،به همان نسبت میزان تابآوری بافت کاهش مییابد (جدول  .)7در مجموع اصفهان با متوس  15درصد
بلندمرتبهسازی ،تابآوری خوبی در این خصوص دارد.
جدول شماره  .7رابطۀ بین افزایش ارتفاع و میزان تابآوری
تابآوری کالبدی -فضایی
ارتفاع ساختمانها (تعداد طبقه)n :
پایین
n≤4
متوس
3≤n ≤2
باال
n =1

توزیع مراکز با قابلیت ازدحامآوری(مدارس) :در این سنجه به عنوان نمونه ،وضعیت توزیع و کیفیت مدارس مورد بررسی قرار
گرفته است ،که کسب میانگین امتیاز  ،3/4تاب آوری متوس به باالیی را نشان میدهد.
بافت فرسوده :در بررسی بافت فرسودة شهر اصفهان ،بر اساس اهمیت و اطالعات در دسترس ،چهار شاخص مد نظر قرار گرفته
است .نتایج بررسی این سنجهها بر اساس آخرین اطالعات سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در جدول شمارة  ،8ارائه
شده است .با افزایش سطح ،پراکندگی و تراکم جمعیتی این بافت ،میزان تابآوری کاهش یافته و با افزایش شاخص اصالح بافت
که بیانگر درصد اصالح شده بافت بر اساس مجموع پروژههای عمرانی انجامشده و پروانههای صادر شده طی دهۀ 1386 -1395
است ،تاب آوری بهبود پیدا کرده است.
جدول شماره  .8بررسی بافت فرسوده کالنشهر اصفهان
مساحت (هکتار) تعداد پهنه جمعیت ساکن (نفر) شاخص اصالح بافت
17/21
364426
232
2304/8

نسبت سطح ساخته شده به سطح کل مناطق :فضاهای باز شامل پاركها ،فضاهای سبز عمومی ،پارك طبیعی حاشیه زاینده
رود ،اراضی کشاورزی ،باغ و پرورش گل و گیاه ،پارك کوهستانی ،جنگلکاری مصنوعی ،شبکۀارتباطی و فضای باز ،بایر و بدون
استفاده و مجاری آب (مادیها) است و سایر کاربریها به عنوان فضاهای ساختهشده مدنظر قرار گرفته است .مطابق با روش
ارزیابی مطرح در جدول شمارة  ،9نسبت فضاهای ساختهشده به کل سطح مناطق شهر اصفهان با مقدار  ،50/79بیانگر میزان تاب-
آوری متوس به پایین در این سنجه است (شکل .)3
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جدول شماره  .9تابآوری و آسیبپذیری بافت بر اساس نسبت سطوح ساختهشده
اندازه (درصد نسبت سطح ساخته شده به کل قطعه ) درجه آسیب پذیری تابآوری کالبدی
کم
زیاد
50 < A>100
متوس
متوس
25 < A>50
زیاد
کم
0 < A>25

آمایش شبکۀ معابر شهری :وجود معابر با عرم کم و بن بست ،ضمن آنکه دسترسی و امکان گریز را در شرای بحرانی
کاهش میدهد و تخلیه اضطراری شهر را با مشکالت جدی روبرو مینماید ،امدادرسانی را نیز با تخریب احتمالی سازههای مجاور
به داخل گذرها دچار اختالل می کند .در جدول شماره  ،10این شاخص از منظر سنجه عرم معبر بر اساس دادههای آمارنامۀ
مدیریت شهری اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول شماره  .10ارزیابی عمومی تابآوری معابر شهری اصفهان
عرم متوس * موجود درصد نسبت به مجموع معابر
دستۀ بندی معبر عنوان طول (* )Km
44/10
7/47
495
جمعکننده و دسترسی
43/41
12/89
486/4
شریانی
9/66
11/71
115
بزرگراه شهری
2/10
22/65
25
آزادراه شهری
100
1120/40
کل شهر

کیفیت تاب آوری
پایین
باال
متوس
خیلی خوب
متوس (مقدار )3

متوسط نوع بافت شهری از نظر نظم :مشخصات بافت می تواند موجب تخفی و یا تشدید اثرات بحران گردد .بر اساس بررسی
انجامشده بر روی بافت مناطق و محالت شهر اصفهان توس نگارندگان ،میزان تابآوری مبتنی بر نظم بافت شهری ،با مقدار
میانگین  ،2/41زیر حد متوس ارزیابی شده است.
جدول شماره  .11انواع بافت شهری و درجۀآسیبپذیری در بحران
تاب آوری
درجه آسیب پذیری
نوع بافت
باال
کم
پیوسته و منظم
متوس
متوس
ناپیوسته و منظم
پایین
زیاد
پیوسته و نامنظم
منبع( :نگارندگان و گیوهچی)190 :1389 ،

زیر شاخص برخورداری از امکانات حمل و نقل مناسب :حمل و نقل پایدار یکی از عوامل مؤثر در تابآوری شهری است ،که
به عوامل متفاوتی از جمله کیفیت معابر و کیفیت حمل و نقل عمومی وابسته است .در اینجا با توجه به دادههای در دسترس و نیز
در جهت تکمیل تحلیل روش پرسشنامه خانوار ،سه سنجه «تعداد ایستگاههای دوچرخه»« ،آمایش سرانه کاربری معابر» که میزان
دسترسی شهروندان به شبکه معابر را مورد ارزیابی قرار می دهد و «کیفیت حمل و نقل شهری» مورد ارزیابی قرار گرفته است.
«تعداد ایستگاههای دوچرخه» به  49عدد رسیده است ،ولی از توزیع و پوشش مناسب و کاملی در سطح مناطق شهری برخوردار
نیست« .آمایش سرانۀ کاربری معابر» در ایران بین  20تا  30متر مربع و به طور متوس  25متر مربع است .در این سنجه بر اساس
مقایسۀ سرانۀ کاربری شبکه ارتباطی مناطق مختل شهر اصفهان ،با سرانۀ کشوری ،کسب مقدار متوس  24/39متر مربع ،شرای
تابآوری خوبی را برای شهر نشان میدهد« .کیفیت حمل و نقل شهری» ،هم به لحاظ اثر مستقیم بر راهکارهای مقابله و کنترل
اتخاذ شده در مدیریت بحران و همچنین اثر مستقیم بر کیفیت زندگی و سالمتی شهروندان ،نقشی بالمنازع در تابآوری شهری
ایفاء می نماید .براساس مدل ارائه شده شریفیان پور و همکارش ،کیفیت سیستم حمل و نقل شهر اصفهان ،با کسب  % 83امتیاز،
در حد مطلوب ارزیابی شده است (شریفیانپور و فریادی.)1 :1391 ،
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زیرشاخص برخورداری از خدمات الکترونیکی :در این خصوص شاخص «نیاز خدمات الکترونکی» برگرفته از پژوهش معاونت
برنامهریزی شهرداری اصفهان مورد استفاده قرار گرفته است .منظور از « نیاز کمی» عمدتاً الکترونیکی شدن به صورت فیزیکی و
منظور از «نیاز کیفی» ،سرعت ،دسترسی ،پاسخگویی و عدم قطعی شبکه و خدمات است و «شاخص نیاز» ،میانگین نیازهای کمی و
کیفی نرمال شده است (شمس و همکاران .)131 :1394 ،نتایج بررسیها گویای این است ،که به ربم توسعۀ کمی قابل قبول با
کسب امتیاز  0/76در حوزة «نیاز کمی» ،کیفیت خدمات الکترونیکی با مقدار  0/49در زمینه سنجه «نیاز کیفی» ،با ایدهآلها فاصلۀ
جدی دارد ،ولی در مجموع با سطح امتیاز  0/77در «شاخص نیاز» از مبنای عدد یک ،شرای به نسبت خوبی برای کالنشهر
اصفهان قابل تصور است.
آمایش فضاهای پناه و اسکان موقت :بررسیها بر اساس نرمالسازی دادههای توزیع پاركها در مناطق 15گانه شهری ،نشان
میدهد با وجود برخورداری از تعداد  109پارك شهری 320 ،پارك محلی 143 ،پارك همسایگی و  6763192متر مربع مجموع
مساحت انواع پاركها ،اصفهان با کسب امتیاز  2/21با توجه بررسیهای میدانی و امتیاز کلی  2/59از مجموع سه روش بررسی
آماری و عینی و پرسشنامهها ،هنوز تا تابآوری مطلوب با توجه به گستره و جمعیت کالنشهر فاصله زیادی دارد.
زیرشاخص آمایش فضاهای حمایت اجتماعی ،بهداشتی و درمان :در این شاخص مهم ،تابآوری کالبدی از منظر آمایش
توزیع خدمات درمان و بهداشتی در سطح شهر با سنجههای دهگانۀ مورد ارزیابی قرار گرفته ،که وضعیت این سنجه ها در جدول
شماره  ،12نشان داده شده است .با بررسی توزیع هر یک از این سنجهها در مناطق پانزده گانه و نرمالسازی دادهها ،میزان تاب-
آوری کالنشهر اصفهان در این شاخص با میانگین عدد  ،2/4شرای نامطلوبی را به تصویر میکشد که البته با در نظر گرفتن نتایج
پرسشنامههای خانوار و خبرگان ،این شاخص تا مقدار  2/81افزایش مییابد.
جدول شماره  .12توزیع و تعداد فضاهای بهداشتی و درمانی اصفهان
عنوان
میزان
عنوان
میزان

مراکز درمان و باز
توانی اعتیاد
26
امتیاز نحوه توزیع
پزشکان
2

مراکز مشاوره

مراکز توان بخشی

مراکز مددکاری

44
کلینیک ،درمانگاه و
مرکز بهداشت
42

48
بیمارستان

35
خدمات اجتماعی

38

42

مراکز حرکت
درمانی
692
تعداد چشمه
سرویس بهداشتی
2146

آمایش فضاهای امداد و نجات و برقراری امنیت :براساس استانداردهای مطرح جهانی ،تعداد ایستگاههای آتش نشانی بـه ازای
هر 50هزار نفر ،یک ایستگاه است (شهرداری اصفهان )514 :1396 ،و برای کالنتریهـا و ایسـتگاههای پلـیس ،شـعاع دسترسـی
 1000متری بهعنوان استاندارد خدمت رسانی مطرح است (قائدرحمتی)173 :1387 ،؛ همچنین استاندارد یک پایگاه اورژانس ،بـرای
هر بیست هزار نفر مطرح شده است (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .)1394 ،ارزیابیها نشان میدهد ،با میانگین 36/87
درصد جمعیت در زمینه پایگاههای اورژانس و درصد پوشش کالنتری ها با  24/50درصد و ایستگاههای آتشنشانی با  55درصـد،
آمایش فضاهای امداد و نجات و برقراری امنیت ،شرای تابآوری مناسبی را نشان نمیدهد (شکلهای  8و .)7

شکل شماره  .7سمت راست نقشۀ تابآوری بر اساس پوشش

شکل شماره  .8تابآوری مبتنی بر شعاع دسترسی توزیع

ایستگاههای آتش نشانی

کالنتریهای به تفکیک مناطق شهری

فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،4پیاپی  ،42زمستان 1400

176

برای آزمون چگونگی ارتباط بین تابآوری شهری با بُعد «کالبدی -فضـایی» ،از آزمـون همبسـتگی کـانونی پیرسـون و
رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده گردید .آزمون پیرسون به دلیل نوع دادهها که گسسته ترتیبی هستند ،انتخاب و نتـایج
نشان میدهد با  sig =0/000و همچنین مقادیر همبستگی پیرسون ،رابطۀ کامالً معنی دار ،قوی و مستقیمی بـین تـاب-
آوری و بُعد کالبدی -فضایی آن وجود دارد (جدول شماره .)13
جدول شماره  .13آزمون همبستگی تابآوری با بُعد کالبدی -فضایی
همبستگی بر اساس پرسشنامه
نخبگان(روش ضریب پیرسون)
تاب آوری
بُعد کالبدی-
فضایی
1
**0/819
0/000
0/000
41
41
1
**0/819
0/000
0/000
41
41

همبستگی بر اساس پرسشنامه
خانوار (روش ضریب پیرسون)
تاب آوری
بُعد کالبدی-
فضایی
1
**0/649
0/000
0/000
1990
1990
1
**0/649
0/000
0/000
1990
1990

همبستگی بر اساس آمار رسمی و
میدانی(روش رگرسون چند متغیره)
بُعد کالبدی -فضایی تاب آوری
0/811
0/0318
15
1
0/0318
15

1
0/0318
15
0/811
0/0318
15

همبستگی

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)/ S.E
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)/ S.E
N

تاب آوری

بُعدکالبدی-
فضایی

بررسی مطلوبیت کالنشهر اصفهان از لحاظ شاخصهای تـاب آوری کالبـدی -فضـایی :در راسـتای بررسـی وضـعیت
شاخصهای تابآوری شهری در کالنشهر اصفهان از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شـده اسـت .ایـن آزمـون در واقـع
وضعیت شاخصها را با حد متوس ( )3مقایسه میکند و خروجیهای این آزمون بر اساس سطح معنیداری تفسـیر مـی-
شود .در جداول شماره  14و  ،15نتایج این آزمون برای دو شیوة تحلیلی «مصاحبه با نخبگـان» و «افکارسـنجی خـانوار»
ارائه شده است.
جدول شماره  .14آزمون تی بر روی شاخص و زیرشاخصهای بٌعد کالبدی -فضایی شهراصفهان از نظر شهروندان
شاخص و زیرشاخصهای بعد
کالبدی-فضایی

دسترسی

کیفیت مسکن
کیفیت زیرساختهای شهری
شکل ،فرم و بافت شهری
امکانات جابجایی و حمل و
نقل عمومی
خدمات
و
اینترنت
الکترونیکی
فضاهای پناه و اسکان
موقت
فضاهای حمایت اجتماعی،
بهداشتی و درمان
فضاهای امداد و نجات و
برقراری امنیت
دسترسی
کالبدی -فضایی

میانگین

انحراف
معیار

Test Value =3
اختالف از
سطح
مقدار
میانگین
معناداری
آماره t

2/84
2/96
2/59
2/82

0/69
0/81
0/59
0/89

-8.76
-1.73
-25.74
-7.59

0/000
0.084
0/000
0/000

-0.16
-0.04
-0.41
-0.18

میزان اختالف در سطح
اطمینان 95درصد
حد باال
حد پایین
-0.13
-0.20
0.01
-0.09
-0.38
-0.44
-0.14
-0.23

2/78

1/22

-6.60

0/000

-0.22

-0.28

-0.16

2/89

0.90

-4.72

0/000

-0.11

-0.16

-0.07

3/12

1.17

3.86

0/000

0.12

0.06

0.18

2/89

0.95

-4.30

0/000

-0.11

-0.16

-0.06

2/90
2.82

0.85
0.52

-2.95
-14.01

0/003
0.00

-0.10
-0.18

-0.18
-0.20

-0.02
-0.16

نتایج آزمون  ،Tدر افکارسنجی خانوار نشان میدهد که همۀ شاخصهـا از میـانگین جامعـۀ نمونـه پـایینترنـد و سـطح
معناداری در همۀ شاخصها به جز شاخص کیفیت زیرساختهای شهری کمتر از معیار  0/05است کـه ایـن موضـوع بـا

177

خیام باشی و همکاران  /نقش مورفولوژی و آمایش شهری در ارتقاء تابآوری کالبدی -فضایی ...

توجه به منفیشدن مقادیر اختالف از میانگین ،بیانگر عدم مطلوبیت تـابآوری کالبـدی -فضـایی کالنشـهر اصـفهان در
شاخصهای مطرح می باشد ،اما در شاخص کیفیت زیرساختهای شهری بـا مقـدار میـانگین  ،2/96وضـعیت بسـیار بـه
شرای متوس نزدیک است.
جدول شماره  .15آزمون تی بٌعد کالبدی-فضایی کالنشهر اصفهان از نظر نخبگان
شاخص و زیرشاخصهای بُعد کالبدی-
فضایی

دسترسی

کیفیت مسکن
کیفیت زیرساختهای شهری
شکل ،فرم و بافت شهری
امکانات جابجایی و حمل و
نقل عمومی
اینترنت و خدمات الکترونیکی
فضاهای پناه و اسکان موقت
فضاهای حمایت اجتماعی،
بهداشتی و درمان
فضاهای امداد و نجات و
برقراری امنیت
دسترسی
بُعد کالبدی-فضایی

Test Value =3

میانگین

انحراف
معیار

مقدار
آماره t

سطح
معناداری

اختالف
میانگین
-0.28

2.72
3.12
2.71
2.68

0.63
0.64
0.56
0.78

-2.89

1.21
-3.20
-2.61

0.006
0.233
0.003
0.013

0.12
-0.29
-0.32

3.03
2.67
2.90

0.72
0.91
0.76

0.33
-2.31
-0.82

0.747
0.026
0.416

از

میزان اختالف در سطح
اطمینان 95درصد
حد باال
حد پایین
-0.33
-0.24
0.33
-0.09
-0.12
-0.46
-0.07
-0.56

0.03
-0.33
-0.10

-0.20
-0.34

0.26
-0.04
0.14

3.17

0.84

1.30

0.201

0.17

-0.09

0.43

2.89
2.86

0.65
0.54

-0.23

0.823
0.033

-.0.11

-0.36

0.15

-0.14

-0.26

-0.03

-2.21

-0.62

نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای پرسشنامۀ خبرگان نشان میدهد که همۀ شاخصها به جزء شاخص کیفیت زیرسـاخت
های شهری از میانگین نظری جامعۀ نمونه پایینتر و سطح معناداری در شاخص شکل ،فرم و بافت شهری کمتر از 0.05
است .در شاخص دسترسی نیز که خود از پنج زیرشاخص تشکیل گردیده است ،این شاخص بـا کسـب میـانگین  2.89در
وضعیت نزدیک به متوس قرار دارد ،اما همانطور که توضیح داده شد ،این پـژوهش در رویکـردی جـامع بـه سـه شـیوة
مستقل بررسی «آمار و اطالعات رسمی و میدانی»« ،افکارسنجی خانوار» و «مصاحبه خبرگان» به روش دلفـی ،وضـعیت
تاب آوری محی مصنوع کالنشهر اصفهان را مورد بررسی قرار می دهد ،با توجه به خروجـی آزمـون  ،Tخالصـه نتـایج
ارزیابی تاب آوری کالنشهر اصفهان در بٌعد کالبٌدی -فضایی در جدول شماره  ،16ارائه و جمـعبنـدی گردیـده اسـت .بـر
اساس ارزیابی سنجههای بررسیشده در روش «آمار و اطالعات رسمی و میدانی» ،تابآوری «کالبدی -فضایی» با مقدار
 ،2/60شرای نامناسبی را نشان میدهد و تنها شاخص «کیفیت زیرساختهای شهری» است که با مقـدار  ،3/25شـرای
متوس به باالیی را نشان میدهد .اما نتایج حاصل از روش تحلیل «مصاحبه خبرگان» رویکرد خـوش بینانـهتـری را بـا
کسب امتیاز تابآوری  ،2/86به تصویر میکشد .در این بین نظـر ارزشـمند شـهروندان نیـز در ارزیـابی 1990پرسشـنامه
خانوار ،با کسب امتیاز  ،2/82شرای ضعی اما نزدیک به متوس تابآوری را مشابه نظر خبرگان نشان میدهـد .تجمیـع
نتایج سه شیوة تحلیل که با وجود شاخصهای یکسان با سنجههای متفاوت و از زوایای گوناگون به ارزیـابی تـاب آوری
محی مصنوع پرداختهاند ،با مقدار  ،2/76تابآوری «کالبدی -فضایی» ضعیفی را نشان میدهد .در ایـن زمینـه بررسـی
شاخصها و زیرشاخصهای حوزة آمایش سرزمین ،شامل شاخص «آمایش و مورفولوژی(شکل ،فرم و بافت) شهری» بـا
مقدار  2/53و زیرشاخصهای «آمایش فضاهای پناه و اسکان موقت»« ،آمایش فضاهای حمایـت اجتمـاعی ،بهداشـتی و
درمان» و «آمایش فضاهای امداد و نجـات و برقـراری امنیـت» بـه ترتیـب بـا مقـادیر  2/81 ،2/59و  2/74از شـاخص
برخورداری ،نیز گویای وضعیت ضعیفی در تابآوری است.
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جدول شماره  .16نتایج ارزیابی تاب آوری کالبدی -فضایی اصفهان
بعد کالبدی -فضایی
تاب آوری
شیوه ارزیابی
کالنشهر
اصفهان

مصاحبه خبرگان
(دلفی)
افکارسنجی
رسمی،
آمار
ارزیابیهای
میدانی
تجمیع شیوه ها

کیفیت
مسکن

کیفیت
زیرساختهای
شهری

آمایش و
مورفولوژی
(شکل ،فرم و
بافت شهری)

2.86

2.72

3.12

2.71

2.68

حمل و نقل
پایدار (در
شرای عادی
و ضطراری)

شاخصهای ارزیابی
دسترسی (یا شاخص برخورداری)
زیرشاخصها
فضاهای
فضاهای
اینترنت و
حمایت
پناه و
خدمات
جتماعی،
اسکان
الکترونیکی
بهداشتی و
موقت
درمان
2.90
2.67
3.03

متوس دسترسی
(یا شاخص
برخورداری)

فضاهای
امداد و
نجات و
برقراری
امنیت
3.17

2.89

2.82
2.60

2.84
2.50

2.96
3.25

2.59
2.30

2.82
2.65

2.78
2.41

2.89
2.21

3.12
2.40

2.89
2.15

2.90
2.36

2.76

2.69

3.11

2.53

2.72

2.74

2.59

2.81

2.74

2.72

«مدل رگرسیونی پیشبین تابآوری» اصفهان در بُعد «کالبدی -فضایی» :از روش های مرسـوم و پرکـاربرد در تحلیـل
چندمتغیره ،تکنیک «رگرسیون خطی چندگانه» است .در این پژوهش ،متغیر وابسته یا تابع" ،میزان تـابآوری کالبـدی-
فضایی" و شاخصهای تابآوری در این زمینه به عنوان "متغیر مستقل یا توصیفی" ایفای نقش مینمایند .به کـارگیری
روش رگرسیون چندمتغیره در تحلیل تابآوری ،در واقع مدل ارتباطی و میزان اثرگذاری هر یک از شاخصهای مطرح در
تابآوری شهر اصفهان را به نمایش میگذارد ،لذا به کمک مدل حاصل ،ضمن ارزیابی وضع موجود ،زمینـه پـیش بینـی
روند رویدادهای آتی در تغییر متغیرهای توصیفی فراهم میگردد .این مهم امکان برنامهریزی مؤثرتر و هزینۀ فرصتها و
منابع به شکلی کارآمدتر در جهت ارتقاء تابآوری شهر را فراهم مینماید .با توجه به نقش محوری رویکردهای فرهنگـی
و اجتماعی در دیدگاه تاب آوری و اهمیت پـرداختن بـه نظـرات عمـوم شـهروندان ،در اینجـا مـدل رگرسـیونی بـر پایـه
«افکارسنجی خانوار» ،نخست بر اساس شاخصها و در مرحلۀ دوم با احتساب زیرشاخصها تدوین شده است.
بررسی فرم نرمال بودن باقیماندههای هر مدل ،اولین قدم و از فرضیات مهم تحققپذیری مدل است .در ایـن جهـت از
آزمون «کلموگوروف -اسمیرنوف» و «شاپیرو -ویلک» استفاده گردید .هنگام بررسی نرمال بـودن دادههـا ،فـرم صـفر
مبتنی بر اینکه توزیـع دادههـا نرمـال اسـت ،را در سـطح خطـای  0/05تسـت مـی کنـیم ،لـذا بـا توجـه جـدول آنـالیز
واریانس(شماره  ،)17این نتیجه حاصل می گردد که مؤلفههای تابآوری انتخاب شده بـرای کالنشـهر اصـفهان نرمـال
هستند و با حضور حداقل یکی از شاخصهای «کالبدی -فضایی» ،مدل قابل دستیابی خواهد بود.
جدول شماره  .17ارزیابی نرمالیته دادهها و آنالیز واریانس
روش بررسی تاب
آوری
نظرسنجی افکار
عمومی

ابعاد تاب آوری

بُعد کالبدی-
فضایی

آماره آزمون
کلموگروف -
اسمیرنوف
0/200

آماره آزمون
شاپیرو -ویلک
0/43

سطح
معناداری
000b

نتیجه آزمونها

نرمال
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مدل رگرسیونی تابآوری در بُعد «کالبدی -فضایی» ،بر اساس شاخص ها ،R2adj :نشان میدهد که مدل مذکور چند
درصد از واریانس تابآوری را پیشبینی میکند؛ همچنین «ضریب تعیین مدل» یا همان  ،R2از شاخصهای برازندگی مدل است و
هر چه به عدد  1نزدیکتر باشد ،مدل مطلوبتر خواهد بود .مقدار  Rنیز به نوعی همان میزان ضریب همبستگی پیرسون را نشان
میدهد(جدول شماره .)18
جدول شماره  .18ضرایب رگرسیونی و میزان همبستگی مدل در بُعد کالبدی -فضایی با احتساب شاخصها در افکارسنجی شهروندان
T
Beta S. E
B
سطح معنا داری
متغیرهای پیش بین
()P
0/000
18/751
مقدار ثابت
- 0/046 0/854
0/000 13/616
کیفیت مسکن (0/269 0/012 0/164 ) D3_1
0/000 5/739
کیفیت زیرساختهای 0/131 0/013 0/072
شهری ()D3_2
0/000 13/988
آمایش و مورفولوژی 0/316 0/018 0/246
شهری
()D3_3
0/000 13/549
دسترسی یا شاخص 0/310 0/012 0/162
برخورداری ()D3_4
R2adj=0/585 R2=0/584
R=0/765a
همبستگی

در نهایت طبق اطالعات بهدستآمده از جدول ضرایب رگرسیونی فوق ،مدل با عرم از مبدأ نوشته شده با توجـه سـتون
سطح معناداری( ،)P≥0/005مناسبترین مدل است و لذا خواهیم داشت:
رابطه(:)2
بر این اساس کالن شاخص «آمایش و مورفولوژی(شکل ،فرم و بافت) شهری» با ضریب تأثیر  ،0/246بیشترین نقـش را
در ترسیم تابآوری کالبدی -فضایی ،در مدل رگرسیونی پیش بین تابآوری مبتنی بر بازخورد نظـرات شـهروندان ایفـاء
مینماید.
مدل رگرسیونی تاب آوری «کالبدی -فضای» با احتساب زیرشاخصها :به طریق مشابه با توجه نرمال بودن دادهها طبـق
جدول شماره  17و نیز مقادیر حاصل شده  R2=0/589 ، R2adj=0/587و  ،R=0/768که شـرای مناسـبی را از لحـاظ
همبستگی تابآوری با در نظر گرفتن زیرشاخصهای کالبدی -فضایی بیان مینماید ،مدل با عرم از مبدأ که بر اسـاس
اطالعات برای مجموع شاخصها و زیرشاخصها به صورت زیر بهدستآمده است ،بهترین مدل در این شرای است:
رابطۀ(:)3
ضرایب تأثیر این مدل نیز مؤید همان نتایج رابطۀ  ،2در خصوص میزان نقشآفرینی شـاخصهـا در تـابآوری کالبـدی-
فضایی است ،اما در بین زیرشاخصهای برخورداری ،بیشترین تأثیر به مؤلفه «آمایش فضاهای امداد و نجـات و برقـراری
امنیت» با وزن  0/065تعلق دارد و پس از آن به ترتیب زیرشاخص «خدمات الکترونیکی» بـا ضـریب  0/043و «کیفیـت
حمل و نقل» با وزن  0/034قرار گرفتهاند و دو زیرشاخص «آمایش فضاهای حمایت اجتماعی و بهداشـت و درمـان» بـه
مقدار  0/011و «آمایش فضاهای پناه و اسکان موقت» با وزن  0/01تقریبا بهطور مشابه و در رنج اثرگذاری بسیار پایین-
تری قرار گرفتهاند.
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نتیجهگیری
با ارزیابی 47سنجه در قالب  4شاخص کالن و  5زیرشاخص در تحلیل «میـدانی و آمـاری» کـه بـیش از نیمـی از ایـن
سنجه ها ( 25عدد) در حوزة پژوهشهای آمایش شهری قرار می گیرنـد ،در کنـار تحلیـل «افکارسـنجی شـهروندان» و
«مصاحبه با نخبگان به روش دلفی» با نگاهی جامعنگر در تجمیـع نتـایج ،تـابآوری کالبـدی -فضـایی میـانگین شـهر
اصفهان  ،2/76به دست آمده است که در رِنج ضعی قرار دارد ،این موضوع مؤید فرم اولیه پژوهش است .نتـایج نشـان
میدهد که نگاه مسئوالن و شهروندان به وضع موجود تابآوری خوش بینانهتر از ارزیابیهای آماری است(جدول شـماره
 .)16همچنین ضرایب تأثیر شاخصها و زیرشاخصهـا در مـدلهـای رگرسـیونی پـیشبـین تـابآوری (روابـ  2و ،)3
مؤثرترین شاخص در حوزة «کالبدی -فضایی» را «آمایش و مورفولوژی شهری» با وزنی  0/246و پـس از آن «کیفیـت
مسکن» با  0/164و «شاخص برخورداری» با  ،0/162تقریبا در یک سطح تأثیرگذاری در ردة دوم نشان میدهد و آخرین
اولویت اقدامات با اختالف فاحش در ضریب تأثیر نیز مربوط به شاخص «کیفیت زیرساختهای شهری» اسـت کـه البتـه
پوشش  90درصدی خدمات و طوالنی و پرهزینه بودن گسترش شبکههای تأسیسات شهری با این نتیجه همسـو اسـت،
اما در شاخص «آمایش و مورفولوژی (شکل ،فرم و بافت) شهری» ،که در اولویت اول ارتقاء تابآوری قرار دارد ،مطابق با
جدول شماره  4یعنی متغیرهای عملیاتی از مهمترین عوامل با عنایت به گسترة اثرگذاری و سـرعت نسـبی دسـتیابی بـه
نتایج در قیاس با سایر عوامل" ،طرحهای توسعۀ شهری و برنامهریزی نظام کاربری اراضی" است ،که بایـد در پیشـنهاد
اقدامات مورد دقت ویژه قرار گیرد ،چراکه اگر چه در وضع موجود این سنجه با کسب میانگین  3/40در تاب آوری ،شرای
متوس به باالیی را نشان میدهد ،اما با توجه به نتایج ارزیابیها که در بخش مربوطه نیز توضیح داده شد ،بررسی طـرح
تفصیلی جدید اصفهان بیانگر عدم توجه کافی به این مهم و کاهش قابل توجه عدالت فضایی در نظام توزیع و تخصـیص
کاربریهاست (شکلهای  4و  ،)5که پیادهسازی آن اُفت کیفیت فضایی و پایداری و تابآوری شهری را بهدنبـال خواهـد
داشت ،تا جاییکه تنها  15درصد مناطق شهری از شرای مطلوبی برخوردار خواهند بود .در «شاخص برخورداری» نیز بـا
توجه به ضرایب تأثیر مدل (رابطه ،)3زیرشاخص «آمایش فضاهای امداد و نجات و برقراری امنیت» در اهمیت اول اقـدام
قرار دارد که حساسیت ارائه خدمات و تداوم آنها در بُروز بحرانها و کمبودهای مطرح در این زمینه خود مؤید این نتیجـه
است .پس از آن زیرشاخصهای «اینترنت و خدمات الکترونیکی» و «امکانات جابجایی و حمل و نقل مناسب» به ترتیب
در اولویتهای بعدی اقدام قرار میگیرند .جدول شماره  ،19با توجه به وزن تأثیر ضرایب رگرسیونی ،اولویت شاخصهـا و
زیرشاخصهای تابآوری کالبدی -فضایی کالنشهر اصفهان را جهت برنامهریزی اقدامات اصالحی نشان میدهد.
جدول شماره  -19اولویتبندی شاخصها و زیرشاخصهای تابآوری کالبدی -فضایی

همچنین یکی از مهمترین مزایای استفاده از مدلهای رگرسیونی ،امکان "پیشبینی تابآوری" است ،چراکه مـدلهـای
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رگرسیونی یکی از شیوههای متداول «آیندهپژوهی» نیز می باشند ،لذا در برنامهریزی بهبود تابآوری ،میتـوان بـا رصـد
تغییرات مقادیر شاخصها در طول زمان پیادهسازی برنامههای ارتقاء تابآوری و جمعآوری و بارگذاری مجـدد اطالعـات
در مدل در مقاطع زمانی مختل  ،با پیشبینی مقدار تاب آوری در وقوع بحرانهای آتی احتمالی نسبت بـه مانیتورینـگ و
رصد تأثیرات برنامههای بهبود تاب آوری و در صورت لزوم اصالحات احتمالی برنامهها و سیاست ها اقدام نمود .در حـال
حاضر با ورود مقادیر وضع موجود ارزیابی شاخصهای کالبدی -فضایی توس شهروندان به مدل رگرسیونی ،مقدار 2/66
حاصل میگردد که وضعیت تابآوری کالنشهر اصفهان را در رویارویی با بحرانهای آتی ضعی بیان مینماید و متناسب
با اولویت حاصل از ضرایب وزنی رگرسیونی شاخصها باید برای بهبود تابآوری نسبت به برنامهریزی و اجرا اقدام نمـود
(جدول .)19
پیشنهادها

 "بازنگری طرحهای توسعۀشهری و نظام کاربری اراضی" ،بهعنوان سنگ بنای آمایش شهری "شهر آینده" ،با رویکردارتقاء عدالت فضایی ،پایداری و تابآوری ،مهمترین اولویت برنامهریزی اقدامات ارتقاء تابآوری محی مصنوع کالنشـهر
اصفهان با توجه به افول قابل توجه این شاخص در «طرح تفصیلی» موجود میباشد که با دقـت نظـر در توزیـع مناسـب
«فضاهای مهار بحران» ،دوری از «منابع تولید خطر» و تخصیص کاربریها مبتنی بر «عدالت فضـایی» محقـق خواهـد
شد.
 در حال حاضر روند تدوین «طرح جامع جدید شهر اصفهان» نیز آباز گردیده ،لذا الزم است با همین حساسیت ،موضوعآمایش شهری مبتنی بر عدالت و تابآوری در توزیع فضایی در آن مورد توجه مضاع قرار گیرد.
 با توجه به عدم انجام مطالعات «ریزپهنهبندی لرزهای کالنشـهر اصـفهان» بـهربـم شناسـایی بـیش از  63گسـل درمطالعات محدود و کلی گذشته ،همچنین تهدیدات اقلیمی مطرح ،فرونشست گسترده در دشت اصـفهان و  ،...الزم اسـت
«مطالعات جامع خطرپذیری» و «ریزپهنهبندی لرزهای» در کوتاهترین زمان ممکن در این منطقه انجام پذیرد ،تـا امکـان
برنامهریزی مؤثرتر تابآوری ممکن گردد.
 الزم است به تهیه «پیوست مدیریت بحران تابآور و پدافتد بیر عامل» در پـروژههـای شـهری ،تـالش مضـاع دراحیای بافتهای فرسوده و یا الاقل انجام اقدامات تأمینی در کـاهش آسـیبپـذیری و افـزایش تـابآوری نظیـر توسـعۀ
فضاهای باز در این محدودهها و افزایش تعداد ایستگاههای امداد و نجات و حفظ امنیت با امکانات متناسب با خصوصیات
این بافت اقدام گردد .در کنار این موارد باید مقاومسازی و ایمنی مراکز با ازدحام آوری باال نظیر مدارس مورد عنایت ویژه
قرار گیرد.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
منابع
 )1امانپور ،سعید؛ صفاییپور ،مسعود ؛ ملکی ،سعید؛ علیزاده ،هادی ( )1398تبیین چالشهـای سـاختاری در طـرح ریـزی راهبـردی
توسعۀ شهری کالنشهر اصفهان ،آمایش سرزمین ،دوره  ،11شماره  ،1صص.29-56.
 )2اداره آمار و اطالعات شهرداری اصفهان ( )1396گزارش اصفهان از نگاه سطح برخورداری محالت .چاپ اول ،اصفهان ،انتشارات
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