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 1: محله طاهر و منصور کاشان(ی)نمونه مطالعاتشهری محالت  آوریتاب زانیم یابیارز

 
 ؛ *2؛محدثه قدیری*1سید بهشید حسینی

 انشگاه هنر تهراندانشیار گروه معماری د -1

 دانشگاه شهید بهشتی ،شهریریزی ارشد برنامه کارشناس -2

 

 

 20/01/1396نوشته: ؛ پذیرش دست25/06/1395نوشته: دریافت دست

 

 چکیده  واژگان کلیدی

تمرکز که دیدگاه غالب از طوری شود، بهگیری در نگرش به مخاطرات دیده میدر سطح جهانی، تغییرات چشم 

امروزه ثابت که  مقابل سوانح تغییر پیدا کرده است. چرا آوری درپذیری به افزایش تابصرف بر کاهش آسیب

ها، تدابیر و اقدامات و توان با اتخاذ سیاستشده است که چیزی تحت عنوان بالیای طبیعی وجود ندارد و می

آوری، سنجش میزان آن و راهکارهای راستا مفهوم تاب مقابله کرد. در این هاآننفعان محلی با مشارکت فعال ذی

یابی به این با هدف دسترو رو در تحقیق پیشباشد. از اینارتقای این مفهوم در این امر بسیار حایز اهمیت می

با استفاده از مدل رگرسیون خطی در های آن، آوری و تدوین شاخصهای تابپس از بررسی ابعاد و ویژگیامر، 

و راهکارهای  گرفتهعنوان نمونه مطالعاتی این پژوهش مورد ارزیابی قرار  آوری محله طاهر و منصور کاشان بهمیزان تاب GISم افزار محیط نر

آوری این محله از وضعیت مساعدی برخوردار نیست . نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که میزان تابشودمیآوری آن ارائه ارتقای تاب

های تجاری محله و ناپایداری غالب ابنیه موجود عالیتفشدن غالب  توان در مهاجرت جمعیت جوان از محله، غیرفعالاصلی این امر را می و علل

 یافت.

 آوریتاب

 سوانح طبیعی

 پذیریآسیب

 محله طاهر و منصور
 

 

 مقدمه  -1
آور سرسامالمللی ناشی از مخاطرات طبیعی های بینخسارت

-از یک پژوهش در رابطه با میزان خسارت نتایج حاصل است.

کند که بالی طبیعی اشاره می 700های بالیای طبیعی، به 

میلیارد دالر خسارت اقتصادی و  36هزار نفر، 25 کشته شدن

 ای را در پی داشته استمیلیارد دالر خسارت بیمه 115

(Godschalk, 2003: 1136در این راستا و .) با هدف برون-

رفت از این شرایط، کاهش خسارات و دستیابی به شرایطی 

یابی به (، دستNikmardsamin, 2011: 22متعادل و پایدار)

                                                         
یابی زلزله ازطریق مکان پایان نامه کارشناسی محدثه قدیری با عنوان ارائه الگوی بهینه مدیریت بحران در شرایط هایبراساس ایدهاین مقاله   11

 .تدوین شده استبهشید حسینی سید های شاخص ، به راهنمایی دکتر کاربری

مسائل  نیترمهمجمله  از هایی جهت نیل به این هدفرهیافت

 مورد توجه بوده است.

گیری در نگرش به در سطح جهانی، تغییرات چشم

که دیدگاه غالب از تمرکز طوریشود، بهمخاطرات دیده می

مقابل  آوری درپذیری به افزایش تابصرف بر کاهش آسیب

 (.Rafieian et al, 2012: 20) سوانح تغییر پیدا کرده است

عنوان بالیای طبیعی  امروزه ثابت شده است که چیزی تحت

 وجود ندارد.
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 طوفان ،لرزه، رانش زمینرخدادهای طبیعی مانند سیل، زمین

ه های اجتماعی تبدیل بپذیریو بالی طبیعی در نتیجه آسیب

قدامات اها، تدابیر و توان با اتخاذ سیاستشوند و میفاجعه می

 مقابله کرد.  هاآننفعان محلی با و مشارکت فعال ذی

ای بدون گذاریکاهش خطرپذیری بالیا سرمایه

سب و پشیمانی است که از جان و مال، معیشت، مدارس، ک

 :United Nations, 2012) کندکار و اشتغال محافظت می

جامعه  آوریتابتوان بواسطه اقداماتی میزان درواقع می(. 28

 کاست. را باال برد و در نتیجه از بروز معضالت و مشکالت بالیا

 که انجام هرگونه اقدامی در سیستم پیچیدهاز آنجایی

ا ی درونی آن تقریبهاگیری از ظرفیتنظام شهری بدون بهره

پایین  های متمرکز و از باال بهغیر ممکن است و درواقع رویکرد

آوری از سطح باالیی جهت عملیاتی نمودن هدف ارتقای تاب

 باشند؛ ضروری است که جهتآمیزی برخوردار نمیاز موفقیت

 هایی نوین بود. رهیافت به دنبالتحقق این امر 

 هش اسنادی و پیمایشیحاصل از پژو در این بین نتایج

 محققان حاکی از آن است که تنها رهیافت پیشرو تقسیم شهر

های محلی خرد و ایجاد انگیزه و هدف مشترک در به واحد

و در  هاآنعنوان منفعت مشترک همه  ساکنین محالت به

 وها با مشارکت ساکنین آوری این واحدادامه، ارتقاء تاب

ر دواسطه بهبود وضعیت هر بهآوری کل شدرنهایت ارتقاء تاب

  واحدهای خرد آن است.

آوری به عنوان آرمانی در نگاهی سطحی، هدف از تاب

ای مطرح است، ولی جهانی در سطح فردی، سازمانی و جامعه

تعددی مآوری در برابر بالیا، نیازمند ترکیب موارد درواقع تاب

 (.Godschalk: 2011) است که در ظاهر مخالف هم هستند

و  آوری نیاز به هماهنگیه عبارت دیگر برای رسیدن به تابب

 به همهای به ظاهر مجزا ولی در باطن همکاری میان بخش

 است: 1پیوسته مطابق شکل 

 

                                                         
2 Holling 

 
 آوریهای مرتبط با تاببخش -1شکل

UNISDR, 2012 

 

 1973آوری در سال مطالعه در زمینه تاب اولین بار      

 آوری و پایداریتاب»با عنوان ای توسط هولینگ در مقاله

 زیستی انجام شد.با دیدگاه محیط « های اکولوژیکیسیستم

در پژوهش وی شاخصی تحت عنوان ظرفیت تغییر به عنوان 

 از سال(. Holling, 1973) شودشاخصی گمشده معرفی می

آوری وارد ی تابمیالدی و در همایش هیوگو، واژه 2005

 Nikmard Samin, Barak) مباحث مدیریت سوانح شد

Pour, Abdollahi, 2015: 21-22) . از زمان تصویب

المللی کاهش چهارچوب قانونی طرح هیوگو در راهبرد بین

ریزی برای سوانح سازمان ملل متحد، هدف و فرایند برنامه

پذیری، تقلیل خطرهای ناشی از سوانح، جدای از کاهش آسیب

وف آوری در جوامع معطبارزی به افزایش و بهبود تاب به نحو

(. Rafieian et al, 2012: 20, Mayunga, 2007: 1) شد

نند هایی ماوسیله روشآور بهآن، ایجاد جوامع تاب به دنبال

پذیری، افزایش های کاهش آسیبیکپارچگی در دیدگاه

کاهش  کردن کپارچهیآوری و ظرفیت محلی برای ایجاد تاب

 خطر با طراحی و اجرای آمادگی اضطراری، واکنش، بازتوانی

 :Rafieian et al, 2012) های بازسازی دنبال شدو برنامه

20, UN/ ISDR, 2005: 3, 2007: 1.) 

در آوری  مهندسی تاب»( در مقاله 1996) 2هولینگ

پس از تبیین مفاهیم اکولوژی، « آوری اکولوژیکیتاب برابر

های آوری سعی در بیان تفاوتهندسی تابآوری و متاب
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به دو گروه کلی آوری را هریک نمود. وی تعاریف مربوط به تاب

کارایی و راندمان و تاکید و اصرار و بین ثبات و تغییر تقسیم 

وی تعریف اول را ایجادکننده اساس تئوری اقتصادی که  نمود.

مین ؛ و دوگفتندیممهندسی  یریبهبودپذبه اصطالح به  آن 

تعریف را که بر شرایطی تأکید داشت که به دور از حالت پایا 

 (.Holling, 1996)  آوری اکولوژیکی نامیدتعادل بود را تاب

اه عنوان یک ر آوری اقتصادی را بهتاب (2007آدام رز )

کند. وی اثر اصلی کاهش خسارات ناشی از سوانح معرفی می

 آوریگیری تابازهبخشی آن را مبتنی بر تعریف دقیق و اند

 کند. تصور می

آوری استاتیک اقتصادی، تخصیص در این تحقیق تاب

سرعت آوری دینامیک اقتصادی، موثر منابع موجود از تاب

-تغییر و ساخت مجدد سرمایه قیاز طربه بازسازی  دنیبخش

آوری کردند. کارایی تابدقت شناسایی میهای اصلی به

 یردگخیر مورد ارزیابی قرار میاقتصادی، بر مبنای مطالعات ا

(Rose, 2007 .) 

آوری را راهی برای ( تاب1389رفیعیان و همکاران )

مطرح کردند و  هاآنهای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت

-یابی به تعریف، رویکرد نظری و نظام شاخصبا هدف دست

 بررسی آور بهسازی بهینه جهت تحلیل و ارتقای جوامع تاب

 های مختلف پرداختند. نظرات و دیدگاه

در نهایت بدین نتیجه رسیدند که تعریف کارپنتر  هاآن

آوری تعریفی بهینه و جامع بوده ( از تاب2001) 3و همکاران

ترین مدل براساس رویکرد مفهومی، مدل ترکیبی و مناسب

لو و  (.Rafieian et al, 2012: 20)است CBDMکاتر و 

آور را آوری شهری و شهر تاب( مفهوم تاب1320) 4استید

بررسی کردند و بیان کردند که این مفهوم نه تنها با مدیریت 

ریزی شهری نیز در ارتباط است بلکه با برنامه ستیزطیمح

آوری شهری باشد. این تحقیق آگاهی و درک تابمرتبط می

ای در روتردام هلند در ریزی منطقههای برنامهدر سیاست

کند. همچنین این تحقیق نشان ینه منابع آب را بررسی میزم

آوری در سطوح مختلف دهد که تفکر مربوط به تابمی

 . تواند وجود داشته باشدگیری و مدیریتی میتصمیم

 

 

                                                         
3 Carpenter et al 
4 Lu and Stead 

( در مقاله خود تحت 2015) 6و جکسون 5همچنین داریچاک

آوری اجتماعی درک اهمیت نقش زنان در تاب»عنوان 

به بررسی نقش تاثیر گذار زنان در « پناهندههای اردوگاه

نقش و حضور  و پرداخته شدآوری اجتماعی ارتقای میزان تاب

زنان در پناهگاه و چگونگی تاثیر جنسیت بر نحوه 

، مورد بررسی قرار شرایط جامعه یو بهبودساز یریپذانعطاف

 (. Darychuk, Jackson, 2015) گرفت

 

 روش تحقیق -2

 باشد.تحلیلی و با رویکرد کمی می _توصیفیروش این تحقیق 

با هدف درک مفاهیم اصلی این تحقیق از روش اسنادی و 

 20های ای استفاده شده است و نظرات و دیدگاهکتابخانه

 محقق متخصص این زمینه مورد توجه قرار گرفتند.

ن آوری و تدویهای تابپس از بررسی ابعاد و ویژگی        

 آوری محله طاهرهدف ارزیابی میزان تابهای آن، با شاخص

با نوان نمونه مطالعاتی این پژوهش، عو منصور کاشان به

 فرایند زیر طی شد: GISافزار استفاده از نرم

ش از میان این بخ درآوری: های تابتعیین شاخص -1

های که از دیدگاه آن دستهآمده  های بدستکلیه شاخص

شده و قابلیت کمی شدن  هاآنمختلف بیشترین توجه به 

-می آوری مورد استفاده قرارداشتند؛ به عنوان معیارهای تاب

 گیرند. 

: در این GISیاز در محیط نهای مورد تعیین الیه -2

ی هادر قالب الیه GISهای آوری در مدلمرحله معیارهای تاب

 یابند.اطالعاتی نمود می

ز تحقیق بندی معیارها: در این بخش اطبقه -3

بندی معیارهای یاد شده از نظر نوع مالحظاتی که در پهنه

 بندی شوند. کنند؛ طبقهآوری ایجاد میتاب

 

 

 

 

 

 
 

5 Darychuk 

6 Jackson 
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 هم سنگ نبودن لیبه دلبه معیارها:  وزن دادن -4

ها و به های مورد نظر، برای رفع این تفاوتمعیارها و شاخص

 های متفاوتیها، باید وزنحداقل رساندن واریانس بین شاخص

های مختلف اعمال کرد. در این خصوص برای شاخص

های اختصاص وزن در دو مرحله اختصاص وزن به معیار

مختلف به منظور تعیین اهمیت نسبی معیارهای مورد نظر 

ها ها و مزیتنسبت به هم و اعمال وزن به موضوع محدودیت

 (.Kalantari, 2012, 306-309گیرد)انجام می
های مرحله اول از روش متداول جهت نیل به این وزن

 منظور نیبدمحاسبه وزن براساس نظر داوران استفاده شد. 
آوری، پس از تدوین شامل کلیه معیارهای تاب نامهپرسش
های اختصاص داده متخصص پر شد و میانگین وزن 20توسط 

 در نظرشده به هر معیار به عنوان وزن مرحله اول آن معیار 
های شعاعی مورد نیاز جهت اعمال وزن یهافاصله گرفته شد.

تدوین « زلزله 2800نامه آیین»مرحله دوم با استناد به 
 مربوط به همجواری های معیار. در این کتاب محدودهاندشده

 شده است: فیتعر ریزها در قالب چهار محدوده مطابق کاربری
 متر 50: فاصله شعاعی کمتر از 1
 متر 150-50: فاصله شعاعی 2
 متر 300-150فاصله شعاعی  :3
 متر 300: فاصله شعاعی باالی 4
یابی: پس از مشخص نمودن های مکان. تولید نقشه5
-، به منظور تولید نقشههاآندهی به هریک از ها و وزنشاخص

 رگرسیون خطییابی محدوده مطالعاتی از روش های مکان
 استفاده شده است.

nKnA…..+4K4+A3K3+A2K2+A1K1Kt=A           
(1) 

براساس نظرسنجی از کارشناسان و   A مقادیر
به دست آمده است. در مرحله بعد، برای  ربطیذمتخصصان 

جهت قرارگیری کاربری   Ktمطلوبیت مکانی محاسبه میزان 
در مدل قرار گرفته و به این ترتیب  K2K…7K,1مقادیر 
 آوریبها به لحاظ میزان تاپهنه تریننامناسبو  ترینمناسب

 بدست آمد.
پس بندی با وضع موجود: . انطباق الگوی بهینه پهنه6

بندی محله براساس وزن ترکیبی نهایی های پهنهاز تهیه نقشه
ها، با همپوشانی الیه محل قرارگیری وضع هر یک از کاربری

بندی مکان بهینه های شاخص و پهنهموجود هریک از کاربری
ارزیابی میزان مطلوبیت مکانی هریک ، به یهر کاربرقرارگیری 

های شاخص در وضع موجود پرداخت. وضع از این کاربری
تا 1های یابی شده در نقشههای مکانموجود هر یک از کاربری

 .اندشدهنشان داده  4
 

 آوریتبیین مفهوم تاب -3

به معنای بازگشت به گذشته  resilioبرگرفته از واژه  آوریتاب
ژه در فرهنگ لغت توانایی قوی، شاد یا موفق باشد. این وامی

شدن دوباره پس از قرارگیری در یک موقعیت یا حادثه مشکل 
 است.

آوری به طرق مختلف قابل تعریف است. هولینگ تاب
ظرفیت و توانایی سیستم و محدوده مجاور آن »آوری را تاب

ها و اختالالت قبل از تغییر ساختار سیستم برای مهار آشفتگی
کننده رفتار اسطه تغییر متغیرها و فرایندهایی کنترلبو

 کند. تعریف می« سیستم
آوری بر سرعت بازگشت درحالی که سایر تعاریف تاب

سیستم به وضعیت عادی خود پس از وقوع اختالل تاکید دارند 
کنند که آوری سیستم و مقاومت را مشخص میو تفاوت تاب

تواند موجب م اختالل میمورد دوم اشاره به این دارد که کدا
 :Adger, 2000) ایجاد فشارهای شدید در محدوده شود

آوری برخی از تعاریف دیگر مطرح شده در زمینه تاب(. 349
 :اندارائه شده 1جدولدر 

 
 آوریتعاریف تاب -1جدول

  آوریتابتعریف   پژوهشگر

هولینگ 

1996  

 توان به دو شیوه تعریف نمود: برآوری را میتاب

مبنای کارایی و در حال تغییر مداوم و غیر قابل 

-مبنای ثبات، منفعل ، و بربودن ریپذبینی پیش

 بودن.پذیر  ینیبشیپبودن و 

 2000 جرآ

سرعت بازگشت سیستم به وضعیت عادی خود 

آوری پس از وقوع اختالل و تاکید بر تمایز تاب

  سیستم با مقاومت آن

کارپنتر و 

 همکاران

2002 

ظرفیت یک سیستم برای جذب  آوریتاب

مجدد و حفظ عملکرد  دهیسازماناختالالت، 

 ضروری، ساختار و بازخوردهاست.

سیمور 

2005 

ظرفیت جامعه برای در امان ماندن،  آوریتاب

انطباق و حفظ خود در مقابل بحران و فاجعه 

 باشد.می

مانیینا 

2006 

توان ظرفیت ذاتی سوانح را می در برابرآوری تاب

 سیستم، اجتماع یا جامعه دانست. 

گیدنز 

2009 

های آوری نه تنها ابزاری برای مقابله با شوکتاب

دهی فعال و موثر به عنوان پاسخبیرونی، بلکه به

های یک تواند از ویژگیخطرات است که می

 محیط فیزیکی، فرد یا گروه تلقی گردد.
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  آوریتابتعریف   پژوهشگر

داریچاک، 

جکسون 

2015 

ن در نظر گرفت توان به صورت را می یآورتاب

جامعه برای جذب شوک ناشی از  یهاتیفعال

بحران و یا در نظر گرفتن منابع قابل دسترس و 

موجود برای کمک به فعالیت جامعه به صورت 

 یک واحد گروهی؛ تعریف کرد.

Holling, 1996: 32-33. Adger, 2000: 249. 

Carpenter et al, 2002. Derakhshani, 2014: 13. 

Giddens, 2009: 167. Darychuc, Jackson: 2015: 

447 
 

ا رآوری به بالیا های تابدهی سیستممحققانی که پاسخ

های دارای ویژگی هاآنکه  انددریافتهمورد مطالعه قرار دادند 

 زیر هستند:

ابه فراوانی: با تعداد زیادی از اجزای دارای عملکرد مش

به  اجزا دچار اختالل شود سیستم قادربنابراین وقتی یکی از 

 باشد.ادامه عملکرد خود می

تنوع: دارای تعداد زیادی از اجزای با عملکردهای 

 .متفاوت با هدف حفاظت از سیستم در برابر تهدیدات متفاوت

کارآمدی: فزونی انرژی تولید شده نسبت به انرژی 

 مصرف شده توسط سیستم دینامیک 

 قابلیت اقدام مستقل از کنترلاستقالل داخلی: دارای 

 خارجی

ی استحکام: با قدرت مقابله در برابر حمالت یا نیروها

 خارجی دیگر

طوری که وابسته به هم: با اجزای سیستمی مرتبط به

 کنند.یکدیگر را حمایت می

قابلیت سازگاری: با قابلیت آموختن از تجربیات و 

 پذیری در تغییراتانعطاف

چندگانه  یهافرصتو  هازهیانگز گیری اهمکاری: بهره

 :Godschalk: 2003)نفعانیذبرای مشارکت گسترده 

139.) 
ریزی راهبردی را مبنای دیدگاه خود در این برنامه 7اهن

گیری راهبردی را انتخاب صحیح نوع جهتزمینه قرار داده و 

 انواع در را هاآن و دانسته مهم شهری یآورتاببرای ایجاد 

                                                         
7 Ahern 

 کرده پیشنهاد( طلبانه فرصت یا تهاجمی،, تدافعی حفاظتی،)

قبالً  موجود سرزمین سیمای که زمانی تدافعی است. راهبرد

 کوچک یهامنطقه در مرکزی مناطق و باشد شده خرد دانه

 این. شودیم استفاده باشند، شده پدیدار منزوی به شکل

 منفی فرایندهای کنترل یا توقف، یوجوجست ،در راهبرد

 دارد.  کاربرد شهرنشینی خرددانگی یا از ناشی

 یراهبردها به نسبت طلبانه فرصت یا تهاجمی، راهبرد

 راهبرد این در چون است، متفاوت تدافعی حفاظتی و

 در سرزمین سیمای ساختار مجدد عناصر احیای( تهاجمی)

 تاللاخ دچار یا ،اندشدهخرددانه  قبالً  که را ساختارهایی

 راهبرد بنیان. دهدیمقرار  تأکید مورد هدف عنوان به اندشده

 و اکولوژی دانش احیای ،یزیربرنامه دانش براساس تهاجمی

 .Parivar et al, 2013: 125) است استوار مردمی مشارکت

Ahern, 2001.) 

 آوریتاب رویکردهای 3-1
-آوری را میبررسی محققان حاکی از آن است که تاب

هادی بعد اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی، ن چهارتوان در قالب 

-نبهآوری از منظر هریک از این چهار بعد از جبیان کرد. تاب

 ,Bia&Barent)گرددهای مهم توسعه پایدار محسوب می

2007: 10 .) 

-هها بآوری اکولوژیکی ازنظر بسیاری از اکولوژیستتاب

اد قلمدهای گیاهی و جانوری عنوان کلید حفاظت از تنوع گونه

آوری یک سیستم اکولوژیکی بیش از آنکه به شود. تابمی

 یا حتی توانایی سیستم در ماندگاری در تیجمعثبات اجزاء 

 وضعیتی ثابت بستگی داشته باشد؛ به عملکرد سیستم وابسته

است. درواقع ارتباط معناداری بین ثبات سیستم در یک 

آن وجود آوری وضعیت و میزان تنوع اجزای سیستم با تاب

 (.Adger, 2000: 349)ندارد

عنوان توانایی جامعه جهت آوری اجتماعی بهتاب

های های واردشده به زیرساختشوک در برابرمقاومت 

 های مختلف اجتماعی به( و ظرفیتIbid, 361شان)اجتماعی

 &Ainuddinحاصل از بحران ) یدرآمدهامنظور جبران 

Routray, 2012خصوص با موضوع بهشود. این ( تعریف می

اجتماعات متکی بر منابع در تناقض است. زمانی که در 

-مشکلی بوجود آید )برای مثال مشکالت آب ستیزطیمح

شود، وهوایی(، اجتماع و اقتصاد این اجتماعات تحول ایجاد می
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شوند. البته این موضوع هایی مواجه میها و استرسبا شوک

آوری باالیی از تاب که آیا مناطق با تنوع منابع متعدد

( و Adger, 2000: 361، هنوز مشخص نیست )برخوردارند

آوری ای با امکانات منابع پایین از تاباحتمال دارد جامعه

 زیهر چآوری بیش از مناسبی برخوردار باشد. چراکه تاب

های جامعه ساکن و قدرت مفهومی اجتماعی است و به ویژگی

ای با سرمایه اجتماعی، جامعه گردد.پذیری آنان بازمیانعطاف

تواند پذیری و تطابق با شرایط باال و منابع کم میقدرت انعطاف

ای که صرفا منابع و امکانات بیشتری دارد آورتر از جامعهتاب

 باشد.

آوری اجتماعی ( دو گونه تاب1992) 9و هندمر 8داورز

ه پذیر را از یکدیگر تمیز دادند. جامعه متکی بواکنشی و کنش

بخشیدن به وضع  آوری مدافعی با استحکامهای تابرهیافت

سیستم فعلی شهر در برابر تغییرات به  مقاوم کردنموجود و 

آوری ای با تابکه جامعهرود. درحالیسمت آینده پیش می

کند که پذیرد و سعی میواکنشی تغییرات ناگهانی را می

ق سیستمی توانمند جهت سازگاری با شرایط جدید خل

 (.Clin. Tumalo, 2004: 10)کند

های اجتماعی آوری نظامتابو همکاران  10کارل فورک

( 1بندی کردند: شناسی را به سه ویژگی متفاوت تقسیمبوم –

تواند تحمل کند و در ای ناگهانی که یک نظام میبزرگی ضربه

ای که یک نظام قادر ( درجه2یک وضعیت معین باقی بماند. 

تواند ای که یک نظام می( درجه3است.  یدهخودسازمانبه 

 Farzad)ظرفیت سازگاری و یادگیری را ایجاد کند

Behtash et al, 2014: 114 .)همچنین در ارتباط با تاب-

اکولوژیک کارپنتر و همکاران -های اجتماعیآوری سیستم

گرفتن سه بعد جدا از هم تعریف  نظر (، آن را با در2001)

. میزان تخریب و زیانی که یک سیستم قادر است 1 کنند:می

. میزان 2که از حالت عادی خارج شود؛ جذب کند بدون آن

مجدد  دهیسازمانو  دهیسازمانتوانایی یک سیستم برای 

. میزان توانایی سیستم در ایجاد و 3خود در شرایط مختلف، 

 ,Badri et al)افزایش ظرفیت یادگیری و تقویت سازگاری

2013: 40.) 

 

 

                                                         
8 Dovers 

9 Handmer 

آوری اجتماعی و اکولوژیکی وجود ارتباطی مشخص بین تاب

دارد. این ارتباط در اجتماعاتی وابسته به منابع اکولوژیکی و 

محیط زیستی جهت تداوم زندگی روزمره خود هستند؛ بیشتر 

 .(Adger, 2003: 347)نمایان است

آوری اقتصادی ظرفیت کاهش خسارات اقتصادی تاب

-قیم ناشی از بحران تعبیر میمستقیم و غیرمست

عنوان دیگر به به عبارتو  (Bruneau, 2003: 738)شود

توانایی جامعه برای سازگاری اجتماعی و اقتصادی که در 

-شود. این تابمعرض مخاطرات طبیعی قرار دارد تعریف می

آوری دارای دو مولفه است: ظرفیت جامعه برای بازگشت به 

و دوم ظرفیت جوامع برای  شرایط اقتصادی پیش از حادثه

حوادث و مخاطرات آینده  قرار گرفتنخطر  در معرضکاهش 

 .(Rezaei, 2013: 29)است

 توان در وجودآوری را میطور کلی بعد نهادی تاببه

ها نقشی نظام حکمروایی شهری خالصه کرد. درواقع حاکمیت

ه بآوری شهری دارند. فرایند دستیابی اساسی در ارتقای تاب

 در شهرهایی موفق بوده است که مبنای حاکمیت یآورتاب

آن براساس حکمروایی شهری و وجود نهاد محلی بوده است. 

بایست در ابتدا به افزایش دانش و سپس حاکمیت محلی می

 ,Parshar )سازی جهت انجام اقدامات بپردازدبه ظرفیت

Shaw, Takeuci, 2012: 2 .)آوری نهادی را بنابراین تاب

عنوان ظرفیت جوامع برای کاهش خطر و ایجاد تواند بهمی

نوعی شود؛ بهپیوندهای سازمانی در درون جامعه تعریف می

ی ریزی و تجربههای مرتبط با تقلیل خطر، برنامهکه ویژگی

 (.Rezaei, 2013: 29)ردیگیدر برمسوانح قبلی را 

-پذیری همتوان با عدم آسیبآوری کالبدی را میتاب

-عدم آسیب یبه معناآوری کالبدی ا دانست. البته تابراست

 پذیری عملکرد بافت دچار بحران شده است. جهت نیل به این

های هدف باید کالبد شهر مطابق استانداردها و رهیافت

پذیر غیر آسیب یبه نحو رعاملیپدافند غمدیریت بحران و 

 ها وکاربری رمتمرکزیغ دهیسازمانساخته شود و یا با 

-های چندمنظوره بر قدرت انعطافعملکردها و ایجاد کاربری

در پذیری شهر افزود و زمینه ادامه حیات عملکردی شهر 

 ,Ghadiri)آسیب به بخشی از آن را فراهم نمود صورت

2013.) 

10 Folk 
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 آوریهای تابشاخص -3-2
آوری، با رجوع های تابمحققان با هدف نیل به شاخص

شده توسط های مطرحاخصبه منابع اسنادی، معیارها و ش

آوری را گرداوری کردند. در این راستا هریک در رابطه با تاب

-آوری در قالب مقولههای مرتبط با هر یک از ابعاد تابشاخص

 بندی شد.هایی دسته

آوری اجتماعی شامل : سطح های مرتبط با تابشاخص

 Leon, March, 2014: 254. Vindevogel et) تحصیالت

al, 2015: 52. Kirmayer, Sehdev, Isaac: 2009: 62) 

در مقوله سواد، سن، تنوع زبان و گویش، قومیت، وضعیت 

زنان و کودکان، تغییرات  دخالت دادنهای خاص، گروه

 :Darychuck, Jackson, 2015) جمعیتی و تراکم جمعیتی

450. Adger, 2000: 350-351. Mansouri, 

Daneshvar, Rezaei, Khosravi, 2013: 47. 

Kirmayer, Sehdev, Isaac: 2009: 62. 

GhaedRahmati, BastaniFar, Soltani: 2011. 

Sharifzadegan, Fathi, 2008:46. Amini Hosseini et 

al, 2009: 177. Amini Hosseini, Hoseinioun, 

در مقوله جمعیت، درک و دانش عمومی از خطر،  (  2012:6

 ,Dageid)ها و مهارت اطالعات مربوط به مخاطرات و بحران

Gronlie, 2013: 1463. Pizzo, 2015: 39. Kirmayer, 

Sehdev, Isaac: 2009: 62)  ،در مقوله آموزش، مشارکت

های اجتماعی، ارتباطات درون محلی سرمایه اجتماعی، شبکه

واده با یکدیگر، انسجام اجتماعی، روابط دوستانه و اعضای خان

 ,Coaffee, Fussey)باال و رفتاری محترمانه با سایرین

2015: 83. Dageid, Gronlie, 2013: 1463. White, 

Edwards, Farrar, Ploodinec, 2015: 211-212. 

Kirmayer, Sehdev, Isaac: 2009: 62. Pizzo, 2015: 

39. Vindevogel et al, 2015: 52    .) در مقوله تعامالت

های جامعه و تمایل به حفظ اجتماعی، در مقوله فرهنگ ارزش

 ,Walsh, Dawson, Mattingly) معیارهای فرهنگی

2010: 39. Vindevogel et al, 2015: 52. Kirmayer, 

Sehdev, Isaac: 2009: 62. Cox, Hamlen, 2015: 220 

داشتن رژیم غذایی در مقوله فرهنگ، سالمتی و رفاه،  (

متعادل، عدم اضطراب و نگرانی و مشکالت 

 :Vindevogel et al, 2015: 52. Adger, 2000)روحی

در مقوله بهداشت و سالمت و همچنین به دلبستگی به  (351

ای، کیفیت زندگی، مکان، هویت مکانی، خدمات مشاوره

بودن، وابستگی به منابع طبیعی،  هوش امنیت و ایمنی، با

 ,Walsh)یت روحی و وجود مراکز مراقبت از کودکانوضع

Dawson, Mattingly, 2010: 39. Adger, 2000: 351. 

Leon, March, 2014: 254. Cox, Hamlen, 2015: 220. 

Fallahi, Jalali, 2013: 14   )  هستنددر قالب سایر موارد. 

آوری اقتصادی شامل : های مرتبط با تابشاخص

 شرایط به برگشت خسارت، توانایی برانج توانایی یا ظرفیت

 .Kirmayer, Sehdev, Isaac: 2009: 62) مناسب

Holling, 1996: 33-34. Fallahi, Jalali, 2013: 14   )

های ، کارایی و رانمان فعالیتبازیابی در مقیاس شهردر مقوله 

 یهاتیفعال اقتصادی، تنوع یهاتیفعال اقتصادی، تعداد

 پایه و توزیع نیازهای کشاورزی، تامین فعالیت اقتصادی، انجام

 ,Fallahi, Jalali, 2013: 14) خانوارها میان درآمد

Dageid, Gronlie, 2013: 1463. Cox, Hamlen, 2015: 

220. Ahern, 2011: 4-7. Holling, 1996: 31-32 )  در

 و شغلی شرایط به بازگشت ها، تواناییوضعیت فعالیتمقوله 

بیمه،  و مالی خدمات به دسترسی میزانمناسب،  درآمدی

شغل،  ، داشتنخانوارها اقتصادی فعالیت دوباره احیای توانایی

 اقتصادی فعالیت دوباره احیای خانوار، توانایی درآمدی ثبات

 ,Ahern, 2011: 4-7. White, Edwards)خانوارها

Farrar, Ploodinec, 2015: 211-212. Cox, Hamlen, 

2015: 220. Kirmayer, Sehdev, Isaac: 2009: 62. ) در

 هستند. بازیابی در مقیاس خانوارمقوله 

 آوری نهادی شامل: بسترهایهای مرتبط با تابشاخص

 مختلف، روابط سطوح در نهادی هایفعالیت جهت الزم

داخلی، تدبیر، خالقیت،  نهادی، استقالل نهادی، عملکرد

 .Cox, Hamlen, 2015: 220)سازگاری و بازیابی

Kirmayer, Sehdev, Isaac: 2009: 62. Pizz, 2013: 

 محلی و نیروهای نهادهای در مقوله انسجام، تعداد(  .139

 ,Pizz, 2013: 39. Kirmayer)داوطلب و دیدهآموزش

Sehdev, Isaac: 2009: 62.Wilkinson, 2012: 148. 

Pizzo, 2013: 138-139)  در مقوله تنوع و توجه به تئوری

 ریزی است.برنامه

گسل،  از آوری کالبدی نیز شامل فاصلههای تابشاخص

شهر در مقوله بستر و زمینه،  گسترش شهر، جهت یابیمکان

 به  ارتفاع نسبت معبر، حاشیه طول، عرض،)مراکز، معابر تعداد

 نبافت، میزا ، خوانایی در مقوله ساختار شهر، الگوی(عرض

، بندیقطعه باز، الگوی و سبز فضاهای بافت، پراکنش فشردگی

ساختمانی، طبقات،  اشغال، تراکم قطعات، سطح مساحت

بافت شهر ساختمانی، شیب در مقوله  مصالح ابنیه، نوع قدمت
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گاز  مخازن تاسیسات، پراکنش پذیریآسیب ، میزانو مسکن

 موقعیتباز،  و سبز فضاهای ها، پراکنشدر مقوله زیرساخت

 ، موقعیتهاکاربری مدارس، سازگاری درمانی، موقعیت مراکز

ها در کاربری یابیمکان الزامات خطرآفرین، رعایت هایکاربری

 .Ghadiri, 2013: 21-60هستند)مقوله کاربری 

Kirmayer, Sehdev, Isaac: 2009: 62. .) 

 

 نمونه مطالعاتی تحقیق -4

های وب با محلهمحله طاهر و منصور از طرف شرق و جن

 یرغهای نوساز و تاریخی شهر از جهت شمال و غرب  با محله

که در نقشه مشهود است در  طورهمانهم مرز است.  یخیتار

ی آن، لبه شرقی محله بازار تاریخی شهر قرار دارد که ادامه

ی محله طاهر و منصور  را ایجاد کرده که دهنده محور سازمان

ها و مراکز خدماتی در این محور در در طول تاریخ بازارچه

اکنون تعداد زیادی از محله احداث گردیده  که متاسفانه هم

های آن غیرفعال و متروکه شده است. عالوه بر این، ابنیه مغازه

مساجد و  هاآنتاریخی متعددی در محله وجود دارد که غالب 

هایی هستند که به طور مناسب در تمام سطح محله امامزاده

مطلوب  هاآناند و دسترسی تمام ساکنان به اکنده گردیدهپر

باشد ولی متاسفانه به غالب ابنیه تاریخی غیرمذهبی توجه می

 متروکه شدند. هاآنشود و برخی از کافی نمی

 

 
 موقعیت مکانی محله طاهر و منصور -2شکل

Naghsh Jahan Pars Consulting Engineers, 

2010 
 

نفری  2000جمعیتی محله حاکی از کاهش های بررسی داده

دارد که دستیابی  1390-1385های جمعیت محله طی سال

به علت این امر بسیار واجد اهمیت است. همچنین بررسی 

حاکی  1390و  1385های نقشه تراکم جمعیتی محله در سال

های مرکزی و غربی محله دارد. از کاهش جمعیت از بخش

یم نیز از سالخورده بودن جمعیت نتایج حاصل از تست ورتها

سال توان بیان کرد که جمعیت میانحکایت دارد. درواقع می

که  اندکردهو جوان بیش از جمعیت سالمند از محله مهاجرت 

گویی توان در عدم توان محله در پاسخعلت اصلی این امر را می

به نیازهای آنان دانست. سایر اطالعات جمعیتی این محله و 

 قابل رویت است. 2شهر کاشان در جدول  همچنین

 
های جمعیتی محله طاهر و مقایسه تطبیقی ویژگی -2جدول

 1390منصور و شهر کاشان براساس سرشماری 

 شهر کاشان محله طاهر و منصور شرح

 1390 1390 1385 سال

 8561 82 مساحت)هکتار(

 310000 7357 5396 جمعیت

 80015 2261 1505 تعداد خانوار

 3.8 3.25 3.58 بعد خانوار

 0.04 0.06 نرخ رشد جمعیت

 36.2 89.7 65.8 جمعیتی تراکم

Statistical Center of Iran, 2011 

 
موقعیت استراتژیک محله بواسطه قرار گیری آن در 
مجاورت بازار تاریخی کاشان، وجود امتداد این بازار در این 
محله، وجود ابنیه تاریخی متعدد در آن و سهولت دسترسی 
محله به سایر نقاط شهر، ظرفیت اقتصادی مناسبی را در این 

بودن غیر فعال  یلبه دلمحله پدید آورده است. با این وجود 
ها نسبی بازار پانخل و عدم استفاده بهینه از این ظرفیت

که در جدول  طورهمانهای اقتصادی ساکنان محله، شاخص
 زیر قابل رویت است؛ از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
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های اقتصادی محله طاهر ایسه تطبیقی ویژگیمق -3جدول
 1390و منصور و شهر کاشان براساس سرشماری 

 شهر کاشان محله طاهر و منصور شرح

 %92 %90 نرخ اشتغال

 %8 %10 نرخ بیکاری

نسبت شاغالن به 

 بیکاران

9.5 11 

 %36 %38 نرخ فعالیت

 3.9 2.9 بار تکفل

Statistical Center of Iran, 2011 

 

ه های کالبدی این محله باید گفت کدر رابطه با ویژگی

خشت و گل ساخته  بیش از نیمی از ابنیه موجود از مصالح

ر این، بسال دارند. عالوه  60قدمت باالی  هاآنی شده که همه

یستند. ناز بقیه ابنیه نیز از پایداری کافی برخوردار  4/1حدود 

 های غربیغالب بناهای مسکونی بادوام در بخش شمالی و لبه

در مجموع میزان خدمات محلی همچنین بافت وجود دارند. 

اقد فضای سبز است این در حالی است باشد، محله فکم می

که سرانه کاربری مذهبی محله در قیاس با سایر محالت و 

 دسترسی به خدمات. محققان با بررسی شهر بسیار بیشتر است

مختلف محلی از جمله فرهنگی، ورزشی، آموزشی، مذهبی، 

درمانی به این نتیجه رسیدند که در مجموع میزان دسترسی 

 تر است.ر در بخش غربی محله مطلوببه تمام خدمات مذکو

 

 

 
 کاربری اراضی وضع موجود محله طاهر و منصور -3شکل

Naghsh Jahan Pars Consulting Engineers, 

2010 
 آوری محلهارزیابی میزان تاب -5

ارائه  محله مطابق فرایند آوریتابجهت ارزیابی میزان 

براساس شناسی، محققان در مرحله اول شده در بخش روش

براساس منابع اسنادی، آن  نموده یگرداورهای کلیه شاخص

کید های مختلف بیشتر مورد تاها که از دیدگاهدسته از شاخص

-عنوان شاخصشدن داشتند؛ را بهواقع شدند و قابلیت کمی

را در قالب  هاآنآوری این ارزیابی استخراج نموده و های تاب

ای نسبی هقرار دادند. سپس وزن هاآنها و ابعاد یادشده مقوله

ها نسبت به هم در دو مرحله صورت پذیرفت که این شاخص

 نتایج حاصل در جدول زیر قابل رویت است.

 

 وزن نسبی هریک به همراهآوری ی تابشده یگرداورمعیارهای  -4جدول 

 امتیاز محدوده شاخص نسبی وزن معیار Y مقوله

های ویژگی

 جمعیتی_اجتماعی

1K 
باالبودن سطح 

 تحصیالت 
11,5 

 1 60-47درصد نرخ باسوادی  

 2 70-60درصد نرخ باسوادی  

 3 80-70درصد نرخ باسوادی  

 4 93-80درصد نرخ باسوادی باالی 

2K  12,83 جوانساختار سنی 

 1 35-25درصد نرخ جمعیت جوان 

 2 45-34درصد نرخ جمعیت جوان  

 3 55-45درصد نرخ جمعیت جوان  

 4 55درصد نرخ جمعیت جوان باالی 

3K  1,3 10درصد نرخ دانش آموزان کمتر از  11,23افزایش تعداد دانش 
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 امتیاز محدوده شاخص نسبی وزن معیار Y مقوله

 2,6 20-10درصد نرخ دانش آموزان   آموزان

 3 30-20درصد نرخ دانش آموزان  

4K 
های حضور قومیت

 مختلف
13,916 

 4 0,02درصد نرخ کمتر از 

 3 0,04-0,02درصد نرخ 

 2 0,06-0,04درصد نرخ 

 1 0,06درصد نرخ باالی 

پذیری و تنوع انعطاف

 عملکردی
6K 

های وجود کاربری

  یچند عملکرد
12,96 

 1 متر 50فاصله شعاعی کمتر از 

 2 متر 150-50فاصله شعاعی 

 3 متر300-150فاصله شعاعی 

 4 متر 300بیش از  فاصله شعاعی

 7K بهداشت و سالمت
دسترسی به مراکز 

 بهداشتی
14 

 4 متر 50فاصله شعاعی کمتر از 

 3 متر 150-50فاصله شعاعی 

 2 متر300-150فاصله شعاعی 

 1 متر 300بیش از  فاصله شعاعی

 8K پراکنش فضاهای باز
دسترسی به فضای 

 سبز و باز
13,83 

 4 متر 50فاصله شعاعی کمتر از 

 3 متر 150-50فاصله شعاعی 

 2 متر300-150فاصله شعاعی 

 1 متر 300بیش از  فاصله شعاعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختمان

13K  9,5 ابنیهکاهش قدمت 

 4 سال 0-5

 3,4 سال 5-10

 2,8 سال 10-20

 2,2 سال 20-30

 1,6 سال 30-60

 1 سال 60بیش از 

14K 9,5 کاهش ارتفاع ابنیه 

 1 طبقه 1

 1,75 طبقه 2

 2,5 طبقه 3

 3,25 طبقه 4

 4 طبقه 6

15K 4 فلزی اسکلت 11,6 نوع مصالح 
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 امتیاز محدوده شاخص نسبی وزن معیار Y مقوله

 

 

 پذیرییبآس

 کالبدی

  

 2,6 آجر آهن

 1,3 خشت ـ گل

16K 11,633 افزایش اندازه قطعات 

 4 متر مربع 300بیش از 

 3 متر مربع 200-300

 2 متر مربع 100-200

 1 متر مربع 100کمتر از 

 12,3 عریض بودن معبر 18K شبکه

متر  16که به معبر با عرض بیش از  هایییکاربر

 شودیموارد یا خارج 
4 

متر 16-12که به معبر با عرض  هاییکاربری

 شودمیوارد یا خارج 
3 

متر وارد  12-6که به معبر با عرض  هاییکاربری

 شودمییا خارج 
2 

متر وارد یا  6معبر با عرض که به  هاییکاربری

 شودخارج می
1 

شاخص شخص نمودنها و پس از تدوین  های مربوطه، وزن م

یه یک از آنال با هر ناظر  کانی مت  GISها در محیط های م

شد و در نهایت با بهره سیون خطی ایجاد  گیری از روش رگر

ساس میزان تابنقشه پهنه آوری بندی نقاط مختلف محله برا

 بدست آمد. 

 
 آوریان تاببندی محله براساس میزپهنه -4شکل 

 

 گیرینتیجه -6
آوری بندی محله براساس میزان تاببه نقشه پهنه با توجه

از  منصور طاهر وطور کلی محله توان نتیجه گرفت که بهمی
به های محله آوری باالیی برخوردار نیست. هرچه از لبهتاب

یابد. آوری کاهش میرویم میزان تابمرکز آن پیش می سمت
 چندهای این امر به علت استحکام ابنیه، وجود فعالیت

-بیشتر در بخش سالیانمو جمعیت ساکن جوان و  یعملکرد

کالبدی  پذیرییبآسبه  با توجههای بیرونی است. همچنین 
نتیجه گرفت که وضعیت  توانیمپایین محله  آوریتابباال و 
در این  آوریتاببر  یرگذارأثتاجتماعی و اقتصادی  یهامقوله

 پذیرییبآسهای محله به میزانی که بتوانند اثر منفی مولفه
محله شوند؛ نبوده  آوریتابرا خنثی کرده و منجر به ارتقای 

بایست در این محله ضمن توجه به معیارهای بنابراین می است.
های اجتماعی و اقتصادی نیز کوشید. کالبدی بر بهبود شاخص

عنوان فضاهای عمومی گردهمایی ساجد متعدد بهوجود م
ساکنان، ابنیه ارزشمند تاریخی متعدد و محور بازار پانخل در 

عنوان ظرفیت مهم اجتماعی و اقتصادی آن این محله به
گویی به دهد. با پاسخپذیری این امر را افزایش میامکان

محله کاست.  از هاآنتوان از مهاجرت نیازهای ساکنان می
تواند یجاد مراکز جاذب جمعیت جوان و احیای محور بازار میا

دهی رونق زمینه ورود نیروی جوان به محله را فراهم سازد. با
مورد نیاز ساکنان و  یعملکردهامحور بازار نیز منجر به ایجاد 

افزایش مراکز چند عملکردی خواهد شد و در نهایت با اتخاذ 
آوری محله طاهر و منصور توان میزان تابکلیه این امور می

 کاشان را به سطح باالیی ارتقا بخشید.
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