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  چكیده
جهان را با وجود محدودیت های منابع محیطی طوری تصور کنید که فقر در آن فقط به عنوان یک موضوع باشد نه بیشتر 

سی دارند؛ در طوری که همه به آب سالم، سیستم تخلیه ی فاضالب، غذای کافی، پناهگاه مناسب و آموزش و پرورش دستر

آور ساخته شود. در صورتی که شهرها تابآور گفته میاین گونه جهان همه از شانس پیشرفت برخورداند و به آن جهن تاب

-آور سازی شهر دهلی و بررسی عوامل مؤثر بر تابشوند. بر این اساس هدف از پژوهش تابشوند کلیدی برای آینده ذکر می

ضمین تأمین امنیت غذایی، امنیت آب، امنیت هوا، امنیت انرژی، کنترل جمعیت و کنترل آوری آن است و مسئله پژوهش ت

خط مشی مطلوب برای تاب آورسازی دهلی چیست؟ و چه ":شود از جملهترافیک در دهلی است؛ از این رو سؤاالتی مطرح می

 "عواملی را در خود درگیر میکند؟

 در شهر دهلی که تقریأأ خودکفا است مورد بررسی ررار گرفته است و در ای اجتماعی با جمعیت باالبه همین منظور محله

های آتی که ررار است انجام گیرد مورد بررسی ررار آوری دهلی و عوامل صورت گرفته در این رابطه و برنامهادامه عوامل تاب

توانمندسازی آنها برای دسترسی به  آوری به رفاه و آسایش مردم ودهد که تابگرفته است. در نتیجه این مقاله نشان می

شود و این موضوع بسیار محسوس و ملموس است که شهرهای خدمات و نگهداری از معیشتشان در شرایط ناسازگار منتج می

کلید اصلی اجزای سیستم شهری )زیربنا، عرف، اطالع  4تاب آور نتیجه ی مداخالت چندگانه و تغییرات سیستمیک پیرامون 

 سیستم( است.و آگاهی، اکو

 

 ، دهلیآوری، توانمندسازیتاب آوری شهری، اجزای سیستم شهری، مؤلفه های تاب کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه
 Chadha) های تقلیل مخاطرات به سوانحی هولناك بدل شوندد که در نأود سیستمنمخاطرات طأیعی پتانسیل این امر را دار

et al, 2007). نشده طأیعی چون تسونامی آسیا، گردباد  بینییشرخی از مخاطرات پگذشته، جهان شاهد ب یهادر طی سال

اند، اما وارعیت این است کننده به کار گرفته شدهبینیسیچوان چین بوده است. اگرچه برخی از ابزارهای پیش لرزهینکاترینا و زم

راحتی حالت، اندازه و مکان این مخاطرات را توان به بینی کرد و همچنین نمیبر اساس شواهد پیش توانیکه مخاطرات آتی را نم

 از پیش بیان کرد. بنابراین افزایش یا بهأود توان ظرفیتی یک سیستم برای ایستادگی و بازیابی در برابر مخاطرات بسیار مهم است.

ار داده و به این امر ها و جوامع را در اولویت ررآوری گروهدولتی و غیردولتی تقویت تاب یهادر حال حاضر بسیاری از سازمان

 اندو همچنین از طریق اردامات آموزشی به مدیریت سوانح پرداخته هاگذارییاستها، ساز طریق تحقیق، تهیه و توسعه برنامه
(Coghlan & Norman, 2004). 

 

 



 مفاهیم و تعاریف:
لغت تاب آوری از نظم  ارد.تاب آوری شهری یک مفهوم نسأتا جدید است که همچنان بر سر تعریف آن منارشاتی وجود د

زیستی که یک رابلیت ارگانیسم زیستی یا رابلیت نظام زیستی برای مقابله با آسیب ها، حوادث ناگوار، بیماری ها و دیگر انواع 

تعریف تاب آوری شهری از این دیدگاه به،  .(Arefi 2011; Folke et al. 2010)  گرگونی هاست سرچشمه گرفته شده استد

 Agudelo -Vero et) کند.ک شهر یا نظام شهری برای ایستادگی در برابر میزان وسیعی از آسیب ها و تنش ها اشاره میتوانایی ی

al. 2012) 
در عوض تاب  گیرد.ازاین رو یک نوع انطأاق دیدگاه بوم شناسی است که به طور کامل پیچیدگی وظایف شهری را دربر نمی

دگرگونی را رأل از تشکیالت مجدد پیرامون یک مجموعه از  تا شهرها را رادر سازدی، ی شهری میتواند به عنوان پایه اآور

رادر است خودش را در مواجهه با شَک وشُک ها وفق دهد و همچنین  ،ی انعطاف پذیرو جامعه ساختارها و فرآیندها تحمل کنند

 (. 2002ی تاب آوری )اتحادیه .رادر است روی فرصت های مثأت آتی که ممکن است اتفاق بیاُفتند تأکید کند

تاب آوری ظرفیت یک سیستم است برای تحلیل بردن آشوب . وجود تاب آوری از وجود منابع غنی محیطی بسیار مهم تر است

ها و دوباره سازمان داد.ن سیستم در حالی که متحمل تغییر است. باید به این موضوع اشاره کرد که تاب آوری همیشه برای اینکه 

بخواهد به موضع و تعادل رألی اش برگردد الزم نیست اما برای سازش با یک موضع)باری ماندن در موضع( و یا دگرگونی  سیستم

 .(Folke et al. 2010) به یک موضع دیگر)تغییر موضع(الزم است

 بیان مسئله:

تی را هم بدنأال می آورد؛ ترافیک از آنجایی که دهلی جمعیت زیادی دارد و روز به روز به این جمعیت افزوده می شود مشکال

سنگین و سر سام آور، آلودگی هوا، آلودگی آب و بحران کمأود غذا،آب و برق و انرژی. در نتیجه مسئله ای که اینجا پیش می آید 

میتوان این است که چطور می توان دهلی را در برابر این چالش ها و خطرات ناشی از آنها تاب آور ساخت؟ به عأارت دیگر چگونه 

امنیت غذایی، امنیت آب، امنیت هوا و امنیت انرژی را در دهلی تضمین کرد و چگونه جمعیت دهلی را کنترل کنیم و ترافیک آن 

 را سامان دهیم؟

خط مشی مطلوب برای تاب آورسازی دهلی چیست؟ وچه "به دنأال آن است: پژوهشدر همین رابطه سوال اصلی که این 

 "میکند؟ عواملی را در خود درگیر

 

 اهداف:

 بنایی برای داشتن شهری تاب آور)دهلی( ساختن زیر -

 کاهش عوامل خطر و افزایش عواملی که سأب تاب آوری میشود -

 بررسی عوامل مؤثر در تاب آوری دهلی -

 ـ راهکارهایی برای تاب آور ساختن شهر دهلی

 ضرورت:

یم( ،حوادث بد ، توسعه ی سریع شهرنشینی و رکود ارتصادی پدیدار از آنجا که متجاوز از سال های اخیر تغییر آب و هوا)ارل

 شدند تاب آوری هم ضرورت پیداکرد تا با ساختن شهرهای تاب آور از این چالش ها جلوگیری کند.

 

 

 

 

 



  چهارچوب نظری:

 
 : چارچوب نظری1 شماره ریتصو

 این مورد ضروریست که موارد باال تالشی برای طأقه بندی نیستند بلکه ساختن زیربنا برای تاب آوری یک نیاز مأرم است.ذکر 

چالش  6رویکرد پیشنهادی دارای جزئیات کامل نیستند حقیقتا سیر تکامل تفکرات در این زمان در پاسخ به  6باوجود اینکه 

موارد باال هیچکدام نمادین  .باشدشده است، میآوری که جمع آوری خاصیت تاب 6ی بواسطه شودمشاهده میبزرگی که در باال 

دیدگاهها و برای فهم  نیستند و همه به صورت تصادفی انتخاب شده اند وآنها را بعنوان اولین ردم برای پیشرفت یک سری از

 .گیرداستفاده میمورد  یعمل هاییعرصه

 اجزای نظام شهری:

 :اکوسیستم)ورودی(

میزان منابع و خدمات طأیعی به وسیله ی دو اکوسیستم بومی و جزئی برای عملکرد شهر و تأمین رفاه و آسایش مردم مقدور 

 شده است.

 شبكه های زیربنایی)واسطه(:

و  کلید سرمایه های بنیادی و تکنولوژیکی یک شهر که آن را رادر به تحرك، تأادل، دسترسی و ارتأاط پویا بین عوامل، منابع

 وسایل )مثل:انرژی، آب، غذا، حمل و نقل و وسایل ارتأاط( میسازد.

 عرف)واسطه(:

مجموعه ی روانین، اعمال و ارزش های جاسازی شده در نظام های انسانی و حمایت از فعل و انفعاالت انسانی)مثل: عدالت، 

 تصرف و نگهداری زمین، مراکز تجارت و داد و ستد(

 اطالع و آگاهی)واسطه(:

تم ها و ساختارهای رسمی و غیر رسمی تنظیم شده که دسترسی به اطالعات و ترویج تفکر ضروری جمعی را مقدور سیس

 میسازد.

 رفاه و آسایش مردم)خروجی(:

خروجی نهایی نظام شهری از کنش و واکنش های چهار سیستم باال ناشی میشود که شامل؛ تهیه ی نیاز های اساسی 

 da Silva .2012) بعالوه دسترسی به امنیت، بهداشت و سالمتی، روابط اجتماعی و آزادی عمل استبشر)مثل: آب، غذا، مسکن( و

et al.) 



 هند -شهر دهلی

این  دهلی شهری است که اگر حتی یک چیز کوچک در آن کارش را اشتأاه انجام دهد این عمل اشتأاه ادامه پیدا خواهد کرد.

ایی مثل: جمعیت بیش از حد، ترافیک های سنگین،آلودگی هوا، آلودگی آب، بحران شهر با چالش های بزرگی روبرو است چالش ه

اخیر دهلی با میانگین رشد  در دهه ی هرچند با وجود این چالش ها  دهلی شهری نیست که رو به زوال باشد. کمأود آب و برق.

 عواملیبنابراین چه  برابر میانگین ملی است. 2 زکوشد یکی از ثروتمندترین شهرهای هند شود، با درآمدی که بیشتر امی %9درآمد 

های توسعه ی مدرن بیشتر اینکه با کمک پروژه اًثانی اینکه زیر بنای تاب آور شدن را دارد. اوالً باعث تاب آور شدن دهلی میشود؟

 کنند.حرکت میتاب آور بسمت 

چون آنها به کمأود  از انرژی کم مصرف می کننداست که ی زندگی سنتی شهروندانش آوری درونی دهلی نتیجه ی شیوهتاب

 ی زندگیشان دارند.آب و انرژی عادت کرده اند و مکانیسم پیشرفته ای برای اداره

 بحران های غذایی است. )ارلیم( و سازد تغییر آب و هواآور میدیگر چالش مهمی که دهلی را برای مواجهه با آینده تاب

دهلی به ایمنی  ی سأزیجات و غالت در دهلی حمایت میکند.ل و نقل آسان برای بازارهای عمدهی جاده ای و ریلی ، از حمشأکه

 (pavni kohli-2012)غذایی وابسته است به همان میزان که به کاالهای اساسی مثل گندم ، برنج ، ذرت و سأزیجات وابسته است.

 

 تاب آوری اقتصادی در برابر همه ی نابرابری ها:

های بزرگی همچون: جمعیت بیش از حد، بحران کمأود آب و برق و... شهر دهلی یک رشد درآمد ثابت را با وجود چالش 

 ثروتمندترین شهر هند شده است. %9نشان میدهد که در دهه ی اخیر با رسیدن به میانگین برآورد 

 

 به ازای درآمد هر نفر

 $2500                     دهلی                                                    

 $1112                              بقیه ی هند
 (دهلی برآورد درآمد دفتراسناد رسمی،دفتر مرکزی آمار(مأخذ: 

 قطب حمل و نقل ریلی و هوایی:

تی و هایی با ارتصاد کشاورزی محاصره شده است که باعث شده ؛ دهلی یک نقطه ی مهم تجاری،خدمادهلی توسط ایالت

 حمل و نقلی باشد.

 امنیت غذای شهری:

 ی یامونادهلی از سطح باالیی در کشاوزی پیرامون شهری برخوردار است سطح زیر کشت دهلی دشت سیالبی دریاچه

(Yamuna) .ها برای برداشت محصول از این زمین %44حاشیه های شهر دهلی هنوز اغلب زمین های کشاورزی هستند که  است

ها برای تولید سأزیجات اختصاص داده شده است که توسط ارتأاط خوب دیگر این زمین %33و  %10شده اند و اختصاص داده 

 Linclo et al 2008 )(شود.ای و ریلی با بازارهای عمده سأزیجات و غالت حمایت میجاده

 
 هند -کشاورزی پیرامون شهری دهلی: 2شماره  ریتصو



 

 
آورسازیعملیات تاب :3شماره ریتصو

 مدیریت پسماندها ی

3002جامد  

 وسعهبانک جهانی شاخص ت
2011 



 

آورسازیعملیات تاب :4شماره  ریتصو

 



 

 تحلیل:

 استفاده کنند:  CNGهمه ی وسایل نقلیه باید از 

( اتوبـوس هـای را کـه از DTCشرکت حمـل و نقـل دهلـی)

CNG.استفاده می کنند را راه اندازی میکند 

نقـل اتوبوس ها بیشترین وسـایل نقلیـه ی عمـومی حمـل و 

 از کل تقاضا را تشکیل میدهند. %60هستند که حدود 

اسـتفاده میکننـد شـامل:  CNGدیگر وسایل نقلیه ای که از 

 کالسکه های اتوماتیک،تراك ها،ون ها وتاکسی هاهستند.

 ازمسافران ازاتوبوس ها استفاده میکنند. 60% 

 

وسیله نقلیه در خیابان  111.111متروی دهلی جایگزین 

 ها:

 

 ی = کاهش گازهای گلخانه ایمترودهل

 میلیون مسافر روزانه 1.8

 

 

 تن ساالنه 630,000

 کمتر(GHG) گازگلخانه ای   

 
 

£6.1milion 

 سال 7اعتبارکربن برای 

 
 (2006-2005)برآورد ارتصادی دهلی  

 

 افزایش چند برابری فضای سبز:

دهلـی بـه عنـوان  1996در رتأه بندی ازنظرآلودگی درسال 

 فضای سـأز26sq.kmآلوده ی جهان با فقط چهارمین شهر

 ازکل سطح( معرفی شد.  (1.7%

در واکنش به این موضوع یک جنأش مردمـی بـرای افـزایش 

فضای سأز و کاهش آلودگی در دهلی شروع شد که منجر بـه 

از کـل  268sq.km (18%افزایش فضای سـأز منطقـه بـه 

 سطح( شد.

 

 
26sq.km 

 1996سال
 

 
88sq.km 

 1999سال
 

 
151sq.km 

 2001سال

 

 
268sq.km 

 2003سال

FSI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2003)) 
 

از آن جا کـه  .کندزباله هایش را جمع آوری می %90دهلی 

میزان بسیار باالیی از زباله ها را جمـع آوری میکنـد سیسـتم 

که روزانـه  دارد وجود مدیریت زباله های تفکیک نشده درهند

ــ ــروکار دارد و1,200 ا ب ــه س ــن زبال ــاالنه از آزاد شــدن  ت س

 1000در اتمسـفر جلـوگیری میکنـد و CO2 تن  96,000

  فرصت شغلی ایجاد میکند.

 دهلی در مقایسه با نیویورک 

 (GHGازنظرمیزان نشر گازهای گلخانه ای)

 به ازای هر نفر CO2 e 1.5دهلی       

 به ازای هر نفر CO2 e 10.5نیویورک      
 )بانک جهانی شهرها،تغییرآب و هوا مفاد دستور جلسه ی فوری(



 نتیجه:

یک شهر تاب آور ترجیح میدهد به  واضح است که تاب آوری یک مفهوم چند بعدی است. پژوهشباتوجه به بررسی های این 

آسایش مردم میاندیشد و آنها  شهر تاب آور به رفاه و توسعه ی شهر منجر شود تا اینکه به حوادث فاجعه انگیز واکنش نشان دهد.

در یک شهر تاب  را برای دسترسی به خدمات رادر میسازد و سأب میشود تا مردم از معیشتشان در شرایط ناسازگار نگهداری کنند.

این موضوع بسیار محسوس و ملموس است که شهرهای  و، آور تنش ها و شُک هابه عنوان فرصت تلقی میشوند نه به عنوان فشار

کلید اصلی اجزای نظام شهری ؛ )اکوسیستم، زیربنا، عرف، 4ور نتیجه ی مداخالت چندگانه و تغییر سیستمیک پیرامون تاب آ

 اطالع و آگاهی( است.

 بنابراین اینکه در نتیجه چه چیز باعث تاب آور شدن دهلی میشود؟

 اینکه زیر بنای تاب آور شدن را دارد. اوالً

 توسعه ی مدرن بیشتر تاب آور میشود.اینکه با کمک پروژه های  اًثانی

براساس بررسی  تاب آوری درونی دهلی نتیجه ی شیوه ی زندگی سنتی شهروندانش است که از انرژی کم مصرف می کنند.

 .های صورت گرفته دهلی در مقایسه با نیویورك از منابع و انرژی ها کمتر استفاده میکند و مردمی مقاوم در برابر کمأود ها دارد

 
 ورکیویو ن یدهل نیب یمصرف منابع و انرژ سهیمقا :1دول شماره ج

 مقایسه مصرف منابع و انرژی بین دهلی و نیویورك

 نیویورك دهلی 

ازنظرمیزان نشر گازهای گلخانه 

 (GHGای)

 

1.5 CO2 e 10.5 به ازای هر نفر CO2 e به ازای هر نفر 

 

 ه و بعد خانوار ازنظراندازه ی خان

 

50sq.m_=112 نفر5بعد خانوارsq.m_=نفر2.5بعد خانوار 

 ازنظرتعداداتومبیل های شخصی 

 

 تا210 نفر 1000به ازای هر تا36 نفر 1000به ازای هر

ازنظرمصرف روزانه ی آب و مصرف 

 ساالنه ی برق

 

لیترآب در روز و  90به ازای هرنفر  

579kwhبرق در سال 
یترآب در روز و  602به ازای هرنفر 

6603kwhبرق در سال 

 (2006-2005)برآورد ارتصادی دهلی  

 

 

 

 

 

 

 



 راهكارها: 2جدول شماره 
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 حمل ونقل:

  :سیستم یكپارچه 

انواع گوناگون شأکه هـای حمـل و 

نقــل بــه هــم پیوســته بــه عنــوان 

سیستم یکپارچه: مترو یـا خطـوط 

وس سریع و سیر در جاده های اتوب

اصلی و مسیرهای پر تراکم متصـل 

شده به گذرگاه های محلـی بـرای 

دسترسی به هـر نقطـه ی رسـمت 

های پیرامون شـهری و همجـواری 

 های مختلف

 سیستم کارت مداری

  کاهش نشر کربن:

ترکیأی از مسیر پیاده محور، 

مسیرهای دوچرخه، اتوبوس هایی 

سکه کال که کم کربن آزاد میکنند،

از %20الی%60و چرخ دستی،مترو 

.جمعیت را حمل ومنتقل میکنند  

)مسیرهای مسافت های پیاده روی

همه ی دسترسی  (:پیاده محور

ها)خدمات،وسایل رفاه و آسایش، 

تجارت وشغل ها، 

فروشگاهها،مدارس( در داخل 

مسافت های محلی در هر محله، 

ی اجتماع و همسایگی رابل دسترس

 باشد. 

متری300سترسی  شعاع د  

1 
 امنیت غذا:

  هزینه ها: 

ربری زمین برای تولیـد اختصاص کا

غذا در شـهرها، ذخیـره کـردن آب 

ـــر  ـــتفاده ازآب غی ـــا اس ـــاران ی ب

آشــامیدنی بــرای آبیــاری و کاشــت 

 انواع بذرهای مقاوم

 فرآوری:
سیستم گوناگونی، ترکیب فرآوری  

پیرامون شهر و فـرآوری روسـتایی، 

 سیستم های فرآوری چند محصولی

 بازاریابی و توزیع:
رـوی و   شأکه هـای حمـل و نقـل 

وسایل نقلیه بین محل های تولید و 

بازارهــای غــذای بــومی در سراســر 

 شهر توزیع شده اند.

 مصرف:
اجتماع رستوران ها برای دسترسی  

 به غذای مغذی 
 

2 
 مدیریت پسماند:

 کاهش:
ه رواعدی برای تشویق صنایع ک 

 زباله کم تولید کنند.

جمع آوری ، دوباره به کار 

 بردن ، بازیافت:
تخصیص نقاط جمع آوری زباله  

 برای افرادی که به سیستم های

اصلی جمع آوری زباله ی شهر 

 دسترسی ندارند.

غذا با زباله های رابل  مأادله ی

..بازیافت در مناطق کم درآمد شهر  

 پردازش ومصرف:
ود گرفتن انرژی از زباله ، تولید ک 

ی از زباله های ارگانیک)آلی( ، ایمن

تجهیزات، امنیت جامعه و ایجاد 

شرکت های تعاونی برای جمع 

 کننده های غیر رسمی زباله ها 
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