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نقش ساختار شهر در تاب آورى آن در برابر زلزله* 

      تاریخ د ریافت مقاله: 1395/08/02     تاریخ پذیرش نهایى: 1396/06/21

 چکیده
شــهرها به عنوان پیچیده ترین ساخته دست بشر، با خطرات گسترده اى به دلیل دامنه وسیعى از مخاطرات و به علت 
آســیب پذیرى متعددشان مواجه هستند. هدف این مقاله بازشناخت ویژگى هاى ساختار اصلى شهر و بیان رابطه آن با 
تاب آورى در برابر ســوانح طبیعى (زلزله) است. ساختار کالبدى شهر در رخداد پدیده ها  و درجات تأثیر آن مؤثر است. 
ازاین رو بررســى ساختار و ابعاد آن از ضروریات تحقیق اســت. پژوهش حاضر از نوع پژوهش، بنیادى نظرى محسوب 
مى گردد و از روش توصیفى- تحلیلى بهره برده مى شود. این نوشتار بر آن است که به شناخت ساختار شهر و ابعاد آن 
بر اساس نظرات اندیشمندان این حوزه بپردازد و سپس بر اساس تعاریف تاب آورى و انواع الگوهاى مفهومى آن، الگوى 
مناسب در ارتباط با ساخت شهر انتخاب را نموده و درنهایت به بیان رابطه بین ابعاد ساخت شهر و تاب آورى بپردازد.
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**دانشجوى دکترى، گروه شهرسازى، دانشکده معمارى و شهرسازى واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، ایران. 
Email: haleh_nabavi@yahoo.com

***استاد گروه شهرسازى پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، استاد دانشگاه آزاد اسالمى واحد قزوین، دانشکده معمارى و شهرسازى(مسئول 
Email: smhabibi@ac.ut.ir                                                                                                                   .(مکاتبات

****استاد گروه شهرسازى پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، استاد دانشگاه آزاد اسالمى واحد قزوین، دانشکده معمارى و شهرسازى.
Email:mtabibian@yahoo.com

مهندس هاله سادات نبوى رضوى**، دکتر سید محسن حبیبى***، دکتر منوچهر طبیبیان****

صفحات   29-38

29



شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان 1390                       هویت شهر

             13
97

یز 
پای

م/ 
ده

واز
ل د

سا
م/ 

نج
و پ

ى  
 س

ره 
ما

 ش
   

   
هر 

 ش
ت

وی
ه

هویت شهرمهندس هاله سادات نبوى رضوى، دکتر سید محسن حبیبى، دکتر منوچهر طبیبیان مهندس هاله سادات نبوى رضوى، دکتر سید محسن حبیبى، دکتر منوچهر طبیبیانشماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان 

30

 مقدمه
سوانح طبیعى در دنیا همواره چالشى بزرگ در راه توسعه پایدار 
بوده است. تاب آورى یک مفهوم کلیدى به منظور عملى نمودن 
برابر  در  سیستم  یک  چگونه  که  مى کند  بیان  و  است  پایدارى 
تعادل  به  و  مى کند  ایستادگى  وارده  شوك هاى  و  اختالالت 
مى رسد و یا خود را با شرایط جدید سازگار مى نماید.  با توجه به 
اینکه تا هنوز، دانش تجربى اندکى در مورد چگونگى تاب آورى 
به عنوان  شهرها  مانند  پیچیده  سامانه هاى  ویژه  (به  سامانه ها 
آنها در مقابل سوانحى  افزایش تاب آورى  محیط ساخته شده) و 

مانند زلزله وجود دارد. 

اجتماعى،  سیستم هاى  از  پایدارى  شبکۀ  آور،  تاب  شهر  یک 
است.  جامعه  کالبدى  و  روانى  سیاسى،  فرهنگى،  اقتصادى، 
مى توان نظام کالبدى شهر به عنوان تبلور فضائى سایر نظام ها را 
چنان ساخت شهر تعبیر نمود. بر اساس نظریات ساختارگرایان 
کالبدى- نظام  سازمان  و  ساخت  مى توان  پساساختارگرایان،  و 

فضائى شهر، به عنوان برآیند نیروهاى وارده از سوى سایر نظام ها، 
را موردبررسى و تحلیل قرارداد.

ساختار اصلى شهر به مثابه کل بزرگ و واحد را مى توان به کل ها 
کوچک تر تقسیم کرد، کل هاى کوچکى که هر یک دربرگیرنده 
فرهنگى،  و  اقتصادى  اجتماعى،  سازمان هاى  عناصر  اصلى ترین 
روانى شهر و روابط بین آنها بوده و در رابطه با یکدیگر و با کل 
بزرگ، کم توانى یا تاب آورى خود را به نمایش مى گذارند. از این 
مهم ترین  مى تواند  شهر  اصلى  ساختار  شناخت  که  است  سبب 
را  آنها  بین  کلیدى  روابط  و  آن  تابعه  واحدها  و  شهر  عناصر 
مشخص کرده و با تشخیص آسیب پذیرى ها و تاب آورى هاى شهر 
اقدامات حیاتى موردنیاز براى حفظ، بقا و پایائى شهر در شرایط 

ویژه را فراهم آورد. 

این نوشتار بر آن است تا با بررسى متون و نظریات ساختگرایان 
رویکردها،  این  تحلیل  و  مرتبط،  اندیشه اى  گرایش هاى  سایر  و 
عوامل مؤثر بر ساخت شهر، آسیب پذیرى، تاب آورى و پایائى شهر 
را تعریف نماید. ازاین رو، بررسى متون موجود درزمینة تاب آورى 
به تبیین رویکردهاى  و جمع بندى نظریه هاى متفاوت مى تواند 
روابط  تعلیل  و  با شهر منجر شود  ارتباط  تاب آورى در  مختلف 
کاهش  چگونگى  مى تواند  شهر  ساختار  متشکله  عوامل  تعاملى 

آسیب پذیرى و افزایش تاب آورى و پایائى شهر را میسر سازد.

 ساختار شهر و اهمیت آن 
نظریه ساخت گرایى

کلمه ساخت1 از کلمه التین Structura و از فعل struere به 
را مى توان  است. ساخت  گرفته شده  بنا کردن  و  معنى ساختن 
چینش یا ارتباط بین بخش ها یا عناصر سیستم ها و پیکره هاى 

پیچیده معنا نمود. ساخت، وجود ارتباطى بین عناصر و اجزاى 
یک مجموعه است که سبب مى گردد به صورت پیکره اى مستقل 

نمود بیابد که جداى از ماهیت اصلى اجزاست. 

و  چیزى  ساختمان  چگونگى  معناى  به  مى توان  نیز  را  ساختار 
ساختار  گرفت.  نظر  در  جسم،  یک  بخش هاى  و  اجزاء  ترتیب 
یا  به هم وابسته عناصر  از فرایندها و روابط درونى  مجموعه اى 
شبکه روابط میان جایگاه هاى عناصر است که در محدوده ظاهر 
خارجى شى ء یعنى شکل نمود مى یابد (Grichting, 1984 ، به 
نقل از زرآبادى، 1390). یکى از بهترین تعاریف ساختار توسط 
مفهوم  سه  ساختار،  تعریف  در  وى  است.  ارائه شده  پیاژه  ژان 
مرتبط باهم را مطرح مى کند؛ این مفاهیم عبارت اند از:  «مفهوم 
(پیاژه،  کنندگى4»  خودتنظیم  مفهوم  و  تبدیل3  مفهوم  کلیت2، 
نسبتاً  تعریفى  سبب  یکدیگر،  کنار  در  مفهوم  سه  این   .(1373

دقیق از ساختار مى شوند. 

کلیت نشان دهنده وحدتى است که یک ساختار و اجزاى متشکله 
آن را در ارتباطى تعاملى با یکدیگر قرار داده و کلى یگانه و ویژه 
را عرضه  مى کند. در این وجه، آنچه در یک ساختار مهم است 
روابط بین اجزا با یکدیگر و با کل استکه به تبع قوانین تشکیل و 

ترکیب نظام پدید مى آید. 

با شرایط زمینه اى  قابلیت تطبیق پذیرى ساختار  نشانگر  تبدیل 
اجزاى ساخت هستند که  و  این عناصر  و معاصر است، درواقع 
دچار تغییر و تبدیل مى شوند درحالى که  قوانین ناظر برساخت 
و ارتباطات آنها با کل و دیگر عناصر و اجزاء آنها ثابت و دائمى 

هستند.

خودتنظیم کنندگى به این مفهوم است که تبدیل هاى درونى و 
ذاتى ساختارهاى کوچک، هیچ گاه از حد قوانین ساختارى کل 
خودتنظیمى  به  کل  تغییرى  هر  در  و  نمى رود  فراتر  یکپارچه 
مى پردازد. بنابراین، همه اجزاء تحت تأثیر کل و روابط حاکم بر 
آنها هستند (اهرى، 1385).  به دیگر سخن این خودتنظیمى، 
توانائى حیرت انگیزى مملو از انعطاف و دگردیسى براى تطبیق 
و  نیروهاى  مى نهد.  اختیار  در  را  حادث شده  شرایط  با  نظام 
تنش هاى خارجى چه به صورت لحظه اى و چه در طى زمان به 
دگردیسى ساختار درگذر زمان منجر مى شوند و در حل تبعیت 
از قوانین تغییرناپذیر ساختارى، جلوه هائى نو در ارتباط بین اجزا 
و در برخى موارد حتى دگرگونى محدوده را سبب مى شوند، تا از 

این طریق ساختار بتواند خود را با شرایط جدید منطبق نماید.

و  انطباق پذیرى  عنوان  با  چهارمى  ویژگى  از  مى توان  بنابراین، 
انعطاف پذیرى نام برد که در تعریف ساختارها، به ویژه ساختارهایى 
که ماهیت زنده دارند، رخساره مى نماید. مصداق بارز این ویژگى 
در ساختارهاى طبیعى کامًال مشهود است، که در عکس العمل و 
واکنش به تنش ایجادشده در طبیعت براى حفظ حیات و پایائى، 
با شرایط  را  انعطاف پذیرى درونى، خود  به وسیله  و  به مرورزمان 
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جدید منطبق مى کنند، بى آنکه بر قوانین کلى حاکم بر ساختار 
آنها خللى واردشده باشد. 

نگاه ساختارگرایانه به شهر

عرصه شهر و به تبع آن دنیاى شهرسازى، همواره محل ظهور و 
بروز کالبدِى اندیشه هایى بوده است که چه بسا در بدو پیدایش 
خود، هیچ وجه اشتراکى با علوم محیطى نداشته اند. ساختارگرایى5 
به عنوان یک جنبش در معمارى و شهرسازى، نوعى بیانیه جدید 
و  عقاید  از  بهره گیرى  با  که  مى آید  شمار  به  نظرى  مبانى  در 
اظهارات معمارانى چند شکل گرفته است. ریشه اصلى این نحله 
در  اشتروس  لوى  کلود  ساختارگرایى  نظریه  از  برگرفته  فکرى 
وجود  بر  همواره  ساخت گرا،  اندیشمندان  است.  زبان شناسى 
ساختار اصلى (کل یگانه) و ساختارهاى کوچک (کل هاى کوچک) 
موجود در آن اشاره مى کنند، ازنظر آنان شهر دربرگیرنده سلسله 
مراتبى از سیستمهاى روساختى و ژرف ساختى است که مدام 
بر هم نهاده شده و برهم تأثیر گذاشته و به صورتى هم جانبه 

دریافت و ادراك مى شوند.

در این نگرش شهر به سه بخش کل هاى کوچک (اجزاء و عناصر)، 
کل بزرگ و یگانه  و روابط بین آنها تقسیم مى شود. نکته حائز 
اهمیتى که در مورد ساختار شهرها به عنوان یک سیستم زنده 
جود دارد، نیاز به انعطاف و انطباق ساختار شهر در برابر فشارها 
هر  مانند  است. شهر  آن  بر  وارد  و خارجى  داخلى  تنش هاى  و 
ساختار زنده اى که براى ادامه حیات نیازمند تغییر و تحول چه 
زمان،  در طول  هم  و  آنى  به طور  هم  روابط،  در  چه  و  اجزا  در 
زمانى  مکانى،  دگردیسى  و  شوندگى  دگرگون  ویژگى  دو  است. 
ساخت شهر، به منظور دستیابى به تعادل، نتیجه انطباق پذیرى و 

انعطاف پذیرى درون سیستمى است.

مؤلفه هاى اصلى ساختار شهر

عناصر سخت و پایدار بخش اصلى یا ساختار اصلى شهر، مرکب 
از شکل ها، فعالیت ها و فضاهایی از شهر است که به دالیل شکلی، 
فضایی و یا عملکردي، واجد ویژگی برجسته اى باشند. به دیگر 
کارکردهاي  شهر،  استخوان بندى  یا  شهر  اصلی  ساختار  سخن، 
چه  شهر  مضمون  و  جاى داده  خود  در  را  شهر  هویتى  و  اصلی 
آتی  توسعه  جهات  نیز  و  چندى  دیدگاه  از  چه  و  چونى  ازنظر 
کالبدى و معنائى آن را مشخص می کند. ازنظر چندى مى توان 
و  اصلى  ارتباطی، ساختمان هاى  اصلی  محورهاي  و  به شبکه ها 
فضاهاى باز عمومی اشاره داشت و ازنظر چونى به ارتقاى کیفیت 
تمرکز  بر  عالوه  شهر،  اصلی  ساختار  اندیشید.  شهرى  زندگى 
مذهبی  و  فرهنگی  حکومتی،  و  سیاسی  اقتصادي،  فعالیت هاى 
و فراغتی، موجبات تمرکز روابط اجتماعی را نیز فراهم مى آورد 
(بحرینى و همکاران، 1388) و مى تواند واجد ویژگى هاى خاص 

فضایى و بصرى و معنائى باشد. 

ویژگى هاى کالبدى

(شبکه  دسترسى  و  راه ها  شبکه  شامل  کالبدى  ویژگى هاى 
ارتباطى)، فضاهاى باز و سبز، تراکم، بافت مى شود.نیاز و وجود 
به  مربوط  ویژگى  نوع  هر  با  شهرها  همه  در  دسترسى  شبکه 
اجتناب ناپذیر  بالقوه  و  بالفعل  به صورت  اندازه  و  بافت  ساخت، 
است و ارتباط بین بخش ها و عملکردهاى مختلف از این طریق 
فراهم مى گردد.کریستوفر الکساندر شبکه هاى اصلى دسترسى را 
(بذرگر، 1382).  مى داند  اصلى ساخت شهر  مؤلفه هاى  از  یکى 
یکى دیگر از ویژگى هاى کالبدى شهر وجود فضاهاى باز است که 
در متون شهرسازى در اشکال مختلف تعریف مى شود و شامل 
انواع پارك ها، میدان هاى عمومى، فضاهاى بازى، مسیرهاى سبز 
و موارد دیگر مى شود. کنستانتین دوکسیادیس ساخت شهر را 
متشکل از 4 بخش فضاهاى باز، بخش مرکزى ، بخش ارتباطى 
حبیبى،  و  (حمیدى  مى نماید  معرفى  خاص  فضاهاى  بخش  و 
گرفتن  قرار  طرز  و  ترکیب  چگونگى  شهر  بافت    .(31  ،1376
اجزاء و عناصر شهر را بیان مى کند. حبیب بافت شهر را حاالت 
مختلف  ترکیبات  در  خالى  و  پر  فضاهاى  و  هم جوارى  مختلف 
معرفى  آن  مشخص کننده  اراضى  قطعه بندى  نحوه  همچنین  و 
مى نماید(حبیب، 1384، 4). تمام ویژگى هاى مطرح شده ازجمله 
مى گردد،  پیاده  و  سواره  دسترسى  شامل  خود  که  دسترسى 
فضاهاى باز در ساختار شهر به صورت هاى مختلفى بروز مى یابد، 
بافت شهر که به عبارتى مى تواند نمود بارز کالبد شهر که معرف 
نظام دسترسى و بلوك بندى است، ویژگى هاى کالبدى ساختار 

شهر را تعریف مى نمایند.

 ویژگى هاى عملکردى

جین جیکوبز ساختار شهر را از دید جامعه شناسانه موردبررسى 
از  اعتقاد است که ساختار شهر متشکل  این  بر  و  قرار مى دهد 
او  است.  کاربرى ها  از  اختالطى  و  متراکم  سرزنده،  واحدهاى 
شهرى  مراکز  درگرو  را  شهر  یک  زنده بودن  احساس  و  پویایى 
پیچیده، متراکم (تراکم و اختالطى از کاربرى ها و ساختمان هاى 
کالبدى  ساختار  کریر،  راب   .(1392 شواى،  مى داند  گوناگون) 
در سطح  کاربرى ها  توزیع  مراتبى  سلسله  نظاِم  را  شهر  فضایى 
شهر مى داند (کریر، 1386). کامیلو زیته ساختار شهر را رابطه 
وجود  میدان ها  و  تاریخى  بناهاى  ساختمان ها،  بین  که  مهمى 
به  ویژگى کالبدى  اصوالً  (زیته، 1388).  دارد، معرفى مى نماید 
تنهایى نمى تواند معرف ساختار شهر باشد و کالبد  تنها مى تواند 
فضا را براى حضور افراد آماده کنند. لذا توجه به ویژگى عملکردى 
ضرورى  شهر  ساختار  معرف  مشخصه هاى  از  یکى  به عنوان 
عملکردى  ویژگى هاى  مطرح شده  نکات  به  توجه  مى نماید.با 
ساختار شهر مى توان بر اساس ارتباط بین فعالیت و کالبد بیان 
نمود که در آن تراکم بیشتر، اختالط، تنوع و سازگارى کاربرى ها 

ازجمله نکاتى است که معرف این ویژگى مى باشند.
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ویژگى هاى فضایى و بصرى 

دارد  اشاره  نکته  این  به  شهر  ساختار  تعریف  در  لینچ  کوین 
شعورهاى  یا  اذهان  توسط  که  است  مادى  کلیت  یک  شهر  که 
انسانى ساکن در آن ادراك مى شود. آنچه از واقعیت ساختار شهر 
قابل تشخیص  الگوهایى  خوانا،  تصویرى  وجود  مى یابد،  اهمیت 
(از بلوك ها و فضاهاى شهرى) و قابلیت تصویربردارى ذهنى از 
آنها است (شواى، 1392) .بیکن معتقد است که طراحى ساختار 
توسط  را  از فضاهاى شهرى  متوالى  ادراکى  ایجاد  اصلى شهر،  
استفاده کنندگان تسهیل مى نماید و به ایجاد یک تصویر گروهى 
و اشتراکى از فضا نائل مى شوند (Bacon, 1967). نشانه ها، عناصر 
شاخص و شبکه نمادین در کنار دیدها و چشم اندازها و کیفیات 
فضایى ویژه نیز به شناخت ساختار اصلى شهرى کمک شایانى 
و  فضاها  از  برخى   (49  ،1376 حبیبى،  و  (حمیدى  مى نماید 
گردند  شهر  خوانایى  ایجادکننده  مى توانند  شهرى  عملکردهاى 
این  به  توجه  نمایند.  بسزایى  کمک  شهرها  بخشى  هویت  به  و 
شهر   از  ذهنى  تصاویر  ایجاد  و  بصرى  تأثیر  هویت بخش  عناصر 
هم به درك درستى از ساختار شهر خواهد انجامید و هم باعث 

شکل گیرى نقشه ذهنى در استفاده کنندگان فضا مى گردد.

از  یک  هر  اساس  بر  باال  در  مطرح شده  دستهبندى  به  توجه  با 
ویژگى ها،مى توان مؤلفه هاى مؤثر را تعریف نمود و بر این اساس 

مى توان ساختار شهر را به صورت دقیق ترى درك نم ود.

 تاب آورى
تعاریف تاب آورى 

تاب آورى در بسیارى از حوزه هاى علمى و در دامنه وسیعى از 
اکولوژى تا علوم اجتماعى، روانشناسى و اقتصاد به یک اصطالح 
مهم تبدیل شده است. واژه تاب آورى اغلب به مفهوم «بازگشت 
به تعادل» به کار مى رود و از ریشه التین «resilio» به معناى 
 Klein et al.,) است  گرفته شده  تعادل»  وضعیت  به  «برگشت 

.(2003

 1980 دهه  در  بار  اولین  براى  سوانح  برابر  در  تاب آورى 
و  براى جذب  بودن  توانمند  به مفهوم  و  واقع شد  مورداستفاده 
تاب آورى در  اشاره دارد.  برابر رویدادهاى خطرناك  پایدارى در 
قلمرو و حوزه هاى مختلفى تعریف مى شود. از دیدگاه کالبدى و 
تغییر  از  انرژى حاصل  براى ذخیره  توانایى  تاب آورى  جسمانى، 
بدون شکست  بار،  زیر  به صورت کشسانى  تغییر جهت  و  شکل 
یا ایجاد تغییر شکل است (Bodin& Wiman, 2004). هولینگ، 
تاب آورى را در حوزه سیستمهاى اکولوژیکى مطرح نمود که آن را 
مقدار اختاللى که زیست بوم مى تواند بدون ایجاد تغییرات عمده 
و اساسى در ساختار خود جذب کند و پایدار باقى بماند، تعریف 
مى نماید (Holling, 1973). کارپنتر و همکارانش، تاب آورى در 

حوزه اجتماعى-اکولوژیکى  را به صورت زیر تعریف مى کنند:

-میزان تخریب و زیانى که سیستم قادر است جذب کند بدون 
آنکه از حالت تعادل خارج شود؛

در  خود  تجدید  و  سازمان دهى  براى  سیستم  توانایى  میزان   -
شرایط مختلف؛

یادگیرى  ظرفیت  افزایش  و  ایجاد  در  سیستم  توانایى  میزان   -
 Carpenter et al.,) و تقویت سازگارى با شرایط مطرح نمودند

.(2001

و درنهایت گادسچاك، در حوزه اجتماعى و جامعه  تاب آورى را 
شبکه پایدارى از سیستم هاى کالبدى و جوامع انسانى مى داند 
که قادر به مدیریت وقایع شدید است؛ وى معتقد است در طول 
به نجات و عملکرد تحت فشار  قادر  باید  سوانح، هر دو سیستم 

.(Godschalk, 2003) شدید باشند

از این تعاریف و معانى، مى توان کلمات کلیدى مرتبط با تاب آورى 
را استخراج نمود. کلماتى از قبیل:

 تحمل تنش، جذب فشار دینامیکى، بازتوانى، سرعت بازگشت 
تجارب  از  آموختن  تطبیق،  توانایى  و  عادى، ظرفیت  به شرایط 
درجه  باالترین  خارجى،  منابع  به  بى نیازى  و  مقاومت  گذشته، 
شرایط،  تثبیت  سریع،  بازتوانى  آسیب پذیرى،  کاهش  عملکرد، 

مؤلفه هاى اصلى ساختار شهر مورد بررسىویژگى

کالبدى
و  راه ها  شبکه  قدمت)،  دانه بندى،  (الگوى  شهرى  بافت  مصنوع)،  و  (طبیعى  کالبدى  عناصر  و  اجزاء 

دسترسى ها،فضاى باز، تراکم، شریان ها و تأسیسات حیاتى

کاربرى، ترکیب و هم جوارى عملکردها، تمرکزهاى جمعیتى و فعالیتى، کاربرى هاى ویژهعملکردى

نشانه ها، عناصر شاخص و شبکه نمادین، کیفیات فضایىفضایى

جدول 1. ویژگى هاى ساختار شهر و ابعاد آن (مأخذ: نبوى رضوى، 1396)
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عملکردو  درجه  باالترین  انقطاع،  زمان  کاهش  و  ظرفیت جذب 
خودسازمانى . 

تمامى این مفاهیم و معانى به کسب درك درستى از تاب آورى 
تاب آورى  که  نمود  بیان  مى توان  به طورکلى  مى نماید.  کمک 
داراى دو کیفیت است : کیفیت ذاتى (عملکرد در طول دوره غیر 
انطباق پذیرى (انعطاف پذیرى و پاسخ گویى  از بحران) و کیفیت 
در طول بالیا). دو نکته ویژه را مى توان از تعاریف فوق استنباط 

نمود : 

دیده  فرایند  یا  توانایى  به منزله  بیشتر  تاب آورى  است  (1) الزم 
شود و نه محصول و نتیجه؛

(2) الزم است تاب آورى به مثابه قابلیت سازگارى و انعطاف پذیرى 
سیستم تصور شود و نه صلبیت و ناسازگارى سیستم.

 انواع تاب آورى
: تاب آورى  از تاب آورى در متون مربوط وجود دارد  سه تفسیر 
مهندسى6 (به عقب رفتن و بازگشت به تعادل7)، تاب آورى چند 
تعادلى8(حرکت به سمت جلو9) و تاب آورى اجتماعى اکولوژیکى10 

(تکاملى11) که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

تاب آورى مهندسى

است  اقتباس شده  زیست محیطى  علوم  از  مهندسى  تاب آورى 
به  بازگشت  نرخ  و  آشفتگى ها  و  اختالالت  برابر  در  مقاومت  که 
تعادل بهینه را شامل مى گردد و بر فهم اجزاِء سیستم، کاربرد 
جهانى اصول تاب آورى و «کارایى، ثبات، قابلیت پیش بینى بودن 
کاربردهاى  در   .(Allan & Bryant, 2013) دارد  داللت  آن» 
استفاده  مخاطرات  و  سوانح  مدیریت  در  عمده  به طور  عملى، 
یا  شهر  آیا  که  است  براین  مهندسى  تاب آورى  تمرکز  مى شود. 
را  و مؤسساتش  زیرساخت ها  سایر سیستمها مى تواند جمعیت، 
در  اساسى  . سؤال  بازتوانى کند  فاجعه بار  رویداد  دنبال یک  به 
و  سریع  اندازه  چه  تا  یک سیستم  که  است  این  تاب آورى  این 
در  مقاومت  بر  آن  تأکید  بازمى گردد.  پایدار  حالت  به  کارآمد، 
 Seeliger &)برابر اختالل و محافظت ازآنچه موجود است، است

.(Turok, 2013

تاب آورى چند تعادلى

مجوز  که  دارد  وجود  زیرساخت ها  از  بخش هایى  هر شهرى  در 
بازگشت به شرایط و وضع پیش از سانحه را ندارند و حفظ آنها 
با  آمدن  کنار  و  حفظ  از  بهتر  ممکن،  تغییر  و  نیست  مطلوب 
و  تغییر  است.  مقرون به صرفه  و  و عملى  بوده  نامطلوب  سیستم 
تقویت  را  تاب آورى  از  دیگرى  تفسیرهاى  سیستمها،  دگرگونى 
از تاب آورى  مى نماید. برخالف تاب آورى مهندسى، نوع دیگرى 
سیستم  به  که  دارد  وجود  تعادلى12  چند  تاب آورى  عنوان  با 
درجایى  مى کند.  توجه  مختلف  تعادل هاى  از  ترکیبى  به عنوان 

که تاب آورى مهندسى بر آن کارآمدى13تمرکز مى کند که یک 
بر  تعادلى  چند  تاب آورى  کند،  بازتوانى  را  خود  بتواند  سیستم 
چه  که  معنا  این  به  است،  متمرکز  سیستم  درونى  استحکام14 
را  تغییرات  و  بماند  باقى  حالت  یک  در  مى تواند  مدت سیستم 
سمت  به  و  برسد  شکست  نقطه  به  آنکه  از  پیش  کند،  تحمل 
انطباق پذیرى15 مقوله بنیادى رویکرد  سازمان دیگر تغییر کند. 
تعادلى در تاب آورى است. تاب آورى چند تعادلى به دنبال انطباق 
سیستم به منظور بهتر کنار آمدن یا از بین بردن فشار یا ضربه 
موجود است. دیدگاه چند تعادلى در مورد شهرهاى تاب آور در 
مواجه با موقعیت هاى پایدار خوش بین است که مى تواند برخى 
 Seeliger &) از فشارها را در همین سازمان کنونى تحمل کند

.(Turok, 2013

تاب آورى اجتماعى اکولوژیکى

نیروهاى  و  اجزاء  متقابل  روابط  مورد  در  اکولوژیکى،  تاب آورى 
قرار  تغییرات  تحت  مى تواند  سیستم  یک  است؛چگونه  سیستم 
گیرد و همچنان عملکرد و ساختار خود را حفظ نماید؛ چگونه 
و چگونه مى تواند ظرفیت خود  مى تواند خودسازمان دهى کند؛ 
را براى آموختن و انطباق پذیرى16 افزایش دهد و تکامل بخشد. 
تکامل، تاب آورى اکولوژیکى را به نمایش مى گذارد: نیرویى (در 
یک سیستم) است که از جهش هاى تصادفى اجزاء (یک سیستم)  
در جهت ماندگارى و دوام استفاده مى کند. اما پیش بینى چگونگى 
را  اکولوژیکى  تاب آورى  ویژگى هاى  است.  دشوار  آن،  کار  نحوه 
متفاوت  بودن،  غیرقابل اندازه گیرى  برشمرد:  چنین  مى توان 
بودن در مقیاس هاى مختلف، تداوم، تغییر و غیرقابل پیش بینى 
نباشند،  این ویژگى ها ممکن است همیشه آشکار  بودن وغیره، 
اما احتماالً زمانى که اختاللى به وجود مى آید و زمانى که نیاز 
به انطباق پذیرى است، فعال مى شوند. طبیعت به شکلى روشن 
مى دهد  نشان  و  مى پردازد  نکته  این  بیان  به  متناقض  گاه  و 
و  ضربه ها  از  جلوگیرى  به منظور  سخت  بسیار  تالش هاى  که 
شوك هاى وارده، مى تواند اشتباه باشد، دربسیارى از موارد، عدم 
و  بالقوه  تا خطرات  مى شود  زیست بوم سبب  در چرخه  دخالت 
بالفعل بدون ایجاد ظرفیت یا توانایى جدید براى کنار آمدن با 
آنها، با استفاده از ظرفیت هاى موجود و غیرفعال انباشته شده در 

.(Allan  & Bryant, 2013) سیستم،  مرتفع گردند

بین  پویا  تعامل  تمرکز مى کند،  تاب آورى  بر  مفهوم دیگرى که 
و  انسان  مفهوم،  این  در  است.  اجتماعى  و  اکولوژیکى  تغییرات 
سیستم هاى بیوفیزیکى، به جاى سیستمهاى مستقل از یکدیگر، 
به عنوان سیستم هاى مکمل، متکامل و مرتبط درك مى گردند. 
جوامع و شهرها چنان سیستم هاى بشرى پیچیده، با تنوعى از 
سیستم هاى طبیعى و انسان ساخت در تعامل بوده و در سطوح 
مختلف عمل مى کنند. مشخصه کلیدى سیستم هاى انطباق پذیر 
پیچیده توسط سیلیرز17 به عنوان عناصر متعددى که به طور پویا با 
یکدیگر تعامل دارند و چرخه هاى بازخورد مستقیم و غیرمستقیم 
به وسیله  سیستم  رفتار  است:  داده شده  توضیح  مى کنند،  ایجاد 
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بر  تمرکز  به وسیله  تا  مى گردد  توصیف  بهتر  تعامالت،  طبیعت 
سازوکارهاى  و  بازخوردى  چرخه هاى  به تنهایى.  سیستم  اجزاء 
تقویت شده، پیش بینى رفتار تکاملى سیستم هاى پیچیده را حتى 
اغلب  سیستم هایى  چنین  مى سازد.  مشکل  دقیق،  اطالعات  با 
توانایى  و  قدرت  آنها  به  که  دارند  خودسازمان دهى  توانایى هاى 
براى تغییر در مواجهه با تهدیدات داخلى و خارجى را مى دهد. 
نه یک  اکولوژیکى تاب آورى، یک فرایند است  مفهوم اجتماعى 
نتیجه. تمرکز بر حالت تعادل صرف نیست بلکه حالتى از تنظیم 

 .(Seeliger&Turok, 2013) و تکامل دائمى و مستمر است

تاب آورى در شهرسازى 

جامعه  سیاست هاى  و  (شهرسازان)  معماران،  نقش  بررسى 
متخصصان معمارى در کشورهاى پیشرفته زلزله خیز حـاکى از 
آن اسـت کـه معمـاران نقـش راهبرى تخصصى را در گروه هاى 
طراحى بر عهده دارنـد و مى توانند سطح آگاهى متخصصان را 
به گونه اى ارتقاء بخشند که خطـر و خرابـى ناشى از زلزله را تا 
شهرسازان)  معماران(و  دیگر  سوى  از  دهند  کاهش  امکان  حد 
به عنوان اعضاى کلیدى گروه هاى طراحى سازگار با زلزله هستند 
بازسازى پس  و  بازیابى  عملیات  در  مهمى  بـسیار  نقـش  نیز  و 
سوانحى  پى  در   .(55  ،1389 (موسوى،  عهده دارند  بر  را  زلزله 
چون طوفان، سیل و زلزله، و اختالل هاى وارده در چرخه زندگى 
انسانى و محیط هاى انسان ساخت، مفهوم تاب آورى در نظریه هاى 
شهرسازى18 نفوذ کرده است . اما کدام نوع از تاب آورى مى تواند 
مدنظر باشد؟ تاب آورى مهندسى، احتماالً یک ضربه هولناك به 
تاب آورى  نوع  این  در  زیرا  است،  شهرى  طراحى  و  برنامه ریزى 

گرفته  نظر  در  تغییر  بدون  و  خشک  سیستمى  شهر  سیستم 
مى شود و تعادل را تنها بازگشت به حالت اولیه مى شناسد، حتى 
ناپایدار  و  ایجاد اختالل وضعیتى شکننده  از  اگر وضعیت پیش 
باشد. تاب آور چند تعادلى نیز، گزینه مناسبى براى سیستم هاى 
بلکه  نیست  مدنظر  موجود  شرایط  بهبود  زیرا  نیست،  شهرى 

تمرکز بر شرایط کنونى است.

آن،  منظر  شامل،  شهر  حوزه  کل  از  -ترکیبى  شهر  محیط   
اجزاء سیستم شهر هستند  آن-  کالبدى  و محیط  زیرساخت ها 
به طور  و  رادارند  سریع  به طور  تعادل»  به  «بازگشت  به  نیاز  که 
کارآمد مى توانند بازتوانى بعد از سانحه را بهبود بخشند. تمرکز 
بالقوه  توانائى هاى  بر  شهر  سازندگان  و  ریزان  برنامه  مهندسان، 
افتد.  بازتوانى و تاب آورى شهر مؤثر  بالفعل شهر مى تواند در  و 
ارتباطات شهرى در معناى عام کلمه در بسیارى از موارد نتیجه 
تو  تو در  فرایندهاى غیرخطى حیات شهرى است. مقیاس هاى 
خیابان،  بلوك،   ، ساختمان ها19  و  بناها  ناپیوسته  و  منفصل  اما 
بیانگر آن است که ریخت شناسى و گونه  محله، منطقه و شهر 
ساختاریافته اند.  اکولوژیکى  سیستم  یک  مانند  شهرى  شناسى 
به عالوه امروزه، نظریه هاى شهرى سیستم محور، مفاهیمى چون 
تنوع، پیمان بندى، تغییرپذیرى، نوآورى و ... را طرح مى کنند که 
در تاب آورى اکولوژیکى از ضرورت ها هستند.  بنابراین مى توان 
را برحسب تاب آورى  از آشفتگى و اختالالت  بعد  بازتوانى شهر 
اکولوژیکى، بررسى کرد که در آن عامل انطباق پذیرى و هدایت 
طراحان شهرى، مؤسسات خصوصى، عمومى و دولتى و جوامع با 
توان هاى خفته و عیان اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و محیطى از 

.(Allan  & Bryant, 2013) ضرورت هاى اولیه هستند

ویژگى هاى انواع تاب آورىانواع تاب آورى

بازگشت به حالت و تعادل اولیه سیستم( پیش از قرار گرفتن در معرض اختالل)•  تاب آورى مهندسى

تأکید بر مقاومت در برابر اختالل و محافظت از وضع موجود• 

تمرکز بر کارآمدى سیستم• 

تحمل اختالالت سیستم پیش از آنکه به نقطه شکست برسد• تاب آورى چند تعادلى

انطباق پذیرى سیستم به منظور بهتر کنار آمدن یا از بین بردن فشار یا ضربه• 

تمرکز بر استحکام و تحمل سازمان کنونى و نه بهبود آن• 

تحمل اختالالت با حفظ عملکرد و ساختار سیستم• تاب آورى اکولوژیکى

توانایى خودسازمان دهى در سیستم• 

انعطاف پذیرى سیستم به منظور بهتر کنار آمدن یا از بین بردن فشار یا ضربه• 

جدول 3. ارتباط موجود بین ساختار شهر و نحوه  افزایش تاب آورى در برابر زلزله (مأخذ: نبوى رضوى، 1396)
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رویکرد غیر تعادلى تاب آورى

 ( انعطاف پذیرى، انطباق پذیرى)

رویکرد تعادلى تاب آورى

 (کاهش آسیب پذیرى)

ابعاد ویژگى هاى 
ساخت 
شهر 

* ایجاد انتظام ساختارى و فضایى بین مراکز اصلى 
و ساختمان هاى شهر و ساخت اصلى شهر براى 

منعطف ساختن و سازگار نمودن فضا؛

* ایجاد شرایط بهره بردارى ساختمان هاى مهم و در 
برخى موارد تغییر کاربرى آنها در شرایط اضطرار. 

* ضرورت بازنگرى در نحوه  شبکه ارتباطى موجود بین 
عناصر کالبدى ویژه و اتصال آن با ساختار اصلى شهر 

براى کاهش آسیب پذیرى؛

* ضرورت پایائى ساختمان ها و عناصر کالبدى ویژه 
مانند ساختمان شهردارى، دانشگاه؛

* ضرورت  حفظ آثار و ساختمان هاى تاریخى از طریق 
تمهیدات سازه اى و مقاوم سازى. 

اجزاء و عنصر 
کالبدى 
(عناصر 

طبیعى و 
مصنوع)

ویژگى هاى کالبدى 

* کاهش تراکم و ایجاد قطعه بندى درشت و  منظم 
منطبق  با  شرایط حین و پس از سانحه و توجه 

به ضرورت نفوذپذیرى در بافت.

* توجه به تراکم هاى باال در بافت ریزدانه ( افزایش 
آسیب پذیرى در این نقاط ) اتخاذ سیاست هاى مناسب 

براى تخلیه و اسکان در حین و پس از زلزله.

بافت شهرى 
و (الگوى 

قطعه بندى و 
دانه بندى)

* ضرورت توجه به بازطراحى و نوسازى بافت شهرى 
در انطباق با اختالل موجود.

*  توجه به بافت قدیمى و میانى، ضرورت تخفیف خطر 
و کاهش آسیب پذیرى آن توسط تمهیدات سازه اى در 

بناها و تخفیف خطر در فضاهاى شهرى 

بافت شهرى 
و قدمت

* مشخص نمودن و حداکثر فاصله مکانى و زمانى تا 
فضاى باز و اعمال آن در ضوابط طراحى شهرى؛

* مشخص نمودن تناسبات بهینه بین عرض معابر و 
ارتفاع آن به منظور جلوگیرى از مسدود شدن مسیر 

توسط تخریب بدنه معابر.

*توجه به سلسه مراتب دسترسى و باال بردن نفوذپذیرى 
در بافت

* امکان تخلیه سریع استفاده کنندگان از فضا و  عملکرد 
مناسب در زمان سانحه و بعد از آن؛

* بازیابى سریع دسترسى هاى تخریب شده و حفظ 
مسیرهاى اضطرار در زمان سانحه.

شبکه راه و 
دسترسى ها

مناسب   فضایى  آرایش  و  اندازه  توزیع،  ایجاد،   *
و  شهر  مقیاس  در  عمومى  و  شهرى  باز  فضاهاى 
برحسب ساختار و عملکرد در مقیاس هاى کوچک تر  
به منظور  بهبود تعامالت بین شهروندان و استفاده در 

زمان اضطرار.

* امکان دسترسى به فضاهاى ایمن و توزیع فضایى 
مناسب آن؛

* وجود مناطقى براى ایجاد اسکان اضطرار و موقت و 
تخلیه آوار.

فضاى باز 
شهرى

* طراحى منطبق بر ایجاد رابطه صحیح بین تراکم 
ساختمانى و عرض معابر؛ 

* کاهش تراکم.

* وجود تناسبات صحیح بین تراکم ساختمانى و تعداد 
طبقات با عرض معبر مجاور و مقاوم سازى معابرى که 

این تناسب در آنها رعایت نشده است.

تراکم

* ایجاد خیابان ها و معابر با عرض متناسب براى 
استقرار تأسیسات حیاتى مانند آب و فاضالب، گاز، 

برق؛

* بازنگرى در مکان یابى و توجه به حفظ حریم ها در 
استقرار سایر کاربرى ها نسبت به شریان هاى حیاتى.

* به روزرسانى و مقاوم سازى شریان هاى حیاتى موجود 
در جهت به حداقل رساندن آسیب پذیرى آن در زمان 

سانحه و بعد از آن؛

* ارتقاى قابلیت مرمت سریع سیستم شریان ها و 
تأسیسات اصلى شهر.

شریان ها و 
تأسیسات 
حیاتى 

جدول 3. ارتباط موجود بین ساختار شهر و نحوه  افزایش تاب آورى در برابر زلزله (مأخذ: نبوى رضوى، 1396)
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و  ایمنى  افزایش  طریق  از  آسیب پذیرى  کاهش  ضرورت  زلزله، 
را  آسیب پذیرى  است.  شده  موجب  را  شهر  در  انطباق پذیرى 
مى توان مجموع ســه عامل مقاومت فیزیکی بافت، عدم امکان 
بحران  از  پس  شهر  بازگشت پذیرى  توان  عدم  و  امدادرسانى 
دانســت(امین زاده و عادلى، 1393). تالش ها و اقدامات بازسازى 
با ظرفیت سازى  تا  فاجعه، در پى آن هستند  از  بازتوانى پس  و 
نمودن  اثربخش  و  شهر  زیرساختى  ظرفیت  افزایش  مفهوم  (به 
تالش هاى همگانى و بسیج عمومى به هنگام وقوع فاجعه)، خطر 
را تعدیل نموده، آسیب پذیرى را کاهش داده و تاب آورى را افزایش 
دهند. امرى که اغلب در الگوى «غیر تعادلى» مغفول مى ماند و 
تا کاهش «  ارتقاء «انعطاف پذیرى» است  و  ترویج  بیشتر  هدف 
فراگیرترى  کاربست  که  تعادلى  غیر  الگوى  در  آسیب پذیرى». 
براى طراحى شهرى دارد فرض بر این است که ساختار شهرهاى 
تاب آور متشکل از اجزاء و مؤلفه هایى هستند که قادرند با شرایط 
جدید منطبق گردند و لزوماً به حالت قبلى خود (بر اساس آنچه 

در الگوى تعادلى وجود داشت) بازنمى گردد (همان).

طراحِى شهر تاب آور

«تاب آورى» مفهومى نوظهور در طراحى شهرى است که تفکرى 
آسیب پذیرى  از  به نحوى که  شهرها  طراحى  خصوص  در  جدید 
کمتر و انعطاف پذیرى بیشترى برخوردار باشند را ترویج مى کند. 
میزان الهام پذیرى طراحان شهرى از اکولوژى به دو مؤلفه کلیدى 
 Arefi,) که در شهرها و سازواره ها مشترك است، بستگى دارد

:(2011

1) بازیابى پس از «فاجعه» یا بازیابى پس از «بیمارى»؛

2) «کنار آمدن با تغییرات و مدیریت آنها». 

بازتوانى پس از فاجعه یا بیمارى در یک شهر یا در یک سازواره، 
دو گزینه را به ذهن متبادر مى سازد: بازگشت به وضعیت قبلى 
یا پیگیرى یک وضعیت ارجح. گزینه بازگشت به وضعیت قبلى، 
الگویى تعادلى را بازنمایى مى کند که با ظرفیت سازى و دستیابى 
به حالت عادى همراه است. خطر فجایع و بالیاى طبیعى چون 

* افزایش کاربرى هایى  مانند فضاهاى سبز و باز شهرى. * ارتقاى نظام کاربرى براى کاهش آسیب پذیرى. کاربرى

ویژگى هاى عملکردى

* ایجاد و اختالط کاربرى هاى سازگار؛

* توزیع متناسب فض اهاى سبز و باز ایمن.

* حذف عملکردهاى ناسازگار؛

* مجاورت عملکردهاى سازگار؛

* عدم اختصاص کاربرى به اراضى مستعد خطر به ویژه فضاى 
باز و سبز.

ترکیب و 
هم جوارى 
عملکردها

* سازگار نمودن تمرکزهاى فعالیتى و جمعیتى در 
ساختار اصلى شهر با مکان هاى تخصیص داده شده و 

جلوگیرى از به وجود آمدن آن در مکان هاى مستعد خطر؛

* مکان یابى مناسب کاربرى هاى ویژه عمومى در این 
قسمت از ساختار شهر.

* شناخت تمرکزهاى فعالیتى و جمعیتى در ساختار شهر و  
مقاوم سازى و توانمندسازى آن در مواجهه با سوانح.

تمرکزهاى 
جمعیتى و 

فعالیتى

* مکان یابى مناسب کاربرى هاى ویژه عمومى در سطح 
شهر؛ 

کاربرى هاى  اصولى  طراحى  براى  ویژه  ضوابط  تعریف   *
عمومى در ساخت اصلى شهر.

*شناسایى کاربرى هاى ویژه از قبیل بیمارستان، آنش نشانى، 
فرودگاه ها و غیره، در ساخت اصلى و ضرورت توجه به کاهش 

آسیب پذیرى فیزیکى آن در زمان اضطرار.

کاربرى هاى 
ویژه

نقشه  آوردن  وجود  به  به منظور  محیط  خوانایى  بهبود   *
زمان  در  فضا  از  استفاده کنندگان  و  کاربران  براى  ذهنى 
نشانه هاى موجود  پیش، حین سانحه و پس  از آن توسط 

و ایجاد نشانه هاى جدید.

*استفاده از این ویژگى در ساخت شهر به کاهش 
آسیب پذیرى و  تلفات کمک مى نماید و  ویژگى جهت یابى و 
درنهایت خوانایى  مناسب در هنگام فرار و دریافتن محله اى 

امن را بهبود مى بخشد.

* مشخص نمودن نشانه هاى شهرى.

نشانه ها، عناصر 
شاخص و 

شبکه نمادین

ویژگى هاى فضایى، بصرى و 
به عنوان زیباشناختى مى تواند  شهر  در  تعلق  و  مکان  حس  ارتقاى   *

و  شهر  ساختار  نمودن  سازگار  براى  مناسب  زمینه اى 
دست یابى به وضعیت ارجح در جهت افزایش تاب آورى در 

نظر گرفته شود. 

*استفاده از وجود کیفیات فضایى در ساخت شهر مانند 
حس دلبستگى و تعلق، به توجه بیشتر استفاده کنندگان فضا 

و شهروندان منتج مى شود که در کاهش آسیب پذیرى فضا 
بسیار مؤثر است. 

کیفیات فضایى

رویکرد غیر تعادلى تاب آورى 

( انعطاف پذیرى، انطباق پذیرى)

رویکرد تعادلى تاب آورى

 (کاهش آسیب پذیرى)

ابعاد ویژگى هاى 
ساخت 
شهر 
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تبیین رابطه ساختار شهر و تاب آورى

براى دست یابى به پایائى شهر، مى توان از تاب آورى اکولوژیکى 
به عنوان بهترین گزینه در میان سایر گزینه ها بهره برد. تاب آورى 
اکولوژیکى، نیاز به مشارکت و گفتگوهاى بیشترى با اهالى جامعه 
فضاهاى  طراحى  در  آنان  کردن  درگیر  براى  موردنظر  شهرى 
عمومى شهرى دارد. با توجه به تقسیم بندى تاب آورى اکولوژیکى 
رابطه ساختار شهر  تعادلى مى توان  و غیر  تعادلى  الگوى  به دو 
به  توجه  با  نمود.  بررسى  به طور مجزا  الگو   دو  از  با هر یک  را 
نظریه هاى شهرسازان ساختارگرا و دسته بندى ویژگى هاى ساخت 
شهر در سه گروه ویژگى هاى کالبدى، ویژگى هاى عملکردى و 
ویژگى هاى فضایى و بصرى، مى توان ارتباط  موجود بین ساختار 
در  اکولوژى  رویکرد  ازآنجاکه  نمود.  بیان  را  تاب آورى   و  شهر 
دودسته تعادلى و غیر تعادلى تقسیم مى شود، این دو رویکرد در 
هریک از ابعاد ساختار شهر با در نظر گرفتن اختالل تحمیل شده 
به   3 جدول  مى شود.  بررسى  زلزله)  اینجا  (در  ساختار  این  بر 

تبیین این ارتباط مى پردازد:

 نتیجه گیرى
هدف اصلى مقاله حاضر، تبیین رابطه بین ساختار شهر و چگونگى 
امکان افزایش تاب آورى در شهر است. به منظور تبیین این رابطه 
ابتدا ساخت شهر تعریف شد و ابعاد آن مشخص گردید. این ابعاد 
شامل ویژگى هاى کالبدى، ویژگى هاى عملکردى و ویژگى هاى 
فضایى-بصرى است که هرکدام از آنها داراى ابعاد خاصى است. 
نگاه سیستمى به شهرها، آنها را به عنوان سیستم هاى پیچیده اى 
کالبدى  سیستم  بیان کننده  شهر  ساختار  و  مى نماید  تحلیل 
ابعاد  از  یکى  به عنوان  سیستم  این  بررسى  است.  شهر  فضایى 
سیستم پیچیده شهرها، درك رفتار و واکنش شهر را در مقابل 

سوانحى چون زلزله سهل مى نماید.

عملکرد  درك  جهت  در  را  مناسبى  بینش  تاب آورى  تئورى 
سیستم هاى پیچیده در برابر اختالالت و مدیریت پایدار آنها به 
ویژه در برابر سوانحى چون زلزله فراهم مى آورد. تئورى تاب آورى 
را مى توان در سه گروه دسته بندى نمود. تاب آورى مهندسى که 
موجود  وضع  از  حفاظت  و  سوانح  برابر  در  مقاومت  بر  تأکید  با 
در  استفاده  براى  مناسبى  رویکرد  به طورکلى  و  مى شود  تعریف 
شهر نیست. نوع دیگر تاب آورى، تاب آورى چند تعادلى است که 
تغییرات  تحمل  و  موجود  حالت  براى حفظ  توانایى سیستم  بر 
پیش از آنکه به آستانه تحمل آن شکسته شود، تأکید دارد و به 
دنبال حفظ موقعیت باثبات است که این دیدگاه هم در مورد شهر 
از کارآمدى الزم برخوردار نیست. دیدگاه سوم تئورى تاب آورى 
اکولوژیکى است . این نوع تاب آورى، سیستم را به عنوان سیستمى 
که دائماً به صورت غیرخطى در حال تغییر است، درك مى کند. 
با روابط متقابل اجزاء سیستم ها  تاب آورى اکولوژیکى در رابطه 
و نیروها؛ نحوه و چگونگى پذیرفتن تغییرات با حفظ عملکرد و 

ساختار؛ نحوه خودسازمان دهى سیستم و افزایش ظرفیت براى 
با  رویکرد  این  است.  انطباق پذیرى  و  قبلى  تجارب  از  آموختن 
ماهیت شهرها و تاب آورى آنها مرتبط است. به طورکلى،تاب آورى 
در شهر به توانایى سیستم شهرى و همه اجزاء متشکله آن براى 
حفظ و بازگشت سریع به عملکرد مطلوب در مواجهه با اختالالت 
مرتبط است و در این دیدگاه مى توان تاب آورى شهر  را از دو 
منظر بررسى نمود. ازیک طرف مى توان تنها بازگشت به وضعیت 
قبلى را در نظر داشت که رویکرد اصلى کاهش آسیب پذیرى شهر 
به گذشته  نسبت  مناسب تر  به وضعیت  انتقال  دیگر  از طرف  و 
انعطاف پذیرى  ارتقاء  اصلى  هدف  این  در  که  داشت  نظر  در  را 
است و درنهایت رابطه ساختار شهر با تاب آورى از هر دو منظر 
بیان شد. به طورکلى در مقایسه بین دو الگوى مطرح شده تعادلى 
تعادلى  غیر  الگوى  که  داشت  اذعان  مى توان  تعادلى،  غیر  و 
داراست.  و طراحى شهرها  در شهر  را  بیشترى  استفاده  قابلیت 
ماهیت شهر به عنوان سیستمى زنده و در حال تغییر به سختى 
مى تواند خود را با بازگشت به وضعیت گذشته هماهنگ سازد که 
درعین حال پایدار بماند و شکننده نباشد. تأکید طراحان شهرى 
برقرارى  آسیب پذیرى،  رویکرد کاهش  به جاى  انعطاف پذیرى  بر 
ثبات و حفظ وضع موجود، مى تواند حرکت به سمت شهر تاب 
آور و درنهایت پایدارى را تسهیل نمایند و عملکرد شهر را براى 

مواجهه با سوانح آتى بهبود بخشد.

 پى نوشت ها
1. Structure

2. Wholeness

3. Transformation

4. Self-regulation

5. Structuralism 

6. Engineering resilience

7. Bounce back

8. Multi-equilibria

9. Bounce-forward

10. Socio-ecological resilience

11. Evolutionary

12. Multi-Equilibria Resilience

13. Efficiency

14. Robustness
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15. Adaptation

16. Adaptation

17. Cilliers

18. Urbanism theory

19. Building plot
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on it will be investigated and it shows that it’s possible to enhance the resilience of cities through design or 
redesigning urban structures. 

Keywords: Structuralism, urban structure, vulnerability, resiliency, durability 
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Abstract
Digital In contemporary cities, quantitative and qualitative problems have been increasing unprecedentedly. Cities as 
the most complex man-made structure are facing with a wide variety of risks and numerous vulnerabilities. Disasters, 
whether caused by humans or nature, impose significant threats to sustainability. Specifically natural disasters and 
its impacts on the environment can lead to catastrophes that are often irreversible. Earthquake is one of the major 
unpleasant natural tragedies which unfortunately produces a huge destruction in a very short period of time and as a 
result so many suffering and devastation appears in the cities.
Resiliency as an emerging concept in urban development, is a new approach to design flexible cities to confront 
shocks and vibrations that provides vulnerability reduction in cities against the stress and shocks. In fact, Resilience 
has become an important goal for cities particularly in the face of earthquakes. This concept which was adapted from 
ecological sciences, imagines cities like living organisms which in face of a variety of stresses, should be released or 
otherwise it fails and the system breaks down.
Furthermore, Main urban structure of a city is an important factor in organized cities on the ground that recognition 
of it will help urban planners and designers to plan networks, main elements and spaces for cities. Urban structure is 
composed of sets of main axis and interconnected networks of land-use and various and different urban elements that 
cause integrity in a city. This structure extends its components in whole of a city and it is a basis for cities spatial-
physical organization. It represents the cities general characteristics. Due to the fact that size of city, complexity 
and multiple issues, urban planners and designers can concentrate on urban structure instead of focusing on all 
of components in a city and it can helps them to find solutions more easily. This paper aims to re-examine the 
characteristic of urban main structure and its relationship with resiliency against natural disasters like earthquakes. 
Community actions in cities are always affected by urban form and structures. Physical structures of cities have 
drastic effects on the occurring of phenomena and community reaction. It should be regarded as an important point 
in the face of disasters like an earthquake. The main questions of the paper are: what is the urban structure and what 
are its dimensions? Is there any relationship between urban structure and changing the level of resiliency against 
earthquakes in cities? Therefore, urban structure and its dimensions should be surveyed. In the first step, this research 
aims to explain urban structure and its important dimensions based on expert's opinions. In the second step, resiliency 
definitions in different domains are investigated. Next, different type of resiliency conceptual patterns which are 
engineering, multi-equilibria and ecological are explained, and the most appropriate one for cities are selected in 
connection with urban structure. Finally, the relationship between the urban structure and the level of resiliency 
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