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Extended Abstract 

Introduction 

Resilience is introduced as a concept of dealing with disorders, surprises, and changes. Informal 

settlements are a dangerous place for their residents. Many poor urban inhabitants live in the 

worst quality areas, such as the edge of valleys, flood-prone areas or slopes. Based on it, how to 

deal with and resilience of informal settlements against environmental hazards is one of the 

most important urban challenges due to the lack of proper urban infrastructure and the drop of 

physical, social, economic and institutional functions. So, these days, the new approach of crisis 

management is urban resilience. Sohrabiyeh neighborhood, as an informal settlement that is 

located on the suburb of Karaj, has not an appropriate condition against environmental and 

human crises. According to it, what is the level of resilience of neighborhood’s different 

dimensions against hazards and disasters and how is the impact of resilience dimensions on the 

vulnerability of the neighborhood texture? In this regard, the present study evaluates the 

resilience status of Sohrabiyeh neighborhood and prioritizes its components. 

 
Methodology 

The study’s research method is descriptive-analytical and in terms of nature is an applied- 

developmental. By using of simple random sampling, 384 questionnaires were prepared and 

completed. SPSS and Smart PLS, Arc GIS software were used in order to data analysis, evaluate 

resilience level, prioritization of its components and spatial analysis in Sohrabiyeh 

neighborhood. The resilience of four dimensions in Sohrabiyeh neighborhood was determined 

by utilization of single-sample T-test. The effect of four dimensions on resilience was fined out 

and ranked by applying PLS path modeling and its measurement model. Also, spatial resilience 

analysis was performed at neighborhood level by exploiting Fuzzy membership and Fuzzy 

overly models in GIS space. 

 
Results and discussion 

The findings of the study include three parts such as measuring quality of life dimensions from 

the point of citizens’ view (T-sample), structural equation modeling (PLS path modeling) and 

the effect of four dimensions on resilience and spatial analysis of resilience dimensions in 
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Sohrabiyeh neighborhood. In this section, the findings of these three parts are summarized. 

Based on the results of T-test and considering the significance level and the mean of 2.27 

obtained in Likert spectrum, the resilience of Sohrabiyeh Karaj neighborhood is at low level. 

Also, in terms of the dimensions and indicators of each of them, the status of physical, social, 

economic and institutional resilience is meaningful and indicates low resilience in all these 

dimensions. 

The PLS path and the standardized research measurement model and according to the values of 

the path coefficients that represent the standardized beta in the regression or correlation 

coefficients of the two constructs; evaluate the effect of each of the independent variables, 

which are the four dimensions of resilience in this study on the dependent variable, which is 

resilience. Based on the internal or structural model of the research, the economic dimension of 

resilience with the path coefficient of 0.508 had the most impact on resilience in the Sohrabiyeh 

neighborhood. The social dimension with the path coefficient of 0.312 is ranked second and the 

institutional dimension with the path coefficient of 0.295 is ranked third; and finally the 

physical dimension with the path coefficient of 0.257 has less impact on the resilience of 

Sohrabiyeh neighborhood and is ranked last one among the four dimensions. The results of 

spatial analysis of Sohrabiyeh neighborhood resilience in GIS indicate that its level is not 

identical throughout the whole neighborhood, so that only the central areas of the neighborhood 

have high resilience level and the rest of the suburbs in the south and especially the north parts 

have a very low resiliency. 

 
Conclusion 

Findings from T-test indicate low resiliency in Sohrabiyeh neighborhood; PLS measurement 

model ranked the components from economic, social, institutional to physical, respectively. And 

GIS spatial analysis determined the spatial resilience status at Sohrabiyeh district. According to 

the results, Sohrabiyeh neighborhood is highly vulnerable to environmental crises and a top 

priority in times of crisis. The neighborhood's economic capacities and social capital can be 

invested to make the neighborhood more resilient to environmental crises and optimal crisis 

management. Also, based on the results, more vulnerable areas have been identified and can be 

prioritized for rescue and pre-crisis planning to reduce losses in times of crisis. Two main axes 

can be planned to better manage Sohrabiyeh informal settlements. In the first axis 22 blocks 

from the 41 ones are worn-out and the rest of the blocks have not the standards of urban 

planning due to illegal building in them. Thus, the integration and renovation of buildings, the 

reopening and renovation of passages and the creation of infrastructure and superstructure 

services enhance the physical resilience of the neighborhood. The second axis targets the 

planning of vulnerable groups with regard to the types of social crisis in the neighborhood and 

the large number of people affected by these disasters, that can be increased resilience in this 

area by residents’ mobilization, social caregivers and support groups. 
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 های اسکان غیررسمیآوری در بافتهای تاببندی مؤلفهپایش و اولویت

 : محله سهرابیه کرجیمورد مطالعه
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 چکیده

شود. لـذا کاربرده میها بهها و عدم قطعیتآوری، مفهوم جدیدی است که بیشتر در مواجهه با ناشناختهمفهوم تاب
باشـد. محلـه سـهرابیه آوری و تاب آور نمـودن جوامـع شـهری دارای اهمیـت خاصـی میآگاهی از وضعیت تاب

گردد. و تحت تأثیر اصالحات ارضی برمی 1343گیری آن به سال باشد که ریشه شکلسکونتگاهی غیررسمی می
در مواقـع  ها، امکان مدیریت مناسب و مطلـوب راگونه بافتپذیری اینآوری و میزان آسیبآگاهی از وضعیت تاب

آوری در های تـاببندی مؤلفـهکند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال سنجش و اولویتپذیر میبحران امکان
تحلیلـی مبتنـی بـر  –باشد. روش تحقیـق در ایـن پـژوهش توصـیفی سطح محله اسکان غیررسمی سهرابیه می

ز پرسشـنامه سـنادی و پیمایشـی و بـا اسـتفاده اا صـورتبهآوری اطالعات اولیه، جمع باشد کههای اولیه میداده
آوری و هـا و سـنجش میـزان تـابگرفته است. بـرای تحلیـل دادهنجاما ای و با موقعیت مشخصصورت نقطهبه

فضـایی نیـز از  و برای تحلیـل SPSS ،Smart PLSافزارهای های آن در محله سهرابیه از نرمبندی مؤلفهاولویت
طح در س 27/2آوری محله سهرابیه با میانگین نتایج گویای آن است که تاب شده است.دهاستفا Arc GIS افزارنرم

پذیری باالیی برخوردار است. در رابطه با وضعیت هر یک از های طبیعی از آسیبپایینی قرار دارد و در برابر بحران
 اری بعـد اقتصـادی بیشـترین و بعـدسازی سـاختدلمآوری بر اساس نتایج ها بر میزان تابابعاد و میزان تأثیر آن

دهنده تفـاوت اند. نتایج تحلیل فضایی نیـز نشـانآوری محله سهرابیه داشته داشتهکالبدی کمترین تأثیر را بر تاب
که تنهـا منـاطق مرکـزی طوریها در سطوح مختلف محله است. بهآوری در ابعاد مختلف بر اساس شرای  آنتاب

آوری پایینی دارند های شمالی، جنوبی و غربی محله تاباما حاشیه برخوردار هستند؛ محله از وضعیت نسبتاً بهتری
آمده از وضـعیت دسـتآوری در ابعاد مختلف و همچنین شناخت بهپذیرتر هستند. با آگاهی از وضعیت تابو آسیب

یشـتر تـاب آور شـدن بهتری جهـت ب ریزی و مدیریتبرنامه توان ازآوری در سطح محله سهرابیه، میفضایی تاب
 محله دارا بود.
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 مقدمه

(. بـه 2016رسیده است )بانـک جهـانی، 2016درصد در سال  5/54به  1990درصد در سال  43جمعیت شهری جهان از 

این تراکم رو به افزایش در  ی شهری زندگی خواهند کرد.هاسکونتگاهت جهان در جمعی دوسوم 2050همین دلیل تا سال 
 Danan et) را بیشتر مسـتعد در معـرض خطـر قـرار گـرفتن فجـایع طبیعـی قـرار دهـد هاآنتواند یمنواحی شهری، 

al,2015:1.)  با ضـررهای انسـانی و  اهآنرود، شهرها و ساکنان یمای رو به شهرنشینی یندهفزا طوربهلذا در جهانی که
اخیـر در سراسـر جهـان،  دادهرخفجـایع (. Dodman et al,2017:7) اقتصادی ناشی از بالیای طبیعی مواجه هسـتند

 ,Cere et al) باشـندیمآور فجـایع کنـد و نمایـانگر نتـایج تأسـفیممـا را مـنعکس  شـدهساختهپذیری محـی  یبآس
ی شـهرها و منـاطق در برابـر مخـاطرات آورتـاب، هابحرانخیر با افزایش به همین دلیل در طی دو دهه ا(. 2017:173

توانند برخی از پیامدهای مربوط به مخـاطرات را یماجتماعات  اگرچهای قرارگرفته است. یژهو موردتوجهطبیعی و انسانی 

ی آورتـابلـذا  (.gunderson,2010) اسـتبینی پیشیرقابـلغبینی نمایند ولیکن بسـیاری از اثـرات ناشـناخته و یشپ
در ایـن شـرای   (.Rose,2009:1) اسـتاز بحران دارای اهمیـت  رفتبرونراهکاری جهت  عنوانبهاجتماعات شهری 

شود. دو نوع استراتژی برای مواجه با سوانح یممفهوم مواجه با اختالالت، غافلگیری و تغییرات معرفی  عنوانبهی آورتاب
ی، اولی برای روبرو شدن با مشـکالت و دومـی بـرای آورتاببینی و استراتژی یشپراتژی وجود دارد که عبارت انداز: است

ی، مفهوم جدیدی است که بیشتر آورتاب(. در این میان مفهوم 88: 1396توکلی و همکاران،ناشناخته )مقابله با مشکالت 
آوری معیـاری (. لـذا تـاب33: 1392همکـاران،فرزادبهتاش و شود )یم کاربردهبهها یتقطعو عدم  هاناشناختهدر مواجه با 

و ( Bastamnia et al,2016) که هنوز مقاومت قبلـی را دارا اسـتاست از توانایی سیستم برای جذب تغییرات، درحالی

کـه عملکردهـا، نحویشهر تاب آور شهری است که آمادگی الزم برای کشش و بازیابی از هر نوع شوك را داشته باشد به
احمدی و همکـاران، ) هویت آن حفظ شود و نیز قابلیت انطباق و توسعه در مواجه با تغییر مداوم را داشته باشد ساختارها و

، از ترامن یهامکان ایجاد برای تالش در اییندهطور فزابه متخصصان سایر و یزانربرنامه اخیر، یهاسال (. در59: 1397
در این میان بـرای کسـانی  (.Coaffee & Fussey,2017:167) اندجستهشهری بهره  آوریتاب هاییوهش و مفاهیم

شـود. یمآیند، شهر مکان خطرناکی محسوب یم هاقسمتآیند یا مهاجرانی که به این یمکه در نواحی فقیر شهر به دنیا 
 هادامنـها در ، نـواحی در معـرض سـیل یـهادرهکیفیت نظیر لبه  ازنظرها ینزمبسیاری از ساکنان فقیر شهری در بدترین 

هـای اسـکان پـذیری بافتبه همـین دلیـل نحـوه مقابلـه و میـزان انعطاف (.Sanderson,2000:93) کنندیمزندگی 
های مناسب شهری های شهری با توجه به نبود زیرساختترین چالشغیررسمی در برابر مخاطرات محیطی، یکی از مهم

باشد. در این راستا امـروزه رویکردهـای جدیـد ی، اقتصادی و نهادی میها ازنظر کالبدی، اجتماعو افت عملکرد این بافت
اند و تقویت توانایی مـردم در مقابلـه بـا خطـرات آوری را تجویز کردهپذیری به تابمدیریت بحران، گذر از مفاهیم آسیب

کشـور ایـران بـا  (.112 :1397اسدی عزیزآبادی و همکـاران،) اندناشی از وقوع سوانح طبیعی و مصنوعی را معرفی نموده

آید و همواره براثر سوانحی یمده کشور سانحه خیز جهان به شمار  ازجملهشناسی خود ینزمتوجه به موقعیت جغرافیایی و 
است. این خود سـبب  آمدهی به کشور وارد توجهقابلی، طوفان و غیره خسارات جانی و مالی سالخشکچون سیل، زلزله، 

(. لـذا بحـ  37: 1396حاتمی نـژاد و همکـاران،باشند )پذیری باالیی داشته یبآستاهای ایران شده است تا شهرها و روس
های یژگیوی در کشور ایران نیز با توجه به موارد فوق و نیز با توجه به وجود تنوع زیستی، قومی، اقلیمی، منابع و آورتاب

های مختلف بررسی شود. طرح این موضـوع در گفتمـان یدگاهدی متنوع آن باید از هاچالشمتنوع فراوان و تاریخ غنی و 
ای یـدهپدی اسکان غیررسمی شهری که در کل جهان هابافت ازجملهپذیر یبآسی هابافتیژه وبهامروز توسعه در ایران، 

(. شـهر کـرج بـه 76: 1396محمـدی و همکـاران،دارد )ای یژهوو رو به رشد است و پرداختن به آن ضرورت  شدهشناخته

هکتار بافت  785شهر مکمل تهران ایفای نقش کرده است و با داشتن  عنوانبهقرن اظ موقعیت جغرافیایی بیش از نیملح
باشـد یمشهری را در استان البرز را دارا  دارمسئلهدرصد کل شهر کرج بیشترین میزان بافت  5/4شهری معادل  دارمسئله

سـازمان عمـران و نوسـازی شـهرداری کـرج، باشـند )یمنفر  657824کرج در حدود  دارمسئلهو همچنین ساکنان بافت 
یکی از مناطق بافت اسکان غیررسمی کرج با نداشتن استانداردهای زنـدگی  عنوانبهدر این زمینه محله سهرابیه  (.1395
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حصـار( و ه قزلیری ضلع جنوبی محله در حـریم رودخانـقرارگبا توجه به )شهری ایمن در برابر حوادثی مانند زلزله، سیل 
ی و همچنین مشکالتی همچون فرسودگی عمومی بافت قـدیم، کمبـود فضـای بـاز و سـبز، ضـعف اختیـارات سوزآتش

ی هاسازماندر  شدهوضعمدیریت محلی برای بهبود کالبدی بافت، نارسایی دسترسی به محالت، ناهماهنگی میان قوانین 

پذیری بـاال در برابـر مخـاطرات محیطـی یبآسی پایین با آورتابای مرتب  با بافت فرسوده و نبود زیرساخت مناسب دار
ی ابعـاد مختلـف ایـن محلـه در آورتابآید که میزان یمپیش  سؤالو مشکالت فوق این  مسائلباشد. لذا با توجه به یم

بافت محله چگونـه پذیری یبآسی بر آورتابابعاد  یرگذاریتأثمقابل مخاطرات و سوانح در چه سطحی قرار دارد و میزان 
ها را ترین آنتوان مهمآوری آن در داخل و خارج از کشور تحقیقاتی صورت گرفته است که میپیرامون شهر و تاب است.

 به شرح زیر بیان داشت:
پذیری سـیل در جوامـع روسـتایی چـین، بـه نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ارزیابی آسیب(، در پایان2000) 1گیبسون 

کنـد و راهکارهـای اجرایـی ها در کاهش اثـرات سـیل اشـاره مییافتگی آنهای مردم محلی و درجه توسعهوانایینقش ت

 را لـرزهزمین برابـر در آوریتـاب در بـاز فضاهای و نقش شهرها آوریتاب (2010) 2بریانت و آلن دهد.مناسبی را ارائه می
 و 3کـارتر .انـدکرده تأکیـد آور تاب بازسازی در توانی باز برنامه و یشهر ریزیبرنامه و باز فضاهای نقش بر و نموده مطرح

 را طبیعـی بالیـای برابـر در آوریتاب هایشاخص و معیارها ای تحت عنوان طراحیمطالعه ( در2010سال ) در همکاران
 شـرای  معیـار یـینتع یا آزمودن برای مخاطرات آوریتاب هایشاخص و طراحی تدوین هاآن اصلی هدف که دادند انجام

 نهـادی، اقتصادی اجتماعی، ابعاد در را خود منتخب هایشاخص مطالعه این در همکارانش و کارتر .است جوامع آوریتاب

در پژوهشـی بـا موضـوع ارزیـابی  2012و همکاران در سـال  4کردند. همچنین ورچوچ بررسی جامعه سرمایه و زیرساختی
ریزی و کـاربری های برنامـهشاخص ری در برابر زلزله در مناطق شهری، برآوهای چندمنظوره جهت سنجش تابشاخص

همچنین بهتـاش و  وساز تاب آور، پیوستگی، نفوذپذیری و کارکردها، منابع و انسجام اجتماعی تأکید داشتند.زمین، ساخت
 ابعـاد زیرسـاختی، در را آوریابتـ تبریز شهرکالن در آوریتاب هایمؤلفه ارزیابی عنوان با ایمقاله در (1392) همکاران

 است آن گویای پژوهش نتایج .داده است قرار ارزیابی مورد مدیریتی و اقتصادی فرهنگی، – اجتماعی کالبدی، – ساختاری

افـزایش  در مـؤثر عوامـل تـرینمهم فرهنگـی – بعد اجتماعی و است آوریتاب از پایینی سطح دارای شهر تبریزکالن که

در برابـر  هاسـکونتگاه( در پژوهشی با عنوان ارزیابی 1394است. درستکار گل خیلی و همکاران ) شهرنکال این آوریتاب
ی روسـتاها در چهـار بعـد اقتصـادی، اجتمـاعی، آورتابمخاطره سیالب در روستاهای منتخب حوضه نکارون؛ به ارزیابی 

ی قـرار آورتـابدر شرای  متفاوت ازنظـر  هاسکونتگاهاین است که  دهندهنشان هاآنزیرساختی و نهادی پرداختند. نتایج 
ی بعـدی هارتبـهی کوهسار کنـده و زرنـدین علیـا در روستاهای و آورتابدارند و که روستای زرندین سفلی در رتبه اول 

ر ی شهری دهامحلهی آورتاب( در پژوهشی با موضوع سنجش و ارزیابی میزان 1395. ضرغامی و همکاران )اندقرارگرفته
پذیری باالی کالبـد بخـش مرکـزی شـهر زنجـان اسـت. یبآس برابر زلزله بخش مرکزی شهر زنجان، نتایجشان گویای

انـد. پذیری خیلـی زیـاد قرارگرفتهدرصد در سطح آسـیب 10پذیری زیاد و درصد بناها در رده آسیب 69که حدود طوریبه

آوری در محـالت شـهری و بررسـی ارزیابی میزان تاب ( با موضوع سنجش و1396نقدی و رحیمی در پژوهشی در سال )
پذیری باالی کالبدی دارد عوامل مؤثر بر آن )مورد پژوهی: محله فرحزاد تهران( به این نتیجه رسیدند که این محله آسیب

 دارند.آوری این محله ترین تأثیر را بر تابهای مدیریت ـ نهادی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی به ترتیب بیشو شاخص
صورت کلی یـا در ابعـاد چهارگانـه ا بهآوری ربا شناختی که از مطالعات گذشته و پیشینیان حاصل شد بیشتر مطالعات تاب

ها معموالً گسترده و فراتر از محله بوده اسـت. بنـابراین پـژوهش موردبررسی قرار داده بودند و از طرفی سطح بررسی آن
های گاهآوری در سـطح محلـی، بـا روش فضـایی و باهـدف مـدیریت سـکونتتـاب نگر و ارزیابیحاضر با رویکرد جزئی

های غیررسـمی را در مقابـل آوری سـکونتگاهها نگارش شده است. در مرحلـه اول میـزان تـابغیررسمی در برابر بحران
                                                           
1 . Gibson 

2 . Elen & Briynt 

3 . Carter 

4 . Werchoch 



 1399 تابستان، 2، شمارۀ 3، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                        80

های غیررسـمی را ونتگاهآوری سـکآوری بر تابکند، در مرحله دوم میزان تأثیر هر یک از ابعاد تابهای ارزیابی میبحران
کند. و درنهایت وضعیت هر یک از ابعـاد را در سـطوح مختلـف محلـه جهت مدیریت مطلوب در مواقع بحران ارزیابی می

های الزم را در شـرای  بحرانـی بنـدیدهد تا مدیران شهری اولویتهای فضایی آن را نمایش میکند و تفاوتارزیابی می

 داشته باشند.
 

 مبانی نظری

شـده به معنای برگشـت بـه عقـب گرفته Resilioرود و از ریشه التین آوری به مفهوم بازگشت به گذشته به کار میابت
اسـت و  علمی یهارشته و هاینهزم بسیاری درمورداستفاده  مفهوم (. این موضوع یک89: 1396توکلی و همکاران، ) است
آوری، در فنـون مهندسـی ولین کاربرد جدی استفاده از کلمه تابا (.Folke,2016:1) باشدیمی اگسترده تعاریف دارای

بـرای توصـیف قـدرت و نرمـی محورهـای فـوالدی  1رنکینتوسـ  مهنـدس اسـکاتلندی ویلیـام 1858بود که در سـال 
منظور تحلیـل پایـایی ها بـهبـه تئـوری سیسـتم 2آوری توسـ  هولینـگروزرسانی مفهوم تـابمورداستفاده قرار گرفت. به

دانـان از آوری به همت اقتصاددانان و جغرافیتاب 1990گردد. در اواخر دهه برمی 1973شناسی به سال های بومعهمجمو
صورت عملی توس  تیمـرمن آوری بهتوان گفت اولین بار تابشناسی انسانی تغییر مسیر داد. میشناسی طبیعی به بومبوم

(. این مفهوم پس از پـذیرش چـارچوب کـاری هـایگو بـرای 105: 1395محمدی و احدنژاد،) به حوزه مخاطرات وارد شد
 آوریمفهـوم تـاباگرچـه لذا  (.75: 1397)کمانداری و همکاران، طور وسیعی به کار گرفته شدبه 2015-2005های سال
 برگرفتـهاست، اما تعاریف مدرن آن اغلب  مباح  مربوط به فجایع روانشناسی و مهندسی، زمینه در طوالنی ادبیات دارای

یدنظرهای زیادی در نحـوه تعریـف آن شـده تجد تاکنوناما (. Meerow et al,2016:40) استاز تعاریف اکولوژیکی 
 هایدسـتگاه مـدیریت و درك یزی شهری نقش زیادی درربرنامهعنوان یکی از عناصر اصلی تعریف این مفهوم به است.
آوری را بـدین ( تـاب1999) 3مثال میلیتیعنوانبه (.2017:2ade,Ajib) داردشهرها  مانند اکولوژیکی -اجتماعی پیچیده

ها، گونه تعریف کرده است که جامعه قادر به تحمل سوانح طبیعی شدید است بدون آنکـه دچـار خسـارات عمـده، آسـیب
آوری را ( تـاب1984توقف در تولید و یا کاهش کیفیت زندگی، بدون دریافت کمک زیاد از بیرون جامعه شـود و یـا پـیم )

آوری آگودلوورو و همکـاران تـاب (.Buckle,2000:10) بازگشت یک سیستم به حالت اولیه، بعد از نابسامانی تعریف کرد
هـا ها و تنشمنظور مقاومت در برابر طیف وسیعی از شـوكطورکلی به توانایی یک شهر یا سیستم شهری بهشهری را به
 مقاومـت بـرای انسانی جوامع آوری به معنای تواناییتئوری تاب(. Agudelo – vero et al,2012:3) کنندتعریف می

 اسـتشـده تعریف اختالالتی چنین بهبود پیدا کردن بعد از و هایشانیرساختز در اختالل یا و خارجی یهاشوك برابر در
(Bozza et al,2017:1 .)خـود فعلـی منـابع از دهاستفا برای جامعه توانایی آوری به معنای شناسایییگر تابدعبارتبه 
 بهتـر انجـام حتی و روال عادی به بازگشت اختالل، غلبه بر آن یتدرنها و ناگهانی اختالل یا و تهدید با انطباق منظوربه

دیگر ازنظـر عبارتبـه(. Rapaport,2018:471) باشـدیماخـتالل  از قبـل وضعیت با مقایسه ها دریتفعالکارکردها و 
و دگرگونی در وضعیت موجود و  سیستم بازگشت به گذشته یا تعادل نیست، بلکه احتمال انطباقآوری همیشه فولک، تاب

 هدف یک عنوانبه آوریتاب طورکلیبه(. folke et al,2010: 2) همچنین احتمال بقا و تغییرات را در آینده خواهد داد

دسـته  سـه در را آوریتـاب سیسـتم یک اصلی یهاویژگی (2011) 4آندریز مارتی و برین است. مارتین هاییدارای ویژگی
 بـه پـذیری -انطبـاق توانـایی آن مطـابق کـه داشتند؛ بیان شکل دادن تغییر توانایی و خودتنظیمی پذیری،انطباق توانایی

 سیستم در داخلی دهیاز سازمان خودتنظیمی است. فرآیند احتمالی با صدمات مؤثر مقابله برای خاص سیستم یک توانایی

 برای سیستم یک توانایی به دادن تغییر شکل توانایی سرانجام، .گیردمی صورت خارجی منبع مدیریت یک یا هدایت بدون

شـکری ) کنـد مقابله موجود شکل در نتواند آن سیستم که زمانی یعنی دارد اشاره جدید سیستم یک در دهی مجددسازمان
وع نوظهـور بـه یـک جریـان مهـم و تأثیرگـذار در تحقیقـات آوری شهری از یک موضامروزه تاب (.29: 1396فیروزجاه،
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 رویکردی آوریلذا تاب (.Zhang & li,2018:141; Mehmood,2016:410) شده استریزی شهری تبدیلبرنامه

 در ادبیـات .باشـدمی آن بـر تأثیرگـذار و مختلـف ابعـاد بـه توجه نیازمند رویکرد این پیرامون بح  و باشدمی چندوجهی

سـازمانی،  اقتصـادی، آوریتـاب مثـل شـود،می اسـتفاده متعـددی هایشیوه به "آوریتاب" سوانح، مدیریت و مخاطرات
توانایی " هاآن همه مشترك جنبه که ارتباطی سیستم و حیاتی هایزیرساخت مهندسی؛ و ساختمانی اجتماعی، اکولوژیکی،
 کالبدی و نهادی اقتصادی، اجتماعی، بعد 4 توانمی وجودبااین .است "ریتغی یا فشار به مثبت واکنش و مقاومت ایستادگی،

آوری در محلـه سـهرابیه منظور بررسی تـاببه (.988: 1396پاشاپور و پوراکرمی،) گرفت نظر در آوریتاب ابعاد عنوانرا به
(، فـرزاد 1389یی )(، رضـا1396(، نامجویان و همکاران )1396نژاد و همکاران )کرج ابتدا بامطالعه تحقیقات مرتب  حاتمی

آوری تـدوین گردیـد های سنجش تاب( ابعاد و شاخص1394( و افضلی گروه )1392(، رضایی )1392بهتاش و همکاران )
 شده است.ارائه 1که در جدول شماره 

 
 آوری شهریهای تابابعاد و شاخص .1جدول شماره

 هاشاخص بعد مفهوم

ب
تا

ی
هر

ش
ی 

ور
آ

 

 منیت.اآگاهی و  یگی، اعتماد محلی، مشارکت محلی، سطح دانش، سرمایه اجتماعی، میزانحس تعلق، رواب  همسا اجتماعی
ــــدی ـ  کالب

 محیطی
یـت ونقل عمـومی، کیفیـت شـبکه معـابر، کیفنوع مسکن، جنس مصالح، مقاومت بنا، قدمت بنا، دسترسی به حمل

ـ  دسترسی به خدمات فرهنگی رمانی،د -خدمات زیر بنائی، دسترسی خدمات آموزشی، دسترسی خدمات بهداشتی 
 ای سبز و باز.های سطحی، دسترسی به فضاهمذهبی، کیفیت جوی آب

هـا، ها، بانکبی، خیریـهاعتماد به استانداری، فرمانداری، عملکرد شهرداری و شورای شهر، اعتماد به نهادهای مذه نهادی
 درمان های بهداشت و، برق و گاز، سازمانشرکت آب و فاضالب نیروی انتظامی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی،

 ه.ضعیت تغذیوسطح درآمد، میزان هزینه، وضعیت فعالیت، کیفیت اشتغال، وضعیت بیمه، نوع مالکیت مسکن،  اقتصادی
 (Source Adger,2000; Cuttre et al,2008; Maguire & Hagen,2007; Godschalk,2003; ADPC,2007; Folke,2006) :نبعم

 

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شماره  شکل

 

 پژوهشروش 
ای ـ کاربردی است و در گردآوری اطالعات از تحلیلی و دارای ماهیت توسعه –روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی 

آوری در برابـر روش اسنادی و پیمایشی که با استفاده از روش پرسشنامه صورت گرفته است. برای ارزیـابی میـزان تـاب
ی در محله اسکان غیررسمی سهرابیه کرج از چهار متغیر پنهان کالبدی، اقتصادی، اجتمـاعی و نهـادی و مخاطرات محیط
شـاخص،  14شاخص، متغیر اجتماعی  10که متغیر پنهان اقتصادی با  شده استمتغیر آشکار استفاده 56مجموعاً در قالب 
گیری روش نمونـه انـد.سـؤال طراحـی گردیده 56شـاخص در قالـب  10شاخص و متغیر نهـادی بـا  12متغیر کالبدی با 

صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران برآورد شد. با توجه به جمعیت محله سـهرابیه کـرج به
پرسشـنامه تهیـه و توسـ   384پرسشنامه موردنیاز بود که جهـت روایـی بیشـتر  359( 1365( )مرکز آمار ایران، 5518)

 GISو  PLSو  SPSSافـزار های حاصل از پرسشنامه بـا اسـتفاده از نرمای تکمیل گردید. دادهصورت نقطههشهروندان ب
جهت سنجش  T-testوتحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش در بخش آمار استنباطی از آزمون پارامتری آزمون یهتجزمورد 
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 T-testاسـتفاده شـد. درواقـع آزمـون  SPSSافـزار   نرماز دیدگاه ساکنین محدوده موردمطالعه در محی آوریمیزان تاب
کند ایـن ابعـاد در وضـع موجـود تـاب آور دهد و تعیین میآوری هر یک از ابعاد را در وضع موجود نشان میوضعیت تاب

د در های هر یک از ابعاد و میزان تـأثیر هـر یـک از ابعـاباشند. همچنین برای تحلیل رواب  میان شاخصباشند یا نمیمی
و درنهایـت بـا  بهـره بـرده شـده اسـت؛ Smart PLSافزار با کمک نرم PLSسازی مسیری از مدل آوری شهروندانتاب

ابتدا نحوه برخورداری از هر یـک  Fuzzy overlyو  Fuzzy membershipهای و کاربرد مدل GISافزار استفاده از نرم
د و سپس میزان برخورداری مناطق مختلـف محلـه از سـطح کـل آوری در سطح محله سنجیده شهای تاباز ابعاد مؤلفه

-Tآوری در سه بخش موردبررسی قرارگرفته است؛ ابتدا با استفاده از آزمون آوری سنجیده شد. در پژوهش حاضر تابتاب

test یـک از  آوری هر یک از ابعاد در وضع موجود تعیین گردیده است. در بخش دوم میزان تأثیر هروضعیت و میزان تاب
ی هامـدلمورد ارزیابی قرارگرفته است. و درنهایت با اسـتفاده از  PLSسازی مسیری آوری با استفاده از مدلابعاد بر تاب

Fuzzy membership  وFuzzy overly  شده است و یلتحلصورت فضایی ی محله در هر یک از ابعاد بهآورتابمیزان
سـازگاری درونـی را نشـان  هایشـاخصضرایب  2جدول  شده است.داده نیز مشخص و نمایش هاآنی فضایی هاتفاوت
 هـایواریانسهسـتند، و همـه میـانگین  7/0. همه ضرایب پایایی مرکب و آلفای کرونباخ بیشتر از حـد بحرانـی دهدمی

 رار دارند.در حد قابل قبولی ق گیریاندازه هایمدلگفت  توانمی درنتیجه باشندمی 4/0شده بیشتر از حد استخراج
 

 ضریب پایایی ترکیبی و روایی همگرا. 2 شماره جدول
AVE نام متغیر آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی شدهمیانگین یا واریانس استخراج 

 اجتماعی 798/0 873/0 481/0

 حیطیم -کالبدی  787/0 864/0 547/0

 نهادی 714/0 794/0 524/0

 اقتصادی 763/0 823/0 497/0

 

 رد مطالعهمحدوده مو
شهرداری کرج  12ضلع شمال غربی منطقه  طورهمینهکتار مساحت در ضلع غربی شهر کرج و  43/37محله سهرابیه با 

هـای است. ضلع شمالی محله سهرابیه را خیابان شهید خلیل شاقی و بعدازآن دیوار مجموعه آذین خودرو و زمین شدهواقع
کنند. ضـلع شـرقی جوی محدود مینامی دیگر کانال فاضالب سیاه و باصار حکشاورزی و ضلع جنوبی آن را رودخانه قزل

پالك یا  2628دارای  درمجموعشود. حصار محدود میهای کشاورزی و ضلع غربی آن با جاده قزلمحله سهرابیه با زمین
ه اختصاص به کشـاورزی های محله سهرابیزمین 1342اند. تا سال نفر جمعیت را در خود جای داده 5524باشد که بنا می

لو، اکبر ترابی، حاج لو، نصرهلل قره حسناهلل قره حسنینعهای ها در اختیار بزرگ مالکانی به نامداشتند. مالکیت این زمین
آقا غالمعلی بوده است. تا اینکه یک سال پس از اصالحات ارضی فردی بـه نـام سـهراب رجب آقازاده، حاج شعبان و حاج

شود. بر این اسـاس کند و در آن مشغول به دامداری میهای این بزرگ مالکان را خریداری میزمین از یقسمتمحتشمی 
تـوان در باشد و از علل مؤثر در آن می( می1343سال )از سال  55گیری سکونت در محله سهرابیه حدود تاریخچه شکل

امداری و دسترسـی مناسـب بـه آب اشـاره های مناسب برای کشاورزی و دنخست به اصالحات ارضی، وجود زمین درجه
هسته اولیه سکونت محله سهرابیه در قسمت جنوبی آن و در اطراف خیابان چهارم فعلی )باهنر( قرار دارد کـه خانـه  کرد.

حصـار از جنـوب محلـه، با توجه به عبور رودخانـه قزل بعدازآنپور و مهاجرین اولیه نیز در آن قرار دارد. سهراب محتشمی
شد و گسترش محله سهرابیه تا قبـل از انقـالب بسـیار یابد. روند رگسترش محله به سمت شمال و شرق ادامه میرشد و 

دهه گذشته دائماً بر سرعت رشـد و  4دهد که طی ها نشان میکند و آرام و بعد از انقالب بسیار شتابان بوده است. بررسی
بـه بعـد و  1380های درصد از رشد جمعیتی محله طی سال 35یباً که تقر طوربهشده و گسترش محله سهرابیه نیز افزوده

گیر ایـن محلـه بـه علـت بوده است. رشد و گسترش چشم تاکنون 1370درصد از رشد محله نیز طی دهه  60نزدیک به 
های باشد. علل اصلی انتخاب این سکونتگاه توس  مهـاجران و گسـترش شـدید آن در سـالبه آن می واردشدهمهاجران 

های اولیه در آن، خارج از محدوده بودن محله و عـدم نظـارت خیر، پایین بودن قیمت زمین ضمن فراهم شدن زیرساختا
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دقیق شهرداری بر آن، نزدیکی به راه ارتباطی اصلی و فاصله نسبتاً کم تا شهر کرج و عـدم وجـود موانـع جـدی رشـد و 
موقعیت محلـه سـهرابیه را در  2(. تصویر شماره 46-45: 1390باشد )شیعه و همکاران،گسترش کالبدی در اطراف آن می

 دهد.شهر کرج نمایش می
 

 
 . موقعیت محله سهرابیه در شهر کرج2شکل شماره 

 

 هابحث و یافته

 ی(انمونهتک  Tسنجش ابعاد کیفیت زندگی از دیدگاه شهروندان )

شده است. در ایـن آزمـون بـا ای استفادهتک نمونه T آوری محله سهرابیه کرج از آزمونمنظور بررسی میزان تابابتدا به
دهنده کمتـرین نشـان 1شده کـه امتیـاز ای لیکرت استفادهگزینه 5آوری از طیف توجه به اینکه برای سنجش میزان تاب

ری بـا عنـوان میـانگین نظـ 3ترتیب عـدد اینآوری است. بـهدهنده بیشترین میزان تابنشان 5آوری و امتیاز میزان تاب
تـک  Tآزمـون  شـود.مقایسه می 3آمده )میانگین تجربی( با عدد دستآوری بهشده و میانگین تابها در نظر گرفتهپاسخ
ای مربـوط بـه توزیـع و تـک نمونـه Tهای مهم آزمون فرضهای پارامتریک است. لذا یکی از پیشای جزء آزموننمونه

ند. برای حـل ایـن ی متغیرهای تحقیق باید نرمال یا نزدیک به نرمال باشهاباشد که دادههای متغیرها میپراکندگی داده
دهـد ن میاسمیرنف نشـا -شود. نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده می –مسئله از آزمون کولموگروف 

کولمـوگروف بـرای  باشند. مقـدار آمـاری آزمـونهای تحقیق نرمال بوده و دارای یک تناسب آماری نرمال میتوزیع داده
درصد  95/0باشد با اطمینان بیشتر می 05/0آمده از دستماره بهآبنابراین چون  است؛ 334/1های این تحقیق برابر با داده

نشـان  3اسـمیرنف در جـدول شـماره  –کولموگروف  ها نرمال است. نتیجه آزموندهشود و توزیع داتأیید می 0H فرضیه
 شده است.داده

 

 هابررسی نرمال بودن داده منظوربهاسمیرنف  –. آزمون کولموگروف 3 جدول شماره

 
 
 
 

تفاده شد. بـرای دی و نهادی اسمؤلفه شامل؛ کالبدی، اجتماعی، اقتصا 4آوری در محله سهرابیه از برای ارزیابی سطح تاب
ای از خالصه 4د. در جدول شماره استفاده ش One-Sample Testها از آزمون آوری هر یک از مؤلفهبررسی وضعیت تاب

 شده است.آمده حاصل از این آزمون نشان دادهدستنتایج به
 

 اسمیرنف –آزمون کولموگروف 

 Z 334/1اسمیرنف  –کولموگروف 

 057/0 سطح معناداری

 ها نرمال استتوزیع داده نتیجه
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 آمده از آزموندست. نتایج به4جدول شماره 

 

 

 
 
 
 

باشـد. در محله سـهرابیه کـرج پـایین می Tزمون بر اساس نتایج آ آوریشود تابطور که در جدول باال مشاهده میهمان
آوری کالبدی، اجتماعی، اقتصـادی و نهـادی معنـادار ها، وضعیت تابهای هر یک از آنهمچنین در مورد ابعاد و شاخص

وری آتاب های مؤثر برکه در همه مؤلفه دهدباشد. نتایج نشان میآوری پایین در همه این ابعاد میدهنده تاببوده و نشان
 Tعنوان آوری شهری بهکه حد متوس  تابباشد، به عبارتی ازآنجاییمقدار میانگین واقعی بیشتر از میانگین مفروض می

value 0توان گفت که فرض شده بود، میدر نظر گرفتهH 1ها رد شـده و فـرض مبنی بر عدم تفاوت مؤلفهH  مبنـی بـر
باشـد در محرومیـت های غیررسمی شـهر کـرج میکه محله سهرابیه از بافتبا توجه به این شود.ها تأیید میتفاوت مؤلفه
در  برد و ازنظر کالبدی و زیرساختی در شرای  ضعیفی قرار دارد، بنـابراینرسانی به سر میاجتماعی و خدمات –اقتصادی 

ن مجوز صورت گرفته اسـت وساز بنا بدوباشد. درزمینه کالبدی ساختآوری از وضعیت ضعیفی برخوردار میهمه ابعاد تاب
طور بخشی از بافت محله در محـدوده بافـت فرسـوده قـرار دارد و و در چارچوب استانداردهای شهرسازی نیست و همین

قدمت بناها آن باال بوده و کیفیت مصالح بسیار ضعیف است. از طرفی به دلیل اسکان غیررسمی بودن محلـه بسـیاری از 
بنـابراین مجمـوع  نشده است.های مسئول و بخصوص شهرداری انجامن از طرف سازمانخدمات روبنایی و زیربنایی در آ

در رابطه با بعد اجتماعی؛ بیشتر ساکنین  آوری ضعیفی برخوردار باشد.این عوامل باع  شده است که محله سهرابیه از تاب
توجهی از آنـان را درصـد قابـل طـورمحله سهرابیه را مهاجرین و افرادی که دارای قدمت سکونت کمی هسـتند و همین

های مختلف و اتباع افغانی که به این محله مهاجرت طور از قومیتدهند و همینحصار تشکیل میهای زندان قزلخانواده
های اجتماعی ازجمله سرمایه اجتماعی، رواب  همسایگی، مشارکت محلی، احسـاس تعلـق اند. لذا بسیاری از شاخصکرده

هـای محیطـی پـایین باشـد. آوری اجتماعی محله سهرابیه در برابـر بحراناند تابد که باع  شدهدر سطح ضعیفی هستن
همچنین ازنظر اقتصادی باید بگوییم که بیشتر ساکنین محله سـهرابیه را اقشـار ضـعیف و مهـاجرین روسـتایی تشـکیل 

انـد. بسـیاری از تلـف مهـاجرت کردههای مخها و اسـتاندهند که به دلیل مشکالت اقتصادی از روستاهای شهرستانمی
ها کارگر هستند. مجموع ایـن باشند و ازنظر نوع فعالیت بیشتر آنها از وضعیت شغلی و درآمدی مناسبی برخوردار نمیآن

آوری اقتصادی محله سهرابیه در سطح ضعیفی قرار بگیرد. در بعد نهـادی نیـز بـا توجـه بـه اند که تابعوامل باع  شده
بسیار از نهادهای محلی در آن شکل نگرفته  1394می بودن محله و قرار داشتن در حریم شهر کرج تا سال اسکان غیررس

ها و نهادهای مسـئول بسـیاری از خـدمات طور سازمانهای بسیار محدودی برخوردار هستند و همیناست و یا از ظرفیت
مادی و نارضایتی خاصی نسـبت بـه نهادهـای مسـئول اعتبنابراین یک نوع بی اند؛شهری را به این محله اختصاص نداده

ای برای تاب آور کردن محلـه در مقابـل گونه برنامهسازمانی بسیار ضعیف است و هیچ وجود دارد. همچنین همکاری بین
آوری نهـادی ضـعیف محلـه سـهرابیه در برابـر ها و عوامـل تـابهای محیطی وجود ندارد که مجموع این ویژگیبحران
 اند.و مخاطرات محیطی را باع  شدهها بحران

 

 آوریبر تاب چهارگانه( و میزان تأثیر ابعاد PLSی مسیری سازمدلمدل معادالت ساختاری )
تـوان از روش مـدل معـادالت سـاختاری هایی که هدف، آزمون مدلی خاص از رواب  بین متغیرهـا اسـت میدر پژوهش

 PLSهای مدل معادالت ساختاری است. یک مدل کامـل مسـیری یکی از روش PLSسازی مسیری استفاده نمود. مدل
گیری، ارتبـاط سـؤاالت بـا )مدل بیرونی( و ساختاری )مدل درونی( اسـت. در قسـمت انـدازه گیریشامل دو بخش اندازه

وجه ها موردتهای موردبررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیهگیرد و در قسمت ساختاری عاملها موردبررسی قرار میسازه
های معادالت سـاختاری توان از مدلها و وجود همبستگی الزم بین متغیرها میهستند. با توجه به نرمال بودن توزیع داده

 سطح معناداری Test value Tن میزا میانگین آوریابعاد تاب

  3278/2 کالبدی
 
3 
 
 

233/13- 000/0 

 000/0 -414/11 6439/2 اجتماعی

 000/0 -341/14 3984/2 اقتصادی

 000/0 -817/43 6698/1 نهادی

 000/0 -527/27 2779/2 آوریتاب
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ارز مـدل شود. مدل بیرونی که هـمدو مدل آزمون می PLS سازی ساختاریدر مدل .( استفاده کردSmartPLSافزار )نرم
های معـادالت سـاختاری اسـت. مـدل درونـی نشـانگر دل ساختاری در مدلگیری است و مدل درونی که مشابه ماندازه

های پس از آزمون مدل بیرونی و بـه عبـارتی تأییـد روایـی و پایـایی )مـدل .شده استبارهای عاملی متغیرهای مشاهده
تـوان بـه ونـی میگردد. با استفاده از مدل درگیری تحقیق(، مدل درونی یا همان مدل ساختاری تحقیق ارزیابی میاندازه

، ضریب تعیین و ضریب مسیر بـرای ارزیـابی مـدل درونـی Tاز معیارهای آماره  ؛ کههای پژوهش پرداختبررسی فرضیه
و  PLSمدل مفهومی آزمون شـده در حالـت اسـتاندارد یـا الگـوریتم  (.113 :1391زاده و همکاران،شود )غالماستفاده می

شده است، ضریب ها با یکدیگر نشان دادهاست. اعدادی که بر روی مسیر سازه شدهارائه 3ضریب مسیرها در شکل شماره 
شود. این اعداد بیانگر بتای استانداردشده در رگرسیون یا ضریب همبستگی دو سازه است و برای بررسـی مسیر نامیده می

ها نمـایش داده ها و معرفین سازهشود. اعدادی که بر روی مسیر بمیزان تأثیر مستقیم یک متغیر بر متغیر دیگر ارائه می
گیری تحقیـق در که وضعیت مدل انـدازه 3با توجه به شکل شماره  .عاملی است های انعکاسی بیانگر بارشود در مدلمی

بیانگر بتای استانداردشده در رگرسیون یـا ضـریب  دهد و با توجه به مقادیر ضرایب مسیر کهحالت استاندارد را نمایش می
آوری در ایـن توان میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل که همان ابعـاد چهارگانـه تـابسازه است، می همبستگی دو

باشد سنجید. همچنین بر اساس همین مقادیر میزان تأثیر ایـن ابعـاد را آوری میتحقیق هستند را بر متغیر وابسته که تاب
دارای بیشـترین  508/0آوری با ضریب مسیر عد اقتصادی تاببر اساس مدل درونی یا ساختاری تحقیق ب بندی نمود.رتبه

در رتبه دوم تأثیرگذاری و بعـد  312/0آوری در محله سهرابیه بوده است. بعد اجتماعی با ضریب مسیر تأثیرگذاری بر تاب
با ضـریب مسـیر درنهایت بعد کالبدی  گیرند؛موردمطالعه قرار می در رتبه سوم در محدوده 295/0نهادی با ضریب مسیر 

 باشد.آوری محله سهرابیه و دارای رتبه آخر در بین ابعاد چهارگانه میبر تاب دارای تأثیر کمتر 257/0
 

 
 سازی مسیری پژوهشمدل ساختاری مدل .3شکل 

 

 آوری در محله سهرابیهتحلیل فضایی ابعاد تاب
یی هانمونهآوری در سطح محله که از طریق ی تابامؤلفهمقدار هر یک از  Krigingدر این بخش ابتدا با استفاده از ابزار 

ی شد. سپس بـا اسـتفاده از گذارنمره 5تا  1شده بود به سطح محله داده شد و مقدار ارزشی آن از نقطه برداشت صورتبه
 آوری بین صفری تابهامؤلفهی سطح محله فازی سازی شده و وضعیت هر یک از هاداده Fuzzy membershipروش 

ی هاشـاخصشده است؛ که بر این اساس مناطقی از محله کـه دارای وضـعیت بهتـری در هـر یـک از و یک نشان داده
ز میـزان همچنین منـاطقی کـه ا؛ تر بوده و به رنگ قرمز در نقشه متمایل شده استیکنزدبه عدد یک  اندبودهآوری تاب
 یش پیداکرده است.رنگ زرد گرابه سمت عدد صفر و  اندبودهآوری پایینی برخوردار تاب
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 ی در محله سهرابیهآورتابوضعیت ابعاد  .4 شماره شکل

 

آوری پـایینی ازنظـر مؤلفـه کالبـدی ای که دارای تـابشود محدودهگونه که مشاهده میهمان 4با توجه به شکل شماره 
آوری کالبدی در این محـدوده دن تابتوان دلیل پایین بوباشد. میبرخوردار است مربوط به بخش شمال شرقی محله می

تماعی طبق نقشه ا مؤلفه اجباما در رابطه  از محله را به قرارگیری اکثریت این محدوده در حوزه بافت فرسوده عنوان کرد؛
ه جنـوبی آوری پایینی برخوردار هستند در نواحی شمال غربـی و بخصـوص ناحیـفوق ساکنان مناطقی از محله که از تاب

آوری خیلـی پـایینی برخـوردار که قسمت جنوبی محله نسبت سـایر منـاطق از میـزان تـابطوریدارند. به محله سکونت
ها تواند سکونت اتباع افغانی و اقشار ضعیف در آنآوری اجتماعی در این مناطق میباشند. علت پایین بودن میزان تابمی
باشـد آوری از وضعیت نسـبتاً بهتـری برخـوردار میز ابعاد تاببق نقشه باال این بعد اباشد. در رابطه مؤلفه اقتصادی طمی
مپوشـانی در رابطـه بـا میـزان پـایین هاما یـک نـوع  باشد؛آوری باالیی میکه سطح وسیعی از محله دارای تابطوریبه
باشـند صـادی میآوری پایینی ازنظـر اقتای تابکه مناطقی که دارطوریآوری در این بعد با بعد کالبدی وجود دارد بهتاب

بعد نهادی بـا  اند انطباق یافته است. دردرست بر همان محدوده شمال غربی محله که ازنظر کالبدی در سطح پایینی بوده
رسانی به عهده ین خدماتتوجه به عدم برخورداری محله سهرابیه از بسیاری از خدمات زیربنایی و روبنایی که مسئولیت ا

اعتمادی و عدم رضایت در بین ساکنین این باشد؛ یک نوع بیهادها از سطح محلی تا شهر میها و نای از سازمانمجموعه
ایینی قرار پآوری در سطح بنابراین بخش وسیعی از سطح محله ازنظر برخورداری از بعد نهادی تاب محله ایجادشده است؛

پوشانی و هم Fuzzy overly ا استفاده از ابزارطورکلی در سطح محله بآوری بهابتمنظور بررسی میزان درنهایت به دارد.
 له به دست آمد.آوری کل برای محآوری در این پژوهش، نقشه تابچهار بعد موردسنجش تاب

 

 
 ی محله سهرابیهآورتابوضعیت  .5 شماره شکل
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کـه در طوری، بهرخـوردار نیسـتروند یکنـواختی بآوری در سطح کل محله از یک( میزان تاب5با توجه به شکل شماره )
در قسـمت  آوری باالیی برخوردار هستند و باقی مناطق حاشیه محلـهسطح محله تنها مناطق مرکزی محله از میزان تاب

 آوری برخوردارند.جنوب و مخصوصاً مناطق رو به شمال محله از میزان بسیار پایینی از تاب
 

 گیرینتیجه
باشـند و محـل زنـدگی اقشـار از خدمات زیربنایی و روبنایی محروم می طورمعمول از بسیاریهای غیررسمی بهسکونتگاه
ها جریـان دارد دو و کاذب در آنهای درجهها غیررسمی است و فعالیتها هستند. اقتصاد آنپذیر، مهاجرین و اقلیتآسیب

نـد و نهادهـای محلـی و درآمد و فقیر هستند. ازنظر توجه نهادهـای مسـئول در حاشـیه قـرار دارها کمو اقشار ساکن آن
هـا کـه در ابعـاد چهارگانـه نهادهای شهری فعالیت اندکی در سطح این سکونتگاه دارند. مجمـوع ایـن شـرای  و ویژگی

ها ها این سـکونتگاهشوند که در مواقع بروز بحرانگیرند باع  میآوری کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی قرار میتاب
آوری در بافت اسـکان بندی ابعاد تابشته باشند. بنابراین هدف پژوهش حاضر ارزیابی و اولویتپذیری را دابیشترین آسیب

آوری ای بوده است کـه در مرحلـه اول وضـعیت تـابگونهغیررسمی محله سهرابیه کرج پرداخته است. فرایند پژوهش به
آوری محله م میزان تأثیر هر یک از ابعاد بر تابشده است. در مرحله دوآوری ارزیابیمحله سهرابیه در هر یک از ابعاد تاب

هـا در هـای فضـایی آنآوری و تفاوتشده است. و درنهایت تحلیل فضایی ابعاد تاب ها سنجیدهسهرابیه در مقابل بحران
های تحقیق محدوده اسکان غیررسمی موردمطالعـه طبق یافته سطوح مختلف محله سهرابیه موردبررسی قرارگرفته است.

یافته به کلیه ابعـاد مختلـف کالبـدی، ای که میانگین اختصاصگونهآوری در وضعیت مناسبی قرار ندارد بهظر ابعاد تابازن
باشد. عالوه بـر آوری میکه میانگین نظری )مفروض( برای تعیین میزان تاب 3اجتماعی، اقتصادی و نهادی کمتر از رقم 

پذیری باالی این دهنده آسیبباشد که نشانمی 27/2آوری رقمی برابر با بشده برای مجموع ابعاد تاآن میانگین محاسبه
درصـد بافـت مسـکونی آن  40باشد. محله سهرابیه ازنظر کالبدی بـیش از بافت در مقابل سوانح و مخاطرات طبیعی می

ی از خـدمات زیربنـایی و اند و بسـیارشـدهصورت غیرمجاز ساختهفرسوده، همه بناهای آن ازنظر مصالح غیر استاندار و به
باشد. ازنظر اقتصـادی پذیر میها و اقشار آسیبروبنایی در آن وجود ندارد، ازنظر اجتماعی محل زندگی مهاجرین و قومیت

باشـد و ازنظـر نهـادی وکار میهای کسـبدرآمد، فاقد بیمه و امنیت شغلی، فاقد زیرسـاختبیشتر ساکنین آن از اقشار کم
هـا را ازنظـر آن نهادهای از سطح محلی تا سطح شهری فعالیت بسیار اندکی در این محالت دارنـد و ها وتمامی سازمان

آوری محله سهرابیه در هر یک از ابعـاد و تـاب آور اند. مجموع این عوامل باع  کاهش تابرسانی به حاشیه راندهخدمات
( کـه بـه ایـن 1396ا تحقیق نقـدی و رحیمـی )های غیررسمی شده است. نتیجه این بخش از تحقیق بنبودن سکونتگاه

طور با تحقیـق آوری از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و همیننتیجه رسیدند، محله فرحزاد تهران در ابعاد چهارگانه تاب
آوری در شهر تبریز حاکی های تابها این بوده است ك؛ بررسی شاخصفرزاد بهتاش و همکاران که به نتیجه تحقیق آن

هـا بـر در رابطه با وضعیت هر یک از ابعاد و میزان تأثیر آن آوری در این شهر است همسو است.عیت نامطلوب تاباز وض
ها، بعـد اقتصـادی دارای سازی ساختاری و ضریب مسیر هر یک از آنآوری محله سهرابیه بر اساس نتایج مدلمیزان تاب

در درجه سوم تأثیرگذاری و درنهایت بعد کالبـدی دارای تـأثیر کمتـر دو، بعد نهادی بیشترین تأثیر، بعد اجتماعی در درجه
طرف در باشد؛ ازیـکمیهای اقتصادی محله سهرابیه از دو جهت دارای وضعیت نسبتاً مناسب بوده است. اقتصاد و فعالیت

و از طـرف باشـد سطح محلی که بورس تولید قطعات ماشین، اوراق و مکانیک ماشین و بورس صنایع چـوب و مبـل می
باشد و نیروی کـار و تولیـدات خـود را بـه بازارهـای در و مجموعه شهری تهران متصل می دیگر به اقتصاد شهری کرج

تری داشته باشد و در رتبه اول اند بعد اقتصادی وضعیت نسبتاً مناسبکند. مجموع این عوامل باع  شدهدسترس ارائه می
های خاص بافـت اجتمـاعی مـردم سـاکن محلـه سـهرابیه، ا داشته باشد. ویژگیآوری محله سهرابیه رتأثیرگذاری بر تاب
ها و حفظ ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، رواب  همسایگی مطلوب، همبستگی اجتمـاعی بـاال، فرهنـگ مهاجر بودن آن

اند و ههای اجتمـاعی شـدهـا و پتانسـیلگیری ظرفیتشناخت و عدم گمنامی از مجموع عواملی هستند که باعـ  شـکل
آوری را اند و همچنین رتبه دوم تأثیرگـذاری بـر تـابآوری اجتماعی نسبتاً مناسبی را برای محله سهرابیه فراهم کردهتاب

آوری در شهر کرمان به این ( در بررسی تاب1394اند. نتایج این بخش از تحقیق با نتایج پژوهش افضلی گروه )باع  شده
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آوری داراست همسو است. ماروم همچنین در پژوهشی دیگر در سـال ترین رتبه را در تابنتیجه رسیدند، بعد اجتماعی باال
توانـد در درك خطـر پذیری اجتماعی پرداخته است و نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی میتنها به بررسی بعد آسیب 2014

آوری میـزان تـاب باشد کهموضوع می دهنده اینآوری محله سهرابیه نشانتحلیل فضایی تاب آوری مؤثر باشد.جهت تاب
باشـند. وضـعیت فضـایی در هر یک از ابعاد در سطوح مختلـف محلـه دارای تفـاوت بـوده و دارای رونـد یکنـواختی نمی

های شـمالی، اما حاشیه باشد که تنها مناطق مرکزی محله از میزان نسبتاً بهتری برخوردار هستند؛ای میگونهآوری بهتاب
هایی کـه از کـه محـدودهطوریپذیری بیشـتری برخـوردار اسـت. بهتر و آسـیبآوری پـایینمحله از تاب جنوبی و غربی

انـد، ازنظـر کالبـدی آوری پایینی برخوردار هستند ازنظر اجتماعی بیشتر اقشار ضعیف و اتباع افغان را در خود جـا دادهتاب
پذیر را در خـود درآمد و آسـیبنیز بیشتر اقشار ضعیف و کمدهند و ازنظر اقتصادی های فرسوده محله را تشکیل میبلوك
( بـا عنـوان تحلیـل فضـایی 1397نتایج این بخش از تحقیق از تحقیق با نتایج تحقیق کمانداری و همکاران ) اند.جا داده
ای هآوری شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان که نتیجه آن متفاوت بودن وضعیت شاخصهای اجتماعی تابشاخص

دانیم که اکنون میآمده همدستبا توجه به نتایج به آوری در مناطق چهارگانه شهر کرمان است همسو است.اجتماعی تاب
رسانی در مواقع پذیر است و جزء محالت در اولویت خدماتهای محیطی تا حد زیادی آسیبمحله سهرابیه در برابر بحران

های اجتماعی این محله جهت تـاب آور کـردن بیشـتر محلـه در دی و سرمایههای اقتصاباشد. بر روی ظرفیتبحران می
آمده دسـتگذاری نمود. همچنین بر اساس نتـایج بهتوان سرمایهها میهای محیطی و مدیریت مطلوب بحرانبرابر بحران
در مواقع بحران در توانیم جهت کاهش خسارات اند و میشدهپذیری بیشتر شناساییهای در معرض خطر و آسیبمحدوده

 ریزی جهت تاب آور نمودن قرار گیرند.اولویت امدادرسانی و قبل از بحران در اولویت برنامه
 پیشنهادها

 .تسریع در روند نوسازی، استفاده از مصالح بادوام و باال بردن کیفیت ساخت در سطح محله 

 بحران. افزایی و تغییر در نگرش نسبت به بحران و مدیریتسازی، دانشآگاه 

 کننـد و خـارج از اصـول وسازهای غیرمجاز در سـطح محلـه کـه از مصـالح غیراسـتاندارد و اسـتفاده میجلوگیری از ساخت
 کنند.شهرسازی عمل می

 .تجهیز محله به خدمات زیربنایی و روبنایی 

 آوری ز بحران باع  افزایش تاباحین و بعد  های خود در قبل،ریت بحران در محله سهرابیه که با فعالیتاندازی شعبه مدیراه
 پذیری شود.و کاهش آسیب

 طور خاص خیابان امیریـان در کنند و بهبازگشایی و تعریض شبکه معابری که شرای  دسترسی در مواقع بحران را سخت می
 باشد.محله سهرابیه نیازمند تعریض می

 د.ران باشناستفاده در مواقع بحایجاد فضاهای باز و سبز در سطح محله که قابل 

 ها هستند و در مواقع بحران وارد عمل ای دقیق مقابله با بحرانایجاد نهادهای محلی و گروه سازی اجتماعی که دارای برنامه
 شوند.می

 سرپرسـت، هـای بیپذیر همچـون خانوادهدر نظر گرفتن برنامه حمایتی و تقویت اقتصادی و اجتماعی اقشار ضعیف و آسـیب
 یان و زنان سرپرست خانوار محله سهرابیه.های زندانخانواده

 جتمـاعی ر مشـکالت افراهم کردن شرای  ادامه تحصیل برای کودکان بازمانده از تحصیل، حمایت از کودکان کار و حل سای
 موجود در سطح محله.

 های دفتر تسهیلگر و توسعه محلی مستقر در سطح محله سهرابیه در همه ابعاد.استفاده از ظرفیت 

 استفاده در مواقع بحران باشند.ابلقعنوان ظرفیت اقتصادی الحسنه محلی که بههای قرضدازی صندوقانراه 

 های آموزشی مدیریت بحران توس  دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در سطح محله.برگزاری دوره 

 پذیر.خصوص برای اقشار آسیببای برای ساکنین محله فراهم کردن پوشش بیمه 

 

 نیتشکر و قدردا
 .بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است
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 منابع
ید بر تأکآوری محی  شهری در برابر مخاطرات طبیعی با ( ارزیابی تاب1397احمدی، عبدالمجید؛ فتحی، سعید؛ اکبری، ابراهیم ) (1

، 7، دوره 1397فیا و مخاطرات محیطـی، پـاییز ارومیه(، جغرا )مطالعه موردی: شهر GISلرزه با استفاده از منطق فازی و ینزم
 .73-57، صص. 3شماره 

ی فرسوده هابافتآوری اب( سنجش و ارزیابی میزان ت1397ی، محسن )خواهوطناسدی عزیزآبادی، مهسا؛ زیاری، کرامت اله؛  رو
ان یزی شهری، زمسـترهبرنامیه پژوهش و نشرکرج،  شهرکالنشهری در برابر مخاطرات محیطی نمونه موردی: بافت فرسوده 

 .122-111 .صص، 35، شماره 9 ، دوره1397

و  نامـه کارشناسـی ارشـد جغرافیـای شهری کرمان، پایانآورتابی هامؤلفه( ارزیابی و تحلیل ابعاد و 1394افضلی گروه، زهرا ) (3
 ریزی شهری، به راهنمایی امید مبارکی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه.برنامه

 www.worldbank.org( 2016هانی، )بانک ج (4

آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی )زلزله( مطالعه ( سنجش ابعاد کالبدی تاب1396 و پوراکرمی، محمد )پاشاپور، حجت اهلل (5
 .صص، 4، شماره 12، دوره 1396ی، زمستان ی انسانهاسکونتگاهیزی ربرنامهشهر تهران، فصلنامه مطالعات  12موردی منطقه 
985-1002. 

یـد بـر سـوانح تأکآوری شهری با ی تابهامؤلفه( بررسی 1396، ایرج )وند یحاجتوکلی، هانیه؛ خادم الحسینی، احمد؛ خسروی  (6
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