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امروزه بروز سوانح طبیعی و ایجاد خسارات و تلفات ناشی از این سوانح در 

تر نمودن شهرها و نقاط نقاط مختلف جهان موجب گردیده تا ایمن

که  مدت اما دست یافتنی تبدیل شود به طوریشهری، به یک چالش دراز

 زمان در بحران از پیش وضعیت به سریع بازگشت برای شهری جوامع

. نداهکب وارده خسارات از حدودی تا کهاند ر آنب طبیعی مخاطرات وقوع

 از استفاده با شهر و جوامع تقویت برای مهم راهی آوریدر این میان، تاب

تحلیلی به بررسی  -حاضر با روش توصیفی. پژوهش ستآنها هایظرفیت

میزان تاب آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی پرداخته 

زیرشاخص تنظیم  96شاخص و  66عد، بُ 4ای در قالب است که پرسشنامه

پرسشنامه براساس مدل کوکران به صورت تصادفی  989گردید و تعداد 

شد. برای بررسی مسائل تحقیق  در میان جامعة آماری مورد مطالعه توزیع

« ویکور»گیری چند متغیره ها از مدل تصمیمو تجزیه و تحلیل داده

ها با روش آنتروپی شانول استفاده شده و وزن معیار هریک از شاخص

 یافزارهابا کمک نرمکه  ی تحقیقهاداده محاسبه شده است. نتایج

SPSS ،GIS  وExcel در بین ابعاد ه کدهد نشان می ،انجام شده است

گانه شهر بابل، ابعاد کالبدی )با 62آوری شهری در مناطق مختلف تاب

تری ( وضعیت مناسب64/9( و سپس اجتماعی )با میانگین 44/9میانگین 

درصد مناطق مورد بررسی در شهر بابل  45دارند ولی به طور کلی حدود 

درصد از  24باشند و تنها آوری پایین میآوری و تابدارای عدم تاب

 آور هستند.ها کامالً تابمناطق از لحاظ شاخص

 

آوری، مخاطرات محیطی، ابعاد : تحلیل فضایی، تابهاي کليديواژه

 .آوری، شهر بابلتاب

 
 

Today, natural disasters and damages caused by these 

accidents in different parts of the world have made 

making cities safer to become a long-term and 

achievable challenge so that urban communities are 

looking for conditions to reduce the damage so they 

can get to pre-crisis situation as soon as possible. 

Meanwhile, viability is an important way to strengthen 

communities and cities by using their capacities. In this 

regard, the present study uses a descriptive-analytic 

method to investigate the viability of Babol area 

against environmental hazards that’s questionnaire was 

arranged with four dimensions, 16 indicators and 31 

sub-indicators and total of 383 questionnaires were 

distributed randomly among the statistical population 

of the study, based on the Cochran model. To 

investigate the research issues and data analysis has 

been used from the multi-variable decision-making 

model "VIKOR" and the standard weights of each of 

the indicators have been calculated using Chanol 

Entropy method. The results of the research data were 

analyzed using SPSS, GIS and Excel software it is 

shown that among different dimensions of urban 

vibration in 12 areas of Babol, physical dimensions 

(with a mean of 3.54) and then social (with an average 

of 3.14) are more appropriate but in general, about 

50% of the studied areas in Babol have low glare and 

irregularity and only 25% of the regions are quite 

viable in terms of indicators. 

 

Keywords: Spatial Analysis, Resilience, Environmental 

hazards, Resiliency dimensions, Babol city.  

 

 تحليل فضایی ميزان تاب آوري مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محيطی
 

 پري شکري فيروزجاه
 استاديار، گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران 

  
 12/9/69پذیرش:           21/4/69دریافت: 

 

 

Spatial Analysis of Resilience of Babol's Regions to Environmental Hazards 
 

Pari Shokri Firoozjah 
Assistant Professor of Payame Noor University 

 

Received: (3/July/2017)            Accepted: (18/Sep/2017) 

 
 

 

 

 چکيده

 

 

Abstract   



 6936، تابستان 6پیاپی )سری جدید(،  2ریزی توسعه کالبدی، سال دوم، شماره پژوهشی برنامه –نشریه علمی            82

                                     

 همقدم

 همواره با بشر، دست ةساخت ترینپیچیده عنوان به شهرها
، به طوری که امروزه رشد اندبوده مواجه زیادی خطرهای

فراوانی آمدن تسهیالت پدید توسعه شهرنشینی موجب 
زا را افزایش داده است شده که همراه خود عوامل بحران

(Nakabayashi, 1994.)  پذیریآسیب سبببه همین 
 تا هاساختمان و هازیرساخت از جا، همه در شهرها

 محسوس انسان زندگی در شهری خدمات و تأسیسات
سوانح طبیعی به عنوان چالشی اساسی، در  ،رواز این. است

رود پایدار جوامع انسانی به شمار می جهت نیل به توسعه
های نیل به پایداری، به وسیله الگوهای که شناخت شیوه

ریزی و مدیریت پذیری، در برنامهمختلف کاهش آسیب
-سوانح وارد شده است و جایگاهی مناسب در سیاست

مطلوبی وضعیت گذاری های ملی هر کشور یافته است تا 
را برای کاهش کارآمد و مؤثرتر خطرات در سطوح مختلف 

این . در (9: 6934مدیریت سوانح ایجاد نماید )رجایی، 
آوری به عنوان مفهوم مواجه با اختالالت، ، تابحال

 Mitchell and)شود ها و تغییرات معرفی میغافلگیری

Harris, 2012.) اجتماع یک همچوناگر شهر  ،در واقع 

جمعی دسته ظرفیت ، به6شود، تاب آوری اجتماع تصور
 عملکرد است. حفظ و تغییر مصیبت، برابر در واکنش برای
 هاییروش ها بهبحران به تواندمی آورتاب اجتماع یک

 ظرفیت و تدابیر اجتماع، شدت پیوندهای بر که دهد پاسخ
 شود ها افزودهبحران با برای مقابله اجتماع

(Frankenberger and et al, 2007:430). 

بررسی وقوع حوادث و بالیای طبیعی حاکی از آن است 
 هایمخاطره از بعضی شاهد جهان گذشته، هایسال که در
 و کاترینا گردباد آسیا، سونامی مانند طبیعی نشدة بینیپیش
 ابزارهای از بعضی اگرچه .بود چین سیچوان لرزة زمین
 )رضایی واست  مؤثر هابحران آثار کاهش در کنندهبینیپیش

 به افراد و ( اما با وجود این، جوامع665: 6934همکاران، 
 نیز هاریسک و شده رـذیرتـپآسیب ایفزاینده صورت
 پذیریآسیب و ریسک کاهش حال این با اند،یافته افزایش

 دـشونمی هـانگاشت دهـادیـن سوانح وقوع از بعد تا اغلب

                                                                      
1. Community resiliency 

(Mayunga, 2007: 1; Ainuddin & Routray, 

 مطالعات در آوریتاب بحثبه دنبال این روند  .(2012
 در شد که مطرح شهری هایآسیب کاهش شهری به دنبال

 مشکالت از های ناشیچالش و هامحدودیت با ارتباط
 (.Thilo, 2011: 18) استاقتصادی شهری  و اجتماعی

حفظ  برای شهر به مفهوم توانایی شهری، آوریتاب
 Da)کند  فراهم را شهروندان رفاه که است عملکردهایی

Silva and et al, 2012:1). در آوریتاب ترتیب، بدین 

 اجزاء بین روابط و هاخاصیت از شهری ناشی نظام یک

 -آورتاب شهرهای ،رواز این .است شهری آن نظام مختلف
متغیر  شرایط با انطباق و واکنش به قادر که شهرهایی

تمام  در مندنظام تغییرِ و چندجانبه مداخله نتیجة -هستند
زیرساخت، یعنی  شهری نظام سازنده کلیدی اجزاء چهار

 بازشناسی که با هدف هستند اکوسیستم ها و دانش نهادها،
 ناگوار، وقایع اقلیم، وسیله تغییره ب آمدهپدید هایچالش

 پدید اخیر هایسال در رکود اقتصادی، و سریع شهرنشینی
 (.ARUP, 2012: 11)است  آمده

 resalire ترجمه واژه التین توانمی را آوریتاب

تغییر  یا و حرکت»ترجمه آن عبارت است از  که دانست
 مختلف هایرشته از بسیاری در ترتیب، این به«. ناگهانی

 برگشتن اول جایه ب دوباره ظرفیت دهندهنشان آوریتاب
رویداد است  یک یا شوک یک از بعد بازیابی یا و
(Gunderson, 2010: 2). ایسابقهآوری تاب ایده 

 در آن کاربرد اما ،دارد مهندسی و اکولوژی در طوالنی
 ,Liao) جدید است نسبتاً طبیعی مخاطرات مدیریت

، 2هالینگ بارنخست  را اکولوژیکی آوریتاب (.1 :2012
 یک در متفاوت جنبه دو برای توصیف ،6329در سال 
داد  قرار استفاده مورد زمان با گذشت اکوسیستم

(Gunderson, 2010: 2; Karrholm et al, 

 را اکوسیستم یک در آوریتاب وی .(121 :2014
 حفظ با تغییرات جذب برای توانایی اکوسیستم از معیاری
 9سپس ادگر( 28: 6932کرد )رضایی،  بیان قبلی مقاومت

-( در نظام2556) 4های اجتماعی، کارپنتر( در نظام2555)

                                                                      
2. Holling 

3. Adger 

4. carpenter 
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های ( در نظام2559) 6محیطی، برکیس -های انسانی
( در مدیریت سوانح 2559) 2اکولوژیک، برنئو -اجتماعی

های بلندمدت ( در پدیده6386) 9کوتاه مدت و تیمرمن
و همکاران،  مانند تغییرات اقلیمی به کار گرفتند )رفیعیان

6935 :22.) 
آوری شهری نشانگر تابدر باب بررسی و مطالعات 

آوری از جهات گوناگون قابل که تاب استاین واقعیت 
و هر مطالعه با توجه به نگرش و دیدگاهی  استبررسی 

آوری پردازد، تعاریفی از تابکه از آن زاویه به موضوع می
معتقد است که  4لیچنکواست.  به عنوان نمونه  کردهارائه 
آوری ویژگی مثبتی است که به طور گسترده منجر به تاب

 -آگودلو .(Lichenko, 2011: 166)شود پایداری می
به  ،به طور کلی ،آوری شهری راتاب 4ورو و همکاران

مقاومت در  منظور توانایی یک شهر یا سیستم شهری به
 کنندها تعریف میها و تنشبرابر صف وسیعی از شوک

(Agudelo-Vero et al., 2012: 3.) 6فولک نظر از، 
 یا تعادل گذشته به بازگشت سیستم همیشه آوریتاب

 وضعیت در دگرگونی و انطباق احتمال بلکه نیست،

 آینده در را تغییرات و بقا احتمال همچنین موجود و

 2ایوانز نظر از (.Folke, et al. 2010: 2)داد  خواهد
 از کهشود  دیده هدف یک عنوانه ب باید آوریتاب

 داخل یک در طبیعی سوانح و هوایی و آب تغییرات
 است روندی هدف این و شودمی ناشی شهر یا جامعه
 وضعیت به بازگشت و بحرانی شرایط تطابق با برای

 به رسیدن برای راه که بهترین داد نشان ایوانز عادی.
 بااما . (Evans, 2011:224)است  تجربه آوری،تاب

 پژوهش ارزشمند تجارب از دهه سه از بیش گذشت وجود

                                                                      
1. Berkes 

2. Bruneau 

3. Timmerman 

4. Lichenko 

5. Agudelo et al 

6. Folk 

7. Evans 

های حوزه در واژه این هنوز آوری،تاب مورد در جمعی
است.  متضاد و متفاوت معانی دارای علمی مختلف
 از آوریتاب معنای سر بر موجود هایتناقض از بسیاری

 سیستم های در موجود هایدیدگاه های شناختی،تمایل
 -مفهومی هایتفاوت و هاروش و اجتماعی -اکولوژیکی

 ایجاد متفاوت، معانی این نتیجة .شودمی ناشی بنیادی
 درک برای رویکردهایی و معنایی مبهم فرهنگ یک
 هایمخاطره یا خارجی هایبه شوک نسبت آوریتاب

 افزایش که است معتقد 8ایسر این، وجود با .است طبیعی
 زیرا است؛ باارزش بسیار  آوریتاب پذیریانعطاف و ابهام
رشته بین را ترینزدیک هایارتباط ،در عمل مفهوم، این
)رضایی و همکاران،  آوردمی وجود به مختلف علوم و ها

6934 :666.) 
 آوری به عنوان یک هدف دارایبه طور کلی تاب

( 2566) 3مارتی آندریزبرین و  -مارتیناست. هایی ویژگی
 ةآور را در سه دستهای اصلی یک سیستم تابویژگی

پذیری، خودتنظیمی و توانایی تغییر شکل توانایی انطباق
-( که مطابق آن توانایی انطباق6دادن بیان داشتند )شکل

ثر با ؤپذیری به توانایی یک سیستم خاص برای مقابله م
یک های ویژگیبا توجه به  صدمات احتمالی است.

های در مقیاس ،به طور کلیسیستم، سیستم خاص، آن 
شود. فرآیند خودتنظیمی از متمرکز می ترزمانی کوچک

سازماندهی داخلی در سیستم بدون هدایت یا مدیریت 
انایی تغییر م، تواجنارسگیرد. یک منبع خارجی صورت می

شکل دادن به توانایی یک سیستم برای سازماندهی 
مجدد در یک سیستم جدید اشاره دارد یعنی زمانی که آن 

 نتواند در شکل موجود مقابله کند. سیستم 

                                                                      
8. Acer 

9. Martin-Breen and Marty Aneries 
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  آورویژگی اصلی یک سیستم تاب. 1شکل

 

 (2566آندریز )برین و مارتی -منبع: ترسیم نگارنده براساس ویژگی های مطرح شده تاب آوری توسط مارتین
 

های طوالنی ه طور ضمنی چنین تغییراتی در دورهـب
د کرتوان بیان می باالهای ویژگیبا توجه به دهد. رخ می

های بزرگ آوری یعنی مقاومت در برابر بحرانکه تاب
بدون تغییر یافتن، از هم پاشیدن یا به طور دائمی آسیب 

در یک  دیدن و به سرعت به حالت عادی برگشتن.
آوری، توانایی یک سیستم، اجتماع یا برداشت کلی تاب

، انطباق و جامعه در معرض خطر، در مقاومت، جذب
بازیابی از اثرات یک خطر به صورت سریع و کارآمد و با 

 استروری ـاسی ضـای اسـارهـاختـای سـحفظ و احی
(UNIDR, 2011). 

های متعددی آوری شهری پژوهشدر حوزة تاب
انجام شده است که هر یک از زاویة دید خود به موضوع 

اند. پس از مروری بر پیشینه تحقیق، به نگریسته
رو گشتیم هتحقیقات ناکافی با موضوع مورد بررسی روب

آوری، لزوم تحقیقات بیشتر و بنا به اهمیت موضوع تاب
 6مولر و همکاران خصوص. در این نمایدضروری می

پذیر بخش ( در پژوهشی ابتدا مناطق آسیب2566)
با  ،شیلی را در برابر سیلدر شرقی شهر سانتیاگو 

 ،همچنین ،نی و سرشماری وهای مکااستفاده از داده
دان ـی و شهرونـدگان محلـگیرنمـهای تصمیدیدگاه

شناسایی و سپس با استفاده از معیارها و متغیرهای 
ثر، راهکارهای مناسب را برای مدیران محلی و ؤم

ریزان شهری در استفاده از زمین و توسعه آینده برنامه
بررسی ( به 2564) 2ماروم پژوهشد. کردنشهر ارائه 

پذیری اجتماعی شهر بانکوک در برابر میزان آسیب
شهرنشینی، سیل و تغییرات آب و هوایی پرداخته است. 

                                                                      
1. Muller 

2. Marom 

 آورویژگی اصلی یک سیستم تاب

توانایی انطباق 

 پذیري

توانایی 

 خودتنظیمی

توانایی تغییر شكل 

 دادن

 با موثر مقابله

 احتمالی صدمات

سازماندهی داخلی در 

 یک سیستم بدون هدایت

 سازماندهی

 مجدد
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نشان داد که متغیرهای سرمایه این پژوهش نتایج 
آور تاببه منظور اجتماعی می توانند در درک خطر 

مدت شهرها در برابر مخاطرات طبیعی و ساختن طوالنی
  باشند.ثر ؤد شهرنشینی مـرش

-انعطاف شاخص سوی به» در تحقیقی با عنوان

انجام ( 2566) 6که سوراز و همکاران «شهری پذیری
آوری گیری تاب، به ارائه چارچوبی برای اندازهاندداده

آوری شهری و کاربرد تاب هایشهری، تعریف شاخص
آن در مراکز استانی اسپانیا به عنوان نمونه موردی 

دهد که اغلب نتایج تحقیق نشان میاست. پرداخته شده 
آوری شهری فاصله دارند. بنابراین، برای شهرها از تاب

آوری شهری باید اقداماتی مانند کاهش رسیدن به تاب
مصرف منابع، ترویج تجارت محلی، ایجاد فضای 
مشارکت شهروندان و تنوع بخشیدن به اقتصاد محلی را 

همچنین در . های مورد مطالعه افزایش داددر مکان
فرزاد بهتاش و  مطالعات انجام گرفته در داخل کشور،

 سنجش و ارزیابی، در پژوهشی به (6932)همکاران 
که در  اندپرداخته تبریز کالنشهر آوریمیزان تاب

-تاب لحاظ از تبریز که نظرند خبرگان بر این مجموع،

پور و نیست. داداش کامالً مطلوبی وضعیت در آوری
-های تابدر پژوهشی به سنجش ظرفیت( 6934عادلی )

آوری در مجموعة شهری قزوین پرداختند. نتایج به دست 
آوری، آمده نشان داد که در بین ابعاد مختلف تاب

 –مجموعة شهری قزوین به لحاظ نهادی و کالبدی 
تری دارد. همچنین سلمانی و فضایی وضعیت نامناسب

ی و ( پژوهشی را به منظور شناسای6934همکاران )
آوری در شمال و تحلیل تأثیر متغیرها و شاخص تاب

اند و به این نتایج دست شمال شرق تهران انجام داده
یافتند که دو متغیر نهادی و اجتماعی تأثیرگذارترین 

 و ارزیابی میان، این درند. اآوری در جامعهمتغیرهای تاب
 در طبیعی، سوانح و تهدیدات برابر در آوریتاب تبیین
 اجتماعی، هایظرفیت تأثیرگذاری و شناخت واقع

 افزایش در شهری جوامع... و سیاسی نهادی، اقتصادی،

                                                                      
1. Suarez, et. al 

از  شهری اجتماع در آوری تاب ابعاد شناسایی و آوریتاب
با توجه به نوشتار  .استاهمیت قابل توجهی برخوردار 
آوری شهری و ضرورت فوق و در اهمیت توجه به تاب

 با و واکنش شهروندان در مقابله توجه به بُعد انطباق
 با همگام طبیعی، باید سوانح وقوع از ناشی خطرات

 ترقی به رو و بلند هایقدم یافته، توسعه کشورهای
و کاهش  کشور جانبهپیشرفت همه شاهد تا برداشت

 ،اخیر هایسال درهای ناشی از این بالیا بود. آسیب
 برابر در بابل، ویژه به ،ایران شمالی شهرهای خطرپذیری

به . است داشته افزایش بهقمتر غیر سوانح و حوادث
طوری که این شهر به عنوان شهر میانی در استان 

بنابر موقعیت طبیعی خود، به لحاظ قرارگیری  ،مازندران
رود  عبور رودخانه بابل و بر روی خط گسل روراند بابل

د همواره در معرض سوانحی از قبیل زلزله، سیالب و تندبا
های اخیر تغییرات آب و که در سال به طوریقرار دارد. 

هوایی و بروز سیالب و تندبادهای شدید )مانند سیالب 
فروردین ماه، تندباد شدید شهریور ماه و سرمای بی 

های مالی زیادی را ( خسارتش6934سابقه در آذر 
نارسایی شبکه برجای گذاشته بود. در کنار این عوامل، 

نامناسب شهری، تراکم باالی جمعیت،  معابر، دسترسی
نشینی، فقدان تراکم باالی ساختمانی و آپارتمان

های مناسب، ضعف مدیریت شهری و وجود زیرساخت
های نامنظم خودرو و قدیمی مشکالت را تشدید بافت

آوری شهر کرده که ضرورت توجه به تقویت میزان تاب
 جهت رسیدن به درمخاطرات شهری  برابر در بابل
 پژوهش حاضر ،بنابراین دهد.را افزایش می پایدارة توسع
آوری های تابابعاد و شاخص طریق از تا دارد سعی

گانه شهر بابل  62مقایسه تطبیقی بین مناطق به شهری، 
 ند:شواالت ذیل مطرح میؤس ،رواز اینبپردازد. 

وضعیت مناطق مورد مطالعه به لحاظ برخورداری از  -
 آوری تا چه اندازه مناسب است؟ های تابلفهؤم

گانه شهر 62آوری فضایی هر یک از مناطق میزان تاب -
 بابل چگونه است؟
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 ها و روش کارداده
 شهرهای از یکی بهارنارنج شهر به معروف شهر بابل

. استبه همین نام  شهرستانی مرکز و مازندران استان
مازندران  دریای جنوب کیلومتری 64 این شهر در فاصله

 و واقع شده است ساری غرب کیلومتری 45 در و تقریباً
جنوب این  کیلومتری 65 در حدوداً نیز البرز کوه رشته
 . گذرد می شهر این غرب از نیز رود بابل و دارد قرار شهر

 62 شهر بابل با شمسی،6935براساس سرشماری سال 
)مرکز آمار  باشدنفر جمعیت می 268244 منطقه دارای

( موقعیت شهر بابل را در کشور و 2. شکل )(6935 ایران،
 گذارد.استان مازندران به نمایش می

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن نیز 
تحلیلی  -که بر پژوهش موردی استوار است، توصیفی
از مرتبط،  است. در این مطالعه پس از مرور مبانی نظری

)استفاده از کتب، مقاالت، منابع  ایروش کتابخانه
 به های مورد نیاز از شهروندانو کسب داده الکترونیکی(

 بهرو، از این. شده است مندمیدانی بهره پیمایشِ ةشیو
 ،ی شهر بابلآورتاب زانیمی و سنجش منظور بررس

کالبدی،  -زیرساختی بعد ) 4ای در قالب پرسشنامه
 96شاخص و با  66(، اجتماعی، نهادی و اقتصادی

براساس مدل که زیرشاخص )یا متغیر(، تنظیم گردید 
گیری شیوه نمونه بهو  پرسشنامه 989کوکران، تعداد 

بندی شده با توجه به جمعیت مناطق و به احتمالی طبقه
در میان جامعة آماری مورد مطالعه در  صورت تصادفی

برای ضریب آلفای کرونباخ هرکدام از مناطق توزیع شد. 
محاسبه گردید که حاکی از  89/5پرسشنامة نمونه  95

پایایی باالی آن است. روایی این پرسشنامه را 
موضوع با استفاده از روش تحلیل محتوا  کارشناسان

-با کمک نرم ی تحقیقهاداده لیتحلبررسی کردند. 

انجام شده است. در  Excelو  SPSS  ،GISیافزارها
اد، ـابع ک ازـر یـت هـاهمیوزن و ست ـنخ اـن راستـای

آوری از طریق مدل های تابها و زیرشاخصشاخص
شهر  ةگان 62دست آمد. سپس مناطق ه آنتروپی شانون ب

 یریگمیتصم یهــاروش یکی از از یریگبا بهرهبابل  
 4آوری از براساس میزان تاب (VIKORمعیاره ) چند

کالبدی، اجتماعی، نهادی و اقتصادی  -بعد زیرساختی 
 .شدند یبندرتبه

 
 

 موقعیت جغرافیایی شهر بابل در استان و کشور. 8شکل

 

 اطالعاتشرح و تفسیر 
گانه  62آوری مناطق به منظور تحلیل فضایی میزان تاب

شهر بابل ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانول به هر 
 اهمیت هر یک از متغیرها وزن خاصی داده شد ویک از 

دست آمد ه های آن بآوری و زیرشاخصابعاد کلی تاب
معیاره ویکور  چند یریگمیتصم( سپس با روش 6)جدول

-عد تابزیر شاخص در چهار بُ 96مناطق مورد مطالعه در 

آوری )زیرساختی و کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی( 
 بندی شدند. بندی و رتبهسطح

 
 

 

 

 
 



 00           تحلیل فضایی میزان تاب آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی: پری شکری فیروزجاه 
 

 

 

 

 نشانو پیونتراز روش آ دهستفاا با آوریتاب یهادست آمده برای شاخصهبوزن . 1جدول 
 

 هاابعاد و شاخص
وزن 

 شاخص

وزن 

 بعد
 هاابعاد و شاخص

وزن 

 شاخص

وزن 

 بعد

ی زیرساختی
کالبد

 59/5 یدسترس 

 نهادی 252/5

 242/5 بستر نهادی

666/5 
امتیاز نسبت واحدهای مسکونی با اسکلت 

 فلزی و بتنی نسبت به کل واحدهای مسکونی
 928/5 عملکرد نهادی 928/5

 924/5 روابط نهادی 432/5 معکوس امتیاز  تراکم ساختمانی

اجتماعی
 

 583/5 سرمایه اجتماعی

594/5 

ی
صاد

اقت
 

 956/5 توانایی جبران خسارت

538/5 

 258/5 نسبت جمعیت باسواد باالی دیپلمامتیاز 
توانایی برگشت به شرایط 

 مناسب
642/5 

معکوس امتیاز  نسبت جمعیت زن به کل 

 جمعیت
5 

امتیاز نسبت خانوارهای با 

 درآمد باالتر از خط فقر
462/5 

سال به کل  64تا  6امتیاز نسبت جمعیت 

 جمعیت
5 

امتیاز نسبت جمعیت شاغل به 

 جمعیتکل 
5 

 259/5 پوشش سالمتی
امتیاز نسبت شاغالن صنعت و 

 کشاورزی به کل شاغالن
586/5 

 
 -که بعد کالبدی استبررسی وزن ابعاد حاکی از آن 

در میان سایر ابعاد از وزن  252/5زیرساختی با وزن 
بعد  ،به ترتیب ،باشند و بعد از آنباالتری برخوردار می

و بعد اجتماعی  538/5، بعد اقتصادی با 666/5 نهادی با
قرار دارد که در ادامه به تشریح هر کدام از ابعاد  594/5با 

 شود.پرداخته می

 
ها براساس مقادیر ، گزینهVIKORدر اجرای مدل 

Q ،R ،S تر مرتب میتر به بزرگدر سه گروه از کوچک-

گزینه برتر انتخاب  گزینه ای به عنوان م،اجنارسشوند. 
به عنوان گزینه برتر شناخته شود.  Q شود که در گروهمی

 62محاسبه شده برای مناطق  Q ،R ،S جدول زیر مقادیر
 (.2)جدول  دهدگانه شهر بابل را نشان می

 
 شهر بابل در برابر مخاطرات محیطیآوری مناطق در اجرای مدل ویکور برای تاب Q ،R ،S مقادیر. 8جدول 

 

ق
مناط

 

1 8 0 4 5 6 7 2 2 13 11 18 

S 698/5 263/5 366/5 42/5 644/5 689/5 289/5 423/5 50452 492/5 862/5 362/5 

R 562/5 644/5 623/5 94/5 922/5 566/5 649/5 294/5 50644 994/5 698/5 252/5 

Q 333/5 844/5 522/5 422/5 494/5 326/5 898/5 686/5 50264 6/5 668/5 5 
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آوری براساس ارزش ویکور با در ادامه وضعیت تاب
(، 4/5-2/5آور )تاب (، نسبتا2/5ً-5آور )تاب وضعیت کامالً
( 8/5-6/5آوری پایین )( تاب6/5-4/5آوری )در حال تاب
 شدند. بندی و ارزیابی( سطح6-8/5آوری )و عدم تاب

 

 زیرساختی -آوری کالبدیهای تابیافته
آوری، بعد یکی از ابعاد تأثیرگذار در سنجش سطح تاب

توان وضعیت جامعه را کالبدی است که از طریق آن می
های فیزیکی و جغرافیایی تأثیرگذار در از نظر ویژگی

مواقع بروز سانحه ارزیابی کرد. بـه همیـن منظور، برای 
 نسبت متغیرهایی مانند دسترسی، امتیازسنجش این بعد، 

 کل به نسبت بتنی و فلزی اسکلت با مسکونی واحدهای
ساختمانی در  تراکم امتیاز مسکونی و معکوس واحدهای
در میان گانه شهر بابل بررسی شدند. 62مناطق 

 زیرساختی، امتیاز -های مربوط به بعد کالبدیزیرشاخص
 نسبت بتنی و فلزی اسکلت با مسکونی واحدهای نسبت

 مسکونی دارای باالترین میانگین  واحدهای کل به
 29/9( و در مقابل شاخص دسترسی با میانگین 58/4)

در میان ابعاد  ،همچنین ،و استدارای کمترین میزان 
درمانی با  -دسترسی، دسترسی به مراکز بهداشتی

دارای میزان باالتری نسبت به سایر  86/9میانگین 
 (. 9)جدول ستهادسترسی

 
 شهری آوریزیرساختی تاب -های کالبدیهای توصیفی و وزن ابعاد و زیرشاخصآماره. 0جدول 

 

 میانگین هاشاخص بعد
میانگین 

 ابعاد
 میانگین هازیر شاخص

وزن 

آنتروپی زیر 

 شاخص

ب
تا

ی 
ی کالبد

آور
– 

ی
ساخت

زیر
 

 29/9 دسترسی

44/9 

 564/5 86/9 درمانی-مراکز بهداشتی دسترسی به

 522/5 38/2 دسترسی به مراکز پارک و فضای سبز

 568/5 92/9 دسترسی به مراکز آموزشی

 524/5 38/2 دسترسی به ایستگاه آتش نشانی

 566/5 9 دسترسی به نیروی انتظامی

امتیاز نسبت واحدهای مسکونی با 

به کل اسکلت فلزی و بتنی نسبت 

 واحدهای مسکونی

58/4 

امتیاز نسبت واحدهای مسکونی با اسکلت 

فلزی و بتنی نسبت به کل واحدهای 

 مسکونی

58/4 263/5 

 464/5 99/9 معکوس امتیاز تراکم ساختمانی 99/9 معکوس امتیاز تراکم ساختمانی

 
های شاخصنتایج اجرای مدل ویکور برای مجموعه 

( که از میان 4دهد )جدولزیرساختی نشان می –کالبدی 
 62و  66، 4، 9گانه شهر بابل مناطق شماره  62مناطق 

آور تاب و از این بعد کامالً دارندوضعیت مساعد و مطلوبی 
 2، 6، 2، 6طق اشوند. این در حالی است که منمحسوب می

برابر زیرساختی در -توانند به لحاظ کالبدینمی 3و 
  های خیابانمخاطرات طبیعی تاب بیاورند که شامل محله

 
 آن، اطراف و کارگر میدان افروز، گنج سمت خیابان کشاورز،

 است.اسالم، موزیرج و...  شهر، فرهنگ خداداد، غربی، کتی
 بیشترو  ودهـرسـف اغلب و ایاشیهـحاین مناطق  افتـب

 متوسط درآمدی هایگروه و روستاها ناساکنان آن مهاجر
( مشاهده 9ل )ـه در شکـک ورـط. همانتـاس نـپایی به

شود این محالت غالباً در حاشیه شهر قرار دارند و دارای می
 ،بافتی قدیمی و روستایی و از نظر دسترسی به خدمات
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آوری پایین کالبدی نیز  از تاب 8. منطقه دـدارنل ـمشک
نیز به دلیل دارا  65و  4وده و مناطق شماره ـبرخوردار ب
رسوده ـی و فـهای وقفمانـاالیی از ساختـد بـبودن درص

شدن آنها، که سازمان اوقاف دستور احیا و نوسازی و 
آوری بهسازی را داده است، در حال حرکت به سمت تاب

 اند. شناخته شده

 
 آوری در برابر مخاطرات محیطی با استفاده از  مدل ویکورزیرساختی تاب -ابعاد کالبدیوضعیت مناطق شهر بابل به لحاظ . 4جدول 

 

 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ابعاد         مناطق

ب
تا

ی
آوری کالبد

-
ی

زیرساخت
 

مقدار
 

Q
 

879
/0

 

89
/0

 

000
/0

 

889
/0

 

094
/0

 

898
/0

 

8 737
/0

 

890
/0

 

079
/0

 

008
/0

 

0 

ب
ت تا

ضعی
و

آوری
 

ب
عدم تا

آور
 ی

ب
عدم تا

آور
 ی

کامالً
 

ب
تا

آور
 

کامالً
 

ب
تا

آور
 

ب
در حال تا

ی
آور

 

ب
عدم تا

آور
 ی

ب
عدم تا

آور
 ی

ب
تا

ی پایین
آور

 

ب
عدم تا

آور
 ی

ب
در حال تا

آور
 ی

کامالً
 

ب
تا

آور
 

کامالً
 

ب
تا

آور
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیطیزیرساختی در برابر مخاطرات  -آوری کالبدی وضعیت مناطق شهر بابل به لحاظ تاب. 0شکل 

 

 آوری اجتماعیهای تابیافته
 و بینیپیش قدرت اجتماعی آوریبا توجه به اینکه تاب

 آوریتاب داد، در خواهد افزایش را آینده برای ریزیبرنامه
 و حفظ اقتصادی، رشد و برخورداری میزان به جوامع

 و اطالعات و دانش میزان اجتماعی، هایسرمایه توسعه
 ویژه توجه اجتماعی انسجام و ارتباطات از برخورداری

 مالی، و اقتصادی منابع در تنوع. است گرفته صورت
 توسعه اجتماعی، هایحمایت و شهروندی هایمشارکت
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 بر تأکید و نهاد مردم و دولتی بخش در سازمانی پیوندهای
 به مبحث این در اهمیت زئحا بسیار نکاتاز ( جمعی عمل)

آوری در این پژوهش جهت سنجش تاب .آیندمی شمار
گانه شهر بابل و مقایسه این 62اجتماعی در میان مناطق 

(. 4 شاخص استفاده شده است )جدول 4مناطق با هم از 
شود از بین همان طوری که در جدول ذیل مشاهده می

 در شهروندان های سرمایه اجتماعی، مشارکتزیرشاخص
نجات، دارای  و امداد آمادگی آموزشی هایاهـکارگ

 و اجتماعی هایشبکه ( و وجود43/9باالترین میانگین )
 و بحران مدیریت با مرتبط نهاد مردم هایسازمان

( 64/5ترین میانگین )منطقه، دارای پایین در امدادرسانی
رغم تمایل بهکه  استالعات حاکی از آن ـ. این اطدـهستن

 آموزشی،ای ـهاهـدر کارگ تـارکـدان در مشـباالی شهرون
سازمانی جهت آموزش مدیریت بحران در شهر وجود ندارد 

رتقاء به منظور اکه خود نیازمند توجه جدی به این مسئله 
. همچنین باید به این نکته اشاره استآوری اجتماعی تاب

 به ،هادولت راهکارهای جمله از بیمه که گسترشکرد 
 به نیل برای محورمردم و ساالرمردم هایدولت ویژه

 و مینأت هایراه جمله ازو اساساً پایدار  سالمت با ایجامعه
-خانواده و افراد استرس کاهش و آسایش آرامش، تحقق

 افراد نسبت . در میان امتیازهای مورد برررسی امتیازستها
نشان از  699/5بیمه هم با وزن آنتروپی  پوشش تحت

-شاخص در افزایش تاباهمیت و نقش قابل توجه این 

 آوری اجتماعی در میان سایر امتیازها دارد. 

 
 اجتماعی شهری آوریهای تابهای توصیفی و وزن ابعاد و زیرشاخصآماره. 5جدول 
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 88/2 سرمایه اجتماعی

64/9 

 596/5 62/9 پیوند همسایگی در میان افراد در زمان بحران

 59/5 66/9 آگاهی از مخاطرات طبیعی و مسائل بعد از آن

میزان همیاری و کمک همسایگان نسبت به هم در 
 زمان وقوع بحران

23/9 562/5 

 562/5 2/9 بحرانمیزان اعتماد همسایگان به هم در حین 

های مردم نهاد های اجتماعی و سازمانوجود شبکه
 مرتبط با مدیریت بحران و امدادرسانی در منطقه

64/5 658/5 

 594/5 82/2 مشارکت شهروندان در انجام امورات عمومی محله

 523/5 2/2 امنیت اجتماعی و فرهنگی در زمان وقوع حوادث

های آموزشی آمادگی شهروندان در کارگاهمشارکت 
 امداد و نجات

43/9 564/5 

 568/5 44/9 دلبستگی شهروندان به محله

همکاری گروهی بین مردم برای کاهش آسیب 
 حوادث غیر مترقبه

32/2 56/5 

امتیاز نسبت افراد تحت 
 پوشش بیمه

 699/5 9 امتیاز نسبت افراد تحت پوشش بیمه 9

نسبت جمعیت  امتیاز
 باسواد باالی دیپلم

 562/5 89/2 امتیاز نسبت جمعیت باسواد باالی دیپلم 89/2

معکوس امتیاز نسبت 
جمعیت زن به کل 

 جمعیت

 5 2 معکوس امتیاز نسبت جمعیت زن به کل جمعیت 2

تا  6امتیاز نسبت جمعیت 
 سال به کل جمعیت 64

 5 4 جمعیتسال به کل  64تا  6امتیاز نسبت جمعیت  4
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دل ـهای اجتماعی براساس می شاخصـبررس
 در حکایت دارد 3و  2آوری کامل مناطق کور از تابـوی

درصد  45)یعنی  66و  65، 8، 6، 9، 6که مناطق حالی

ی در ـماعـجتآوری اابـل تـداقـر( از حـشه از منـاطق
و  6دول ـاند )جرومـعی محـاطرات طبیـر مخـرابـب

 (. 4 شکل

 
 آوری در برابر مخاطراتوضعیت مناطق شهر بابل به لحاظ ابعاد اجتماعی تاب. 6جدول 
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 آوری اجتماعی در برابر مخاطرات محیطیشهر بابل به لحاظ تاب وضعیت مناطق. 4شکل

 

 آوری نهادیهای تابیافته

 آوری نهادی مناطقزان تابـل میـجهت بررسی و تحلی
  ،زیرشاخص 66در قالب  ،شاخص 9گانه شهر بابل، از 62

ه ـداد کان ـه نشـگرفتد. نتایج مطالعات صورتشاستفاده 
 ح مناطق شهر بابل، ـها در سطصـرشاخـن زیـان ایـاز می

 

 
 

محله،  برای گیریتصمیم در مشارکت زیرشاخص میزان
متوسط قرار دارد و مابقی  وضعیتدر  9با میانگین 

نشان از  وها، کمتر از حد متوسط های زیرشاخصمیانگین
آوری نهادی در بین مناطق شهر وضعیت نامناسب تاب

 (.  2بابل است )جدول
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 شهری آوریهای نهادی تابای توصیفی و وزن ابعاد و زیرشاخصهآماره. 7جدول 
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 62/2 بستر نهادی

26/2 

وضعیت آگاهی شهروندان از وجود نهادهایی در 

 ارتباط با مدیریت بحران
66/2 562/5 

 692/5 559/2 های داوطلب در محله برای امدادرسانیوجود گروه

های قانونی میزان پایبندی شهروندان به دستورالعمل

)قوانین ساخت و ساز و ...( در جهت پیشگیری از 

 بحران

69/2 592/5 

 

 523/5 9 گیری برای محلهمیزان مشارکت در تصمیم

های مالی یا فنی برای آمادگی از طریق وجود مشوق

سازی و مشارکت با شهرداری در مورد مقاوم

 پذیری نهادهانوسازی مسکن و مسئولیت

56/6 54/5 

 94/2 عملکرد نهادی

ها و نهادهای میزان موفقیت عملکردی سازمان

های ناشی از حوادث مسئول در کاهش آسیب

 غیرمترقبه

49/2 594/5 

 64/2 روابط نهادی

ها و میزان رضایت شهروندان از عملکرد سازمان

 نهادهای مسئول
94/2 59/5 

 59/5 44/2 وضعیت روابط شهروندان با شورا و شهرداری

ها و نهادهای مربوطه میزان حمایت مالی سازمان

 ساخت و ساز مسکن مقاومبرای 
32/6 542/5 

-ها و نهادها در جهت ارائه آموزشعملکرد سازمان

های الزم به مردم برای واکنش مناسب و سریع در 

 هنگام وقوع حوادث )سیل و زلزله(

552/2 562/5 

ها و نهادهای خدماتی به نیازهای رسیدگی سازمان

 شهروندان در مواقع بحران
56/2 542/5 

 
های نهادی مطابق نتایج مدل ویکور برای شاخص

نسبت به سایر مناطق در  3و  2، 4، 2آوری، مناطق تاب
و  66، 9آوری قرار دارند و مناطق باالترین سطح از تاب

 سطح با قدیمی و مهاجران که اکثراً دارای ساکنان 62
آور نیز نسبتاً تابباالست،  پایگاه درآمدی و اجتماعی

ه ـی نتیجـور کلـه طـ(. ب4 و شکل 8 دولـد )جـهستن
آور، درصد عدم تاب 6/66ررسی به شرح زیر است: ـب

آوری پایین، درصد تاب 4/8آور، درصد در حال تاب 6/66
آور از درصد کامالً تاب 4/99آور و درصد نسبتاً تاب 24

 نظر نهادی.
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 آوری در برابر مخاطراتوضعیت مناطق شهر بابل به لحاظ ابعاد نهادی تاب .2جدول 
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 آوری نهادی در برابر مخاطرات محیطیوضعیت مناطق شهر بابل به لحاظ تاب.  5شکل
 

 آوری اقتصادیهای تابیافته
آوری در بعد اقتصاد بیشتر به عنوان واکنش و تاب

سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر سوانح مختلف، به 
طوری که آنها را قادر به کاهش خسارات ناشی از 

(. در 96: 6932 شود )رضایی،مخاطرات سازد، تعریف می
زیر شاخص جهت بررسی  3شاخص و  4اضر پژوهش ح

 
گانه شهر بابل مورد استفاده 62آوری اقتصادی مناطق تاب

قرار گرفت. با توجه به نتایجی که در این زمینه به دست 
های مورد مطالعه آمد مشخص شد که در میان زیر شاخص

 درآمد با خانوارهای نسبت بعد اقتصادی، شاخص امتیاز
( نسبت به سایر 2/5دارای وزن بیشتری )فقر  خط از باالتر

 (.3هاست )جدولزیرشاخص
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 شهری آوریهای اقتصادی تابهای توصیفی و وزن ابعاد و زیرشاخصآماره. 2جدول 
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 82/6 توانایی جبران خسارت

26/2 

میزان توانمندی مالی شهروندان برای جبران 

 های ناشی از بحرانخسارت
3/6 643/6 

میزان استفاده از تسهیالت و وام بانکی برای 

 سازی مسکننوسازی و مقاوم
83/6 669/5 

های های مالی نهادها و سازمانمیزان حمایت

 دیدگانآسیب دولتی و محلی از
68/6 64/5 

 52/2 توانایی برگشت به شرایط مناسب

میزان استفاده شهروندان از حمایت مالی اقوام 

و خویشان خارج از شهر، برای بازگشت به 

 شرایط شغلی و درآمدی اولیه

52/2 626/5 

توانایی بازیابی شغل مناسب بعد از وقوع 

 بحران
48/6 659/5 

رشته یا شغل دیگر به غیر میزان تخصص در 

 از شغل خود
6/2 594/5 

امتیاز نسبت خانوارهای با درآمد باالتر 

 از خط فقر
24/9 

امتیاز نسبت خانوارهای با درآمد باالتر از خط 

 فقر
24/9 2/5 

امتیاز نسبت جمعیت شاغل به کل 

 جمعیت
 5 9 امتیاز نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت 9

شاغالن صنعت و امتیاز نسبت 

 کشاورزی به کل شاغالن
58/9 

امتیاز نسبت شاغالن صنعت و کشاورزی به 

 کل شاغالن
58/9 592/5 

 
ها در بین مناطق حاکی از همچنین نتایج بررسی داده

ست آورترین منطقه شهر اتاب 3منطقه آن است که 
گرفته نشان (. همچنین نتایج مطالعات صورت 65)جدول

درصد از مناطق از نظر اقتصادی نسبتاً  6/46دهد که می
 آوری اقتصادی وضعیت بهتری آور بوده و از نظر تابتاب

 

 
دارند. در میان این مناطق،  آوری اجتماعینسبت به تاب

 نامهاجرسبب کثرت ساکنان متشکل از به  2تنها منطقه 
-تابفاقد دی کافی از نظر اقتصادارای درآمد نا روستایی 

آوری مناطق شهر ( وضعیت تاب6. شکل )هستندآوری 
 دهد.نشان می ،بابل را به لحاظ بعد اقتصادی
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 آوری در برابر مخاطرات محیطیوضعیت مناطق شهر بابل به لحاظ ابعاد اقتصادی تاب. 13جدول 
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 آوری اقتصادی در برابر مخاطرات طبیعیوضعیت مناطق شهر بابل به لحاظ تاب. 6شکل 
 
 بابل گانه شهرآوری ابعاد چهارهای تابیافته

برابر مخاطرات آوری مناطق شهر بابل در وضعیت تاب
( نمایان است. 66) طبیعی براساس مدل ویکور در جدول

شود در میان مناطق شهر بابل، طور که مشاهده میهمان
معادل صفر، بیشترین میزان  Qبا دریافت مقدار  62منطقه 

آوری را در برابر مخاطرات طبیعی دارد. در مقابل تاب
 گرنشانو  6 ةبه منطقمتعلق ( که 333/5) Q بیشترین مقدار

طور ه . باستاین منطقه در آوری وضعیت نامطلوب تاب
آوری کلی مناطق شهر بابل به لحاظ ابعاد کلی وضعیت تاب

در برابر  62و  66، 9گیرند. مناطق گروه قرار می 4در 
ساکنان این وضعیت آور هستند. تاب مخاطرات طبیعی کامالً

 از نظر فرهنگی و مناطق از نظر اقتصادی متوسط رو به باال
اقتصادی و  پایگاه با ناقدیمی و مهاجر ساکنانشامل  بیشتر

نیز در حال حرکت به  65و  4، 4.  مناطق ستاجتماعی باال
زیرا از نظر کالبدی بیشترین بافت  استآوری سمت تاب

وقفی در این مناطق وجود دارد که در حال بهسازی و 
و از نظر اجتماعی نیز بیشتر ساکنان قدیمی در  استنوسازی 

کنند. همچنین یافته های محالت این مناطق زندگی می
آوری مناطق و عدم تاب 3و  8آوری پایین منطقه کلی، تاب

دهد که دلیل اصلی آن قرار گرفتن را نشان می 2و  6، 2، 6
ای شهر در این مناطق است. در بافت غیررسمی و حاشیه

-عدم تاب»درصد از مناطق شهر در گروه های  24مجموع 

 .گیرندقرار می« آوریآوری پایین و در حال تابآوری، تاب
توان گفت که شهر بابل در برابر مخاطرات می ،بنابراین

-( نیز وضعیت تاب2آوری الزم را ندارد. شکل )طبیعی تاب

 گذارد.آوری مناطق شهر را به نمایش می

 

 آوری در برابر مخاطرات محیطی با استفاده از  مدل ویکوروضعیت مناطق شهر بابل به لحاظ تاب. 11جدول 

 18 11 13 2 2 7 6 5 4 0 8 1 مناطق
 Q 333/5 844/5 522/5 422/5 494/5 326/5 898/5 686/5 264/5 6/5 668/5 5مقدار 

-وضعیت تاب

 آوری
 کامالً آوریعدم تاب

در حال  آوری پایینتاب یآورعدم تاب آوریدر حال تاب آورتاب
 آورتاب کامالً یآورتاب
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 گیریبحث و نتیجه

 بعد 4در پژوهش حاضر، سعی گردیده تا با استفاده از 
 96شاخص و  66)اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و نهادی(، 

گانه شهر آوری مناطق دوازدهزیرشاخص، تحلیل فضایی تاب
صورت گیرد. در ابتدا بیان  بابل در برابر حوادث غیرمترقبه

و پیشینة تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند و سپس مسئله 
اساس ارزش ویکور بررسی شد که آوری بروضعیت تاب

آور، طبقه )کامالً تاب 4مناطق براساس وضعیتشان در قالب 
آوری پایین و عدم آوری، تابآور، در حال تابنسبتاً تاب

ها نشان داد که آور(، دسته بندی شدند. نتایج یافتهتاب
 ةگانآوری شهری، مناطق دوازدهتاب ةگان 4ابعاد  براساس

آوری متفاوتی نسبت به هم شهر بابل، دارای توان تاب
-ها و زیرشاخص. افزون بر این، هر یک از شاخصهستند

گانه با توجه به آوری در هر پهنه از مناطق دوازدههای تاب
های متفاوت اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، موقعیت و ویژگی

کنند. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن ی با هم فرق مینهاد
آوری شهری در مناطق است که در بین ابعاد مختلف تاب

( و سپس 44/9گانه شهر بابل، ابعاد کالبدی )با میانگین  62
تری دارد. در ( وضعیت مناسب64/9اجتماعی )با میانگین 

 های بعدی نیز، به ترتیب ابعاد نهادی و اقتصادی )بارده
( قرار دارند. نتیجة این بخش از پژوهش تا 26/2میانگین 

( سازگاری دارد؛ 6934پور و عادلی )حدودی با تحقیق داداش
شهر قزوین به لحاظ ابعاد  ةچرا که در پژوهش آنها مجموع

تری دارد و نهادی و سپس ابعاد کالبدی وضعیت نامناسب
 دارند.  بعد از آن به ترتیب ابعاد اقتصادی و اجتماعی قرار

پذیر ( مناطق آسیب2566در تحقیق مولر و همکاران )
با  سیل برابر در را شیلیدر  سانتیاگو شهر شرقی بخش

-های مکانی و سرشماری و همچنین دیدگاهاستفاده از داده

های شهروندان، شناسایی شدند و در نهایت راهکارهای 
در  که ارائه نمودند درحالی شهری ریزانمناسب برای برنامه

های این تحقیق تمامی مناطق شهر بابل از لحاظ شاخص
. ماروم همچنین قرار گرفتندارزیابی مورد آوری بررسی و تاب

-تنها به بررسی بعد آسیب 2564در پژوهشی دیگر در سال 

پذیری اجتماعی پرداخته است و نتایج نشان داد سرمایه 
شد. ثر باؤآوری متواند در درک خطر جهت تاباجتماعی می

گانة شهر 62که در این تحقیق سعی شده مناطق  درحالی
زیرشاخص مورد بررسی قرار  96آوری با بعد تاب 4در بابل 

های بعد اجتماعی از شاخص گیرد که شاخص سرمایه
نشان داد که مناطق  4از  88/2که با میانگین  استاجتماعی 

. آورندمورد مطالعه تا حدودی از نظر سرمایه اجتماعی تاب
-( در پژوهش خود شاخص2566همچنین سوزا و همکاران )

آوری را در مراکز استانی اسپانیا مورد بررسی قرار های تاب
آوری شهری دادند که حاکی از فاصله اغلب شهرها از تاب

 45بوده است. نتایج این پژوهش نیز نشان داد که در حدود 
آوری درصد مناطق مورد بررسی در شهر بابل دارای عدم تاب

درصد از مناطق از لحاظ  24آوری پایین و تنها و تاب
های آور هستند. این نتایج با یافتهها کامالً تابشاخص

، زیرا بررسی ستپژوهش فرزاد بهتاش و همکاران همسو
آوری در کالن شهر تبریز حاکی از وضعیت های تابشاخص

آن . این نتایج حاکی از استآوری در این شهر نامطلوب تاب
است که بعضی از مناطق و شهرهای کشور هنوز نتوانسته 

با هدف های الزم را در شهر و در میان شهروندان است زمینه
پذیری به حالت اولیه را مقاومت و تحمل و برگشتافزایش 

 بعد از وقوع حوادث و سوانح طبیعی افزایش دهد.
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های انجام گرفته مشخّص با توجه به تحلیلسرانجام، 
منطقه  4زیرساختی در -شهر بابل از نظر بعد کالبدی شد که

 استآور در برابر مخاطرات طبیعی عدم تاب 3و  2، 6، 2، 6
 بیشترین فرسوده، اغلب و ایحاشیه که به عنوان بافت

در  پایین به متوسط درآمدی هایگروه و روستاها نامهاجر
درصد مناطق شهر  46کنند. این مناطق شاملآنها زندگی می

شبکه معابر،  تعمیر که نیازمند توجه جدی در زمینه  استبابل 
های مناسب بهبود دسترسی مناسب شهری، ایجاد زیرساخت

های اجتماعی براساس در ادامه بررسی، شاخص باشند.می
 3و  2آوری کامل تنها دو منطقه مدل ویکور حاکی از تاب

 45)یعنی  66و  65، 8، 6، 9، 6که مناطق  حالی رباشد، دمی
جتماعی در برابر اآوری درصد از مناطق شهر( از حداقل تاب

های اجتماعی در اند. بررسی شاخصمخاطرات طبیعی محروم
 است که به جز دو شاخص امتیازمناطق شهر بابل حاکی از آن

 64 تا 6 جمعیت نسبت نسبت افراد تحت پوشش بیمه و امتیاز
( 9ها از حد بهینه )متوسط جمعیت، مابقی شاخص کل به سال
های پژوهش حاضر به طور کلی از ترند. با توجه به یافتهپایین

 6/66آور، درصد عدم تاب 6/66میان مناطق مورد بررسی 
درصد  24آوری پایین، درصد تاب 4/8آور، درصد در حال تاب

آور از نظر بعد نهادی درصد کامالً تاب 4/99آور و نسبتاً تاب
آور عدم تاب 65و  6آوری، مناطق باشند. در این بعد از تابمی

خصوص منطقه یک، اغلب از  هبوده که ساکنان آنها را، ب
دهند و از نظر ها تشکیل میجوکی و روستایی مهاجران

ند. در مقابل نتایج مطالعات کالبدی هم بافتی قدیمی دار
درصد از مناطق از نظر  6/46ه دهد کگرفته نشان میصورت

آور بوده و مناطق شهر بابل در مقایسة اقتصادی نسبتاً تاب
-آوری اجتماعی، وضعیت بهتری دارند. به طور کلی یافتهتاب

که مناطق در برابر مخاطرات  استپژوهش حاکی از آن  یها
درصد مناطق  45آوری الزم را ندارند زیرا در حدود طبیعی تاب

 باشند.آوری پایین میآوری و تابدارای عدم تابمورد بررسی 

 

 منابع
سنجش » .(6934عادلی، زینب ) ؛پور، هاشمداداش

فصلنامه «. شهری قزوین ةآوری در مجموعهای تابظرفیت
 .29-84. صص شماره هشتم .مدیریت بحران

 .آوری فضای شهر گرگانارزیابی تاب (.6934رجایی، زهرا )
 .ریزی شهریرشته جغرافیا و برنامه .ارشدنامه کارشناسی پایان

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

آوری اقتصادی و ارزیابی تاب» (.6932) رضایی، محمدرضا
ی موردی: نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی، مطالعه

شماره . فصلنامه مدیریت بحران «.های شهر تهرانمحله ةزلزل
 .24-96. صص سوم

مجتبی حسینی، سید ؛رفیعیان، مجتبی ؛محمدرضارضایی، 
-آوری کالبدی اجتماعسنجش و ارزیابی میزان تاب» (.6934)

های شهر محله :)مطالعه موردی های شهری در برابر  زلزله
 .4. شماره 42ه دور .های جغرافیای انسانیپژوهش «.تهران(
 .653-629صص 

 ؛علی ،یعسگر ؛محمدرضا رضایی، ؛مجتبی رفعیان،
-تاب مفهومی تبیین» (.6935سیاوش ) شایان، ؛اکبر پرهیزگار،

محور  اجتماع سوانح مدیریت در آن سازیشاخص و آوری
(CBDM) .»64 شماره .فضا آمایش و ریزیمجله برنامه. 

 .63-46صص 
بدری،  ؛کاظمی ثانی عطاهلل، نسرین ؛سلمانی، محمد

ثیر أشناسایی و تحلیل ت» (.6934؛ مطوف، شریف )سیدعلی
آوری: شواهدی از شمال و شمال های تابمتغیرها و شاخص

. سال سوم. نشریه تحلیل فضایی مخاطرات «.شرقی تهران
 .6-22صص  .2شماره 

د، محمدعلی؛ پیربابایی، نژاکی ؛فرزاد بهتاش، محمدرضا
ارزیابی و تحلیل ابعاد و » .(6932عسگری، علی ) محمدتقی؛

 .های هنرهای زیبانشریه. «یزآوری کالنشهر تبرهای تابمؤلفه
 .99-42صص  .9. شماره 68دوره 

سرشماری عمومی نفوس و  .(6935مرکز آمار ایران )
  .www.amar.org.ir. شهر بابل .مسکن
 

Ainuddin, Syed & Routray, Jayant  
Kumar (2012). "Community Resilience 
Framework for an Earthquake Prone Area 
in Baluchistan". International Journal of 
Disaster Risk Reduction. 2. Pp. 25- 36. 

ARUP (2012). Visions of a Resilient 
City. Available at: http://publications. 

arup.com. [Accessed: June 2015]. 
Agudelo –Vero; Claudia, M. et, al. 

(2012). "Harvesting urban resources towards 
more resilient cities. In: Resources". 
Conservation and Recycling. 64. Pp. 3-12. 

Da Silva, J.; Kernaghan, S. and Luque, 
A. (2012). "A systems approach to 



 6936، تابستان 6پیاپی )سری جدید(،  2ریزی توسعه کالبدی، سال دوم، شماره پژوهشی برنامه –نشریه علمی            44

                                     
meeting the challenges of urban climate 
change". International Journal of Urban 
Sustainable Development. iFirst. Pp. 1–21. 

EVANS, J. P. (2011). "Resilience, 
Ecology and Adaptation in the 
xperimental city". Transactions of the 
Institute of British Geographers. 36. Pp. 
223-237. Retrieved from: http://on line 
library. wiley.com/ doi/10.1111/j. 
14755661. 2010.00420. x/abstract? User 
Is Authenticated= fal Se & denied Access 
Customised Message=. 

Folke, Carl; et, al. (2010). Resilience 
thinking: integrating resilience, adaptability 
and transformability. In: Ecology and 
Society 15:4. 

Frankenberger, T. R.; Sutter, P.; 
Teshome, A.; Aberra, A.; Tefera, M.; 
Tefera, A .; Taffesse, A.; Ejigsemahu, Y. 
(2007). Ethiopia: The path to self- 
resiliency. Vol I. Final report. Available at. 

Gunderson, L. H. (2010). Ecological and 
Human Community Resilience in Response 
to Natural Disasters. Ecology and Society. 

KÄRRHOLM, M.;  Nylund,  K. & DE 
La Fuente, P. P. (2014). "Spatial Resilience 
and Urban Planning: Addressing the 
Interdependence of Urban Retail Rreas". 
Cities. 36. Pp. 121-130. Retrieved from: 
http://www. sciencedirect.com/science/ 
article/ pii/ S0264275112001898. 

Leichenko, R. (2011). "Climate Change 
and Urban Resilience". Current Opinion 
in Environmental Sustainability. 3(3). Pp. 
164-168. 

Liao, Kuei-Hsien (2012). "A Theory on 
Urban Resilience to Floods-A Basis for 
Alternative Planning Practices". Ecology 
and Society. 17(4). P. 48. 

Marom, W. A. (May 2014).  Mapping 
and Measuring Social Vulnerabilities of 
Coastal areas of Bangkok and Periphery.  
Proceedings of the Resilient Cities 2014 
congress. Bonn. Germany. Pp. 29-31. 
http:// resilient-cities.iclei.org/. 

Martin-Breen, P.; Marty Anderies, J. 

(2011). Resilience: A literature review. 
The Rockefeller Foundation. 

Mayunga, Joseph, S. (July 2007). 
Understanding and Applying the Concept 
of Community Disaster. Disaster 
Resilience: A capital-based approach, A 
draft working paper prepared for the 
summer academy for social vulnerability 
and resilience building. Pp. 22-28. 
Munich: Germany. 

Mitchell, T.; Harris, K. (2012). 
Resilience: a risk management approach. 
Background note: ODI. 

Muller, J.; Reiter, J.; Weilad, U. (2011). 
"Assessment of urban vulnerability 
towards floods using an indicator-based 
approach – a case study for Santiago de 
Chile, Nat". Hazards Earth Syst. Sci. 11. 
Pp. 2107-2123. from www.nat-hazards-
earth-syst-sci.net/11/2107/2011/. 

Nakabayashi, Itsuki (1994). Urban 
Planning Based on Disaster Risk 
Assessment; In Disaster Management in 
Metropolitan Areas for the 21st Century. 
Proceedings of the IDNDR Aichi/Nagoya 
International Conference. Nagoya: Japan. 
Pp. 225-239. 

Thilo, Lang (2011). Urban Resilience 
and New Institutional Theory – A Happy 
Couple for Urban and Regional Studies. 

Suarez, M.; Baggethun, E. G.; 
Benayas, J.; Tilbury, U. (2016). Towards 
an Urban Resilience Index: A Case Study 
in 50 Spanish Cities. Sustainability 2016, 
8, 774. doi: 10.3390/su8080774. from  
www.mdpi.com/journal/sustainability. 

UNIDR (2011). Global Assessment 
Report on Disaster Risk Reduction: 
Revealing Risk, Redefining Development. 
UNISDR Practical Action 2012. Geneva. 
UNISDR/ ILO/ UNDP (International 
Labour Organization/ United Nations 
Development  Programme). 2010. Local 
Governments and Disaster Risk 
Reduction: Good Practices and Lessons 
Learned. Geneva : UN-ISDR. 

 

 
 

http://www.sciencedirect.com/science/
http://resilient-cities.iclei.org/
http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/11/2107/2011/
http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/11/2107/2011/
http://www.mdpi.com/journal/sustainability

