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Extended Abstract
Introduction
Natural hazards constantly expose human communities, including cities, to vulnerabilities.
Therefore, flexibility becomes important with the approach of strengthening communities and
vulnerability analysis. Resilience is a way to empower communities using the capacities of that
community. The purpose of this method is to reduce the vulnerability of cities and strengthen
the ability of citizens to deal with threats such as natural disasters. In this regard, explanations of
resilience against threats are presented, which in fact recognizes the impact of all dimensions
and social, economic, institutional, political and executive capacities of urban communities on
increasing and identifying different dimensions of resilience in cities. In order to explain
resilience, it seems important to apply a systemic approach to the role of all effective actors in a
strategic framework. These strategies include the United Nations International Strategy, such as
the Hyogo Framework (2005-2015) and the Sendai Framework (2030-2015). These two
documents have been created and approved in order to adopt strategies to develop resilience of
nations and communities against disasters and reduce the risk. Since the adoption of the Hyogo
Legal Bill as an International Crisis Reduction Strategy, the main goal of risk and crisis risk
reduction planning has been to focus on creating resilience in societies rather than reducing
vulnerability. In the continuation the work of the Hugo Framework, in the Sendai Document
with Vision 2015-2030 on improving disaster risk understanding in all its dimensions,
comprehension the characteristics of risk and vulnerability, strengthening disaster risk control,
disaster risk management function, readiness for better reconstruction, recognition of
stakeholders and their role have been emphasized. This document emphasizes hazard risk
management and focuses on the role of local communities and the responsibility of governments
and public (local communities) participation. The city of Ilam has shortcomings in the field of
resilience and it is necessary to know the resilience of the local community to prevent the
increase of vulnerability.
Methodology
The research method is descriptive-analytical. The statistical population includes experts of
crisis management and residents of Ilam neighborhoods. The statistical population in the second
questionnaire includes experts which the sample size was determined by purposive sampling
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method and 35 people were selected as the sample. The reliability of this questionnaire was
determined by using of Cronbach's alpha in SPSS (94%). The validity of the questionnaire was
confirmed via formal content and methods and based on the opinions of a number of experts.
The statistical population in the second questionnaire includes residents aged 15 and over in
Ilam neighborhoods. According to the population over 15 years of age in the neighborhoods of
Ilam (145226 people), based on the Cochran's formula, the sample size was estimated at 384
people. Then, through random cluster method and relative to the population of the
neighborhoods, sample households were determined. In order to check the fit of the
questionnaire, which includes assessing the reliability and validity of the questionnaire for
residents of neighborhoods in the city of Ilam, the method of confirmatory factor analysis was
used in Smart PLS software. To analyze the quantitative data, appropriate methods to the
subject and research data such as one-sample t-test and t-test of two independent samples were
used in SPSS 23 software.
Results and discussion
-The results of the expert questionnaire, which is based on a single sample t-test, show that there
is a significant difference between the baseline limit (3) and the calculated value (4.52) (sig =
0.000). The difference between the baseline and the calculated value (1.52) is positive.
Therefore, according to experts, observing international strategies can be effective on
strengthening the resilience of Ilam city.
- From the point of view of international strategies, the resilience of Ilam city against natural
hazards is not desirable.
-The results of the single sample t- test in order to measure the overall resilience in the sample
community show: there is a significant difference between the baseline limit (3) and the
calculated value (2.38) (sig = 0.000). Since the difference between the baseline limit and the
calculated value is negative (-0/6149), therefore, the city of Ilam does not have a suitable
resilience against natural hazards.
-The resilience of Ilam in five dimensions has been evaluated. The results of the single sample ttest show that there is a significant difference between baseline (3) and calculated value (sig =
0.000). According to the difference between the baseline and the calculated value is negative for
all dimensions; thus, the results show that different dimensions of Ilam city do not have proper
resilience against natural hazards.
- The statistical results of Independent Samples Test show that the average resilience of urban
marginal areas and worn-out texture is 2.3 and urban areas with new texture is 2.6. Findings
indicate that t-statistic is equal to t = -2.148 and the significance level is Sig = 0.047. This
means that there is a difference in resilience between worn-out and marginal textures
(neighborhoods 3-5-7-7-14) with urban areas with new texture (neighborhoods 9-10).
Conclusion
According to the research results, the resilience situation of Ilam city is far from the desired
situation and is evaluated as unfavorable. The dimensions of economic, social, institutional,
natural and physical resilience are far from the desired state of resilience and tend towards
vulnerability. Significant differences between the resilience of worn-out and marginal textures
with urban areas with new texture indicate different levels of vulnerability in the study area. The
results of the questionnaire based on experts' opinions indicate that international resilience
strategies, if implemented, are effective on strengthening the resilience of local communities
(Ilam). This reminds us of the use of global experiences and the need to review practical
strategies in the field of urban resilience.
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مهدی مؤمنی -1دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
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فرشته احمدی  -استادیار شهرسازی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
تاریخ دریافت1399/11/02 :

تاریخ پذیرش1400/02/06 :

چکیده
مخاطرات طبیعی بهصورت تکرارپذیر ،جوامع بشری ازجمله شهرها را در معر آسیبپذیری قرار میدهد .لذا تاب
آور شدن با رویکرد تقویت جوامع و تحلیل آسیبپذیری مطرح میشود .در این راستا ارزیابی تابآوری و ابعـاد آن
در شهر ایالم مطابق با راهبردهای جهانی تابآوری و بررسی میزان کارآمدی سند جهـانی تـابآوری مطـابق بـا
واقعیات ساختار تابآوری شهر ایالم ضروری مینماید .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری شامل
خبرگان حوزه مدیریت بحران و ساکنین محالت شهر ایالم است .شاخصها و مؤلفهها با تلفیق مـدل  CDRIو
راهبردهای سند سندای عملیاتی شدهاند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آماری همچون آزمـون تـی ()T
تک نمونهای و دو نمونه مستقل استفادهشده است .بر اساس نتایج پژوهش ،وضـعیت تـابآوری شـهر ایـالم بـر
مبنای راهبردهای جهانی تابآوری با مقدار میانگین  2/42درصد کمتر از حد مبنـا ( )3اسـت کـه نشـان میدهـد
وضعیت تابآوری شهر ایالم با وضعیت مطلوب فاصله داشته و نامطلوب ارزیابی میشود .ابعاد تابآوری اقتصادی،
اجتماعی ،نهادی ،طبیعی و کالبدی با وضعیت مطلوب تابآوری فاصله داشته و بـه سـمت آسـیبپذیری گـرایش
دارد .تفاوت معنادار بین تابآوری بافتهای فرسوده و حاشیهنشین بـا نـواحی شـهری دارای بافـت جدیـد بیـانگر
سطوح متفاوت آسیبپذیری در سطح مناطق و نواحی محدوده موردمطالعه است .نتـایج آزمـون تـی ()T– Test
پرسشنامه مبتنی بر نظر خبرگان حاکی از آن است که راهبردهای بینالمللی تابآوری در صورت اجـرا در تقویـت
تابآوری جوامع محلی (ایالم) مؤثر میباشد که این امر استفاده از تجارب جهانی و لزوم بـازنگری در راهبردهـای
کاربردی در حوزه تابآوری شهری را یادآور میشود.
واژگان کلیدی :مخاطرات طبیعی ،آسیبپذیری ،تابآوری ،سند سندای ،شهر ایالم.
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مقدمه
شهر بهعنوان پیچیدهترین سیستم ساخته دست بشر ،با دامنه وسیعی از مخـاطرات ازجملـه مخـاطرات طبیعـی همچـون
زلزله ،سیل ،آتشفشان ،خشکسالی ،گردوربار ،طوفان ،تغییرات اقلیمی و  ..روبرو است .بشر امروز با تمـام پیشـرفتهای
علمی در کنترل مخاطرات طبیعی چندان موفق نبوده است .این در حالی است که با گسترش و پیچیـدهتر شـدن شـهر و
ابعاد شهری و ظهور پدیدههایی همچون حاشیهنشینی ،تراکم جمعیـت در بافتهـای فرسـوده و قـدیمی ،توسـعه افقـی و
عمودی ،میزان آسیبپذیری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی افزایشیافته است (سرور و کاشانی اصل .)88 :1395 ،یکی
از مباحثی که به پیشگیری از آسیبپذیری در جامعه شهری میپردازد مقوله تابآوری است (توانـا و نیسـتانی.)2 :1395 ،
درواقع تابآوری رهیافتی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیتهای آن جامعـه اسـت (احمـدزاده کرمـانی و امـینزاده
گوهرریزی .)34 :1399 ،هدف از این رویکرد ،کاهش آسیبپذیری شهرها و تقویت تواناییهای شهروندان برای مقابله بـا
خطرات ناشی از تهدیدات نظیر وقوع سوانح طبیعی است (لنگر نشین و همکاران .)2 :1398 ،با گذر از نگاه کالبدی صرف
به تابآوری ،ضرورت یک چارچوب جامع ،کلنگر و سیستمی که وجوه مختلف شهر را با وجوه کمتـر قابلمشـاهده ولـی
مؤثر (رفتار انسانی) ترکیب نماید موجب پیدایش ابعاد اقتصادی ،اجتمـاعی ،کالبـدی و نهـادی بـرای موضـوع تـابآوری
میشود (کاظمیان و همکاران .)5-4 :1393 ،در این راستا تبیین تابآوری در برابر تهدیدات مطـرح میشـود کـه درواقـع
شناخت نحوه تأثیرگذاری ظرفیتهای اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،سیاسی و اجرائی جوامـع شـهری در شناسـایی و ارتقـا
ابعاد مختلف تابآوری در شهرهاست (بهتاش و همکاران .)34 :1392،بنابراین نوع نگرش به مقوله تابآوری و تحلیل آن
در چگونگی شناخت تابآوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگـر سیاسـتها و اقـدامات کـاهش
خطر و نحوه رویارویی با آن را تحت تأثیر قرار میدهد (رضـایی .)28 :1392 ،بـرای تبیـین تـابآوری اعمـال رویکـردی
سیستمی بر نقش تمام بازیگران مؤثر در یک چارچوب راهبردی امری مهم به نظر میرسد .ازجمله این راهبردها میتوان
به راهبردهای بینالمللی سازمان ملل متحد ازجمله چهارچوب هیوگـو (( )2015-2005بهتـاش و همکـاران )34 :1392،و
چارچوب سندای ( )2030 -2015اشاره نمود .این دو سند در جهت اتخاذ راهبردهایی برای ایجاد تابآوری ملل و جوامـع
در مقابل بالیا و کاهش خطر تدوین و تصویبشدهاند (دفتر سازمان ملل متحد .)5 :2015 ،در تداوم کار چارچوب هیوگـو،
در سند سندای با چشمانداز  2030-2015بر بهبود فهم ریسک بالیـا در تمـامی ابعـاد آن ،فهـم ویژگیهـای مخـاطره و
آسیبپذیری ،تقویت کنترل خطر بالیا ،کارکرد مدیریت خطر بالیا ،آمادگی برای بازسازی بهتر ،شناخت ذینفعان و نقـش
آنها تأکید شده است .این سند بر مدیریت خطر مخاطرات بهجای مدیریت مخاطرات و بر نقش جوامع محلی و مسئولیت
دولتها و مشارکت مردمی تأکید دارد (دفتر سازمان ملل متحد .)5 :2015،در این سند جوامع محلی در کاهش خطر بالیا
دارای نقش مؤثر هستند (بابایی و صادقی .)1: 1394 ،و مسئولیت پیشگیری و کاهش خطرات در سطوح مختلف بر عهده
دولت ها با تأکید بر تقسیم مسئولیت میان سطوح مختلف و با مشارکت همه مـردم اسـت .در حقیقـت ،ترسـیم و اجـرای
برنامههای مقابله ب ا مخاطرات طبیعی در قالب راهکارهای خاص ،رویکردی هدفمند و مـؤثر در جهـت تقویـت تـابآوری
شهرها به شمار میرود .توجه به استراتژیها ،بهموازات توجه به تفاوتهای بین جوامع زمینه سازگاری این استراتژیها بـا
ویژگیهای خاص جوامع را فراهم میآورد .در این فرایند ،مقوله تابآوری به دنبـال درك و شناسـایی عوامـل آسـیبزا و
موانع پایداری سیستم شهری است و ضرورت دارد که برای جلوگیری از افزایش آسـیبپذیری میـزان تـابآوری جامعـه
محلی را بشناسیم .شهر ایالم بهعنوان یک زیرمجموعه از کشور و در مقیاس خردتر بهعنوان یک جامعه محلی با نقایصی
در حوزه تابآوری در برابر مخاطرات طبیعی روبرو است .ازجمله بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات مؤسسات ژئوفیزیک
دانشگاه تهران ،شهر ایالم با داشتن گسلهای فعال و نیمه فعال در مجاورت خود در موقعیت خطر نسـبی متوسـ قـرار
دارد .پدیده ریز گردها و گردوربار که آسیبهای فراوانی به بخشهای کشاورزی ،اقتصادی و زیستمحیطی استان مرزی
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ایالم و شهر ایالم تحمیل نموده است .وقوع سیالب که در برخی موارد منجر به خسارات جانی و تخریب اموال عمومی و
زیرساختهای شهر شده است (طهماسبی و همکاران .)3: 1396،واقعشدن بخشی از شهر ایالم روی دامنه که در معر
زمینلرزه قرار دارد و بافت آبرفتی و سست زمین بستر شهر ،بیانگر آسـیبپذیری بـاال در مواقـع روبرویـی بـا مخـاطرات
طبیعی است ،بنابراین ضروری است برای جلوگیری از افزایش آسیبپذیری ،میزان تابآوری جامعه محلـی را بشناسـیم و
بدانیم که توان ظرفیتی جامعه برای ایستادگی و بازیابی در برابر مخاطرات طبیعی در هنگام وقوع بحـران تـا چـه میـزان
است؟ در این راستا استفاده از تجربیات جامعه جهانی در قالب استانداردها و چارچوبهای جهانی همچـون سـند سـندای
میتواند در بررسی کامل تابآوری و ارزیابی ابعاد آن مؤثر باشد .لـذا بـا تلفیـق راهبردهـای بینالمللـی تـابآوری (سـند
سندای) با ابعاد پنجگانه تابآوری مدل  CDRIبه تبیین و ارزیابی تابآوری و ابعـاد آن در سـطح جامعـه محلـی (شـهر
ایالم) پرداختهشده که این مسئله از جنبههای نوآوری در پژوهش پیش رو است .از دیگر جنبـههای نـوآوری در پـژوهش
پیش رو بررسی میزان کارآمدی سند بینالمللی سندای مطابق با واقعیات ساختار تابآوری شهر ایالم بهعنوان یک جامعه
محلی در ایران است .مطالب مذکور در قالب طرح سـؤاالتی در پـژوهش حاضـر مطرحشـده کـه عبارتانـد از :وضـعیت
تابآوری شهر ایالم بر اساس راهبردهای تابآوری بینالمللی به چه میزان مناسب است؟ بر اساس راهبردهای بینالمللی
تابآوری ،وضعیت ابعاد تابآوری شهر ایالم در برابر مخاطرات طبیعی به چه میزان مطلوب است؟ سطح تابآوری بافـت
فرسوده و حاشیهنشین شهر ایالم در مقایسه با نواحی شهری دارای بافت جدید شهری به چه میزان متفـاوت اسـت؟ آیـا
راهبردهای بینالمللی تابآوری در صورت اجرا ،در تقویت تابآوری شهر ایالم در برابر مخاطرات طبیعـی میتوانـد مـؤثر
واقع شود؟
در زمینه بررسی و تبیین موضوع تابآوری مطالعاتی در سطوح بینالمللی و داخلی به نگارش درآمده که ازجمله مطالعـات
در سطح بینالمللی میتوان به پژوهشهای ذیل اشاره نمود :مایانگا )2007(1در رسالهای تحت عنوان"شناخت و اسـتفاده
از مفهوم جامعه انعطافپذیری فاجعه :رویکرد مبتنی بر سرمایه" باهدف ارزیابی اجتماعات تاب آور مبتنی بـر انـدازهگیری
پنج نوع سرمایه (سرمایه اجتماعی ،اقتصادی ،فیزیکی ،انسانی و طبیعی) ،برای هر سـرمایه شـاخصهایی را در ارتبـا بـا
سنجش تابآوری پیشنهاد کرده است .ماگوری و هاکان )2007(2در مطالعهای با عنوان"حوادث و جوامع :درك تـابآوری
اجتماعی" باهدف تعیین شاخصها برای تابآوری ،به بررسی شاخصهایی همچون اعتماد ،رهبـری ،سـرمایه اجتمـاعی،
کارایی جمعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،معیارها ،نگرشها ،ارتباطـات و اطالعـات پرداختـه اسـت.

الکسـاندر3

( )2011در پژوهشی تحت عنوان" تابآوری در برابر زلزله :پیشنهادهایی عملی برای مدیران و برنامـه ریـزان" بـه ارائـه
راهکارهای عملی برای تاب آور ساختن و مقابله در مواقع خطر پرداخته است .نتایج پـژوهش ضـمن تعریـف عملیـاتی از
تابآوری و مفاهیم مربوطه همچون آسیبپذیری در برابر زلزله ،مواجهه و ظرفیت ،بر این بـاور کلـی اسـت کـه ارتقـای
تابآوری مستلزم کنشی جمعی است که همه ذینفعان در آن مشارکت دارند .مایلز )2015(4در پژوهش خـود بـا عنـوان"
مبانی جامعه فاجعه انعطافپذیری :رفاه ،هویت ،خدمات ،سرمایه ،خطرات زیسـتمحیطی" باهـدف ارائـه یـک مـدل بـه
ارزیابی تابآوری پرداخته است .مفهوم این مدل برگرفته از چهار ( )4عنصـر رفـاه ،هویـت ،تسـهیالت و سـرمایه اسـت.
پژوهش مذکور منتج به معرفی شاخصها و مؤلفههای اصلی تابآوری است و بر اهمیت اجتماعات محلی تأکیـد دارد بـه
این معنا که میتواند نقشی حیاتی در ارتقای سطح تابآوری اجتماعی  -زیستمحیطی داشته باشـد .سـوارز 5و همکـاران
. Mayunga
. Maguire & Hagen
. Alexander
. Miles
. Suarez

1
2
3
4
5
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( )2016در پژوهشی بهعنوان " به سمت شاخص تابآوری شهری :مطالعه موردی در  50شـهر اسـپانیا " باهـدف ارائـه
چارچوبی برای اندازهگیری تابآوری شهری ،به تعریف شاخصهای تابآوری شـهری و کـاربرد آن در شـهرهای اسـپانیا
پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد که ارلب شهرها از تابآوری بهینه شهری فاصله دارند .شون و یـوان )2020(1در
پژوهشی با عنوان "پژوهشی در مورد ارزیابی مقاومت تابآوری شهری بـا روش  Topsisچنـد صـفت ترکیبـی ،نمونـه
موردی در چین" باهدف ارزیابی پایداری شهری با توجه به وجود شاخصهای عینی و منطقی (با توجه به اهمیت ارزیابی
این دو بعد در مسئله تابآوری و مشکل ارزیابی ترکیبی این دو بعد از تابآوری) پرداختهاند .پژوهش مذکور منتج به ارائه
یک سیستم مبتنی بر شاخص شامل چهار شاخص اصلی محی زیستمحیطی ،امکانات شهری ،توسعه اقتصـادی ،توسـعه
اجتماعی و  28شاخص ثانویه بر اساس ترکیب نظریه مجموعه فـازی شـهودی و روش  Topsisشـده اسـت .در حـوزه
پژوهشهای داخلی نیز میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :رفیعیان و همکاران ( )1390در پژوهشی تحت عنـوان" تبیـین
مفهومی تابآوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماعمحور ( ")CBDMباهدف ارزیابی مناسبترین مدل ،به
ارائه رویکرد نظری و نظام شاخص سازی در حوزه تحلیل و ارتقای تابآوری جوامع پرداختهاند .یافتـهها نشـان میدهـد:
مدلهای  DROPو  CBDMمناسب ترین مدل بر اساس رویکرد مفهومی و ساختار شاخص سازی است زیرا این مـدل
ترکیبــی همزمــان دارای ویژگی هــایی چــون مکــان محــور بــودن ،یکپارچــه نگــری در انتخــاب ابعــاد و شــاخصها و
مشارکتپذیری مردم بهعنوان ذینفعان کلیدی برنامهریزی و مدیریت سوانح طبیعی در جوامـع محلـی اسـت .بهتـاش و
همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان" تعیین ابعاد و مؤلفههای تـابآوری شـهرهای اسـالمی" باهـدف بررسـی ابعـاد
تابآوری شهر بر اساس ظرفیت مادی و معنوی به بررسی ارتبا تابآوری ،آسیبپذیری ،ظرفیت انطباق و سـازگاری بـا
الگوهای ارزیابی ظرفیت پرداختهاند .نتایج مطالعه مذکور نشان میدهد :برای ایجاد یک جامعه تاب آور ،مؤلفههای وسـیع
و لزوم رویکرد سیستمی و جامع به تابآوری ،ضروری است و با این رویکرد به ارائـه الگـویی شـامل ابعـاد و مؤلفـههای
مطرح در تابآوری شهرهای اسالمی منتج شده است .بهتـاش و همکـاران ( )1392در پژوهشـی بـا عنـوان" ارزیـابی و
تحلیل ابعاد و مؤلفههای تابآوری کالنشهر تبریز" به ارزیابی و سنجش میزان تابآوری کالنشهر تبریز (بدون در نظـر
گرفتن تهدید مخاطره خاصی) پرداختهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهد :میزان میانگین تابآوری شهر تبریز کمتـر از
حد مبنا ( )3است .بر اساس نظر خبرگان و کارشناسان ،تبریز ازلحاظ تابآوری از وضعیت کامالً مطلوبی برخوردار نیسـت.
بعد اقتصادی پایینترین رتبه و بعد اجتماعی -فرهنگی بـاالترین رتبـه را در میـان سـایر ابعـاد تـابآوری دارد .پریـور و
همکاران ( )1392در پژوهشی تحت عنوان" بس راهبردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تـابآوری محی زیسـت"
باهدف درك رابطه ساختار ،عملکرد ،آثار و پاسخها بر اساس مفاهیم اکولوژی شهری و درك حاصل از پهنه موردمطالعـه،
به بس انواع جهتگیری راهبردی پرداختهاند .نتایج ایـن تحقیـق جهتگیریهـای راهبـردی شـامل حفـاظتی ،تـدافعی،
تهاجمی ،یا فرصتطلبانه را برای ایجاد تابآوری شهری پیشنهاد نموده است .کاظمی و عندلیب ( )1394در پژوهشـی بـا
عنوان" تدوین چارچوب مفهومی جهت سنجش تابآوری شهرها در برابر بحرانهای طبیعی زلزله " باهـدف ارائـه یـک
مدل بهینه برای ارزیابی تابآوری ،به شناسایی مدلهای مؤثر در سنجش تابآوری ،ارزیابی تطبیقی آنها با یکدیگر ،بـه
بررسی و تحلیل تفاوتهای ساختاری این مدلها پرداختهاند .پژوهش مذکور مبتنی بر ارائه چارچوب نوینی از تـابآوری و
تحلیل ابعاد جدید تابآوری است .نتایج نشان میدهد :مدلهای موردمطالعه تفاوت مـاهیتی و قـالبی بـا یکـدیگر دارنـد.
برخی در جهت گسترش مفاهیم این حوزه پرداخته و برخی بر مؤلفههای تابآوری و سنجش تابآوری تمرکـز داشـتهاند.
نظم فر و پاشازاده ( )1397در پژوهشی تحت عنوان" ارزیابی تابآوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی مطالعه مـوردی:
1 . Xun &Yuan
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شهر اردبیل" باهدف ارزیابی تابآوری شهر اردبیل در برابر مخاطرات طبیعی به بررسی تابآوری کلی و ابعاد آن پرداخته
و نتایج این پژوهش نشان میدهد :تابآوری کلی شهر اردبیل و ابعاد آن با حـد بهینـه دارای فاصـله اسـت و تـابآوری
نهادی نسبت به سایر ابعاد تابآوری با مقدار بهینه فاصله بیشتری دارد .شکری فیروزجاه ( )1397در تحقیقـی بـا عنـوان
"سنجش میزان تابآوری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی مطالعه موردی :شهر بابل" باهدف ارزیـابی تـابآوری شـهر
بابل بر اساس بر اساس اصول دهگانه کمپین جهانی تابآوری شهری به بررسی سنجش تابآوری شهر بابـل مبتنـی بـر
نظر مدیران محلی پرداخته است .نتایج پژوهش مذکور تابآوری شـهر بابـل را کـامالً نـامطلوب ارزیـابی نمـوده اسـت.
طالچیان و همکاران ( )1398در پژوهشی تحـت عنـوان" مـرور سیسـتماتیک شناسـایی ابعـاد مؤلفـهها و شـاخصهای
تابآوری شهری با بررسی چالشها و فرصتها" باهدف ایجاد یک رویکرد سیستماتیک در مورد تابآوری شهری بـرای
ارتقا توانایی عملکرد شهرها در برابر حوادث و عدم تعادلهای سیستمهای شهری ،بـهمرور سیسـتماتیک مفـاهیم ،ابعـاد،
مؤلفهها ،شاخصها ،چالشها و فرصتهای روشهای ارزیابی تابآوری شهری پرداخته است .نتایج تحلیلها نشـاندهنده
کمبود ابزار و روش برای ارزیابی تابآوری است و بیانگر اهمیت چالشها و فرصتهای مطالعاتی در حوزه تابآوری است
که خود میتواند زمینه شناسایی مؤثرترین عوامل در پایداری سیستمهای شـهری را فـراهم سـازد .پوراحمـد و همکـاران
( )1398در پژوهشی با عنوان" تحلیل معیارهای تابآوری در بافت فرسوده شهری در برابر زلزله بـا تأکیـد بـر تـابآوری
کالبدی .مورد :منطقه  10شهرداری تهران" باهدف تحلیل معیارهای تابآوری شهری در بافت فرسوده پهنه موردمطالعـه
به رتبهبندی ابعاد تابآوری شهری پرداختهاند .نتایج نشاندهنده ضعف تابآوری و پایداری محدوده موردمطالعه در برابـر
مخاطرات طبیعی است .بعد تابآوری کالبدی در رتبه نخست اهمیت و ابعاد تابآوری اقتصـادی ،اجتمـاعی و نهـادی بـه
ترتیب در اولویتهای بعدی اهمیت مشخصشده است .جزایری و همکاران ( )1398در رسالهای تحـت عنـوان" ارزیـابی
ظرفیت تابآوری شهری در برابر خطر زمینلرزه با تأکید بر ابعاد اجتماعی و نهادی (مطالعه موردی :منطقـه  12تهـران)"
به ارزیابی و تحلیل مقادیر شاخصهای اجتماعی و نهادی بر اساس روش حد بهینه در سطح جهـانی پرداختهانـد .در ایـن
رساله مقدار عددی بهینه هر شاخص بر اساس تجربیات جهانی مشخصشده و این عـدد مقـدار مبنـا بـرای انـدازهگیری
تابآوری ابعاد در محدوده موردمطالعه محسوب شده است .نتایج مطالعه مذکور نشان میدهد :دو شاخص ساختار سـنی و
ساختار جنسی تابآوری اجتماعی باالتر از حد بهینه محاسبهشده و شاخص پوشش بهداشتی بیشترین فاصله را بـا مقـدار
بهینه محاسبهشده دارد و در بعد تابآوری نهادی تمام شاخصهای بـا مقـدار بهینـه فاصـله دارد .احمـدزاده و امـین زاده
( )1399در پژوهشی با عنوان" ارزیابی ابعاد تابآوری شهری با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه" به
تحلیل شاخصهای تابآوری ،تبیین روشی برای اندازهگیری تابآوری و اندازهگیری میزان تابآوری محدوده موردمطالعه
پرداختهاند .نتایج پژوهش ضمن ارزیابی و اندازهگیری تابآوری ،ضرورت بکار بردن ابعاد کیفی در کنار ابعـاد کمـی بـرای
دستیابی به یک نتیجه همهجانبه و کامل از میزان تابآوری را الزم میداند.
مبانی نظری
مخاطره یک رویداد ،پدیده فیزیکی و یا اقدام انسانی است که میتواند بالقوه خسارت بار باشد و باع مرگ و یا جراحت،
خسارت به داراییها ،اختالل اجتماعی و اقتصادی و یا تخریـب محی زیسـت گـردد .مخـاطرات میتوانـد خاسـتگاههای
متفاوتی داشته باشد و ناشی از فرآیندهای انسانی (تخریب محی زیست و مخاطرات مرتب با فنآوری) باشـد و یـا منشـأ
طبیعی داشته باشد مانند (زمینشناختی ،آب و هواشناختی و زیستشناختی) (دفتـر سـازمان ملـل متحـد .)8 :2015 ،کـه
میتواند در مقیاسهای مختلف به آسیبپذیری شهرها منجـر شـود .آسـیبپذیری شـرای ایجادشـده توسـ عوامـل و
فرآیندهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی که حساسیت و شکنندگی یک جامعه را در برابر خطرها افـزایش
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میدهد تعریف میشود (دفتر سازمان ملل متحـد .)9 :2015،در مقابـل آسـیبپذیری مسـئله تـابآوری مطـرح میشـود.
تابآوری در اصل از لغت انعطافپذیری 1،سرچشمه گرفته است و به معنی بازگشت به حالت اولیه میباشـد ( & Klein

 .)Nicholls,2003:39اصطالح تابآوری را نخستین بار هولینگ2در سال  1973بهعنوان مفهومی اکولـوژیکی مطـرح
کرد (بهتاش و همکاران .)34 :1392 ،در حوزه مخاطرات طبیعی تیمرمن3نخستین فردی بـود کـه تـابآوری را در حـوزه
مخاطرات طبیعی مطرح کرد ( .)Mayunga,2007:28در حوزههای علمی دیگر نیز این مفهوم وارد و تعاریف متعـددی
را در برمیگیرد .بسیاری از تناقضهای موجود بر سـر معنـای تـابآوری از تمـایالت شـناختی ،روشهـای متـدولوژیک،
تفاوتهای مفهومی بنیادین ناشی میشود و البته ریشه بسیاری از این تناقضهای موجود ناشی از این واقعیت اسـت کـه
افراد ،گروهها و جوامع هرکدام ممکن است دارای درجات مختلفی از تابآوری باشند (رفیعیان و همکـاران .)25 :1390،در
گذشته تابآوری به عنوان یک توانایی برای بازگشت به عقب پس از یک بحران تعریف میگردید و به معنی پاسخ سـریع
و بهبود شرای پس از بحران تعریف میشده است .اما امروزه تابآوری تنها بازگشت دوبـاره بـه قبـل از بحـران قلمـداد
نمیشود و مفهومی واالتر در ارتبا با انطباق ظرفیتها برای نگهداشـت اجتماعـات بـرای آن در نظـر گرفتـه میشـود.
(سلطانی و همکاران )3 :1396 ،در برنامهریزی شهری ،هرگاه شهرها قادر به مقابله با حوادث شدید بدون خرابی و آسـیب
به سیسـتم های فیزیکـی و یـا کـاهش کیفیـت زنـدگی بـرای شهروندانشـان باشـند تـاب آور در نظـر گرفتـه میشـوند
( .)Gasparini,2016:117از مزایای برنامهریزی برای تابآوری شهرها این است که نیازی بـه تمرکـز بـر روی یـک
الگوی خاص نیست .تابآوری در قالب انعطافپذیری این اجـازه را میدهـد کـه بـا توجـه بـه شـرای یگانـه شـهرها و
برنامههای توسعه ،جوابگویی و قابلیت انطباق داشته باشد .این موضوع سبب میشود که خالقیت فکری برای اندیشـیدن
به راههای گوناگون کسب تابآوری ایجاد شود بدون اینکـه در چـارچوب خاصـی محـدود گـردد (بهتـاش.)115 :1391،
چارچوب یوکوهاما 4،سند هیوگو5و به دنبال آن سـند راهبـردی تـابآوری تحـت عنـوان سـندای )2015-2030(6ازجملـه
تالشهای بینالمللی برای کاهش خطرپذیری بالیا و تابآوری باهدف پیشگیری از ریسکهای موجود است (حسـنزاده
و قطبی .)1 :1395 ،الزم به ذکراست که مفهوم تابآوری پس از پذیرش در چهارچوب هیوگو برای دورههـای سـالهای
( )2005-2015بهطور وسیعی بکار گرفته شد .طبق تعریف دفتر سازمان ملـل متحـد ،تـابآوری ،توانـایی یـک سیسـتم،
جوامع محلی یا جامعه در معر

مخاطرات برای مقاومت و رفع آثار یک مخاطره و بازسازی پس از وقوع آن طـی زمـان

قابلقبول و به شکل کارآمد از طرق گوناگون ازجمله حفظ و احیا ساختارها و کارکردهای اساسی و ضروری اسـت (دفتـر
سازمان ملل متحد .)8 :2015 ،در چهارچوب راهبردی سازمان ملل برای کاهش بالیا در چشمانداز  ،2030 -2015تحـت
عنوان سند سندای ،اهداف شامل :پیشگیری از خطرهای جدید و کاهش خطر فعلی بالیا از طریق اجـرای ادرـام یافتـه و
جامع اقدامات اقتصادی ،ساختاری ،حقوقی ،اجتماعی ،سالمتی ،فرهنگی ،محیطی ،فناوری ،سیاسـی و سـازمانی میشـوند
که منجر به پیشگیری و کاهش مواجه با مخاطرات ،آسیبپذیری و افزایش آمادگی برای پاسخ و بازیابی و نهایتـاً تقویـت
تابآوری میشوند (دفتر سازمان ملل متحد .)41 :2015 ،راهبردهای ذکرشده در سند سـندای عبـارت اسـت از  -1درك
خطر بالیا  -2تقویت مدیریت خطر بالیا  -3سرمایهگذاری در کاهش خطر بالیا  -4ارتقای آمادگی بالیـا بـرای پاسـخ و
ساخت بهتر از قبل مؤثر در بازیابی ،باز توانی و بازسازی( .دفتر سازمان ملل متحد )17 :2015 ،لذا اهمیت انتخاب صـحیح
نوع جهتگیری راهبردی برای ایجاد تابآوری شهری مشخص میشود( .پریورو همکاران )125 :1392،درواقع مطالعـات
. Resilio
. Holling
. Timerman
. Yokohama
. Hyogo
). Sendai (International Strategy for Disaster Risk Reduction

1
2
3
4
5
6

نصراللهی نیا و همکاران  /ارزیابی تابآوری و مؤلفههای آن در برابر مخاطرات طبیعی ...

111

تابآوری شهری به دنبال راهبردهایی است بهمنظور تقویت شبکههای فیزیکی و اجتماعی که نهتنها خطـرات را کـاهش
دهد بلکه قادر به تطبیق با تابآوری باشد( .ارایدین و کوك )74 :1395،از دیگر محورهای این سند توجه به جوامع محلی
و نقش آنها در کاهش خطر بالیا بهویژه بالیا کوچکمقیاس است .درواقع تابآوری محلی (شهری) به این معنـی اسـت
که سطوح محلی (شهرها) بدون متحمل شدن ویرانیهای گسترده ،کاهش بهرهوری یا تنزل کیفیت زندگی و بـدون نیـاز
به یاری گسترده از بیرون قادر به ایستادگی در برابر رخدادهای طبیعی خشن باشد ( .)Mileti,1999:49محققان بـرای
تابآوری بعدهای مختلفی ازجمله بعدهای اجتماعی ،اقتصادی ،اکولوژی ،طبیعـی ،کالبـدی و نهـادی در سـطوح مختلـف
جهــانی ،منطقــهای ،شــهر ،جامعــه و زیرســاختی مطــرح میکننــد ( & zheng & Li,2018:143; Ribriro

 .)Goncalves,2019:5و مدلهای متعددی وجود دارد که به ارائه ابعاد و شاخصهای تابآوری پرداختهانـد .مطالعـه
حاضر بر اساس ابعاد  5گانه تابآوری مدل  CDRIاست .این مدل در سال  2009توس راجیب شاو1در دانشـگاه کیوتـو
ژاپن در مورد تغییرات آب و هوایی طرح گردیده است( .کاظمی و عندلیب )4 :1394 ،ابعاد مذکور در این مدل شامل :بعـد
تابآوری اجتماعی ،بعد تابآوری طبیعی ،بعد تابآوری کالبدی ،بعد تابآوری اقتصادی و بعـد تـابآوری نهـادی اسـت.
(کاظمی و عندلیب )4 :1394 ،الزم به ذکر است مدل مذکور با اولویت مخاطرات طبیعی ،ابعاد گستردهتری از تابآوری را
پوشش میدهد.
روش پژوهش
پژوهش پیش رو بهمنظور ارزیابی تابآوری کلی شهر ایالم ،ارزیابی میزان تفاوت تابآوری محالت حاشیهنشین و بافـت
فرسوده شهر با نواحی شهری دارای بافت شهری جدید ،ارزیابی میزان ابعاد تابآوری شهر ایـالم (کالبـدی  -اقتصـادی-
اجتماعی  -نهادی -طبیعی) در برابر مخاطرات طبیعی بر اساس راهبردهای تابآوری و ارزیابی میزان تـأثیر راهبردهـای
بینالمللی تابآوری در کاهش مخـاطرات تدوینشـده اسـت .ماهیـت پـژوهش توصـیفی -تحلیلـی اسـت .شـاخصها و
مؤلفههای مدل ( CDRIجدول شماره  )1با راهبردهـای سـند سـندای تلفیـق شـد .حاصـل تلفیـق مـذکور در قالـب دو
پرسشنامه متفاوت با مضمون بررسی میزان تأثیر راهبردهای بینالمللی در ارتقا تابآوری شـهر ایـالم و دیگـری بررسـی
وضعیت تابآوری شهر ایالم بر اساس راهبردهای بینالمللی تابآوری تدوین گردیـد .جامعـه آمـاری در پرسشـنامه اول،
شامل کارشناسان و خبرگان حوزه مدیریت بحران شهر ایالم است که حجم نمونه بر اسـاس روش نمونـهگیری هدفمنـد
مشخص شد و  35نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونبـاخ در محـی ،Spss
 94درصد تعیین شد .روایی پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و صوری و بر اساس نظر تعدادی از متخصصـین تائیـد
گردید .جامعه آماری در پرسشنامه دوم شامل ساکنین  15سال به باالی محالت شهر ایالم است .بـا توجـه بـه جمعیـت
باالی  15سال محالت شهر ایالم ( 145226نفر) ،بر اساس فرمول کوکران ،حجم نمونه  384نفر برآورد شـد .سـپس بـا
استفاده از روش خوشهای تصادفی و به نسبت جمعیت محالت ،خانوارهای نمونـه تعیـین شـد( .جـدول شـماره  )2بـرای
بررسی برازش پرسشنامه مذکور که شامل ارزیابی پایایی و روایی پرسشنامه ساکنین محـالت شـهر ایـالم اسـت از روش
تحلیل عاملی تائیدی در محی نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد .برای تحلیـل دادههـای کمـی از نرمافـزار Spss 23

استفاده شد.

1 . Rajib Shaw
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ابعاد
اجتماعی
نهادی-
مدیریتی
کالبدی-
زیرساختی
طبیعی
اقتصادی

جدول شماره  .1ابعاد و شاخصهای سازه تابآوری پژوهش مبتنی بر مدل CDRI
مؤلفهها و شاخصها
سرمایه اجتماعی  -آموزش  -خودیاری و مهارت -کمکهای اولیه  -اطفا حریق  -گروههای آسیبپذیر
مشارکت -فرهنگ ایمنیقوانین -سیستمهای هشدار  --ارزیابی منازل  -ایمنی سازی  -تجهیزات و
اسکان موق
ت
تکنولوژیهای روز
شریانهای حیاتی (آب ،برق و …( -تأسیسات عمومی )بیمارستان ،آتشنشانی ،فضای باز و -)...کیفیت
مصالح و اسکلتبندی -عر کوچهها -مقاومسازی
سیل بندها -حریم رودخانه -فضای سبز  -حفظ محی زیست  -جمعآوری آبهای سطحی  -کیفیت
خاك -بریدگیها و شیبهای تند -زمینلرزه
بیمه -سیاستهای پولی مالی -ثبات شغلی  -تسهیالت مالی  -حمایت مالی  -وضعیت درآمد  -فعالیت
بخش خصوصی
منبع( :کاظمی و عندلیب )4 :1394

شماره مناطق
شهری
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
جمع

جدول شماره  .2جمعیت و حجم نمونه مناطق و نواحی شهری موردمطالعه
تعداد جمعیت باالی
مساحت
شماره ناحیه
 15سال
(هکتار)
شهری
10543
9/92
1
11812
93/92
2
15039
129/99
3
11552
100/37
4
17827
144/46
5
16451
124/7
6
8606
49/88
7
14114
123/77
8
3771
111/34
9
3231
147/82
10
10169
32/96
11
11964
224/19
12
6810
199/65
13
3630
220/16
14
145526
1800/92

حجم نمونه
27
31
39
30
47
43
22
37
9
9
26
31
17
9
384

محدوده مورد مطالعه
شهرستان ایالم به عنوان مرکز استان ایالم در ررب کشور قرارگرفته است .این شهر در مختصات جغرافیایی 46˚ 22´ 00
تا  46˚ 27´ 00طول شرقی و  33 ˚ 36 ´00تا  33˚ 39 ´30عر

شمالی واقعشده است .بر اسـاس آخـرین سرشـماری

نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال  1395بخش مرکزی آن دارای جمعیت معادل  194030نفـر اسـت (مرکـز آمـار
ایران ،سرشماری نفوس و مسکن .)1395 :شهر ایالم دارای  4منطقه شهری و  14ناحیه شهری میباشد (سازمان مسکن
و شهرسازی استان ایالم.)1397،
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شکل شماره  .1تقسیمات نواحی و مناطق شهر ایالم

بحث و یافتهها
جامعه آماری شامل دو گروه به ترتیب ساکنین محالت شهر ( ) 384نفر و خبرگان ( )35نفر در قالب دو پرسشنامه است .
نتایج حاصل از تحلیل های توصیفی پرسشنامه ساکنین شهر ایالم بیانگر آن است که  87/8درصـد پرسـش شـوندگان را
مردان و  12/2درصد را زنان تشکیل می دهند  .میـزان سـواد پرسـش شـوندگان شـامل  19درصـد بیسـواد 31 ،درصـد
تحصیالت راهنمایی 28 ،درصد تحصـیالت دیـپلم و  21درصـد تحصـیالت دانشـگاهی اسـت  .تحلیـل هـای توصـیفی
پرسشنامه خبرگان نشان می دهد  80درصد پرسش شوندگان را مردان و  20درصد را زنان تشکیل می دهند .میزان سواد
کارشناسان و خبرگان حوزه مدیریت بحران شامل  :مقطع لیسانس  46درصـد ،مقطـع کارشناسـی ارشـد  35درصـد و در
مقطع دکتری  20درصد است .نتایج دو آزمون شاپیرو و کولموگروف بـرای هـر دو پرسشـنامه نشـان مـی دهـد سـطح
معناداری متغیر تاب آوری کل در هر دو آزمون برای پرسشنامه اول برابر با  sig = 0/001و برای پرسشنامه خبرگان برابر
با  sig = 0/000است .این یافته بدین معناست که توزیع داده ها در بین متغیر تاب آوری کل نرمال نیست .اما با توجـه
به باال بودن حجم نمونه ( تعداد باالی هر دو پرسشنامه باالتر از  30عدد است) ،مطابق نظر کارشناسان آمار ،توزیـع داده
ها به صورت نرمال محاسبه و آزمونهای آماری پارامتریک متناسب بکار گرفته شد.
جدول شماره  .3نتایج آزمون نرمال مبتنی بر دو روش شاپیرو و کولموگرف
کولموگرف  -اسمیرنف
شاپیرو
Sig.

df

Statistic

Sig.

df

Statistic

0/001

384

0/986

0/001

384

0/064

0/000

35

0/625

0/000

35

0/0312

کل

تابآوری
پرسشنامه ساکنین
تابآوری پرسشنامه
خبرگان

بهمنظور ارزیابی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پرسشنامه (ساکنین محـالت) کـه حاصـل تلفیـق
راهبردهای بینالمللی و ابعاد تابآوری است از تحلیل عاملی تائیدی در قالـب نرمافـزار  Smart PLSاسـتفاده شـد .در
مرحله بعد مقایسه و رابطه بین متغیرهای تحقیق موردبررسی قرارگرفته ،وجود یا عدم وجود رابطـه معنـادار و قابـلتعمیم
آماری بین آنها بررسی گردید.
در تحقیق حاضر بار عاملی کمتر از  40درصد ضعیف در نظر گرفته میشود .همچنین بـهمنظور تخمـین پارامترهـا مقـدار
( )T-valueموردبررسی قرار میگیرد .زمانی که مقدار ( )T-Valueبزرگتر از  1/96درصد باشد در سـطح  05درصـد و
زمانی که مقدار آن بزرگتر از  2/56درصد باشد در سطح  01درصد معنیدار خواهد بود (کالنتری .)210 :1392،مطابق با
نتایج جدول (شماره  )4مقدار بار عاملی در بعد تابآوری کالبدی برابر با  926درصد ،بعد اقتصادی برابر با  896درصد ،بعد
نهادی برابر با  627درصد ،بعد اجتماعی برابر با  790درصد و درنهایت بعد طبیعـی برابـر بـا  763درصـد اسـت و مقـدار
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بارهای عاملی هریک از ابعاد نشان میدهد همبستگی خیلی خوبی بین ابعاد با متغیر تابآوری کل وجود دارد و از طرفـی
مقدار ) )T-valueهمه ابعاد باالتر از  2/56درصد است کـه نشـان میدهـد تمـامی ابعـاد تـابآوری رابطـه همبسـتگی
معناداری با متغیر تابآوری کل دارند.
مقدار سؤالهای ابعاد کالبدی و اقتصادی باالتر از  70درصد اسـت و مقـدار معنـاداری ( )t-valueبـاالتر از  2/56درصـد
میباشد .یعنی همبستگی خوبی بین سؤالها و ابعاد خود برقرار نموده و این رابطه همبستگی ،معنـادار میباشـد .در مـورد
مقدار معناداری ( )t-valueسؤالهای بعد تابآوری نهادی بـاالتر از  2/56درصـد اسـت کـه معنـاداری رابطـه را نشـان
میدهد .همبستگی بین سؤال اول و چهارم با بعد نهادی در حد قابلقبول است و همبستگی سؤال دوم و سوم با این بعـد
از سطح خوبی برخوردار است .در مورد بعد اجتماعی مقدار سطح معناداری ( )t-valueسؤالها بیشتر از  2/56درصد شـده
است ،مقدار بار عاملی سؤال اول برابر با  49درصد است .مقدار بار عاملی سؤال چهارم برابر با  69درصد است و در سـطح
خوبی قرار دارد .بار عاملی سؤالهای دوم و سوم باالتر از  80درصد است و همبستگی خوب بین سؤالهای دوم و سوم با
بعد تابآوری اجتماعی را نشان میدهد ،ولی این همبستگی با سؤال اول نزدیک به حد قابلقبول و سؤال آخـر در سـطح
خوبی قرار دارد ،بنابراین همبستگی بین سؤالها و بعد تابآوری اجتماعی از سطح خـوبی برخـوردار اسـت .در مـورد بعـد
طبیعی مقدار سطح معناداری تمامی سؤالها بیشتر از  2/56درصد است .سؤال اول ،دوم و سوم بـار عاملیشـان بیشـتر از
 70درصد است که همبستگی خوب بین سؤالها و این بعد را نشان میدهد .بار عاملی سؤال آخر که برابر با  646درصـد
است ،همبستگی قابلقبولی را نشان میدهد .معیار ( AVEروایی همگرا) میزان همبستگی ،یـک سـازه بـا شـاخصهای
خود را نشان میدهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است (داوری و رضازاده .)81 :1393،فورنـل
و الرکر )1981(1معیار ( AVEمیانگین واریانس استخراجشده) را برای سنجش روایی همگـرا معرفـی و اظهـار داشـتهاند
که در مورد  ،AVEمقدار بحرانی عدد  50درصد است ،بدین معنی که مقدار  AVEباالی  50درصـد ،روایـی همگرایـی
قابلقبول را نشان میدهد (داوری و رضازاده .)81 :1393 ،مطابق با نتایج جدول (شماره  )4مقدار روایی همگـرا ()AVE
ابعاد پنجگانه بیشتر از  50درصد است که نشان میدهد همبستگی قابلقبولی بین تمامی سؤالها با ابعادشان برقرار است.
جدول شماره  .4بارهای عاملی و مقادیر  t-valueو روایی همگرا ( )AVEسازه تابآوری بر اساس نظر ساکنین محالت
ابعاد

بار عاملی

T-value

تابآوری کالبدی

0/926

143/94

تابآوری اقتصادی

0/896

92/59

تابآوری نهادی

0/627

15/07

تابآوری اجتماعی

0/79

29/91

بار عاملی

t-value

سؤال اول ()ka1

0/889

79/737

مطلوب

سؤال دوم ()ka2

0/760

27/442

مطلوب

سؤال سوم ()ka3

0/892

91/375

سؤال چهارم ()ka4

0/741

25/926

قابلقبول

سؤال اول ()egh1

0/894

89/226

مطلوب

سؤال دوم ()egh2

0/872

65/827

سؤال سوم ()egh3

0/893

93/29

سؤال چهارم ()egh4

0/764

26/973

قابلقبول

سؤال اول ()na1

0/611

10/37

قابلقبول

سؤال دوم ()na2

0/847

40/786

سؤال سوم ()na3

0/841

42/397

سؤال چهارم ()na4

0/664

16/367

سؤال اول ()ej1

0/49

8/057

سؤال دوم ()ej2

0/859

63/796

سؤال

AVE

0/678

0/735

0/56

نتایج

مطلوب

مطلوب
مطلوب

مطلوب
مطلوب
قابلقبول

0/547

قابلقبول
مطلوب

1 . Fornell & Larcker
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تابآوری طبیعی

28/35

0/763
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سؤال سوم ()ej3

0/856

63/921

مطلوب

سؤال چهارم ()ej4

0/69

17/529

قابلقبول

سؤال اول ()ta1

0/786

32/337

قابلقبول

سؤال دوم ()ta2

0/866

59/676

سؤال سوم ()ta3

0/794

30/564

سؤال چهارم ()ta4

0/646

21/033

0/604

مطلوب
قابلقبول
قابلقبول

در تحقیق حاضر معیار  ،R2پایایی سازه ( )CRو آلفای کرونباخ بهعنوان پایایی در نظر گرفتهشده است .مقدار  R2نشـان
میدهد که چند درصد واریانس ابعاد توس متغیر تابآوری کل برآورد میشود .پایایی سـازه ( )CRمعیـاری اسـت بـرای
تعیین سازگاری درونی متغیرهای آشکار (پرسشها) و مقدار آن باید بزرگتر از  70درصد باشد تا بتوان ادعا کرد سازگاری
درونی وجود دارد .آلفای کرونباخ یکی از مواردی است که برای سنجش پایایی و سنجهای برای ارزیابی پایـداری درونـی
(سازگاری درونی) بکار میرود .پایداری درونی نشانگر میزان همبستگی بین یک سازه (متغیر) و شـاخصهای مربـو بـه
آن است .مقدار آلفای کرونباخ باالتر از  70درصد نشانگر پایایی قابلقبول است (داوری و رضازاده .)79 :1393 ،مطابق بـا
نتایج جدول (شماره  )5مقدار آلفای کرونباخ در همه ابعاد بیشتر از  70درصد است که نشان میدهد همبستگی سؤالها در
سطح خوبی است.

ابعاد
تابآوری کالبدی
تابآوری اقتصادی
تابآوری نهادی
تابآوری اجتماعی
تابآوری طبیعی

جدول شماره  .5پایایی ابعاد تابآوری
CR
R2
0 /893
0 /857
0/917
0/803
0/833
0/391
0/822
0/623
0/858
0/582

آلفای کرونباخ
0/839
0/879
0/735
0/701
0/777

معیار ( GOFارزیابی برازش بخش کلی)

معیار  GOFبه بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پرسشنامه سـاکنین محـالت شـهر ایـالم
میپردازد .برای  GOFسه مقدار  0/01درصد 25 ،درصد و  36درصد بهعنوان مقـادیر ضـعیف ،متوسـ و قـوی معرفـی
نمودهاند( .داوری و رضازاده )98 :1393 ،مقدار  GOFبرای مدل تحلیل عاملی تأییدی برابر با  637درصد است که باالتر
از  36درصد است که بیانگر برازش قوی مدل تحلیل عاملی تأییدی است .یعنی مدل تحلیل عاملی با دادهها سـازگاری و
توافق دارد.
= 0/637
در ادامه میانگین تابآوری کل و ابعاد به تفکیک برای هر دو پرسشنامه محاسبه و بدین ترتیب میانگین ابعاد و مؤلفههای
پژوهش مشخص شد.
جدول شماره  .6میانگین ابعاد و مؤلفههای پژوهش
متغیر و ابعاد
راهبردهای تابآوری ازنظر خبرگان
راهبردهای تابآوری کل ابعاد ازنظر ساکنین محالت شهری
راهبردهای تابآوری و بعد کالبدی
راهبردهای تابآوری و بعد اقتصادی

میانگین
4/52
2/38
2/41
2/36
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2/33
2/44
2/35

راهبردهای تابآوری و بعد نهادی
راهبردهای تابآوری و بعد اجتماعی
راهبردهای تابآوری و بعد طبیعی

 نتایج حاصل از پرسشنامه خبرگان که مبتنی بر آزمون تی ( )Tتک نمونهای است نشان میدهـد بـین حـد مبنـا ( )3ومقدار محاسبهشده ( )4/52اختالف معناداری وجود دارد ( .)sig=0/000اختالف بین حد مبنا و مقدار محاسبهشـده ()1/52
مثبت میباشد .بنابراین ازنظر خبرگان راهبردهای بینالمللی تابآوری در صورت اجرا به میزان زیادی میتواند در تقویـت
تابآوری شـهر ایـالم مـؤثر باشـد .بـه عبـارت دقیـقتر ،بـه بـاور کارشناسـان و خبرگـان ،راهبردهـای درك شناسـایی
خطرپذیریهای احتمالی ،حاکمیت و راهبری برای مدیریت خطـر عمـومی ،سـرمایهگذاری در جهـت کـاهش خطـر ،بـاز
بهسازی و باز توانی (در تلفیق با شاخصهای مدل  )CDRIدر صورت اجرا بـه میـزان بسـیار زیـادی در تقویـت مسـئله
تابآوری شهری موفق هستند( .جدول شماره )7
جدول شماره  .7نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای ( )On Sample T-testراهبردهای بینالمللی تابآوری ازنظر خبرگان
میزان اختالف در سطح
اطمینان %95
حد پایین
حد باال
1/259
1/786

Test Value =3
سطح
اختالف از
معناداری
میانگین

انحراف
معیار

مقدار
آماره t

میانگین

0/000

0/76

11/752

4/52

1/522

راهبردهای
بینالمللی
تابآوری
مؤلفهها

 نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای در راستای سنجش تابآوری کلی در جامعه نمونه نشان میدهد :بین حد مبنـا( )3و مقدار محاسبهشده ( )2/38اختالف معناداری وجود دارد ( .)sig=0/000اختالف بین حد مبنـا و مقـدار محاسبهشـده
منفی میباشد ( )-/6149بنابراین شهر ایالم در مقابل مخاطرات طبیعی از تـابآوری مناسـب برخـوردار نیسـت( .جـدول
شماره )8
جدول شماره  .8نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای ( )On Sample T-testتابآوری کلی شهر ایالم
میزان اختالف در سطح
اطمینان %95
حد پایین
حد باال
-0/544

-0/685

Test Value = 3
سطح
اختالف از
معناداری
میانگین
-0/6149

0/000

انحراف
معیار

مقدار
آماره t

میانگین

0/7

-17/07

2/38

کل شاخصهای
تابآوری

 همانگونه که در جدول (شماره  )9مشخص است ،میزان تابآوری شهر ایالم در ابعاد  5گانه مورد ارزیـابی قرارگرفتـهاست .نتایج حاصل از  Tتک نمونهای برای سنجش مطلوبیت تابآوری در همه ابعاد نشان میدهد ،بـین حـد مبنـا ( )3و
مقدار محاسبهشده تفاوت معناداری وجود دارد ( .)sig=0/000با توجه به اینکه اختالف بین حد مبنا و مقدار محاسبهشـده
برای تمام ابعاد منفی میباشد .بنابراین نتایج نشان میدهـد :ابعـاد مختلـف شـهر ایـالم در مقابـل مخـاطرات طبیعـی از
تابآوری مناسب برخوردار نیست .بعد نهادی با بیشترین فاصله از مقدار بهینه ( )3ضعیفترین بعـد در میـان سـایر ابعـاد
شناخته میشود و بعد اجتماعی با کمترین فاصله از مقدار حد بهینه نسبت به سایر ابعاد تابآوری از وضعیت مطلـوبتری
برخوردار است.
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جدول شماره  .9نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای ( )On Sample T- testبه تفکیک ابعاد تابآوری شهر ایالم
میزان اختالف در سطح
اطمینان %95
حد باال
-/4904
-/5396
-/5785
-/4685
-/5577

حد پایین
-/6789
-/7312
-/7418
-/6356
-/7275

Test Value = 3
سطح
اختالف از
معناداری
میانگین

-/58464
-/63542
-/66016
-/55208
-/64258

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

انحراف
معیار

0/93907
0/95470
0/81360
0/83272
0/84640

مقدار آماره
t

-12/200
-13/042
-15/900
-12/992
-14/877

میانگین

ابعاد تابآوری

بعد کالبدی
بعد اقتصادی
بعد نهادی
بعد اجتماعی
بعد طبیعی

2/4154
2/3646
2/3398
2/4479
2/3574

 نتایج آماری آزمون  Tدو نمونه مستقل نشان میدهد :میانگین تابآوری نواحی شهری حاشیهنشـین و بافـت فرسـوده 2/3درصد و نواحی شهری دارای بافت جدید  2/6درصداست .یافتههای بهدستآمده حاکی از آن است که آمـاره  tبرابـر
 t = -2/ 148و سطح معناداری حاصل  Sig = 0/047است و این به معنی وجود تفاوت معنادار تابآوری میان بافتهای
فرسوده و حاشیهنشین (محالت  )6-7-14 -5 -3با نواحی شهری دارای بافت جدید (محالت  )10- 9است( .جدول )10
جدول شماره  .10آزمون  Tدو نمونه مستقل و نتایج تفاوت تابآوری بافتهای فرسوده و حاشیهنشین با بافت جدید شهری
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
میزان اختالف در سطح
%اطمینان 95

آزمون لون برای برابری
واریانس

اختالف
میانگین

سطح
معناداری

مقدار Df

آمارهt

سطح
معناداری

مقدارF

0/081

176

-1/752

0/037

4/396

حد باال

حد پایین

خطای
اختالف
معیار

0/73416

-0/04357

0/19704

-0/34530

0/68480

-0/0580

0/16078

-0/34530

0/047

16/821

-2/148

فرض برابری
واریانس
بدون فرض
برابری واریانس

تابآوری

نتیجهگیری
مخاطرات طبیعی همواره سکونتگاههای انسانی خصوصاً شهرها را مورد تهدید قرار داده و رونق و توسعه آنهـا را تهدیـد
نموده است .مطالعه حاضر به بررسی تابآوری شهر ایالم در برابر مخـاطرات طبیعـی بـر اسـاس راهبردهـای بینالمللـی
تابآوری پرداخته است .از تکنیک تحلیل عاملی برای سنجش سازهای پرسشنامه سـاکنین محـالت استفادهشـده اسـت.
نتایج تحلیل عاملی نشان میدهد اعتبار سؤالهای انتخابی برای اندازهگیری متغیرهـای پنهـان قابـلقبول اسـت .نتـایج
تحلیلها و آزمونهای آماری نشان میدهد وضعیت تابآوری شهر ایالم مطلوب نیست و تابآوری کل گرایش به سمت
آسیبپذیری دارد .مقادیر تابآوری در ابعاد پنجگانه موردبررسی شامل :ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،نهادی ،طبیعی و کالبدی
شهر ایالم با استانداردهای تابآوری فاصله دارد .ابعاد مختلف تابآوری بهعنوان اجزای سیستم شهری همـواره بـهعنوان
عوامل مرتب مؤثر بر یکـدیگر بـه شـمار میرونـد .تحلیـل و ارزیـابی سیسـتمها و خـرده سیسـتمها و تخمـین میـزان
آسیبپذیری و میزان پایداری هریک از آنها میتواند درك درستی از وضعیت تـابآوری و پایـداری شـهر در مقابـل بـا
مخاطرات طبیعی به برنامه ریزان شهری بنمایاند که این مسئله خود میتواند گامی در راستای پایداری شهری بـه شـمار
آید .نتیجه تحلیلهای آماری نشان میدهد :سطح تابآوری محالت  14-7-6-5 -3شـهر ایـالم در مقایسـه بـا نـواحی
شهری دارای بافت جدید (شامل محالت  )10-9دارای تفاوت معنـادار اسـت .ایـن مسـئله خـود بیـانگر تفـاوت سـطوح
تابآوری در سطح نواحی و مناطق شهری است و لزوم توجه به تفاوتهای مکانی خرد در برنامهریزی شـهری را یـادآور
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میشود .ازنظر خبرگان و کارشناسان ،اجـرای راهبردهـای بینالمللـی تـابآوری بـه عبـارت دقیـقتر ،راهبردهـای درك
شناسایی خطرپذیریهای احتمالی ،حاکمیت و راهبری برای مدیریت خطر عمومی ،سرمایهگذاری در جهت کاهش خطر و
باز بهسازی و باز توانی در تقویت تابآوری شهری مؤثر است .مقایسه و تفاوت این پژوهش با دیگر پژوهشهای مـرتب
با تابآوری شهری :نتایج پژوهش بهتاش ( )1392که مبتنی بر ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفـههای تـابآوری کالنشـهر
تبریز است کامالً همراستا با پژوهش حاضر نمیباشد .نتایج پژوهش مذکور ضـمن ارزیـابی نـامطلوب ابعـاد تـابآوری و
تاب آوری کل ،بعد اقتصادی بیشترین فاصله را با مقدار بهینه داشته و بعد اجتماعی نسبت به سایر ابعاد تـابآوری فاصـله
کمتری با مقدار حد بهینه دارد .نتایج پژوهش داداش پور و عادلی ( )1394که مبتنـی بـر ارزیـابی ظرفیـت تـابآوری در
مجموعه شهری قزوین است نشان میدهد :چهار بعد تابآوری اقتصادی ،اجتماعی ،نهادی و کالبدی با مقدار بهینه دارای
فاصله هستند و بعد تابآوری نهادی بیشترین فاصله را با حد بهینه داشته لذا با نتایج پژوهش حاضـر همراسـتا میباشـد.
نتایج پژوهش شکری فیروزجاه ( )1397مبتنی بر سنجش میزان تابآوری شـهری بـر اسـاس اصـول دهگانـه تـابآوری
شهری نشان میدهد که مدیران شهری ،میزان تابآوری شهری شهر بابل را کامالً نـامطلوب ارزیـابی نمودهانـد .نتـایج
پژوهش مذکور با نتایج مطالعه حاضر کامالً همسو و همراستا نیست .تحقیق شماعی و همکاران ( )1398مبتنی بر تحلیل
فضایی تاب آوری شهری در محالت مرکزی شهر تبریز منتج به نتـایجی شـده اسـت ازجملـه :ابعـاد تـابآوری کالبـدی،
اجتماعی و اقتصادی به ترتیب پایینترین میزان برخورداری از تابآوری را دارا هستند و تابآوری اکولوژی  -محیطـی از
وضعیت مناسب تابآوری بهرهمند است لذا نتایج پژوهش مذکور با نتایج مطالعه حاضر همسو و همراستا نیست .الزم بـه
ذکر است که در پژوهش پیش رو ،سنجش تابآوری بر اساس سند سندای بهعنوان راهبردهای جهانی تابآوری و تلفیق
این راهبردها با ابعاد تابآوری مبتنی بر مدل  CDRIاست که در پژوهشهای دیگر به این مسئله پرداخته نشده اسـت.
این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهشهای مشابه به دنبال استفاده از تجارب جهانی در مقابله با مخاطرات طبیعی است.
تجارب جهانی که در سالهای اخیر در قالب سند و چارچوبهای نظاممند تحت نظارت جامعه بینالملل عرضهشده است.
درواقع استفاده از راهبردهای مدون جهانی در مقابله با مخاطرات طبیعی و توجه بـه تفاوتهـای ذاتـی مکـانی منـاطق و
محالت مختلف در مقابله با مخاطرات طبیعی از دیگر نوآوریهای این پژوهش به شمار میرود .راهبردهای ارائهشـده در
سند سندای که حاصل و برآیند تحقیقات علمی و تجربیات جهانی است ،اهمیت داشتن رویکرد راهبردی و استراتژیک در
مقوله تابآوری را یادآور میشود .درواقع ترسیم و اجرای برنامههای مقابلـه بـا مخـاطرات طبیعـی در قالـب راهبردهـای
مشخص ،رویکرد هدفمند و مؤثری به عملی شدن تالشها در تقویت تابآوری شهرها ارائه میدهـد .چـارچوب سـندای
ضمن توجه به راهبردها ،به تفاوتهای جوامع توجه دارد و زمینه را برای تطبیق این راهبردها با ویژگیهای خاص جوامع
فراهم می آورد .درواقع از محورهای موردتوجه در این سند توجه به توانمندسازی جوامع محلی است که این امر با توجه به
ظرفیتها و فرصتهای محلی شهرها قابل تحقق است .به نظر میرسد با اجرای این راهبردها و جهتی که این راهبردهـا
در همسویی و همپوشانی با ویژگیهای خاص جوامع کوچکمقیاس دارند در صـورت اهتمـام ملـی و برنامـهریزی دولـت
برای عملیاتی شدن این راهبردها در قالب برنامههای عملی بتوان گام مؤثری جهت ارتقا تابآوری برداشت .ایـن مسـئله
میتواند در تقویت اعتماد عمومی بهعنوان یکی از ارکان مشارکت و تقویت تابآوری اجتماعی تأثیر بسزایی داشته باشد و
راهی برای تسهیل مدیریت محلی -یکپارچه و مشارکتی بگشاید .توجه به مقوله فقر شهری و نواحی حاشیهنشین کـه بـا
شناسایی و تقویت تابآوری این مناطق ،ضمن تقویـت تـابآوری اجتمـاعی ،توسـعه پایـدار شـهری را تسـریع و بهبـود
میبخشد از دیگر محورهای این سند به شمار میرود که لزوم توجه به تفاوت مکانی و خـرد در برنامـهریزیها را یـادآور
میشود.
تاب آور س اختن یک شهر کاری فراتر از اقدامات فیزیکی و کالبدی است و برای تحقق آن بایـد مجموعـهای از عوامـل و
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ظرفیتهای چندگانه جوامع محلی در قالب راهبردهـای معـین بکـار گرفتـه شـود ازجملـه اقـداماتی نظیـر :جلـوگیری از
ساختوساز در مناطق و نواحی مستعد رانش زمین با وضع قوانین بازدارنده مؤثر ،توجـه ویـژه بـه منـاطق حاشیهنشـین و
بافتهای فرسوده بهمنظور کاهش محورهای آسیبپذیر این نواحی و توجـه بـه ویژگیهـای و شـرای حـاکم بـر بافـت
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی این نواحی بهمنظور تدوین برنامـه احیـاگر و عمـلگرا در راسـتای پویـایی در زمینـه تقویـت
همهجانبه تابآوری این مناطق و نواحی ،طراحی سایتها و مراکز اسکان موقت متناسب با شرای متفاوت در بحرانهای
مختلف ،مکان گزینی و طراحی سایتهای امدادرسانی متناسـب بـا شـرای اضـطراری و تسـهیل دسترسـیها ،طراحـی
سازوکارهای الزم برای امدادرسانی به آسیب دیدگان با صرف کمترین زمان و توزیع عادالنه و پوشـش حـداکثری افـراد،
تأکید بر اجرایی کردن ضواب ساختوساز شهری ازجمله تراکم استاندارد شهری ،فاصله بهینـه از کاربریهـای حسـاس،
پیش بینی پناهگاه در هر ساختمان ،ایجاد پناهگاه در مراکز ثقل جمعیتی مانند بازار و مراکز پرتراکم سکونتگاهی ،اسـتفاده
از موقعیت توپوگرافی حاکم بر شهر و کوهستانی بودن آن برای مکان گزینی تأسیسـات حسـاس و حیـاتی ،جلـوگیری از
مکان گزینی ایستگاههای سوخترسانی در محلههای پرتراکم ،توجه به گسترش فضاهای باز و ارتقا فضای سبز شـهری،
افزایش تعداد مراکز آتشنشانی و اورژانس و نیز توزیع مناسب و بهینه آنها در سطح شهر.
 در حوزه تابآوری طبیعی :توجه به دورههای بازگشت سیالب ،جلوگیری از ساختوسـازها در حـریم رودخانـه ،بررسـیکامل وضعیت فیزیوگرافی حوضههای آبریز مشرف به شهر و ارزیابی حـداکثر دبـی رودخانـههای مجـاور شـهر ،افـزایش
ایستگاههای هیدرومتری ،الیروبی و پاكسازی مسیلها و شناخت پهنههای در معـر

خطـر بالیـا میتوانـد منجـر بـه

تابآوری ،پایداری و کاهش آسیبپذیری شود.
 توجه به نقش حیاتی شبکههای ارتبا شهر در امدادرسانی ،اصالح هندسی ،بازسازی تمام نقـا و گرههـای ارتبـاطی،نظارت دقیق بر ساختوسازها و تدوین قوانین بازدارنده مؤثر و مکـان گزینـی بـا رعایـت اصـول و ضـواب مهندسـی در
ساختوسازها بهویژه زیرساختهای حساس و آسیبپذیر ،گامهای مؤثری برای تقویت تابآوری کالبدی است.
 در زمینه تقویت تابآوری اجتماعی میتوان به مواردی ازجمله :توجه به اقشار آسـیبپذیر (سـالمندان ،زنـان ،کودکـان،زارهنشینان ،معلولین) و برنامهریزی جهت آمادگی و بهبود این گروهها در برابر مخاطرات طبیعـی ،تسـهیل دسترسـی بـه
برنامههای آموزشی از طریق رسانههای محلی و اسـتفاده از تشـکلها در قالـب تیمهـای داوطلـب و تشـکیل گروههـای
همیاری در محالت میتواند مصونیت این گروهها در برابر مخاطرات طبیعی را افزایش دهد .برنامهریزی بومی با مشارکت
مردمی ،فراهم ساختن بسترهای الزم برای مشارکت مردمی در زمینه تابآوری ،ایجاد سازمانهای مردمنهاد بـا رویکـرد
محله محور ،تقویت سرمایه اجتماعی و همبستگی اجتماعی در محالت شهری ،تشـکیل سـازوکارهای مبتنـی بـر تعامـل
مالکین و مستاجرین جهت مقاومسازی بناها اشاره نمود.
 فعالیتهایی همچون جذب سرمایهگذاری در بخش خصوصی بهمنظور تاب آور ساختن شهرها ،وضـع مشـوقها جهـتمقاومسازی ،تنوع بخشیدن به اقتصاد محلی در راستای تقویت و ثبـات اشـتغال و درآمـد افـراد ،ارتقـای تـوان اقتصـادی
خانوارها با تمرکز بر فرصتهای حاصل از توان و ظرفیت محلهای مبتنی بر صندوقها و تعاونیها و کسبوکارهای خـرد
و خانگی و سرمایهگذاری جهت فقرزدایی میتواند به تقویت تابآوری اقتصادی و کاهش آسیبپذیری شهرها منجر شود.
 بهرهگیری از فناوریهای نوین علوم زمین در کاهش خطرپذیری مخاطرات طبیعی مانند ماهوارهها ،پهبادهـا ،اینترنـتاشیاء ،سامانههای اطالعرسانی عمومی ،سامانههای محاسبات ابری ،تحلیل کـالن دادههـا ،سـرمایهگذاری در حوزههـای
علمی -تحقیقاتی و تدوین قوانین مؤثر و عملی ،استفاده از نرمافزارها برای تحلیل وضع تابآوری ،یکپارچهسـازی و هـم
سویی تمامی شبکههای پایش ،عملیاتی نمودن سامانههای ترکیبی هشدار سریع مخاطرات طبیعی مطابق با استانداردهای
جهانی ،پایش ،نگهداری ،ترمیم محی طبیعی و زیستبوم شهری با استفاده از زیرساخت نرمافزاری و سـختافزاری کـه
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میتواند در تقویت تابآوری نهادی و کاهش آسیبپذیری مؤثر باشد.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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