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 چکیده
پذیری شهرها مورد توجه جدی مسئولان منظور افزایش سطح زیستبه یآورامروزه توجه به مبحث تاب

و  یآورمسائل شهری قرار گرفته است. براین اساس، در این پژوهش ضمن سنجش تاب متصدیانو 
پذیری و زیست یورآشهر مشهد به بررسی ارتباط بین تابپذیری شهری در محلات کلانزیست

پذیری شهری شناسایی و و زیست یآورهای مؤثر در تابپرداخته شده است. بدین منظور ابتدا شاخص
تعریف عملیاتی شدند. سپس با تعیین محلات نمونه و با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه 

روش آنتروپی شانون و روش گردید. در مرحله بعد با استفاده از  یآوراطلاعات مورد نیاز جمع
قرار گرفتند. در نهایت با  بندییتمحلات مورد مطالعه مورد اولو VIKORچند معیاره  گیرییمتصم

پذیری شهری مورد بررسی و زیست یآوراستفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون ارتباط بین تاب
و  582/5یری شاخص مسکن با وزن پذقرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از نظر زیست

 یآورترین اهمیت و از نظر تاببه ترتیب دارای بیشترین و کم 555/5ونقل با وزن شاخص حمل
به  555/5در بعد اقتصادی با وزن  توان بازیابیو شاخص  551/5شاخص دانش در بعد اجتماعی با وزن 

ز فن ویکور نیز نشان داد که محله شریف ترتیب کمترین و بیشترین وزن را دارا هستند. نتایج حاصل ا
باشد و محله نیزه پذیری رتبه اول را دارا میو زیست یآوراز نظر تاب 555/5با میزان شاخص ویکور 
پذیری در از نظر زیست 818/5از نظر تاب آوری و با میزان شاخص ویکور  5با میزان شاخص ویکور 

یری قرار دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون پذوضعیت نامناسبی از نظر تاب آوری و زیست
که  است 895/5برابر با  پذیری شهریآوری و زیستبین تابمیزان همبستگی همبستگی نشان داد که 

 باشد.یمپذیری این مقدار گویای رابطه قوی بین تاب آوری و زیست

 ، شهر مشهد.ویکور فنپذیری، تاب آوری، زیست: هایدواژهکل

                                                 
 59555515155 ، تلفن:zayyari@ut.ac.ir)نویسنده مسئول(، ایمیل:  ، تهران، ایراندانشگاه تهران ،شهری یزیراستاد جغرافیا و برنامه.  5
  شهری دانشگاه فردوسی مشهد یزیردانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه .5

 

 

mailto:zayyari@ut.ac.ir


 پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ-فصلنامه علمی|  21

 مقدمه

نشان  5995شده توسط سازمان ملل در سال  یگردآور آمار
 5/5ا بالغ بر ی %52حدود  5995ه در اواسط سال کدهد می

اند، ها بودهن شهرها و شهرککت جهان سایارد نفر از جمعیلیم
ه در کده یگرد بینییشپد و یرس %25به  5555ن رقم در سال یا

 & ,Wang, Wu, Zengبرسد ) %12به  5552سال 

Wu,2016 یکی از پیامدهای منفی و یا مثبت این افزایش .)
 ترینمهمباشد که از عظیم جمعیت، افزایش شهرنشینی می

 .باشدروندهای جمعیت شناختی و جریانی جهانی قرن حاضر می
این گسترش شهرنشینی در جهان و ایران سبب افزایش استفاده 

طرف و  از یک شهر ییفیاجغرا هایمکانهای طبیعی در از نهاده
از طرف دیگر در شهرها  محیطییستز هایآلایندهافزایش تولید 

که هم منابع در دسترس با محدودیت مواجه  ایگونهبهشده است. 
در شهرها رو به قهقرا گذاشته  زیستیطمحهستند و هم کیفیت 

(. براین اساس به منظور مقابله با 5:5988است )موسوی، 
ون کیفیت زندگی شهری، مشکلات عدیده شهرها مفاهیمی چ

پذیری شهری از سوی محققان و پایداری شهری و زیست
امر مطرح گردیده است که بیشتر تلاش این محققان  پژوهاندانش

خلق محیطی سالم و راحت برای شهروندان شهرها و 
پذیری، بسیاری مفاهیم را به . ایده زیستباشدمی یشهرهاکلان

 تواندمییک مکان خاص دهد. خصوصیات یکدیگر پیوند می
 هاآن که در هاییفعالیتو  هامکانتعامل آن با دیگر  تأثیرتحت 
نیازهای  تأمین، قرار بگیرد و رضایت ساکنان را از شودمیانجام 

به دنبال داشته باشد،  شانفرهنگیاجتماعی، اقتصادی و یا 
را بهبود بخشد و از منابع طبیعی و  هاآنسلامت و بهزیستی 

دهای اکوسیستم محافظت کند )خراسانی و کارکر
پذیری طیف وسیعی از نیازهای انسانی، (. زیست28:5995رضوانی،

از غذا و امنیت گرفته تا زیبایی و نمادهای فرهنگی و احساس 
 National Researchشود )میتعلق به اجتماع یا مکان را شامل 

Council,2002:4.) چون البته باید توجه داشت که عواملی هم
فضایی و  هایناپایداریزمینه  تواندمیو حوادث طبیعی  هابحران

مراه داشته باشد. از این رو پذیری را به هکاهش و افول زیست
 هامکانبیانگر میزان پایداری  توانمیپذیری یک مکان را زیست
محیطی  هایبحرانکه با آثار و پیامدهای منفی ناشی از  دانست

همچون  شهرهاییکلاندر  ویژهبهبه این امر . توجه یابدمیکاهش 
مشهد که با مشکلات فراوان اجتماعی، کالبدی، جمعیتی و 

به اجتماعی  یابیدستمواجه هستند، به منظور  نشینییهحاش
پایدار حائز اهمیت فراوانی است. براین اساس برای دستیابی به 

 و انیانس هایسیستم از داریپا ایشبکه پذیر، بایدشهری زیست

تا از این طریق  را در قالب شهر تاب آور ایجاد نمود مدیریتی
 بتوان به شهری پایدار دست یافت.

 حوادثهای انسان از درس بر اساس آور نیز، تاب یشهرها

 شوند که دریم ای ساختهگونهبه یشهر یهاطیمح در گذشته

 & Valeنشوند ) ستکدچار شمنعطف بوده و مخاطرات  برابر

Campanella,2005 در گذر زمان در این شهرها (، از این رو
. کنندمیپذیری هر چه بیشتر محیط شهری حرکت جهت زیست

تاب آوری  تأثیربراین مبنا در این پژوهش ضمن بررسی ارتباط و 
پذیری و تاب آوری در محلات پذیری به سنجش زیستو زیست

 شهر مشهد پرداخته شده است.
 

 پیشینه تحقیق
حقیقات اندکی در زمینه ارتباط بین تاب آوری و تاکنون ت

پذیری شهری در خارج و داخل از کشور انجام شده است. با زیست
این حال در زیر به چند تحقیق که مستقل به بررسی تاب آوری و 

. ماجدی و بندرآباد گرددیم، اشاره اندپرداختهپذیری یا زیست
معیارهای جهانی و ای دیگر با عنوان بررسی ( در مقاله5999)

ترین معیارهای ارائه شده پذیر، به بررسی مهمبومی شهر زیست
اند؛ پذیری شهرها با روش توصیفی و تحلیلی پرداختهبرای زیست

و در نهایت در سطوح مختلف و مدل مفهومی و معیارهای جهانی 
اند. طبق نتایج به آن را در یک فرایند مشخص شناسایی کرده

های تواند منجر به مطالعات تولید شاخصدل میدست آمده این م
ای پذیر ایرانی گردد. در مقالهسطح سوم یعنی الگوی شهر زیست

( با عنوان ارزیابی کیفیت 5999نژاد )دیگر بندرآباد و احمدی
تهران، در  55پذیر در منطقه زندگی با تأکید بر اصول شهر زیست

اقتصادی، کالبدی و  دو بعد عینی و ذهنی در قلمروهای اجتماعی،
خدمات شهر با استفاده از  ونقلحمل، دسترسی شناختییباییز

اند. نتایج حاکی از آن است روش تاپسیس مورد بررسی قرار داده
که بین دو بعد عینی و ذهنی رابطه معناداری وجود ندارد و این 

های ها و شعاععدم توافق نشانگر عدم تعریف مناسب سرانه
( با 5555) 5باشد. در پژوهشی دیگر نیوتناردها میدسترسی استاند

اجتماعی و تکنیکی  هایپذیری و پایداری؟ چالشزیست» عنوان
پذیری به بررسی زیست «برای شهرهای قرن بیست و یکم

برای یک  یاندازچشمو کشف شهرهای استرالیا به بررسی 
، آب عنوان کلیدی برای ساختار انرژیبه یفنّاوراجتماع و انتقال 

 نیز در شهرهای استرالیا پرداخته است. در ایران ونقلحملو 
ها آنکه برخی از  تاب آوری انجام شده نهیزم در یتحقیقات
( به بررسی سیر تکاملی 5995یزدان نیاز و مطهری )اند از: عبارت

                                                 
1. Newton 
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به افزایش  یریپذبیآسرویکردهای مدیریت بحران از کاهش 
ها روند توجه مدیریت شهری ق آندر تحقی. اندپرداختهتاب آوری 

تا توجه  که مترادف با میزان خسارت پذیری است یریپذبیآساز 
است مورد توجه  یریپذانعطافتاب آوری که مترادف با  مسئلهبه 

سپس ضمن تشریح سیر تکاملی گذر از  قرار گرفته است.
تاب  یهاشاخصبه تاب آوری به ارائه تعریف و  یریپذبیآس

محیطی  -عاد اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدیآوری در اب
( به بررسی کاهش خطرات زلزله 5995نیکمردنمین ) .اندپرداخته

تهران  55بر رویکرد تاب آوری اجتماعی در منطقه  دیتأکبا 
پرداخته است. در این تحقیق وی ضمن معرفی تاب آوری و 

تاب آوری  یهاشاخصشناسایی ابعاد مختلف آن، به معرفی 
اجتماعی پرداخته و در نهایت راهبردهای کاهش خطرات زلزله را 

تهران ارائه داده است. در این تحقیق با استفاده از  55برای منطقه 
 91و توزیع  ربطیذ، مصاحبه با مسئولان 5995آماری سرشماری 

به بررسی  Spss یافزارنرمبه محیط  هاآنپرسشنامه و ورود 
داخته است. براساس نتایج تحقیق وضعیت تاب آوری اجتماعی پر

سن، سطح آموزش،  یهاشاخصمطلوب  نسبتاًوی وضعیت 
برای  ییهابرنامهبه مکان در سطح منطقه و وجود  یبستگدل

، دهدیمبهبود وضعیت مشارکت را در سطح منطقه نشان 
نظیر نحوه نگرش ساکنان به مقوله خطر  یهاشاخص وجودنیباا

توجه بیشتری نیاز دارد. میرزایی  خاص به یهاگروهو وضعیت 
شهری جهت  یزیربرنامه( به کاربرد رویکرد تاب آوری در 5999)

 این . دراندپرداختهکاهش اثرات سوانح طبیعی در شهر سنندج 

 تاب آوری زمینه در اقدامات انجام از قبل که شده تأکید پژوهش

 و ریشه یزیربرنامه در به عنوان رویکردی مفهوم این است لازم
 سیستم و آن اجزاء بین روابط و شود درک بحران مدیریت

 راستای در اقدامات و یزیربرنامه فرآیند تا تبیین گردد شهری

تاب آور  شهر ارزیابی این رو از شوند. انجام تاب آوری اهداف
 روش با اساس این بر است. یآورتاب یزیربرنامه در گام اولین

 تاب آور، تشکیل دهنده شهر جزاءا و هایژگیو تحلیلی، -توصیفی

 و اندشده تبیین هاآن میان ارتباط و شهری تاب آوری یهامؤلفه
 سیستم طبیعی، بلایای میان درک روابط برای مفهومی چارچوبی

 اثرات آن در که ارائه شده شهری تاب آوری اقدامات و شهری

 روند و طبیعی بلایای و اقلیمی تغییرات بر ایجاد شهرنشینی

 یهامؤلفه سپس است. شدهداده نشان تاب آور شهر به تیابیدس
 زمینه دو در تاب آور شهر ارزیابی به منظور تاب آوری رویکرد

 هرکدام، و برای شدهیبنددسته یریپذانطباق و یریپذبیآس

 و اقتصادی اجتماعی، کالبدی، اکولوژیکی، ابعاد در ییهاشاخص
ساس نتایج تحقیق وی است. برا شدهفیتعر نهادی -مدیریتی

 مناطق از نظر تاب آوری هستند. نیترفیضعسنندج  5و  5منطقه 

 است، تاب آوری به سوی حرکت عدم باعث که مهمی عامل

 زمینه این در مناسب یهارساختیزو نبود  کافی آگاهی عدم

 یهایگذارهیسرما تاب آور، شهر به سوی حرکت جهت است.
 روند فنی یهاحلراه و مادی یهایرگذاهیسرما از باید فراتر آتی

 و ظرفیت نهادی اجتماعی، انسانی، یهاهیسرما توسعه نیازمند و
 .است سازمانی بین همکاری

 

 مبانی نظری

میل به تعریف یک مکان خوب از طریق : پذیریزیست

اصطلاح  گیریشکلتحقیقات تجربی موجب  یریکارگبه
ردید. اگر چه این میلادی گ 5915از اواخر دهه  پذیریزیست

میلادی بسیار کم مورد استفاده و  5985اصطلاح تا اواسط دهه 
(. اگر چه تعریف 1:5995انی، خراسگرفت )توجه قرار 

پذیری از یک اجتماع به اجتماعی دیگر متفاوت است وای زیست
شده است که در زیر  ارائهتعاریف متعددی از سوی پژوهشگران 

رابرت کوان در فرهنگ  :شودمی اشاره هاآنبه چند مورد از 
مناسب برای »عبارت  ،پذیرزیست یواژهشهرسازی در مقابل 

تعریف  را« کیفیت زندگی خوب آوردنفراهم »و  «زندگی
 (.Cowan,2005:44) نمایدمی

 میسربه عنوان یک  پیشینه مربوطهبر پایه مرور  پذیریزیست
 هایسازمانمحلی و  هایدولت هایحلراه توصیفبرای 
محلی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار مندرج در  ریزیبرنامه

(. 1: 5995،نژادیاحمددر آباد و )بن باشدمیکمسیون برانت لند 
 هایگزینه، اجتماعی امن، قابل اطمینان با پذیرزیستیک اجتماع 

 استطاعت، عدالت محوری، دارای مسکن قابل ونقلحملمختلف 
 .و اقتصاد رقابتی است

پذیر را جوامع شیکاگو، جوامع زیست شهرکلان ریزیبرنامهآژانس 
مختلف  هایگزینهکه  داندمیسالم، ایمن و پیاده مداری 

به مدارس، مراکز کار،  موقعبهرا جهت دسترسی  ونقلحمل
بندرآباد و آورند )میخدمات شهری و نیازهای اساسی فراهم 

 توانمینهایت  در (.CMAP,2009:37و  5995:15:نژادیاحمد
با توجه به بستر  تواندمیبه عنوان یک مفهوم  پذیریزیستگفت 

یا محدود باشد. با  گسترده ،شودمیکه در آن تعریف  ایزمینهو 
مفهوم زیست این وجود کیفیت زندگی در هر مکان در مرکز توجه 

بسیار  گیریاندازهرهای قابل گقرار داشته و شامل نماپذیری 
، امنیت و پایداری، ونقلحملتراکم،  معمولاًه متنوعی است ک

 ,Perogordo Madridدهند )میاجزای ثابت آن را تشکیل 

 (.9:5995و خراسانی، 2007:40
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معادل  پذیرزیستشهر  شهری: پذیریزیست

آورده شده است. در برخی متون فارسی  "liveable city"عبارت
 (.55:5982گلکار،اند )آوردهمعادل عبارت فوق را سرزندگی شهری 

و به علت توسعه سریع نواحی اطراف  5985این اصطلاح از دهه 
باد و آبندرگردید )شهرها در قیاس با مراکز شهری مطرح 

پذیر به عنوان یک اتصال بین شهر زیست (.15:5999،نژاداحمدی
مطرح است. شهر زیست پذیر از یک سو به  و آیندهگذشته 

 آنچهو از سوی دیگر به  گذاردمیتاریخی احترام  هاینشانه
، شهری پذیرزیست. شهر نهدمیتاکنون متولد شده است ارج 

این همچنین . کندمیتاریخی محافظت  هاینشانهاست که از 
باید  آنچهمانع هدر رفتن منابع طبیعی شده و برای حفظ شهر 

، )حبیبی کنددست نخورده به آیندگان تحویل دهیم تلاش می
یک شهر  پذیرزیستبنابراین شهر ؛ (2:5995ی،و حیدر ،قشقایی

 (.Salzano,1997:14) باشدیمپایدار نیز 

هولینگ واژه تاب آوری را به طور  5989در سال : 5یتاب آور

)فلاحی و  مشخص وارد ادبیات تخصصی اکولوژی نمود
معانی مختلفی را به  در فرهنگ لغات یتاب آور(. 8:5995جلالی،

که از شود های متفاوتی از آن میاشتو بردخود اختصاص داده 
پذیری، انعطافبه توان بازسازی مجدد،  توانیم هاآن نیترمهم

ای که ضمن رفع مشکلات ناشی از با بازیابی توأمسازگاری 
 اشاره کرد.، سازدبحران، زمینه تحقق توسعه پایدار را فراهم می

که از  ان شدهیب یاز تاب آور یف متعدد و متنوعیتاکنون تعار
 ( تاب5999) 5توان به موارد زیر اشاره کرد: میلتیها میجمله آن

ضمن بازیابی و حفظ شرایطی که کند، آوری را چنین تعریف می
سازی جوامع در برابر سوانح و حوادث طبیعی، سطح زندگی و ایمن

و سطح  ، کیفیتجامعه قدرت تولیدسازد که ای را فراهم میزمینه
تاب در تعریفی دیگر  .کندنند گذشته حفظ زندگی خود را هما

آوری ظرفیت یک سیستم، جامعه یا اجتماعی بالقوه که به منظور 
سازگاری خود در مقابل خطرات به مقاومت و یا تغییر در برابر 

پردازد تا از این طریق بتواند به حفظ سطح قابل قبولی از ها میآن
 Li, Fernandez andعملکرد و ساختار دست یابد)

Ganguly,2014.) 

با ارتقا پتانسیل های ، اجتماع تاب آور یکآور: جوامع تاب

شدید ناشی از  یهاشوکضمن تحمل مردمی و سازمانی خود، 
به بحران شده و به سرعت زمینه  هاآنسوانح مانع از تبدیل 

و با  سازدیمبه شرایط قبل از وقوع شوک را فراهم  یابیدست
تحمل  ، خود را برایخود در آینده یهاتیفظرو  هاییتواناتقویت 

                                                 
1. Resilience 

2. Mileti 

 سازدیمآماده ناشی از بحران های آینده شدیدتر  یهاشوک
(Davis & Izadkhah,2006:12.)  یزیربرنامهیکی از مزایای 

برای تاب آوری شهرها این است که نیازی به تمرکز بر روی یک 
الگوی خاص فرم شهری یا توسعه شهری نیست، زیرا 

که با  دهدیمحاکم بر شهر تاب آور این امکان را  یریپذانعطاف
توسعه،  یهابرنامهشهرها و  فردمنحصربهتوجه به شرایط 

جوابگویی و قابلیت انطباق وجود داشته باشد. این موضوع سبب 
گوناگون  یهاراهکه خلاقیت فکری برای اندیشیدن به  شودیم

ارچوب خاصی کسب تاب آوری به وقوع پیوسته، بدون اینکه در چ
 .(9:5995،ییبابا ریپو  ،بابایی، کی نژاد بهتاش، آقاشود )محدود 

ک هدف نهایی از ایجاد ی: پذیریتاب آوری و زیست
پذیر ارتقا سطح کیفیت شهر تاب آوری و یا یک شهر زیست

هم از طریق کاهش اثرات  تواندیمزندگی است و این امر 
 صورت گیرد هابحرانبه  ییگوپاسخسوانح و افزایش سطح 

و هم از طریق ارتقا و بهبود سطح نیازهای انسانی همچون 
این است که  تأملاما نکته قابل ؛ مسکن، امنیت تحقق یابد

پایدار وجود و پذیر به یک شهر زیست یابیدستشرط 
زیرا چنانچه ؛ است سطحی قابل قبول از تاب آوری شهری

باشد اما  پذیریک شهر زیست یهایژگیودارای  یاجامعه
اولیه یک شهر تاب آور را نداشته باشد، در برابر  یهایژگیو

به سرعت شهری چه طبیعی و چه انسانی  یهابحران
یک شهر  یهایژگیوو از  دادهازدستعملکرد جاری خود را 

و در عین حال یک  ردیگیمپذیر به سرعت فاصله زیست
ور را زمینه تحقق یک شهر تاب آ تواندیمپذیر شهر زیست

پذیری ( ارتباط بین تاب آوری و زیست5شکل )فراهم سازد. 
 .دهدیمرا نشان 
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 مدل مفهومی ارتباط بین تاب آوری و زیست پذیری .5شکل 

 مأخذ: نگارندگان
 

 های تاب آوری و زیست پذیری شهری: تعریف عملیاتی شاخص5جدول 

فلاحی و  ؛(5995) نیکمردنمین؛ (5999) یرزایی؛ م(5995) یو عسگر ییبابا یر؛ بهتاش، کی نژاد، پ(5995) ی؛ یزدان نیاز و مطهر(5995) یرمضانی و دهکردمأخذ: 

 ...و  (5991) یقنبر ؛(5995) یداداش پور و عادل(؛ 5995جلالی )

 تعریف عملیاتی شاخص بعد

ی
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ی 
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ب آ
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از

س
(

 

 بستر 
 

ی و دهسازمانی مرتبط با مدیریت بحران، وجود ارگانی برای ردولتیغی دولتی و هاسازمانمیزان آگاهی شهروندان از وجود 
های قانونی برای جلوگیری از حوادث ناشی از زلزله، میزان های داوطلب، میزان رعایت مسائل و دستورالعملاستفاده از گروه

ی افزارنرمی و افزارتسخی و تصمیم سازی برای مدیریت بحران، وجود قوانین ریگمیتصمتمایل به مشارکت در فرآیند 
مطابق با قوانین روز،  هاساختمانی در زمینه مستحکم سازی شهرمالی و فنی برای مشارکت و همکاری با مدیریت 

 ی مسئول.هاسازمان اندرکاراندستوضعیت احساس مسئولیت در بین 

 روابط 
ی، شورای شهر نشانآتشمان آب، سازمان برق، ی مدیریتی سطح شهر، از جمله سازهاسازمانمیزان ارتباط ساکنین شهر با 

، میزان آمادگی هاساختمانی مدیریت شهری برای بهسازی و نوسازی هاسازمانو شهرداری، میزان مشارکت با 
 ی مدیریتی برای واکنش اولیه و ثانویه نسبت به وقوع زلزله.هاسازمان

 عملکرد 
ی مدیریت بحران هاسازمانیریت کننده بحران، میزان امید به عملکرد ی مدهاسازمانمیزان رضایت شما از وضعیت کنونی 

 در هنگام وقوع زلزله.
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 پذیریآسیبمیزان 
میزان آسیب تقریبی که احتمال می دهید در هنگام زلزله به خانواده شما وارد گردد، میزان آسیب تقریبی به اموال و 

مسکن و...(، نسبت اموال منقول و غیرمنقول خانواده شما در شهر مشهد از نظر ارزش های شما در مشهد )مغازه، دارایی
 نسبت به کل اموال و دارایی، میزان آسیب پذیری منبع تأمین درامدتان در هنگام بحران.

توان و  یزانم
جبران  یلپتانس

 یبآس

ی دولتی برای بهسازی، هاتیحما، میزان ندازاپستوانایی و پتانسیل جبران صدمات وارده به دارایی و اموال شخصی با 
 ی مسکن.سازمقاومنوسازی و 

توان و پتانسیل 
بازیابی شرایط 

عادی و مطلوب 
 قبلی

میزان توانایی برای استفاده از مشاغل جایگزین برای کسب درآمد، میزان توانایی بازیابی به شرایط شغلی قبل، در صورت 
گی و اقوام داخل شهر مشهد برای بازگشت به شرایط شغلی قبل از بحران، میزان وقوع بحران، میزان مشارکت خانواد

حمایت اقوام خارج از شهر مشهد برای بازگشت به شرایط قبل از بحران، میزان توانایی برای بازگشت به شرایط شغلی قبل 
 از بحران.
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 دانش
ی کسب آموزش برای هاراهو  هاروشبا ، وضعیت دانش در ارتباط بیعیو چه ط ساختانسانی چه هامیزان دانش از بحران
 .در هنگام بحران ریپذبیهای آسگروهافراد و دانش خانوارها از  سطح، آمادگی در برابر سوانح

 نگرش
عه نوع نگاه افراد نسبت به مجمو، مشهد شهرکلاناحتمال وقوع بحران در خانوارها مبنی بر باور و اندیشه وضعیت 

 .سوانحاثرات  دهندهکاهشراهکارهای 

 مهارت

، از طریق ( برای مقابله با پیامدهای منفی آنساختانسان)طبیعی و  هامهارت خانوارها در زمان وقوع و بعد از بحرانسطح 
های اولیه، حفظ آرامش روحی و روانی در کمک نجامهایی مثل او همچنین مهارتکسب مهارت های شرکت در دوره

ی امن هامکاناستفاده کرد. همچون  هاآنبه عنوان مکان امن از  توانیمی که های، شناسایی مکانبحراننگام و بعد از ه
 .ی در سطح منطقه و شهرهای امدادرسان، مسیرهای تخلیه، پایگاهدر سطح منطقههای اسکان موقت منزل، مکان

 آگاهی

ی اولیه برای هامهارتکسب های مشهد، شرکت در دورهشهر در قوع بحران احتمال وآگاهی خانوارها در ارتباط با  میزان
های آگاهی از اجرای طرحسطح ضوابط ایمنی مسکن، اصول و ساخت، آگاهی از انسانی طبیعی و هادر برابر بحرانآمادگی 

در سطح  قابله با زلزلهبرای م یامداد وی خدماتی هاسازمانو  ها، آگاهی از وجود گروهنطقهمدیریت بحران در سطح م
 برای مؤثری هاو آگاهی خانوارها از راه بحراندر زمان وقوع  ی مناسبهاواکنشو  هاالعمل، آگاهی از عکسمنطقه و شهر

 وقوع بحران.دریافت اطلاعات در زمان 
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 سرمایه اجتماعی
( 5همکاری؛ و )مشارکت و ( 9همبستگی؛ ) ( اعتماد و5ها؛ )ها و شبکه( دسته5های )مفهوم سرمایه اجتماعی برحسب مؤلفه

 .و اثربخشی کارآمدی

ی
یر

پذ
ت 

س
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 مسکن
وساز در واحد های مسکونی این منطقه به لحاظ تنوع در ابعاد و نوع مسکن، میزان رعایت استانداردهای ساختوضعیت خانه

د مسکونی از نظر سرمایش و مسکونی، میزان ایمنی واحد مسکونی در برابر بلایای طبیعی، وضعیت برخورداری واح
 گرمایش، روشنایی، سیستم فاضلاب و حمام، میزان رضایت از واحد مسکونی ساکن در آن.

 احساس امنیت
میزان احساس امنیت ساکنین محله، میزان رضایت از دسترسی به خدمات انتظامی، میزان امنیت زنان در سطح محله، 

 میزان رضایت از امنیت در محله.

 لونقحمل
رانی در منطقه، کیفیت خطوط تاکسیرانی در منطقه، کیفیت خطوط اتوبوس یهاراه ادهیروها و پکیفیت مسیرهای پیاده

ونقل عمومی جهت رفتن به سرکار، مدرسه و سایر موارد در منطقه، میزان رضایت از سیستم منطقه، میزان دسترسی به حمل
 سواری در منطقه محل سکونت.رخهونقل عمومی در منطقه، کیفیت مسیرهای دوچحمل

 ستیزطیمح
زباله، میزان آلودگی صوتی  یآورها، متناسب بودن معماری محله با اقلیم شهر، وضعیت جمعساختمان یطیمحستیکیفیت ز

 در سطح محله، میزان بوهای زننده و کیفیت فضای سبز سطح محله
 

 

 تحقیق یشناسروش

 روش تحقیق
کاربردی است که با  تحقیق دفهپژوهش حاضر به لحاظ 
در این  شده است. انجامتحلیلی  -استفاده از روش توصیفی 

و بررسی  ایکتابخانهپژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات 
و  یدر تاب آور مؤثرو ابعاد  یهاپیشینه تحقیق شاخص

شدند.  یاتیف عملیو تعر ییپذیری شهری شناسازیست
گرفته، با توجه به صورت  یبندطبقهسپس بر اساس 

های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی برای شهر مشهد، ویژگی
توسط مهندسین مشاور فرنهاد در پنج طبقه )بالا، متوسط بالا، 

ک محله با ین(، از هر طبقه یین، پاییمتوسط، متوسط پا
انتخاب شد. در مرحله  یتصادف یریگنمونهاستفاده از روش 

وار و با استفاده از روش ل خانیبعد با تعیین واحد تحل
از به روش یو ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد ن یشیمایپ

ساکن در محلات نمونه  5خانوار 985تصادفی از  گیرینمونه
خانوار ساکن در  855995که با استفاده از فرمول کوکران از 

( به دست آمده بود، 5995مرکز آمار ایران، مشهد )شهر 
پرسشنامه با استفاده از  ییوان ریگردید. همچن آوریجمع

آن با استفاده از آزمون کرونباخ  ییایش آزمون و پایروش پ
 یای، که گو899/5معادل  SPSS یافزارنرمط یدر مح
با سپس ن شد. ییباشد، تعیها مداده یبالا ییایو پا یهماهنگ

چند  گیرییمتصمروش  واستفاده از روش آنتروپی شانون 
های رد مطالعه از نظر شاخصمحلات مو VIKORمعیاره 

قرار  بندییتاولوپذیری شهری مورد و زیست یتاب آور
 همبستگیبا استفاده از آزمون آماری  در نهایتگرفتند. 

پذیری شهری مورد پیرسون ارتباط بین تاب آوری و زیست
 بررسی قرار گرفت.

 

                                                 
در محلات مورد مطالعه  هاپرسشنامه. یک پرسشنامه به منظور توزیع یکسان 5

 اضافه گردید.

 روش ویکور
چند  سازیینهبه"واژه ویکور از یک کلمه صربی به معنی 

  & Opricovic)گرفته شده  "توافقی حلراه"و  "عیارهم
Tzeng,2004:447) چند  گیرییمتصمهای و یکی از روش

معیاره کاربردی است که کارآیی بالایی در حل مسائل 
 گسسته دارد

(Lihong, Yanping, & Zhiwei,2008:131 .)حلراه 
نزدیک  یدئالا حلراههای موجه را که به حلتوافقی، راه

ده، به عنوان توافق ایجاد شده توسط اعتبارات ویژه بو
 کندتعیین می گیرندگانیمتصم

 (Sarai, Hosseini, Abbasi & Sorkhkamal,2015.) 
 قلمروی پژوهش

بر اساس  که شهری در شمال شرق ایران،کلان مشهد،
، شهر مشهد 5995سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

، با مساحت خانوار 855995 نفر جمعیت و 5811528دارای 
متر مربع )سالنامه آماری شهر  588115528

شهر بزرگ کشور، ( به عنوان دومین کلان55:5995مشهد،
باشد )بدری و زیارتی می -شهری با کارکرد مذهبی

(. شهر مشهد به دلیل قرار گرفتن حرم 529:5995طیبی،
از  زائرمیلیون  95مطهر رضوی در آن سالانه پذیرای بیش از 

داخل و بیش از یک میلیون زائر از خارج از کشور است. شهر 
باشد که در این منطقه می 59مشهد هم اکنون دارای 

محله نوید از منطقه دو، محله هاشمی نژاد از منطقه پژوهش 
از منطقه پنج، محله حافظ از منطقه نه و سه، محله نیزه 

محلات مورد مطالعه محله شریف از منطقه یازده به عنوان 
شکل زیر موقعیت محلات مورد مطالعه را در . اندشدهتعیین 

 .دهدیمسطح شهر مشهد نشان 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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در سطح شهر مشهد محلات مورد مطالعهموقعیت  .3شکل 

 

 قیهای تحقیافته

 گیریتصمیمماتریس اولیه : گیریتصمیمماتریس اولیه 
در این  شود.مکان تشکیل می m شاخص و nاز 

njCماتریس j ,...,2,1  و  هاشاخصمعرف 

 

 

 

 

miAi ,...,2,1 هامکانها یا معرف گزینه 
. باشدمی

njmiXهمچنین ij ,...,2,1;,...,2,1  

باشد ام می jام در شاخص  iارزش گزینه  دهندهنشان
 .(5ی شمارهدول ج)

 های حاصل از پرسشنامهماتریس اولیه داده .3جدول 

 نگارندگان: أخذم

 بعد مؤلفه
 نام محله      

 شاخص
 نوید

هاشمی 
 نژاد

 شریف حافظ نیزه

 5952 5558 5558 5551 5955 پذیریآسیبزان یم  

 تاب آوری

تاب آوری 
 اقتصادی

میزان توان و 
پتانسیل جبران 

 آسیب
5985 5585 5815  5252 5255 

 5958 5582 5529 5552 5555 توان بازیابی 

 5925 5988 958 5551 5595 یبستر نهاد 

تاب آوری 
 نهادی

 5558 5955 859 5551 5989 یروابط نهاد

 5515 5595 5515 5555 5992 عملکرد نهادی 

 5985 5522 182 5588 5555 دانش 

تاب آوری 
 اجتماعی

 5555 5559 882 955 5589 نگرش

 5959 5151 5555 5525 5915 مهارت 

 5125 5581 5558 5152 5595 آگاهی 

 5952 5595 5585 5925 5529 سرمایه اجتماعی 

 5889 5585 5511 5981 5555 مسکن 

 5285 5991 5522 5558 5985 محیطییستز 

 5259 5585 5551 5552 5589 ونقلحمل زیست پذیری

829 989 احساس امنیت   5925 5518 5595 
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مقدار  Xijکه زمانی : هاتشکیل ماتریس بی مقیاس داده
توان باشد. از رابطه زیر می ام j ام برای شاخص iاولیه گزینه 

 برای بی مقیاس سازی استفاده کرد.

 (5رابطه ) 
 
 

شیده  بیی مقییاسمقدار  Fijو مقدار اولیه  Xijرابطه در این 
های داشیت کیه تمیامی دراییه ام است. بایید توجیه iگزینه 

شیده، بایید اعیدادی بیین  بی مقیاس گیرییمتصمماتریس 
 .(9شماره جدول باشند )صفر و یک 

 
 

 های اولیهماتریس بی مقیاس شده داده .2جدول 
 : محاسبات نگارندگانأخذم

 بعد مؤلفه
نام محله         

 شاخص
 شریف حافظ نیزه هاشمی نژاد نوید

  
میزان 

 پذیریآسیب
5.5285 5.5522 5.5955 5.9985 5.5215 

 تاب آوری

تاب آوری 
 اقتصادی

میزان توان و 
پتانسیل جبران 

 آسیب
5.5515 5.5558 5.9855 5.5892 5.5989 

 5.5885 5.5295 5.5255 5.5999 5.5552 توان بازیابی 

 5.5228 5.5151 5.9552 5.5855 5.2598 بستر نهادی 

 5.5895 5.2588 5.5815 5.9955 5.2598 دیروابط نها تاب آوری نهادی

 5.5595 5.2598 5.5588 5.5919 5.5199 عملکرد نهادی 

 5.2582 5.5985 5.5858 5.5185 5.9982 دانش 

تاب آوری 
 اجتماعی

 5.2859 5.5559 5.9255 5.9858 5.5881 نگرش

 5.5552 5.2591 5.9855 5.5151 5.5951 مهارت 

.5 5.5529 آگاهی  5258  5.9952 5.9885 5.2552 

 5.5828 5.9955 5.5159 5.5815 5.5555 سرمایه اجتماعی 

 5.228992 5.559558 5.918555 5.591255 5.558292 مسکن 

 5.295218 5.525589 5.921258 5.555155 5.518595 محیطییستز 

 5.299259 5.555288 5.595955 5.985585 5.522855 ونقلحمل زیست پذیری

 5.558855 5.599859 5.295859 5.985225 5.995585 ساس امنیتاح 

 
 :ها با استفاده از آنتروپی شانونتعیین اهمیت شاخص

 هاالف( محاسبه آنتروپی هر یک از شاخص

های با توجه به یکسان نبودن اهمیت تمامی شاخص
پذیری، در این پژوهش به منظور تعیین وزن و اهمیت زیست

 روش آنتروپی شانون، استفاده شده است.  ها ازنسبی شاخص
 

های به منظور تعیین وزن و اهمیت نسبی شاخص
آنتروپی مراحل زیر اجرا شده  فنپذیری با استفاده از زیست
 .:گیردمی( صورت 5با استفاده از رابطه ) است:

 (5رابطه )

محاسبه درجه انحراف اطلاعات موجود هر یک از  ب(
( 9پی آن شاخص از طریق رابطه )ها از مقدار آنتروشاخص
 .گیردمی صورت

                                      (9رابطه )
jj Ed 1

 
 

 

njmi

x

x
f

n
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ij

ij ,...,2,1;,...,2,1

1

2






 












  

)(

1

,..2,1

)(
1

mLn
k

j

nLnnKE
m

i ijijj



 21 | ...در محلات  یآورو تاب پذیرییستز ینارتباط ب یابیارز

( 5ها از طریق رابطه )محاسبه وزن هر یک از شاخص ج(
 .گیردمیصورت 

 (5رابطه )

 

 

 پذیریتزیس هایشاخصوزن و اهمیت نسبی  .4جدول 

 : محاسبات نگارندگانأخذم
 وزن شاخص وزن شاخص

 5.552298 مهارت 5.555855 پذیریآسیبزان یم

میزان توان و پتانسیل 
 جبران آسیب

 5.528581 آگاهی 5.552889

 5.559858 سرمایه اجتماعی 5.55585 توان بازیابی

.5 مسکن 5.558559 یبستر نهاد  582995  

 5.599195 محیطیتیسز 5.559992 یروابط نهاد

 5.555919 ونقلحمل 5.559115 عملکرد نهادی

.5 احساس امنیت 5.551299 دانش  515519  

   5.598199 نگرش
 

پذیری زیست هایشاخصج حاصل از آنتروپی شانون برای ینتا
(، شاخص 582/5دارای وزن ) مسکننشان داد که شاخص 

دارای  قلونحمل(، شاخص 515/5دارای وزن ) احساس امنیت
( 599/5دارای وزن ) محیطییستز( و شاخص 555/5وزن )

 یب دارایبه ترت ونقلحملو  ن شاخص مسکنین بی، در اباشدمی
های ر شاخصیت، نسبت به سایترین اهمن و کمیشتریب

همچنین از نظر تاب آوری شاخص دانش در پذیری هستند. زیست
 در بعد  بیتوان بازیاو شاخص  551/5بعد اجتماعی با وزن 

 

 

 
دارا وزن را و کمترین به ترتیب بیشترین  555/5اقتصادی با وزن 

 هستند.
در این مرحله : تشکیل ماتریس بی مقیاس موزون -4-4

بی ( و رابطه زیر، ماتریس 5جدول ها )با استفاده از وزن شاخص
nnWNV آوریم:شده موزون را به دست می مقیاس  در

عبارت است از ماتریس بی مقیاس شده موزون و  Vاین رابطه 

nnW  جدول ) باشد.های مورد مطالعه میوزن شاخص
 (2یشماره

 های اولیهماتریس بی مقیاس موزون داده .1جدول 

 : محاسبات نگارندگانأخذم

 بعد مؤلفه
 شاخص

 محل سکونت
 نوید

هاشمی 
 نژاد

 شریف حافظ نیزه

 5.555911 5.559555 5.555588 5.559115 5.555552 پذیریآسیبزان یم  

 تاب آوری

تاب آوری 
 اقتصادی

میزان توان و 
پتانسیل جبران 

 آسیب
5.555592 5.558858 5.558555 5.555558 5.555859 

 5.552152 5.552995 5.552598 5.552592 5.55585 توان بازیابی 

 5.559555 5.525995 5.599899 5.525552 5.525199 یبستر نهاد 

 5.555952 5.558985 5.52895 5.585558 5.559555 یروابط نهاد تاب آوری نهادی
 5.555595 5.555959 5.555555 5.555929 5.559955 عملکرد نهادی 

تاب آوری 
 اجتماعی

 5.555592 5.555889 5.515158 5.552828 5.595598 دانش
 5.589855 5.528515 5.59585 5.525881 5.511915 نگرش
 5.559595 5.559115 5.558595 5.555529 5.559895 مهارت
 5.582811 5.51598 5.525551 5.589552 5.519895 آگاهی

 5.555589 5.555189 5.559859 5.555599 5.555955 سرمایه اجتماعی
 5.529115 5.552518 5.552555 5.555855 5.558912 مسکن 

.5 5.555958 محیطییستز زیست پذیری  598191  5.582591 5.558595 5.558555 
 5.555285 5.589959 5.595858 5.588858 5.591885 ونقلحمل 
 5.551882 5.595928 5.59915 5.555881 5.555559 احساس امنیت 
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بدترین مقدار برای توابع تعیین بهترین و  -4-1

 ( باشد، برای مثبتسود ) دهندهنشاناگر تابع معیار ها: شاخص

( و برای تعیین بدترین مقدار از 2رابطه )تعیین بهترین مقدار از 
منفی( هزینه ) (، و اگر تابع معیار نشان دهنده1رابطه از رابطه )

 شود.حالت عکس تابع سود استفاده می باشد، از

 (1و 2رابطه )

 
 

 

 

  
 

 بهترین و بدترین مقدار توابع معیارها .6جدول  

 سبات نگارندگان: محامأخذ

 -f* f شاخص -f* f شاخص

 5.558595 5.559115 مهارت 5.559555 5.555588 پذیریآسیبزان یم

میزان توان و 
 پتانسیل جبران آسیب

 5.525551 5.582811 آگاهی 5.558555 5.555859

 5.55585 5.552152 توان بازیابی
سرمایه 
 اجتماعی

5.555599 5.555189 

 5.552555 5.529115 مسکن 5.599899 5.525199 یبستر نهاد

 5.582591 5.558555 محیطییستز 5.52895 5.599555 یروابط نهاد

.5 ونقلحمل 5.555555 5.555959 عملکرد نهادی  555285  5.588858 

 5.555881 5.59915 احساس امنیت 5.515158 5.555592 دانش

    5.559585 5.589855 نگرش
 

 

در مثبت و منفی:  یدئالا حلراها با همحاسبه فاصله گزینه
مثبت  یدئالا حلراهاین مرحله فاصله هر گزینه از 

( 8و )( 8روابط )ها بر اساس و سپس تجمیع آن شدهمحاسبه
 شود.محاسبه می

 (8رابطه)
 

 

 (8رابطه )

 

 
 

 یدئالا حلراهنسبت به  iفاصله از گزینه  Sjکه در آن 
منفی  یدئالا حلراهاز  iنه گزیفاصله  Rj )ترکیب بهترین( و

و  Sjبرترین بر اساس  یبندرتبهباشد. )ترکیب بدترین( می
شد انجام خواهد  Rj بدترین بر اساس مقادیر یبندرتبه

 (8ی شمارهجدول ). (5999ی و حسینی،یسرا)
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 یدئالا حلراهها با محاسبه مقادیر فاصله .7جدول 

 : محاسبات نگارندگانمأخذ

 بعد ؤلفهم
 شاخص       

 محل 
 سکونت

 شریف حافظ نیزه هاشمی نژاد نوید

  
زان یم

 پذیریآسیب
5.5585 5.5515 5 5.5558 5.5581 

 تاب آوری

تاب آوری 
 اقتصادی

میزان توان و 
پتانسیل جبران 

 آسیب
5.5555 5.5999 5.5528 5.5599 5 

 5 5.599 5.5558 5.5588 5.5558 توان بازیابی 

 5.5585 5.5555 5.5585 5.5518 5 یهادبستر ن 

 5.5555 5.5585 5.5595 5.5555 5 یروابط نهاد تاب آوری نهادی

 5.5591 5 5.5598 5.5559 5.5552 عملکرد نهادی 

 5 5.5559 5.5511 5.5111 5.5559 دانش 

تاب آوری 
 اجتماعی

 5 5.5555 5.5981 5.5559 5.5155 نگرش

 5.599 5 5.5522 5.5582 5.5581 مهارت 

 5 5.5519 5.5282 5.5559 5.559 آگاهی 

 5.5599 5.5598 5.5585 0 5.5559 سرمایه اجتماعی 

 5 5.5955 5.5829 5.5859 5.5128 مسکن 

 5 5.5588 5.5991 5.5198 5.5885 محیطییستز زیست پذیری

 5 5.5255 5.59282 5.5559 5.5528 ونقلحمل 

.5 5.5259 احساس امنیت  1555  5 5.5282 5.5559 

 

 بندییتاولومحلات و  iQمحاسبه مقدار -4-7

( 9رابطه )اساس  بر i=1,2,3,…,mبرای  Qiمقدار  :هاآن

 شود.محاسبه می

 (9رابطه ) 
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  یوزن استراتژv و 

 

است. همچنین  یت گروهیا حداکثر مطلوبیار( یت موافق معی)اکثر

در این ارتباط رابطه
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SSi نه یانگر نسبت فاصله گزیبi از  ام

مثبت و رابطه یدئالاراه حل 
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RR

RRi انگر نسبت فاصله یب

 ,Sarai, Hosseiniاست )نفی م یدئالاام از راه حل  iنه یگز

Abbasi and Sorkhkamal,2015 .)که  یهنگام

ت یمنجر به اکثر iQباشد شاخص 2/5تر از بزرگvمقدار
 باشد  2/5که مقدار آن کمتر از  یهنگام ؛ وشودموافق می

 یوقت یت است. به طور کلیاکثر یانگر نگرش منفیبiQشاخص
یکسان است و  یانگر توافق گروهیاست، ب 2/5برابر  vمقدار

شود در نظر گرفته می5.0vمعمولاً مقدار

(Opricovic,1998.) پس از محاسبه مقدارiQ  برای تمامی
 بندیاولویتمورد  Qو  Rو  Sها بر اساس مقدار نهی، گزمحلات

و  Rو  Sای که در هر سه مقدار گیرند. بدین منظور گزینهقرار می
Q شود. تر انتخاب میرتبه اول را داشته باشد، به عنوان گزینه بر

 بندییتاولو Qها را بر اساس مقدار همچنین اگر بخواهیم گزینه
 کنیم، شرایط زیر باید قابل قبول باشد.

)(  )(    DQت قابل قبول یشرط اول: مز  aQaQ که  یزمان
a  بر اساس  یبندرتبهست یدر لQ ت دوم است.یموقع یدارا 

(55رابطه )
esalternativ ofnumber  :i        ,  

1

1
DQ




i 
 یریگمیتصمشرط دوم: ثبات قابل قبول در 

سییت ین رتبییه در لیبالییاتر ید دارایییباaنییهین گزیهمچنیی
در  ین راه حیل تیوافقیباشد. چن Qو  R ،Sبر اساس  یبندتیاولو
(. 5999سرایی و حسیینی،ماند )یم یثابت باق یریگمیتصمند یفرآ

( Q) ویکیوراز آنجایی که هر دو شیرط فیوق در مقیدار شیاخص 
بیر اسیاس مورد مطالعه را  محلاتتوان صادق است. از این رو می

کرد. بیدین گونیه کیه بیشیترین مییزان  بندیاولویت iQمقدار
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iQ  تیاب آوری؛ و  پذیریزیسیتترین میزان پاییندهنده نشان

و  پذیریزیسیتنشان دهنده بالیاترین مییزان  iQترینکوچک

محلات ( جایگاه هر یک از 8ی )شمارهجدول باشد. می تاب آوری

 .دهدمییش نما iQرا با توجه به میزان  مورد مطالعه

 

 هاوضعیت محلات مورد مطالعه از نظر شاخص .8جدول 

 : محاسبات نگارندگانأخذم
 تاب آوری زیست پذیری مؤلفه

 رتبه Si Ri Qi final رتبه Qi مقدار Si Ri محله

 5 5.912 5.559 5.988 9 5.211 5.525 5.155 نوید

 9 5.981 5.555 5.558 5 5.851 5.515 5.855 هاشمی نژاد

 2 5.555 5.558 5.988 2 5.818 5.581 5.115 یزهن

 5 5.995 5.551 5.929 5 5.915 5.595 5.22 حافظ

 5 5.555 5.555 5.555 5 5 5.555 5.555 شریف
 

نشان داد که محله شریف بیا  ویکور فننتایج حاصل از  بر اساس
پیذیری از نظر تیاب آوری و زیسیت 555/5 ویکورمیزان شاخص 
در  5 ویکورو محله نیزه با میزان شاخص  باشدمیرا رتبه اول را دا

 ویکیورو بیا مییزان شیاخص  وضعیت نامناسبی از نظر تاب آوری

در  پذیری در وضیعیت نامناسیبی قیرار دارد.از نظر زیست 818/5
بیه منظیور بررسیی  هادادهسنجش سطح این پژوهش با توجه به 

ی همبسیتگی پذیری از آزمون آمارارتباط بین تاب آوری و زیست
 پیرسون استفاده شده است.

 

پذیریتاب آوری و زیست نیپیرسون ب یج همبستگینتا .3جدول    

 : محاسبات نگارندگانأخذم

 
 پذیریزیست تاب آوری

 تاب آوری

 5 5.895 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 5.555 
 

 982 982 تعداد

 زیست پذیری

 5.895 5 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
 

5.555 

 982 982 تعداد
 

 
 

پیرسون نشان داد همبستگی آمده از انجام آزمون  به دستج ینتا
مورد مطالعه  در سطح محلاتتاب آوری و زیست پذیری ن یکه ب

برابر با  یب همبستگین رابطه ضریوجود دارد. در ا معناداررابطه 
 .=Sig (555/5باشد )می آن قابل قبول معناداریو سطح  895/5

 
بدین معنا که با ارتقاء میزان تاب آوری میزان زیست پذیری در 

یابد و همچنین با ارتقا سطح محلات مورد مطالعه افزایش می
 یابد.زیست پذیری میزان تاب آوری افزایش می
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 یریگجهینت

به عنوان یک راهکار اجتماعی، امروزه توجه به مبحث تاب آوری 
شهرها  پذیریزیستبه منظور افزایش سطح  یاقتصادی و فرهنگ

مسائل شیهری قیرار  اندرکاراندستمورد توجه جدی مسئولان و 
گرفته است. براین اساس در این پیژوهش ضیمن سینجش تیاب 

مشیهد بیه  شیهرکلانمحلیات آوری و زیست پذیری شیهری در 
بررسی ارتباط بین تاب آوری و زیست پذیری پرداخته شده است. 

و بررسیی  ایکتابخانیهابتدا بیا اسیتفاده از مطالعیات  بدین منظور
و  یدر تییاب آور مییؤثرو ابعییاد  یهاپیشییینه تحقیییق شییاخص

شدند. سیپس بیا  یاتیف عملیو تعر ییپذیری شهری شناسازیست
و ابییزار  یشیییمایتعیییین محلییات نمونییه و بییا اسییتفاده از روش پ

از  تصیادفی گیرینمونیهاز بیه روش ییپرسشنامه اطلاعات میورد ن
 در مرحله بعد گردید. یآورجمعخانوارهای ساکن در محلات نمونه 

چنید  یریگمیتصیمروش  وبا اسیتفاده از روش آنتروپیی شیانون 
های تیاب محلات مورد مطالعه از نظیر شیاخص VIKORمعیاره 

قیرار گرفتنید. در  یبنیدتیاولوپذیری شهری مورد و زیست یآور
مبستگی پیرسون ارتبیاط بیین نهایت با استفاده از آزمون آماری ه

تاب آوری و زیست پذیری شهری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 
پیذیری شیاخص زیسیت مؤلفیهحاصل از تحقیق نشان داد که در 

(، شاخص احسیاس امنییت دارای وزن 582/5مسکن دارای وزن )
( و شییاخص 555/5دارای وزن ) ونقییلحمل(، شییاخص 515/5)
ن ین بییییی، کییه در اباشییدمی( 599/5دارای وزن ) یطیمحسییتیز

تیرین ن و کمیشتریب یب دارایبه ترت ونقلحملشاخص مسکن و 
های زیست پذیری را دارا هسیتند. ر شاخصیت، نسبت به سایاهم

تاب آوری شاخص دانش در بعد اجتمیاعی  مؤلفههمچنین از نظر 
در بعید اقتصیادی بیا وزن  توان بازییابیو شاخص  551/5با وزن 

یب کمترین و بیشترین وزن را دارا هستند. همچنین به ترت 555/5
نشان داد که محلیه شیریف بیا مییزان  ویکور فننتایج حاصل از 

پذیری رتبیه اول از نظر تاب آوری و زیست 555/5 ویکورشاخص 
از نظر تاب  5 ویکورو محله نیزه با میزان شاخص  باشدمیرا دارا 

پیذیری در زیسیتاز نظیر  818/5 ویکورآوری و با میزان شاخص 
در وضعیت نامناسبی از نظر تاب آوری و زیست پذیری قیرار دارد. 

نهایت نتایج آزمون همبستگی نشیان داد کیه بیین تیاب آوری و 
پذیری شهری رابطه مثبیت و معنیاداری وجیود دارد. بیدین زیست

افیزایش  نییز پذیریزیست شهری معنی که با افزایش تاب آوری
ن نظر نتایج حاصل از این تحقیق، با نتایج بالعکس. از ایو  یابدمی

( همخیوانی 5999حاصل از تحقیق صادقلو و سجاسیی قییداری )
، البته باید توجه داشت کندمی تأییدرا  هاآنداشته و نتایج تحقیق 

رابطه تاب آوری و زیست پیذیری در نیواحی  هاآنکه در تحقیق 
ظیر بیا ایین روستایی مورد بررسی قرار گرفته است، کیه از ایین ن

 تیوانیمدرمجموع از نتایج حاصل از تحقیق  تحقیق تفاوت دارد.
بیین تیاب آوری و زیسیت پیذیری  یاهیدوسیودریافت که ارتباط 

پیذیری و تیاب آوری بایید بیه بنابراین مقولیه زیسیت؛ وجود دارد
و در ارتباط با یکدیگر مورد توجه قیرار گییرد نیه بیه  توأمصورت 

پذیر در صیورتی پاییدار اسیت ر زیستزیرا یک شه؛ صورت منفرد
و طبیعی تاب آور باشد.  ساختانسان یهابحرانکه بتواند در برابر 

بیه مسیائل  پژوهانیهندهیآو  یستماتیکسبراین مبنا باید با نگاهی 
مشهد توجه کرد تا از این طریق بتیوان  شهرکلانشهری همچون 

ل از براسیاس نتیایج حاصیبه ارتقا کیفیت زنیدگی دسیت یافیت. 
 . گرددیمزیر ارائه  هایتحقیق پیشنهاد

پذیری بیه صیورت به منظور بهبود وضعیت تاب آوری و زیست* 
شییهر تییاب آور در کنییار  یهاشییاخص، در شییهر مشییهد تییوأم

 پذیری مطالعه شوندزیست یهاشاخص
به منظور بررسی اثیرات  پژوهانهندهیآانجام مطالعاتی با رویکرد * 

 هی در آیندپذیرتاب آوری و زیست
در برابیر مشیهد سیاکنین شیهر  انعطیاف پیذیریتقویت سطح * 

آمییوزش همگییانی،  یهابرنامییهاز طریییق  هییابحرانحییوادث و 
 ، از طریق سازمان های داوطلب.یسازفرهنگ
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