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 چکیده
-به سرعت در حال جایگزینی روش های اجتماع،با نگاه جامع به همۀ ظرفیت« آوری شهریتاب»نظریه نوظهور 

های ناکارآمد سنتی مدیریت بحران در رویارویی با تعدد و تنوع روز افـزون فجـایع در جهـان اسـت. هـدف ایـن       
آوری و تعیـین  هان در سلسله مراتب شهری، تحلیل وضـعیت تـاب  پژوهش، با توجه به جایگاه مهم کالنشهر اصف

وسیله مدلسازی ریاضی در قالب مدل آوری اصفهان بهعوامل اصلی و میزان اثرگذاری هر یک از آنها در ارتقاء تاب
EDRIویژه مورفولوژی و آمایش شهری است. روش تحقیق: روش کلی پـژوهش   ، با تمرکز بر محی  مصنوع به
ها به تحلیلی و از نظر هدف، زیربنایی و کاربردی است. در این جهت، با گزینش و بومی سازی شاخص -توصیفی

بررسی میـدانی  »آوری و ارزیابی داده، شامل ای، در رویکردی جامع سه شیوة مستقل جمعروش مطالعات کتابخانه
هـای تحلیـل آمـاری،    ده از روش، بـا اسـتفا  «افکارسنجی خانوار»و « مصاحبه خبرگان به روش دلفی»، «و آماری

و  SPSSافزارهای کمک نرم، به«آوریبین تابمدل رگرسیونی چند متغیره پیش»و  Tهمبستگی کانونی، آزمون 
R های عملیاتی مطرح، همچنـین  ها گویای همبستگی مناسب و مستقیم شاخصمورد استفاده قرار گرفت. بررسی
 1سـطحی  کمک طیـ  لیکـرات پـنج    ، به66/2توس  اصفهان با مقدار تر از مپایین« فضایی -کالبدی»آوری تاب

ریزی ارتقـاء تـاب آوری از نظـر    )عالی( است. پیشنهادها: بر اساس نتایج، اولویت نخست برنامه 5)بسیارضعی ( تا 
 با« شاخص برخورداری»و پس از آن  53/2با مقدار « آمایش و مورفولوژی شهری»ترین امتیاز، حوزة کسب پایین

مدل »آوری، بر اساس ها در ارتقاء تابباشد. میزان تأثیر بهبود شاخصمی 69/2با مقدار « کیفیت مسکن»و  61/2
آمـایش و مورفولـوژی   »برای شاخص  264/0حاصل پژوهش نیز، با ضرایب تأثیر « آوریبین تابرگرسیونی پیش

« شاخص برخورداری»درخصوص  162/0و با اختالف بسیار جزئی مقدار « کیفیت مسکن»برای  164/0، «شهری
ها و همچنین اهمیـت آمـایش شـهری در ارتقـاء     ریزی و اقدام از منظر وزن مؤلفهبندی برنامهمؤید همین اولویت

 آوری است. تاب
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 مقدمه
و ایمنی شـهرها را   امنیت مهم کنند، که این می زندگی شهری جهانی در مناطق جمعیت از مینی در حال حاضر افزون بر

(. بـا گذشـت زمـان و    2: 1397)خیـام باشـی و تقـوایی،     نموده است تبدیل قابل وصول اما در طول زمان، چالش یک به

خسارات و تلفـات را بـه همـراه    و گسترش لجام گسیخته شهرها، که در عمل تشدید   افزایش تنوع، تعدد و وسعت سوانح

داشته است، به مرور ناکارآمدی رویکردهای سنتی رایج در مواجهه با بحران که عمدتا مبتنـی بـر مـدیریت صـحنه مـی      

 1980از دهـۀ   های مدیریت بحران با تغییرات گسترده و اساسی روبرو گردیـد. باشند، عیان شد و لذا در این مرحله دیدگاه

رفته، دگرگون گردید؛ تا جـایی  بود، رفته« پذیریکاهش آسیب»بحران که تا آن زمان مبتنی بر نگرش بالب در مدیریت 

در مقابل فجایع گرایش یافت. این رویکـرد جدیـد،   « آوریتاب»به افزایش « پذیریکاهش آسیب»که از تمرکز صِرف بر 

 را نهادینـه کـرده اسـت   « ینفعـان مشـارکت ذ »و « بازدارنـدگی »به « پذیریواکنش»و « العملعکس»چرخش نگرش از 

(Turner, 2010: 14.) «را در نظـر  « جوامـع انسـانی  »و « های کالبدیسیستم»ای پایدار از زنجیره« آوری شهریتاب

متشـکل از عناصـر سـاخته شـده و طبیعـی، از جملـه سـاختمان، خیابـان،         « های کالبـدی سیستم»می گیرد. در این بین 

آور کـه بایـد در بـروز    بیر تاب «کالبدی هایسیستم» جغرافیا، محی  طبیعی و ... است. زیرساخت، تأسیسات، توپوگرافی،

)صالحی و همکـاران،   دهندمانده و عملکرد خود را حفظ نماید، آسیب پذیری شهرها را به شدت افزایش میها باقیبحران

یت بحران در خصوص سوانح گونـاگون  ترین اقدامات مدیر(، لذا در مطالعات کاهش خطرپذیری که از اساسی101: 1390

 یک مرحلۀ اساسـی در مـدیریت بحـران محسـوب مـی شـود      « بناهای ضروری»است، ارزیابی آمایش و موقعیت مکانی 

در اصل ارزیابی کمی و کیفی محی  مصـنوع و  « های کالبدیسیستم»آوری تاب (. بررسی103: 1396)تقوایی و رحمانی، 

، در «سـازگاری »و « انعطـاف پـذیری  »، «اسـتحکام »سنجی سه مؤلفۀ شـاخص  یتطبیعی شهری است که در قالب ظرف

قالـب شـکل،   »و « هـای شـهری  ها، تأسیسات و زیرساختکیفیت سازه»، «ریزی کاربری اراضیآمایش شهری و برنامه»

ن و نقـش  اصفهان از یک سو با توجه به موقعیت مکانی خـود در مرکـز ایـرا    یابد. کالنشهرتحقق می« بافت و فرم شهر

-های مختل  کشور دارای جایگـاهی اسـتراتژیک مـی   آفرینی به عنوان قطبی صنعتی، کشاورزی و گرة مواصالتی بخش

باشد. از طرف دیگر با جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر، به عنوان سومین کالنشهر کشور پس از شهرهای تهران و مشـهد،  

(، لـذا  29: 1397لـویی،  خمسـه )تقوایی، جـوزی  ان قرار گرفته استمراتب شهری ایردر جایگاه حساس و مهمی در سلسله

آوری اهمیت خاصی در کشور دارد. امروزه اصفهان با رُشد روزافزون شهرنشینی توجه به ثبات و امنیت آن در رویکرد تاب

و اجتمـاعی  محیطـی، کالبـدی، اقتصـادی    و توسعۀ فیزیکی متأثر از آن، با مشکالت متعددی در حوزههای مختل  زیست

-های توسـعه روبه رو است، لذا دستیابی به توسعۀ پایدار شهری، وابسته به شناخت و بررسی مشکالت و طراحی استراتژی

اساس دقت نظر و بـازنگری در آمـایش   (. براین340: 1396)تقوایی و همکاران،  ای و آمایشی مناسب برای آن خواهد بود

(. اصـوال  29: 1397لـویی،  خمسـه )تقـوایی، جـوزی   ای دارداهمیت ویـژه حرانبا رویکرد مدیریت ب« های شهریکاربری»

ای و آمایش فضا با هـدف رشـد و تـأمین رفـاه     های توسعهگیریهای فضایی برای سنجش جهتشهرها بهترین محدوده

، نظیـر  «نتوزیع مناسب فضـاهای مهـار بحـرا   »(. آمایش شهری از سه منظر کلی 30: 1398)امانپور و همکاران،  هستند

هـا، مخـازن   ، نظیر گسـل «عدم همجواری منابع تولید خطر»فضاهای باز، حفظ امنیت، امداد و نجات و مسیرهای تخلیه، 

پـردازد.  آفرینی میآوری به نقش، در زمینۀ تاب«عدالت فضایی در نظام کاربری اراضی»مواد خطرناك و سوختی و تحقق 

های توسعه و آمایش شهری کالنشهر اصفهان در رویکـرد مـدیریت بحـران    این پژوهش با درك ضرورت توجه به برنامه

فضایی کالنشـهر اصـفهان و بررسـی فرضـیه      -آوری کالبدیآور، در پاسخ به پرسش محوری چگونگی وضعیت تابتاب

رکز بر با تم« فضایی -کالبدی»این کالنشهر در بُعد « تاب آوری»فضایی این شهر، به ارزیابی  -آوری کالبدیضع  تاب

های میـدانی و تحلیـل آمـار و اطالعـات رسـمی و      مورفولوژی و آمایش شهری و به ویژه نظام کاربری اراضی، با بررسی



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

تدقیق نتایج با افکارسنجی شهروندان و مصاحبه با نخبگان به روش دلفی در قالب مـدل پیشـنهادی ارزیـابی تـاب آوری     

 ته است. ،  پرداخ1EDRIیا « آوری فاجعه زلزلهشاخص تاب»

 

 مبانی نظری

 آورآوری در بحران و شهر تابتاب

 شـهری  در مـدیریت  هـم  و بحران مدیریت در هم مشترك صورتاخیر به هایسال در که هایینگرش  ترینبرجسته از 

و فـر  )نظـام  اسـت  گونـاگون  هایسوانح و بحران مواجهه با در آور شهرهایی تاب تحقق ایدة مورد توجه قرار گرفته است،

، 2011، در سـال   (2UNISDR) (. در رویکردی اجرایی، کمیته کاهش بالیای سازمان ملل متحـد 103: 1397پاشازاده، 

آوری توانایی یک سیستم، اجتماع یـا جامعـه در معـرم خطـرات، در مقاومـت، جـذب، جـایگزینی و        تاب»دارد: بیان می

این تعری  مبنای کار «. است ی ساختارهای اساسی و ضروریبهبودی سریع و کارآمد در برابر اثرات خطر، با حفظ و احیا

 2030تا  2015های آور برای سالسازمان ملل متحد تحت عنوان چارچوب سندای در رویکرد جهانی مدیریت بحران تاب

 از وارده ضـربات  و هـا شـوك  ظرفیـت تحمـل    کـه   است نیز اجتماعی ،«آورتاب شهر»قرار گرفته است. از همین منظر 

 عادی، در حالت به برگشت توانایی حال و در عین نگردند سانحه به تبدیل آنها که گونه ای به را داشته باشد،  اطراتمخ

 Davisباشـد )  از سانحه را دارا پس سازگاری و تغییر برای و فرصت امکان همچنین بروز بحران و از پس و زمان وقوع

& Izadkhah, 2006: 12فضـایی  -کالبـدی »، «اجتمـاعی  -فرهنگـی »ختلـ ، از جملـه   آوری دارای ابعاد م(. تاب» ،

است، اما در همۀ ابعاد مشارکت و حضور اجتماعی ذینفعان اساس کار « اقتصادی»و  «حقوقی -نهادی»، «محی  طبیعی»

 فضایی است. -که تمرکز ما در این پژوهش بر حوزة کالبدی .(Khayambashi & Zarabi, 2018: 43-44) است

توان به دو بخش اصلی آور، عناصر اصلی شهر را مییطی یا فیزیکی شهر: طبق چارچوب مفهومی شهر تابآوری محتاب

تقسیم نمود. بخش فیزیکی شامل منابع و فرآیندها و بخش اجتماعی شامل مردم، « فرهنگی( -اجتماعی )»و « فیزیکی»

پذیری محـی   ، بر روی کاهش آسیب«کالبدی -آوری فضاییتاب(. »44 :1395دهکردی، )روحی ها استنهادها و فعالیت

های حمل و نقل )و تأسیسات شهری( متمرکز است و همچنین اشاره به ها، سیستممانند ساختمان ساخته شده یا مصنوع،

هـای حیـاتی و در   هـا در برابـر خطـرات، زیرسـاخت    پـذیری سـاختمان  های بهداشتی، آسیبظرفیت پناه، امکانات مراقبت

آوری زیربنایی همچنین اشـاره بـه ظرفیـت    ها برای تخلیه و خطوط تدارکاتی، پس از فاجعه دارد. تابادهدسترس بودن ج

، شـکل و فـرم   «محـی  مصـنوع  »در حـوزه تـاب آوری    .(Cutter et al, 2010:8) جامعه برای مقابله و بازسازی دارد

گـردد از اهمیـت قابـل تـوجهی     نی را شامل مـی های مکانی و زماهای انسانی در مقیاسشهری نیز، که بازآفرینی فعالیت

-های مربوط به آن دارای اثرات قابل تـوجهی بـر روی تـاب   برخوردار است، چراکه با ماندگاری عناصر فرم شهری، گزینه

(. در کناراین، کلیدی ترین عامل محی  فیزیکی و زیربنـای تحقـق   Sharifi, 2019: 11) آوری شهری و پایداری است

ریـزی شـهری را بـه    کنندة شکل شهر، زمین است. تا حدی که برخی محققین، برنامـه ری و عنصر تعیینهای شهفعالیت

های موجود شهری را یکـی از  می پندارند. در این راستا شیعه، ارزیابی کاربری« 3برنامه ریزی کاربری اراضی»واقع همان 

(، 180: 1393می نماید)پور احمـد و همکـاران،    موضوعات مهم در مطالعه فیزیک شهر و پراکنش فعالیتهای شهری بیان

 قرار دارند، بالیای طبیعی و خطرات معرم در که پذیری اجتماع کاهش آسیب و آوری ارتقاء تاب هایبرنامه لذا افزودن

 (.Pelling & Wisner, 2012: 47) گریزناپذیر است شهری امری توسعه هایطرح در

 
                                                           
1 . Earthquake Disaster Resilience Index 

2 . United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

3 . Urban Land Use Planning 
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 دیریت بحران تاب آورجایگاه مورفولوژی و آمایش شهری در م

انـدازهای شـهری را تبیـین مـی     ها و چشمها، نقشهها، کاربری ها، خیابانها، ساختمانمورفولوژی شهری مجموعۀ طرح 

شده شـهری  مند فرم، شکل، طرح، ساختار و کارکردهای بافت ساختهنماید. به بیان دیگر مورفولوژی شهری، بررسی نظام

-(. در بررسی آسـیب 78 :1387پـور، )مدنی گیردتوسعۀ این بافت در گذر زمان را در برمیهای رشد و و سرچشمه و شیوه

« فرم شـهر »مفهومی گسترده دارد. « فرم شهر»است. « فرم شهر»ترین عامل مورد بررسی، پذیری فیزیکی شهرها مهم

تـرین موضـوعات در   . محوریشهری است، که ماهیتی عینی دارند "مصنوع"و  "طبیعی"های شامل کلیه عناصر و المان

هستند. نظم پنهان در استقرار و جایگیری عناصر شهری، یک الگوی شهری « هااندازه»و « الگوها»پژوهش فرم شهرها، 

-، نقش مهمی در سطح آسیب پذیری شهرها ایفاء می«کمیت یا اندازه»به همراه عامل « الگو»نماید، که این را ایجاد می

یکـدیگر،   بـا  آنهـا  و ارتبـاط  اسـتقرار  چگـونگی  و معابر و هاشده یعنی سازه ساخته و باز (. سطوح1: 1389چی، )گیوه کند

 )یا همان آمایش شهری(، در قالب« اراضی کاربری ریزی برنام» .(6: 1389)گیوه چی،  دهدمی شکل را« شهری بافت»

-برنامـه  نماید که این مهم بـا ایفاء می شهری جوامع آوریتاب ارتقاء در قابل توجهی نقش شهری، مدیریت نیرومند ابزار

 زمـین کـه   کـاربری  مدیریت (. ابزارهایSmith, 2009: 15 & Berke) محور تحقق می یابدو عدالت ریزی مناسب

 در معـرم  کـاهش  ها را در کانون توجه خود دارد، در صورت توجـه بـه  ریزی آتی کاربریموجود و یا برنامه هایکاربری

اجتمـاع   یـک  ایجـاد  بـرای  را ها از شرای  و فرصت در رویکردهای توسعۀ مناطق پر خطر، مجموعه ایخطر قرار گرفتن 

محور در مدیریت کـاربری  ریزی مناسب و عدالت(. وقتی از برنامه105: 1390)صالحی و همکاران،  نمایدخلق می آور تاب

سـازی سـه رویکـرد کلیـدی     وع وابسـته بـه پیـاده   انجامد، این موضآوری میشود که به ارتقاء تاباراضی سخن رانده می

های توسعۀ شـهری ایـن   ها و رعایت استانداردها و مالحظات ایمنی در طرحشناخت مناطق پر خطر نظیر محدودة گسل»

-سازی اصول، ضـواب  و روش های بالب منطقۀ شهری و شناخت و پیادهمطالعۀ مخاطرات، تهدیدات و چالش»، «مناطق

توجـه بـه   »و « هـای جـامع و تفصـیلی   ی کاهش خطر و خطرپذیری در مواجهه با آنها در تدوین طرحهای علمی و اجرای

بینی امکانات و فضاهای پناه، تأمین پذیری و  پیشتحقق عدالت فضایی چه در عرصه تقید به رعایت اصول کاهش آسیب

 & Pelling) ، در ایـن فرآینـد اسـت   «نهای ارتقاء کیفیت زندگی شـهروندا امنیت، ایمنی و سالمت و چه در سایر حوزه

Wisner, 2012: 47 .) 

منـوط بـه   « فضایی -کالبدی»در حوزة « آوری شهریتاب»گردد، دستیابی به از مجموع مباح  بیان شده، مشخص می 

آن در « نظـام کـاربری اراضـی   »ارزیابی، اصالح و ارتقاء مورفولوژی شهرها، شامل فرم، شکل و بافت شهر از یک سـو و  

ریزی آمایش سرزمین، در اصل بسترسازی استفاده بهینه از سوی دیگر است. هدف بایی از برنامه« آمایش شهری»الب ق

آور نیـز در  مبتنی بر توسعۀ پایـدار تـاب  « آمایش شهری»(. بر این اساس 6: 1389)خنیفر،  باشدهای موجود میاز ظرفیت

های اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی بـا رویکـرد عـدالت محـور و     عالیتها و فتعامل با مورفولوژی شهری، با توزیع کاربری

فضـایی را ممکـن    -آوری کالبدیریزی ارتقاء تابهای موجود، برنامهدهی و تقویت ظرفیتآور، در کنار کش ، سامانتاب

 سازد.می

ه توس  نگارنده ارائه شده است )شکل که در گذشت« ریزی راهبردی تاب آوری شهرینگاری برنامهآینده»در تلفیق با مدل مفهومی 

 (، تعری  و مورد استفاده قرار گرفته است. 1
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 (Khayambashi, Zarabi, 2018:46)«آوری شهریریزی راهبردی تابآینده نگاری برنامه»مدل مفهومی  .1 شماره شکل

 

 پژوهش  روش
هـای مطـرح جهـانی،    با بررسی مدلاست.  تحلیلی و از نظر هدف زیربنایی و کاربردی -پژوهش توصیفیاین روش کلی 

1یـا  « آوری فاجعۀ زلزلهشاخص تاب»آوری کالنشهر اصفهان در حالت کلی، الگوی ابداعی جهت تحلیل تاب
EDRI  بـا ،

CDRIاستناد به مدل 
در سنجش تاب آوری در حوادث آب و هوایی ارائه شـده و   2009در سال  3، که توس  رجب شاو2

بینی بر اسـاس  (. در این مدل ابتدا وضع موجود شهر در فرآیند پیش2015 -2030المللی سندای )نیز چارچوب اجرایی بین
گیرد و در نهایت با طـی مراحـل مـدل، فرآینـد     مورد ارزیابی قرار می« EDRI»اطالعات صحیح در قالب الگوی ابداعی 

کمـک تشـکیل   ابی و اصالحات احتمالی، بـه ریزی و اجرا جهت ارزیها در طول برنامهپژوهی و رصد تغییرات شاخصآینده
هـای  ، از لحاظ روشEDRIو  CDRI، دو مدل 1گردد. در جدول محقق می« آوریمعادالت رگرسیونی پیش بین تاب»

 اجرا، منابع و کاربرد با یکدیگر مورد مقایسه بیشتر قرار گرفته اند.
 

 EDRIو  CDRIشناسی دومدل مقایسه روش .1 شماره جدول

منابع و روش دریافت  بعاد مورد ارزیابیا چارچوب
 اطالعات

شناسی و محدودیت و روش کاربرد مدل
 امکانات مدل

 EDRIمدل 

 فرهنگی
 اجتماعی
 فضایی -کالبدی

 زیست محیطی
 اقتصادی
 حقوقی -نهادی

 سه روش:
مصاحبه با نخبگان، 
افکار سنجی خانوار، 
بررسی میدانی و آمار 

 های رسمیو گزارش

اهبردی تاب ریزی ربرنامه
آوری در هر بُعد و به تفکیک 

کارگیری شاخص ها، به
معادالت پیش بین تاب آوری 
رگرسیونی جهت مانیتورینگ 
روند بهبود تاب آوری و 

 بازبینی و اصالح برنامه

سازی شاخص ها جهت بومی
پیاده سازی در کالنشهرهای 

-آوری لرزهایران، تمرکز بر تاب

-ای، برنامه ریزی راهبردی به

بینی و کمک سوات وزنی، پیش
-کمک مدلبهبود تاب آوری به

 های ریاضی رگرسیونی

 CDRIمدل 

 کالبدی
 اجتماعی
 اقتصادی
 سازمانی
 طبیعی

های بیر فضایی، داده
پرسشنامه و 

های نظرسنجی و داده
 ثانویه

جمع آوری اطالعات، تعیین 
ها و سیاست توصیه ای اولویت

آوری در بر اساس سطح تاب
 هر بعد

سازی در شهرهای آسیایی، پیاده
تمرکز بر تغییرات اقلیمی، تعیین 
شیوه امتیاز دهی به شاخص ها، 

کارگیری روش تحلیل ساده به
 هاداده

 

هـا در خصـوص   ها و در نظر گرفتن همۀ ابعاد پنهان و آشکار در سنجش شاخصدر این پژوهش با هدف جامعیت ارزیابی
، سـه شـیوة   EDRIین پی بردن به مناسبترین روش ارزیـابی در مـدل پیشـنهادی    تاب آوری کالنشهر اصفهان و همچن

، مطـابق بـا جـدول    «آماری و مشاهدات عینی میـدانی  مطالعات»و « افکارسنجی خانوار»، «با نخبگان مصاحبه»مجزای 
ماری ذینفعـان شـامل   عنوان منبع تأمین داده و اطالعات مد نظر قرار گرفته است و بر این اساس دو جامعۀ آ، به2شمارة 

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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 پژوهشآوری خصوصیات جوامع آماری و روش تحلیل تاب .2 شماره جدول

نحوة تأمین  ردی 
 داده و تحلیل

روش و حجم  جامعه آماری
 نمونه

 شرح مختصر سنجیاعتبار 

با مصاحبه 1
نخبگان به 
 روش دلفی

کارشناسان و 
مدیران شهری، 
اساتید و صاحب 

 نظران

 45توزیع 
پرسشنامه به روش 
بیر احتمالی 

 هدفمند

درصد،  82نرخ مشارکت 
 KMOروایی با آزمون

، پایایی 832/0به مقدار 
به روش آلفای کرونباخ 

، با spssدر نرم افزار
  92/0مقدار 

پرسشنامه در  45ای و گردش دو مرحله توزیع
بین نخبگان به روش دلفی و  تحلیل آماری، 
-آزمون تی، همبستگی و رگرسیون با نرم

 و... SPSSو  Rافزارهای 

افکارسنجی 2
 خانوار

 یخانوارها
کالنشهر ساکن 

 هباصفهان 
 611486تعداد 

 1990توزیع 
پرسشنامه به روش 
احتمالی تصادفی 
بر اساس رابطه 

 کرانکو

در  819/0روایی با مقدار 
، پایایی KMOآزمون 

 88/0پرسشنامه با مقدار 
 در روش آلفای کرونباخ

پرسشنامه تنظیم شده بر اساس  1990توزیع 
ای، به نسبت تعداد طی  لیکرات پنج گزینه

ها و مناطق پانزده گانه خانوار بین حوزه
اصفهان، با پوشش همه محالت و تحلیل 

همبستگی و رگرسیون با  ،Tآماری، آزمون 
 و... SPSSو  Rافزارهای نرم

مطالعات 3
موردی 
 -آماری
 میدانی

تحلیل آمار و  -
اطالعات رسمی و 

های سایر پژوهش
علمی معتبر در 
کنار رصد عینی 

 شهر

های آماری کالن، سازی و ارزیابی دادهنرمال تأیید منابع رسمی
 هایهای مطرح و  تحلیلتحت قالب شاخص

و  Rوسیله نرم افزارهای ی مورد نیاز بهآمار
SPSS ...و 

 

فضـایی متمرکـز    -در این مقاله ما از مجموع شش بٌعد مطرح در تحلیل تاب آوری، بر بررسی و تحلیـل در بٌعـد کالبـدی   

بنـدی مکـانی بـر    ایم. در روش افکارسنجی خانوار، در جهت برخورداری همگنی حداکثری داده و اطالعات، از طبقـه شده

های پنجگانۀ کالنشهر اصفهان مطابق با تقسیمات طرح تفصـیلی، بـا توجـه بـه وجـوه      اساس خانوارهای ساکن در حوزه

های شمالی، جنوبی، شرقی، بربی و مرکـز اسـتفاده شـده    مشترك جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی در قالب حوزه

 -، که واحد تحلیلی دووجهی )اجتماعی «حوزة شهری -ار خانو»است. با توجه به موضوع و اهداف پژوهش؛ واحد تحلیل 

عنوان در ترکیب با خانوار به« مکانی -فضایی»فضایی( است، مد نظر قرار گرفته است. انتخاب حوزه شهری به عنوان بُعد 

روش بـا اسـتفاده از   « افکارسنجی خانوار»مطرح می گردد. برای تعیین حجم نمونه در روش « فرهنگی -اجتماعی»وجه 

خانوار ساکن در کالنشهر اصفهان با کمـک رابطـۀ کـوکران کـه در آن در      611486 ای از بینگیری تصادفی طبقهنمونه

، 02/0بـه مقـدار    یابیارز یخطا یزانمدرصد و در نظر گرفتن  98جهت پوشش کامل، با افزایش سطح اطمینان تا حدود 

هـای  شده است. بر این اساس پرسشنامه ها به نسبت خانوار بین حـوزه افزایش یافته، استفاده  1990ها به تعداد پرسشنامه

 (، و به همین ترتیب بین مناطق در کالنشهر اصفهان توزیع گردید. 3شهری )جدول 
 

 «افکارسنجی خانوار»های  محاسبه تعداد و توزیع پرسشنامه .3 شماره لجدو

 کالنشهر جنوب شمال شرق برب مرکز حوزه شهری

 611486 122726 216469 145660 62653 63978 تعدادخانوار

 1990 399 705 474 204 208 تعدادپرسشنامه

 

آوری از رویکردی چند وجهی برخوردار است و بررسی آن وابسته به نگاه فراگیر به همه ابعاد و عوامل مـؤثر بـر روی   تاب

ی  مطلق امری سـخت و مشـکل اسـت، در    گیری تاب آوری در شراکه اندازه(. نظر به اینKelin, 2003: 66آن است)

 گردنـد آوری و در جهت ارزیـابی آن شناسـایی و انتخـاب مـی    عنوان شاخصی از تابروندی تطبیقی، متغیرهای مستقل به

امکـان ارزیـابی   »و « پـذیری و قابلیـت سـنجش   مشـاهده »(. در تعری  عملیاتی متغیرها 31: 1390)رفیعیان و همکاران، 

(. 47: 1386نیـا،  )حـافظ  صورت قابلیت گردآوری اطالعات مورد نظر وجود داردسی است و در ایندو شرط اسا« هافرضیه
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ـ  ، با مطالعات جهانی4های عملیاتی این پژوهش مطابق با جدول شماره اساس شاخصبراین  تطبیقـی  -روش تحلیلـی ه ب

پرسشـنامه از مجمـوع    45یه و دریافت با سه دور گردش پرسشنامه اول« مصاحبه با نخبگان به روش دلفی»استخراج و با 

آمایش و مورفولوژی)شکل، فرم و بافت( »پرسشنامه، گزینش، تدقیق  و بومی سازی شده است. از این میان، شاخص  50

آمـایش فضـاهای حمایـت اجتمـاعی، بهداشـتی و      »، «آمایش فضاهای پناه و اسکان موقـت »های و زیرشاخص« شهری

از حـوزة آمـایش شـهری و    « سرانۀ کاربری معابر»و سنجه « و نجات و برقراری امنیت آمایش فضاهای امداد»، «درمانی

 فضایی به ایفای نقش می پردازند. -آوری کالبدیطور مستقیم در تاب نظام کاربری اراضی، به
 

 «فضایی -آوری کالبدیتاب»های ها و سنجهها، زیرشاخصشاخص .4جدول شماره 

 متغیرسنجه و  شاخص/ زیرشاخص بُعد

ی
بد
کال
د 
بُع

- 
ی
ضای
ف

 

 کیفیت مسکن

درصد واحدهای مسکونی حیاط »، «توزیع واحدهای مسکونی با ابعاد گوناگون»
های بادوام و بی درصد سازه»، «نحوه تصرف واحدهای مسکونی)مالکیت(»، «دار

 «بُعد خانوار»و « تراکم خانوار ساکن در واحدهای مسکونی»، «دوام مسکونی

 های آب و فاضالب شهری، برق، گاز و تلفنکیفیت دسترسی شهروندان به شبکه های شهریکیفیت زیرساخت

آمایش و مورفولوژی )شکل، فرم و 
 بافت( شهری

، «های توسعه شهری و نظام کاربری اراضیطرح»، «های موجودوضعیت کاربری»
، «ام آوریتوزیع مراکز با قابلیت ازدح»، «میزان بلند مرتبه سازی»، «کیفیت ابنیه»
درصد »، «های بافت فرسودهپراکندگی پهنه»، «توزیع مساحت بافت فرسوده»

، «شاخص اصالح کل بافت فرسوده»، «پذیرهای فرسوده و آسیبجمعیت بافت
و « آمایش شبکه معابر شهری»، «نسبت سطح ساخته شده به سطح مناطق»
 «متوس  نوع بافت مناطق از نظر نظم»

شاخص 
 برخورداری

 و نقل مناسب حمل
کیفیت حمل و نقل »و « سرانۀ کاربری معابر»، «های دوچرخهتوزیع ایستگاه»

 «شهری

اینترنت و خدمات 
 الکترونیکی

توزیع تعداد »، «10توزیع تعداد دفاتر پلیس+»، «درصد خانوارهای دارای رایانه»
یاز شاخص ن»، «تعداد دفاتر پیشخوان خدمات شهرداری»، «دفاتر خدمات ارتباطی
 «خدمات الکترونیکی

آمایش فضاهای پناه و 
 اسکان موقت

های توزیع پارك»، «های محلیتوزیع پارك»، «های شهریتوزیع پارك»
 «های شهری، محلی و همسایگیمجموع مساحت پارك»و « همسایگی

آمایش فضاهای حمایت 
اجتماعی، بهداشتی و 

 درمانی

مراکز »، «درمانگاه و مرکز بهداشت کلینیک،»، «بیمارستان»چگونگی توزیع: 
مراکز »، «مراکز توان بخشی»، «مراکز خدمات مشاوره»، «درمان و بازتوانی اعتیاد

وضعیت »، «مراکز خدمات اجتماعی»، «های حرکت درمانیمجموعه»، «مددکاری
های بهداشتی پراکنش سرویس»و « پراکندگی مطب و دسترسی به پزشکان

 «عمومی

امداد و  آمایش فضاهای
 نجات و برقراری امنیت

درصد پوشش شعاع »، «نشانیدرصد پوشش جمعیت توس  ایستگاههای آتش»
 «تأمین پایگاههای اورژانس شهری»و « هادسترسی توزیع کالنتری

(، 2005) 6(، فولک2004) 5(، واله و کامپانِال2003) 4(، رُز2000) 3(، گادزچالک2000) 2(، ادگر1990) 1میلتی پشتیبانی نظری:

(، نوریس و همکاران 2007)9(، مورفی 2007)8 (ADPC)(، مرکز آمادگی فاجعه آسیا 2006) 7مگیور و هاگن
(، آرماس و 2010) 1(، رنچلر و همکاران2008و  2010و  2014) 12(، کاتر و همکاران2008) 11(، مورو2008)10

                                                           
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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(، 2015) 6(، بانک جهانی2015) 5، بورتون(2015) 4(، خزایی و همکاران2014) 3(، بنیاد راکفلر2013)2گاوریس 

 (.1393(، فرزاد بهتاش و همکاران )1389(،گیوه چی )1389(، رضایی و همکاران )2016) 7سیمالرو

 

 محدوده مورد مطالعه
محله، جمعیتی افزون بر دو میلیـون نفـر را در بـر مـی      199کالنشهر اصفهان با پنج حوزه و پانزده منطقۀ شهری، شامل 

)شـرای    خاص خـود  جغرافیایی با توجه به موقعیت (. ایران17 -12: 2014اصفهان،  شهرداری ریزی برنامه معاونتگیرد )
زمین لرزه قرار گرفته است )نظـام   طور خاص به و مخاطرات آب و هوایی انواع حوزة آسیب اقلیمی(، در و ژئومورفولوژیکی
دیدات و خطرپذیری در زمینه بالیای طبیعی در منطقۀ اصفهان نیـز،  ترین ته(. دراین میان مهم102: 1397فر و پاشازاده، 

در درجۀ اول تهدیدات اقلیمی و در رتبۀ دوم زلزله است. البته با توجه به تمرکـز صـنایع و کارخانجـات بـزرگ در اطـراف      
تروریستی نیـز در ایـن    ها و خطرات ناشی از بروز سوانح احتمالی در این مراکز در کنار تهدیدات امنیتی واصفهان آلودگی

 های شهری اصفهان به نمایش گذاشته شده است.، جایگاه استان، شهرستان و حوزه2منطقه حائز اهمیت است. در شکل 
 

 
 های درون شهریموقعیت شهر اصفهان در تقسیمات کشوری، استانی و حوزه .2شماره شکل 

 

 ها بحث و یافته
، 4هـا و متغیرهـای عملیـاتی جـدول شـماره      های مطرح در قالـب سـنجه  اخصآوری، ابتدا باید برای شجهت بررسی تاب

هـا   شـاخص  اساس به سنجش وضع موجود پرداخـت. همـۀ  های مشخصی را برای ارزیابی تعری  و سپس براینچارچوب
گـر نرمـال   شوند یا به عبارت دی بُعد تبدیل بی مقیاس یک خود به واقعی ارزش برای ایجاد امکان ارزیابی مشترك، باید از

بـا   5در حالت بسیار ضعی  تـا   1های خانوار و خبرگان با تبعیت از نظام طی  لیکرت پنچ سطحی از نامهشوند. در پرسش
، بـا  1های میدانی و آماری، مطابق رابطـۀ شـماره   های بررسیارزش عالی، این موضوع محقق شده است. اما برای سنجه

آن از مقدار حداقل، تقسیم بر دامنۀ )تفاضل مقادیر ماکزیمم و مینـیمم سـنجه(    جایگزینی ارزش هر متغیر با فاصله مقدار
را به همان رنج طی  لیکرات پنج  گردد و مقدار آن بین صفر تا یک خواهد بود که البته ما در ارزیابی نهایی آنحاصل می

 کنیم:  سطحی منتقل می

                                                                                                                                                                          
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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                                                                    (1رابطه )
 

، تعری  و مـورد ارزیـابی قـرار    4در این شاخص، در مجموع شش سنجه مطابق با جدول شماره  شاخص کیفیت مسکن:
 ، بیان می گردد.5گرفته است، که توضیحات مربوطه در جدول شماره 

 

 های شاخص کیفیت مسکنبررسی سنجه .5جدول شماره 

 نتیجه ارزیابی شیوه سنجش جهسن شاخص

ت مسکن
کیفی

 

توزیع واحدهای 
مسکونی با ابعاد 

 گوناگون

 

پذیری کاهش و هر چه ابعاد واحد مسکونی بیشتر باشد، آسیب
متر  200تاب آوری افزایش می یابد. لذا تاب آوری قطعات تا 

متر مربع، متوس  و برای  500تا  200مربع بسیار پایین، بین 
 شود.مربع و باالتر، عالی در نظر گرفته میمتر 500قطعات 

آوری پایین نتایج حاصل بیانگر تاب
مساکن اصفهان از این جهت با 

 امتیاز( است. 5)از  5/2متوس  

واحدهای 
 مسکونی حیاط دار

آوری های دارای حیاط، با تأمین فضای پناه، تابساختمان
 نمایند.بیشتری را برای ساکنان فراهم می

 95/41ان با میانگین شهر اصفه
تر درصد ساختمان حیاط دار، در پایین

آوری در این زمینه از حد متوس  تاب
 قرار دارد.

نحوة تصرف 
 مسکن)مالکیت(

سازند و هایی که خود میمردم به کیفیت و مقاوم بودن خانه
های خود توجه کنند، با هدف حمایت از سرمایهیا خریداری می

 نمایند.بیشتر می

، 3.29اصفهان با متوس  امتیاز  شهر
آوری خوبی در به نسبت در رتبه تاب
 این زمینه قرار دارد.

های درصد سازه
بادوام و بی دوام 

 مسکونی

، آجری با دیوار «با دوام»های اسکلت بتنی و فلزی ساختمان
ها نظیر و سایر سازه« نیمه با دوام»باربر)با کالف بندی(، 
دون کالف بندی( و خشت و گل، با توجه آجری با دیوار باربر)ب

« دوامبی»زلزله ایران،  2800نامه به رفتار آنها در زلزله و آیین
 منظور شدند.

های مسکونی در از ساختمان97.06
برداری شهر اصفهان، در حال بهره
های ایمن و با دوام قرار رنج سازه
 گرفته اند.

تراکم خانوار در 
واحدهای 
 مسکونی

ش تعداد خانوار ساکن در هر واحد مسکونی، در با افزای
آوری ویژه زلزله، آمار تلفات افزایش و در نتیجه تاببحرآنها، به

 یابد.کالبدی کاهش می

تقریبا در هر واحد مسکونی یک 
(، سکنی گزیده و بدین 015/1خانواده)

لحاظ این شهر از تاب آوری خوبی 
 باشد.برخوردار می

نوار در واقع بیانگر متوس  تعداد اعضاء خانواده هاست. بُعد خا بُعد خانوار
آوری بیشتر کالبدی با پایین بودن این شاخص بیانگر تاب

توجه به تراکم پایین ساکنان است، اما این شرای  هشدار 
آوری دهنده پیری و کاهش جمعیت و یک عامل کاهش تاب

 اجتماعی است.

بر اساس پژوهشانجام شده در شهر 
ن سنجه مقدار متوس  اصفهان ای

 را نشان می دهد. 44/3

 
های تأسیسات شهری، براسـاس اطالعـات   بررسی کیفیت دسترسی شهروندان به شبکه های شهری:شاخص زیرساخت

 درصد وضعیت مطلوبی را نشان می دهد. 92طورکلی با پوشش اطلس اصفهان، به

 -های بیان شده برای عناصـر حـوزه کالبـدی   شاخصهاز بین  )شکل، فرم و بافت( شهری: شاخص آمایش و مورفولوژی

هـای  ، از منظـر داده 4های در دسترس، ده سنجه مطابق با جدول شماره فضایی بافت شهری، با توجه به اطالعات و داده

های شـهروندان و خبرگـان   ها در قالب پرسشنامههای عینی مورد بررسی قرار گرفته است و مابقی سنجهآماری و بررسی

 ابی شده است.ارزی
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آوری بافت شهری بر اساس  ارزیابی تاب .3شمارهشکل 

 سنجه نسبت فضاهای اشغال شده و فضاهای باز
آوری بافت شهری بر اساس  ارزیابی تاب .4شماره شکل 

 های شهر اصفهانکیفیت ابنیه، در حوزه

 

های بسـیار تأثیرگـذار در تـاب    از شاخص «:یهای توسعه و نظام کاربری اراضطرح»، «هاوضع موجود کاربری»ارزیابی 
ویژه با توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی در کنـار مباحـ  کالبـدی، آمـایش و توزیـع مناسـب و متناسـب        آوری شهری، به

نماید و شهر در را حائز مفهومی جغرافیایی میهای مختل  شهری یا همان عدالت فضایی است. معنای عدالت آنکاربری
اسـاس، وضـعیت توسـعۀ پایـدار و برخـورداری      (. بـراین 103: 1398ی کالبدی عدالت است)معروفی و همکاران، واقع تجل

، جهت تعیین وضعیت ایـن  "های توسعۀ شهریطرح"و  "وضعیت موجود"مناطق شهری کالنشهر اصفهان، در دو سطح 
 برداری قرار گرفته است.شاخص به کمک مدل تاپسیس، مورد بهره

 

  

فضایی کالنشهر  -آوری موجود کالبدی. تاب5اره شکل شم

 اصفهان مبتنی بر عدالت فضایی در آمایش شهری

. ارزیابی آمایش شهری با رویکرد عدالت 6شکل شماره 

های توسعۀ شهری در نظام کاربری فضایی، از منظر طرح

 اراضی کالنشهر اصفهان

 

برخـوردار هسـتند، امـا    کـم  ٪31برخوردار و نیمه ٪38وردار، مناطق برخ ٪31دهد، در وضعیت موجود ها نشان میبررسی

برخوردار هسـتند)نریمانی  کم ٪54برخوردار و نیمه ٪31مناطق برخوردار،  ٪15براساس طرح تفصیلی جدید اصفهان، تنها 

نـاطق  ، واضـح اسـت کـه درصـد م    6و 5های شماره (. از مقایسه مقادیر مذکور و با توجه به شکل131: 1396و همکاران،

کمتر از نص  گردیده و به درصد مناطق کـم برخـوردار نیـز    « طرح توسعۀ شهری»برخوردار وضعیت موجود، در بازنگری 

ریزی نظام کاربری اراضی طرح تفصـیلی جدیـد   ویژه از منظر برنامهآوری نامتعادلی را بهاضافه شده است.این شرای ، تاب

 4/3ر خصوص وضع موجود تحقق عدالت فضایی کاربری هـا، بـا مقـدار    آوری ددهد. در عین حال تاباصفهان نشان می

 دهد.وضعیت متوسطی را برای شهر اصفهان نشان می

و  "قـدمت "، "شیوة ساخت"، "ساختمان در استفاده مورد مصالح"، عمال مشخصات «کیفیت ابنیه»شاخص  کیفیت ابنیه:
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دهد. به کمک اطالعات طرح تفصیلی، امتیاز متوس  یرا به نحوی مناسب پوشش م "هاهای معماری ساختمانمشخصه"

دهد و آوری متوس  به باالیی را نشان می، ارائه شده است، که در مجموع تاب6تاب آوری شهر برآورد و در جدول شماره 

 ، نیز نمایش داده شده است.4های پنجگانۀ شهری در شکل چگونگی توزیع آن در سطح حوزه

 

 های شهریآوری کالبدی ابنیه بافت شهری اصفهان به تفکیک حوزهتاب ارزیابی .6جدول شماره 

 حوزةشهری

 بندی وضعیت ابنیهدرصد دسته

قابل نگهداری  قابل قبول نوساز تاب آوری
 )مرمتی(

مخروبه و 
 متروکه

 69/3 282/4 156/16 094/26 602/41 کالنشهر

 (منبع: محاسبات نگارندگان بر اساس مطالعات طرح تفصیلی

 

هرچه بر تعداد طبقات ساختمانی و در نتیجه ارتفاع سازه افزوده شود، با توجه به افزایش تراکم و نیز  سازی:میزان بلندمرتبه

ها و هایی از سازه به معابر و سازهافزایش زمان دسترسی افراد به فضاهای باز و همچنین امکان تخرب و ریزش کامل یا بخش

درصد  15(. در مجموع اصفهان با متوس  7یابد )جدول آوری بافت کاهش میت میزان تابفضاهای مجاور، به همان نسب

 خصوص دارد. آوری خوبی در اینسازی، تاببلندمرتبه

 

 آوریرابطۀ بین افزایش ارتفاع و میزان تاب .7جدول شماره 

 فضایی -آوری کالبدیتاب ( nها )تعداد طبقه: ارتفاع ساختمان

 4 ≤n  پایین 

  2 ≤  n ≤ 3       متوس 

1 = n باال 

 

در این سنجه به عنوان نمونه، وضعیت توزیع و کیفیت مدارس مورد بررسی قرار  آوری)مدارس(:توزیع مراکز با قابلیت ازدحام

 دهد.، تاب آوری متوس  به باالیی را نشان می4/3گرفته است، که کسب میانگین امتیاز 

فرسودة شهر اصفهان، بر اساس اهمیت و اطالعات در دسترس، چهار شاخص مد نظر قرار گرفته در بررسی بافت  بافت فرسوده:

، ارائه 8ها بر اساس آخرین اطالعات سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در جدول شمارة است. نتایج بررسی این سنجه

آوری کاهش یافته و با افزایش شاخص اصالح بافت تاب شده است. با افزایش سطح، پراکندگی و تراکم جمعیتی این بافت، میزان

 1386 -1395های صادر شده طی دهۀ شده و پروانههای عمرانی انجامکه بیانگر درصد اصالح شده بافت بر اساس مجموع پروژه

 است، تاب آوری بهبود پیدا کرده است. 

 

 اصفهان کالنشهر فرسوده بافت بررسی .8جدول شماره 

 شاخص اصالح بافت جمعیت ساکن )نفر( تعداد پهنه (مساحت )هکتار

8/2304 232 364426 21/17 

 

ها، فضاهای سبز عمومی، پارك طبیعی حاشیه زاینده فضاهای باز شامل پارك نسبت سطح ساخته شده به سطح کل مناطق:

ارتباطی و فضای باز، بایر و بدون کاری مصنوعی، شبکۀرود، اراضی کشاورزی، باغ و پرورش گل و گیاه، پارك کوهستانی، جنگل

شده مدنظر قرار گرفته است. مطابق با روش ها به عنوان فضاهای ساختهها( است و سایر کاربری)مادی استفاده و مجاری آب

-، بیانگر میزان تاب79/50شده به کل سطح مناطق شهر اصفهان با مقدار ، نسبت فضاهای ساخته9ارزیابی مطرح در جدول شمارة 

 (.3وری متوس  به پایین در این سنجه است )شکل آ
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 شدهپذیری بافت بر اساس نسبت سطوح ساختهآوری و آسیبتاب .9شماره  جدول

 آوری کالبدیتاب درجه آسیب پذیری اندازه )درصد نسبت سطح ساخته شده به کل قطعه (

100> < A50 کم زیاد 

50> < A25  متوس  متوس 

25> < A0 زیاد کم 

 

که دسترسی و امکان گریز را در شرای  بحرانی وجود معابر با عرم کم و بن بست، ضمن آن آمایش شبکۀ معابر شهری:

های مجاور نماید، امدادرسانی را نیز با تخریب احتمالی سازهدهد و تخلیه اضطراری شهر را با مشکالت جدی روبرو میکاهش می

های آمارنامۀ ، این شاخص از منظر سنجه عرم معبر بر اساس داده10دول شماره به داخل گذرها دچار اختالل می کند. در ج

 مدیریت شهری اصفهان  مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 آوری معابر شهری اصفهانارزیابی عمومی تاب .10جدول شماره 

دستۀ بندی معبر  عنوان  * )Km( یت تاب آوریکیف درصد نسبت به مجموع معابر عرم متوس * موجود طول  

کننده و دسترسیجمع  495 47/7  10/44  پایین 

4/486 شریانی  89/12  41/43  باال 

71/11 115 بزرگراه شهری  66/9  متوس  

65/22 25 آزادراه شهری  10/2  خیلی خوب 

40/1120 کل شهر (3متوس  )مقدار  100 -   

 

فی  و یا تشدید اثرات بحران گردد. بر اساس بررسی مشخصات بافت می تواند موجب تخ متوسط نوع بافت شهری از نظر نظم:

آوری مبتنی بر نظم بافت شهری، با مقدار شده بر روی بافت مناطق و محالت شهر اصفهان توس  نگارندگان، میزان تابانجام

 ، زیر حد متوس  ارزیابی شده است.41/2میانگین 

 

 رانپذیری در بحانواع بافت شهری و درجۀآسیب .11جدول شماره 
 تاب آوری درجه آسیب پذیری نوع بافت

 باال کم پیوسته و منظم

 متوس  متوس  ناپیوسته و منظم

 پایین زیاد پیوسته و نامنظم

 (190: 1389چی، منبع: )نگارندگان و گیوه

 

ی است، که آوری شهرحمل و نقل پایدار یکی از عوامل مؤثر در تاب زیر شاخص برخورداری از امکانات حمل و نقل مناسب:

های در دسترس و نیز به عوامل متفاوتی از جمله کیفیت معابر و کیفیت حمل و نقل عمومی وابسته است. در اینجا با توجه به داده

که میزان « آمایش سرانه کاربری معابر»، «های دوچرخهتعداد ایستگاه»در جهت تکمیل تحلیل روش پرسشنامه خانوار، سه سنجه 

مورد ارزیابی قرار گرفته است. « کیفیت حمل و نقل شهری»ه شبکه معابر را مورد ارزیابی قرار می دهد و دسترسی شهروندان ب

عدد رسیده است، ولی از توزیع و پوشش مناسب و کاملی در سطح مناطق شهری برخوردار  49به « های دوچرخهتعداد ایستگاه»

متر مربع است. در این سنجه بر اساس  25متر مربع و به طور متوس   30تا  20در ایران بین « آمایش سرانۀ کاربری معابر»نیست. 

متر مربع، شرای   39/24مقایسۀ سرانۀ کاربری شبکه ارتباطی مناطق مختل  شهر اصفهان، با سرانۀ کشوری، کسب مقدار متوس  

قیم بر راهکارهای مقابله و کنترل ، هم به لحاظ اثر مست«کیفیت حمل و نقل شهری»دهد. آوری خوبی را برای شهر نشان میتاب

آوری شهری اتخاذ شده در مدیریت بحران و همچنین اثر مستقیم بر کیفیت زندگی و سالمتی شهروندان، نقشی بالمنازع در تاب

 %  امتیاز، 83نماید. براساس مدل ارائه شده شریفیان پور و همکارش، کیفیت سیستم حمل و نقل شهر اصفهان، با کسب ایفاء می

 (.1: 1391پور و فریادی، )شریفیان در حد مطلوب ارزیابی شده است
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برگرفته از پژوهش معاونت « نیاز خدمات الکترونکی»در این خصوص شاخص  زیرشاخص برخورداری از خدمات الکترونیکی:

و  فیزیکی صورت به شدن یکیالکترون عمدتاً «کمی نیاز »از  ریزی شهرداری اصفهان مورد استفاده قرار گرفته است. منظوربرنامه

 و کمی نیازهای میانگین ،«نیاز شاخص»است و  دسترسی، پاسخگویی و عدم قطعی شبکه و خدمات سرعت، ،«کیفی نیاز» از منظور

ها گویای این است، که به ربم توسعۀ کمی قابل قبول با نتایج بررسی .(131: 1394)شمس و همکاران،  شده است نرمال کیفی

ها فاصلۀ آل، با ایده«نیاز کیفی»در زمینه سنجه  49/0، کیفیت خدمات الکترونیکی با مقدار «نیاز کمی»در حوزة  76/0کسب امتیاز 

از مبنای عدد یک، شرای  به نسبت خوبی برای کالنشهر « شاخص نیاز»در  77/0جدی دارد، ولی در مجموع با سطح امتیاز 

 اصفهان قابل تصور است.

گانه شهری، نشان 15ها در مناطق های توزیع پاركسازی دادهها بر اساس نرمالبررسی اسکان موقت: آمایش فضاهای پناه و

متر مربع مجموع  6763192پارك همسایگی و  143پارك محلی،  320پارك شهری،  109دهد با وجود برخورداری از تعداد می

از مجموع سه روش بررسی  59/2های میدانی و امتیاز کلی یبا توجه بررس 21/2ها، اصفهان با کسب امتیاز مساحت انواع پارك

 آوری مطلوب با توجه به گستره و جمعیت کالنشهر فاصله زیادی دارد. ها، هنوز تا تابآماری و عینی و پرسشنامه

آوری کالبدی از منظر آمایش در این شاخص مهم، تاب زیرشاخص آمایش فضاهای حمایت اجتماعی، بهداشتی و درمان:

های دهگانۀ مورد ارزیابی قرار گرفته، که وضعیت این سنجه ها در جدول توزیع خدمات درمان و بهداشتی در سطح شهر با سنجه

-ها، میزان تابسازی دادهها در مناطق پانزده گانه و نرمال، نشان داده شده است. با بررسی توزیع هر یک از این سنجه12شماره 

کشد که البته با در نظر گرفتن نتایج ، شرای  نامطلوبی را به تصویر می4/2شاخص با میانگین عدد  آوری کالنشهر اصفهان در این

 یابد.   افزایش می 81/2های خانوار و خبرگان، این شاخص تا مقدار نامهپرسش

 

 توزیع و تعداد فضاهای بهداشتی و درمانی اصفهان .12جدول شماره 
مراکز درمان و باز  عنوان

 عتیادتوانی ا

مراکز حرکت  مراکز مددکاری مراکز توان بخشی مراکز مشاوره
 درمانی

 692 35 48 44 26 میزان

امتیاز نحوه توزیع  عنوان
 پزشکان

کلینیک، درمانگاه و 
 مرکز بهداشت

تعداد چشمه  خدمات اجتماعی بیمارستان
 سرویس بهداشتی

 2146 42 38 42 2 میزان

 

های آتش نشانی بـه ازای  براساس استانداردهای مطرح جهانی، تعداد ایستگاه رقراری امنیت:آمایش فضاهای امداد و نجات و ب
هـا و ایسـتگاههای پلـیس، شـعاع دسترسـی      ( و برای کالنتری514: 1396)شهرداری اصفهان،  هزار نفر، یک ایستگاه است 50هر

(؛ همچنین استاندارد یک پایگاه اورژانس، بـرای  173: 1387)قائدرحمتی،  عنوان استاندارد خدمت رسانی مطرح استمتری به 1000
 87/36دهد، با میانگین ها نشان می(. ارزیابی1394)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  هر بیست هزار نفر مطرح شده است

درصـد،   55انی با نشدرصد و ایستگاههای آتش 50/24درصد جمعیت در زمینه پایگاههای اورژانس و درصد پوشش کالنتری  ها با 
 (.7و  8های )شکل دهدآوری مناسبی را نشان نمیآمایش فضاهای امداد و نجات و برقراری امنیت، شرای  تاب

 

  
آوری بر اساس پوشش . سمت راست نقشۀ تاب7شکل شماره 

 ایستگاههای آتش نشانی

آوری مبتنی بر شعاع دسترسی توزیع . تاب8شکل شماره 

 کیک مناطق شهریهای به تف کالنتری
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، از آزمـون همبسـتگی کـانونی پیرسـون و     «فضـایی  -کالبدی»آوری شهری با بُعد برای آزمون چگونگی ارتباط بین تاب

ها که گسسته ترتیبی هستند، انتخاب و نتـایج   رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده گردید. آزمون پیرسون به دلیل نوع داده

-نین مقادیر همبستگی پیرسون، رابطۀ کامالً معنی دار، قوی و مستقیمی بـین تـاب  و همچ sig= 000/0دهد با نشان می

 (.13)جدول شماره  فضایی آن وجود دارد -آوری و بُعد کالبدی
 

 فضایی -آوری با بُعد کالبدی. آزمون همبستگی تاب13جدول شماره 

همبستگی بر اساس آمار رسمی و  همبستگی
 میدانی)روش رگرسون چند متغیره(

مبستگی بر اساس پرسشنامه ه
 خانوار )روش ضریب پیرسون(

همبستگی بر اساس پرسشنامه 
 نخبگان)روش ضریب پیرسون(

 -بُعد کالبدی تاب آوری فضایی -بُعد کالبدی تاب آوری
 فضایی

 -بُعد کالبدی تاب آوری
 فضایی

 **Pearson Correlation 1 811/0 1 649/0** 1 819/0 تاب آوری

Sig. (2-tailed)/ S.E 0318/0 0318/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

N 15 15 1990 1990 41 41 

 -بُعدکالبدی
 فضایی

Pearson Correlation 811/0 1 649/0** 1 819/0** 1 

Sig. (2-tailed)/ S.E 0318/0 0318/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

N 15 15 1990 1990 41 41 

 

در راسـتای بررسـی وضـعیت    فضـایی:   -های تـاب آوری کالبـدی   ن از لحاظ شاخصبررسی مطلوبیت کالنشهر اصفها

آزمـون در واقـع    یـن ا .استفاده شـده اسـت   یا تک نمونهT از آزمون  اصفهان کالنشهرشهری در  یآور تاب یها شاخص

-مـی  یرتفسـ  یداریسطح معن بر اساسآزمون  ینا های  یخروج کند و یم یسهمقا (3) ها را با حد متوس   شاخص یتوضع

« افکارسـنجی خـانوار  »و « مصاحبه با نخبگـان »، نتایج این آزمون برای دو شیوة تحلیلی 15و  14در جداول شماره شود. 

 ارائه شده است. 
 

 فضایی شهراصفهان از نظر شهروندان -های بٌعد کالبدیآزمون تی بر روی شاخص و زیرشاخص .14 شماره جدول

های بعد شاخص و زیرشاخص
 فضایی-کالبدی

Test Value =3 
انحراف  میانگین

 معیار
 مقدار
 tآماره 

سطح 
 معناداری

اختالف از 
 میانگین

میزان اختالف در سطح 
 درصد95اطمینان 

 حد باال حد پایین

84/2 کیفیت مسکن  69/0  -8.76 000/0 -0.16 -0.20 -0.13 

96/2 های شهری کیفیت زیرساخت  81/0  -1.73 0.084 -0.04 -0.09 0.01 

59/2 شکل، فرم و بافت شهری  59/0  -25.74 000/0 -0.41 -0.44 -0.38 

ی
رس
ست
د

 

امکانات جابجایی و حمل و 
 نقل عمومی

82/2  89/0  -7.59 000/0 -0.18 -0.23 -0.14 

اینترنت و خدمات 
 الکترونیکی

78/2  22/1  -6.60 000/0 -0.22 -0.28 -0.16 

فضاهای پناه و اسکان 
 موقت

89/2  0.90 -4.72 000/0 -0.11 -0.16 -0.07 

فضاهای حمایت اجتماعی، 
 بهداشتی و درمان

12/3  1.17 3.86 000/0 0.12 0.06 0.18 

فضاهای امداد و نجات و 
 برقراری امنیت

89/2  0.95 -4.30 000/0 -0.11 -0.16 -0.06 

90/2 دسترسی  0.85 -2.95 003/0  -0.10 -0.18 -0.02 

 0.16- 0.20- 0.18- 0.00 14.01- 0.52 2.82 فضایی -کالبدی

 

ترنـد و سـطح   هـا از میـانگین جامعـۀ نمونـه پـایین     دهد که همۀ شاخص، در افکارسنجی خانوار نشان میTنتایج آزمون 

است کـه ایـن موضـوع بـا      05/0های شهری کمتر از معیار ها به جز شاخص کیفیت زیرساختمعناداری در همۀ شاخص
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فضـایی کالنشـهر اصـفهان در     -آوری کالبـدی ر اختالف از میانگین، بیانگر عدم مطلوبیت تـاب شدن مقادیتوجه به منفی

، وضـعیت بسـیار بـه    96/2های شهری بـا مقـدار میـانگین     های مطرح می باشد، اما در شاخص کیفیت زیرساختشاخص

 شرای  متوس  نزدیک است.  
 ان از نظر نخبگانفضایی کالنشهر اصفه-آزمون تی بٌعد کالبدی .15شماره  جدول

-های بُعد کالبدیشاخص و زیرشاخص
 فضایی

Test Value =3 
انحراف  میانگین

 معیار
 مقدار
 tآماره 

سطح 
 معناداری

اختالف از 
 میانگین

میزان اختالف در سطح 
 درصد95اطمینان 

 حد باال حد پایین

 0.33- 0.24- 0.28- 0.006 2.89- 0.63 2.72 کیفیت مسکن

 0.33 0.09- 0.12 0.233 1.21 0.64 3.12 های شهری رساختکیفیت زی

 0.12- 0.46- 0.29- 0.003 3.20- 0.56 2.71 شکل، فرم و بافت شهری

ی
رس
ست
د

 

امکانات جابجایی و حمل و 
 نقل عمومی

2.68 0.78 -2.61 0.013 -0.32 -0.56 -0.07 

 0.26 0.20- 0.03 0.747 0.33 0.72 3.03 اینترنت و خدمات الکترونیکی

 0.04- 0.62- 0.33- 0.026 2.31- 0.91 2.67 فضاهای پناه و اسکان موقت

فضاهای حمایت اجتماعی، 
 بهداشتی و درمان

2.90 0.76 -0.82 0.416 -0.10 -0.34 0.14 

فضاهای امداد و نجات و 
 برقراری امنیت

3.17 0.84 1.30 0.201 0.17 -0.09 0.43 

 0.15 0.36- 0.11.- 0.823 0.23- 0.65 2.89 دسترسی

 0.03- 0.26- 0.14- 0.033 2.21- 0.54 2.86 فضایی-بُعد کالبدی

 

ها به جزء شاخص کیفیت زیرسـاخت دهد که همۀ شاخصای برای پرسشنامۀ خبرگان نشان میتک نمونه Tنتایج آزمون 

 0.05رم و بافت شهری کمتر از شکل، ف تر و سطح معناداری در شاخصهای شهری از میانگین نظری جامعۀ نمونه پایین

در  2.89است. در شاخص دسترسی نیز که خود از پنج زیرشاخص تشکیل گردیده است، این شاخص بـا کسـب میـانگین    

وضعیت نزدیک به متوس  قرار دارد، اما همانطور که توضیح داده شد، این پـژوهش در رویکـردی جـامع بـه سـه شـیوة       

به روش دلفـی، وضـعیت   « مصاحبه خبرگان»و « افکارسنجی خانوار»، «و میدانیآمار و اطالعات رسمی »مستقل بررسی 

، خالصـه نتـایج   Tتاب آوری محی  مصنوع کالنشهر اصفهان را مورد بررسی قرار می دهد، با توجه به خروجـی آزمـون   

گردیـده اسـت. بـر     بنـدی ، ارائه و جمـع 16فضایی در جدول شماره  -ارزیابی تاب آوری کالنشهر اصفهان در بٌعد کالبٌدی

با مقدار « فضایی -کالبدی»آوری ، تاب«آمار و اطالعات رسمی و میدانی»شده در روش های بررسیاساس ارزیابی سنجه

، شـرای   25/3است که با مقـدار  « های شهریکیفیت زیرساخت»دهد و تنها شاخص ، شرای  نامناسبی را نشان می60/2

تـری را بـا   رویکرد خـوش بینانـه  « مصاحبه خبرگان»ا نتایج حاصل از روش تحلیل دهد. اممتوس  به باالیی را نشان می

پرسشـنامه   1990کشد. در این بین نظـر ارزشـمند شـهروندان نیـز در ارزیـابی     ، به تصویر می86/2آوری کسب امتیاز تاب

دهـد. تجمیـع   گان نشان میآوری را مشابه نظر خبر، شرای  ضعی  اما نزدیک به متوس  تاب82/2خانوار، با کسب امتیاز 

های متفاوت و از زوایای گوناگون به ارزیـابی تـاب آوری   های یکسان با سنجهنتایج سه شیوة تحلیل که با وجود شاخص

دهد. در ایـن زمینـه بررسـی    ضعیفی را نشان می« فضایی -کالبدی»آوری ، تاب76/2اند، با مقدار محی  مصنوع پرداخته

بـا  « آمایش و مورفولوژی)شکل، فرم و بافت( شهری»وزة آمایش سرزمین، شامل شاخص های حها و زیرشاخصشاخص

آمایش فضاهای حمایـت اجتمـاعی، بهداشـتی و    »، «آمایش فضاهای پناه و اسکان موقت»های و زیرشاخص 53/2مقدار 

از شـاخص   74/2و  81/2، 59/2بـه ترتیـب بـا مقـادیر     « آمایش فضاهای امداد و نجـات و برقـراری امنیـت   »و « درمان

 آوری است. برخورداری، نیز گویای وضعیت ضعیفی در تاب
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 فضایی اصفهان -نتایج ارزیابی تاب آوری کالبدی .16جدول شماره 
 های ارزیابیشاخص فضایی -بعد کالبدی

تاب آوری  شیوه ارزیابی
کالنشهر 
 اصفهان

کیفیت 
 مسکن

کیفیت 
زیرساختهای 
 شهری

آمایش و 
مورفولوژی 
م و )شکل، فر

 بافت شهری(

 متوس  دسترسی دسترسی )یا شاخص برخورداری(
)یا شاخص 
 برخورداری(

 هازیرشاخص

حمل و نقل 
پایدار )در 
شرای  عادی 
 و ضطراری(

اینترنت و 
خدمات 
 الکترونیکی
 

فضاهای 
پناه و 
اسکان 
 موقت

فضاهای 
حمایت 
جتماعی، 
بهداشتی و 
 درمان

فضاهای 
امداد و 
نجات و 

راری برق
 امنیت

مصاحبه خبرگان 
 (ی)دلف

2.86 2.72 3.12 2.71 2.68 3.03 2.67 2.90 3.17 2.89 

 2.90 2.89 3.12 2.89 2.78 2.82 2.59 2.96 2.84 2.82 یافکارسنج

آمار رسمی، 
های  ارزیابی
 میدانی

2.60 2.50 3.25 2.30 2.65 2.41 2.21 2.40 2.15 2.36 

 2.72 2.74 2.81 2.59 2.74 2.72 2.53 3.11 2.69 2.76 تجمیع شیوه ها

 

های مرسـوم و پرکـاربرد در تحلیـل     از روش «:فضایی -کالبدی»اصفهان در بُعد « آوریبین تابمدل رگرسیونی پیش»

 -آوری کالبـدی میزان تـاب "است. در این پژوهش، متغیر وابسته یا تابع، « رگرسیون خطی چندگانه»چندمتغیره، تکنیک 

نمایند. به کـارگیری  ایفای نقش می "متغیر مستقل یا توصیفی"عنوان  آوری در این زمینه بههای تابو شاخص "فضایی

های مطرح در آوری، در واقع مدل ارتباطی و میزان اثرگذاری هر یک از شاخصروش رگرسیون چندمتغیره در تحلیل تاب

ل، ضمن ارزیابی وضع موجود، زمینـه پـیش بینـی    گذارد، لذا به کمک مدل حاصآوری شهر اصفهان را به نمایش میتاب

ها و ریزی مؤثرتر و هزینۀ فرصتگردد. این مهم امکان برنامهروند رویدادهای آتی در تغییر متغیرهای توصیفی فراهم می

ی نماید. با توجه به نقش محوری رویکردهای فرهنگـ آوری شهر را فراهم میمنابع به شکلی کارآمدتر در جهت ارتقاء تاب

آوری و اهمیت پـرداختن بـه نظـرات عمـوم شـهروندان، در اینجـا مـدل رگرسـیونی بـر پایـه           و اجتماعی در دیدگاه تاب

 ها تدوین شده است. ها و در مرحلۀ دوم با احتساب زیرشاخص، نخست بر اساس شاخص«افکارسنجی خانوار»

پذیری مدل است. در ایـن جهـت از   ات مهم تحققهای هر مدل، اولین قدم و از فرضی بررسی فرم نرمال بودن باقیمانده

صـفر   فـرم  هـا، داده بـودن  نرمال بررسی استفاده گردید. هنگام« ویلک -شاپیرو»و « اسمیرنوف -کلموگوروف» آزمون

جـدول آنـالیز    توجـه  بـا  مـی کنـیم، لـذا    تسـت  05/0سـطح خطـای    در را اسـت،  نرمـال  هـا داده توزیـع  کهاین بر مبتنی

 کالنشـهر اصـفهان نرمـال    بـرای  شده آوری انتخابتاب هایکه مؤلفه ، این نتیجه حاصل می گردد(17واریانس)شماره 

 ، مدل قابل دستیابی خواهد بود.«فضایی -کالبدی»های  هستند و با حضور حداقل یکی از شاخص
 

 ها و آنالیز واریانسارزیابی نرمالیته داده .17جدول شماره 

روش بررسی تاب 
 آوری

 آماره آزمون ریابعاد تاب آو

-کلموگروف 
 اسمیرنوف

 آماره آزمون
 ویلک -شاپیرو

سطح 
 معناداری

 هانتیجه آزمون

 نظرسنجی افکار

 عمومی
 -بُعد کالبدی
 فضایی

200/0 43/0 000b نرمال 
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R ، بر اساس شاخص ها:«فضایی -کالبدی»آوری در بُعد   مدل رگرسیونی تاب
2
adjند دهد که مدل مذکور چ ، نشان می

Rیا همان « ضریب تعیین مدل»کند؛ همچنین  بینی می آوری را پیشدرصد از واریانس تاب
های برازندگی مدل است و ، از شاخص2

نیز به نوعی همان میزان ضریب همبستگی پیرسون را نشان  Rتر خواهد بود. مقدار نزدیکتر باشد، مدل مطلوب 1هر چه به عدد 

 (. 18دهد)جدول شماره می

 ها در افکارسنجی شهروندانفضایی با احتساب شاخص -. ضرایب رگرسیونی و میزان همبستگی مدل در بُعد کالبدی18شماره جدول 

 داری سطح معنا B S. E Beta   T متغیرهای پیش بین
(P) 

854/0 مقدار ثابت  046/0  - 751/18  000/0  

164/0 ( D3_1)کیفیت مسکن   012/0  269/0  616/13  000/0 

های یرساختکیفیت ز
 (D3_2)شهری 

072/0  013/0 131/0  739/5  000/0 

آمایش و مورفولوژی 
 شهری

(D3_3) 

246/0  018/0  316/0  988/13  000/0 

دسترسی یا شاخص 
 (D3_4)برخورداری 

162/0  012/0  310/0  549/13  000/0 

 R=0/765a R2=0/584 R2adj=0/585 همبستگی

 

جدول ضرایب رگرسیونی فوق، مدل با عرم از مبدأ نوشته شده با توجـه سـتون   آمده از دستدر نهایت طبق اطالعات به

 ترین مدل است و لذا خواهیم داشت: ، مناسب(P≤0/005)سطح معناداری

 (:2رابطه)
 

را ، بیشترین نقـش  246/0با ضریب تأثیر « آمایش و مورفولوژی)شکل، فرم و بافت( شهری»بر این اساس کالن شاخص 

آوری مبتنی بر بازخورد نظـرات شـهروندان ایفـاء    فضایی، در مدل رگرسیونی پیش بین تاب -آوری کالبدیدر ترسیم تاب

 نماید.  می

ها طبـق  ها: به طریق مشابه با توجه نرمال بودن دادهبا احتساب زیرشاخص« فضای -کالبدی»آوری   مدل رگرسیونی تاب

، که شـرای  مناسـبی را از لحـاظ    =768/0Rو  =587/0R2adj=  ،589/0R2ده و نیز مقادیر حاصل ش 17جدول شماره 

نماید، مدل با عرم از مبدأ که بر اسـاس  فضایی بیان می -های کالبدیآوری با در نظر گرفتن زیرشاخصهمبستگی تاب

 رای  است:آمده است، بهترین مدل در این شدستها به صورت زیر بهها و زیرشاخصاطالعات برای مجموع شاخص

 (:3رابطۀ)

 
 -آوری کالبـدی هـا در تـاب  آفرینی شـاخص ، در خصوص میزان نقش2ضرایب تأثیر این مدل نیز مؤید همان نتایج رابطۀ 

آمایش فضاهای امداد و نجـات و برقـراری   »های برخورداری، بیشترین تأثیر به مؤلفه فضایی است، اما در بین زیرشاخص

کیفیـت  »و  043/0بـا ضـریب   « خدمات الکترونیکی»تعلق دارد و پس از آن به ترتیب زیرشاخص  065/0ا وزن ب« امنیت

بـه  « آمایش فضاهای حمایت اجتماعی و بهداشـت و درمـان  »اند و دو زیرشاخص قرار گرفته 034/0با وزن « حمل و نقل

-طور مشابه و در رنج اثرگذاری بسیار پایینبا بهتقری 01/0با وزن « آمایش فضاهای پناه و اسکان موقت»و  011/0مقدار 

 اند.تری قرار گرفته
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 گیری نتیجه
کـه بـیش از نیمـی از ایـن     «  میـدانی و آمـاری  »زیرشاخص در تحلیل  5شاخص کالن و  4سنجه در قالب  47با ارزیابی

و « کارسـنجی شـهروندان  اف»های آمایش شهری قرار می گیرنـد، در کنـار تحلیـل    عدد( در حوزة پژوهش 25سنجه ها )

فضـایی میـانگین شـهر     -آوری کالبـدی نگر در تجمیـع نتـایج، تـاب   با نگاهی جامع« مصاحبه با نخبگان به روش دلفی»

دست آمده است که در رِنج ضعی  قرار دارد، این موضوع مؤید فرم اولیه پژوهش است. نتـایج نشـان   ، به76/2اصفهان 

های آماری است)جدول شـماره  تر از ارزیابیآوری خوش بینانهبه وضع موجود تاب دهد که نگاه مسئوالن و شهروندانمی

(، 3و  2آوری )روابـ   بـین تـاب  هـای رگرسـیونی پـیش   هـا در مـدل  ها و زیرشاخص(. همچنین ضرایب تأثیر شاخص16

کیفیـت  »ز آن و پـس ا  246/0با وزنی « آمایش و مورفولوژی شهری»را « فضایی -کالبدی»مؤثرترین شاخص در حوزة 

دهد و آخرین ، تقریبا در یک سطح تأثیرگذاری در ردة دوم نشان می162/0با « شاخص برخورداری»و  164/0با « مسکن

اسـت کـه البتـه    « های شهریکیفیت زیرساخت»اولویت اقدامات با اختالف فاحش در ضریب تأثیر نیز مربوط به شاخص 

های تأسیسات شهری با این نتیجه همسـو اسـت،   دن گسترش شبکهدرصدی خدمات و طوالنی و پرهزینه بو 90پوشش 

آوری قرار دارد، مطابق با ، که در اولویت اول ارتقاء تاب«آمایش و مورفولوژی )شکل، فرم و بافت( شهری»اما در شاخص 

تیابی بـه  یعنی متغیرهای عملیاتی از مهمترین عوامل با عنایت به گسترة اثرگذاری و سـرعت نسـبی دسـ    4جدول شماره 

است، که بایـد در پیشـنهاد    "ریزی نظام کاربری اراضیهای توسعۀ شهری و برنامهطرح"نتایج در قیاس با  سایر عوامل، 

در تاب آوری، شرای   40/3اقدامات مورد دقت ویژه قرار گیرد، چراکه اگر چه در وضع موجود این سنجه با کسب میانگین 

ها که در بخش مربوطه نیز توضیح داده شد، بررسی طـرح  ما با توجه به نتایج ارزیابیدهد، امتوس  به باالیی را نشان می

تفصیلی جدید اصفهان بیانگر عدم توجه کافی به این مهم و کاهش قابل توجه عدالت فضایی در نظام توزیع و تخصـیص  

دنبـال خواهـد   آوری شهری را بهبسازی آن اُفت کیفیت فضایی و پایداری و تا(، که پیاده5و  4های هاست )شکلکاربری

نیز بـا  « شاخص برخورداری»درصد مناطق شهری از شرای  مطلوبی برخوردار خواهند بود. در  15که تنها داشت، تا جایی

در اهمیت اول اقـدام  « آمایش فضاهای امداد و نجات و برقراری امنیت»(، زیرشاخص 3توجه به ضرایب تأثیر مدل )رابطه

ها و کمبودهای مطرح در این زمینه خود مؤید این نتیجـه  سیت ارائه خدمات و تداوم آنها در بُروز بحرانقرار دارد که حسا

به ترتیب « امکانات جابجایی و حمل و نقل مناسب»و « اینترنت و خدمات الکترونیکی»های است. پس از آن زیرشاخص

هـا و  وجه به وزن تأثیر ضرایب رگرسیونی، اولویت شاخص، با ت19گیرند. جدول شماره های بعدی اقدام قرار میدر اولویت

 دهد.  ریزی اقدامات اصالحی نشان میفضایی کالنشهر اصفهان را جهت برنامه -آوری کالبدیهای تابزیرشاخص

 

 فضایی -آوری کالبدیهای تابها و زیرشاخصبندی شاخصاولویت -19جدول شماره 

 
 

هـای  است، چراکه مـدل  "آوریبینی تابپیش"های رگرسیونی، امکان ستفاده از مدلترین مزایای اهمچنین یکی از مهم
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تـوان بـا رصـد    آوری، میریزی بهبود تابنیز می باشند، لذا در برنامه« پژوهیآینده»های متداول رگرسیونی یکی از شیوه
آوری و بارگذاری مجـدد اطالعـات   و جمعآوری های ارتقاء تابسازی برنامهها در طول زمان پیادهتغییرات مقادیر شاخص

های آتی احتمالی نسبت بـه مانیتورینـگ و   بینی مقدار تاب آوری در وقوع بحراندر مدل در مقاطع زمانی مختل ، با پیش
ها و سیاست ها اقدام نمود. در حـال  های بهبود تاب آوری و در صورت لزوم اصالحات  احتمالی برنامهرصد تأثیرات برنامه

 66/2فضایی توس  شهروندان به مدل رگرسیونی، مقدار  -های کالبدیبا ورود مقادیر وضع موجود ارزیابی شاخص حاضر
نماید و متناسب های آتی ضعی  بیان میآوری کالنشهر اصفهان را در رویارویی با بحرانگردد که وضعیت تابحاصل می

ریزی و اجرا اقدام نمـود  آوری نسبت به برنامهبرای بهبود تابها باید با اولویت حاصل از ضرایب وزنی رگرسیونی شاخص
 (.19)جدول 

 پیشنهادها

، با رویکرد "شهر آینده"عنوان سنگ بنای آمایش شهری ، به"های توسعۀشهری و نظام کاربری اراضیبازنگری طرح" -
آوری محی  مصنوع کالنشـهر  ت ارتقاء تابریزی اقداماترین اولویت برنامهآوری، مهمارتقاء عدالت فضایی، پایداری و تاب

باشد که با دقـت نظـر در توزیـع مناسـب     موجود می« طرح تفصیلی»اصفهان با توجه به افول قابل توجه این شاخص در 
محقـق خواهـد   « عدالت فضـایی »ها مبتنی بر و تخصیص کاربری« منابع تولید خطر»، دوری از «فضاهای مهار بحران»

 شد. 
نیز آباز گردیده، لذا الزم است با همین حساسیت، موضوع « طرح جامع جدید شهر اصفهان»روند تدوین در حال حاضر  -

 آوری در توزیع فضایی در آن مورد توجه مضاع  قرار گیرد.آمایش شهری مبتنی بر عدالت و تاب
گسـل در   63یی بـیش از  ربـم شناسـا  بـه « ای کالنشـهر اصـفهان  بندی لرزهریزپهنه»با توجه به عدم انجام مطالعات  -

مطالعات محدود و کلی گذشته، همچنین تهدیدات اقلیمی مطرح، فرونشست گسترده در دشت اصـفهان و ...، الزم اسـت   
ترین زمان ممکن در این منطقه انجام پذیرد، تـا امکـان   در کوتاه« ایبندی لرزهریزپهنه»و « مطالعات جامع خطرپذیری»

 ممکن گردد.آوری ریزی مؤثرتر تاببرنامه

هـای شـهری، تـالش مضـاع  در     در پـروژه « آور و پدافتد بیر عاملپیوست مدیریت بحران تاب»الزم است به تهیه  -
آوری نظیـر توسـعۀ   پـذیری و افـزایش تـاب   های فرسوده و یا الاقل انجام اقدامات تأمینی در کـاهش آسـیب  احیای بافت

یستگاههای امداد و نجات و حفظ امنیت با امکانات متناسب با خصوصیات ها و افزایش تعداد افضاهای باز در این محدوده
سازی و ایمنی مراکز با ازدحام آوری باال نظیر مدارس مورد عنایت ویژه این بافت اقدام گردد. در کنار این موارد باید مقاوم

 قرار گیرد. 
 

 تقدیر و تشکر
 اشته است.بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی ند

 

 منابع
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