خراسان بزرگ :سال هفتم ،شماره ( ،)32تابستان 5231
Quarterly bulletin of Greater Khorasan: Vol.7, No.23, Summer 2016
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چکیده
امروزه توجه به مبحث تابآوری بهمنظور افزایش سطح زیستپذیری شهرها مورد توجه جدی مسئولان
و متصدیان مسائل شهری قرار گرفته است .براین اساس ،در این پژوهش ضمن سنجش تابآوری و
زیستپذیری شهری در محلات کلانشهر مشهد به بررسی ارتباط بین تابآوری و زیستپذیری
پرداخته شده است .بدین منظور ابتدا شاخصهای مؤثر در تابآوری و زیستپذیری شهری شناسایی و
تعریف عملیاتی شدند .سپس با تعیین محلات نمونه و با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه
اطلاعات مورد نیاز جمعآوری گردید .در مرحله بعد با استفاده از روش آنتروپی شانون و روش
تصمیمگیری چند معیاره  VIKORمحلات مورد مطالعه مورد اولویتبندی قرار گرفتند .در نهایت با
استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون ارتباط بین تابآوری و زیستپذیری شهری مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از نظر زیستپذیری شاخص مسکن با وزن  5/582و
شاخص حملونقل با وزن  5/555به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اهمیت و از نظر تابآوری
شاخص دانش در بعد اجتماعی با وزن  5/551و شاخص توان بازیابی در بعد اقتصادی با وزن  5/555به
ترتیب کمترین و بیشترین وزن را دارا هستند .نتایج حاصل از فن ویکور نیز نشان داد که محله شریف
با میزان شاخص ویکور  5/555از نظر تابآوری و زیستپذیری رتبه اول را دارا میباشد و محله نیزه
با میزان شاخص ویکور  5از نظر تاب آوری و با میزان شاخص ویکور  5/818از نظر زیستپذیری در
وضعیت نامناسبی از نظر تاب آوری و زیستپذیری قرار دارد .همچنین نتایج حاصل از آزمون
همبستگی نشان داد که میزان همبستگی بین تابآوری و زیستپذیری شهری برابر با  5/895است که
این مقدار گویای رابطه قوی بین تاب آوری و زیستپذیری میباشد.
کلیدواژهها :زیستپذیری ،تاب آوری ،فن ویکور ،شهر مشهد.

 .5استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) ،ایمیل ،zayyari@ut.ac.ir :تلفن59555515155 :
 .5دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمه
آمار گردآوری شده توسط سازمان ملل در سال  5995نشان
میدهد که در اواسط سال  5995حدود  %52یا بالغ بر 5/5
میلیارد نفر از جمعیت جهان ساکن شهرها و شهرکها بودهاند،
این رقم در سال  5555به  %25رسید و پیشبینی گردیده که در
سال  5552به  %12برسد ( & Wang, Wu, Zeng,
 .)Wu,2016یکی از پیامدهای منفی و یا مثبت این افزایش
عظیم جمعیت ،افزایش شهرنشینی میباشد که از مهمترین
روندهای جمعیت شناختی و جریانی جهانی قرن حاضر میباشد.
این گسترش شهرنشینی در جهان و ایران سبب افزایش استفاده
از نهادههای طبیعی در مکانهای جغرافیایی شهر از یک طرف و
افزایش تولید آلایندههای زیستمحیطی از طرف دیگر در شهرها
شده است .بهگونهای که هم منابع در دسترس با محدودیت مواجه
هستند و هم کیفیت محیطزیست در شهرها رو به قهقرا گذاشته
است (موسوی .)5:5988 ،براین اساس به منظور مقابله با
مشکلات عدیده شهرها مفاهیمی چون کیفیت زندگی شهری،
پایداری شهری و زیستپذیری شهری از سوی محققان و
دانشپژوهان امر مطرح گردیده است که بیشتر تلاش این محققان
خلق محیطی سالم و راحت برای شهروندان شهرها و
کلانشهرهای میباشد .ایده زیستپذیری ،بسیاری مفاهیم را به
یکدیگر پیوند میدهد .خصوصیات یک مکان خاص میتواند
تحت تأثیر تعامل آن با دیگر مکانها و فعالیتهایی که در آنها
انجام میشود ،قرار بگیرد و رضایت ساکنان را از تأمین نیازهای
اجتماعی ،اقتصادی و یا فرهنگیشان به دنبال داشته باشد،
سلامت و بهزیستی آنها را بهبود بخشد و از منابع طبیعی و
کارکردهای اکوسیستم محافظت کند (خراسانی و
رضوانی .)28:5995،زیستپذیری طیف وسیعی از نیازهای انسانی،
از غذا و امنیت گرفته تا زیبایی و نمادهای فرهنگی و احساس
تعلق به اجتماع یا مکان را شامل میشود ( National Research
 .)Council,2002:4البته باید توجه داشت که عواملی همچون
بحرانها و حوادث طبیعی میتواند زمینه ناپایداریهای فضایی و
کاهش و افول زیستپذیری را به همراه داشته باشد .از این رو
زیستپذیری یک مکان را میتوان بیانگر میزان پایداری مکانها
دانست که با آثار و پیامدهای منفی ناشی از بحرانهای محیطی
کاهش مییابد .توجه به این امر بهویژه در کلانشهرهایی همچون
مشهد که با مشکلات فراوان اجتماعی ،کالبدی ،جمعیتی و
حاشیهنشینی مواجه هستند ،به منظور دستیابی به اجتماعی
پایدار حائز اهمیت فراوانی است .براین اساس برای دستیابی به
شهری زیستپذیر ،باید شبکهای پایدار از سیستمهای انسانی و

مدیریتی را در قالب شهر تاب آور ایجاد نمود تا از این طریق
بتوان به شهری پایدار دست یافت.
شهرهای تاب آور نیز ،بر اساس درسهای انسان از حوادث
گذشته در محیطهای شهری بهگونهای ساخته میشوند که در
برابر مخاطرات منعطف بوده و دچار شکست نشوند ( & Vale
 ،)Campanella,2005از این رو این شهرها در گذر زمان در
جهت زیستپذیری هر چه بیشتر محیط شهری حرکت میکنند.
براین مبنا در این پژوهش ضمن بررسی ارتباط و تأثیر تاب آوری
و زیستپذیری به سنجش زیستپذیری و تاب آوری در محلات
شهر مشهد پرداخته شده است.
پیشینه تحقیق
تاکنون تحقیقات اندکی در زمینه ارتباط بین تاب آوری و
زیستپذیری شهری در خارج و داخل از کشور انجام شده است .با
این حال در زیر به چند تحقیق که مستقل به بررسی تاب آوری و
یا زیستپذیری پرداختهاند ،اشاره میگردد .ماجدی و بندرآباد
( )5999در مقالهای دیگر با عنوان بررسی معیارهای جهانی و
بومی شهر زیستپذیر ،به بررسی مهمترین معیارهای ارائه شده
برای زیستپذیری شهرها با روش توصیفی و تحلیلی پرداختهاند؛
و در نهایت در سطوح مختلف و مدل مفهومی و معیارهای جهانی
آن را در یک فرایند مشخص شناسایی کردهاند .طبق نتایج به
دست آمده این مدل میتواند منجر به مطالعات تولید شاخصهای
سطح سوم یعنی الگوی شهر زیستپذیر ایرانی گردد .در مقالهای
دیگر بندرآباد و احمدینژاد ( )5999با عنوان ارزیابی کیفیت
زندگی با تأکید بر اصول شهر زیستپذیر در منطقه  55تهران ،در
دو بعد عینی و ذهنی در قلمروهای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و
زیباییشناختی ،دسترسی حملونقل خدمات شهر با استفاده از
روش تاپسیس مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج حاکی از آن است
که بین دو بعد عینی و ذهنی رابطه معناداری وجود ندارد و این
عدم توافق نشانگر عدم تعریف مناسب سرانهها و شعاعهای
دسترسی استانداردها میباشد .در پژوهشی دیگر نیوتن )5555( 5با
عنوان «زیستپذیری و پایداری؟ چالشهای اجتماعی و تکنیکی
برای شهرهای قرن بیست و یکم» به بررسی زیستپذیری
شهرهای استرالیا به بررسی و کشف چشماندازی برای یک
اجتماع و انتقال فنّاوری بهعنوان کلیدی برای ساختار انرژی ،آب
و حملونقل در شهرهای استرالیا پرداخته است .در ایران نیز
تحقیقاتی در زمینه تاب آوری انجام شده که برخی از آنها
عبارتاند از :یزدان نیاز و مطهری ( )5995به بررسی سیر تکاملی
1. Newton
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رویکردهای مدیریت بحران از کاهش آسیبپذیری به افزایش
تاب آوری پرداختهاند .در تحقیق آنها روند توجه مدیریت شهری
از آسیبپذیری که مترادف با میزان خسارت پذیری است تا توجه
به مسئله تاب آوری که مترادف با انعطافپذیری است مورد توجه
قرار گرفته است .سپس ضمن تشریح سیر تکاملی گذر از
آسیبپذیری به تاب آوری به ارائه تعریف و شاخصهای تاب
آوری در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و کالبدی -محیطی
پرداختهاند .نیکمردنمین ( )5995به بررسی کاهش خطرات زلزله
با تأکید بر رویکرد تاب آوری اجتماعی در منطقه  55تهران
پرداخته است .در این تحقیق وی ضمن معرفی تاب آوری و
شناسایی ابعاد مختلف آن ،به معرفی شاخصهای تاب آوری
اجتماعی پرداخته و در نهایت راهبردهای کاهش خطرات زلزله را
برای منطقه  55تهران ارائه داده است .در این تحقیق با استفاده از
آماری سرشماری  ،5995مصاحبه با مسئولان ذیربط و توزیع 91
پرسشنامه و ورود آنها به محیط نرمافزاری  Spssبه بررسی
وضعیت تاب آوری اجتماعی پرداخته است .براساس نتایج تحقیق
وی وضعیت نسبتاً مطلوب شاخصهای سن ،سطح آموزش،
دلبستگی به مکان در سطح منطقه و وجود برنامههایی برای
بهبود وضعیت مشارکت را در سطح منطقه نشان میدهد،
بااینوجود شاخصهای نظیر نحوه نگرش ساکنان به مقوله خطر
و وضعیت گروههای خاص به توجه بیشتری نیاز دارد .میرزایی
( )5999به کاربرد رویکرد تاب آوری در برنامهریزی شهری جهت
کاهش اثرات سوانح طبیعی در شهر سنندج پرداختهاند .در این
پژوهش تأکید شده که قبل از انجام اقدامات در زمینه تاب آوری
لازم است این مفهوم به عنوان رویکردی در برنامهریزی شهری و
مدیریت بحران درک شود و روابط بین اجزاء آن و سیستم
شهری تبیین گردد تا فرآیند برنامهریزی و اقدامات در راستای
اهداف تاب آوری انجام شوند .از این رو ارزیابی شهر تاب آور
اولین گام در برنامهریزی تابآوری است .بر این اساس با روش
توصیفی -تحلیلی ،ویژگیها و اجزاء تشکیل دهنده شهر تاب آور،
مؤلفههای تاب آوری شهری و ارتباط میان آنها تبیین شدهاند و
چارچوبی مفهومی برای درک روابط میان بلایای طبیعی ،سیستم
شهری و اقدامات تاب آوری شهری ارائه شده که در آن اثرات
شهرنشینی بر ایجاد تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی و روند
دستیابی به شهر تاب آور نشان دادهشده است .سپس مؤلفههای
رویکرد تاب آوری به منظور ارزیابی شهر تاب آور در دو زمینه
آسیبپذیری و انطباقپذیری دستهبندیشده و برای هرکدام،
شاخصهایی در ابعاد اکولوژیکی ،کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و
مدیریتی -نهادی تعریفشده است .براساس نتایج تحقیق وی

منطقه  5و  5سنندج ضعیفترین مناطق از نظر تاب آوری هستند.
عامل مهمی که باعث عدم حرکت به سوی تاب آوری است،
عدم آگاهی کافی و نبود زیرساختهای مناسب در این زمینه
است .جهت حرکت به سوی شهر تاب آور ،سرمایهگذاریهای
آتی باید فراتر از سرمایهگذاریهای مادی و راهحلهای فنی روند
و نیازمند توسعه سرمایههای انسانی ،اجتماعی ،ظرفیت نهادی و
همکاری بین سازمانی است.
مبانی نظری
زیستپذیری :میل به تعریف یک مکان خوب از طریق
بهکارگیری تحقیقات تجربی موجب شکلگیری اصطلاح
زیستپذیری از اواخر دهه  5915میلادی گردید .اگر چه این
اصطلاح تا اواسط دهه  5985میلادی بسیار کم مورد استفاده و
توجه قرار گرفت (خراسانی .)1:5995 ،اگر چه تعریف
زیستپذیری از یک اجتماع به اجتماعی دیگر متفاوت است وای
تعاریف متعددی از سوی پژوهشگران ارائه شده است که در زیر
به چند مورد از آنها اشاره میشود :رابرت کوان در فرهنگ
شهرسازی در مقابل واژهی زیستپذیر ،عبارت «مناسب برای
زندگی» و «فراهم آوردن کیفیت زندگی خوب» را تعریف
مینماید (.)Cowan,2005:44
زیستپذیری بر پایه مرور پیشینه مربوطه به عنوان یک میسر
برای توصیف راهحلهای دولتهای محلی و سازمانهای
برنامهریزی محلی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار مندرج در
کمسیون برانت لند میباشد (بندر آباد و احمدینژاد.)1 :5995،
یک اجتماع زیستپذیر ،اجتماعی امن ،قابل اطمینان با گزینههای
مختلف حملونقل ،عدالت محوری ،دارای مسکن قابل استطاعت
و اقتصاد رقابتی است.
آژانس برنامهریزی کلانشهر شیکاگو ،جوامع زیستپذیر را جوامع
سالم ،ایمن و پیاده مداری میداند که گزینههای مختلف
حملونقل را جهت دسترسی بهموقع به مدارس ،مراکز کار،
خدمات شهری و نیازهای اساسی فراهم میآورند (بندرآباد و
احمدینژاد 5995:15:و  .)CMAP,2009:37در نهایت میتوان
گفت زیستپذیری به عنوان یک مفهوم میتواند با توجه به بستر
و زمینهای که در آن تعریف میشود ،گسترده یا محدود باشد .با
این وجود کیفیت زندگی در هر مکان در مرکز توجه مفهوم زیست
پذیری قرار داشته و شامل نماگرهای قابل اندازهگیری بسیار
متنوعی است که معمولاً تراکم ،حملونقل ،امنیت و پایداری،
اجزای ثابت آن را تشکیل میدهند ( Perogordo Madrid,
 2007:40و خراسانی.)9:5995،
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زیستپذیری شهری :شهر زیستپذیر معادل
عبارت" "liveable cityآورده شده است .در برخی متون فارسی
معادل عبارت فوق را سرزندگی شهری آوردهاند (گلکار.)55:5982،
این اصطلاح از دهه  5985و به علت توسعه سریع نواحی اطراف
شهرها در قیاس با مراکز شهری مطرح گردید (بندرآباد و
احمدینژاد .)15:5999،شهر زیستپذیر به عنوان یک اتصال بین
گذشته و آینده مطرح است .شهر زیست پذیر از یک سو به
نشانههای تاریخی احترام میگذارد و از سوی دیگر به آنچه
تاکنون متولد شده است ارج مینهد .شهر زیستپذیر ،شهری
است که از نشانههای تاریخی محافظت میکند .همچنین این
شهر مانع هدر رفتن منابع طبیعی شده و برای حفظ آنچه باید
دست نخورده به آیندگان تحویل دهیم تلاش میکند (حبیبی،
قشقایی ،و حیدری)2:5995،؛ بنابراین شهر زیستپذیر یک شهر
پایدار نیز میباشد (.)Salzano,1997:14
تاب آوری :5در سال  5989هولینگ واژه تاب آوری را به طور
مشخص وارد ادبیات تخصصی اکولوژی نمود (فلاحی و
جلالی .)8:5995،تاب آوری در فرهنگ لغات معانی مختلفی را به
خود اختصاص داده و برداشتهای متفاوتی از آن میشود که از
مهمترین آنها میتوان به توان بازسازی مجدد ،انعطافپذیری،
سازگاری توأم با بازیابیای که ضمن رفع مشکلات ناشی از
بحران ،زمینه تحقق توسعه پایدار را فراهم میسازد ،اشاره کرد.
تاکنون تعاریف متعدد و متنوعی از تاب آوری بیان شده که از
جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :میلتی )5999( 5تاب
آوری را چنین تعریف میکند ،شرایطی که ضمن بازیابی و حفظ
سطح زندگی و ایمنسازی جوامع در برابر سوانح و حوادث طبیعی،
زمینهای را فراهم میسازد که جامعه قدرت تولید ،کیفیت و سطح
زندگی خود را همانند گذشته حفظ کند .در تعریفی دیگر تاب
آوری ظرفیت یک سیستم ،جامعه یا اجتماعی بالقوه که به منظور
سازگاری خود در مقابل خطرات به مقاومت و یا تغییر در برابر
آنها میپردازد تا از این طریق بتواند به حفظ سطح قابل قبولی از
عملکرد و ساختار دست یابد( Li, Fernandez and
.)Ganguly,2014
جوامع تابآور :یک اجتماع تاب آور ،با ارتقا پتانسیل های
مردمی و سازمانی خود ،ضمن تحمل شوکهای شدید ناشی از
سوانح مانع از تبدیل آنها به بحران شده و به سرعت زمینه
دستیابی به شرایط قبل از وقوع شوک را فراهم میسازد و با
تقویت تواناییها و ظرفیتهای خود در آینده ،خود را برای تحمل
1. Resilience
2. Mileti

شوکهای شدیدتر ناشی از بحران های آینده آماده میسازد
( .)Davis & Izadkhah,2006:12یکی از مزایای برنامهریزی
برای تاب آوری شهرها این است که نیازی به تمرکز بر روی یک
الگوی خاص فرم شهری یا توسعه شهری نیست ،زیرا
انعطافپذیری حاکم بر شهر تاب آور این امکان را میدهد که با
توجه به شرایط منحصربهفرد شهرها و برنامههای توسعه،
جوابگویی و قابلیت انطباق وجود داشته باشد .این موضوع سبب
میشود که خلاقیت فکری برای اندیشیدن به راههای گوناگون
کسب تاب آوری به وقوع پیوسته ،بدون اینکه در چارچوب خاصی
محدود شود (بهتاش ،آقا بابایی ،کی نژاد ،و پیر بابایی.)9:5995،
تاب آوری و زیستپذیری :هدف نهایی از ایجاد یک

شهر تاب آوری و یا یک شهر زیستپذیر ارتقا سطح کیفیت
زندگی است و این امر میتواند هم از طریق کاهش اثرات
سوانح و افزایش سطح پاسخگویی به بحرانها صورت گیرد
و هم از طریق ارتقا و بهبود سطح نیازهای انسانی همچون
مسکن ،امنیت تحقق یابد؛ اما نکته قابل تأمل این است که
شرط دستیابی به یک شهر زیستپذیر و پایدار وجود
سطحی قابل قبول از تاب آوری شهری است؛ زیرا چنانچه
جامعهای دارای ویژگیهای یک شهر زیستپذیر باشد اما
ویژگیهای اولیه یک شهر تاب آور را نداشته باشد ،در برابر
بحرانهای شهری چه طبیعی و چه انسانی به سرعت
عملکرد جاری خود را ازدستداده و از ویژگیهای یک شهر
زیستپذیر به سرعت فاصله میگیرد و در عین حال یک
شهر زیستپذیر میتواند زمینه تحقق یک شهر تاب آور را
فراهم سازد .شکل ( )5ارتباط بین تاب آوری و زیستپذیری
را نشان میدهد.
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شکل  .5مدل مفهومی ارتباط بین تاب آوری و زیست پذیری
مأخذ :نگارندگان
جدول  :5تعریف عملیاتی شاخصهای تاب آوری و زیست پذیری شهری

تاب آوری نهادی(سازمانی)

مأخذ :رمضانی و دهکردی ()5995؛ یزدان نیاز و مطهری ()5995؛ بهتاش ،کی نژاد ،پیر بابایی و عسگری ()5995؛ میرزایی ()5999؛ نیکمردنمین ()5995؛ فلاحی و
جلالی ()5995؛ داداش پور و عادلی ()5995؛ قنبری ( )5991و ...
تعریف عملیاتی
شاخص
بعد
میزان آگاهی شهروندان از وجود سازمانهای دولتی و غیردولتی مرتبط با مدیریت بحران ،وجود ارگانی برای سازماندهی و
استفاده از گروههای داوطلب ،میزان رعایت مسائل و دستورالعملهای قانونی برای جلوگیری از حوادث ناشی از زلزله ،میزان
بستر
تمایل به مشارکت در فرآیند تصمیمگیر ی و تصمیم سازی برای مدیریت بحران ،وجود قوانین سختافزاری و نرمافزاری
مالی و فنی برای مشارکت و همکاری با مدیریت شهری در زمینه مستحکم سازی ساختمانها مطابق با قوانین روز،
وضعیت احساس مسئولیت در بین دستاندرکاران سازمانهای مسئول.
میزان ارتباط ساکنین شهر با سازمانهای مدیریتی سطح شهر ،از جمله سازمان آب ،سازمان برق ،آتشنشانی ،شورای شهر
و شهرداری ،میزان مشارکت با سازمانهای مدیریت شهری برای بهسازی و نوسازی ساختمانها ،میزان آمادگی
روابط
سازمانهای مدیریتی برای واکنش اولیه و ثانویه نسبت به وقوع زلزله.
میزان رضایت شما از وضعیت کنونی سازمانهای مدیریت کننده بحران ،میزان امید به عملکرد سازمانهای مدیریت بحران
عملکرد
در هنگام وقوع زلزله.
میزان آسیب تقریبی که احتمال می دهید در هنگام زلزله به خانواده شما وارد گردد ،میزان آسیب تقریبی به اموال و
میزان آسیبپذیری داراییهای شما در مشهد (مغازه ،مسکن و ،)...نسبت اموال منقول و غیرمنقول خانواده شما در شهر مشهد از نظر ارزش
نسبت به کل اموال و دارایی ،میزان آسیب پذیری منبع تأمین درامدتان در هنگام بحران.
میزان توان و
توانایی و پتانسیل جبران صدمات وارده به دارایی و اموال شخصی با پسانداز ،میزان حمایتهای دولتی برای بهسازی،
پتانسیل جبران
نوسازی و مقاومسازی مسکن.
آسیب
میزان توانایی برای استفاده از مشاغل جایگزین برای کسب درآمد ،میزان توانایی بازیابی به شرایط شغلی قبل ،در صورت
توان و پتانسیل
وقوع بحران ،میزان مشارکت خانواد گی و اقوام داخل شهر مشهد برای بازگشت به شرایط شغلی قبل از بحران ،میزان
بازیابی شرایط
عادی و مطلوب
حمایت اقوام خارج از شهر مشهد برای بازگشت به شرایط قبل از بحران ،میزان توانایی برای بازگشت به شرایط شغلی قبل
قبلی
از بحران.

تاب آوری اقتصادی

دانش
نگرش

تاب آوری اجتماعی

مهارت

آگاهی

میزان دانش از بحرانهای چه انسانساخت و چه طبیعی ،وضعیت دانش در ارتباط با روشها و راههای کسب آموزش برای
آمادگی در برابر سوانح ،سطح دانش خانوارها از افراد و گروههای آسیبپذیر در هنگام بحران.
وضعیت باور و اندیشه خانوارها مبنی بر احتمال وقوع بحران در کلانشهر مشهد ،نوع نگاه افراد نسبت به مجموعه
راهکارهای کاهشدهنده اثرات سوانح.
سطح مهارت خانوارها در زمان وقوع و بعد از بحرانها (طبیعی و انسانساخت) برای مقابله با پیامدهای منفی آن ،از طریق
شرکت در دورههای کسب مهارت و همچنین مهارتهایی مثل انجام کمکهای اولیه ،حفظ آرامش روحی و روانی در
هنگام و بعد از بحران ،شناسایی مکانهایی که میتوان به عنوان مکان امن از آنها استفاده کرد .همچون مکانهای امن
منزل ،مکانهای اسکان موقت در سطح منطقه ،مسیرهای تخلیه ،پایگاههای امدادرسانی در سطح منطقه و شهر.
میزان آگاهی خانوارها در ارتباط با احتمال وقوع بحران در شهر مشهد ،شرکت در دورههای کسب مهارتهای اولیه برای
آمادگی در برابر بحرانهای طبیعی و انسانساخت ،آگاهی از اصول و ضوابط ایمنی مسکن ،سطح آگاهی از اجرای طرحهای
مدیریت بحران در سطح منطقه ،آگاهی از وجود گروهها و سازمانهای خدماتی و امدادی برای مقابله با زلزله در سطح
منطقه و شهر ،آگاهی از عکسالعملها و واکنشهای مناسب در زمان وقوع بحران و آگاهی خانوارها از راههای مؤثر برای
دریافت اطلاعات در زمان وقوع بحران.
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سرمایه اجتماعی
مسکن

زیست پذیری

احساس امنیت
حملونقل
محیطزیست

مفهوم سرمایه اجتماعی برحسب مؤلفههای ( )5دستهها و شبکهها؛ ( )5اعتماد و همبستگی؛ ( )9مشارکت و همکاری؛ و ()5
کارآمدی و اثربخشی.
وضعیت خانه های مسکونی این منطقه به لحاظ تنوع در ابعاد و نوع مسکن ،میزان رعایت استانداردهای ساختوساز در واحد
مسکونی ،میزان ایمنی واحد مسکونی در برابر بلایای طبیعی ،وضعیت برخورداری واحد مسکونی از نظر سرمایش و
گرمایش ،روشنایی ،سیستم فاضلاب و حمام ،میزان رضایت از واحد مسکونی ساکن در آن.
میزان احساس امنیت ساکنین محله ،میزان رضایت از دسترسی به خدمات انتظامی ،میزان امنیت زنان در سطح محله،
میزان رضایت از امنیت در محله.
کیفیت مسیرهای پیادهروها و پیاده راههای منطقه ،کیفیت خطوط اتوبوسرانی در منطقه ،کیفیت خطوط تاکسیرانی در
منطقه ،میزان دسترسی به حمل ونقل عمومی جهت رفتن به سرکار ،مدرسه و سایر موارد در منطقه ،میزان رضایت از سیستم
حملونقل عمومی در منطقه ،کیفیت مسیرهای دوچرخهسواری در منطقه محل سکونت.
کیفیت زیستمحیطی ساختمانها ،متناسب بودن معماری محله با اقلیم شهر ،وضعیت جمعآوری زباله ،میزان آلودگی صوتی
در سطح محله ،میزان بوهای زننده و کیفیت فضای سبز سطح محله

روششناسی تحقیق
روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ هدف تحقیق کاربردی است که با
استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی انجام شده است .در این
پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بررسی
پیشینه تحقیق شاخصهای و ابعاد مؤثر در تاب آوری و
زیستپذیری شهری شناسایی و تعریف عملیاتی شدند.
سپس بر اساس طبقهبندی صورت گرفته ،با توجه به
ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی برای شهر مشهد،
توسط مهندسین مشاور فرنهاد در پنج طبقه (بالا ،متوسط بالا،
متوسط ،متوسط پایین ،پایین) ،از هر طبقه یک محله با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شد .در مرحله
بعد با تعیین واحد تحلیل خانوار و با استفاده از روش
پیمایشی و ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز به روش
نمونهگیری تصادفی از  985خانوار 5ساکن در محلات نمونه
که با استفاده از فرمول کوکران از  855995خانوار ساکن در
شهر مشهد (مرکز آمار ایران )5995 ،به دست آمده بود،
جمعآوری گردید .همچنین روایی پرسشنامه با استفاده از
روش پیش آزمون و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ
در محیط نرمافزاری  SPSSمعادل  ،5/899که گویای
هماهنگی و پایایی بالای دادهها میباشد ،تعیین شد .سپس با
استفاده از روش آنتروپی شانون و روش تصمیمگیری چند
معیاره  VIKORمحلات مورد مطالعه از نظر شاخصهای
تاب آوری و زیستپذیری شهری مورد اولویتبندی قرار
گرفتند .در نهایت با استفاده از آزمون آماری همبستگی
پیرسون ارتباط بین تاب آوری و زیستپذیری شهری مورد
بررسی قرار گرفت.

 .5یک پرسشنامه به منظور توزیع یکسان پرسشنامهها در محلات مورد مطالعه
اضافه گردید.

روش ویکور

واژه ویکور از یک کلمه صربی به معنی "بهینهسازی چند
معیاره" و "راهحل توافقی" گرفته شده ( & Opricovic
 )Tzeng,2004:447و یکی از روشهای تصمیمگیری چند
معیاره کاربردی است که کارآیی بالایی در حل مسائل
گسسته دارد
( .)Lihong, Yanping, & Zhiwei,2008:131راهحل
توافقی ،راهحلهای موجه را که به راهحل ایدئال نزدیک
بوده ،به عنوان توافق ایجاد شده توسط اعتبارات ویژه
تصمیمگیرندگان تعیین میکند
(.)Sarai, Hosseini, Abbasi & Sorkhkamal,2015
قلمروی پژوهش

مشهد ،کلانشهری در شمال شرق ایران ،که بر اساس
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،5995شهر مشهد
دارای  5811528نفر جمعیت و  855995خانوار ،با مساحت
 588115528متر مربع (سالنامه آماری شهر
مشهد )55:5995،به عنوان دومین کلانشهر بزرگ کشور،
شهری با کارکرد مذهبی -زیارتی میباشد (بدری و
طیبی .)529:5995،شهر مشهد به دلیل قرار گرفتن حرم
مطهر رضوی در آن سالانه پذیرای بیش از  95میلیون زائر از
داخل و بیش از یک میلیون زائر از خارج از کشور است .شهر
مشهد هم اکنون دارای  59منطقه میباشد که در این
پژوهش محله نوید از منطقه دو ،محله هاشمی نژاد از منطقه
سه ،محله نیزه از منطقه پنج ،محله حافظ از منطقه نه و
محله شریف از منطقه یازده به عنوان محلات مورد مطالعه
تعیین شدهاند .شکل زیر موقعیت محلات مورد مطالعه را در
سطح شهر مشهد نشان میدهد.
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شکل  .3موقعیت محلات مورد مطالعه در سطح شهر مشهد

یافتههای تحقیق

Ai  i  1,2,..., m

ماتریس اولیه تصمیمگیری :ماتریس اولیه تصمیمگیری
از  nشاخص و  mمکان تشکیل میشود .در این
ماتریس  C j  j  1,2,..., nمعرف شاخصها و

میباشد.
همچنین X ij  i  1,2,..., m; j  1,2,..., n
نشاندهنده ارزش گزینه  iام در شاخص  jام میباشد
(جدول شمارهی .)5

معرف گزینهها یا مکانها

جدول  .3ماتریس اولیه دادههای حاصل از پرسشنامه
مأخذ :نگارندگان
بعد

مؤلفه

تاب آوری
اقتصادی

تاب آوری

تاب آوری
نهادی

تاب آوری
اجتماعی

زیست پذیری

نام محله
شاخص

نوید

هاشمی
نژاد

نیزه

حافظ

شریف

میزان آسیبپذیری

5955

5551

5558

5558

5952

میزان توان و
پتانسیل جبران
آسیب
توان بازیابی
بستر نهادی

5985

5585

5581

5252

5255

5555
5595

5552
5551

5529
958

5582
5988

5958
5925

روابط نهادی

5989

5551

859

5955

5558

عملکرد نهادی
دانش

5992
5555

5555
5588

5515
182

5595
5522

5515
5985

نگرش

5589

955

882

5559

5555

مهارت
آگاهی
سرمایه اجتماعی
مسکن
زیستمحیطی
حملونقل
احساس امنیت

5915
5595
5529
5555
5985
5589
989

5525
5152
5925
5981
5558
5552
982

5555
5558
5585
5511
5522
5551
5925

5151
5581
5595
5585
5991
5585
5518

5959
5125
5952
5889
5285
5259
5595
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تشکیل ماتریس بی مقیاس دادهها :زمانی که  Xijمقدار
اولیه گزینه  iام برای شاخص  jام باشد .از رابطه زیر میتوان
برای بی مقیاس سازی استفاده کرد.
رابطه ()5
x ij

i  1,2,..., m; j  1,2,..., n

n

2
ij

x

در این رابطه  Xijمقدار اولیه و  Fijمقدار بیی مقییاس شیده
گزینه  iام است .بایید توجیه داشیت کیه تمیامی دراییههای
ماتریس تصمیمگیری بی مقیاس شیده ،بایید اعیدادی بیین
صفر و یک باشند (جدول شماره .)9

f ij 

j 1

جدول  .2ماتریس بی مقیاس شده دادههای اولیه
مأخذ :محاسبات نگارندگان
بعد

مؤلفه

تاب آوری
اقتصادی

تاب آوری نهادی
تاب آوری
تاب آوری
اجتماعی

زیست پذیری

نام محله
شاخص
میزان
آسیبپذیری
میزان توان و
پتانسیل جبران
آسیب
توان بازیابی
بستر نهادی
روابط نهادی
عملکرد نهادی
دانش

نوید

هاشمی نژاد

نیزه

حافظ

شریف

5.5285

5.5522

5.5955

5.9985

5.5215

5.5515

5.5558

5.9855

5.5892

5.5989

5.5552
5.2598
5.2598
5.5199
5.9982

5.5999
5.5855
5.9955
5.5919
5.5185

5.5255
5.9552
5.5815
5.5588
5.5858

5.5295
5.5151
5.2588
5.2598
5.5985

5.5885
5.5228
5.5895
5.5595
5.2582

نگرش

5.5881

5.9858

5.9255

5.5559

5.2859

مهارت
آگاهی
سرمایه اجتماعی
مسکن
زیستمحیطی
حملونقل
احساس امنیت

5.5951
5.5529
5.5555
5.558292
5.518595
5.522855
5.995585

5.5151
5.2585
5.5815
5.591255
5.555155
5.985585
5.985225

5.9855
5.9952
5.5159
5.918555
5.921258
5.595955
5.295859

5.2591
5.9885
5.9955
5.559558
5.525589
5.555288
5.599859

5.5552
5.2552
5.5828
5.228992
5.295218
5.299259
5.558855

تعیین اهمیت شاخصها با استفاده از آنتروپی شانون:

الف) محاسبه آنتروپی هر یک از شاخصها
با توجه به یکسان نبودن اهمیت تمامی شاخصهای
زیستپذیری ،در این پژوهش به منظور تعیین وزن و اهمیت
نسبی شاخصها از روش آنتروپی شانون ،استفاده شده است.
به منظور تعیین وزن و اهمیت نسبی شاخصهای
زیستپذیری با استفاده از فن آنتروپی مراحل زیر اجرا شده
است :با استفاده از رابطه ( )5صورت میگیرد:.

j  1,2,..

nij Ln ( nij )  
1
)k  Ln (m






E j   K i1
m

رابطه ()5
ب) محاسبه درجه انحراف اطلاعات موجود هر یک از
شاخصها از مقدار آنتروپی آن شاخص از طریق رابطه ()9
صورت میگیرد.
رابطه ()9
d j 1  E j
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ج) محاسبه وزن هر یک از شاخصها از طریق رابطه ()5
صورت میگیرد.

رابطه ()5
جدول  .4وزن و اهمیت نسبی شاخصهای زیستپذیری
مأخذ :محاسبات نگارندگان
شاخص
میزان آسیبپذیری
میزان توان و پتانسیل
جبران آسیب
توان بازیابی
بستر نهادی
روابط نهادی
عملکرد نهادی
دانش
نگرش

وزن
5.555855

شاخص
مهارت

وزن
5.552298

5.552889

آگاهی

5.528581

5.55585
5.558559
5.559992
5.559115
5.551299
5.598199

سرمایه اجتماعی
مسکن
زیستمحیطی
حملونقل
احساس امنیت

5.559858
5.582995
5.599195
5.555919
5.515519

نتایج حاصل از آنتروپی شانون برای شاخصهای زیستپذیری
نشان داد که شاخص مسکن دارای وزن ( ،)5/582شاخص
احساس امنیت دارای وزن ( ،)5/515شاخص حملونقل دارای
وزن ( )5/555و شاخص زیستمحیطی دارای وزن ()5/599
میباشد ،در این بین شاخص مسکن و حملونقل به ترتیب دارای
بیشترین و کمترین اهمیت ،نسبت به سایر شاخصهای
زیستپذیری هستند .همچنین از نظر تاب آوری شاخص دانش در
بعد اجتماعی با وزن  5/551و شاخص توان بازیابی در بعد

اقتصادی با وزن  5/555به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را دارا
هستند.
 -4-4تشکیل ماتریس بی مقیاس موزون :در این مرحله
با استفاده از وزن شاخصها (جدول  )5و رابطه زیر ،ماتریس بی
مقیاس شده موزون را به دست میآوریم V  N  Wnn :در
این رابطه  Vعبارت است از ماتریس بی مقیاس شده موزون و
 Wnnوزن شاخصهای مورد مطالعه میباشد( .جدول
شمارهی)2

جدول  .1ماتریس بی مقیاس موزون دادههای اولیه
بعد

مؤلفه

شاخص
محل سکونت
میزان آسیبپذیری

تاب آوری
اقتصادی

تاب آوری

تاب آوری نهادی

تاب آوری
اجتماعی

زیست پذیری

میزان توان و
پتانسیل جبران
آسیب
توان بازیابی
بستر نهادی
روابط نهادی
عملکرد نهادی
دانش
نگرش
مهارت
آگاهی
سرمایه اجتماعی
مسکن
زیستمحیطی
حملونقل
احساس امنیت

مأخذ :محاسبات نگارندگان
هاشمی
نوید
نژاد

نیزه

حافظ

شریف

5.555552

5.559115

5.555588

5.559555

5.555911

5.555592

5.558858

5.558555

5.555558

5.555859

5.55585
5.525199
5.559555
5.559955
5.595598
5.511915
5.559895
5.519895
5.555955
5.558912
5.555958
5.591885
5.555559

5.552592
5.525552
5.585558
5.555929
5.552828
5.525881
5.555529
5.589552
5.555599
5.555855
5.598191
5.588858
5.555881

5.552598
5.599899
5.52895
5.555555
5.515158
5.59585
5.558595
5.525551
5.559859
5.552555
5.582591
5.595858
5.59915

5.552995
5.525995
5.558985
5.555959
5.555889
5.528515
5.559115
5.51598
5.555189
5.552518
5.558595
5.589959
5.595928

5.552152
5.559555
5.555952
5.555595
5.555592
5.589855
5.559595
5.582811
5.555589
5.529115
5.558555
5.555285
5.551882
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 -1-4تعیین بهترین و بدترین مقدار برای توابع
شاخصها :اگر تابع معیار نشاندهنده سود (مثبت) باشد ،برای
تعیین بهترین مقدار از رابطه ( )2و برای تعیین بدترین مقدار از
رابطه از رابطه ( ،)1و اگر تابع معیار نشان دهنده هزینه (منفی)
باشد ،از حالت عکس تابع سود استفاده میشود.

رابطه ( 2و)1
جدول  .6بهترین و بدترین مقدار توابع معیارها
شاخص
میزان آسیبپذیری
میزان توان و
پتانسیل جبران آسیب

مأخذ :محاسبات نگارندگان
شاخص
fمهارت
5.559555

*f
5.559115

f5.558595

آگاهی

5.582811

5.525551

5.555599

5.555189

5.529115
5.558555
5.555285
5.59915

5.552555
5.582591
5.588858
5.555881

*f
5.555588
5.555859

5.558555

توان بازیابی

5.552152

5.55585

بستر نهادی
روابط نهادی
عملکرد نهادی
دانش
نگرش

5.525199
5.599555
5.555959
5.555592
5.589855

5.599899
5.52895
5.555555
5.515158
5.559585

محاسبه فاصله گزینهها با راهحل ایدئال مثبت و منفی :در
این مرحله فاصله هر گزینه از راهحل ایدئال مثبت
محاسبهشده و سپس تجمیع آنها بر اساس روابط ( )8و ()8
محاسبه میشود.
رابطه()8


]) Ri  Max[ wi ( f ij  f ij ) /( f j  f j

رابطه ()8

) wi ( f j  f ij

n

) ( f   f j

j 1

Si  

سرمایه
اجتماعی
مسکن
زیستمحیطی
حملونقل
احساس امنیت

که در آن  Sjفاصله از گزینه  iنسبت به راهحل ایدئال
(ترکیب بهترین) و  Rjفاصله گزینه  iاز راهحل ایدئال منفی
(ترکیب بدترین) میباشد .رتبهبندی برترین بر اساس  Sjو
رتبهبندی بدترین بر اساس مقادیر  Rjانجام خواهد شد
(سرایی و حسینی( .)5999،جدول شمارهی )8

ارزیابی ارتباط بین زیستپذیری و تابآوری در محلات 12 | ...
جدول  .7محاسبه مقادیر فاصلهها با راهحل ایدئال
مأخذ :محاسبات نگارندگان
شاخص
بعد

مؤلفه

تاب آوری
اقتصادی

تاب آوری نهادی
تاب آوری
تاب آوری
اجتماعی

زیست پذیری

Qi

 -7-4محاسبه مقدار

محل
سکونت
میزان
آسیبپذیری
میزان توان و
پتانسیل جبران
آسیب
توان بازیابی
بستر نهادی
روابط نهادی
عملکرد نهادی
دانش

نوید

هاشمی نژاد

نیزه

حافظ

شریف

5.5585

5.5515

5

5.5558

5.5581

5.5555

5.5999

5.5528

5.5599

5

5.5558
5
5
5.5552
5.5559

5.5588
5.5518
5.5555
5.5559
5.5111

5.5558
5.5585
5.5595
5.5598
5.5511

5.599
5.5555
5.5585
5
5.5559

5
5.5585
5.5555
5.5591
5

نگرش

5.5155

5.5559

5.5981

5.5555

5

مهارت
آگاهی
سرمایه اجتماعی
مسکن
زیستمحیطی
حملونقل
احساس امنیت

5.5581
5.559
5.5559
5.5128
5.5885
5.5528
5.5259

5.5582
5.5559
0
5.5859
5.5198
5.5559
5.5155

5.5522
5.5282
5.5585
5.5829
5.5991
5.59282
5

5
5.5519
5.5598
5.5955
5.5588
5.5255
5.5282

5.599
5
5.5599
5
5
5
5.5559

محلات و اولویتبندی

آنها :مقدار  Qiبرای  i=1,2,3,…,mبر اساس رابطه ()9
محاسبه میشود.

رابطه ()9
 S  S* 
 Ri  R * 
Qi  v  i

(
1

v
)
 R   R* 
*
S  S 



که

آن

در

R   Max Ri
i

S   M Si i n S   Max Si
i
i
،
،


و

R  Min Ri
i

و  vوزن استراتژی

(اکثریت موافق معیار) یا حداکثر مطلوبیت گروهی است .همچنین
*
در این ارتباط رابطه   S i  S بیانگر نسبت فاصله گزینه  iام از

راه حل ایدئال


*
S  S 
مثبت و رابطه  Ri  R * 
 
*
R  R 

بیانگر نسبت فاصله

گزینه  iام از راه حل ایدئال منفی است (
 .)Abbasi and Sorkhkamal,2015هنگامی که
Qi
منجر به اکثریت
مقدار  vبزرگتر از  5/2باشد شاخص
موافق میشود؛ و هنگامی که مقدار آن کمتر از  5/2باشد
Sarai, Hosseini,

Q
شاخص  iبیانگر نگرش منفی اکثریت است .به طور کلی وقتی
مقدار  vبرابر  5/2است ،بیانگر توافق گروهی یکسان است و
معمولاً مقدار  v  0.5در نظر گرفته میشود
Q
( .)Opricovic,1998پس از محاسبه مقدار  iبرای تمامی
محلات ،گزینهها بر اساس مقدار  Sو  Rو  Qمورد اولویتبندی
قرار میگیرند .بدین منظور گزینهای که در هر سه مقدار  Sو  Rو
 Qرتبه اول را داشته باشد ،به عنوان گزینه برتر انتخاب میشود.
همچنین اگر بخواهیم گزینهها را بر اساس مقدار  Qاولویتبندی
کنیم ،شرایط زیر باید قابل قبول باشد.
شرط اول :مزیت قابل قبول  Q(a )  Q(a )  DQزمانی که
 aدر لیست رتبهبندی بر اساس  Qدارای موقعیت دوم است.
i : number of alternativ es

1
,
i 1

DQ 

رابطه ()55
شرط دوم :ثبات قابل قبول در تصمیمگیری
همچنییین گزینییه  aباییید دارای بالییاترین رتبییه در لیسییت
اولویتبندی بر اساس  S ،Rو  Qباشد .چنین راه حیل تیوافقی در
فرآیند تصمیمگیری ثابت باقی میماند (سرایی و حسیینی.)5999،
از آنجایی که هر دو شیرط فیوق در مقیدار شیاخص ویکیور ()Q
صادق است .از این رو میتوان محلات مورد مطالعه را بیر اسیاس
Q
مقدار  iاولویتبندی کرد .بیدین گونیه کیه بیشیترین مییزان

 | 11فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

Q
 iنشان دهنده پایینترین میزان زیسیتپذیری و تیاب آوری؛
Q
کوچکترین  iنشان دهنده بالیاترین مییزان زیسیتپذیری و

تاب آوری میباشد .جدول شمارهی ( )8جایگاه هر یک از محلات
Q
مورد مطالعه را با توجه به میزان  iنمایش میدهد.

جدول  .8وضعیت محلات مورد مطالعه از نظر شاخصها
مأخذ :محاسبات نگارندگان
مؤلفه
محله
نوید
هاشمی نژاد
نیزه
حافظ
شریف

زیست پذیری
Ri
5.525
5.515
5.581
5.595
5.555

Si
5.155
5.855
5.115
5.22
5.555

مقدار Qi
5.211
5.851
5.818
5.915
5

بر اساس نتایج حاصل از فن ویکور نشان داد که محله شریف بیا
میزان شاخص ویکور  5/555از نظر تیاب آوری و زیسیتپیذیری
رتبه اول را دارا میباشد و محله نیزه با میزان شاخص ویکور  5در
وضعیت نامناسبی از نظر تاب آوری و بیا مییزان شیاخص ویکیور

تاب آوری
رتبه

Si
5.988
5.558
5.988
5.929
5.555

9
5
2
5
5

Ri
5.559
5.555
5.558
5.551
5.555

Qi final
5.912
5.981
5.555
5.995
5.555

رتبه
5
9
2
5
5

 5/818از نظر زیستپذیری در وضیعیت نامناسیبی قیرار دارد .در
این پژوهش با توجه به سطح سنجش دادهها بیه منظیور بررسیی
ارتباط بین تاب آوری و زیستپذیری از آزمون آماری همبسیتگی
پیرسون استفاده شده است.

جدول  .3نتایج همبستگی پیرسون بین تاب آوری و زیستپذیری
مأخذ :محاسبات نگارندگان
تاب آوری

زیستپذیری

همبستگی پیرسون

5.895

5

تاب آوری

)Sig. (2-tailed
تعداد
همبستگی پیرسون

5.555
982
5

زیست پذیری

)Sig. (2-tailed
تعداد

982

نتایج به دست آمده از انجام آزمون همبستگی پیرسون نشان داد
که بین تاب آوری و زیست پذیری در سطح محلات مورد مطالعه
رابطه معنادار وجود دارد .در این رابطه ضریب همبستگی برابر با
 5/895و سطح معناداری آن قابل قبول میباشد (.Sig= )5/555

982
5.895
5.555
982

بدین معنا که با ارتقاء میزان تاب آوری میزان زیست پذیری در
محلات مورد مطالعه افزایش مییابد و همچنین با ارتقا سطح
زیست پذیری میزان تاب آوری افزایش مییابد.
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امروزه توجه به مبحث تاب آوری به عنوان یک راهکار اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی به منظور افزایش سطح زیستپذیری شهرها
مورد توجه جدی مسئولان و دستاندرکاران مسائل شیهری قیرار
گرفته است .براین اساس در این پیژوهش ضیمن سینجش تیاب
آوری و زیست پذیری شیهری در محلیات کلانشیهر مشیهد بیه
بررسی ارتباط بین تاب آوری و زیست پذیری پرداخته شده است.
بدین منظور ابتدا بیا اسیتفاده از مطالعیات کتابخانیهای و بررسیی
پیشییینه تحقیییق شییاخصهای و ابعییاد مییؤثر در تییاب آوری و
زیستپذیری شهری شناسایی و تعریف عملیاتی شدند .سیپس بیا
تعیییین محلییات نمونییه و بییا اسییتفاده از روش پیمایش یی و ابییزار
پرسشنامه اطلاعات میورد نییاز بیه روش نمونیهگیری تصیادفی از
خانوارهای ساکن در محلات نمونه جمعآوری گردید .در مرحله بعد
با اسیتفاده از روش آنتروپیی شیانون و روش تصیمیمگیری چنید
معیاره  VIKORمحلات مورد مطالعه از نظیر شیاخصهای تیاب
آوری و زیستپذیری شهری مورد اولویتبنیدی قیرار گرفتنید .در
نهایت با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون ارتبیاط بیین
تاب آوری و زیست پذیری شهری مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصل از تحقیق نشان داد که در مؤلفیه زیسیتپیذیری شیاخص
مسکن دارای وزن ( ،)5/582شاخص احسیاس امنییت دارای وزن
( ،)5/515شییاخص حملونقییل دارای وزن ( )5/555و شییاخص
زیسییتمحیطی دارای وزن ( )5/599میباشیید ،کییه در ای ین ب یین
شاخص مسکن و حملونقل به ترتیب دارای بیشترین و کمتیرین
اهمیت ،نسبت به سایر شاخصهای زیست پذیری را دارا هسیتند.
همچنین از نظر مؤلفه تاب آوری شاخص دانش در بعد اجتمیاعی
با وزن  5/551و شاخص توان بازییابی در بعید اقتصیادی بیا وزن
 5/555به ترتیب کمترین و بیشترین وزن را دارا هستند .همچنین
نتایج حاصل از فن ویکور نشان داد که محلیه شیریف بیا مییزان
شاخص ویکور  5/555از نظر تاب آوری و زیستپذیری رتبیه اول
را دارا میباشد و محله نیزه با میزان شاخص ویکور  5از نظر تاب
آوری و با میزان شاخص ویکور  5/818از نظیر زیسیتپیذیری در
وضعیت نامناسبی از نظر تاب آوری و زیست پذیری قیرار دارد .در
نهایت نتایج آزمون همبستگی نشیان داد کیه بیین تیاب آوری و
زیستپذیری شهری رابطه مثبیت و معنیاداری وجیود دارد .بیدین
معنی که با افزایش تاب آوری شهری زیستپذیری نییز افیزایش
مییابد و بالعکس .از این نظر نتایج حاصل از این تحقیق ،با نتایج
حاصل از تحقیق صادقلو و سجاسیی قییداری ( )5999همخیوانی
داشته و نتایج تحقیق آنها را تأیید میکند ،البته باید توجه داشت
که در تحقیق آنها رابطه تاب آوری و زیست پیذیری در نیواحی
روستایی مورد بررسی قرار گرفته است ،کیه از ایین نظیر بیا ایین
تحقیق تفاوت دارد .درمجموع از نتایج حاصل از تحقیق میتیوان
دریافت که ارتباط دوسیویهای بیین تیاب آوری و زیسیت پیذیری

وجود دارد؛ بنابراین مقولیه زیسیتپیذیری و تیاب آوری بایید بیه
صورت توأم و در ارتباط با یکدیگر مورد توجه قیرار گییرد نیه بیه
صورت منفرد؛ زیرا یک شهر زیستپذیر در صیورتی پاییدار اسیت
که بتواند در برابر بحرانهای انسانساخت و طبیعی تاب آور باشد.
براین مبنا باید با نگاهی سیستماتیک و آیندهپژوهانیه بیه مسیائل
شهری همچون کلانشهر مشهد توجه کرد تا از این طریق بتیوان
به ارتقا کیفیت زنیدگی دسیت یافیت .براسیاس نتیایج حاصیل از
تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه میگردد.
* به منظور بهبود وضعیت تاب آوری و زیستپذیری بیه صیورت
تییوأم در شییهر مشییهد ،شییاخصهای شییهر تییاب آور در کنییار
شاخصهای زیستپذیری مطالعه شوند
* انجام مطالعاتی با رویکرد آیندهپژوهانه به منظور بررسی اثیرات
تاب آوری و زیستپذیری در آینده
* تقویت سطح انعطیاف پیذیری سیاکنین شیهر مشیهد در برابیر
حییوادث و بحرانهییا از طریییق برنامییههای آمییوزش همگییانی،
فرهنگسازی ،از طریق سازمان های داوطلب.
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