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  چکیده

 سازي شهريآورتابهاي نظري و عملی در ادبیات این مقاله به پرکردن شکاف

 صورت مورديمنظوره دارد و بهپردازي چندکند که احتیاج به نظریهمی کمک

دهد. می ي شهري را مورد بررسی قرارآورتابو پیچیده  ايچندرشتهماهیت 

در این زمینه از اصطالحات عمومی، مبهم و عالوه بر این، بیشتر مطالعات 

این مقاله یک چارچوب مفهومی نوآورانه جدید  .کنندمی استفاده کنندهگیج

 که شهرها ومبنی بر اینپرسش مهم با  –) آورتابشهري  ریزيبرنامه(چارچوب 

در آینده، چه اقدامی  آورتابجوامع شهري براي حرکت به سمت یک وضعیت 

چارچوب دهد. بر این اساس، می مورد توجه قراررا  -را باید انجام دهند

 گیرد.می پیچیدگی و عدم اطمینان را در نظر فآورتابشهري  ریزيبرنامه

چندگانگی عوامل اقتصادي، اجتماعی، فضایی و فیزیکی  تأثیرموضوعی که تحت 

چارچوب  شود.می نفوذانذي آن شامل طیف وسیعی از ریزيبرنامهو  است

با هم، درك  از چهار مفهوم مرتبط است که ايشبکه آورتابشهري  ریزيبرنامه

   دهد.می هآور را ارائشهر تاب جامعی از
  

  .زيریهاي محیطی، برنامهتغییر اقلیم، بحرانآوري شهري، تاب ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 
Abstract 

This paper contributes to filling the 

theoretical and practical gaps of city 

resilience literature, which lacks multi-

faceted theorizing and typically overlooks 

the multidisciplinary and complex nature of 

urban resilience. Furthermore, most studies 

on the subject make use of general, vague, 

and confusing terminology. This paper 

suggests a new innovative conceptual 

framework (the Resilient City Planning 

Framework or RCPF) that addresses the 

critical question of what cities and their 

urban communities should do in order to 

move towards a more resilient state in the 

future. Accordingly, the RCPF takes 

complexity and uncertainty into account. It 

is affected by a multiplicity of economic, 

social, spatial, and physical factors and its 

planning involves a wide range of 

stakeholders. RCPF is a network of four 

interlinked concepts that together, provide a 

comprehensive understanding of City 

Resilience. 

Keywords: Urban resilience, Climate 

change, Environmental risks, Planning. 

                                                           
1. Jabareen, Y. (2013). Planning the resilient city: Concepts and strategies for coping with climate change and environmental 
risk. Cities, (31): 220–229.  
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  مقدمه. 1

اه کند، آگمی نسبت به خطرات عظیمی که تغییرات آب و هوایی براي شهرهاي ما ایجاد ايفزاینده طوربهي اخیر، هادر سال

 هایو همچنین خشکسال هادرجه حرارت، افزایش سطح آب دریا، شدت بیشتر در بارندگیم. تغییر آب و هوا منجر به افزایش ایشده

ي شهري به همراه خواهد هانیز براي زیرساخت ايو امواج گرماي شدیدتر خواهد شد. عالوه بر اینها، همچنین تهدیدات ویژه

توان به افزایش فشار در مواد و تجهیزات، افزایش نقطه می داشت. به صورتی که اگر بخواهیم فقط تعداد کمی از آنها را نام ببریم،

 ,IPCC, 2007; NPCCد (و افزایش نیاز به مدیریت اضطراري اشاره کر ونقلحملاوج بارهاي الکتریکی و نوسان ولتاژ، اختالالت 

2009; Wardekker et al., 2003 .(ان و مال مردم وارد کرده م که بالیاي طبیعی چه خسارتی به جایعالوه اخیراً شاهد بودهبه

سونامی در ژاپن، سونامی در  ).Munn-Venn & Archibald, 2007( ي شهري را نابود کرده استهاو چگونه فضاها و اجتماع

کمی از  يهاهزار نفر را گرفت) تنها نمونه هاجزیره سوماتراي اندونزي، سیل در مناطق وسیعی از پاکستان و استرالیا (که جان ده

یرات نیست، بلکه طیف وسیعی از تغی ات تغییر آب و هوا مطرحتأثیر، فقط مسئله ترانگیز اخیر هستند. در درجه مهمغم بالیاي

و خطرات متعاقبی ) Folke et al., 2011( جهانی شدن متقابل و سریع جوامع بشري محیطی جهانی است که در تعامل است با

شود. پر واضح است که به منظور کاهش دادن خطرات  روروبهکل انسانیت ممکن است با آن  طوربهي انسانی و هاگاهکه سکونت

ي آنان باید به منظور مواجهه هاو اثرات این تهدیدات و همچنین افزایش سطح ایمنی و سالمت ساکنان شهرها، شهرها و اجتماع

زیر تهدیدهاي مداوم زندگی خواهند کرد  هات، شهرها و اجتماعباشند. در غیر این صور ترو آماده ترآورتاب با تهدیدهاي پیش رو،

سؤال مهم این است که شهرهاي معاصر و  .)UNISDR, 2010( خواهند بود پذیرو نسبت به مخاطرات، بیشتر و بیشتر آسیب

در آینده مواجه شوند؟  هامیناني متعدد و عدم اطهاهستند و آیا آمادگی دارند تا با چالش آورتابي مختلف آنها، چه مقدار هااجتماع

 آورابت به سمت وضعیت پذیراین که شهرها و اجتماعات آنها در حال حاضر چه کاري باید انجام دهند تا از وضعیت آسیب ترو مهم

 شودیم و جهانی ايحرکت کنند؟ عالوه بر این، با توجه به اینکه اقدامات انسان منجر به تغییر در اکوسیستم به صورت محله

)Chapin et al., 2011; Folke et al., 2011،( باشند تا بتوانند همزمان در پایداري و حمایت از محیط نیز  آورتاب شهرها چگونه

دهد، می را نشان ي شهريآورتابمشارکت کنند؟ با وجودي که یک مرور ادبیاتی ضرورت یک بورس تحصیلی مهم در زمینه 

این پدیده  سیستماتیک طوربهتوانند نمیکنند و می استفاده کنندهاصطالحات عمومی، مبهم و گیجاغلب مطالعات در این زمینه از 

ي پاسخ ال کلیدؤي نظري و عملی، به این سهابنابراین، این مقاله قصد دارد با پر کردن شکاف کنند.ي سازرا مفهومی و تئوري

  تر در آینده حرکت کنند.آورتابدهد که شهرها و جوامع شهري چه کاري باید انجام دهند تا به سمت یک وضعیت 

  آوري. مسئله تاب2

ا ي اکولوژیکی بهاي در حوزه شهري از مطالعاتی قرض گرفته شده است که درباره چگونگی مواجهه سیستمآورتابمفهوم 

 از منظر اکولوژیکی .)Welsh, 2004 & Davic( شود، انجام شده استمی ه توسط عوامل خارجی ایجادفشارها و اختالالتی ک

,Barnett, 2001; Carpenter, Walker ( باشد که آن را تعریف کرده است کسی که ممکن است اولین) 1973( 1هولینگ

Anderies & Abel, 2001 ،(ذب در ج هاتوانایی سیستم«و  »داخل یک سیستمتداوم رابطه در «ي آورتاب کند کهمی پیشنهاد

به عبارت دیگر، ). Holling, 1973: 17» (تغییرات متغیرهاي ثابت، متغرهاي متحرك و پارامترها است که همچنان ادامه دارد

 ,Gunderson & Holling» (یش را حفظ کندهاي ظرفیت یک سیستم است که در شرایط بروز اختالل، عملکرد و کنترلآورتاب«

                                                           
1. Holling 
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 ,Adger, 2000; Leichenko( کار برده شده استنیز به هاي اجتماعی انسانهااخیراً این مفهوم همچنین براي سیستم .)2001

2011; Pelling, 2003 ( ي اکولوژیکال شهرآورتاب)؛Andersson, 2006; Barnett, 2001; Ernstson et al., 2010; Folke, 

2006; Maru, 2010 ( اقتصادياحیاي )؛Rose, 2004; Martin & Sunley, 2007; Pendall, Foster & Cowel, 2010; 

Pike, Dawley, & Tomaney, 2010; Simmie & Martin, 2010 ( احیاي شهر پس از بالیا و فجایع)؛Colten, Kates, 

& Laska, 2008; Cutter, Boruff, & Shirley, 2003; Pais & Elliot, 2008; Vale & Campanella, 2005; Coaffee 

et al., 2008; UNISDR, 2010( ي شهري در برابر تروریسم پس از یازده سپتامبرآورتاب و همچنین امنیت و )Coaffee, 

ي به معنی توانایی سیستم، جامعه یا جامعه در معرض خطر براي آورتاب »آورتاباکوسیستم « با الهام از مفهوم). 2009 ,2006

رار گرفتن در معرض خطر و بهبود یافتن از اثرات یک خطر در زمان مناسب و به صورت کارآمد، از جمله از طریق مقاومت، جذب، ق

واضح، ضعف قابل توجه  طوربه. )UNISDR, 2010: 13( حفظ و ترمیم ساختارها و عملکردهاي اساسی و ضروري آن است

و  ايچندرشتهمعمول ماهیت  طوربهو همچنین این واقعیت است که ي چند جانبه هامطالعات در این زمینه ناشی از فقدان نظریه

ر یک است، تمرکز ب ايچندرشتهي شهر یک پدیده پیچیده و آورتاب شود. از آنجا کهنمیي شهري در نظر گرفته آورتاب پیچیده

از علل متعدد  یا منجر به تفسیر اشتباه گیري جزئی یا نادرست و، در نهایت منجر به نتیجهکنندهیا تعداد کمی از فاکتورهاي مشارکت

ي پویا و پیچیده است که از هاي در مورد سیستمآورتابدهد که می نشانرا این امر  )2010فولک و دیگران ( شود.می پدیده

د و بازخوري تعاملی تغییرات تدریجی و سریع، هاتوان این موارد را برشمرد: مسیرهاي چندگانه توسعه، دورهمی ي آنهاویژگی

 Folke( نیی بین مسیرها و همچنین نحوه تعامل چنین دینامیکی در طول زماجاجابه، نقاط نوسان و هادینامیک غیر خطی، آستانه

721: et al., 2011 .(1گاداسچاك )ي شهري بپردازیم، باید آورتابجدي به مقوله  طوربهکند که اگر بخواهیم می ادعا) 2003 :14

ي چیزي بیش از نیروي آورتابگوید که می )2004( 2ریچارد لیتل تعریف کنیم. ايچندرشتهرا به صورت  آورتابهدف یک شهر 

عالوه هبسیار کمی خواهد داشت. ب تأثیرفیزیکی است و در صورتی که فقط به یک سري نظم و انضباط مشخص، محدود شود، 

ب گیرند و این اغلمی مسائل مستقل مورد بررسی قرار عنوانبهطور معمول برخی از محققان معتقدند که مسائل مهم شهري به

. در )Bettencourt & Geoffrey, 2010( شودمی ناموفق و یا منجر به عواقب ناگوار و گاهی فاجعه بار گذاريمنجر به سیاست

بینی قابل اجرا براي شهرهاي جهان با ایجاد یک چارچوب پیش د کهنگیرمی نتیجه )912 :2010» (بتنکورت و جفري« این زمینه

کند که می يگیرنتیجه) 2011 :164( 3لیچنکو ي فوق العاده و تنوع آن، یک کار سخت و دشوار است.هادر نظر گرفتن پیچیدگی

ین ا ي شهري در مجموعه متنوعی از کارها و ادبیات ریشه دارد و در حالی که همپوشانی و متالشی شدن در میانآورتابمطالعات 

دارند و هر یک بر اجزاي مختلف شهرها  تأکیدي شهري آورتابي متفاوتی از هاي مختلف وجود دارد، هر کدام بر جنبههامجموعه

 طوربهتم ي سیسآورتاب ي وجود دارد و آن چگونگی ارزیابیآورتابي گیرکنند. شکاف دیگري در ادبیات مربوط به اندازهمی تمرکز

ي هااخصتمرکز کرده و ش هاي بر اکوسیستمآورتابي گیرباشد. اغلب ادبیات اندازهمی خاص طوربهي شهري ورآتابکلی و ارزیابی 

ي توسط اندازه اختالل، آورتاب) 2001( 4»گاندرسون و هولینگ«گفته  دهند. بر طبقمی کمی براي چنین ارزیابی را پیشنهاد

نان جذب کند تواند همچمی تغییر وضعیت سیستم تجربه شود و در طی آن سیستمتواند بدون می شود که این حالتمی يگیراندازه

کند که بر ظرفیت آن می را مطرح 6یمحیط-ي اجتماعیهاي سیستمگیرپیشنهاد اندازه) 2001و دیگران ( 5کارپنتر و ادامه یابد.

                                                           
1. Godschalk 
2. Richard Little 
3. Leichenko 
4. Gunderson and Holling 
5. Carpenter 
6. Socio-ecological systems (SES) 
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الیا محیطی و پویایی در مناطقی که از ب-ماعیي اجتهاي بیشتر براي درك سیستمآورتابرسد که مفهوم می متمرکز باشد. به نظر

 ,Chapin( ي روستایی در کشورهاي در حال توسعه و همچنین براي بهبود معیشت مطرح شده استهابرند یا اجتماعمی رنج

Kofinas & Folke, 2009; Eakin & Wehbe, 2009; Enfors & Gordon, 2008; Folke et al., 2011; McSweeney 

& Coomes, 2011; Walker, Anderies, Kinzig & Ryan, 2006; WRI, 2008( به صورت خالصه، ادبیات مربوط به .

راتژي است«گیرد. یک نمونه از این نوع درمان، کمپین جدید توسط می ي معمولی را نادیدههاي مقاومت، شهرها و اجتماعگیراندازه

 ازي شده استاندراه »سازي شهرهاآورتاب« است که با عنوان 2010در سال  1»سازمان ملل متحد براي کاهش فجایع المللیبین

)UNISDR, 2010(ي مطابق با توسعه پایدار است که ریسک بروز فاجعه ها. هدف این کمپین ارتقاء آگاهی و تعهد نسبت به شیوه

 ,UNISDR( باشدمی »براي فردایی بهتر ي امروزگذارسرمایه«دهد و افزایش ایمنی و رفاه شهروندان را در غالب می را کاهش

یک چک لیست کلی و محدود از ده اصل را براي تقویت » سازمان ملل متحد براي کاهش فجایع المللیبیناستراتژي ). «2010

ایجاد «این چارچوب بر  .دهدمی ارائه 2»2015-2005 چارچوب عملیاتی هیوگا«ي سازبراي پیاده هاي محلی و سایر سازمانهادولت

 .تصویب شد 2005دولت در سال  168کند که توسط می تمرکز) UN/ISDR, 2005» (به حوادثنسبت ي ملل و جوامع آورتاب

در این زمینه، آنها  .ي تمرکز دارند: بحران نفتآورتاب) نیز تنها بر یک بعد از 2009( 3»نیومن، بیتلی و بویر«، آورتابدر شهرهاي 

ر که زیاد مورد توجه نیست ولی فوریت دارد، تهدید فروپاشی مناطق شهري ما در مقابل کاهش منابع یک خط«کنند که می اشاره

ر تغییرات ات انسانی بتأثیري فسیلی به منظور کاهش هااست، یعنی کاهش دسترسی به نفت و ضرورت کاهش استفاده از سوخت

مناطق  یی که برايهاچالش«کنند و بیشتر در مورد می شهر توجه يآورتاب. به این ترتیب، در کتاب خود کمتر به )2» (آب و هوایی

 شود،می بر منابع طبیعی غیرقابل جایگزین، ایجاد تأثیري فسیلی و هاشهري با توجه به افزایش مواد کربنی، وابستگی به سوخت

ي، ابعاد نمادین فاجعه و بهبود و آورابت) بر روایت 2005( 4»واله و کامپانال«، »آورتابشهر «کتاب  . در)22009 :» (پردازندمی

 يهایی که روایتهاي شهر، باید روشآورتابکنند که براي درك قابلیت می آنها استدالل .کنندمی ي بازسازي تمرکزهاسیاست

شده تهیه» آورتابشهر «کتاب انسانی براي تفسیر معانی بازسازي شهري بر پایه آنها ساخته شده است، را نیز فهمید و درك کرد. 

ي آورتابآماده شد،  2006که توسط گروه کاري ونکوور براي انجمن جهانی شهري سال )، 2005( 5»لینوالیسر، مولر و مک«توسط 

جوامع کوچک کانادایی وابسته به صنایع تک منبعی را با بررسی چگونگی برخورد با فشارهاي اقتصادي و اجتماعی که ناشی از 

  کند.می ده است، بررسیطیل شدن گسترتع

که امروزه براي بسیاري از محققان مطرح است،  آورتابرسد که چالش اصلی نظري در مورد شهر می طور خالصه، به نظربه

ي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، هااست که متشکل از ابعاد مختلف شهري از قبیل زیر ساخت ايچندرشتهتوسعه یک نظریه 

نها آ ي شهرها و نحوه حرکتآورتاب ی باشد و این مفاهیم را در یک چارچوب مفهومی یکپارچه براي فهممحیطی، فضایی و فیزیک

در بر بگیرد. بنابراین، این مقاله با هدف بررسی شکاف تئوري و دانش مبتنی بر این حوزه انتقادي به  آورتاببه سمت یک حالت 

ه ب د.پردازمی ي شهري،آورتابجدید براي درك پیچیدگی  ايندرشتهچي شهر و ایجاد چارچوب مفهومی آورتاببررسی پدیده 

   ت.ي شهرها اسآورتابعبارت دیگر، این مقاله به دنبال ایجاد یک پایگاه دقیق و منظم براي ارتقا و ارزیابی 

  

                                                           
1. United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) 
2. Hyogo Framework for Action 2005–2015 
3. Newman, Beatley and Boyer 
4. Vale and Campanella 
5. Walisser, Mueller and McLean 
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  به منظور مواجهه با تغییرات اقلیمی و مخاطرات محیطی ها: مفاهیم و استراتژيآورتابطراحی شهرهاي 

  یشناسروش. 3

 ,De Roo & Juotsiniemi» (باشدمی و تفکر پیچیده هاروش«ي شهري نیازمند آورتابطور طبیعی، کار کردن در حوزه به

. فرض اساسی این مقاله بر این است )Batty, 2007( ي را اتخاد کنیمترکند تا دیدگاه کلیمی این موضوع ما را وادار ).90 :2010

است که  ايپیچیده، غیر قطعی، پویا در ساختار و غیر قطعی در طبیعت است. این پدیده اي، پدیدههاي شهري و اجتماعآورتاب که

گیرد می ر برنفعان را دآن بخش وسیعی از ذي ریزيبرنامهپذیرد. می تأثیراز عوامل چندگانه اقتصادي، اجتماعی، فضایی و فیزیکی 

ي متفاوتی از هامختلف و در نتیجه بخش ايي حرفههااز جمله؛ جامعه مدنی، دولتهاي محلی و ملی، بخش خصوصی و اجتماع

دهد. به منظور ایجاد یه چارچوب مفهومی، یک روش تحلیل کیفی مورد می قرار تأثیرکنان شهر را تحت ي شهري و ساهااجتماع

دیده را تولید، شناسایی و رهگیري مفاهیم اصلی پ«کند تا می استفاده قرار گرفت. این روش یک تکنیک تئوري پایه است تالش

ي خاص خود را دارد، هاهر مفهوم ویژگی ).Jabareen, 2009» (دهدمی انجام دهد که با یکدیگر چارچوب نظري آن را تشکیل

 1»دلوز و گوآتاري«نظر  بر طبق .ي متمایز و عملکرد خاص در چارچوب مفهومیها، دیدگاههاخصوصیات، مفروضات، محدودیت

. این اجزا سازگاري مفهوم تعریف شده است و هیچ مفهومی با فقط یک جزء وجود ندارد هاهر مفهومی، اجزایی دارد و با آن )1991(

چنین نرا اییک چارچوب مفهومی  ساختکنند و متمایز، ناهمگن و جدایی ناپذیر از یکدیگر هستند. این روش مراحل می را تعریف

ذاري گي انتخاب شده ج) شناسایی و نامهاداده بنديب) مرور ادبیات و طبقه ايچندرشتهبرداري منابع الف) نقشه :دهدمی شرح

تباردهی ز) اع ها) ادغام مفاهیم و) سنتز کردن، دوباره سنتز کردن، و قابل فهم کردن آنـمفاهیم ه بنديمفاهیم د) تفکیک و دسته

  ی.چارچوب مفهوم

جتماعی، ی، امحیطزیستي هاادبیات آن است که به جنبه بنديفرایند ساخت چارچوب مفهومی شامل بررسی گسترده و طبقه

ی، سیاست عمومی، شناسی، انسانشناسي متفاوتی از جمله جامعههااین ادبیات از رشته .ي اشاره داردآورتاب فرهنگی و شهري از

 عنوانبههر را ي شآورتابشود. بر این اساس، این مقاله می شهري گرفته ریزيبرنامه، جغرافیا و زیستمحیطعلوم سیاسی، اقتصاد، 

 ,Bonta & Proteviکند (می يسازدهد، مفهوممی ارائهدرونی یک درك جامع یا یک طرح نظري که با مفاهیم  یک شبکه

از مفاهیم نیست، بلکه ساختار متشکلی از مفاهیم سازگار است که هر کدام نقش  ايمجموعه این چارچوب مفهومی صرفاً .)2004

اینکه هر مفهوم داراي تعدادي اجزا (زیر مفاهیم) است و سهم هر  ترذاتی با یکدیگر مرتبط هستند. مهم طوربهدارند و  ايیکپارچه

گیري شود و تواند در یک مقیاس اندازهمی شهري، مجموع سهم اجزاي آن است. هر جزء يآورتابدر برابر  هایک از مفهوم

  ي شود. گیر، به صورت کیفی و کمی اندازههاتواند بسته به تعریف آن و دسترسی دادهمی همچنین هر جزء

  آور تابو اجتماع  آورتابچوب مفهومی براي شهر رچا. 4

دهد که از چهار مفهوم مرتبط با می مشخص است، تجزیه و تحلیل یک چارچوب مفهومی را نشان 1 طور که در شکلهمان

  مفاهیم و اجزاي آنها تشکیل شده است. 

  پذیرياول: ماتریس تحلیل آسیبمفهوم . 4-1

 يهاو همچنین براي سهم آن در نقشه برداري فضایی و اجتماعی و اقتصادي از خطرات و آسیب آورتاباین مفهوم براي شهر 

ی، شناسي، تجزیه و تحلیل و شناسایی انواع، جمعیتپذیرنقش ماتریس تجزیه و تحلیل آسیب ت.آینده بسیار و حیاتی مهم اس

 عالوه بر این، این ت.ی، بالیاي طبیعی و عدم اطمینان آینده در شهرها اسمحیطزیستشدت، دامنه و توزیع فضایی مخاطرات 

                                                           
1. Deleuze and Guattari 
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 رتأثیي شهري ها، خطرات و عدم اطمینان چگونه بر جمعیت جوامع شهري و گروههاکند که ریسکمی مفهوم به منظور بررسی

  .گذاردمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آورریزي شهر تاب. چارچوب برنامه1شکل 

  

هد و قادر دمی شود که یک سیستم به آن حساسیت نشانمی اطالق ايي به درجهپذیریی، آسیبدر زمینه تغییرات آب و هوا

کردي از در ي عملپذیربه مقابله با اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی از جمله تغییرات اقلیمی مختلف و شدید نیست. آسیب

مفهوم ماتریس تجزیه و تحلیل  ).CCC, 2010: 61( معرض قرار گرفتن سیستم، حساسیت آن و ظرفیت سازگاري آن است

این چهار  .ندکمی ، اجتماع و طبیعت فضایی را تعیینزیستمحیطي متشکل از چهار مولفه اصلی است که دامنه آن در پذیرآسیب

  :از اندمؤلفه عبارت

 يپذیری آسیبشناسجمعیت 

است  کند. فرض بر اینمی ي شهري را ارزیابی و بررسیپذیري جمعیت شناختی و اجتماعی و اقتصادي آسیبهااین جزء جنبه

تر از دیگران هستند و فاقد ظرفیت سازگاري با تغییرات اقلیمی هستند. پذیریی وجود دارند که آسیبهاکه در همه جوامع افراد و گروه

ی و طمحیزیستمواجهه با خطرات  اقتصادي بر توانایی افراد و جوامع شهري در-ی، بهداشتی و اجتماعیشناسمتغیرهاي جمعیت

 گذاردمی رتأثیگذارند. این متغیرها در واقع بر کاهش ریسک، پاسخ و بازیابی از بالیاي طبیعی می تأثیرعدم اطمینان از آینده 

)Blaikie, Cannon, Davis & Wisner, 1994; Ojerio, Moseley, Lynn & Bania, 2011( بر این اساس، بسیاري از .

آمد، از؛ در انددهند. با این حال، متغیرهاي اصلی در این زمینه عبارتمی قرار تأثیري افراد و جوامع را تحت پذیر، آسیبمتغیرها

انتقال به سوي شهر  

 آورمقاوم و تاب

 ماتریس

 پذیريآسیبتحلیل 

 انصاف

 سازيیکپارچه

 اقتصاد

 طباقان

 طراحی

 شکل پایدار

 عدم اطمینان

 غیررسمی بودن

 شناسیجمعیت

 توزیع فضایی

 دهندهتسکین

 بازسازي

 انرژي جایگزین

 

 پیشگیري

 

 حکومت شهري

 

 طراحی

 مبتنی بر عدم اطمینان
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 ي زبان، جنسیت، سن، ظرفیت فیزیکی و ذهنی، دسترسی به منابع و قدرت سیاسی و سرمایه اجتماعیهاتحصیالت و مهارت

)Cutter et al., 2003; Morrow, 1999; Ojerio et al., 2011; United Nations Division for the Advancementof 

Women. _ 2001(. هستند و از اثرات منفی مانند از دست رفتن پذیردر نتیجه، جوامع ضعیف اجتماعی و اقتصادي بیشتر آسیب 

  . )Ojerioet al., 2011; Fothergill & Peek, 2004( شوندمی اموال، آسیب فیزیکی و آشفتگی روانی برخوردار

 بودن غیررسمی  

 کند. فضاهاي غیررسمیمی این مفهوم مقیاس و شرایط اجتماعی، اقتصادي و محیطی فضاهاي شهري غیررسمی را ارزیابی

ي هاو فرض شده است که مقیاس و شرایط انسانی مکان )Roy, 2010( نظم هستندنشده، داراي هرج و مرج و بیریزيبرنامه

، )2008( سازمان ملل متحداسکان بشر بر اساس گزارش  .ي آن داردپذیرقابل توجهی بر آسیب تأثیردر یک شهر  غیررسمی

، مقررات استفاده از زمین و وسازساختي رسمی و قانونی هاگسترش شهرها در شهرهاي توسعه یافته معموال در خارج از چارچوب

ر شهر و د غیررسمیي هاپذیر و مکاني نیاز به ورود جوامع فقیر، آسیبآورتاب پیوندد.می قوانین معامالت زمین بیشتر به وقوع

ر از تپذیرو خدمات، آسیب هابه دلیل جمعیت کم درآمد و کمبود زیرساخت غیررسمیاحتمال اینکه فضاهاي  د.منطقه شهري دار

ر ماعی و فضایی آنها و همچنین جمعیت زیاد، بیشتي اجتهادیگران باشند، زیاد است. عالوه بر این، شهرهاي معاصر به دلیل ویژگی

خدمات،  ي ناامن وهاهستند و پتانسیل تبدیل شدن به مولد خطرات جدید مانند زیرساخت پذیرنسبت به خطرات مختلف آسیب

 شهروندان بیشتري را نسبت به خطرات هارا در خود دارند. این ویژگی غیررسمیشهري و گسترش سکونت  زیستمحیطتخریب 

  . )UNISDR, 2010( کندمی پذیرو خطرات طبیعی آسیب

 عدم اطمینان  

فقدان دانش درك شده توسط فرد یا گروهی که مرتبط با هدف یا اقدامات انجام شده «یک  عنوانبهتوان می عدم اطمینان را

روزه بیش از هر زمان دیگري باید تصدیق کنیم که عدم اطمینان ام). Abbott, 2009, p. 503د (تعریف کر »و نتایج آن است

 ریزيبرنامهیی در مورد نحوه مدیریت و هاآورد و همچنین چالشمی ي جدیدي را براي شهرها و جوامع آنها بوجودهامحیطی چالش

 & Storch( گیردمی را نادیده هااطمیناني اغلب پدید آورندگان غیر اقلیمی خطر در آینده و عدم پذیرآنها. ظاهرا، ارزیابی آسیب

Downes, 2011(. نابراین، ما نیاز به نقشه برداري و کشف سناریوهاي عدم اطمینانی داریم که ممکن است تا حد ممکن بر ب

پذیري و فاهایی که در نهایت به ارتقاء انعطبگذارد. شهرهاي معاصر باید آگاهی بیشتري در رابطه با نیاز به سیاست تأثیرشهرها 

 ,.Adger et al., 2001; Vellinga et al( کار بگیرندشود را بهمی پذیري از تاثیرات تغییرات آب و هوایی منجرکاهش آسیب

ه پیش و خطرات محیطی است ک هاپذیري شهري دارد و نیازمند ارزیابی ریسکلفه تأثیر حیاتی بر آسیبؤبنابراین، این م .)2009

  د.ریزي شهري و مدیریت ریسک مورد توجه قرار گیرت اما در عین حال باید در برنامهبینی آنها دشوار اس

 يپذیروزیع فضایی آسیبت  

خطرات  و هاکند. ریسکمی در شهرها را ارزیابی پذیري و جوامع آسیبپذیراین جزء توزیع فضایی خطرات، عدم اطمینان، آسیب

و بعضی جوامع ممکن است بیش از دیگران آسیب  اندمساوي توزیع نشدهی همیشه از لحاظ جغرافیایی به صورت محیطزیست

 .و مدیریت هم در حال حاضر و هم براي آینده حیاتی است ریزيبرنامهو خطرات براي  هانقشه برداري توزیع فضایی ریسک .ببینند

د که در افرادي هستن هوا هستند، معموالًات تغییر آب و تأثیرنسبت به  هاتر از دیگر بخشپذیرعالوه بر این، جوامعی که آسیب

 ,Satterthwaite( کنندمی بهره است، زندگیو خدمات مناسب بی ها، زیرساختهاو خطرناکی که از مهارت پذیرمناطق آسیب

2008( .  
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  مفهوم دوم: حکومت شهري. 4-2

ي شهر هاو نقش هاآیندها، عرصهاین مفهوم بر فرهنگ حکومت، فر .کندمی ي شهر کمکآورتاباین مفهوم به مدیریت 

و گوهاي  ، گفتریزيبرنامهي فراگیر در حوزه گیرکند. فرض بر این است که یک شهر داراي فرآیندهاي تصمیممی تمرکز آورتاب

ي هااست. در این مدل مردم و سهامداران محلی، از جمله بخش خصوصی، گروه ترآورتابباز، پاسخگویی و همکاري شهري 

تواند است که حکومت می ترآورتاب یک شهر زمانی .کنندمی ي مردمی مشارکتهامختلف، جوامع، جامعه مدنی و سازمان اجتماعی

گر، آمیز از سر بگیرد. از سوي دیهاي اجتماعی، نهادي و اقتصادي را بعد از وقایع فاجعهبه سرعت خدمات اولیه را بازگرداند و فعالیت

ی ندارد و ي مشارکتگیرو همچنین تصمیم ریزيبرنامهي در پذیرشایستگی الزم را براي مشارکتداري ضعیف، ظرفیت و حکومت

 ي بسیاري از جمعیت شهري را نیز افزایشپذیري مواجه شود و در نتیجه میزان آسیبآورتابي هاتواند با چالشنمیمعمول  طوربه

 ,Albrechts, 2004; Hardoy & Satterthwaite, 2009; Healey, 2007; Healey & Upton, 2010; UNISDRد (دهمی

2010 .(  

 .)Bulkeley, 2010: 29( کنندمی ین عامل در مدیریت تغییرات آب و هوایی نقش بازيتراصلی عنوانبهبدون شک، شهرها 

ا این امر مربوط به رود، زیرمی شماربهي آنها آورتاببه همین ترتیب فهم چگونگی اداره شهر، یک جنبه مهم در درك شهرها و 

 ي شهري، عدالت توزیعی، رفاه محیطی و قدرت اقتصادي استهاي کیفیت زندگی و همچنین کیفیت و مکانیزم مکانگیراندازه

)Healey, 2007(.  

که این امر خود  اندي عظیم شهري مواجه شدههااز مجتمع ايي عمدههاعالوه بر این، شهرهاي بزرگ امروز اخیرا با چالش

میرفندرسک و «ه نظر با توجه ب .)Healey & Upton, 2010( شودمی داري مناسبب احساس نیاز بیشتر به حکومتموج

 :2009ت (اس نشده، یک مفهوم جدیدبینیبینی و پیشتوانایی سیستم حکومتی براي انطباق با شرایط غیرقابل پیش، 1»کورکیل

ثر در وارد کردن مسائل ؤي شهرها نقش حیاتی دارند و عوامل مآورتابي شهري در افزایش سطح هابنابراین، سیاست). 152

 ;Betsill & Bulkeley, 2007; Bulkeley & Newell, 2010( محیطی جهانی به حوزه مسائل شهري هستندزیست

Biermann & Pattberg, 2008; Bulkeley, 2010; Okereke, Bulkeley, & Schroeder, 2009(. شن هم اکنون بسیار رو

 ,Satterthwaite( است که مقامات محلی در همه کشورها نقش مهمی در کاهش تغییرات آب و هوایی و سازگاري با آن دارند

 و خطراتی که ممکن است شهرها و جوامع هاکند که براي مقابله با عدم اطمینان، ریسکمی بنابراین، این مفهوم پیشنهاد .)2008

شود یم موجب است. این تغییر هاشدن آنها، تغییر در حکومت شهري یکی از ضرورت ترآورتابشوند و با هدف  روروبه هاآن با آن

ایجاد شود. بر این اساس، این مفهوم از سه جزء زیر تشکیل  تر، مشورتی و اجتماعی و اقتصاديترکه یک حکومت شهري یکپارچه

  ت:شده اس

 رویکرد یکپارچه  

ود ی و عدم اطمینان، نیاز به گسترش و بهبمحیطزیستي هات شهري تغییر آب و هوا و مقابله با فاجعهبه منظور تقویت مدیری

بیشتر  بخشیداري خوب و استقاللسسات جدید، تقویت حکومتؤي محلی از طریق افزایش دانش، تامین منابع، ایجاد مهاظرفیت

 ;Allman, Fleming & Wallace, 2004; Bai, 2007; Corfee-Morlot et al., 2009; Bulkeley, 2010ت (اس هادر محله

Holgate, 2007; Lankao, 2007; Bulkeley et al., 2009; Kern, 2008: 56.(  از آنجایی که آنها در یک زمینه با عدم

آن است که با  از تراقلیمی، بسیار پیچیده براي مقابله با تغییرات ریزيبرنامهي شهري و هاشوند، سیاستمی اطمینان زیاد انجام

                                                           
1. Mirfenderesk and Corkill 
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ي دولتی، خصوصی و هاي جدیدي را براي همکاري میان نهادها و سازمانهااین حوزه چالش .رویکردهاي متعارف سازگار باشد

تغییر  افبه منظور دستیابی به اهد ریزيبرنامهي مختلف به روند هانفعان و بخشپیوستن ذي .کندمی مدنی در همه سطوح ایجاد

، کنند. بنابراینمی ي اداره شهرها را با چالش مواجههابینی، شیوهپیشآب و هوا ضروري است. عدم اطمینان و شرایط غیرقابل

ریزي است به صورتی که فراتر از رویکردهاي برنامه هاریزي و دستورالعملمدیریت انطباق مستلزم راهبردهاي جدید در برنامه

 هاامهنفعان را در اولویت قرار دهد. برنریزي، انتظارات ذيوه قادر باشد با تلفیق عدم اطمینان در فرآیند برنامهمرسوم باشد و به عال

 & Mirfenderesk( باشند تا بتوانند با محیطی که به سرعت در حال تغییر است، منطبق شوند آورتابنیز باید به اندازه کافی 

Corkill, 2009(در شرایط عدم اطمینان و طیف  ریزيبرنامهلفه چارچوبی یکپارچه براي ؤ. این م) شهري و مدیریت انطباقی

  کند. می دهد) ارائهمی همکاري که طرح پیشنهاد

 انصاف  

 لي و تولید فضا را شامگیرلفه مسائل اجتماعی مانند فقر، نابرابري، عدالت محیطی و مشارکت عمومی در تصمیمؤاین م

 ات تغییرات آب و هواییتأثیرمحققان معتقدند که  کند.می ي شهر بازيآورتابین رو، نقش مهمی در شکل دادن به از ا .شودمی

غیر یکنواخت و همراه با تفکیک اجتماعی توزیع شده است و به همین دلیل این مسیله به انصاف  طوربهو سایر خطرات ناشی از آن 

 ;Davies, Guenther, Leavy, Mitchell & Tanner, 2008; IPCC, 2007( مرتبط است المللیبینو عدالت در بعد محلی و 

Kasperson & Kasperson, 2001; Tearfund, 2008(.  

 نیز به صورت نامساوي آورتابرسد که منابع می شود، به نظرمی طور که در ایاالت متحده پس از طوفان کاترینا دیدههمان

تر، شهري است با نابرابري آورتابیک شهر  .)Mohai, Pellow & Roberts, 2009; Satterthwaite, 2008( توزیع شده است

ت کند؛ بهبود حکوممی ي. همچنین از بین چیزهاي دیگر، این موارد را پیشنهادآورتاباجتماعی کمتر و توزیع متعادل از منابع 

، ترمتعادل يهاي کسب و کار جدید، اکوسیستمهای بیشتر، فرصتشهري و محلی، کاهش فقر، مقررات رشد و اشتغال، عدالت اجتماع

  . )UNISDR, 2010( ي بهداشتی بهتر، و بهبود آموزش و پرورشهاسیستم

هاي کاهش میزان تغییرات اقلیمی از لحاظ اجتماعی متفاوت است و به همین دلیل ات تغییرات اقلیمی و همچنین سیاستتأثیر

 ;Adger, 2001: 929; O’Brien et al, 2004( آیدمی به حساب المللیبینمسائلی مربوط به انصاف و توزیع عدالت محلی و 

Paavola & Adger, 2006( ترفانهشود و از این رو توزیع منصمی یستزمحیط. برخی معتقدند که نابرابري منجر به تخریب بیشتر 

 ,Boyce, Klemer, Templet & Willis, 1999; Agyeman, Bullard( شودمی قدرت و منابع منجر به کیفیت بهتر محیط

& Evan, 2002; Solow, 1991, Stymne & Jackson, 2000(.  

 دهد و منابعمی ي اجتماعی را افزایشهاواقع نابرابري آنها بر این باورند که تغییرات اقلیمی در) 2009و دیگران ( 2موهاي

، همان طور که پس از توفان کاترینا در ایاالت متحده مشاهده اندواضحی غیرمنصفانه توزیع شده طوربهي آورتابسازي و آورتاب

 عطبقاتی و نژادي به وقو عدالتی در زمینه تغییرات اقلیمی در کشورهاي سراسر جهان در امتداد خطوط قومی، جنسیت،شد. بی

 هاو اجتماع هاله حتی در میان همسایهئو این مس )؛Mohaiet al., 2009; Adger, Paavola, Huq, & Mace, 2006( پیونددمی

شود و می زیستمحیطمنجر به تخریب بیشتر  هابرخی معتقدند که عکس این نیز درست است: این نابرابري د.شومی نیز ظاهر

 ;Boyce et al., 1999; Agyeman et al., 2002( شودمی قدرت و منابع، منجر به بهبود کیفیت محیط ترانهتوزیع منصف

Solow, 1991; Stymne & Jackson, 2000(.  

                                                           
2. Mohai 
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  یمحیطزیستاقتصاد  

کند و به بررسی موتورهاي اقتصادي که شهرها به منظور می ي شهري کمکآورتابي اقتصادي هااین جزء به ارزیابی جنبه

د که دهمی پردازد. این نشانمی کنند،می ازياندی راهمحیطزیستمواجهه با اهداف تغییر آب و هوایی و کاهش و تسکین خطرات 

ا در یک داف تغییر آب و هوي شهر و اهآورتابدر دستیابی به  ايکنندهتواند نقش تعیینمی زیستمحیطتنها اقتصاد سازگار با 

دهد که تغییر آب و هوا یکی از انواع مختلف می ي اقتصادي نشانآورتابعالوه بر این، ادبیات  .دنیاي سرمایه داري داشته باشد

طور همان .)Leichenko, 2011; Pike et al., 2010( یی است که اقتصادهاي شهري با آن مواجه هستندهاو استرس هاشوك

ي هاو مقوله هاي در مکانآورتابدهند چرا می کند که توضیحمی ذکر شد، برخی مطالعات عواملی را شناسایی که قبالً

کاهش بلندمدت شهرها و ي و رشد یا آورتابهمچنین ارتباط بین  )؛ وPike et al., 2010( شناختی غیر یکنواخت استجمعیت

  .)Simmie & Martin, 2010( کندمی مناطق را بررسی

ثر مهم است، اقتصاد سیاسی شهري ؤي و محدود کردن اقدامات مسازکند که آنچه در توانمندمی استدالل) 2010( 3بوکلی

مرتبط با تغییرات اقلیمی است. شهرهایی که متعهد به کاهش تغییرات اقلیمی و حفظ پایداري هستند، باید بازارهایی را براي 

حیط را ترویج کنند و با ایجاد یک م زیستمحیطایجاد و تشویق کنند، مصارف دوستار  زیستمحیطمحصوالت و خدمات سازگار با 

). David, 2006: 11; Mercer Human Resources Consulting, 2004د (پاکیزه به توسعه اقتصادي شهري کمک کنن

و هوا، از جمله قیمت به اندازه کند که یک سیاست به خوبی طراحی شده براي آب می پیشنهاد) EC, 2010: 9( کمیسیون اروپا

ازیابی و ي سبز و رشد سبز کمک کند. قانون بهاي، نوآوري در فعالیتفناورتواند به بهبود می کافی باال و قابل پیش بینی کربن،

ي در انرژي گذارمیلیارد دالر براي سرمایه 68 میلیارد دالر است، شامل تقریباً 787ي مجدد آمریکایی، که کل مبلغ آن گذارسرمایه

، انرژي محلی و دولتی و تحقیقات و توسعه پذیري تجدیدهاي کارآمد انرژي، انرژيهاي هوشمند، ساختمانهاپاك، از جمله شبکه

 شود. شوراي مشاوران اقتصادي تخمینمی 4ي قابل توجه براي ضبط و ذخیره کربنگذاري انرژي و همچنین سرمایهسازذخیره

 شغل سال استخدام ایجاد خواهد کرد 700،000بیش از  2012ي پاك تا پایان سال هاي در انرژيگذارزند که سرمایهمی

)Executive Office of the President, 2010(. عالوه بر این، مطالعه اخیر کمیسیون اروپ) در سال  کند کهمی برآورد) 2010ا

بهره وري انرژي و انرژي سازگار  2020رد یورو بوده است و تا سال میلیا 1400ي سبز با حجم هابازار جهانی براي فناوري 2007

عالوه بر اینها،  .)Federal Ministry for the Environment, 2009( میلیارد یورو خواهد رسید 1645به میزان  زیستمحیطبا 

وري زمینه انرژي تجدیدپذیر و بهرهي عمومی و خصوصی سالیانه در گذار، سرمایه)2009» (افايپی/ انايیوان« طبق گزارش

  .)UNEP, 2009ت (افزایش یافته اس 2008میلیارد دالر در سال  118،9به  2002میلیارد دالر در سال  7/1انرژي از 

  مفهوم سوم: پیشگیري. 4-3

اید به ي کمتر، شهرها بپذیري شهري و آسیبآورتاب دهد که به منظور حرکت به سمت ارتقاء بیشترمی این مفهوم پیشنهاد

ات تغییرات آب و هوایی باشند. این مفهوم شامل سه جزء اصلی است که هدف تأثیری و محیطزیستدنبال جلوگیري از خطرات 

د کنمی ي کاهش خطرات شهري را با هدف کاهش خطرات، ارزیابیهاسیاست هاي آینده است. این مؤلفههاآن جلوگیري از فاجعه

ی در آینده و جستجوي انرژي پاك محیطزیستي آن براي یک فاجعه سازسازي فضایی شهر به منظور آمادهکه خود شامل باز

  :از اندعبارت هاباشد. این مؤلفهمی جایگزین

                                                           
3. Bulkeley 
4. Carbon capture and storage (CCS) 
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 دهندهتسکین  

اقدام «کند. تسکین دادن به می است، را ارزیابی ايکاهش انتشار گازهاي گلخانه هاو اقداماتی که هدف آن هااین جزء سیاست

 :CCC, 2009, 2010» (ايبراي کاهش منابع (یا افزایش غرقاب کردن) عوامل ایجاد تغییرات آب و هوایی، مانند گازهاي گلخانه

 :Bulkeley, 2010» (یو ضبط و ذخیره آنها به منظور محدود کردن میزان تغییرات اقلیم ايکاهش انتشار گازهاي گلخانه«و  )61

درصد کاهش دهد.  20را  ايمیزان انتشار گازهاي گلخانه 2020دیه اروپا اخیرا توافق کرده است که تا سال اتحاکند. می اشاره) 2.2

بخشی از  عنوانبهدرصدي را اعمال کند، اگر  30بالقوه ممکن است اصالح شود تا کاهش  طوربهبا این وجود، این توافقنامه 

سط کشورهاي ي مناسب توهاافته با کاهش قابل توجه موافقت کنند و مشارکتدر آن کشورهاي دیگر توسعه ی المللیبینتوافقنامه 

  پیشرفته اقتصادي صورت پذیرد. 

 (بازسازي) ساختاربندي مجدد  

ی تزیسمحیطي اجتماعی، هاي یک شهر براي بازسازي خود به منظور مواجه با چالشآورتاباین مفهوم نشان دهنده توانایی و 

غییر بر تولید، تجارت و نشر دانش، موجب ت تأکیدمثال، تغییر به سوي یک اقتصاد مبتنی بر دانش و  عنوانبهو اقتصادي است. 

ي هاو توانایی ها. در همین زمان، شهرها در استراتژي)Cooke & Piccaluga, 2006( خاص ساختاري فضایی در شهرها شده است

  با یکدیگر متفاوت هستند.  اهخود براي بازسازي و همچنین آمادگی براي رفع نااطمینانی

 ي جایگزینهاکارگیري انرژيبه  

دسترسی به انرژي پاك  .)Yumkella, 2009: 1( یک مسئله در تعریف کردن درك شده است عنوانبهاین مفهوم در زمان ما 

 تر استي بیشآورتابو مقرون به صرفه یکی از پیش نیازهاي اصلی توسعه پایدار اقتصادي و اجتماعی براي ایجاد شهرهاي با 

)UNIDO, 2009: 6(. یشتر شهري ي بآورتاباز انرژي، کلید دستیابی به  پذیرفرض بر این است که استفاده پاك، کارآمد و تجدید

در  .انرژي اکولوژیکی شاید مهمترین مفهوم در تغییرات اقلیمی باشد .)CCC-Committeeon Climate Change, 2010( است

 و کارآمد از انرژي یک پذیریی که در دستیابی به اهداف تغییر آب و هوا دخیل هستند، مصرف پاك، تجدیدهاریزيبرنامهتمام 

دهد و همچنین می براي بخش انرژي را مورد ارزیابی قرار ریزيبرنامهرود. این مفهوم، چگونگی می شماربهموضوع محوري 

ن مفهوم دهد. ایمی استفاده از منابع جدید انرژي جایگزین و پاك پیشنهاد ي مرتبط را به منظور کاهش مصرف انرژي وهااستراتژي

ربن کم ي جدید با کها، انرژي باید بر فناوريايکند که به منظور دستیابی به اهداف کاهش انتشار گازهاي گلخانهمی پیشنهاد

نسبت به سطح  ايصدي انتشار گازهاي گلخانهدر 80در انگلستان، هدف کاهش  2050مثال، براي سال  عنوانبهي شود. گذارپایه

 تواند براي وسایل نقلیهمی برق حیاتی هستند که بعدها تري کم کربن در تولید انواع پاكهايفناور .است 1990آن در سال 

در این  ).CCC, 2010( ي کارآمدتر از لحاظ انرژي، مورد استفاده واقع شوندهاالکتریکی و گرمایشی و همچنین براي ساختمان

طریق  از لیشغ يهافرصت ایجاد خواستار پیشنهاد شد، جمهوري مجدد آمریکا که توسط رئیسگذاررویکرد، برنامه بازسازي و سرمایه

   ).White House, 2009( باشدمی مدت در زمینه انرژي و زیرساخت و افزایش تولید انرژي جایگزیني طوالنیهايگذارسرمایه

  هابر اساس عدم اطمینان ریزيبرنامهمفهوم چهارم: . 4-4

متعارف، باید بر مبناي عدم اطمینان  ریزيبرنامهجاي تطبیق با رویکردهاي به ریزيبرنامهدهد که می این مفهوم پیشنهاد

 و بازه رویکردهاي هادهد که تغییرات آب و هوایی و عدم اطمینان ناشی از آن، مفاهیم، دستورالعملمی صورت بگیرد. این نشان

کنونی را  يریزبرنامهي هابنابراین نیاز به تجدید نظر و بازنگري در روش کشد.می را به چالش ریزيبرنامهمرسوم مورد استفاده در 
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 پیشنهاد لکهکند، بمی براي جلوگیري از خطرات را تایید ریزيبرنامهخالصه، این مقاله نه تنها ابعاد فیزیکی  طوربهکند. می مطرح

 است. نزدیک و مرتبط هاو عدم قطعیت هاکند که این نقش به عدم اطمینانمی ي را ایفاترنقش گسترده ریزيبرنامهکند که می

اساساً به معناي کنترل عدم قطعیت است. چه با اقدامات فعلی براي  ریزيبرنامهاین نقش را به خوبی شناخت و گفت:  5»آبوت«

عالوه بر این، عدم  ).237 :2005( ي اقداماتی که در صورت وقوع رویداد، انجام خواهند شدسازچه با آمادهاطمینان از آینده و 

ي فردي، هااطمینان در مورد اثرات کلی تغییرات آب و هوایی و باال رفتن پرشتاب سطح دریا بارها و بارها نقص دانش در اکوسیستم

 ي اجتماعی و اکولوژیکی را نشان دهده استهاگوهاي علیت و تعامل بین سیستمو ال هاالگوهاي علیت و تعامل بین اکوسیستم

)Barnett, 2001: 2-3.(  

  :مفهوم عدم قطعیت از سه جزء مرتبط به صورت زیر تشکیل شده است

 سازگاري یا انطباق  

 ي انطباقهاکه شامل سیاستي حیاتی براي مدیریت عدم قطعیت وجود دارد هابه منظور مقابله با تغییرات اقلیمی، نیازمندي

ار و اثرات محدود را مورد خطاب قر هابراي انطباق با تغییرات اقلیمی، باید عدم قطعیت آورتاببدیهی، یک رویکرد  طوربه .شودمی

 ;Wardekker, de Jong, Knoop & van der Sluijs, 2010: 995( دهد حتی اگر مقدار و جهت نامعلوم یا ناشناخته باشد

Dessai & van der Sluijs, 2007.(  ن تعدیل رفتار براي محدود کرد« عنوانبهکمیته تغییرات اقلیمی، سازگاري نظر با توجه به

سازگاري در واقع اصالح  .شودمی تعریف )60 :2010( ي سودمند ناشی از تغییرات آب و هواییهاآسیب و یا بهره برداري از فرصت

ی و اجتماعی است تا بتواند اثرات تغییرات آب و هوایی مانند باال رفتن شتابان سطح دریا را وفق دهد و محیطزیستي هاسیستم

کند که می استدالل »بارنت). «Barnett, 2001( بتوانند در طول زمان تداوم داشته باشند هاي که این سیستمطوربهجانمایی کند 

ثر رسد اکمی حلیل و مداخله در سیستم در سطح گسترده نیاز دارد. به نظردرك سازگاري امر دشواري است چون به تجزیه و ت

ازهاي ي کاهش انتشار گهاگویی به علل انسانی تغییرات اقلیمی، در حال به کارگیري سیاستشهرها و کشورها به منظور پاسخ

کند که حتی با می بیان) 2010یر اقلیم (کمیسیون تغی اندي انطباقی را نادیده گرفتههاهستند، در صورتی که سیاست ايگلخانه

به این  .در زمینه کاهش انتشارات گازها در گذشته و حال، تغییرات آب و هوایی همچنان ادامه خواهد یافت المللیبیناقدام قوي 

  ترتیب، انطباق و کاهش گازها جایگزین یکدیگر نیستند؛ بلکه آنها همتا و نقطه مقابل یکدیگرند. 

 هازيریبرنامهو دامنه  هاجدید شهري که توسط از تغییرات آب و هوایی تحمیل شده است، مفاهیم، دستورالعملعدم اطمینان 

رکز فرآیند تم عنوانبهي جدید، برنامه ریزان باید آگاهی بیشتري ایجاد کنند و هاکشد. به منظور مقابله با چالشمی را به چالش

ي بیشتر و رآوتابو همچنین در زمینه تنظیمات واقعی که ممکن است در نهایت سبب  نبراي سازگاري و تسکی ، بایدریزيبرنامه

. در )Adger et al., 2007: 720د (ي کننگذارات تغییرات آب و هوایی مورد انتظار شود، سیاستتأثیري در برابر پذیرکاهش آسیب

که آب و هوا همچنان به تغییرات ادامه خواهد داد و ما باید کنیم می کنیم، اذعانمی عین حالی که ما اقدامات سازگاري را اجرایی

از این منظر، سازگاري با  ).Priemus & Rietveld, 2009( اقداماتی را جهت کاهش خطرات ناشی از این تغییرات انجام دهیم

انطباق،  ریزيبرنامهبر این، . عالوه )Vellinga et al., 2009( یک ضرورت در نظر گرفته شود عنوانبهتغییرات آب و هوایی باید 

ي سناریو یا حتی بعضی اوقات نبود اطالعات و دانش را نیز مد هاي آماري، عدم قطعیتهاباید عدم قطعیت هاو سیاست هاشیوه

 هاز پیش بینی محدود از آیند »عدم اطمینان سناریو« کند کهمی بیان )2010و دیگران ( 6واردکر ).Walker, 2003( نظر قرار دهد

 ادر بهباید ق آورتابي هاتوانند با عدم قطعیت آماري مواجه شوند. عالوه بر این، سیستمآور میتابي هاشود و سیستممی حاصل

                                                           
5. Abbott 
6. Wardekker 
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ریزان باید تالش کنند تا درك بهتري از ي مداومی از شرایط و نه تنها یک حد متوسط باشند. همچنین برنامههامقابله با طیف

شود، داشته باشند. به منظور رفع این خطرات، می و جوامع تحمیل ها، خانوادههاو هوا که به زیرساخت خطرات ناشی از تغییر آب

) مدیریت پیشگیرانه یا اقدامات انجام شده براي کاهش 1برنامه ریزان دو نوع عدم اطمینان یا مدیریت سازگاري را در اختیار دارند؛ 

س از مداخله یا اقدامات انجام شده براي بازیابی آنچه از دست رفته، پس از یک ) مدیریت پ2یا جلوگیري از وقایع خطرناك و 

را  هاو سیاست )ex-post and ex-anteه (ي سازگاري برنامهااین مفهوم، استراتژي ).Heltberg et al., 2009( رویداد خطرناك

طرح،  کند. در ارزیابیمی ز تغییرات اقلیمی، ارزیابیي آینده ناشی اهابراي رفع عدم قطعیت ریزيبرنامهي هاعالوه بر استراتژي

   :ي زیر باید پاسخ داده شود تا متناسب با این مفهوم باشدهاسؤال

 ود؟شمی ترآورتابو ایجاد شهر  هايپذیري توسعه براي طراحی زیرساخت با هدف کاهش آسیبهاآیا این طرح شامل پروژه 

  ي هایمرا به منظور پاسخگویی به اقل ریزيبرنامهي شهر یا توانایی سیستم پذیرانطباق ریزيبرنامهآیا این طرح ظرفیت

 کند؟می مختلف و تغییرات آن تقویت

کند که حتی اگر جهان موفق به محدود کردن و پس از آن کاهش انتشار می اظهار )3 :2009ی (ي اروپایهاکمیسیون انجمن

 که در حال حاضر در اتمسفر وجود دارد، طول خواهد کشید. ايره ما از گازهاي گلخانهشود، بهبود و بازپروري سیا ايگازهاي گلخانه

بنابراین باید اقداماتی را در جهت سازگاري انجام  .سال آینده مواجه خواهیم بود 50تغییرات اقلیمی براي حداقل  تأثیربنابراین ما با 

. روشی کندمی ي انطباق اجرا شده است، اظهار پشیمانیهاآن سیاستاز روش تدریجی که در  ي اروپاییهادهیم. کمیسیون انجمن

ي الزم است تا اطمینان حاصل شود که اقدامات سازگاري به موقع و موثر ترکه به این نتیجه رسید که یک رویکرد استراتژیک

  ).CEC, 2009: 3د (شو و سطوح مختلف حکومتی نیز اطمینان حاصل هاشود و همچنین نسبت به هماهنگی در بخشمی انجام

 راحی فضاییط  

کند. این مقررات و تدارك از اطمینان در آینده می ارزیابی آورتابرا در تبدیل شهر به یک دولت  ریزيبرنامهاین جزء نقش 

نقش  ریزيبرنامه. بنابراین، )Gunder & Hillier, 2009: 23( نامشخص است یعنی در یک جهان پیچیده، ناپایدار، پویا و ذاتاً

محیطی و  يهاکند، از جمله در امنیت فیزیکی و سیاستمی محوري بیشتري در شکل دادن به تمام ابعاد محیط ساخته شده بازي

ي جامعه در برابر خطرات پذیربه منظور کاهش آسیب .ي شهر داردآورتاببر  ايعمده تأثیراجتماعی و فضایی و عالوه بر اینها 

از مدیریت بهره برداري زمین و کدهاي طراحی ساختمان و سایت به منظور قانونمند کردن توسعه در  ریزيبرنامهطبیعی، محققان 

 ,Burby, Deyle, Godschalk & Olshansky, 2000; Godschalk, Beatly, Berke( اندمناطق خطرناك حمایت کرده

Brower & Kaiser, 1999; Nelson & French, 2002; Zhang, 2010 .(باید گسترش پیدا  ریزيبرنامهل، دامنه با این حا

  دهد.  رائهایی براي مقابله با آنها هارا نیز در بر بگیرد و همچنین راه هاکند تا پیش گویی و پیش بینی خطرات و عدم قطعیت

 شکل شهر پایدار  

فضایی بر ابعاد ماکرو شهري تمرکز داشته باشد، این مفهوم بر روي سطح میکرو تمرکز دارد و با  ریزيبرنامهاگر مولفه قبلی از 

 أثیرتشود و بر قابلیت انعطاف شهري می فرم شهر خوب شناخته عنوانبهي شکل شهري یا آنچه که هاطراحی شهري، ویژگی

ست عمومی معاصر ارتباط دارد؛ چند فرهنگی، بهداشت شهر، ي سیاهاسر و کار دارد. طراحی شهري با بسیاري از جنبه گذارد،می

، توسعه اقتصادي، تغییرات اقلیمی، حفاظت از انرژي، حفاظت از محیط طبیعی، توسعه پایدار و قابلیت زندگی زیستمحیطعدالت 

 & Banerjee & Loukaitou-Sideris, 2010; MacKillop, 2012; Meijer, van der Adriaens, Linden( اجتماعی

Schik, 2011(ان آن و ي فضایی ساکنهاي روزمره و شیوهها، فعالیتهاو اکوسیستم ها. شکل فیزیکی یک شهر بر روي زیستگاه
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فضایی، معماري، طراحی و فرم مورد نظر  ریزيبرنامهاین جزء  ).Jabareen, 2006( گذاردمی تأثیردر نهایت تغییرات آب و هوایی 

کند که می مجموعه زیر را پیشنهاد) 2006جبارین ( کند.می ) را ارزیابیهاو محله هااکولوژیکی شهر و اجزاي آن (مانند ساختمان

  باشد:یم مفیدحیطی مشکل زیست از منظر هاکه در ارزیابی برنامهاست؛  یا معیارهاي ارزیابی ریزيبرنامهنوع تدوین  9متشکل از 

 دهد که توسعه شهري آینده باید در مجاورت می کند و نشانمی ؛ این نوع به ارتباطات و اتصال شهري اشارهفشردگی

یی انرژي، مواد، جاجابهتواند نیاز به می . فضاي شهري فشرده)Wheeler, 2002( ساختارهاي موجود در شهر باشد

یک استراتژي عمده  عنوانبه. استحکام )Elkin, McLaren & Hillman, 1991( محصوالت و مردم را به حداقل برساند

کند. این امر یم ثرتري استفادهؤم طوربهي شهري هابراي دستیابی به فشردگی، با افزایش تراکم توسعه و فعالیت، از زمین

، هاو تبدیل هایافته، زیربخشي توسعهاهي موجود یا سایتهانیافته شهر، بازسازي ساختمانتوسعه تري پیشهاتوسعه زمین

 طوربهي شهري ساز. با وجود اینکه فشرده)Jenks, 2000: 243( گیردرا در بر می هاي اضافی و ضمیمههاایجاد ساختمان

نفی تواند پیامدهاي ممی قطع مثبت است، اما از طرفی طوربهدهد و براي تسکین شهر نیز می کلی مصرف انرژي را کاهش

نیز براي انطباق داشته باشد. مثال با افزایش اثر بخشی گرمایی شهري (مواد جاذب گرماي بیشتر باعث افزایش نگهداشت 

ي نگهداري آب و هاشود و مانند آن) و همچنین راهمی همرفتی کنندهحرارت، کاهش جریان باد و در نتیجه کاهش خنک

 مثال، داشتن عنوانبهي داشته باشد. آورتابوع ممکن است پیامدهاي دهد. عالوه بر این، این موضمی نفود آن را کاهش

رایط تواند بازسازي شهري را (با توجه به شمی ي بلندمرتبه با سرمایه متمرکز باالهاتعداد مالکین بیشتر و وجود ساختمان

 کند. تراجتماعی) سخت -محیطی یا شرایط تغییر یافته اقتصادي
   

 پایدار را از طریق کاهش ترافیک،  ونقلحملي هاباید روش ریزيبرنامهکند که می ورد پیشنهاد؛ این مپایدار ونقلحمل

کاهش سفر، تشویق مسافرت با وسایل غیر موتوري، توسعه ترانزیت محور، ایمنی، دسترسی عادالنه براي همه و منابع 

 ).Cervero, 1998; Clercq & Bertolini, 2003( انرژي تجدیدپذیر ارتقاء دهد
  

 ي شهري بر هاو زیرساخت ونقلحمل؛ این مورد از طریق تفاوت در مصرف انرژي، مصالح و زمین براي مسکن، تراکم

 ,Carl( توجهی از انرژي را ذخیره کندتواند مقدار قابلمی با تراکم باال ریزيبرنامه .گذاردمی تأثیرتغییرات آب و هوایی 

2000; Walker & Rees, 1997; Newman & Kenworthy, 1989(. 
  

 دهنده تنوع عملیات کاربردي زمین، مانند مسکونی، تجاري، صنعتی، سازمانی و ؛ این نشانستفاده ترکیبی از زمینا

ن و ، تشویق به راه رفتهادهد تا به منظور کاهش فاصله سفر بین فعالیتمی ریزان اجازهاین امر به برنامه .است ونقلحمل

ي نزدیک به یکدیگر هاي سازگار را در زمینهاهمچنین کاهش رفت و آمد با ماشین، جا نمایی زمیندوچرخه سواري و 

و امکانات تفریحی در محدوده نزدیک به یکدیگر بسیاري از نیازهاي اضافی را کاهش  ها، مغازههاانجام دهند. چرا که شغل

 ).Parker, 1994; Alberti, 2000; Van & Senior, 2000; Thorne & Filmer-Sankey, 2003د (خواهد دا
  

 ي ترتوان انواع متنوعمی دهد. از جملهمی ي مطلوب شهري را ارتقاها؛ این یک پدیده چند بعدي است که دیگر ویژگیتنوع

). Turner & Murray, 2001: 320د (و درآمدها را نام بر هاي خانوار، سنین، فرهنگهااز مسکن، تراکم ساختمان، اندازه

 شودمی یک مکان براي زندگی، دچار زوال عنوانبهبدون آن، سیستم شهري  .تنوع براي شهرها بسیار حیاتی است

)Jacobs, 1961( کند،می دتولی کنندهناخوشایند و خسته شهري مناظر اغلب ، کههاساختمان شکل حاصل از و یکنواختی  

 . )Wheeler, 2002( شودمی گی هواو آلود ونقلحملمنجر به افزایش تبعیض، سفر به ماشین، 
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 رنامهب طریق بهتر از انرژي غیرفعال از و استفاده ؛ هدف از این مورد، کاهش تقاضاي انرژيطراحی خورشیدي غیرفعال- 

ي، طراحی ساز، محوطهبنديي، طرحگیراز؛ جهت اندباشد. برخی از این موارد عبارتمی و طراحی اقدامات خاص ریزي

شهري، سطح پوشش، پوشش گیاهی و آبهاي سطحی. این امر استفاده بهینه از انرژي خورشیدي و شرایط ساختمان، مواد 

 ي با استفاده از منابع انرژي متعارف را کاهشسازبه گرمایش و خنک هاکند و نیاز ساختمانمی جزئی آب و هوایی را تسهیل

شهري سنتی که  ریزيبرنامهي هادرستی، روش. به )Owens, 1992; Thomas, 2003; Yanns, 1998: 43( دهدمی

   ).Abbate, 2008: 129( گیرند دیگر امن و کارآمد نیستندمی ریزان شهر مورد استفاده قرارتوسط معماران و برنامه
  

 محیط  ي مختلفهاي در زمینهساز؛ این پدیده همچنین با عنوان آوردن طبیعت به شهر شناخته شده است. سبزسبز کردن

شهري، جذابیت اقتصادي، غرور جمعی، بهداشت و آموزش  زیستمحیطشهري از جمله تنوع زیستی، محیط زندگی شهري، 

 ;Beatley, 2000; Swanwick, Nigel & Helen, 2003; Forman, 2002( کندمی و پرورش اثرات مثبت ایجاد

Dumreicher, Levine & Yanarella, 2000; MacKillop, 2012(. 
  

 ه ي اولیهاکند که دیگر براي استفادهمی ي متعددي اشارهها؛ این مورد به مراحل احیاي سایتو بهره برداري نوسازي

صالح تمیز کردن، ا د.ي کاهنده استفاده شونهاتوانند براي یک هدف جدید مانند زمینمی (اهداف اولیه) مناسب نیستند و

یدي ي کلهادر آنها، جزء جنبه ترر کمک به پایداري شهرها و ایجاد یک محیط سالمي آلوده عالوه بهاکردن و توسعه سایت

 شود. می محسوب هااحیاي شهرها و محله

  آورتاب. چارچوب شهر 1جدول 

  ي کلیدي (اقدامات)هاپرسش  اجزاي مختلف  مفهوم

هوم اول:      ف  م

ماتریس تحلیل   

  پذیريآسیب

  

  قطعیتعدم  -1

  بودن غیررسمی -2

  

  یشناسجمعیت -3

  

  فضایی -4

  ی چیست؟محیطزیستخطر و عدم اطمینان  -1

یا، ویژگی   -2 حدوده، جغراف ماعی ها م ناختی و فیزیکی    -ي اجت ــ یت شـ ــادي و جمع اقتصـ

  فعلی نزدیک یا داخل شهرها چیست؟ غیررسمیي هاگاهسکونت

ي هاشــهر از نظر ســن، جنس، ســالمت و گروه   پذیري آســیبهاي جمعیتهاویژگی -3

  اجتماعی دیگر چیست؟

  ی چگونه است؟محیطزیستو خطرات  هاتوزیع فضایی ریسک -4

هوم دوم:      ف  م

  حکومت شهري

  انصاف و عدالت -1

  

  يسازیکپارچه -2

  

  یمحیطزیستاقتصاد  -3

صمیم   -1 سانی در ت سائل   ریزيبرنامهي و گیرچه ک ست محیطدر مورد م نان عدم اطمیی و زی

  کنند؟می مشارکت

یا رویکرد حکومت   -2 به آ ــادي و     ها داري شـــهري، جن قانونی، اجتماعی، اقتصـ ي نهادي، 

  کند؟می ی را با یکدیگر یکپارچهمحیطزیست

  شده چیست؟ ریزيبرنامهی موجود و محیطزیستطبیعت اقتصاد  -3

ــوم:     مفهوم س

  پیشگیري

  

  تسکین -1

  

  بازسازي ساختار -2

  

  انرژي جایگزین -3

ــهر در برابر خطرات            -1 مادگی شـ کاهش خطرات و همچنین آ به منظور  ماتی  قدا چه ا

  ی آینده صورت گرفته است؟زیستمحیط

ست    -2 شنهاد    هاسیا ساختاري (پی سازي  ضایی، فیزیکی و   ریزيبرنامهشده یا  ي باز  شده) ف

  ستند، چیست؟ه های و عدم اطمینانمحیطزیستاقتصادي که براي مواجهه با خطرات 

یی را براي کاهش مصرف انرژي هاپردازد و آیا استراتژيمی چگونه شهر به بخش انرژي -3

  دهد؟می و استفاده از منابع انرژي جایگزین و پاکیزه پیشنهاد
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هارم:   مفهوم چ

مه   نا ریزي بر بر

عدم   اســـاس 

   هااطمینان

  سازگاري (انطباق) -1

  

  ریزيبرنامه -2

  شکل پایدار -3

ــورت  هااقدامات انطباقی براي کاهش خطرات و مقابله با عدم اطمینان        چه   -1 در آینده، صـ

  گرفته است؟

  کنند؟می مقابه هابا عدم اطمینان ریزيبرنامهي هاچگونه روش -2

  شده شهري چیست؟ ریزيبرنامهي موجود و هاي نمونه شکلهاویژگی -3

  يگیرنتیجه. 5

را شرح و توسعه داده است که به این پرسش  7)آورتابشهري  ریزيبرنامهاین مقاله یک چارچوب مفهومی جدید (چارچوب 

تر در آینده حرکت کنند. آورتابدهد که شهرها و جوامع شهري چه کاري باید انجام دهند تا به سمت یک دولت می حیاتی پاسخ

یک شبکه یا یک طرح نظري از مفاهیم در هم تنیده تعریف شده است،  عنوانبه آورابتشهري  ریزيبرنامهبر این اساس، چارچوب 

همان طور  .شهر سازگار از چهار مفهوم تشکیل شده است ریزيبرنامهکند. چارچوب می ي شهر را فراهمآورتابکه درك جامعی از 

کند و میزان مشارکت می ه ماهیت آن را تعریفکه در این مقاله توضیح داده شده است، هر مفهوم شامل اجزاي خاصی است ک

ي آن گیري شهري، مجموع سهم از اجزاي قابل اندازهآورتابسهم هر مفهوم در چارچوب  .کندمی خود را در این چارچوب ارزیابی

رد اما رویکي پیش از این براي بعضی از این اجزا وجود داشته باشد، گیري اندازههااست. اگرچه ممکن است برخی از تکنیک

  .ي تمام اجزا باید در تحقیقات آینده در اولویت قرار گیردگیرسیستماتیک براي اندازه

و  1 است که در شکل 8»تیآرسی«ب داراي اهداف و حوزه خاص در چارچو آورتابهر یک از چهار مفهوم چارچوب شهر 

 رآوتابي شهر هاو نقش هاهنگ، فرآیندها، عرصهبر فر »ي شهريپذیرتجزیه و تحلیل ماتریس آسیب« .شودمی دیده 1 جدول

و مشارکت آن در نقشه برداري فضایی و اجتماعی و اقتصادي از خطرات و  آورتاباین مفهوم براي شهر  .تمرکز دارد

بر کند. این مفهوم می ي شهر کمکآورتاببه مدیریت جامع  »حکومت شهري« مفهوم .ي آینده اهمیت ویژه داردهايپذیرآسیب

غییرات و ت زیستمحیطي آینده هاکند که به منظور مقابله با عدم اطمینان و چالشمی ي شهري متمرکز است و فرضهاسیاست

دهد که رویکرد اداري یکپارچه، می آب و هوایی در مدیریت شهري، به یک رویکرد جدید نیاز است. حکومتداري شهري نشان

زیادي بر حرکت شهرهاي ما به سمت ارتقاي  تأثیری محیطزیستو همچنین اقتصاد ي مشورتی و ارتباطی گیراقدامات تصمیم

نشان دهنده اجزاي مختلفی است که باید به منظور کمک به جلوگیري از خطرات  »پیشگیري«شهرنشینی دارد. مفهوم 

ي ها، سازگاري با انرژي پاك و روشات تغییر آب و هوا مورد توجه قرار گیرد. این اجزا شامل اقدامات تسکینیتأثیری و محیطزیست

ي خود را به منظور هاباید روش ریزيبرنامهدهد که می نشان »نااطمینانی ریزيبرنامه«مفهوم چهارم،  .شوندمی بازسازي شهري

  .در آینده تطبیق دهد هاکمک به شهرها با هدف مقابله با عدم اطمینان

ي جامعه، یک پدیده پیچیده، غیر قطعی، پویا در ساختار و نامشخص آورتابي شهر و آورتابشهر؛ چارچوب  آورتابچارچوب 

 ايف گستردهآن، طی ریزيبرنامهچندین عامل اقتصادي، اجتماعی، فضایی و فیزیکی قرار دارد و  تأثیراست. این امر تحت  در طبیعت

پیشنهادي، یک چارچوب قطعی نیست  آورتاب شهري ریزيبرنامهچارچوب  شود. الزم به ذکر است کهمی از سهامداران را شامل

با توجه به چارچوب شهر  .توان با لحاظ کردن مفاهیم اساسی، آن را اصالح کردمی است که آورتاببلکه یک چارچوب پویا و 

رد اي فیزیکی، اقتصادي و اجتماعی و همچنین موهاي حکومت شهري، سیستمهاتوسط مجموع توانایی آورتاب، یک شهر آورتاب

براي عدم اطمینان، مقاومت، جذب، جایگزینی و  ریزيبرنامهدیگر از جمله امکان یادگیري در برابر خطرات، آمادگی قبل از وقوع، 

                                                           
7. Resilient City Planning Framework (RCPF) 
8. RCT 
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شود. این امر شامل حفظ و ترمیم ساختارها و عملکردهاي می بازیابی از اثرات ناشی از خطر در یک زمان به موقع و کارآمد تعریف
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  چکیده

 شته ارزیابی براي شواهد بر مبتنی پژوهش استراتژي بررسی حاضر مقاله هدف

 در بروز بحران ریسک کاهش براي را مبنامحله رویکرد است کهاي پروژه

 ، هندوراس هائیتی، گواتماال، کلمبیا، در شهري رسمی هاي غیرسکونتگاه

 این داده اند. قرار استفاده مورد 2017 تا 2012 يهاسال بین پرو، و جامائیکا

: است شواهد بر مبتنی پژوهش استراتژي مرحله هفت از پنج مرحله شامل مطالعه

اب انتخ ارزیابی، سوم، تسؤاال دوم،آماده نمودن مربوطه؛ مداخالت شناسایی اول،

 شناسایی و شواهد ارزیابی چهارم، استراتژي؛ پیاده سازي یک و شواهد منابع

 و ادبی، گسترده بررسی یک شامل ارزیابی طرح یک ایجاد پنجم، ها؛شکاف

 و مرکزمت هايگروه ها،نظرسنجی از طریق ترکیبی که تحقیق روش یک سپس

 بازدیدهاي و ؛مرجعزمین تحلیل بروز بحران؛ سازي ریسکمدل ها؛مصاحبه

 ارزیابی هفتم، و شواهد، ششم،اعمال: آخر مرحله دو مهندسی انجام شده است.

 جعمر وجود اینکه با .گیرندمی قرار توجه مورد نزدیک آینده در شواهد، کاربرد

 این شواهد عمدتاً است، متداول بروز بحران ریسک حوزه کاهش در »شواهد«

  و شدههآموخت يهادرس ،هاشیوه بهترین روایی، مراجع توصیفی، فرآیندهاي مبتنی

 

 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to analyze the 

evidence-based research strategy (EBRS) 

used to evaluate eight projects that applied 

the neighborhood approach for disaster risk 

reduction (NA-DRR) in informal urban 

settlements in Colombia, Guatemala, Haiti, 

Honduras, Jamaica and Peru, between 2012 

and 2017. The study covers the first five of 

the seven EBRS stages: first, identify 

relevant interventions; second, prepare 

evaluation questions; third, select evidence 

sources and implement a search strategy; 

fourth, appraise evidences and identify gaps; 

fifth, create an evaluation design to include 

an extensive literature review, followed by a 

mixed research method with surveys, focus 

groups & interviews; disaster risk modeling; 

georeferencing analysis; and engineering 

inspections. The last two stages: sixth, apply 

the evidence, and seventh, evaluate the 

evidence application, will be addressed in a 

near future. Even though the reference to 

“evidence” is frequent in the DRR field, it is 

largely based on descriptive processes, 

anecdotal references, best practices, lessons 

learned and case studies, and particularly 

deficient on the subject of informal and 

precariousness settlements. The evaluation 

allowed a deep and broad analysis of NA- 

                                                           
1. Sarmiento, J.P., Polak, S. & Sandoval, V. (2019). An evidence-based urban DRR strategy for informal settlements. Disaster 
Prevention and Management: An International Journal. https://doi.org/10.1108/DPM-08-2018-0263. 
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ده کمتر بررسی ش ناامن و غیررسمی زمینه سکونت در و موردي هستند، مطالعات

مبنا حلهن مبروز بحرا ریسک هشکا گسترده و عمیق ارزیابی، امکان تحلیلی. اند

 راهبردهاي سایر با آورد که آن رافراهم می را شهري هاي غیررسمیسکونتگاه در

 نندهشک يهامحیط در گوناگون ذینفعان توسط سوانح اجرا شده ریسک کاهش

 کاهش انواع مداخالت پایداري و کند. این امر اثربخشیمقایسه می شهري

 یدتول دانش و اطالعات فراوان، هايداده .نمایدمی بروز بحران را تعیین ریسک

نشریات مروري تماتیک است که پژوهش،  براي اساسی و پایه به عنوان شده

 أکیدت با مبتنی بر شواهد را، به ویژه بروز بحران ریسک کاهش عمل و سیاست

  .دهدمی اطالع بی ثباتی، و غیررسمی سکونت بر
  

 يهاسکونتگاه بحران، بروز ریسک کاهش ،مبتنی بر شواهد ها:کلیدواژه

   کارائیب. و التین آمریکاي بی ثباتی، شهري، ریسک غیررسمی،

DRR in urban informal settlements, 

comparing it with other DRR strategies 

implemented by different stakeholders in 

fragile urban settings, assessing the 

effectiveness and sustainability of the 

various DRR interventions. The abundant 

data, information and knowledge generated 

will serve as foundation for forthcoming 

thematic peer-reviewed publications 

informing evidence-based DRR research, 

policy and practice, with emphasis on 

informal and precariousness settlements in 

particular. 

Keywords: Evidence-based, Disaster risk 

reduction, Informal settlements, Urban risk, 

Precariousness, Latin America and the 

Caribbean. 

  مقدمه. 1

 منطقی، روند ما را از وجود یک ادبیات، در 1بحران بروز ریسک کاهش به مربوط هايدستورالعمل و متون مقاالت، فراوانی

زیاد،  الاحتم به عملگرا ادبیات فراوانی. نمود زده شگفت بحران، بروز خطر کاهش عملیات اثربخشی ارزیابی براي منظم و دقیق

  .شودمی بحران مربوط بروز ریسک کاهش دانش تشنه مخاطبان منظور جلب توجه به نویسندگان اشتیاق به بخشی

 آموخته هايدرس به اطمینان بیش از حد: جدي هايچالش بحران، بروز خطر کاهش اثربخشی از ما درك در که است واضح

 ايهمحدودیت به عالوه ها،اهدانشگ بحران و بروز ریسک کاهش اجتماع محلی بین غیرمنتظره يفاصله خوب، هايشیوه و شده

 نیازمند بحران بروز ریسک محلی براي کاهش اجتماع. دارد بحران وجود بروز خطر کاهش موجود در رابطه با ادبیات در معمول

 ریسک اهشک مداخالت از دقیق ارزیابی سیستماتیک گرفتن نظر در بدون ریسک معرض در ساز و ساخت فرآیند به پاسخگویی

 رایندهايف اجراي و طراحی پیشنهاد، است و در عقب مانده دانشگاه نیز،. است پایداري و اثربخشی کارآیی، طراحی، رايبحران ب بروز

 بحران پاسخ بروز ریسک محلی کاهش اجتماع هاياولویت و هازمان نیازها، به بحران که بروز ریسک کاهش مداخالت ارزیابی

 بحران پیشنهاد بروز ریسک کاهش اقدامات ارزیابی را براي 2شواهد بر مبتنی روش الهمق این در .است نکرده عمل پیشگیرانه دهد،

 در مانادعاهاي حقیقی ارزش« یا مداخالت یا هااستراتژي اثربخشی میزان به عنوان را شواهد) 532 :2011( 3ورنبرك .دهیممی

 4ه تلینگزک طورهمان. نظریه است یا فرضیه تایید عدم یا تأیید حمایت، آن براي عملکرد و دهدمی توضیح »اثربخشی چنین مورد

 مدهع دامنه یا حوزه پنج »ارزیابی و توسعه برآورد، توصیه، درجات«. نیست »اثبات« همان »شواهد« دهد،می توضیح) 584 :2017(

 یرمستقیم،شواهد غ نتایج، تطابق عدم مطالعه، اجراي یا طراحی به مربوط مسائل: ادبیات در شده ارائه شواهد کیفیت ارزیابی براي را

 ).Pandis et al., 2015( انتشار را دربردارد توجهی بی و نتایج ابهام عدم

 پژوهش عملکرد مبتنی بر شواهد، مفاهیم به دوم بخش مقدمه، از پس: است شده تشکیل عمده بخش چهار از مطالعه این

 ی بر شواهدمبتن استراتژي زمینه در سوم بخش. دارد بحران اشاره زبرو ریسک و کاهش رویکرد مبتنی بر شواهد مبتنی بر شواهد و

                                                           
1. Disaster risk reduction (DRR) 
2. Evidence-based (EB) 
3. Kvernbekk 
4. Tellings 
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  غیررسمی هايسکونتگاه براي شواهد بر بحران شهري مبتنی بروز ریسک استراتژي کاهش

 و اهداف شامل ،1آمریکاي التین و حوزه کارائیب مناطق در غیررسمی شهري مناطق در شهرها در موجود يهاشیوه ارتباط با در

 .شودمی گیرينتیجه املش چهارم بخش نهایت در. است هامحدودیت و هایافته ارزیابی، نظري، چارچوب تحقیق، سؤاالت

 شواهد بر مبتنی مفهوم. 2

 ،1992 تا اما ،)Rosenberg and Donald, 1995( شد گزارش 1980 دهه در بار اولین اصطالح رویکرد مبتنی بر شواهد

 پزشکی نانجم مجله در پزشکی آموزش و رویکرد مبتنی بر شواهد مورد در ايمقاله شواهد، بر مبتنی پزشکی که کارگروه هنگامی

 روي بر اولیه تاکید. منتشر کردند، استفاده نشد )Montori and Guyatt, 2008; Rahman and Applebaum, 2011( آمریکا

 را طب از راترف ابتکارات و مبتنی بر شواهد رویکردهاي افزایش گذشته دهه دو. بود پزشکی در تحقیق و مبتنی بر شواهد فعالیت

 همه .توان مشاهده نمودمی گیري تصمیم و مدیریت سیاست، آموزش، اجتماعی، کار پرستاري، سیروانشنا مانند ییهازمینه در

 شواهد مبتنی بر پژوهش عملکرد و بر ما مطالعه، این براي. پذیرفتند شانتوسعه حال را در رویکردهاي در ها، اصول یکسانیحوزه

 .کرد خواهیم بحران اعمالبروز  ریسک کاهش بر را آن و تمرکز اجتماعی علوم دیدگاه از

 شواهد بر مبتنی عمل. 2-1

 رد موجود شواهد بهترین بر پایه قطعیت قضاوت و صراحت و روشنی گیري از وجدان،بهره« مثابه به 2شواهد بر مبتنی عمل

 این روز بحران،ب ریسک کاهش مورد در). Sackett et al., 1996: 71( شودمی گرفته نظر در »افراد بیمار مورد در گیريتصمیم

 کاهش از جلوگیري هدف با« بروز بحران ریسک کاهش. رودمی پیش پژوهشی و علمی يهابحث از جلوتر زیادي حد تا عمل

 کمک ایدارپ توسعه به دستیابی نتیجه در و آوريتاب قابلیت تقویت ریسک، به مدیریت و بروز بحران در موجود جدید ریسک

 واکنش توسط ابتدا در که واکنشی کامالً رویکرد یک از حوزه این دهه، چهار تقریباً در). United Nations, 2016: 16( »کندمی

 ریسک مدیریت با استراتژي این تکامل .است یافته تکامل آمادگی، یا گرایانهبینیپیش حالتی به و بازیافت بروز بحران مطرح بود

 ستراتژيا یک به نهایت در ادامه یافت و بحران اثرات بروز کاهش و ساختار ریسک کاهش براي شده ساخته محیط یک مبتنی بر

 مفهوم ه،پیچیدگی مسئل و دشواري درك با. است پایدار و ایمن توسعه گرا برايآینده مدل یک دنبال به گرا دست یافت کهآینده

 يبرا هاسیستم و کشورها جوامع، ها،هخانواد افراد، توانایی« به عنوان آن است، که درك شده معرفی گذشته دهه دو در آوريتاب

 همه شمول رشد و دهدمی کاهش را مزمن هايپذیريآسیب که نحوي است به هااسترس و هابازیافت شوك و سازگاري تسکین،

 ايهرشته بروز بحران، ریسک کاهش هايرویه در پیچیدگی این از نتیجه یک به عنوان ).USAID, 2012: 5» (بخشدمی بهبود را

 نینهمچ و ها،خروجی و فرایندها ضعف ساماندهی وجود، این با. یافتیم بروز بحران را ریسک کاهش در درگیر ذینفعان و مختلف

 .نمودیم آمده را مشاهده دست به نتایج پایداري و اثربخشی کمبود ارزیابی

ب اغل تضمین براي ممکن شیوه نبهتری اساس بر شواهد بر مبتنی عمل« معتقد است،) 582 :2017( که تلینگز طورهمان

 مندانهحرف براي پایه اصل یک به عنوان شواهد بر مبتنی عمل [...] کاراست آن که کندتصدیق می علمی که از تظر است کارها

 تراتژياس یک شواهد بر مبتنی عمل بنابراین،» .است شانحرفه طول در عملی و نظري هايصالحیت حفظ و یادگیري تداوم جهت

 مرکزت با را کنونی هايشیوه از بسیاري پایداري و اثربخشی تا دهدمی اجازه ما به که است، 3بحران ریسک بروز مدیریت براي مفید

 .ظرفیت اعتباریابی کنیم توسعه و یادگیري هايجنبه بر

                                                           
1. Latin American and Caribbean (LAC) 
2. The evidence-based practice (EBP) 
3. Disaster risk management (DRM) 
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 شواهد بر مبتنی پژوهش. 2-2

 یک در آگاه کردن براي شفاف و سیستماتیک روش یک در پیشین پژوهش از استفاده« به عنوان 1شواهد بر مبتنی پژوهش

 »دهدپاسخ می دسترس قابل و کارآمد معتبر، روش یک االت درؤس به که صورت این به است، شده تعریف جدید مطالعه

)Robinson, 2009(. که اشد،ب واقعی مداخالت و عمل بر مبتنی باید مطالعات که این است شواهد بر مبتنی پژوهش اساسی اصل 

 .نمایدرا ممکن می پژوهش االتؤس و اهداف تعریف در را مندانحرفه فعال تمشارک

 ارزیابی و سازيپیاده ریزي،برنامه براي تواندمی که است شواهد بر مبتنی پژوهش براي انتقادي ابزار یک سیستماتیک بررسی

 1990 ههد طول در. گیرد قرار استفاده مورد هآیند تحقیقات راهنماي همچنین و تحقیقاتی شواهد و هافرضیه بررسی و تهیه عمل،

 یتوصیف حالت بهترین در بود، تحلیلی سطوح دهنده بروز بحران، اغلب نشان ریسک کاهش مطالعات ،2000 هايسال اوایل و

 از رفرات ،)2008( 2کازدین نظیر نویسندگانی). Schlosser, 2006( نائل نشد علی یا استنتاجی نظري، تحلیل سطح به و بودند

 منجر امر نای بود. مفروضات و زمینه علیت، مورد در دانش آوردن دستهب براي هاییشیوه دنبال به آن، نتیجه و مداخله بین ارتباط

شد. موضوع می فیکی تحقیقات کاربرد و اهمیت بر تأکید و گرمتغیرهاي تعدیل شناسایی ،)تغییر نظریه( تغییر مسیرهاي درك به

 .است هنجاري بروز بحران امروزه ریسک کاهش توصیفی طالعاتجالب این است که م

  بروز بحران ریسک کاهش و شواهد بر مبتنی رویکرد. 2-3

 پایگاه از لیستی شناسایی گام اولین ،3شواهد مبنا بروز بحران ریسک کاهش در زمینه موجود ادبیات از دقیق بررسی یک در

تجربه  و پژوهش تجربیات در ارتباط با نشریاتی و مقاالت کردن پیدا براي بطمرت هايسایت وب و) خاکستري و علمی هم( داده

: ند ازعبارت شده انتخاب داده هايپایگاه. مبتنی بر شواهد استفاد کرده اند از رویکرد بروز بحران است که ریسک کاهش عملی

Google Scholar، Scopus، World of Science و Prevention Webوب سایر جستجوي براي گوگل جستجوي موتور ؛ 

روز ب ریسک کاهش« چکیده حاوي اصطالح و گريغربال يهاعنوان جستجو، معیارهاي تعریف شامل دوم گام. مرتبط هايسایت

/ رویکرد( مرتبط کلمات و شواهد بر مبتنی موضوع با همراه) بروز بحران آوريتاب/ ریسک کاهش( مانند مرتبط هايواژه یا »بحران

 به حتوام بودند؛ مطالعه طرح از شواهدي مستقل هیچ بدون تفسیر یا و نظر که سرمقاله، مقاالتی بود. )عمل/ استراتژي/ پژوهش

  ). 1جدول( شدند ذفبودند، ح شده نوشته انگلیسی از غیر دیگري زبان به یا نبودند دسترس قابل اینترنت در نباشد، مرتبط موضوعات

 برنامه« ،4»بروز بحران کاهش ریسک براي ملل سازمان دفتر« نظیر المللیبین هايزمانسا از تعدادي وب صفحات نویسندگان

 ارجاعات( منابع مرجع فهرست و 7»متحد ملل سازماناسکان بشر «، 6»جهانی بهداشت سازمان« ،5»متحد ملل سازمان توسعه

مل ع و پژوهش براي رویکرد مبتنی بر شواهد العه،مط این در. کردند را بررسی بحث مورد يهاموضوع مربوط به مقاالت 8)متقابل

 تجربیات زا ترکیبی براي کیفی صورت به شده انتخاب اسناد .است شده تعریف »فرایند«عنوان به بروز بحران، ریسک کاهش

 ها،تابچهک ورتصبه( عمل در فرآیندي که و مبتنی بر شواهد تحقیقاتی فرایند یک شناسایی، قابل االتیؤس عملی با و پژوهشی

  .رسانی شدند، مورد ارزیابی قرار گرفتنداطالع )آن مانند و ابزار جعبه ها،دستورالعمل

                                                           
1. Evidence-based research (EBR) 
2. Kazdin 
3. DRR EB 
4. United Nations Office for Disaster Risk Reduction 
5. United Nations Development Program (UNDP) 
6. World Health Organization 
7. UN-Habitat 
8. Cross-referencing 
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  ادبیات در جستجو استراتژي. 1 جدول

  استراتژي جستجو  منبع

 Google Scholar (GS)  بر اساس تاریخ هاچکیدهو  ها. عنوان2018تا  2000هاي محدوده انتشار بین سال 

 »13( »مبتنی بر شواهد«و  »بحران بروز کاهش ریسک( 

 »15( »مبتنی بر شواهد«و  »بحران ریسک( 

 »4( »مبتنی بر شواهد«و  »تاب آوري بحران( 

 » 8( »بررسی سیستماتیک«و  »بحرانبروز کاهش ریسک(  

 Scopus (S)  2000-2018 بازه زمانی:؛ 1کلیدواژه-چکیده-عنوان  

 »25( »مبتنی بر شواهد«و  »بحران بروز کاهش ریسک( 

 »39( »مبتنی بر شواهد«و  »ریسک بحران( 

 »12( »مبتنی بر شواهد«و  »تاب آوري بحران( 

 »8( »بررسی سیستماتیک«و  »بحران بروز کاهش ریسک(  

World of Science 

(v.5.28) (WS) 
 هاشاخص :SCI-EXPANDED ،SSCI ،A & HCI ،CPCI-S ،CPCI-SSH ،BKCI-S ،ESCI بازه زمانی:؛ 

2018-2000  

 TS =»12( »*مبتنی بر شواهد«و  »*بحران بروز کاهش ریسک( 

 TI=»و  »*ریسک بحرانTS =»5( »*بر اساس شواهد( 

 TS =»28( »مبتنی بر شواهد«و  »تاب آوري بحران( 

 TS =» 6( »بررسی سیستماتیک« دقیقاًو  »*بحرانبروز کاهش ریسک(  

PreventionWeb (PW)  المللی؛ مان ملل و بینفیلتر شده توسط: اسناد و انتشارات؛ سازAcad and Scientific بازه ؛ هاپیوست به همراه؛

  2000-2018 زمانی:

 ً10و مبتنی بر شواهد ( »بحران بروز کاهش ریسک« دقیقا( 

 ً10و مبتنی بر شواهد ( »ریسک بحران« دقیقا( 

 ً5و مبتنی بر شواهد ( »تاب آوري بحران« دقیقا( 

 ً6ررسی سیستماتیک (و ب »بحران بروز کاهش ریسک« دقیقا(  

Google (G)   :؛ هر منطقه2018تا  2000همه عناوین؛ فاصله زمانی 

 » 12و مبتنی بر شواهد ( »»بحرانبروزکاهش ریسک( 

 »17و مبتنی بر شواهد ( »ریسک بحران( 

 »1و مبتنی بر شواهد ( »»تاب آوري بحران( 

 » 9و بررسی سیستماتیک ( »بحرانبروز کاهش ریسک(  

  

 - ترکیبی بررسی براي مقاله 8 شد، بررسی مقاله 32 متن شد، شناسایی چکیده مقاله و عنوان 248 دبیاتا با جستجوي

 .دهدمی شرح را ادبیات بررسی جریان 1 شکل. کرد، انتخاب شدندمی سنتز را چندگانه اصلی مطالعات نتایج که سیستماتیک

 ياطالعهم. کرد هدایت ادبیات بررسی جستجوي در ادمان رااسن انتخاب تیمی، هايبحث و استنتاجی و ترکیبی فرآیند یک

 بندي طبقه براي دهی ارزیابی کیفیت،نمره جاي به کیفی، تحقیق روش شواهد بررسی به انجام ندادیم، بلکه را مبتنی بر شواهد

: نمودیم تمادا اعنشواهدمب بروز بحران ریسک فرآیند کاهش گزارش در آن شایستگی با متناسب کامل، متن مقاالت داراي

                                                           
1. TITLE-ABS-KEY 
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 یسکر کاهش مداخله یا اقدام و شواهد؛ ترکیب و ادبیات بررسی سیستماتیک مدارك؛ بررسی هدایت براي االتؤس بنديفرمول

 .بروز بحران

 ییهاتوصیه و هاچارچوب سایر مطالعات که حالی در کردند، معرفیرا  مبتنی بر شواهد گیريتصمیم یا سیاست مقاالت از تعدادي

 اقدامات هب یکدر هیچ اما دهند،می ارائه بروز بحران مورد در تحقیقاتی خاص يهازمینه در مبتنی بر شواهد تحقیقات توسعه براي را

 واهدمبتنی بر ش هايسیاست و مقررات اقدامات، موارد، برخی در. نشد پرداخته ریسک معرض در ریزيبرنامه به مربوط اقدامات یا و

 دمبتنی بر شواههاي داده اطالعاتی از سایر مطالعات،. گرفت قرار بحث مورد جدید هايسیاست چارچوب و هايورافن دانش، کنار در

 نی بر شواهدمبت يهاداده این چگونه اینکه همچنین و کند،می بیان را تحقیق آمادگی که فرایندهایی مورد در بیان جزئیات بدون را

 تفادهاس مبتنی بر شواهد رویکرد از ظاهراً که بودند ابزارهایی و هادستورالعمل اسناد، از بعضی. دهندمی گردند را ارائهمی عملی

 در مورد ندچ. کردندنمی استفاده را) آن مانند یا و( »مبتنی بر شواهد« اصطالح یا و بودند فرایند به مراجعه فاقد آنها اما کردند،می

  .نیافت هبروز بحران توسع ریسک کاهش مستقیم طوربه یکدر هیچ اما بودند، داده توسعه را مبتنی بر شواهد هايسیاست گذشته

  

  

  

  

  

  

  

 ادبیات جستجوي جریان. 1 شکل

  

ستماتیک سی بررسی در »شواهد بر مبتنی ارزیابی« با عنوان شواهدمبنا، بروز بحران ریسک کاهش به مقاالت از محدودي تعداد

 ران،هاي مدیریت ریسک بروز بحشیوه و مبتنی بر شواهد هايسیاست توسعه به مقاالت الت،ح بهترین در. ادبیات اشاره داشتند

  فرایندها اشاره کردند. جزئیات به اشاره بدون

 ايهسکونتگاه در بروز بحران شهري ریسک ي کاهشهاشواهد در زمینه عملکرد بر استراتژي مبتنی. 3

   یبکارائ و التین آمریکاي منطقه در شهري غیررسمی

  پیشینه. 3-1

 ریزي براي کاهشبا برنامه 1ندر مواقع بروز بحرا آمریکا خارجی يهاکمک زمینه در متحده ایاالت المللیبین توسعه آژانس

 از پس هائیتی، ،4پرنس پورتو در 3»ید (کیتی)راوین پینت« محله بازسازي در پروژه فرایند 2ايرویکرد محلهبا  بروز بحران ریسک

ر مواقع د آمریکا خارجی يهاکمک زمینه در متحده ایاالت المللیبین توسعه آژانس توسط »کیتی« پروژه. ی کردهمراه 2010 زلزله

                                                           
1. The United States Agency for International Development’s Office of US Foreign Disaster Assistance (USAID/OFDA) 
2. Neighborhood Approach 
3. Ravine Pintade –“(KATYE)” 
4. Port-au-Prince 
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  غیررسمی هايسکونتگاه براي شواهد بر بحران شهري مبتنی بروز ریسک استراتژي کاهش

 ساخت ها،خانه تعمیر آواربرداري، با که ساکنان، و 1»)آيسیپی«و » افاچسی(« المللیبین غیردولتی يهاسازمان بروز بحران،

 فضاهاي عمومی، مجدد طراحی و روپیاده و زهکشی هايزیرساخت و بهداشت احیا ها،شیبیسرا سازيمقاوم موقت، يهاسرپناه

 وسیع مشارکت :عبارتند از پروژه این موفقیت کلیدي هايویژگی. کردند، اجرایی شد بحران موافقت ریسک و دسترسی بهتر، ایمنی

 کردمی مکک ساکنان به که مشترك، منافع براي محله هاينبهج کلیه ارتقاء به تعهد و مشورتی ریزيبرنامه فرایند اجتماع محلی،

 یسکر اي براي کاهشرویکرد محله براي مشابه اصول. کنند برقرار دوباره را خود اجتماعی و اقتصادي فیزیکی، ساختارهاي تا

 سرپناه پروژه و به سیالب فوري سخپا براي 4در مالی 3باماکو 1999 در :هائیتی اجرا شده بود پیش از تجربه مورد دو در 2بروز بحران

 Sarmiento, Gelman, Herard( گرفتند قرار استفاده تعارضات مورد به پاسخ در افغانستان کابل در رهبري تحت 2006-2007

and Bittner, 2017(. 

بروز  یسکر کاهش براي کارآمد و عملی هايحلراه یافتن بروز بحران به منظور ریسک براي کاهشاي رویکردهاي محله

). Sarmiento and Herard, 2015( اندايحاشیه و پذیرآسیب جوامع توسط شده اشغال شهري غیررسمی هايسکونتگاه بحران در

 که یبخش چند و یکپارچه تحلیلی چارچوب یک به عنوان بروز بحران ریسک جهت کاهشاي رویکردهاي محله مفهوم بنابراین،

 تمرکزم مشارکتی ریزيبرنامه فرایند طریق از شهري هايمحیط در بروز بحران ریسک رفع جهت رد هامحله جغرافیایی محدوده بر

 بهداشت؛ و درمان آب، بازار؛ هايسیستم و اقتصادي بهبود ها؛سکونتگاه و پناهگاه: دارند اشاره شدهبندياولویت بخش چهار به و شده

وز بحران، بر ریسک براي کاهشاي رویکردهاي محله پذیرانعطاف ارچوبچ و مشارکتی فرآیند. تکنولوژیکی و طبیعی مخاطرات و

 درهم آمیزد جامعه نیازهاي به عنوان اولویتی هايبخش و با شود سازگار محلی زمینه هر با تا آوردمی این امکان را فراهم

)USAID/OFDA LAC, 2015.( 

 بروز بحران در ریسک براي کاهشاي رویکرد محله راتژياست در 5متحده ایاالت المللیبین توسعه آژانس ،2012 سال از

 پایان به ي اولیههاپروژه اغلب 6بازگویی و) ببینید را 2 جدول( است یافته توسعه آمریکاي التین و حوزه کارائیب مختلف کشورهاي

  .است رسیده

  شده ارزیابیاي محله رویکردبا  يهاروژه. پ2 جدول

  کلمبیا  پرو  پرو  پرو  کشور

  Carabayllo  Independencia  Rimac  Medellin  شهر

-AID-OFDA  جایزه شماره

A-14-00024  
AID-OFDA-

A-14-00025 

AID-OFDA-

A-1400023  
AID-OFDA-

A-14-00026  

  شرکاي اجرایی

 نگهداشت

کودکان/ ایاالت 

  )SCمتحده (

PREDES  COOPI  
Global 

Communities 

(GC)  

  تاریخ پروژه
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20
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تا
  

14 
بر

ام
سپت

 
20

17
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14
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ه 
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20
17

 

  

                                                           
1. (CHF and PCI) 
2. NA-DRR 
3. Bamako 
4. Mali 
5. USAID 
6. Iteration 
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تحت رویکرد منطقه 

  هکتار-مبنامحله
4/53  2/11  5/48  7/95  

تحت  شدهناحیه ساخته

  هکتار -مبنارویکرد محله
6/42  1/8  8/44  131  

  8/67  3/106  3/119  5/127  (مترمربع) مساحت مسکن

  19333  4214  678  3338  جمع خانوارها

  115998  20987  3295  15623  مجموع افراد

ي میانگین تعداد اعضا

  خانواده
5  5  5  6  

  تراکم جمعیت

  هکتار)بر  (نفر
293  295  433  1211  

به ازاي هر  مترمربعمیزان 

  نفر
24/27  54/24  34/21  29/11  

تحت رویکرد منطقه 

  هکتار-مبنامحله
4/53  2/11  5/48  7/95  

  1،708،726$  1،012،662$  1،303،302$  1،894،843$  بودجه

  ندوراسه  جامائیکا  هائیتی  گواتماال  کشور

  Mixco  Port-de-Paix  Portmore  Tegucigalpa  شهر

-AID-OFDA  جایزه شماره

A-12-00013  

AID-OFDA-

A-12-00012  

APS-OFDA-

A-14-00027  

AID-OFDA-

A-13-00023 

  

  شرکاي اجرایی

Project 

Concern 

International 

(PCI)  

World 

Concern 

Development 

Organization 

(WCDO)  

Habitat for 

Humanity 

(HfH)  

GOAL  

  تاریخ پروژه
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تحت رویکرد منطقه 

  هکتار-مبنامحله
1/8  4/46  4/110  3/59  

تحت  شدهناحیه ساخته

  ارهکت -مبنارویکرد محله
8/4  1/14  3/104  4/53  

  8/100  3/75  14/337  9/122  (مترمربع) مساحت مسکن

  5299  13854  419  389  جمع خانوارها

  27717  62068  2780  2298  مجموع افراد
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ي میانگین تعداد اعضا

  خانواده
6  7  5  5  

  تراکم جمعیت

  هکتار)بر  (نفر
285  60  562  467  

به ازاي هر  مترمربعمیزان 

  نفر
84/20  85/50  80/16  28/19  

تحت رویکرد منطقه 

  هکتار-مبنامحله
1/8  4/46  4/110  3/59  

  1،377،444$  1،688،000$  1،608،992$  3،082،151$  بودجه

 کار شرح. 3-2

ي براي ارویکرد محله ریزيبرنامه پایداري و ثربخشیا ارزیابی متحده وظیفه ایاالت المللیبین توسعه آژانس 2017 سال در

بهبود  بی،ارزیا هدف. واگذار نمود نویسندگان مقاله حاضر به را آمریکاي التین و حوزه کارائیب منطقه در بروز بحران ریسک کاهش

 متحده یاالتا المللیبین توسعه سآژان مندبودجه شهري هايبرنامه نتایج و متحده از عملکرد ایاالت المللیبین توسعه درك آژانس

 ارزیابی تصمیمات این هايیافته). USAID, 2017( برده است کارهب بروز بحران ریسک اي براي کاهشکه در رویکرد محله بود

حده مت تایاال المللیبین توسعه شهري آژانس بروز بحران ریسک کاهش ریزيبراي تداوم برنامه را ریزي آیندهبرنامه و اصالحات

تنی رویکرد مب به ارزیابی نای تر،در مقیاس کالن. خواهد نمود اعالم جهانی سطح در و آمریکاي التین و حوزه کارائیب منطقه در

  ).Sarmiento et al., 2018( نمود خواهد اضافه بروز بحران ریسک کاهش ابزار یک به عنوان را» محورمحله رویکرد« بر شواهد

 االتؤس و اهداف. 3-3

 کار بیانیه. بروز بحران ریسک اي براي کاهشرویکرد محله پایداري و اثربخشی و هدف براي ارزیابی تعریف شدند: دركد

 بخش در االتؤس کامل متن. بود ارزیابی این اجراي و طراحی مبین که کرد تعریف هدف هر براي را االتؤس از خاصاي مجموعه

  .است شده گنجانده مقاله این »يهایافته«

  .است ملی همتایان و اتحادیه برنامه، اجراي جمله از ریزي خود،برنامه استراتژي مورد در سوم هدف شامل ارزیابی

 نظري چارچوب. 3-4

ه ب بحرانبروز  ریسک مفهوم اولین. شد تعریف محور دو در بروز بحران، ریسک اي براي کاهشرویکرد محله نظري چارچوب

 محله کی یا اجتماع محلی سیستم، یک در تواندمی است که دارایی خرابی یا آسیب گی، صدمه،زند احتمالی دادن دست از« معنی

» ظرفیت و پذیريآسیب معرض، در گرفتن قرار بروز بحران، عامل یک به عنوان احتماالً دهد، رخ مشخص زمانی دوره یک در

 دادن نشان براي را »2 )انتشار و مدل فشار (« )1994( و همکاران 1یبالیک ).,United Nations 2016 :14(د شومشخص می

 د که درتوسعه دادن پویا، فشارهاي سپس و یابی علل،ریشه ریسک، ایجاد دادن روند نشان بروز بحران، ریسک مفهوم پیچیدگی

  هايدهه رد شهري ناسازگاري و شهري غیررسمی توسعه دوم، افزایش محور. شوندمی ریسک تولید به منجر و بیان ناامن شرایط

                                                           
1. Blaikie 
2. Pressure and Release Model 
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 ازمانسسومین نشست اسکان بشر  گزارش طبق. است شده غیررسمی هايسکونتگاه یا هاناهنجاري تولید به منجر اخیر است که،

 يهازمین از امنیت گونه هیچ ساکنان) 1 آن در که هستند مسکونی مناطق« غیررسمی هايسکونتگاه)، 1 :2015( 1دمتح ملل

فاقد یا محروم از  معموالً هامحله) 2 رسمی؛ غیر اجاره مسکن تا اشغال جمله از هستند، ساکن آن در که مسکونی یا و اياجاره

 و نباشد سازگار ساختمان مقررات و فعلی ریزيبرنامه با است ممکن مسکن) 3 و هستند شهر يهازیرساخت و اساسی هايخدمات

 حدود ،2001 سال در )،2018( 2باور ساندوال و سارمینتوبه با توجه  .»دارد قرار خطرناك زیست محیط و جغرافیایی مناطق در اغلب

 .کردندمی زندگی زاغه یا و هاي غیررسمیسکونتگاه در جهان شهري جمعیت از درصد 6/31 جهان معادل سراسر در نفر میلیون 924

 غیررسمی هايسکونتگاه در اکنون نفر میلیون 8/104 که دهدمی نشان) 2016( متحد ملل سازماناسکان بشر  2014 سال گزارش

 در را ناامن ویژه شرایط شده،توصیف محور دو اساس اطالعات بر .کنندمی زندگی) درصد 1/21( آمریکاي التین و حوزه کارائیب

 دهندیم شکل را نفوذ مسیرهاي که کنیم مشخص را حاصل مسیر چهار تا دادیم قرار مطالعه مورد شهري هاي غیررسمیسکونتگاه

 ریسک بسندگی و آور؛تاب و مقاوم هاياکوسیستم آور؛تاب و کافی معیشت زمین؛ امن اشغال: شود انجام اقدامات باید آن طریق از و

 و زمین امن اشغال بر که دهیم قرار توجه مورد را شدید فقر مسئله که است مهم این، بر عالوه. اضطراري مدیریت و بحران

 ).Sarmiento et al., 2018( گذاردمی ثیرتأ آورتاب و کافی هايمحله

   ارزیابی طراحی. 3-5

آماده نمودن ) 2( مربوطه؛ مداخالت شناسایی) 1: (کردیم تعریف مبتنی بر شواهد استراتژي ارزیابی براي روش را مرحله هفت ما

 و ایجاد) 5( ها؛شکاف و ارزیابی شواهد شناسایی) 4( ؛ جستجو استراتژي سازي و پیاده شواهد منابع انتخاب) 3( ارزیابی االتؤس

 شامل را مبتنی بر شواهد استراتژي مراحل اولین مطالعه این. شواهد کارآمدي ارزیابی )7( و شواهد اعمال )6( ارزیابی؛ طرح اجراي

 اهشاي براي کرویکرد محله پایداري و اثربخشی به مربوط خاص سؤاالت و هدف دو تعریف وسیله به اول مرحله دو از که شودمی

 نجی،نظرس جمله از ثابت، تحقیق روش سپس و ادبیات بررسی نویسندگان ،)5( -) 3( مراحل براي. گرددمی آغاز بروز بحران ریسک

 بردند. کارهمهندسی را ب يهابازدید و ؛زمین ارجاع تحلیل بروز بحران؛ ریسک سازيها و مدلمصاحبه و متمرکز هايگروه

 المللیینب توسعه آژانس ارزیابی االتؤس به پاسخ براي اصول فنی و تحقیق نظري، براي دیدگاه به چندین پژوهش در طرح

 و تعریف قابل سنجش پایه پروژه یک ساخت براي گیرياندازه واحدهاي و اشاره پروژه پایداري و کارآیی مورد در متحده ایاالت

 انجام کمی و کیفی يهاروش جمله از ترکیبی، تحقیق باروش ادبیات، بررسی. شده است ارزیابی پروژه و نتایج کسب شده نتایج

 :گردید

 ؛یبکارائ حوزه و التین آمریکاي منطقه در شده اجرا مداخالت و بحران بروز ریسک کاهش رویکردهاي مورد در ادبیات بررسی 

 سازيمدل و پروژه چهار براي 4لغزش زمین ریسک سازيمدل شده، انتخاب پروژه هشت براي 3ايسازي خطر لرزهمدل 

 پروژه؛ یک براي 5ي گرمسیريهاطوفان يهاریسک

 و ؛شدهانتخاب پروژه هشت براي شهري الگوي تحلیل و 6جغرافیایی ارزیابی 

 دهشانتخاب پروژه هشت در محیطی و فیزیکی کلیدي مداخالت براي مهندسی بازدیدهاي و سایت بازدیدکنندگان. 

                                                           
1. UN-Habitat III 
2. Sandoval and Sarmiento 
3. Seismic risk  
4. Landslide 
5. Tropical cyclone 
6. Georeferencing 
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 لپروتک یک براساس هامصاحبه و متمرکز هايگروه ها،نظرسنجی شده، انتخاب يهاپروژه از اولیه هايداده آوريجمع منظور به

روز ب ریسک کاهش هايپروژه اجراکننده مختلف کشور شش در محله هشت در هاتکنیک این. شد انجام IRB ییدأت مورد پژوهشی

 و سال 18( بزرگساالن متمرکز يهاگروه و مصاحبه زنان در نظرسنجی، و مردان شامل پژوهش حاضر. شد گرفته کارهبحران، ب

  .بود) براي بزرگساالن سنی محدودیت بدون و باالتر

  هانظرسنجی. 3-5-1

 100 زا متوسط طور به پروژه هر اگر در که نمودیم برآورد. شد انتخاب محله در همسر یا خانواده سرپرست نظرسنجی، هر براي

مواجه  خانوار 800 کل بروز بحران منتفع شوند با جمعیت ریسک اي براي کاهشرویکرد محلهبا  يهااز پروژه مستقیماً خانوار

 درصد 95 اطمینان سطح و درصد 25/4 خطاي با ،Raosoft Inc نمونه، اندازه محاسبات از استفاده با هانمونه حجم. خواهیم بود

 .بدست آمد 320برابر  هادر نتیجه تعداد نمونه و شد تخمین زده

 نظرسنجی 44 میانگین با بررسی فرایند. شدند توزیع شده انتخاب هايمحله در شده برآورد جمعیت با مقایسه در نمونه سپس

: شدند تقسیم زیرمجموعه چهار به که بود الؤس 39 شامل نظرسنجی این. شد تکمیل نظرسنجی 349 و مجموع پروژه هر در

 .1زندگی مندي دررضایت تحلیل و شهري سکونت غیررسمی بروز بحران، ریسک کاهش اجتماعی، انسجام

 جمعیت يهاجنبه خانوار، شناسایی به مربوط اطالعات مسکن شرایط و جمعیت وضعیت مورد اطالعات در قبلی در بخش

 .شد آوري جمع مسکن ساختار جزئیات و دهنده پاسخ اقتصادي خانوار اجتماعی و شناختی

  متمرکز گروهدر  بحث. 3-5-2

 .مبردی کارهب بروز بحران ریسک اي براي کاهشرویکرد محلهبا  پروژه هشت از یک هر براي متمرکز گروه در بحث یک ما

 بودند که از بزرگان و معلول افراد زنان، اجتماع محلی، رهبران گروه شامل 12 تا 8 حدود شامل محله هر براي متمرکز هايگروه

 .شدند انتخاب محله هر

  هامصاحبه. 3-5-3

 ملی، و محلی مسئوالن بروز بحران با ریسک کاهش پروژه هر براي یافتهارساخت نیمه مصاحبه ده تا هشت تحقیقاتی تیم

 شرکت مصاحبه در از مطلعین نفر 105 مجموع در. دادند انجام خصوصی بخش شرکاي و دانشگاهیان اجتماع مدنی، بازیگران

  .شدند برآورد گلوله برفی گیرينمونه روش از استفاده با شوندگانمصاحبه .کردند

  آنالین نظرسنجی. 3-5-4

ر مواقع د آمریکا خارجی هايکمک زمینه در متحده ایاالت المللیبین توسعه آژانس کارمندان به کمک آنالین نظرسنجی یک

 المللیبین عهتوس آژانس ارزیابی و نظارتی حمایت با) آمریکاي التین و حوزه کارائیب ايمنطقه دفتر سی،دي واشنگتن( بروز بحران

 .گرفت متحده صورت ایاالت

 حلیلت براي چندگانه نظري هايموقعیت از هدفمند طورکه به کار بردیمهب یکپارچه را استراتژي یک ،2سازياز طریق مثلث ما

 کاهش شهري پروژه هشت هايداده) ارزیابی براي( شده استفاده کمی و کیفی روش چندین ارزیابی، این در. کندمی استفاده هاداده

  گوییپاسخ هتج پژوهش و ارزیابی نتایج اعتبار افزایش به ترکیبی هايروش این. است قرار گرفته بروز بحران مورد استفاده ریسک

 .نمایدمی کمک متحده ایاالت المللیبین توسعه االت آژانسؤس به

                                                           
1. Life satisfaction analysis (LSA) 
2. Triangulation 
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 ابیارزی هايیافته. 3-6

ا گرفتند، ب قرار ارزیابی بروز بحران مورد ریسک اي براي کاهشدر رویکرد محله مشترك هايویژگی با پروژه هشت هرچند

 و اقتصادي و اجتماعی متمایز هايویژگی و اجتماع محلی نیازهاي به تا بود شده طراحی فرد به منحصر پروژه این وجود، هر

 طرحم االتسؤ هاياز یافته ايخالصه زیر در. نمودمی بیان را خاصی شرایط و هاک، واقعیتی هر نتیجه در دهد، پاسخ فرهنگی آن

 مالی آن مینأت سازمان براي نویسندگان مقاله گزارش از بخشی و ارزیابی براي متحده ایاالت المللیبین توسعه آژانس توسط شده

 بعدي به هدف پایداري پروژه سؤال و سه اثربخشی هدف به اول سؤال ). چهارSarmiento et al., 2018( اداره ارائه شده است

  :دهندمی پاسخ

 ود؟شمی شهري اجتماعات در بروز بحران مخاطرات کاهش شدند، منجر به اجرا مبنامحلهرویکرد  با هایی کهپروژه حد چه تا )1

 :شد استفاده بومی بحران به ابتال ریسک کاهش براي نفوذ مسیر یا مسیر چهار

 يکلید مداخله دو: زمین امن اشغال با مرتبط هايویژگی و بروز بحران ریسک اي براي کاهشرویکرد محله تمداخال 

 مکان نقل و ؛1پورتومور در زمین اجرایی ابتکار: است زمین اشغال از حفاظت براي موفق رویکرد یک دهندهنشان

 .2در تگوسیگالپا خطر معرض در اجتماعات محلی

 اهشک بودن مؤثر دهندهنشان بروز بحران ریسک اي براي کاهشرویکرد محله اصلی طرح دو: آورتاب و کافی معیشت 

 در) غذایی مواد يهافروشگاه( 4پولپریا شبکه و ؛3مدلین در کوچک کار و کسب رویکرد: است بروز بحران ریسک

 .است شده تگوسیگالپا اجرا

 کاري،جنگلدر شکل  5لیما در بروز بحران ریسک اي براي کاهشمحله رویکرددر  پروژه سه: آورتاب و اکوسیستم مقاوم 

 شتهگذ يهادهه طی ،داده شده دست از شکننده اکوسیستم بازیابی و دامنه از سنگ سقوط خطر کاهش کاري،جنگل

 .شدند اجرا

 ريانگهد دیوارهاي دسترسی، هايجاده ها،راه مانند فیزیکی کارهاي: مناسب اضطراري مدیریت و بحرانبروز  ریسک 

 آمریکاي در پروژه شش براي ساخت مسیرها. باشدمی محله يهاپروژه در ریسک کاهش محور زهکشی هايسیستم و

 هالشک در نگهدارنده دیوارهاي .شدند واقع دارشیب هايدامنه در هاسکونتگاه تمام زیرا متداول بود، جنوبی و مرکزي

 ییهاکانال مانند هازیرساخت. شدند ساخته و زمینی طراحی ياهلغزش برابر در محافظت براي ي مختلفهااندازه و

 ثرؤم بسیار 2017 سال در ایرما طوفان مواجه با در 7در آنس فلیور هاگابیون و 6 دپایکس بندر در بآروان مدیریت براي

 تا ،مکزیکو و مدلین لیما، هايپروژه در کوچک کارهاي از وسیعی مقیاس در زهکشی هايسیستم. است بوده ثرؤم

 .شده است تگوسیگالپا ساخته پروژه در جمله از تر،پیچیده هايسیستم

 هستند؟ مؤثر کمتر و کدام مؤثرتر شهري بروز بحران ریسک اي براي کاهشرویکرد محله هايیک از جنبه کدام )2

 گیرياندازه را براي »زندگی مندي دررضایت تحلیل« :کردیم استفاده متفاوت رویکرد دو از ما ،سؤال این به پاسخگویی براي

راي اي برویکرد محله يهاهزینه و مزایا مقایسه و محاسبه را براي فایده-هزینه تحلیل و مداخالت به نسبت رفاه سطح

                                                           
1. Portmore 
2. Tegucigalpa 
3. Medellin 
4. Pulperías 
5. Lima 
6. Port-de-Paix 
7. Anse-à-Foleur، 
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 را أثیرت بیشترین که هاییشاخص که داد نشان» زندگی مندي دررضایت تحلیل« بردیم. کارهبروز بحران ب ریسک کاهش

اجتماع  ازيتوانمندس که ییهامحله. است اجتماعی بسیج در موفقیت و فیزیکی اقدام دارند، زندگی از سطح رضایت بهبود در

 .دادند افزایش امتیاز 65/0با  را خود زندگی رضایت) اجتماعی بندي دسته( آوردند دست به را محلی

 موجب اجتماع محلی توانمندسازي بود، 4/46 مطالعه هايمحله تمام در زندگی از رضایت متوسط طور به کهاین به توجه با

 دادند، قرار تاثیر تحت را زندگی رضایت خاص طور به هایی کهسایر طبقه. شد زندگی از رضایت درصدي 27 افزایش حدود

 ا نشانر بروز بحران ریسک کاهش ، مداخالتفایده-هزینه تحلیل. بودند نهادي ترتیبات و مالی هايمکانیسم و معیشت

 رهايمسی و بود از یک بیشتر فایده-هزینه نرخ متحده ایاالت المللیبین توسعه آژانس پروژه مداخالت کل، در که داد

 مداخله یک ياجرا کاستن از مزیت که دهدمی نشان یک پروژه فایده-هزینه نرخ .داشتند را هزینه بیشترین آن به دستیابی

 .است آن هزینه برابر

 استفاده با. بود متغیر مدلین در 16/12 تا 1ریماك در 48/6 از دسترسی مسیرهاي مانند فیزیکی مداخالت فایده-هزینه رخن

 و مدلین براي ترتیب به 43/47و  9/98 تا دسترسی مسیرهاي براي فایده-هزینه نرخ شاخص زندگی، آماري میانگین از

 اجتناب مزایاي آن، از که آورد، دست به را 19/13فایده -هزینه نرخ دپایکس، بندر در زهکشی کانال. یافت افزایش ریماك

 در سپتیک مخازن مانند بهداشتی، مداخالت. است تولیدي کار روزهاي افزایش و خانگی هايدارایی دادن دست از از

ور مپورت در زمین مالکیت ثبت اعمال مانند خاص مداخالت مزایاي. کرد دریافت را 62/1فایده -هزینه نرخ مکزیکو،

 است. نشده مشخص هنوز آن هدف که است، شده بینیپیش

منطقه آمریکاي التین و حوزه  در سنتی کاهش ریسک بروز بحران رویکردهاي با مقایسه در ،مبنامحلهرویکرد  حد چه تا )3

 است؟ ثرؤم کارائیب

 کاهش ریسک بروز بحران به رویکرد نسبت بروز بحران ریسک اي براي کاهشرویکرد محله اثربخشی ارزیابی براي

اهش ریسک ک براي استفاده مورد استراتژي این زیرا است، شده استفاده تحلیل مرکز به عنوان رویکرد معیارهاي از سنتی،

 نامیده »يبندطبقه«اینجا شش  در که کردیم شناسایی کاهش ریسک بروز بحران را رویکرد ششگانه ما. است بحران بروز

ناحیه : سنتی شامل يهاطرح سایر با بروز بحران ریسک اي براي کاهشرویکرد محله  تطبیقی کامل تحلیل - شودمی

کاهش  ابتکارات از یبرخ عملیاتی هستند. ؛ و خانواده/  برفرد مبتنی -نهاد بر مبتنی سیستم؛ بر مبتنی بازار؛ بر مبتنی مبنا؛

 وسطت که بروز بحران ریسک اي براي کاهشرویکرد محله. شوندمی تقسیم دسته یک از بیش به ریسک بروز بحران

سایر  ماا شود، محسوب ناحیه به عنوان اول درجه در تواندمی است شده توسعه داده متحده ایاالت المللیبین توسعه آژانس

 خانواده/ فرد رب مبتنی سازمان، بر مبتنی سیستم، بر مبتنی بازار، بر مبتنی( کاهش ریسک بروز بحران معیارهاي هايجنبه

 بروز بحران مورد ریسک اي براي کاهشرویکرد محله در که »)2محله(« مفهوم این، بر عالوه. شودمی شامل را) عملیاتی و

 هايویژگی از زنده بافت یک محله: است »)3مبناناحیه(« طبقه خالق جغرافیایی مفهوم از فراتر گیردمی قرار استفاده مورد

 راهمآشنایی را ف و ایمنی امنیت، حس هویت، خاص سرزمین یک براي ساکنان که است فیزیکی و اقتصادي اجتماعی،

 حدودي تا جهانی، بانک و USAID، OXFAM، UNDP، DFID مانند مؤسساتی که داد نشان ادبیات بررسی. کندمی

 نمایند.می هاستفاد خاص زمینه در احتمالی خطرات و بودنغیررسمی اطمینان، عدم بر کیدأت بدون ناحیه، بر مبتنی رویکردهاي از

                                                           
1. Rímac 
2. Neighborhood 
3. Area-based 
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 هر رد مبنامحلهرویکرد  از استفاده بروز بحران با ریسک کاهش شهري هايبرنامه) وجود عدم یا( اثربخشی بر عواملی چه )4

 گذارد؟می تاثیر کشور مورد بررسی

ي براي ارویکرد محله از استفاده با بروز بحران شهري ریسک کاهش هايبرنامه بر اثربخشی تأثیرگذار عوامل دسته دو ما

 سیاسی ي،اقتصاد شرایط و شانپیرامونی محیط و پروژه هر درونی هايجنبه بازتاب بروز بحران را با تاکید بر ریسک کاهش

 الس در لیما، پروژه سه در مثال، به عنوان. دادیم قرار بررسی مورد پروژه را کنترل از خارج تر،وسیع معناي به اجتماعی و

 را »فرصت پنجره« که نمودیم شناسایی نماید،می ایجاد) 1نینوال( که را اضطراري موقعیت چندین پرو، شمال در 2017

 هک کردیم مشاهده همچنین. کردمی ایجاد حکومتی مختلف سطوح بروز بحران در ریسک کاهش هايرویه معرفی براي

 را توسعه انبهج چند متقابل یکپارچگی کنند،می اجتناب ایجاد انبارها از شهري، توسعه در بیشتر ظرفیت با محلی هايدولت

 ینا. دهند قرار توجه مورد شهري توسعه در را بروز بحران ریسک کاهش يهامسیر اصلی شیوه تا دارند تمایل دهند ومی

 زمینه: از عبارتند خارجی عوامل سایر. تگوسیگالپا بود و مکزیکو مدالین، ،2کارابایلو در مشترك و امر، یک ویژگی موثر

 مربوط سائلم و مدالین؛ در یافته سازمان خشونت و جنایات لیما؛ در شهري کارکنان کار گردش مکزیکو؛ در مستقل سیاسی

 .شدند مشاهده پورتورمور در خاص زمین مالکیت به

 فادهاست براي موانعی چه هستند؟ مبنامحله مالکیت بروز بحران و ریسک کاهش ادغام به قادر اجتماعات محلی حد چه تا )5

 دارد؟ وجود مبنامحلهرویکرد  از

 یارزیاب براي ،هامصاحبه و متمرکز يهاگروه کیفی تحلیل از استفاده با را )3 جدول( اجتماعی مشارکت شاخص نویسندگان

 گهداري؛ن در فعال مشارکت مالی؛ و انسانی منابع تخصیص ریزي؛ برنامه در فعال مشارکت: اجتماع مشارکت از جنبه چهار

  اجتماعی توسعه دادند. کنترل و

  

 3جامعه حضور . شاخص3 جدول

  کلمبیا  پرو  پرو  پرو  کشور

  Carabayllo  Independencia  Rimac  Medellin  شهر

  20  15  20  15  )25-0( ریزيبرنامه در فعال مشارکت

  20  20  15  20  )25-0(منابع  تخصیص

  22  15  5/22  15  )25-0( نگهداري در فعال مشارکت

  5/2  5/2  0  5  )25-0( اجتماعی کنترل

  5/64  2/52  5/57  55  )100-0( مشارکت دولت محلی

  هندوراس  جامائیکا  هائیتی  گواتماال  کشور

  Mixco  Port-de-Paix  Portmore  Tegucigalpa  شهر

  15  10  5  5/22  )25-0( ریزيبرنامه در فعال مشارکت

  20  15  20  5/22  )25-0(منابع  تخصیص

  15  15  15  5/17  )25-0( نگهداري در فعال مشارکت

                                                           
1. El Niño 
2. Carabayllo 
3. Community involvement indicator 
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  20  5/2  0  5  )25-0( اجتماعی کنترل

  70  5/42  40  5/67  )100-0( مشارکت دولت محلی

 

 يهارویه ادغام به قادر جوامع طورکلی، یک کل وجود داشت، اما به عنوانبه مبنامحله مالکیت مورد چند در تنها گرچه

 سه پا وتگوسیگال مدالین، مکزیکو، همسایگان کشورها، بین توجه قابل يهاتفاوت با. بروز بحران بودند ریسک کاهش

 ثراتا کاهش براي را فاضالب مدیریت و زباله مدیریت مانند بروز بحران ریسک کاهش اقدامات تخصیص لیما، در پروژه

کزیکو، م و مدالین مانند موارد، از بعضی در. انجام دادند لغزش زمین خطر از جلوگیري براي کارينهال و زداییجنگل و سیل

  .تندیاف دست توانمندسازي از مشخصی میزان به نمودند محلی اقدامات از مقامات و بیشتر تقاضاي به مردم شروع که

 سیاست محدود نشدن به( شواهدي چه کردند؟ نهادینه و عملشهري را  مبنامحلهرویکرد  ملی و شهري مقامات حد چه تا )6

رویکرد  از طور متفاوترا به شهري ریسک ملی یا و شهرداري مقامات که دارد وجود) شهري ریزيبرنامه تغییرات یا و

 خارجی يهاکمک زمینه در متحده ایاالت المللیبین توسعه آژانسدر بروز بحران شهري  ریسک کاهشاي براي محله

 کنند؟می در مواقع بروز بحران مدیریت آمریکا

 هارچ ارزیابی براي میدانی مشاهدات و هامصاحبه کیفی تحلیل از استفاده با ،)4 جدول( محلی دولت مشارکت هايشاخص

 و داري؛نگه در فعال مشارکت مالی؛ و انسانی منابع تخصیص ریزي؛برنامه در فعال مشارکت: محلی دولت دخالت از جنبه

  .نظارتی توسعه داده شدند اقدامات

  محلی دولت مشارکت دهنده. نشان4 جدول

  کلمبیا  پرو  پرو  پرو  کشور

  Carabayllo  Independencia  Rimac  Medellin  شهر

  20  5/7  15  10  )25-0( ریزي برنامه در فعال مشارکت

  20  10  10  20  )25-0(منابع  تخصیص

  5/17  15  5/12  15  )25-0( نگهداري در فعال مشارکت

  12  10  5  5/17  )25-0( اجتماعی کنترل

  5/42  5/42  5/62  5/25  )100-0( مشارکت دولت محلی

  هندوراس  جامائیکا  هائیتی  گواتماال  کشور

  Mixco  Port-de-Paix  Portmore  Tegucigalpa  شهر

  20  7  5  15  )25-0( ریزي برنامه در فعال مشارکت

  20  15  10  17  )25-0(منابع  تخصیص

  5/22  15  8  20  )25-0( نگهداري در فعال مشارکت

  6  5/2  5/2  15  )25-0( اجتماعی کنترل

  5/68  5/39  5/69  67  )100-0( مشارکت دولت محلی

  

  یستمس از استفاده نظیر جدیدي اقدامات هاشهرداري تگوسیگالپا، و مدالین مکزیکو ، ،1ایندپیپنسیا کارابایلو، نظیر مواردي در

                                                           
1. Independencia 



 

 

 1398ماه تیر |51شماره  |دهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

40 

 ؛فیزیکی اقدامات اجراي و مشارکتی بروز بحران؛ طراحی ریسک کاهش براي اجتماعی يهارسانه و اطالعات جغرافیایی

 بودجه هايبرنامه در انسانی منابع ریزيبرنامه يهامقیاس گرفتن نظر در و محله؛ توسعه براي بخشی بین هايکارگروه

 عمدتاً نمدالی مکزیکو و تگوسیگالپا، در نهادي مالکیت بهترین ها،مصاحبه و مشاهدات به توجه با. کردند اعمال شهري را

فاهیم م ایجاد در آمیزموفقیت پیشتازي بروز بحران؛ ریسک کاهش اعمال براي شهري خودمختاري سطح: عامل سه دلیل به

 تعهد و تمایل و عمل؛ به تبدیل سپس و ارتباطات و توافقات براساس) خصوصی بخش جمله از( بخشیبین نهادي ومیان

 دیگر، سوي از. آمد دست شهرداري به مدیران یا شهرداران مانند شهري، حکومت سطح باالترین در کلیدي بازیگران

ران را بروز بح ریسک اي براي کاهشرویکرد محله سازي نهادینه عواملی که هائیتی و پورتمور ریماك، کنندگانشرکت

/ تظرفی فقدان و محلی؛ مقامات تعهد و تمایل عدم ؛هاشهرداري در پرسنل گردش: جمله از بیان نمودند، را کنندمی محدود

  .محلی مقامات به مربوط امر در تجربه

کند؟ و کدام می کمک بروز بحران ریسک کاهشاي براي رویکرد محله شهري پایداري موفقیت به موثر، کدام عوامل )7

واند تچگونه پایداري می شود؟می بروز بحران ریسک اي براي کاهشرویکرد محله شهري پایداري عوامل مانع از موفقیت

 منجر شود؟ خارجی مالی حمایت بروز بحران بدون ریسک هاي کاهشبه برنامه

 بهبود کی،فیزی اقدامات نهادي، ترتیبات اجتماعی، بسیج: شد مشخص مبنامحلهرویکرد  هايپروژه پایداري براي دسته پنج

 این در مانع و مؤثر عوامل. هستند ثر و مانعؤم عوامل شامل هادسته این از کدام هر. مالی هايمکانیزم و زیستمحیط

 پیشبرد براي پروژه یک ظرفیت الحاق، به. نامیممی 1الحاق را آن ما که دادند نشان ما به را مثبت و مهم شرایطی زمینه،

 تأثیر آن جنتای یا هاخروجی و بر ابتکارات یا هاپروژه سایر بر خود نوبه به و دارد اشاره قبلی ابتکارات یا هاپروژه دستاوردهاي

لحاق ا براي توجهی قابل توانایی بروز بحران شهري ریسک کاهش هايپروژه آن، از فراتر و سازيپیاده طریق از. گذاردمی

 وژهپر. است پدیده این از خوبی آنس فلیور نمونه بروز بحران در ریسک اي براي کاهشرویکرد محله پروژه. اندداشته

 بانک دها،بع. فراهم نمود شهر به آب منبع از عالی کیفیت با لوله خط بروز بحران یک ریسک اي براي کاهشرویکرد محله

 کریس اي براي کاهشرویکرد محله از دیگري مثال. ساخت را توزیع شبکه شهرداري سپس و ساخت آب مخزن ده جهانی

 پیشبرد براي 2»جیکا« شناسیزمین مطالعات از هندوراس در عمومی دانشگاه یک که جایی تگوسیگالپا بود، بروز بحران در

 ایاالت المللیبین توسعه آژانس مالی حمایتبروز بحران با  ریسک اي براي کاهشرویکرد محله پروژه نیاز مورد مطالعات

 اساس بر دیجیتال ارتقاء هايبروز بحران نقشه ریسک اي براي کاهشرویکرد محله پروژه همزمان،. نمود استفاده متحده

 سایر و شهرداري به حاضر حال در که نمود را تهیه) کندمی استفاده لیزر از که تشخیصی سیستم یک( LiDAR تکنولوژي

 .کندمی کمک المللیبین جامعه سوي از شده حمایت يهاپروژه

 شارکتم جغرافیایی، تمرکز مانند کنند،می تعریف را بروز بحران ریسک اي براي کاهشرویکرد محله که ییهاویژگی از فراتر

  ایاالت المللیبین توسعه آژانس میان همکاري با ايمحله با رویکرد بروز بحران ریسک کاهش برنامه استراتژي ناحیه، غلبه و فعال

 .شودمی مشخص ملی و محلی يهادولت و ذینفع جوامع اعضا، متحده،

 ,Sarmiento( پروژه از پس ارزیابی و) Sarmiento and Herard, 2015( ساماندهی نظیر هاییتکنیک معرفی این، بر عالوه

Gelman, Jordão and Bittner, 2017 (تایج ن پایداري و بلندمدت پروژه و تاثیرات اجراي تر دقیق پیگیري و فرآیندها اهمیت بر

  که است وردهآ وجود به را اعضاء میان نظري و عملی تجربیات تبادل زمینه متحده ایاالت المللیبین توسعه آژانس .کندتاکید می

                                                           
1. Concatenation 
2. JICA 
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  .است فرد به منحصر کیفیت و عمق لحاظ از که شده، فراگیر جمعی یادگیري روند یک به منجر

 هامحدودیت. 3-7

 ونتسک در جامعه اعضاي دیگر آنجا نبودند؛ درگیر، بازیگران زیرا همه. بود مهم چالش یک آن پایان از پس هاپروژه ارزیابی

 و نیف مشخصات ،هاطرح به مربوط اطالعات آوري جمع مهم هايمحدودیت از دیگر یکی. هستند پویا ثبات بسیاربی و غیررسمی

با  آشنایی تیدول کارمندان باالي گردش ترتیب، همین به .رسیده بودند پایان به قبل سال سه تا یک بین که بود پروژه يبودجه

 در انش موقعیت که کارمندانی یا و سابق کارفرمایان مصاحبه با بروز بحران منجر شد به ریسک اي براي کاهشرویکرد محله

 روژه کاهشپ اعضاي و مدیران میان در مقاومت سطحی از مبتنی بر شواهد، ارزیابی فرایند با رابطه در .بود کرده تغییر سازمان درون

 پایداري و اثربخشی تجربیات تأیید. دارد وجود کمک براي مدنی جامعه و خصوصی عمومی، هايسازمان بروز بحران از ریسک

 از عضیب این، بر عالوه. شود گرفته نظر در نتایج و هاخروجی بر غلبه و منابع و وقت اتالف به عنوان تواندمی فرایندها و هاروش

 .باشد ايهحرف دانش مبین کمبود است ممکن که باشند نداشته نظرسنجی یا آزمایش هرگونه ارائه به تمایلی است ممکن افراد

 گیرينتیجه. 4

 با را کار این بحران بر عهده دارند وبروز  ریسک کاهش هايپروژه ارزیابی در را سنگینی وظیفه هاسازمان و اتمؤسس

 انجمن نتیجه، در. دارد وجود ریسک عوامل ارزیابی مورد در پژوهش بنابراین. دهندمی انجام زیادي منابع و زمان هايمحدودیت

 ايریشه مشکالت به و کرده پر را شکاف آمیزموفقیت طوربه مداخالت آیا که دهد نشان تا کندمی بروز بحران تالش ریسک کاهش

 توجه به با اقدام خواستار مقاله این. بود دانشگاهی حمایت فقدان پژوهش، شکاف اصلی دالیل از یکی. خیر یا است رسیده ریسک

 رائها مبتنی بر شواهد را رویکرد یک ما. کنندمی بروز بحران حمایت ریسک کاهش اقدامات ارزیابی از که است دانشگاهی جامعه

 و کارایی اثربخشی، براي اقدامات بندي اولویت و هاپروژه مفهومی و ابتدایی مراحل بر شود، افزوده علمی عوامل بر که دادیم

بروز  یسکر کاهش بازیگران و مندانحرفه به تواندمی دانشگاهی، حمایت با همراه رویکرد مبتنی بر شواهد،. تمرکز نمودیم پایداري

 .شود درك بهتر عملی هايشیوه و مشی خط و کند کمک اجرا بحران در

 ژانسآ سؤال هفت به پایداري و اثربخشی پیشنهادي اهداف مورد در تا داد اجازه ما به مطالعه این در مبتنی بر شواهد، ارزیابی

 و هااهدیدگ برپایه مشاهدات بروز بحران از ریسک کاهش مداخالت متعدد/ اقدامات. دهیم متحده پاسخ ایاالت المللیبین توسعه

 ار مطالعه بروز بحران براي ریسک کاهش مداخالت همه دقت به ما ارزیابی فرایند. گرفت قرار تحلیل مورد مختلف هايروش

 .داد نشان داشتند را، کافی فنی حمایت که را کسانی مداخالت پایداري و اثربخشی و نمود مستند

 بروز بحران ریسک اي براي کاهشرویکرد محله که شد مشخص آن، نتایج و مبتنی بر شواهد ارزیابی فرآیند بر عالوه

 يهامحرك به فصل، و حل روش یک به عنوان خانوارها و افراد از فراتر بروز بحران را ریسک کاهش مداخالت مفهوم/ مالحظات

 توسعه آژانس. مدت شده است کوتاه انداز چشم مدت طوالنی تقویت باعث و داده گسترش توسعه يهاشکاف و بروز بحران ریسک

 بنايم بر را بروز بحران ریسک اي براي کاهشپیشنهادي رویکرد محله يهادرخواست تقاضاي متحده مرجع ایاالت المللیبین

 .نمود اصالح اجرایی شرکاي و USAID/ OFDA پروژه کارمندان دائمی بازخورد و پروژه بر نظارت تجارب، ساماندهی

 منافع هب مربوط انتظارات و جمعی و فردي نیازهاي با مطابقت براي اجتماعی و فیزیکی هايمکانیسم تعادل داد، نشان مطالعه

  اجتماع آوريتاب ایجاد براي مهم يهااستراتژي ،1خودمختاري آن و انسجام از حمایت و محله از محافظت. مورد نیاز است مشترك

                                                           
1. Self-determination 
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 .است محلی

 بر کل ورط به تا کندمی کمک اجتماعی بسیج تسهیل به شدت بحران بهبروز  ریسک اي براي کاهشرویکرد محله يهاپروژه

 آید،می وجودب غیررسمی يهاسکونت در جوامع توسط روزانه که ییهاچالش ناامیدي، و ناامنی نشینی، حاشیه فقر، قبیل از موانعی

 مختلف يهاژياسترات شناسایی است، شده بینی اي پیشرویکرد محله براي ابتدا در آنچه از وسیعتري دامنه مطالعه این. کند غلبه

 مدیریت و باران زمین، از طریق مدیریت تنهایی،مسائل را به تواندمی که بروز بحران را نشان داد، ریسک کاهش در شدید ریسک با

 .مسکن و غیره حل نماید انتقال و زدایی جنگل فاضالب، و آب

 وسعهت آژانس توسط شده پیشنهاد تسؤاال به پاسخ براي گیرياندازه واحدهاي تعریف و اکتشاف و اصول فنی از استفاده

 یک هیهت براي شده نشریات بررسی نظیر نشریه سري یک تهیهبراي  دوم تحقیق مرحله یک آغاز و متحده ایاالت المللیبین

 متخصصین و گیرندگانتصمیم به کاتالوگ این. باشدمیضروري  کاهش ریسک بروز بحران مبتنی بر شواهد اقدامات از کاتالوگ

 زا پس. گیرند کاربروز بحران به ریسک کاهش معمول يهاروش و پروژه چرخه در را جدید دانش این توانندمی که دهدمی اطالع

 .شودمی تمرمس بهبود منجر به که بخشند تحقق را دقیق ارزیابی فاکتورهاي باید نظرها تجدید این از حاصل نتایج و هاخروجی آن،
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  چکیده

وري آپذیري و تاباین مقاله، به ارزیابی جامع خطر، در معرض خطر بودن، آسیب

هاي شاخصپردازد. مناطق شهري ایتالیا به هنگام مواجهه با بالیاي طبیعی می

اند. ترکیب هاي جدید تهیه شدهاساس روش هاي مختلف ارزیابی ریسک برلفهؤم

صیات باشد، این نقاط با خصواین ابعاد براي شناسایی نقاط با خطر باال مفید می

ري کم آوپذیري بسیار و تابخطرپذیري باال، در معرض باالي خطر بودن، آسیب

 توانایی چارچوب سازمانی ایتالیا در مقابله میزان گردند. مقاله حاضر،توصیف می

ابزار ارزیابی ریسک بالیا که در این  دهد.با بالیاي طبیعی را مورد بحث قرار می

 بندي نواحیگذاران را در اولویت-سیاست شود، قادر است تامقاله معرفی می

ر دبراي مداخله یاري رسانده و در انتخاب موثر راهبردهاي کاهشی و پیشگیري 

  شرایط تخصیص بودجه ناچیز، بسیار ارزشمند عمل نماید.
  

پذیري، بالیاي طبیعی، خطر، در معرض خطر بودن، آسیب ها:کلیدواژه

  .آوريتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract 

The paper provides a comprehensive 

assessment of hazard, exposure, vulner-

ability and resilience related to natural 

disasters in Italian municipalities. Indicators 

of the various components of risk assess-

ment are built according to state-of-the-art 

methods. The combination of these 

dimensions is especially useful to identify 

hot spots that are characterized by high 

hazard, exposure and vulnerability and by 

low resilience. We also discuss the extent to 

which the institutional framework in place in 

Italy is able to deal with natural disasters. 

The Disaster Risk Assessment tool (DRAT) 

developed by our paper may help policy 

makers in prioritising areas for intervention 

and it is particularly valuable when effective 

choices about mitigation and prevention 

strategies are to be taken in presence of tight 

public budgets. 

Keywords: natural disasters, hazard, 

exposure, vulnerability, resilience. 
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  مقدمه. 1

آیند. اما ساخت به شمار میانآوري مفاهیم رایج در تحلیل بالیاي طبیعی و انسپذیري و تابخطر، در معرض خطر بودن، آسیب

 1صورت جداگانه و یا در موارد اندکی به صورت دوتاییاقتصادي بالیاي طبیعی، این مفاهیم به -به هنگام ارزیابی اثرات اجتماعی

  شوند.در نظر گرفته می

 Wisnerد (دهت تأثیر قرار مییک رویداد طبیعی در ترکیب با سایر رویدادها، نواحی و افراد مختلفی را تح عنوانبهکه  2»خطر«

et al., 2004عنوان مثال، به .گیردکنند، مورد ارزیابی قرار میگیري میهایی که احتمال وقوع آن را اندازه)، غالباً توسط مدل

است، هاي هیدروژئولوژیکی تهیه شده و تحت برنامه 4که توسط سازمان ملی ژئوفیزیک و آتشفشان ایتالیا 3لرزههاي زمیننقشه

 Floris and Veneri, 2004آید (مراجعه شود به حساب میاي و هیدروژئولوژیکی بهلرزهابزاري مفید براي ارزیابی خطرات زمین

 ).Rossi et al., 2016 و

هاي تواند از یک بالي طبیعی آسیب ببیند و شامل مولفهبالقوه می طوربهبه تمام مواردي اشاره دارد که  5»در معرض خطر بودن«

 عنوانبه). Marin and Modica, 2017باشد (هاي مستقیم و غیرمستقیم آن میاقتصادي و همچنین جنبه -کالبدي و اجتماعی

عامل  عنوانبهیک عامل کالبدي در معرض خطر هستند و در کنار آن جمعیت نیز  عنوانبهها ها و زیرساختمثال، ساختمان

تواند در یک زمان به دو صورت دارد ( تلفات بالقوه انسانی). در معرض خطر بودن میاقتصادي در معرض خطر قرار  -اجتماعی

مستقیم و غیرمستقیم باشد. هنگامی که با تلفات مستقیم ناشی از بال مواجه هستیم، در معرض مستقیم خطر و هنگامی که با 

باشیم. از رو هستیم، در معرض غیرمستقیم خطر میههاي تولیدي محلی و جهانی روبهاي بالقوه به دلیل قطع زنجیره فعالیتآسیب

تر بوده و به ابعاد مختلف دیگري در خصوص ارزیابی اثر بالیاي طبیعی آوري چند جانبهپذیري و تابسوي دیگر مفاهیم آسیب

ل تانسیهاي در معرض خطري که پخصوصیات ذاتی محدوده«شود: اینچنین تعریف می »پذیريآسیب«پردازند. در اصل، می

ر نوع بایست مستقل از ریسک احتمالی وقوع هاما الزم به ذکر است که فکر کردن به پتانسیل می کنند.دیدگی را ایجاد میآسیب

هاي اقتصادي، از طریق شاخص -پذیري یک سیستم اجتماعیدر عمل، آسیب Sarewitz et al., 2003.(6 :805( »خطر باشد

پذیري توسط محققان و براساس نیاز (برحسب موضوع هاي آسیبزیادي از متغیرهاي شاخص شود. سهمگیري میترکیبی اندازه

پذیري اجتماعی در مقابل تغییرات ، تحلیل آسیب2015(در سال  7»پیديیوان« ها توسطمورد مطالعه) تعیین شده است. برخی نمونه

وهوایی در نواحی دریایی) پذیري اقتصادي تغییرات آبآسیب، با تمرکز بر روي 2017و همکارانش (در سال  8وهوایی) و دینگآب

  پردازند.یافته میتوسعه و یا کمتر توسعهها، اغلب به کشورهاي درحالتهیه شده است. این نمونه

)، Pimm, 1984; Martin, 2012باشد (می 10و یا انطباق با یک شوك 9آوري، توانایی یک سیستم در بازیابیکلی، تاب طوربه

آوري نیز پذیري، در تابگردد. همچون موضوع آسیبي که موجب کاهش عوامل مخرب و تأثیرگذار بر روي سیستم میطوربه

(مانند  ها به نوع شوكشوند، انتخاب این شاخصگیري استفاده میدهی چندین موضوع، براي اندازههاي ترکیبی با پوشششاخص

                                                           
1. In pairs 
2. Hazard 
3. Seismic maps 
4. The Italian National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV) 
5. Exposure  

  شود.پیشنهاد می Cutter et al. (2003)و  Adger (2006)پذیري، رجوع به . براي بررسی کامل مفهوم آسیب6
7. UNDP 
8. Ding 
9. Recover 
10. Adapt to a shock 
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  ابزار ارزیابی ریسک بالیا در ایتالیا مدیریت ریسک بالیا:

 3)، کاتر2008و همکارانش ( 2مثال، کاردونا عنوانبه 1دف تجزیه و تحلیل بستگی دارد.هاي مالی، بالیاي طبیعی و غیره) و هبحران

ه هاي ترکیبی (دربرگیرندآوري در برابر بالیاي طبیعی برمبناي شاخص)، به ارزیابی تاب2007( 4) و مایونگا2008و همکارانش (

)، 2014و همکارانش ( 5اند. مقاالت دیگر همچون چانههاي جمعیتی، اقتصادي، سازمانی)، پرداختابعاد مختلفی همچون ویژگی

اقتصادي و سازمانی تمرکز دارد،  -هاي ترکیبی که عمدتاً بر ابعاد اجتماعی)، با تعریف شاخص2014( 7) و هالگیت2007( 6فاستر

، به 8الیااند. ریسک بر دادهاثرات اقتصادي بالیاي طبیعی و ظرفیت مناطق در بازیابی پس از وقوع بال را مورد تجزیه و تحلیل قرا

آنها، حاصل  پذیريتعبیري، از تقابل بین خطر وقوع یک رویداد طبیعی (به ویژه فراوانی و شدت آن)، عناصر در معرض خطر و آسیب

پذیري ). به عبارت دیگر، ریسک با در نظر گرفتن تلفات و خسارات محتمل، بیانگر شدت خطر و آسیبBirkmann, 2007شود (می

 عنوانبهآوري نیز ). اما اگر مفهوم ریسک بالیا را به افق زمانی پس از واقعه گسترش دهیم، تابAlexander, 2000باشد (یم

بایست در ابزار ارزیابی ریسک آوري از موضوعات مهمی است که میشود. تابمی عاملی در کاهش اثرات آن، وارد تجزیه و تحلیل

  لفه ریسک در نظر گرفته نشود.ؤم عنوانبهمستقیم  طورهببالیا گنجانده شود، حتی اگر 

اقتصادي بالیاي طبیعی است که به ایجاد یک ابزار در تأمین اطالعات خطر، در  -هدف این مقاله ارزیابی نقشه ابعاد اجتماعی

(در سطح شهري) مورد آزمایش  پردازد. این ابزار بر روي ایتالیاآوري محدوده مورد مطالعه میپذیري و تابمعرض خطر بودن، آسیب

برد. هاي باالي ناشی از وقوع بالیاي طبیعی رنج میآید که از هزینهقرار گرفت. ایتالیا از جمله کشورهاي اتحادیه اروپا به حساب می

گر در اي در نظر گرفته شد که نمایان)، براي هر یک از نقاط شهري، نمره2پس از تعریف چارچوب تحلیل بالیاي طبیعی (بخش 

د، باشآوري) میپذیري) و ظرفیت بهبود یا انطباق پس از شوك (تابمعرض خطر بودن آن، احتمال رنج بردن از آسیب (آسیب

اي ). این ابزار در مرحله بعد به وسیله تحلیل خوشه4و  3دهی از طریق احتمال رنج بردن از آسیب صورت گرفت (خطر؛ بخش وزن

و همچنین  9گذاران، مقامات سیاسی و مسئولین رتبه اول را در شناسایی نقاط با خطر باالود سیاستگردد و قادر خواهد بکامل می

). این ارزیابی کمی با بررسی نحوه 5ها و اقدامات مناسب در مدیریت ریسک، پشتیبانی نماید (بخش دهی و اجراي سیاستدر شکل

شاخص خواند)  نعنوابههاي مورد استفاده (که شاید نتوان آنها را بر مولفهمدیریت بالیاي طبیعی ایتالیا، و پوشش موضوعات اثرگذر 

  ).6در ابزار مذکور، ارتقا یافت (بخش 

 چارچوبی براي تحلیل بالیاي طبیعی. 2

محیطی براي تحلیل زیست -) مبنی بر آنچه که در چارچوب اجتماعی2016( 10این مقاله براساس نظریات مودیکا و زوبولی

عی اهمیت دارد، تهیه شده است. با این وجود، به منظور بهبود ارزیابی بالیاي طبیعی، این چارچوب با در نظر گرفتن بالیاي طبی

  تمام عوامل دخیل در زنجیره واکنش و یا اقدام در هنگام بالیا، منطبق و اجرا گردید.

اقتصادي، بخشی جداناپذیر  -ستم اجتماعیمحیطی، سی) و با توجه به ادبیات زیست2016براساس نظریات مودیکا و زوبولی (

باشد بدین معنی که فعالیت انسانی وابسته به سیستم طبیعی است (مانند تمام عوامل دخیل در موجودیت انسان که از طبیعت می

                                                           
  .Modica and Reggiani ,2015. نگاه کنید به 1

2. Cardona  
3. Cutter  
4. Mayunga 
5. Chan 
6. Foster 
7. Hallegatte 
8. Disaster risk 
9. Hot spots 
10. Modica and Zoboli 
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و  تاقتصادي دربرگیرنده کاالها، خدما -گردد). در عین حال، یک سیستم اجتماعیخودي توسط طبیعت تنظیم میخودبه طوربه

 است. 1منابع تولید شده، مبادله شده و تخصیص داده شده از طریق بازارها

با سیستم طبیعی در ارتباط است، اما قبل از آن  »خطر« کلی، طوربهدهد. ، روابط بین ابعاد مختلف تحلیل را نشان می1شکل 

نی و شدت أثیرات گرمایش زمین که منجر به فراوااقتصادي باشد، مانند ت -غیرمستقیم تحت تأثیر سیستم اجتماعی طوربهتواند می

آوري پذیري، تابسایر مفاهیم (در معرض خطر بودن، آسیب ).Nasem, 2016; Stott, 2016وقایع طبیعی غیرعادي شده است (

  شوند.اقتصادي حاصل می -هاي طبیعی و اجتماعیو ریسک) از رابطه بین سیستم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ))2016محیطی براي تحلیل بالیاي طبیعی (براساس نظریات مودیکا و زوبولی (زیست -. چارچوب اجتماعی1شکل 

  

از سیستم اقتصادي و اجتماعی اثرپذیر است، چرا که سیستم طبیعی همواره نقش مستقیم و مهمی را  »در معرض خطر بودن«

 2هاي عمومیتحت تأثیر سیاست »بودن در معرض خطر«نشان داده شد،  1در عرضه کاال و خدمات ندارد. همانطور که در شکل 

وساز در مناطق با ریسک توان از ساختاست که در آن می 3ریزي زمینگذاران برنامههاي معمول سیاستباشد. یکی از مسئولیتمی

نواحی  در آن 4پذیرخیز). این ممنوعیت با عدم وجود (یا کاهش) کاالهاي آسیبباال جلوگیري به عمل آورد (مانند مناطق سیل

 آوري تأثیرگذار هستند.پذیري و تاباقتصادي، بر روي آسیب -در نهایت، هر دو سیستم طبیعی و اجتماعی حاصل خواهد شد.

  ):61 :2015هاي مودیکا و زوبولی (براساس گفته

  

ن، کمبود ن است. عالوه بر ایاي با منابع آبی فراواپذیرتر از منطقهاي با کمبود آب آشامیدنی، در مقابل بالیاي طبیعی آسیبمنطقه

  گردد.آوري آن قلمرو میآب آشامیدنی، موجب کاهش توان منطقه در بازیابی بعد از بالي طبیعی و بنابراین کاهش تاب
  

 مثال مناطق ثروتمندتر، در معرض عنوانبهآوري نیز اثرگذار است. پذیري و تاباقتصادي بر روي آسیب -سیستم اجتماعی

 رها و ...) و ظرفیت باالتر در بازیابی و انطباق پس از شوك (به دلیل توانایی د(به دلیل کیفیت مناسب ساختمان پذیري کمترآسیب

تواند باشند. عالوه بر این، رفتارهاي عمومی و شخصی نیز میاندازها) میوساز مجدد با استفاده از پسگذاري سریع و ساختسرمایه

                                                           
1. Markets 
2. Public policies 
3. Land planning 
4. Exposed goods 
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  ابزار ارزیابی ریسک بالیا در ایتالیا مدیریت ریسک بالیا:

یري پذآوري اثرگذار باشد. اقدامات عمومی با هدف تأمین حمایت مالی براي کاهش آسیبپذیري و افزایش تابدر کاهش آسیب

ها در سازي ساختمانبراي مقاوم 1سازي ایتالیاتوسط قانون مستحکم 2017هاي مالی، که در سال صورت گرفته است (مانند مشوق

هاي راهبردي متفاوت (که ، پس از بالي طبیعی، انتخابمشابه طوربهمعرفی گردید).  »Sisma Bonus« برابر زلزله، تحت عنوان

دهد (مانند نفوذ بازارهاي جدید و یا را تحت تأثیر قرار می 2هاي کوچکها و تجارتقابلیت سازگاري با کارآفرینان را دارد) شرکت

ادي اقتص -سیستم اجتماعی هاي کوچک شده و باها و تجارتآوري شرکتنوآوري در تولید محصول)، این امر موجب افزایش تاب

  در ارتباط است.

آوري، بیشتر روشن گردد، چرا که در ادبیات این موضوعات، هیچ توافقی مبنی بر پذیري و تابالزم است تا رابطه بین آسیب

) 1ی شود: تواند شناسای). در این بین، سه پیوند مختلف میCutter et al., 2008نحوه تعامل این دو مفهوم، صورت نگرفته است (

 ,Manyenaپذیري پایین با ظرفیت باالي بازیابی مرتبط است مثال، آسیب عنوانبهباشد (پذیري میآوري، خروجی آسیبتاب

آوري دو مفهوم پذیري و تاب) آسیبCutter et al., 2008 .(3باشند (آوري دو مفهوم متفاوت میپذیري و تاب) آسیب2). 2006

  ).Modica et al., 2018آیند که خصوصیات مشترکی نیز دارند (همبسته) به حساب می جداگانه (گرچه احتماالً

پذیري یک شود که خصوصیات مرتبط در تعریف سطح آسیبدر این مقاله، آخرین رویکرد مد نظر قرار گرفته است و فرض می

گیري میزان ر، موضوعی مهم در اندازهمثال فق عنوانبهآوري نیز مورد توجه قرار گیرد. سیستم ممکن است در تحلیل تاب

اد ثروتمند هستند). پذیرتر از افرپذیري است (افراد فقیر به دلیل زندگی در مناطق با ریسک باال، در مقابل بالیاي طبیعی آسیبآسیب

در بهبود  تر توانایی بیشتريانداز باالباشد، چرا که افراد ثروتمند به واسطه پسآوري در ارتباط میدر عین حال، فقر با عدم وجود تاب

  هاي ترکیبی، شرح داده شده است.شناسی ساخت شاخصیافتن پس از شوك دارند. در بخش بعد، روش

  آوريپذیري و تاب: خطر، در معرض خطر بودن، آسیب3ساخت ابزار ارزیابی ریسک بالیا. 3

ه ادغام ابعاد دخیل در مدیریت و ارزیابی ریسک اقدام شده است، این شاخص ب 4در این بخش، نسبت به ساخت شاخص ترکیبی

بانی از ابزار پشتی عنوانبهپردازد. ابزار ارزیابی ریسک بالیا آوري) میپذیري و تاببالیا (شامل خطر، در معرض خطر بودن، آسیب

ینی شده: از آنجایی که این بگردد. بالیاي پیشپیشنهاد می 5بینی شده و به وقوع پیوستهتصمیم، براي مدیریت ریسک بالیاي پیش

شاخص قادر است تا در سطح جغرافیایی معین (در نمونه مورد مطالعه ما در سطح شهري) به کار گرفته شود فلذا به تأمین اطالعاتی 

 لویت درو یا شناسایی نواحی با ریسک باال (نقاط با خطر باال) و داراي او 6گیري راهبردهاي کاهشیپردازد که در ارتباط با شکلمی

تصادي اق -هاي سیستم اجتماعیباشد. بالیاي به وقوع پیوسته: از آنجایی که این ابزار، ضعفاجراي اقدامات کاهش ریسک می

قبل  وساز مجدد و بازیابی براي رسیدن به شرایطنماید، بنابراین قادر است تا در ساختدیده از بالیاي طبیعی را برجسته میآسیب

ثر واقع ؤیک فرصت براي توسعه آینده، م عنوانبهن، انطباق یافتن با شرایط جدید و استفاده از بالیاي طبیعی و یا حتی بهتر از آ

ابزار ارزیابی ریسک بالیا، ابزاري کلی است که چندین شاخص ترکیبی را براي خطر،  با این حال، باید توجه داشت که اگرچهشود. 

هاي کند، اما این ابزار تنها قادر است تا به جنبهي ایجاد کرده و امتیازي کلی تعریف میآورپذیري و تابدر معرض خطر بودن، آسیب

 این است. شدهن دیده ابزار این باشند، درمی نیز تربه نوعی مهم که کیفی ابعاد که حالی کمی ارزیابی/ مدیریت ریسک بپردازد، در

  هاي کمی تمرکز شده است.ش بر روي جنبهمورد بحث قرار خواهد گرفت. در این بخ 6موضوعات در بخش 

                                                           
1. Italian Stability Law 
2. Firms 
3. Building the Disaster Risk Assessment Tool (DRAT) 
4. Composite indicator 
5. Ex-ante and ex-post disaster risk management 
6. Mitigation strategies 
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  1خطر. 3-1

 4، این موضوع براي هر شهر3شود. براساس اطالعات (دفتر ملی آمار ایتالیا)میگیري اندازه 2خطر معموالً توسط منابع سازمانی

هاي ، زلزله و فورانمحاسبه شده است: الف) یک میزان خاص براي چهار خطر اصلی تهدیدکننده ایتالیا (مانند رانش زمین، سیل

  ).6)؛ ب) یک میزان ترکیبی براي هر یک از خطرات ذکر شده (شاخص ریسک خطرات چندگانه5آتشفشانی

ها، پنج سطح هایی براي محدوده شهرهاي در معرض خطر رانش زمین تهیه کرده است، این دادهدادهدفتر ملی آمار ایتالیا 

شود می 7گذاري، براي تمام سطوح محتمل، ارزش1هاي مذکور از صفر تا نماید. دادهمیمحتمل وقوع خطر (از زیاد به کم) را تعریف 

گذاري شده ، پروکسی خطر رانش زمین در تمام نقاط شهري (که مجدداً بین صفر تا یک ارزش8و سپس، با محاسبه میانگین ساده

یز فرآیندي مشابه با رانش زمین صورت گرفت (شکل در تهیه نقشه خطر ناشی از سیل ن الف). -2است) به دست خواهد آمد (شکل 

محدوده شهرهاي در معرض خطر سیل را بر اساس سه سطح محتمل وقوع خطر دفتر ملی آمار ایتالیا ب). در این خصوص،  -2

 ید.گرد گذاري شده و سپس میانگین ساده آنها محاسبهها نیز در تمام سطوح محتمل، از صفر تا یک ارزشارائه نمود. این داده

 -زمین یسکر نماید.می منتشر را لرزهزمین خطر هايداده آتشفشان، و ژئوفیزیک ملی سازمان مطالعات اساس بر ایتالیا آمار ملی دفتر

  ج). -2، محاسبه گردید (شکل 10»باالترین سطح شتاب زمین« 9لرزه با تعیین مقادیري بین صفر تا یک از حداکثر مقدار شهري

شهر). از آنجایی که ریسک مربوط به فوران آتشفشان  150باشد (کمتر از ی در معرض خطر فوران آتشفشان میدر ایتالیا، مناطق

ت تأثیر هایی که به صورت بالقوه تحتواند به آنجا برسد، بین محدودهبه حداکثر مسافتی بستگی دارد که گازهاي آتشفشانی می

) و مناطقی که ممکن است به صورت اتفاقی تحت Vesuviusنواحی پیرامون  باالي فوران آتشفشان هستند (مانند منطقه قرمز در

و  1) تمایز قائل شده است. براي نقاط شهري گروه اول، ارزش Vesuviusتأثیر قرار گیرد (مانند مناطق زرد در نواحی پیرامون 

  11در نظر گرفته شده است. 5/0براي گروه دوم ارزش 

اقع آید، که در وگیري شده، نقشه خطرات چندگانه براي تمام نقاط شهري ایتالیا به دست میاز ترکیب تمام خطرات اندازه

ست، خطرات آمده ا 2طور که در شکل د). همان-2باشد (شکل در نظر گرفته شده براي خطرات مختلف می 12هايمیانگین ارزش

 15باشند: همواره ضریب همبستگی ساده 14رسد که فاقد همبستگیبرخوردارند و به نظر می 13مختلف از توزیع جغرافیایی ناهمگونی

 باشد.درصد می 15، کمتر از 16بین خطرات مختلف، در شرایط مطلق

  

                                                           
1. Hazard 
2. Institutional sources 
3. Italian National Statistical Office (ISTAT) 

  د تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.)، مورSardiniaبا توجه به تغییر مرز استان و نقاط شهري، منطقه ساردینیا (. 4
5. Landslides, floods, earthquakes and volcanic eruptions 
6. Multi-hazard risk index 
7. Scaled 
8. Simple average 
9. Maximum municipal value 
10. Peak ground acceleration 

شهر:  8و بسیاري آتشفشان کوچک دیگر وجود دارد: براي گروه دوم (شامل  Vesuvius, Etna لطفاً توجه داشته باشید که در ایتالیا دو آتشفشان اصلی .11

Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lipari, Lacco Ameno, Pantelleria and Serrara Fontana در نظر  5/0) ارزش

  اشد.باي ارائه نشده است اما در صورت درخواست موجود میطر آتشفشان هستند، نقشهگرفته شد. از آنجایی که تعداد کمی از شهرها تحت تأثیر خ
12. Scaled values 
13. Heterogeneous geographical distribution 
14. Uncorrelated 
15. Simple correlation coefficient 
16. In absolute terms 
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  ابزار ارزیابی ریسک بالیا در ایتالیا مدیریت ریسک بالیا:

      

  ر وقوع بالیاي طبیعی در محدوده نقاط شهري ایتالیاخط. 2 شکل

  

دهد که اغلب نقاط نشان می 3الزم به ذکر است که توزیع خطرات در سطح شهري براساس نوع خطر متفاوت است. شکل 

زمین و سیل) مواجه هستند در حالی که ریسک الف و ب به ترتیب رانش -3شهري ایتالیا با خطر بسیار کم هیدروژئولوژیکی (شکل 

ج). در نهایت تعداد اندکی از شهرها در معرض خطر -3هاي خطر توزیع شده است (شکل تري در تمام دستهمساوي طوربهزلزله 

درصد  5قابل شناسایی است چرا که  1»توزیع دم سنگین« د). با مشاهده توزیع خطرات چندگانه، یک -3ن قرار دارند (شکل آتشفشا

 هـ). -3باشند (شکل از نقاط شهري داراي درجه باالیی از خطرات چندگانه می

                                                           
1. Rather heavy tailed distribution 
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  ابزار ارزیابی ریسک بالیا در ایتالیا مدیریت ریسک بالیا:

  در معرض خطر بودن. 3-2

آید، ي، قدمی مهم در ارزیابی اثرات بالیاي طبیعی به حساب میاقتصاد -اجتماعی »در معرض خطر بودن«گیري میزان اندازه

) در تحلیل و مدیریت ریسک، به این موضوع کمتر پرداخته شده است. قدم بعد، تجزیه 2017( 1براساس نظرات مارین و مودیکا

عاد دربرگیرنده تمامی اب تواندهاي مستقیم میباشد. مولفههاي مستقیم و غیرمستقیم آن میبه مولفه »در معرض خطر بودن«

مثال، وقایع شدید  عنوانبه 2بالقوه تحت تأثیر مستقیم بالیاي طبیعی و انسانی هستند. طوربهکالبدي، مالی و انسانی باشد، این ابعاد 

البدي، ک هاي غیرمستقیم شامل تمامی ابعادها شود. برخالف آن، مولفهدیدگی ساختمانتواند به مردم صدمه زده و موجب آسیبمی

وکار و سبباشد. براي مثال، وقفه در کبالقوه تحت تأثیر غیرمستقیم بالیاي طبیعی و انسانی می طوربهمالی و انسانی است که 

هاي تولیدي (محلی و جهانی) اثرگذار باشد، بر تمام زنجیره عرضه فعالیت«تولیدات به واسطه وقایع شدید، ممکن است 

کنندگان در فرآیند تولید، کمبود با کاهش تقاضا و کاهش فروش مواجه خواهند شد. مصرف 3ايهکنندگان کاالهاي واسطعرضه

  ).Marin and Modica, 2017: 58( »کنندگان جایگزین برآیندمواد اولیه را تجربه خواهند کرد و ممکن است به دنبال عرضه

هاي اقتصادي در شعاع بالقوه با در نظر گرفتن فعالیتو  4خروجی -هاي جداول ورودي)، براساس داده2017مارین و مودیکا (

ي در نقاط شهر »در معرض غیرمستقیم خطر بودن«کیلومتري از مرکز نقاط شهري مورد مطالعه) به برآورد  50یا  20ریسک (شعاع 

تقیم خطر در معرض غیرمس«ز اند. در این مقاله، رویکرد مذکور بهبود یافته است چرا که مفاهیم اقتصادي بیشتري اایتالیا پرداخته

شناسایی  6مانند محدوده بازار نیروي کار محلی 5هاي محلیجغرافیایی براي توزیع شوك -اتخاذ گردید و محدوده اقتصادي »بودن

 گردید.

 اند:براساس متغیرهاي زیر مورد ارزیابی قرار گرفته »در معرض خطر بودن«هاي مستقیم براساس ادبیات این موضوع، مولفه

هاي بالقوه مستقیم وقفه ناشی از دهنده هزینه، نشان»فروش«. 7هاي مسکونیها و ارزش مالی ساختمانفروش، سرمایه شرکت

وه بر این باشد. عالاي میگیري تخریب بالقوه کاالهاي سرمایه، براي اندازه»هاسرمایه شرکت«وکار است. بالیاي طبیعی در کسب

ها که بخش دیدگی ساختمانگیرد. در این متغیر، پتانسیل آسیبمسکونی نیز مورد بررسی قرار می دو، متغیر ارزش مالی واحدهاي

اعالم  8رصدخانه بازار امالك توسط 2015شود. ارزش متوسط مسکن در سال دهد، ارزیابی میمهمی از ثروت افراد را تشکیل می

 ,.Meroni et alباشد. (مراجعه شود به می ر ملی آمار ایتالیادفت هاي سرشماري جمعیتاساس داده شده است و سطوح مسکونی بر

ستفاده شده ا دفتر ملی آمار ایتالیاتوسط  9اوکار ایتالیهاي ثبت کسبها (در سطح شهري)، از داده). براي برآورد فروش شرکت2017

ی) و سپس در سطح نقاط شهري و براساس هاي ملها، در ابتدا در سطح بخشی (با استفاده از حساباست. در نهایت، سرمایه شرکت

                                                           
1. Marin and Modica 

شود، این خسارات در ن         . 2 شی از اقدامات قبلی در نظر گرفته  ست که در توصیف در معرض مستقیم خطر بودن، خسارات بالقوه نا یجه تاین اقدام رایجی ا

مومی و غیره ونقل عها و حملوآمد به محل کار بر اثر قطع شـــدن جادهبالیایی همچون از بین رفتن محصـــوالت گیاهی و ماشـــینی، عدم امکان رفت

  شوند.گیري میهاي مستقیم در قالب ارزش فروش واحدهاي محلی اندازهباشد. این هزینهمی
3. Intermediate goods 
4. Input-Output tables 
5. Local shocks diffusion 
6. Local labour market area 
7. Sales and capital stock of firms and monetary values of residential buildings 
8. Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) 

٩ .Italian Business Registry (ASIA) :میزان  بینیوکار ایتالیا شامل اطالعات تعداد کارکنان و فروش در هر گروه، بوده تا از آن براي پیشثبت کسب

) استفاده interval regression modelاي (شهري مورد نظر با استفاده از مدل رگرسیون بازه فروش محصوالت تولید شده توسط موسسات واقع در نقاط

أسیس ها، به شرح تپردازد. فروش در سطح شرکتها به تفکیک هر صنعت میشود. این مدل به تخمین فروش به عنوان عملکرد تعداد کارکنان شرکت

   پردازد.در آن می شرکت (در شهرهاي مختلف) نسبت به استخدام نیرو
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در معرض خطر «هاي غیرمستقیم شاخص با توجه به مولفه 1سهم کارکنان در هر بخش (در سطح شهري) برآورد خواهد شد.

اي )، دو اقدام مختلف صورت گرفته است. در اولین اقدام، مقصد کاالهاي واسطه2017، و براساس نظرات مارین و مودیکا (»بودن

فعال در  هايتوانند توسط شرکتسهم فروش محاسبه و در شهر مرجع تولید شده است، به این ترتیب، کاالها می عنوانبهی، نهای

در دومین اقدام،  2ها (اما متعلق به محدوده بازار نیروي کار محلی و موجود در جداول ورودي و خروجی ملی) جذب شود.سایر بخش

مشابه، در عرضه  »محدوده بازار نیروي کار«هاي موجود در گیرد که شرکترا دربرمی اي وسعتیهاي واسطهمنابع ورودي

خروجی  -نماید. این شاخص نیز با استفاده از جداول وروديهاي موجود در شهر مرجع کمک میبه شرکت 3ايهاي واسطهورودي

این اقدامات قادرند تا شوك غیرمستقیم ناشی از هاي عرضه بپردازد. هر دوي بخش ایتالیا محاسبه شده است تا به تعیین وزن

بالیاي طبیعی را در نقاط شهري بکاهند اما ممکن است که از وقفه فعالیت تولیدي حاصل از ارتباط زنجیره عرضه و شهرهاي 

  تحت تأثیر، آسیب ببینند.

ترکیبی (میانگین تمام  گذاري شده و سپس به صورت یک شاخصارزش 1بین صفر تا  »در معرض خطر بودن«هاي مولفه

هاي شمالی (الف، ب، ج)، قسمت 4). در شکل 4شوند (شکل اند) جمع میگذاري شدهها که مجدداً بین صفر تا یک ارزشمولفه

هاي مسکونی) هستند. در رابطه با هاي مستقیم (مانند فروش، سرمایه و ارزش ساختمانمنطقه داراي بیشترین ارزش مولفه

اي (مانند توسکانی، الزیو و ، نقاط شهري موجود در مناطق مرکزي و جزیره»در معرض خطر بودن«ستقیم هاي غیرممولفه

کلی، شاخص  طوربههـ).  و د -4دارند (شکل  »بازار نیروي کار محلی«هاي موجود در غالباً وابستگی شدیدي به شرکت 4سیسیلی)

  ها مربوط به مناطق شمالی است.ه باالترین ارزشدهد کو) نشان می -4(شکل  »در معرض خطر بودن« ترکیبی

    

                                                           
  رجوع شود. Marin and Modica, 2017. براي اطالعات بیشتر در مورد برآورد فروش و سرمایه در سطح شهري به 1
صادي تحت عنوان      2017. تفاوت رویکرد این مقاله با نظرات مارین و مودیکا (2 ضر نهاد اقت ست که در مقاله حا » محدوده بازار نیروي کار محلی«) این ا

  کیلومتري). 50یا  20شود و نه یک مسافت خام (مانند نقاط شهري موجود در شعاع یده مینام
3. Intermediate inputs 
4. Tuscany, Lazio and Sicily 
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  ابزار ارزیابی ریسک بالیا در ایتالیا مدیریت ریسک بالیا:
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  آوريپذیري و تابآسیب. 3-3

ها قیقاند. اما تعداد اندکی از تحآوري پرداختهپذیري و تابدهد که محققان چطور به تحلیل آسیبمرور ادبیات پیشین نشان می

) و مفهوم 2006( 1پذیري توسط آدگرمثال، مفهوم آسیب عنوانبهاند. به این دو موضوع با روش سیستماتیک و جامع پرداخته

  ) مورد بررسی قرار گرفته است.2015( 2آوري توسط مودیکا و رگیانیتاب

یی هااند. آنها، تمام شاخصآوري انجام دادهپذیري و تابهاي آسیب) مروري سیستماتیک بر شاخص2018مودیکا و همکارانش (

وصیات بندي از خصگردید، با هدف تعریف یک طبقهآوري استفاده میپذیري و تابگیري آسیبدازهرا که در ادبیات موجود براي ان

قاله، اند. در این ماند. در عین حال، آنها خصوصیات مشترك این دو مفهوم را نیز مشخص نمودهاصلی دو مفهوم فوق، لیست نموده

آوري مورد پذیري و تابهاي ترکیبی آسیبظور ایجاد شاخص) به من2018آوري شده توسط مودیکا و همکارانش (دانش جمع

  استفاده قرار گرفته است.

 آوريپذیري و تابهاي آسیبمعمول در ساخت شاخص طوربههایی را که مودیکا و همکارانش در بخش مرور ادبیات، ویژگی

ق این مقاله نیز با تکیه بر ادبیات موجود و از طریاند. به این ترتیب، در شود، فهرست نمودهدر برابر بالیاي طبیعی استفاده می

محدود گردید. بر این  3هاي مرتبط انتخاب و فرآیند دلبخواهیدرصد از ادبیات، شاخص 15انتخاب متغیرهاي موجود در حداقل 

  آوري مشخص شد.متغیر براي شاخص تاب 13پذیري و متغیر براي شاخص آسیب 17اساس، 

) گزارش شده است، این اجازه را به ما 2018هر شدن هر ویژگی که از سوي مودیکا و همکارانش (عالوه بر این، تعداد ظا

دار بپردازیم. در هر دو دهد که براساس تعداد دفعات ظاهر شدن هر ویژگی در ادبیات، به محاسبه یک شاخص ترکیبی وزنمی

درصد  71پذیري و ان ثروت که در نیمی از مقاالت آسیبآوري) نقش متغیرهاي اقتصادي (همچون میزپذیري و تابمفهوم (آسیب

 هاي دیگر بسیار خاص هستند.باشد در حالی که برخی ویژگیآوري ظاهر شده است) از اهمیت بسیاري برخوردار میاز مقاالت تاب

پذیري، بیش از یبدرصد)، در شاخص آس 25درصد) و ساختمانی ( 44درصد)، جمعیتی ( 34مثال، متغیرهاي کشاورزي ( عنوانبه

وکار درصد) و تراکم کسب 26ها (درصد)، سازمان 26اند. اما در مقابل، متغیرهاي مربوط به آموزش (آوري ظاهر شدهشاخص تاب

  اند.آوري بیشتر مورد اشاره قرار گرفتهدرصد) در شاخص تاب 19(

گین هاي نهایی شامل میانسبه شدند و شاخصآوري بین صفر تا یک محاپذیري و تابدهنده آسیبهاي تشکیلتمام شاخص

  ).2و  1شوند (جدول هاي نهایی، مجدداً بین صفر تا یک محاسبه میباشد. شاخصهاي مختلف میدهی شده مولفهوزن

  

  

    

                                                           
1. Adger 
2. Modica and Reggiani 
3. Arbitrariness of the process 
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  ابزار ارزیابی ریسک بالیا در ایتالیا مدیریت ریسک بالیا:

  پذیريهاي شاخص آسیبمولفه. 1جدول 

  پذیريآسیب  ردیف
  میزان

  ظاهرشدن
  وزن  توضیحات  منبع اطالعات

  +  1473/7  سهم اراضی کشاورزي  2010سرشماري کشاورزي   4/34  گسترش کشاورزي  1

2  
وابستگی به 

  کشاورزي
  +  2412/3  تعداد احشام به ازاي هر فرد  2010سرشماري کشاورزي   6/15

  +  1004/9  نسبت وابستگی  2011سرشماري جمعیت   8/43  سن  3

  -  697/11  متوسط درآمد هر خانوار  وزارت اقتصاد و دارایی  3/56  ثروت  4

  +  4355/8  خانوارهاي با پتانسیل اقتصادي ضعیف  2011سرشماري جمعیت   6/40  رفق  5

  +  Gini  5502/4شاخص   شهر آتالنتاکالن  9/21  نابرابري  6

  +  1943/5  میزان بیکاري  2011سرشماري جمعیت   25  بیکاري  7

  شهر آتالنتاکالن  8/18  ظرفیت سازمانی  8

یانگین   عنوانبه شـــاخص ترکیبی  م

شاخص زیر تعریف    ا Zامتیازات  سه  ز 

  شده است:

  کارکنان ادارات دولتی در کل جمعیت -

تی در کــل       - ل موزش دو کنــان آ کــار

  جمعیت

  کارکنان بهداشت عمومی -

9061/3  -  

  وزارت داخلی  6/15  حقوق سیاسی  9
پــارلمــانی    2014گردش انتخــابــات    

  اتحادیه اروپا
2412/3  -  

  +  4355/8  تراکم جمعیت  2011سرشماري جمعیت   6/40  فشار جمعیت  10

  +  2412/3  سرانه کاربري  ISPRA  6/15  شهرنشینی  11

  شهر آتالنتاکالن  25  خصوصیات ساختمانی  12

هیرشــمن براي  -شــاخص هرفیندال

هاي مسکونی و غیرمسکونی   ساختمان 

  (ترکیب عملکردي)

1943/5  +  

13  
حفاظت از 

  زیستمحیط
  2010سرشماري کشاورزي   6/15

ستفاده       شده  سهم مساحت کشاورزي ا

  نسبت به کل اراضی کشاورزي
2412/3  +  

  2011سرشماري جمعیت   8/43  آموزش  14

سالی که در   24تا  15نسبت بین افراد  

ــور دوره هــاي آموزشـــی منظم حضـ

ــته    24تا   15اند به کل جمعیت     نداشـ

  سال

1004/9  +  

  2011سرشماري جمعیت   6/15  خانواده  15
تک          هاي  خانوار عداد  بت بین ت ــ نسـ

  انوارهاسرپرست به کل خ
2412/3  +  

  2011سرشماري جمعیت   6/15  شرایط زنان  16
شتغال     شتغال مردان به میزان ا میزان ا

  زنان
2412/3  +  

  وزارت بهداشت  5/37  بهداشت و سالمت  17
خت    عداد ت تان براي      ت ــ مارسـ هاي بی

  سکنه 10000
7914/7  -  
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  آوريهاي شاخص تابلفهؤم .2جدول 

  آوريتاب  ردیف
  میزان

  ظاهر شدن
  وزن  توضیحات  ع اطالعاتمنب

  +  2277/5  تعداد هر واحد در هر کیلومترمربع  DB  4/19  وکارتراکم کسب  1

  +  132/19  متوسط درآمد هر خانوار  وزارت اقتصاد و دارایی  71  ثروت  2

  -  0900/6  سرانه بدهی دولت  AIDA - PA  6/22  بدهی  3

  29  فقر  4
سرشماري جمعیت 

2011  
  -  8146/7  دي ضعیفخانوارهاي با پتانسیل اقتصا

  +  2277/5  شاخص استطاعت   Fiscalآژانس  -OMI  4/19  مالکیت خانه  5

  6/51  بیکاري  6
سرشماري جمعیت 

2011  
  -  905/13  میزان بیکاري

  +  0900/6  میزان فروش به ازاي هر کارمند  Asia - Istat  6/22  قدرت (بازدهی) تولید  7

  DB  1/16  وابستگی بخشی  8
هیرشــمن بر  -شــاخص تمرکز هرفیندال -

  کارکنان در هر بخش اقتصادي
3385/4  -  

  AIDA- PA  4/19  تأثیر دولت  9
هاي شده/ هزینه برعهده دولتهزینه پرداخت

  شهري
2277/5  +  

  شهر آتالنتاکالن  8/25  ظرفیت سازمانی  10

 عنوان میانگین امتیازاتشـــاخص ترکیبی به

Z :از سه شاخص زیر تعریف شده است  

  لتی در کل جمعیتکارکنان ادارات دو -

  کارکنان آموزش دولتی در کل جمعیت -

  کارکنان بهداشت عمومی -

9523/6  +  

  8/25  آموزش  11
سرشماري جمعیت 

2011 

ــبت بین افراد   ــالی که در   24تا   15نسـ سـ

اند به هاي آموزشی منظم حضور نداشته   دوره

  سال 24تا  15کل جمعیت 

9523/6  +  

  وزارت بهداشت  6/22  بهداشت و سالمت  12
تان براي     عداد تخت  ت ــ  10000هاي بیمارسـ

  سکنه
0900/6  +  

  8/25  سرمایه اجتماعی  13
نانیچینی و همکارانش 

)2013(  

به   ــاخص ترکیبی  یانگین نمرات  شـ عنوان م

  ود:شهاي زیر تعریف میشده شاخصنرمالیزه

 هاي غیرانتفاعیتعداد انجمن -

 تعداد کارکنان در انجمن غیرانتفاعی -

 هاي خونیکمک -

هاي غیرورزشی که به فروش  زنامهتعداد رو -

 نفر 1000رسد/ می

 WVSدر  1»تحملی« االتؤپاسخ به س -

  WVSدر  2»اعتمادي«االت ؤپاسخ به س -

9523/6  +  

                                                           
1. Tolerance 
2. Trust 
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  ابزار ارزیابی ریسک بالیا در ایتالیا مدیریت ریسک بالیا:

اسخ تر از ظرفیت پآوري براي جذب ظرفیت بازیابی (میان/ بلند مدت) یک قلمرو، مناسبالزم به ذکر است که شاخص تاب

 6پردازد (براي جزئیات و شرح بیشتر این موضوع، به بخش ملی در مواقع اضطراري به مدیریت می اولیه است، چرا که غالباً سطوح

  مراجعه شود).

هاي مذکور، ها در نقشهتر شدن رنگدهد. با تیرهآوري (ب) را نمایش میپذیري (الف) و تابهاي آسیب، نقشه5شکل 

  باشد.آوري کمتر میپذیري محدوده باالتر و تابآسیب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آوري در ایتالیاپذیري و تاب. شاخص آسیب5شکل 

  

اقتصادي و ظرفیت پایین براي جذب و انطباق پس از  -پذیري بیشتر اجتماعی، مناطق جنوبی به دلیل آسیب5براساس شکل 

  تري مواجه است.وضعیت بحرانی شوك، با

 تشریح ابزار ارزیابی ریسک بالیاي طبیعی. 4

زار ارزیابی اب هاي قبلی درخصوص یک شاخص ترکیبی، به تشریحهاي ذکر شده در بخشآوري تمام مولفهجمعدر این بخش، با 

  گردد.ریسک بالیاي طبیعی پرداخته شده و به نوعی ریسک کلی در نقاط شهري ایتالیا خالصه می

 قدم بعدي، یک شاخص ترکیبی عنوانبهد. دهنرا شرح میارزیابی ریسک بالیاي طبیعی ابزار  1هاي واحدلفهؤم 5و  4، 2 اشکال

  شود.آوري تعریف گردید، در معرض خطر بودن نیز در مرحله بعد به این شاخص اضافه میپذیري و تابشامل، خطر، آسیب

دهی شده است. در آوري نقاط شهري ایتالیا وزنپذیري و تابدهد که در آن میزان آسیب، خطرات مختلف را نشان می6 شکل

ود بلکه میزان آمادگی شگیري مین تصویر نه تنها ریسک بالقوه ناشی از احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن توسط بالي طبیعی اندازهای

ته از دهنده آن دستر، نشانشود. نواحی تیرهنقاط شهري در کاهش آسیب و واکنش اضطراي نسبت به آسیب رخ داده، بررسی می

رود بازیابی پس از شوك براي آنها به سختی صورت تري براي آسیب دیدن دارند و انتظار مینقاط شهري است که پتانسیل باال

هاي جنوبی کشور قرار دارند، الف نشان داده شده است)، در قسمت -6پذیرد. اکثر نواحی بحرانی در ایتالیا (چنانچه در تصویر 

و با توجه به نوع خطر، ی. این سنارSicilyو  Calabria ،ویژه در شمال)(به Campania ،Abruzzo ،Apuliaالخصوص در علی

                                                           
1. Single components 



 

 

 1398ماه تیر |51شماره  |دهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

60 

 Valleباشد (رانش زمین در باشد. براي مثال خطرات رانش زمین و هیدروژئولوژیک در سایر مناطق نیز وخیم میمتفاوت می

d’Aosta هاي شمالی و خطرات هیدروژئولوژیک در بخشEmilia Romagnaبا شاخص  هاییلرزه شباهت). در عوض، خطر زمین

  چندگانه دارد. خطر

شود تا یک شاخص ترکیبی جامع براي ارزیابی ریسک بالي به این شاخص اضافه می »در معرض خطر بودن« در نهایت،

ت در باشد چرا که ممکن اسهاي اقتصادي میپذیر و فعالیتبه دست آید. در معرض خطر بودن در ارتباط با کاالهاي آسیب طبیعی

نتیجه مجموع خطرها (الف) و  7تمال باالي وقوع خطر در ترکیب با ارزش اقتصادي پایین محدوده باشد. شکل هایی، احموقعیت

ها، این موضوع به تحلیل »در معرض خطر بودن« دهد. با اضافه نمودنهمچنین خطرها به صورت واحد (ب، ج، د) را نشان می

پذیري باال و فاقد و آسیب برخی از نقاط شهري که داراي خطر شود که احتمال رنج بردن از آسیب اقتصادي برايروشن می

الخصوص براي برخی نقاط شهري واقع در مناطق مرکزي و جنوبی ). این موضوع علی6آوري هستند، نسبتاً پایین است (شکل تاب

اشد. بالعکس، برخی ب(جایی که در معرض خطر بودن پایین است) درست می ,Moliseو  Abruzzo ،Campaniaایتالیا همچون 

پذیري در سطح متوسط باال و میزان در معرض خطر بودن در سطح باال ، خطر و آسیبTuscany Northernنقاط شهري واقع در 

  آوري وجود ندارد، در این مناطق احتمال مواجه شدن با آسیب شدیدتر اقتصادي وجود دارد.بوده و تاب

  آوري در ایتالیاپذیري و تاب، آسیب. ترکیب شاخص خطر6شکل 
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  ابزار ارزیابی ریسک بالیا در ایتالیا مدیریت ریسک بالیا:

  . شاخص ارزیابی ریسک بالي طبیعی7شکل 

  

  ریسک بالیاي طبیعی 1بنديطبقه. 5

ل بین ممکن است اثرات متقاب که ترکیب ابعاد مختلف در ارزیابی ریسک بالیاي طبیعی نشان داده شده است، 7و  6در تصاویر 

خطر بودن  پذیري و در معرضآوري، آسیبتر، تابند. به منظور ارزیابی چنین اثرات متقابلی با یک روش دقیقابعاد مذکور پنهان بما

ترکیب گردید، بنابراین، الگوهاي رایج در نقاط  2ايصورت جداگانه) با تحلیل خوشهبودن به (در معرض خطر مستقیم و غیرمستقیم

بندي با خطر واقعی نقاط شهري و با هدف ، تعیین گردید. سپس این طبقهشهري مختلف از نظر مستعد بودن بالیاي طبیعی

  شود.، ادغام می3شناسایی نقاط با خطر باال

باشد که پذیري و در معرض خطر مستقیم و غیرمستقیم بودن میآوري، آسیبگیري میزان تاباي براساس اندازهتحلیل خوشه

طور که توسط تغییر یافته است. در این مقاله، همان 4هاي صدکیخارجی، به رتبه تمام آنها به منظور محدود نمودن نفوذ عوامل

ها تعریف گردید. در قدم اول، اي براي ترکیب بهینه خوشه) پیشنهاد شده است، یک روش دو مرحله2009و همکارانش ( 5هایر

                                                           
1. Taxonomy 
2. Cluster analysis 
3. Hot spots 
4. Percentile ranks 
5. Hair et al. 
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از طریق ارزیابی تمایز  2مراتبیبندي سلسلهشه)، خوMilligan and Cooper, 1985( 1هاي بهینهمنظور دستیابی به تعداد خوشهبه

نقطه  عنوانبههاي به دست آمده (و مراکز مرتبط) ، خوشه3مراتبیبندي غیرسلسلهها انجام شد. در قدم دوم، از طریق خوشهخوشه

بندي از نوع الگوریتم هدر این مقاله از الگوریتم خوش 4ها استفاده گردید.شروع براي انتصاب مجدد و بهینه نقاط شهري به خوشه

در  7هاي مجزاي ممکناي در تمام جفتمتغیرهاي خوشه 6استفاده شده است، که در آن مربع فاصله اقلیدسی 5اتصالی متوسط

ود. شها، محاسبه میها و به حداکثر رساندن فواصل میان خوشههاي مختلف با هدف به حداقل رساندن فواصل درون خوشهخوشه

اي در میان شش خوشه ، میانگین رتبه صدکی متغیرهاي خوشه3اند. جدول یند، شش خوشه اصلی شناسایی شدهبراساس این فرآ

  9.دهدهمراه با مساحت و جمعیت نقاط شهري در هر خوشه را نشان می 8مناطق شهري مختلف
  

  ها (میانگین صدك)پروفایل خوشه. 3جدول 

  خوشه
در معرض 

  خطر مستقیم

در معرض خطر 

  مغیرمستقی
  پذیريآسیب  آوريتاب

مساحت 

  (کیلومترمربع)

  جمعیت

  (در هزار)

1  
مقــادیر کم در معرض       

  آوردنبودن و تاب
24  38  54  23  45394  1469  

2  
در معرض بودن مستقیم  

  اما آماده براي واکنش
78  26  81  30  30924  16211  

3  

در معرض بــاالي خطر 

ــراي  ــاده ب ــودن و آم ب

  واکنش

73  76  73  33  53210  17162  

4  
مقــادیر کم در معرض       

  پذیريبودن و آسیب
38  24  43  68  34656  2773  

5  
نده و در معرض   ــکن شـ

  خطر غیرمستقیم بودن
21  75  20  78  69411  3712  

  16055  39990  80  20  70  70  مناطق با خطر باال  6

  57382  273587  50  50  50  50  مجموع

  

                                                           
1. “optimal” number of clusters 
2. Hierarchical clustering 
3. Non-hierarchical clustering 

شه  .4 سله   تکنیک خو سل صورت زنجیره بندي  شه مراتبی به  شاهدات در   ها را تجزیه میاي خو صیص مجدد م هاي مختلف درخت را شاخه  کند و اجازه تخ

تمایزتر را تر و مهاي همگنباشد و اجازه تخصیص مجدد مشاهدات براي ایجاد خوشه    تر میمراتبی بسیار منعطف بندي غیرسلسله  دهد. تکنیک خوشه نمی

  دهد.می
5. Average linkage algorithm 
6. Squared Euclidean distance 
7. Possible pairs of individuals 
8. Six different clusters of municipalities 

  آوري است، معکوس شده است.دهنده سطح باالتري از تابتر که نشانآوري با مقداري بزرگ. براي راحتی تفسیر، میزان تاب9
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  ابزار ارزیابی ریسک بالیا در ایتالیا مدیریت ریسک بالیا:

  تنگرف نظر در با هاخوشه خصوصیات کنندهبازتاب هارچسبب این شوند،می داده شرح 1هابرچسب توسط مختلف هايخوشه

: این خوشه، آن »آوردنمقادیر کم در معرض بودن و تاب«باشد. خوشه اول پذیري میآوري و آسیبدر معرض خطر بودن، تاب

مترین و داراي ک تر از سطح متوسط)دسته از مناطق شهري را که در معرض خطر مستقیم و غیرمستقیم پایین (به مراتب پایین

باشند. یآور نیز متاحدي تاب اي باالتر از حد متوسط،دهد. این مناطق شهري، با نمرهها هستند، نشان میپذیري در تمام خوشهآسیب

و  »در معرض خطر اقتصادي بودن«چرا که  ؛مناطق شهري موجود در این خوشه در مقابل بالیاي طبیعی حساس نیستند

: »در معرض بودن مستقیم اما آماده براي واکنش«متوسط به باال است. خوشه دوم  »آوريتاب«پایین بوده و  بسیار »پذیريآسیب«

ذیري پآوري و آسیباما داراي باالترین میزان تاب ؛باشدمی» در معرض خطر مستقیم بودن«این خوشه داراي باالترین سطح از 

رد. نقاط شهري موجود در این خوشه، ممکن است در برابر بالیاي طبیعی که پایین بوده و در معرض خطر غیرمستقیم نیز قرار دا

هش رسد که این نقاط شهري براي کامستقیماً بر آنها اثرگذار است (در معرض خطر مسقیم بودن باال) حساس باشند اما به نظر می

ر بودن در معرض باالي خط« ه باشند. خوشه سومآوري باال) آمادپذیري پایین) و بازیابی پس از شوك (تابخسارات و تلفات (آسیب

با این استثنا که در این خوشه، نقاط شهري به وسیله در معرض خطر مستقیم  ،باشد: بسیار مشابه با خوشه دوم می»پذیريو آسیب

مقادیر « ارمشه چهبایست خطرات پیرامون خود را نیز در نظر بگیرند. خوشوند: بدین معنی که این نقاط میبودن باال توصیف می

در معرض «دهد که با وجود مقدار نسبتاً پایین : این خوشه آن دسته از نقاط شهري را نشان می»پذیريکم در معرض بودن و آسیب

خطر  شکننده و در معرض«باشند. خوشه پنجم پذیر می، اما در برابر بالیاي طبیعی آسیب»خطر مستقیم و غیرمستقیم بودن

پذیر و ضعیف است اما دربرگیرنده آن دسته از نقاط شهري است که آوري، آسیباین خوشه نیز، به لحاظ تاب :»بودن میرمستقیغ

اشد. در بترین حد میمتوسط در پایین طوربهتنها در معرض خطر غیرمستقیم بوده و در عین حال در معرض خطر مستقیم بودن 

آید چرا که شامل آن دسته از نقاط شهري ترین خوشه به حساب می: این خوشه جالب»مناطق با خطر باال«نهایت، ششمین خوشه 

آوري و باالترین مقادیر در معرض خطر مستقیم و ترین متوسط تابپذیري، پایینباشد که داراي باالترین متوسط آسیبمی

غیرمستقیم هستند. به همین دلیل، وقوع بالیاي طبیعی در 

 باعث تلفات و خسارات مستقیم این نقاط شهري، احتماالً

و غیرمستقیم شده و بازیابی با توجه به درجه پایین 

  ساز خواهد بود.آوري، بسیار مسئلهتاب

، توزیع جغرافیایی نقاط شهري موجود در 8شکل 

  دهد.هاي مختلف را نشان میخوشه

  

  

  

  
  بندي نقاط شهري . خوشه8شکل 

                                                           
1. Labels 
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 طوربه اًتقریب ششم) و پنجم (خوشه »بودن میرمستقیغ خطر معرض در و شکننده« و »باال خطر با مناطق« شهري نقاط

کم در  ریمقاد« و »آوردنکم در معرض بودن و تاب ریمقاد«قرار دارند. نقاط شهري متعلق به  1انحصاري در مرکز جنوبی ایتالیا

هاي هستند در حالی که نقاط شهري موجود در خوشه ه(خوشه اول و چهارم)، در مناطق مختلف پراکند »يریپذبیمعرض بودن و آس

(خوشه سوم و دوم) در  »در معرض بودن مستقیم اما آماده براي واکنش«و  »واکنش يخطر بودن و آماده برا يدر معرض باال«

شخص شد و م کند، تقسیمی که در بخش قبلجنوب را تأیید می -اي، تقسیم شمالاند. تحلیل خوشهتمرکز یافته 2مناطق شمالی

آوري کمتر برخوردار بوده و در در آن مناطق شمالی براي مواجه شدن با بالیاي طبیعی مجهزتر هستند و مناطق جنوبی از تاب

  باشند.پذیرتر میمقابل بالیاي طبیعی آسیب

بر آن است که در هاي مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نظر اصلی ها، خطر نقاط شهري متعلق به خوشهدر قدم آخر تحلیل

 4، ناشی از عواملی بیرونی3هاي تاریخی است اما خطرهاي انسانی و ریشهآوري، نتیجه فعالیتپذیري و تابمعرض خطر بودن، آسیب

ان را آوري این امکپذیري و تابباشد. بنابراین، در معرض خطر بودن، آسیبهاي ژئومورفولوژیک هر محدوده میو مرتبط با ویژگی

  تا به شناسایی تلفات و خسارات کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از تحقق یک رویداد طبیعی بیرونی (خطر) بپردازیم. دهدمی

میانگین صدکی خطر در سایر  5دهد و جدول میانگین صدکی خطرات مختلف در نقاط شهري مختلف را نشان می 4جدول 

کلی، باالترین نمره خطر  طوربه 5دهد.بازار نیروي کار محلی ارائه می نقاط شهري (به غیر از نقاط شهري مرکزي) با محدوده مشابه

پذیري آوري و بیشترین حد آسیبهاي پنچم و ششم ثبت شده است که داراي کمترین حد تابچندگانه در نقاط شهري، براي خوشه

 یبی هستند، خطر سیل و رانش زمینشوند، شواهد غالباً ترکباشد. هنگامی که خطرات مختلف به صورت جداگانه بررسی میمی

باشد. خطرات موجود در نقاط ها توزیع شده است و خطر زمین لرزه در خوشه پنجم بسیار باال مینسبتاً مساوي در میان خوشه

در میان  6دهد که همبستگی فضایی خطرهاي مختلف است، این امر نشان میشهري پیرامون، گویاي توزیعی مشابه در میان خوشه

ها خوشه تریناي مبنی بر وجود دو مورد از حساسکلی، شواهد اولیه طوربهاط شهري با بازار نیروي کار محلی مشابه، باال است. نق

  شود.(پنجم و ششم) در باالترین سطح خطر چندگانه، دیده می

  

  بندي خطرات (میانگین صدکی)خوشه. 4جدول 

  لرزهزمین  سیل  رانش زمین  خطر چندگانه  خوشه

  45  42  64  38  آوردنمقادیر کم در معرض بودن و تاب  1

  38  54  27  26  در معرض بودن مستقیم اما آماده براي واکنش  2

  40  60  40  34  در معرض باالي خطر بودن و آماده براي واکنش  3

  51  45  45  58  پذیريمقادیر کم در معرض بودن و آسیب  4

  71  38  62  80  شکننده و در معرض خطر بودن غیرمستقیم  5

  61  44  48  77  مناطق با خطر باال  6

  

                                                           
1. Centre-South of Italy 
2. Toscana and Umbria 
3. Hazard 
4. Exogenous 

زمانی محاسبه شود که در معرض خطر غیرمستقیم بودن نیز در نظر  ،ر سایر نقاط شهري با محدوده مشابه بازار نیروي کار محلیمهم است که خطر د. 5

  باشد.ها در نواحی متصل به هم میگرفته شود چرا که جوابگوي شوك
6. Spatial correlation of hazard 
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  ابزار ارزیابی ریسک بالیا در ایتالیا مدیریت ریسک بالیا:

  بندي میانگین خطر در سایر نقاط شهري با محدوده مشابه بازار نیروي کار محلی (میانگین صدکی)خوشه. 5جدول 

  لرزهزمین  سیل  رانش زمین  خطر چندگانه  خوشه

  44  46  62  39  آوردنمقادیر کم در معرض بودن و تاب  1

  38  61  37  28  ما آماده براي واکنشدر معرض بودن مستقیم ا  2

  40  61  45  37  در معرض باالي خطر بودن و آماده براي واکنش  3

  51  54  48  52  پذیريمقادیر کم در معرض بودن و آسیب  4

  72  37  58  78  شکننده و در معرض خطر بودن غیرمستقیم  5

  62  39  53  79  مناطق با خطر باال  6

  

هاي انقباضی و ناکافی دولتی، تعیین اولویت براي مداخله با تمرکز بر نواحی با ریسک به بودجه با نگاهی به میانگین، و با توجه

ها و انحراف به ارائه توزیع نقاط شهري در میان خوشه 6باال از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور تشریح این هدف، جدول 

دربرگیرنده آن دسته از مناطق  »مناطق با خطر باال«شاره شد، خوشه چنانچه در باال ا 2پردازد.نمرات خطر چندگانه می 1چارکی

مورد در  541نقطه شهري متعلق به این خوشه،  936ترین حالت را در مقابل بالیاي طبیعی دارند. از بین شهري است که حساس

ند و هم در پذیر هستیاي طبیعی آسیبباالترین چارك نمره خطر چندگانه قرار دارند، بدین معنی که آنها هم به شدت در مقابل بال

ین مناطق آوري ابایست که اقدامات فوري براي بهبود تاباند. بنابراین، مقامات دولتی مینواحی با خطر چندگانه باال قرار گرفته

طر پذیري و در صورت امکان کاهش در معرض خطر بودن آنها انجام دهند. از آنجایی که هر خشهري و همچنین کاهش آسیب

پذیر براساس خطراتی که ممکن نیازمند اقدامات متفاوت براي کاهش ریسک خود دارد، مهم است تا مناطق شهري حساس و آسیب

  بندي شوند.است در معرض آن قرار گیرند، دسته
  

  بندي و چارك نمره خطر چندگانهتوزیع نقاط شهري از طریق خوشه. 6جدو ل 

  خوشه
  چارك اول

  (خطر کم)

چارك 

  دوم

ارك چ

  سوم

  چارك چهارم

  (خطر زیاد)
  مجموع

  1191  51  329  383  428  آوردنمقادیر کم در معرض بودن و تاب  1

  1567  7  186  516  858  در معرض بودن مستقیم اما آماده براي واکنش  2

  1259  24  307  426  502  در معرض باالي خطر بودن و آماده براي واکنش  3

  1202  290  423  406  83  ذیريپمقادیر کم در معرض بودن و آسیب  4

  1401  976  312  99  14  شکننده و در معرض خطر بودن غیرمستقیم  5

  936  541  332  59  4  مناطق با خطر باال  6

  7556  1889  1889  1889  1889  مجموع

  

را درصد از جمعیت ایتالیا  19/18نقطه شهري که  541نشان داده شده است، این  7و در جدول  9طور که در شکل همان

اند. قرار گرفته Marcheو  Liguria ،Emilia- Romagna ،Tuscanyدهد، غالباً در مناطق جنوبی و با چند استثنا در تشکیل می

Campania یک منطقه ،NUTS2 ) درصد جمعیت) ساکن در نقاط شهري با ریسک  80است که داراي باالترین سهم جمعیت

                                                           
1. Quartiles 

  باشد.ف در این مقاله ارائه نشده است؛ اما در صورت درخواست، قابل ارائه میآمده براي خطرات مختلدست. نتایج به2
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درصد جمعیت در مناطق شهري پر  50ز نیز بیش ا Calabriaو  Sicilyباال است، در 

) NUTS3ها، تر (استانکنند. با تمرکز بر یک سطح جغرافیایی وسیعریسک زندگی می

استان، بیش از نیمی از جمعیت در مناطق شهري با ریسک  13شود که در مشخص می

درصد  73/97 (با Naplesکنند، شدیدترین حالت مربوط به استان باال زندگی می

  باشد.ساکن در منطقه با ریسک باال) میجمعیت 
  

  

و با نمره باالي » مناطق با خطر باال«. نقاط شهري موجود در خوشه 9شکل 

 خطر چندگانه (چارك چهارم)

  

 -و داراي نمره باالي خطر چندگانه (چارك چهارم) »مناطق با خطر باال«سهم جمعیت نقاط شهري موجود در خوشه . 7جدول 

  استان اول 20میانگین مناطق و 

  )NUTS2منطقه (

سهم مناطق شهري 

  در خطر

شده توسط دهی(وزن

  جمعیت)

  )NUTS2منطقه (  )NUTS3استان (

سهم مناطق شهري در 

  خطر

شده توسط دهی(وزن

  جمعیت)

Campania  7929/0  Napoli  Campania  9773/0  

Sicilia 6486/0  Ragusa  Sicilia  8289/0  

Calabria 5648/0  Catania  Sicilia  8213/0  

Puglia 2355/0  Palermo  Sicilia  8116/0  

Abruzzo 1737/0  Reggio di Calabria  Calabria  7069/0  

Molise 0795/0  Siracusa  Sicilia  6987/0  

Basilicata 0518/0  Benevento  Campania  6756/0  

Lazio 0339/0  Catanzaro  Calabria  6661/0  

Emilia-Romagna 0171/0  Caserta  Campania  6484/0  

Umbria 0094/0  Messina  Sicilia  6343/0  

Marche 0055/0  Barletta-Andria-Trani  Puglia  5892/0  

Toscana 0044/0  Salerno  Campania  5430/0  

Liguria 0032/0  Foggia  Puglia  5255/0  

Friuli-Venezia Giulia -  Avellino  Campania  4859/0  

Lombardia -  Cosenza  Calabria  4794/0  

Piemonte -  Crotone  Calabria  4330/0  

Trentino-Alto Adige -  Caltanissetta  Sicilia  3799/0  

Valle d'Aosta -  Vibo Valentia  Calabria  3730/0  

Veneto -  Teramo  Abruzzo  3553/0  

  Trapani  Sicilia  3410/0  1819/0 مجموع



 

 67 

  ابزار ارزیابی ریسک بالیا در ایتالیا مدیریت ریسک بالیا:

  سیاست مدیریت بالي طبیعی. 6

هاي پیش به شرح آن پرداخته شد، اهمیت بررسی تمام ابعاد مرتبط با بالیاي که در بخش »ی ریسک بالي طبیعیابزار ارزیاب«

یاي طبیعی ها و بالسازد. نحوه مدیریت ریسکطبیعی به منظور دستیابی به نگاهی جامع از اثرات اقتصادي این بالیا را روشن می

هاي فوري و بازیابی) (واکنش 2پیوستهوقوعپیشگیري، کاهش شدت و آمادگی) و به بینی،(پیش 1شدهبینیهاي پیشکه شامل سیاست

لوگیري هاي طبیعی (از طریق جالذکر با هدف کاهش ریسکهاي فوقاثرگذار هستند. در واقع تمام سیاستباشد، بر ابعاد بسیاري می

  باشند.آوري میپذیري) و افزایش تاباز خطر، کاهش در معرض خطر بودن و آسیب

ي هاي آنها، در سطح وسیعی، تاحدهاي مربوط به نحوه مدیریت، توسط ادبیات ارزیابی ریسک بالیاي طبیعی و مولفهشاخص

 طوربهدهد که نشان می) 2016( شریفی توسط »آوري جامعهارزیابی تاب«ابزار  36مثال، بررسی  عنوانبهاند. مورد توجه قرار گرفته

زیست هاي اجتماعی، محیطاي مورد بررسی، اصوالً توجهی خاص به ابعاد سازمانی دارند و سایر ابعاد (ویژگیمتوسط، اکثریت ابزاره

مورد  هايمشابه، ادبیات بررسی شده در زمینه شاخص طوربهگیرند. محیطی) پس از آن قرار میساخته شده، اقتصادي و زیست

پذیري ناشی از سیل معموالً دهد که ارزیابی آسیبنشان می) 2017و دیگران ( 3»د رویتر« پذیري توسطاستفاده در ارزیابی آسیب

هاي لرزه، تعداد مدلباشد (در حالی که در خصوص زمینریزي کاربري اراضی میبندي و برنامههاي مرتبط با پهنهشامل شاخص

فهوم ایست که هم در ما، ظرفیت سازمانی مولفهکنند). همچنین در کار مهاي مربوط به نحوه مدیریت استفاده میاندکی، از شاخص

  در آخر قرار دارد. 4شود در حالی که متغیر اثرگذاري دولتآوري ظاهر میپذیري و هم در تابآسیب

آوري اثرگذار است، مستلزم در نظر گرفتن مواردي هاي طبیعی و تابارزیابی میزان مدیریت بالي طبیعی که بر روي ریسک

سازي و اثربخشی، یادگیري، ظرفیت انطباق یافتن و نوآوري سازمانی، تعامل سازمانی و غیره) ت انطباق، پیادهاست (همچون سیاس

ت هاي مرتبط اغلب به سطوح مدیریها و سازمانهاي کمی تبدیل شوند. عالوه بر این، سیاستتوانند به شاخصکه به سختی می

شهري کاربرد دارد. به همین دلیل، این بخش، مرور و ارزیابی کوتاهی بر نحوه تعلق دارند در حالی ابزار ما در سطح  5فوق شهري

 تکمیل گردد. 5تا  2هاي هاي کمی ارائه شده در بخشمدیریت بالیاي طبیعی در ایتالیا دارد تا از این طریق تحلیل

باشد. می 6حفاظت مدنی ملیخدمات بخش  بینی، پیشگیري، کاهش شدت و واکنش اضطراري بر عهدهدر ایتالیا، وظیفه پیش

 هاياي، استانی و محلی، و همچنین سایر سازماندربرگیرنده عوامل مختلفی در سطوح ملی، منطقهخدمات حفاظت مدنی ملی بخش 

 هاي ملی(همچون گروه 8و تمام ساختارهاي عملیاتی ایتالیا 7هاي داوطلب، جامعه پژوهش علمیخصوصی، سازمان عمومی/

دمات حفاظت خبخش باشد. دو بدنه مرکزي س ملی، تفنگداران، نیروهاي مسلح، صلیب سرخ ایتالیا و غیره) مینشانی، پلیآتش

بینی شده هاي بزرگ و کمیته عملیاتی) ارتباط بین مدیریت بالیاي پیشبینی و پیشگیري ریسک(کمیته ملی براي پیش مدنی ملی

هاي اضطراري نظارت کرده و در صورت نیاز، به نیز بر موقعیت 9ملی کنند. مرکز هماهنگیپیوسته را تضمین میو به وقوع

  بر ، و11مدنی حفاظت دفتر طریق ، از10وزرا شوراي دهد. رئیسمی هشدار ملی مدنی حفاظت دماتخ بخش مختلف هايقسمت

                                                           
1. Ex ante 
2. Ex post 
3. De Ruiter 
4. Government effectiveness 
5. Supra-municipal government levels 
6. The National Civil Protection Service (NCPS) 
7. The scientific research community 
8. Italian operative structures 
9. National Coordination Centre (‘Sistema’) 
10. The President of the Council of Ministers (PCM) 
11. The Civil Protection Department (CPD) 
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  باشد.میخدمات حفاظت مدنی ملی بخش اساس اصول معین، مسئول هماهنگی و هدایت 

شوند: الف) بالیاي طبیعی بسته به وسعت، شدت و مسئولیت حفاظت مدنی به سه دسته تقسیم می 2018/11اساس قانون  بر

باشد، اي، ج) در سطح ملی. هنگامی که یک بالي طبیعی فراتر از سطح شهري میدر سطح شهري، ب) در سطح استانی و منطقه

نماید. نقش سایر سطوح در اعالم وضعیت اضطراري می، رئیس شوراي وزرا »ج«شود. در رویدادهاي نوع سطح باالتر، فعال می

سنتی توسط  طوربهاي از وظایف که مشخص شده است که به موجب آن مجموعه 1998/1122وص حفاظت مدنی در قانون خص

ذار گگرفت، غیرمتمرکز شده است. این فرآیند به نوبه خود، با قرار دادن حفاظت مدنی بر دوش صالحیت قانوندولت انجام می

مثال قوانین توسط مناطق به کار  عنوانبهکامل شده است (3 2001/3اي و از طریق قانونی اساسی حاضر در دولت ملی و منطقه

اي تهیه شده توسط دولت مرکزي، منطبق است). مقامات اداري مسئول عملیات مختلف شود در حالی که با اصول پایهگرفته می

  پیوسته):بینی شده و به وقوعامل مدیریت بالیاي پیشحفاظت مدنی به شرح زیر هستند (ش

 اي را اجرا نموده وهاي منطقههاي حفاظتی مشخص شده توسط برنامهبینی ریسک و فعالیتها موظفند تا پیششهرداري

درصد از نقاط  86، 2017اي اتخاذ نمایند. در اکتبر هاي منطقهشهري را براساس دستورالعملهاي اضطراري محلی و درونبرنامه

تا  Sicilyدرصد  49داراي یک برنامه اضطراري بودند که شامل  Trento(4منطقه و استان مستقل  19شهري ایتالیا (متعلق به 

شد. در هنگام بالیاي می Trentoو استان مستقل  Friuli Venezia Giulia ،Marche ،Molise ،Valle d’Aosta درصد 100

بایست توسط شهردار (کسی که باید کمک و یاري رساندن به جمعیت را از طریق ساختارهاي ار میطبیعی، اولین پاسخ به اضطر

حفاظت مدنی شهري، مدیریت و هماهنگی نماید) صورت پذیرد. چنانچه این واقعه در سطح شهري قابل حل نباشد، شهردار موظف 

 است. 5به فعال نمودن استاندار

 هاي ق برنامهها را از طریبایست این فعالیتهاي پیشگیري هستند و میتهیه برنامهبینی ریسک و ها موظف به پیشاستان

و عملیات  ايهاي اضطراري استانی را براساس دستورالعمل منطقهاي به اجرا رسانند. استاندارها وظیفه دارند تا برنامهمنطقه

سازي ا اتخاذ نمایند. در عین حال، وظیفه هماهنگهاضطراري مستقیم و از طریق ساختارهاي حفاظت مدنی استانی در استان

بایست به دفتر حفاظت مدنی و دولت هاي مشمول را نیز بر عهده دارند. عالوه بر این، میهاي خود با شهرداريفعالیت

 رسانی نمایند.اطالع »ج«و  »ب«اي درخصوص وقوع بالیاي نوع منطقه

 هاي پیشگیري را براساس دستورالعمل ملی برعهده دارند و همچنین بینی ریسک و اتخاد برنامهمناطق، وظیفه پیش

ضطراري هاي اهاي اضطراري استانی استاندارها تهیه نماید. مناطق ممکن است برنامهبایست دستورالعملی براي برنامهمی

 خود را براساس دستورالعمل دفتر حفاظت مدنی تنظیم نمایند.

هاي مدیریت )، الزم است تا مناطق مجاور رودخانه، برنامهEC  )EU, 2007/2007/60دستورالعملعالوه بر این، براساس 

هاي هشداردهنده زودهنگام ارائه نمایند (شامل سیستم 2015تا سال  7هاي حوضه رودخانهرا براي تمام بخش 6ریسک سیل

وزرا براي تمامی  هاي مدیریت ریسک سیل توسط شوراي، برنامه2016زودهنگام با هدف حفاظت مدنی). در اکتبر سال 

) به تصویب رسید. عالوه بر این، به غیر از آمادگی قبلی Sicilyاي ایتالیا (به استثناي بخش هشت بخش حوضه رودخانه

                                                           
1. Legislative Decree 1/2018 
2. Legislative Decree 112/1998 
3. Constitutional Law 3/2001 

  ارائه نشده است. Bozenهیچ اطالعاتی از سوي استان مستقل . 4
5. Perfect 
6. Flood-risk managements plans (FRMPs) 
7. River basin districts (RBDs) 
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  ابزار ارزیابی ریسک بالیا در ایتالیا مدیریت ریسک بالیا:

اي دیگر نیز وجود دارند که نقشی مهم در کاهش ریسک هیدروژئولوژیکی و ریزي منطقهبراي ریسک، چندین ابزار برنامه

هاي طبیعی و راهبردهاي هاي پاركهاي منظرسازي، برنامهت سیل و رانش زمین، برنامههاي مدیریعمدتاً در برنامه

  کند.وهوایی ایفا میسازگاري با تغییرات آب

انی نشهاي ملی آتشمناطق موظفند تا مداخالت فوري را آغاز نمایند و همچنین از گروه »ب«به هنگام وقوع بالیاي نوع 

تر داشته باشد، مناطق ها و ابزارهاي قويي طبیعی نیازمند اداره شدن از سوي قدرتمند شوند. اگر مدیریت بالبهره

  بایست به رئیس شوراي وزرا درخواستی مبنی بر اضطراري بودن اوضاع ارسال نماید.می

  :یان ) سنجیدن و پا2هاي حفاظت مدنی؛ ) هدایت، ترویج و هماهنگی فعالیت1دولت مرکزي این وظایف را به عهده دارد

 »ج«هاي اضطراري ملی براي وقایع نوع ) تهیه برنامه4) صدور حکم؛ 3؛ »ج« دادن به وضعیت اضطراري در بالیاي نوع

ها. با توجه به ریسک هیدروژئولوژیکی، دفتر ) سازماندهی آموزش5)؛ 2014(مانند برنامه امدادرسانی زلزله ملی در سال 

 پردازد.ه، به مدیریت سیستم هشدار و نظارت اولیه ملی میاي از مراکز ویژحفاظت مدنی از طریق شبکه

پذیرد، سیستم پیچیده مدیریت بالیاي طبیعی، متشکل از چندین عملکرد مختلف که توسط مداخله عوامل چندگانه صورت می

خشی خدمات حفاظت حفاظت مدنی به افزایش اثرب 1توان گفت که اصالحات مترقیخالصه می طوربهبه راحتی قابل ارزیابی نیست. 

  ).Del Federico, 2016: 23نماید (مدت بالیاي طبیعی کمک میمدنی ملی در مقابله با اثرات کوتاه

هاي بازیابی پس از بالي و سیاست 2ارتقاي بیشتر در این زمینه، نیازمند توجه به پیشگیري از ریسک/ کاهش شدت ریسک

 هايریزي و به کارگیري محدودیت) تقویت به کارگیري ابزارهاي برنامه1باشد: یر میها به شرح زباشد. از این رو، اولویتطبیعی می

پیشگیري از ریسک/ کاهش شدت ریسک و ایجاد  ) تأمین بودجه دولتی کافی و منظم براي2اي؛ کاربري اراضی و کدهاي لرزه

هاي مثبتی ). نشانهBasilavecchia, 2016: 497; OECD, 2010; Paleari, 2018( آن گذاري برايانگیزه و حمایت از سرمایه

هاي مالیاتی براي بینی شده ارائه گشته است بدین ترتیب که اخیراً معافیتدرخصوص تعهدات دولت نسبت به مدیریت بالیاي پیش

ک براي کاهش ریس 2017) و اتخاذ برنامه ملی در سال Sisma Bonusلرزه (با عنوان ها در برابر زمینتقویت ساختمان

  ) صورت گرفته است.2023تا  2015هاي میلیارد یورو براي سال 10هیدروژئولوژیکی (با بودجه فعلی در حدود 

 خدمات حفاظتبخش  هاي بازیابی، الزم به ذکر است که به غیر از امدادرسانی اضطراري توسطدر حرکت به سمت سیاست

 ,Contrinoوجود نداشته است ( 3دیریت بالیاي به وقوع پیوستهاي براي مبینیمدنی ملی، تاکنون چارچوب ثابت و قابل پیش

 اجباري وجود دارد، جبران خسارات ناشیهاي اجباري و نیمه). از آنجایی که در کشور ایتالیا، براي بالیاي طبیعی، بیمه237 :2016

سط شود. اغلب این اقدامات مالی توین میهاي مالی و یا مزایاي مالیاتی تأماز بالیاي طبیعی، اصوالً توسط دولت و از طریق کمک

شود. اعمال می 4خاص پس از وقوع هر بالي طبیعی و تنها براي وقایع واحد طوربهگیرد، اما قوانین ایتالیا، تحت فشار قرار نمی

ا توجه به شرایط ا باند امپذیر هستند، زیرا براي رسیدگی به چندین بالي طبیعی در نظر گرفته شدهبرخی از اقدامات مالی بازگشت

سد، همواره به رگردند که البته به نظر میکنندگان و منابع اختصاصی، این اقدامات مجدداً پیشنهاد میمختلف مثل قلمرو، دریافت

شود که مقامات آوري زمانی تقویت می، تاب6در چنین سیستم مدیریت بازیابی سیال 5پذیر نباشد.وسیله شرایط خاص، توجیه

                                                           
1. Progressive reform 
2. Risk prevention/mitigation (RPM) 
3. Ex post disaster 
4. Single events 

ــی بین کمکبه عن. 5  Emilia، 2009در ســال  Abruzzoدیده پس از زلزله هاي آســیبهاي مالی براي بازســازي ســاختمان وان مثال، تفاوت فاحش

Romagna  قابل مشاهده است. 2016و ایتالیاي مرکزي در سال  2012در سال 
6. ‘fluid’ recovery governance system 
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نیازمند ظرفیتی  1مدیریتی -ها و اقدامات مرتبط، رهبري را در دست گیرند، اما این چنین خود، فوراً نسبت به تنظیم اولویتايمنطقه

). نتیجه مرتبط دیگر از اقدامات Bianchi and Labory, 2014: 13است که تمام مناطق و قلمروها از آن برخوردار نیستند (

  .شوده تنها در برخی موارد، ارتباطی روشن بین اهداف پیشگیري از ریسک دیده میبازیابی ویژه ایتالیا آن است که ک

  گیرينتیجه. 7

یی که هانماید. مجموعه شاخصابزار شرح داده شده در این مقاله، به ارزیابی ریسک بالیا و اثرات اقتصادي مرتبط، کمک می

پذیري و ح شهري و در خصوص خطر، در معرض خطر بودن، آسیباي، اطالعاتی را در سطدر این مقاله ایجاد شد و تحلیل خوشه

 ها و بالیايالذکر در خصوص ریسکآوري تهیه نمود. این یک ابزار نوآورانه و همه جانبه است: از یک طرف، تمام ابعاد فوقتاب

اي تحلیلی خود هز طرفی دیگر، پایهکند و اطبیعی را به منظور ترکیب اثرات متقابل و اثرات ترکیبی در یک ارزیابی جامع ادغام می

کند، چرا که که قادر است تا هر مولفه را به صورت مجزا نیز بررسی نماید. به همین دلیل، این ابزار ممکن است براي را حفظ می

ص، ابزار مذکور خا ورطبهپیوسته) مفید واقع گردد. بینی شده و به وقوعتمام عوامل دربرگیرنده مدیریت بالیاي طبیعی (بالیاي پیش

تواند از فرآیند تعیین اولویت با توجه به اقدامات پیشگیري/ کاهش ریسک بالیاي طبیعی و بهبود بازیابی پس از وقوع بالي می

  کنندگان بالقوه و غیره پشتیبانی کند.طبیعی، تخصیص منابع مالی در دسترس، شناسایی دریافت

هاي در مکن است بعدها مورد اصالح و بهبود قرار گیرد. براي مثال، شاخصهاي ارائه شده در این مقاله، ممجموعه شاخص

هاي داخلی)، گیري ارزش میراث فرهنگی یا اجزاي صنعتی مناطق محروم (مانند محدودهتواند در جهت اندازهمعرض خطر بودن می

قیقات پیشنهاداتی براي تح عنوانبهها ودیتتوسعه یابد. از آنجایی که این مقاله براساس ادبیات موجود تهیه شده است، این محد

توانند به گردد. عالوه بر این، در این مقاله روشن شد که تمام ابعاد مرتبط با ارزیابی ریسک/ بالیاي طبیعی نمیجدید مطرح می

  شود.شاخص تبدیل شوند. در واقع یک ارزیابی کیفی از چارچوب سازمانی براي مدیریت بالیاي طبیعی فراهم می

ا گیري ترکیبی از خطرات مختلف، مناطقی بدهد که براساس یک اندازهکارگیري این ابزار در نمونه موردي ایتالیا نشان میبه

وضعیت بحرانی در شمال و جنوب این کشور قرار دارند اما مناطق شمالی (اگرچه داراي باالترین مقادیر در معرض خطر مستقیم 

ري بهتري آوبرند و در نتیجه تاباقتصادي کمتري رنج می -پذیري اجتماعیق جنوبی از آسیببودن هستند) در مقایسه با مناط

ترین دهد که مناطق جنوبی میزبان بیشکند، این تحلیل نشان میجنوب را تأیید می -اي، این تقسیم شمالدارند. تحلیل خوشه

ر بسیار باالي در آوري و مقادیترین میانگین تابذیري، پایینپمناطق پرخطر هستند (مانند نقاط شهري با باالترین میانگین آسیب

کند که شود، پیشنهاد میکارگیري این ابزار ظاهر میکلی، تصویري که از به طوربهمعرض خطر مستقیم و غیرمستقیم بودن). 

و اتخاذ برنامه ملی  Sisma Bonusهاي مثبت (همچون مدیریت بالیاي طبیعی باید نمایانگر یک اولویت ملی باشد، با وجود نشانه

ایتالیا راهبرد بلندمدت منسجم و درست براي کاهش ریسک نداشته است. با  براي کاهش ریسک هیدروژئولوژیکی) اما تا به امروز،

ودي خدمات حفاظت مدنی ملی تا حدبخش  در نظر گرفتن اقدامات مدیریت بالیاي به وقوع پیوسته، الزم به ذکر است، در حالی که

باشد چرا نمی بینیمدت بالیاي طبیعی مفید واقع شده است، اماکمک مالی دولت براي بازیابی چندان قابل پیشدر حل اثرات کوتاه

  اي، بسیار مهم است.آوري مقامات محلی و منطقهي که در نهایت، تابطوربهشود، که بر پایه موارد خاص فراهم می
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  مقدمه

در 		میراث شهري واقع در یک حوزه		یک مطالعه موردي از ناحیه بایکسا، مقالهاین 

 مرکز حوزه اُپورتوکند. شهر در شمال پرتغال را ارائه می اُپورتومرکز شهر 

. و دومین شهر بزرگ در پرتغال است 2)اُپورتوکالنشهري  کالنشهري آن (حوزه

ه ک غرب) متصل استعظیم صنعتی (در شمال به یک حوزه تقریباًاین شهر 

کند و در پیوند با مناطق داخلی شرقی هستند که از می خدمات اصلی را فراهم

برند و در حال حاضر به طور عمده جهت می ي توسعه نیافته رنجهازیرساخت

ي هايگذارسرمایه ي اخیر، تعدادي ازهاصنعت شراب تجهیز شده اند. در دهه

ي هالشبکه ریلی سبک، پ ي زیربنایی کلیدي مانند توسعههامهم از جمله پروژه

 اصلی، در این حوزهاي دورو و بهبود شبکه جاده جدید بر روي رودخانه

دسترسی و پویایی ایجاد شده است. ساختار اقتصادي  کالنشهري با هدف بهبود

در  »روستازدایی« و از در نیم قرن گذشته پیشرفت کرده است کالنشهري حوزه

آغاز شد، تغییر یافته  1980که در اوایل دهه  »خدماتی شدن« به ،1960دهه 

  دندکرمی اجتناب کالنشهري يهاحوزه مرکز توسعه، از يهامدل ابتدا، در است.

 
Introduction 

This article presents a case study of the Baixa 

District, located in an urban heritage area in the 

centre of the city of Oporto in Northern Portugal. 

The city of Oporto is the centre of its 

metropolitan area (Metropolitan Area of Oporto 

– AMP) and the second-largest city in Portugal. 

It is closely connected to an extremely 

industrialised area (in the northwest) to which it 

provides the main services. Links with the eastern 

hinterland suffer from underdeveloped infra-

structures and, for the moment, are mainly geared 

towards the wine industry. In recent decades, a 

number of important investments have been 

made in the metropolitan area with the intention 

of improving mobility and accessibility, 

including key infrastructure projects such as the 

enlargement of the light rail network, new bridges 

over the Douro River and improvements to the 

trunk road network. The economic structure of 

the metropolitan area has evolved over the last 

half century, changing from “de-ruralisation” in 

the 1960s to “tertiarisation” starting in early 

1980s. Initially, the development models avoided 

the centre of the metropolitan area, the focus 

being on the strongly industrialised outskirts. The 

tertiary sector revealed an accelerated process of 

growth in the centre of the Metropolitan Area of 

Oporto (AMP), which has become the centre of a 

regional productive base, involved simultan-

eously in both exports and imports. At the same 

time, the outskirts have become specialised in the 

                                                           
1. Oliveira, V., Martins, A. and Santos Cruz, S. (2013). Evaluating Urban Policies from a Resilience Perspective: The Case of 
Oporto. Chapter 10 in Resilience Thinking in Urban Planning. Edited by Ayda Eraydin, A. & Taşan-Kok, T. New York: 
Springer Science & Business Media. 

 ، این حوزه2005شهر اُپورتو و هشت شهر دیگر را نیز شامل شد. پس از یک فرایند توسعه در سال  ،)AMP، حوزه کالنشهري اُپورتو (2000تا سال . 2

  تشکیل شد. شهر 16، توسط یک گروه از 2008شناخته شده است. از سال ) GAMP( ن شهري اُپورتوجغرافیایی تحت عنوان حوزه بزرگ کال
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تاب پر ش فرایندي صنعتی عظیم بود. بخش سوم، یک هابر حومه هاو تمرکز آن

که به مرکز یک پایگاه مولد  را نشان داد اُپورتوکالنشهري  در مرکز حوزه رشد

صادرات و واردات  ، تبدیل شده است و به طور همزمان در هر دو زمینهايمنطقه

مصرفی براي بازار  به عرضه محصوالت هادر عین حال، حومه است.فعال 

ل است که ی دخیالمللبینکه در یک سیستم  اندالمللی، اختصاص داده شدهبین

ها، در طول سال در آن بخش کفش و صنایع نساجی و پوشاك غالب است.

با  وکالنشهري، توسط بخش سوم، تقویت شده است  ساختار تولیدي این حوزه

ه ک ي این سرزمینهایکی از زیرمجموعه عنوانبه اُپورتوکالنشهري  حوزه وجود

اي و اشتغال منطقه ي بخش سوم به ارزش افزوده ناخالصهادر آن مساعدت

میلیون نفر جمعیت 3/1کالنشهري حدود  کل حوزه را داشته است. تأثیربیشترین 

ابعاد یک شهر نسبتا  به لحاظ اُپورتو درصد از جمعیت کشور است؛ 12دارد که 

این  .نفر جمعیت دارد 263131 ،2001متوسط است که طبق سرشماري سال 

 باشد. بخش قدیممی شهر داراي موقعیتی منحصر به فرد، رو به دریا و رود دورو

 بنديسایت میراث جهانی طبقه عنوانبهتوسط یونسکو  1996در سال  مرکز شهر

گی در شمال کشور نیز برجسته است که یک مرکز فرهن عنوانبه اُپورتو شد.

باشد. یم در کشور بازدید موزه هنر مدرن با بیشترین ترین دانشگاه ومحل بزرگ

یک فرودگاه  خوب،اي جاده از جمله یک شبکه ي معقولهابا وجود زیرساخت

 هیک زمین طریق ازاي به گونه شهري توسعه فرایند مدرن و یک بندر پویا،

 طراحی شده است؛ اول، هنگام مقایسه شهر (و حوزهپیرامونی مضاعف 

کالنشهري آن) با لیسبون (پایتخت)؛ و دوم، هنگام مقایسه پرتغال با کشورهاي 

با معرفی مشکالت شهري منطقه مورد  مقالهاین  اتحادیه اروپا. یافته درتوسعه

 اصلی طراحی به این اسناد مطالعه و با تجزیه و تحلیل چگونگی رسیدگی

 و اقدامات در این اسناد شناسایی هاشود. سپس سیاستمی ت آغازمشکال

آوري، قادر به سنجش که تحت چارچوب مفهوم تاب هاشوند، به ویژه آنمی

و سنجش، در هر د فرایندمبنایی براي  عنوانبه هاهستند. برخی از این ویژگی

انتخاب شدند.  ها/ پروژه هاطرح/  ها/ برنامه هاتدوین و اجراي سیاست مرحله

 آوري نیز در قسمتمفهوم تاب کاربرد و سودمندي سنجش و ارزیابی انتقادي از

  نهایی در نظر گرفته شده است.

supply of consumer products for the international 

market, being involved in an internationalised 

system in which footwear and textile/clothing 

industrial sectors are dominant. Throughout the 

years, the productive structure of the 

metropolitan area has been reinforced by the 

tertiary sector, with the AMP being one of the 

subregions of the country in which the 

contributions of the tertiary sector to gross value 

added (GVA) and regional employment have 

been the most impressive. The entire 

metropolitan area comprises approximately 1.3 

million inhabitants, representing 12% of the 

country’s population; Oporto is a relatively 

medium-sized city, with 263,131 inhabitants 

according to the Census of 2001. It has a unique 

location, facing the sea and the Douro River. The 

old part of the city centre was classified by 

UNESCO as a World Heritage Site in 1996. 

Oporto also stands out as a cultural centre in the 

north of the country, being home to the largest 

university and the most visited museum of 

modern art in the country. Despite the reasonable 

infrastructures, including a good road network, a 

modern airport and a dynamic seaport, the urban 

development process has been somehow framed 

by a double peripheral context: first, when 

comparing the city (and its metropolitan area) 

with the capital Lisbon; and second, when 

comparing Portugal with the most developed 

countries in the European Union. This article 

beginning by introducing the urban problems of 

the case study area and by analysing how the 

main planning documents approach these 

problems. The policies and measures in these 

documents are then identi fi ed, in particular, 

those that are able to be evaluated under the 

framework of the resilience concept. Some 

attributes were selected as the basis for the 

evaluation process, in both the formulation and 

implementation phases of policies/ programmes/ 

plans/ projects (PPPP). A critical appraisal of the 

applicability and usefulness of the resilience 

concept has also been considered in the final 

section. 

  زمینه: شناسایی مشکالت اصلی شهري در حوزه مورد مطالعه. 1

اي به تغییر کلی مرکز شهر، همراه با کاهش قابل مالحظه خدماتی شدن فرایند، یک 1980در دهه  و عمدتاً 1970در طول دهه 

تخلیه  ي دیگر شهر و حومه،ها، کاهش جمعیت، نقل مکان بسیاري از خدمات به بخش1990جمعیت ساکن منجر شد. در دهه در 

عمیقی بر محیط شهري  تأثیر سرپرست)تعداد روزافزون خانوارهاي بدون شغل (بی تنزل میراث مصنوع و عملکردي مرکز تاریخی،

  ست.ضرر مرکز شهر افزایش یافته ا به کار و خدمات و بر مسکن، کسب حاشیه جذب تأثیرگذشته،  دهه این، در بر داشته است. عالوه

  یشتر بهب ي اقتصاديهاي جوان و فعال جمعیتی با فرصتهاکه گروه طوريرخ داده است، بهی تازگی، تغییرات جمعیتی مهم به
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به طور عمده در  ا مسکن ارزان قیمت بیشتر وو در مناطق مسکونی جدید ب ي از شهرترجستجو براي مسکن در مناطق جذاب

  پردازند.می مناطق بیرونی شهر و دیگر شهرها

جمعیت  دهنده پیريآمار نشان و در نتیجه، این جمعیت هستندسالخورده و  ترکسانی که تمایل به ماندن دارند، اعضاي قدیمی

 فرایند) و 2001تا  1991از سال  ٪13جمعیت (افت حدود و کاهش میزان تولد است. در سه دهه اخیر، کاهش و از دست دادن 

ي خالی در مرکز شده است. عالوه بر این، موجودي ها) منجر به افزایش تعداد خانه2001در سال  5/1 سالیانه 1صپیري (شاخ

یت خانوارها با ظرف)، هاهاي قدیمی که در برخی موارد در شرایط بسیار ضعیف هستند (تنزل کیفیت شدید ساختمانساختمان

ت در این حوزه ین مشکالترکنند. استانداردهاي پایین زندگی، فقر و بیکاري از شایعمی اقتصادي مناسب را تشویق به نقل مکان

ه برخی ند. اگر چشومی پدیدارتدریج به ویژه در مرکز تاریخی قدیمی هستند. تحت چنین شرایطی، ناامنی شهري و بزهکاري به 

کماکان میان هسته تاریخی و حلقه درونی که این منطقه  هاتوان در مرکز شهر شناسایی نمود، برخی تفاوتمی می راروندهاي عمو

حصیالت ت و دهد، قابل تشخیص است. در مرکز تاریخی، شواهدي روشن از پیري جمعیت و سطوح پایین شرایطمی مرکزي را شکل

ي از حداقل استانداردها ترپایینزندگی کنند که اغلب اوقات پرجمعیت بوده و اي ي اجارههاتمایل دارند در خانه هاوجود دارد. خانواده

زندگی است. حلقه درونی، هرچند که داراي مشخصه پیري جمعیت است، نسبت به هسته تاریخی، سطوح بهتري از شرایط و 

می نی تقریباً، قابل توجه است. در مجموع، هاتماندهد. با این حال، سطوح تنزل و رهاسازي و متروکه شدن ساخمی آموزش را ارائه

  ).Breda-Vázquez et al., 2004( هستند ساکنان مالکشوند، در حالی که نیمه دیگر می اجاره هااز ساختمان

کم تراشود. در حقیقت، یک مرکز شهر با می با بافت شهري فشرده و جمع و جور آن شناخته به طور کلی، اُپورتوبایکساي  ناحیه

رموتوري کارآیی انرژي، استفاده ترکیبی و وسایل نقلیه غی مند شود وي مثبت مدل فشرده، بهرههاتواند از برخی از جنبهمی نسبتا باال

دهد. مشخصه یم سناریویی متفاوت را نشان ،به هسته قدیمی تري انتخاب شده را پشتیبانی کند. با این حال، نگاه عمیقهادر خیابان

ي شهري بسیار متراکم است (برخی از آنها داراي اهمیت تاریخی و هاي باریک با بلوكهاوسطایی، خیابان دیمی قرونهسته ق

ري ي شهري منجر به یک محیط شههافرهنگی هستند)، که با توپوگرافی نامنظم سازگار شده است. تراکم باالي برخی از بلوك

ي پایین در مرکز، گذارسرمایه میزاندهند. رکود اقتصادي می را از دست ي مثبت مدل فشردههاویژگی شده است که به نوعی

ه بدتر ي بیکاري باال نیز بهابه سایر نقاط شهر را به همراه داشته است و سطح اقتصادي پایین ساکنان با نرخ یی خدماتجاجابه

قباض ان«کننده از نگراناي پدیده دهندهتوان گفت که دینامیک شهري اخیر نشانمی شدن وضعیت کمک کرده است. در کل،

  است. اُپورتودر شهر  2»شهري

  ي اصلی کاربري اراضی در حوزه مورد مطالعههاسیاست. 2

حوزه تاریخی  ازجملهشامل هشت محله  -هکتار  1000حدود اي منطقه مورد مطالعه در مرکز شهر واقع شده است و منطقه

ي اطراف آن است که در قرن هجدهم و نوزدهم هایک میراث جهانی)، مرکز شهر سنتی و حوزه عنوانبهشده  بندي(طبقه اُپورتو

 .قرار گرفت در چارچوب یک برنامه بازآفرینی شهري 3شهري بهسازيحوزه بحرانی بهبود و  عنوانبهبایکسا  ت. ناحیهظهور یاف

 ه، با مشکالت و مسائل مختلفی در ناحیاندي شدهسازآماده و پیاده هاکه در طول سال / مداخالت عمومی گوناگونهاسیاست

 که محیط مصنوع و تشویق به بازآفرینی شهري بوده است بهسازيبر ترویج و ارتقاي  تاکید. به طور کلی، اندبایکسا درگیر بوده

                                                           
  اند.سال مجزا شده 15 زیر افراد توسط تعداد سال سن است که 65 جمعیت با باالي افرادي در تعداد پیري . شاخص1

2. Urban shrinkage 
3. Urban Recovery and Rehabilitation (ACRRU) 
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 1جدیدحیاتتتمرکز آن نه تنها بر محیط فیزیکی بلکه بر مشکالت اجتماعی، حمایت از توسعه اقتصادي محلی و ترویج و ارتقاي 

در منطقه مورد  وسعهمرکز شهر بوده است. در سطح محلی، چندین ابزار وجود دارد که اقدامات طراحی و برنامه ریزي و کنترل ت

اشغال و کاربري زمین و همچنین قوانین مربوط به  است، که سطح 2006سال  2طرح شهري ،کند. سند اصلیمی مطالعه را هدایت

ند. این کمی تنظیم اُپورتوي هسته شهر را در هاین حوزهترین و بحرانیترو احیاي مرکز تاریخی و حساس تجدیدحیاتو  بهسازي

فضاهاي عمومی و محیط مصنوع، توجیه عقالنی  بهسازي، اُپورتوطرح و برنامه پنج هدف اصلی دارد: ارتقا و تقویت هویت شهري 

  ي مرکزي.هاو احیاي مرکز تاریخی و حوزه تجدیدحیاتي شهري و هاسیستم حمل و نقل، کاهش نابرابري

، 1990در دهه  هاو برنامه هاتوجهی از طرحبودن طرح شهري، تعداد قابل ا)سنتی (و ملزم به اجرعالوه بر سند طرح و برنامه 

، هاافول اقتصادي و جمعیتی و محرومیت شهري در منطقه، به اجرا گذاشته شد. برخی از این برنامه فرایندبا هدف معکوس کردن 

مصنوع داشتند؛ دو مورد دیگر به طور خاص و صالحیت دوباره دادن به فضاهاي شهري؛ تمرکز بیشتري بر محیط  بهسازيبا هدف 

محیط بهتري را از طریق صالحیت دوباره دادن شهري متصور هستند؛ دو مورد دیگر با مسائل اجتماعی در ارتباط هستند؛ یکی 

 باالطور که در گیري کرده است. همانتوسعه تجاري را هدف قرار داده است و دیگري به سمت فناوري اطالعات و ارتباطات جهت

و  اتتجدیدحیي هاو به ویژه حوزه مرکزي آن، یک افول شهري شدید را تجربه کرده است که نیاز مبرم پروژه اُپورتوذکر شد شهر 

یی معطوف شده است که نوآوري هابه آن پروژهاي ي بعدي این فصل، توجه ویژههاسازد. در بخشمی شهري را برجسته سازينو

 انددهازي شاندراه شرکت بازآفرینی شهريیی که توسط هامقابله با افول شهري)، به ویژه آن پروژه در( دانو پایداري را پرورش داده

  .اندشناخته شده 3»انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو« که تحت عنوان

  »انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو« برنامه بازآفرینی شهري:. 3

هري ش بهسازيکه توسط یک سازمان تنظیم مقررات استثنایی  »پورتو ویووانجمن بهسازي شهري « ، پروژه2004در نوامبر 

مالی از  تأمینبا ) RSRU, 2004( اولین شرکت بازآفرینی شهري پرتغالی عنوانبه) طراحی شد، یم 7، 104/2004(قانون فرمان 

  سیس شد.أ) تاُپورتواز شوراي شهر  ٪40ه نوسازي شهري و مسکن) و دولت محلی (مؤسساز  ٪60منابع دولت مرکزي (

معرفی استراتژي اصلی براي به  طرح جامع خود را ارائه کرد که »انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو« ،2005در ماه آوریل سال 

ي ساالنه، اهتواند براساس برنامهمی خدمت کرده است کهی راهنماي خوبی براي اقدامات عنوانبهو  پرداختبازآفرینی شهري  فرایند

کند. اهداف اصلی این طرح ارتقاء مسکن در حوزه مرکزي است می کمک فرایندتکامل و بهبود یابد که به این منوال به بهبود این 

رتقاء ا ي خرد؛هاحوزه تجدیدحیاتي اقتصادي؛ ها/ فعالیت ها(با حفظ ساکنان موجود و جذب ساکنان جدید)؛ توسعه و ارتقاء تجارت

ي اوقات فراغت؛ بهبود شرایط فضاهاي عمومی و در نهایت توسعه برخی مناطق خاص، با منافع هانگ و فعالیتگردشگري، فره

یی ها. این طرح یک مدل عملیاتی است که مشوق ایجاد مشارکت)Porto Vivo, 2005a( 4»مناطق اقدام ویژه«خاص، تحت عنوان 

تی حوزه اولوی«ي اولویت در ارتباط ویژه براي هاالی که تعدادي از حوزهي انگیزشی است؛ در حهااز طریق ساز و کارها و مکانیسم

 و اینگونه انتظار اندهکتاري، دو نوع حوزه تعیین شده 500 ). در این ناحیه1 شکلنگاه کنید به کند (می را نیز تعیین 5»مداخله

  يهابلوك مختلف يهامجموعه به مربوط ،6»مداخله اولویت مناطق« شود: تکمیل 2013 سال تا موردنظر اقدامات که رودمی

                                                           
1. Revitalisation 
2. The Municipal Plan (PDM) 
3. Porto Vivo SRU 
4. Special Action Areas (AAE) 
5. Tthe Priority Intervention Zone (ZIP) 
6. Priority Intervention Areas (AIP) 
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  اُپورتوآوري: نمونه موردي هاي شهري از منظر تابسنجش سیاست

  دهند.می و فضاهاي عمومی نمادین را پوشش ها، ساختمانمناطق اقدام ویژهشهري مجاور و 

  

  حوزه
مساحت 

  )یلومترمربع(ک
  ساختمان  ساکنان

خانه 

  (مسکن)

  46561  18048  81660  7/10  يشهر بهسازيحوزه بحرانی بهبود و 

  25178  10572  43000  5  حوزه اولویتی مداخله

  7350  3097  13218  5/1  )سایت میراث جهانی( مرکز تاریخی

  ی)سایت میراث جهان( شهري، حوزه اولویتی مداخله، و مرکز تاریخی بهسازيحوزه بحرانی بهبود و . 1 شکل

)Porto Vivo, 2010(  

رود یم ي بازآفرینی شهري انتظارهاشرکتهمراه با شوراي شهر و » انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو«عالوه بر این، از پروژه 

باشد، اي میي ملی کنند که شامل قوانین مربوط به بهبود بازار امالك اجارههاکه دولت مرکزي را تشویق به بهبود و ارتقاي سیاست

ن و نوسازي شهري، تنظیم معیارهایی براي به حاصل آورد تجدیدحیاتهاي فرایندي کنند که سازیی را پیادههاتا بدین منظور مالیات

  یی براي حمایت مالی را مساعدت بخشند.هاو برنامه هاي متروکه، و ترویج و ارتقاي انتشار طرحهاساختمان

 عهده را بر بهسازيبازآفرینی شهري بر اساس سه سناریوي محتمل مختلف آغاز شده است: مالک ساختمان اقدامات  فرایند

یک شریک خصوصی را براي جایگزینی وي » انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو«گیرد؛ مالک ساختمان همکاري نمی کند و یم

ا به ر بهسازيمجبور است که همراه با انگیزش بخش خصوصی کارهاي » انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو«کند؛ یا می انتخاب

نتخاب یک بلوك شهري در یک حوزه اولویت مداخله یک طرح دقیق، به نام دلیل همکاري نکردن مالک، بر عهده گیرد. پس از ا

سند راهبردي، تهیه شده است. این سند دو قسمت اساسی دارد: توصیف وضعیت موجود و تعریف یک استراتژي بازآفرینی. در 

ا ر نفعان اصلیزند و ذيمی ینرا براي مداخالت تخم بنديسند در حال حاضر تایید شده است. هرکدام بودجه و زمان 32مجموع، 

  توانند در بازآفرینی بلوك شهري خاص مدنظر شرکت کنند.می کند کهمی از بخش خصوصی شناسایی

ابزار  عنوانبهاست. عالوه بر این، اسناد نیز  هاو بلوك هاساختمان بهسازيمشخصات دقیق براي ه اسناد استراتژیک در بردارند

آوري اطالعات در بلوك شهري و جمعاي ي مورد انتظار در هر مداخلههاکنند که به شرح همه جنبهمی عملاي انتشار، به گونه

اي باشد. این امر به منزله پایهمی ي در این حوزه خاصگذارسرمایهپردازد که نشان دهنده مزایاي می ان احتمالی،گذارسرمایهبراي 

مند به همکاري در زمینه اقدامات ابزاري براي جذب شرکاي خصوصی عالقهي پیشنهادي، و نیز هابراي مباحثه عمومی طرح

  رود.می شمارو شراکت با مالکان به بهسازي

ت ممکن اس هاي همکاري رسمی در نظر گرفت. با این حال، مالکیت این ساختمانهاقرارداد عنوانبهتوان می را هااین شراکت

نماینده اراده و اجماع  عنوانبهي آماده باشد، سازمالک را مجبور به عدم همکاري کند. هنگامی که سند راهبردي براي اجرا و پیاده

ي منظم براي حصول هاو بازدید اُپورتوشود. دو مرحله آخر یک پروژه، اخذ مجوز از شهرداري می احزاب مرتبط در نظر گرفته

ها، همکاري در میان مالکان ساختمان ).Porto Vivo, 2005a( باشدمی راي مقررات مندرج در اسناد استراتژیکاطمینان از اج

 که شامل ایجاد مشارکت بهسازيي هاان بسیار مهم است، در این مشوقگذارسرمایهو  »انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو« پروژه

اي مرکز تجاري شهر تکنولوژیک، مشارکت براي مرکز تجاري شهر مبتنی بر با نهادهاي عمومی و/ یا خصوصی، مانند مشارکت بر

 يبهسازانرژي، مشارکت براي مرکز تجاري شهر اجتماعی و اقتصادي، مشارکت براي مرکز شهر تجاري پویا، و مشارکت براي 

ي هاان جدید و حفظ منافع و سرمایهگذارسرمایهي بودجه براي جذب هاي عمومی، مالی و مالیاتی و برنامههافیزیکی باشد. مشوق
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که دربرگیرنده برخی اقدامات و ابزارهاي مختلف مانند دسترسی آسان به  بهسازيیی براي هامالکان بسیار مهم هستند. مشوق

 انجمن بهسازي شهري پورتو«باشند. از این گذشته، می ي معماري و مهندسی و اعتبارات بانکیهادر زمینهاي متخصصان حرفه

در ارتباط با دولت مرکزي موظف به ارائه پشتیبانی فنی براي نوسازي و پشتیبانی مالیاتی شهرداري یا  اُپورتوو شهرداري » یووو

  ملی هستند.

 آوريتاب منظراز  هاسنجش و ارزیابی سیاست. 4

ه و تقویت سرمای هاتهییج سرمایهجذب و یند بازآفرینی وجود دارد که قادر به ا/ اقدامات مرتبط با برهاسیاستاز تعدادي   

شهري تمرکز دارند، در حالی که دیگر اقدامات  بهسازياجتماعی این منطقه هستند. برخی از این اقدامات بر مسائل مربوط به 

به  ؛باشندمرتبط  آوريیی است که بیشتر با مفهوم تابها. با این حال، هدف این فصل، سیاستهستندبیشتر با بعد اجتماعی مرتبط 

کند. در یم را جلباي این معنی که توان بالقوه براي مقابله با مشکالت شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه را دارد که توجه ویژه

مربوط به مسائل مالی هستند  هاکه دو مورد آن اندنماینده انتخاب شده عنوانبهاین راستا، چهار اقدام حاکی از سیاست مدنظر 

، بنديمالی، خطوط اعتباري مفید)، یکی که بیشتر به مسائل حقوقی مرتبط است (تسهیل مراحل سلب مالکیت و تقسیمي ها(مشوق

  پردازد:می ي صدور مجوز تسهیل شده) و مورد آخر مربوط به مسائل اجتماعی است که به جذب ساکنان جدیدهاروش

ن و اگذارسرمایهي و اصالح رفتار گذارسرمایهتشویق  -ازيو درآمد براي مداخالت جدید نوس هامزایاي مالیات بر شرکت -1

  مروجین

 ي براي بازسازي حوزه مورد مطالعهگذارسرمایهترویج  -ي شهري براي خرید و نوسازي مسکنهاکاهش مالیات -2

 ریزيهاي کاربردي طراحی و برنامهفرایندکوتاه کردن  -شهري بهسازيایجاد یک سازمان حقوقی ویژه براي  -3

 جذب بیشتر ساکنان جدید -ي جدیدي از مسکنهاگونهایجاد  -4

. در این مطالعه موردي خاص، بر اندتعریف شده هاشاخصاز اي آوري، مجموعهاز دیدگاه تاب هامنظور بررسی این سیاستبه

  .اندبراي تجزیه و تحلیل عمیق انتخاب شده شاخصشده، دو اساس مشکالت شهري شناسایی

با ابعاد فیزیکی محیط مصنوع بایکسا مرتبط است. از آن جا که این مطالعه بر یک سایت  1»بازیابی«با عنوان  شاخصاولین 

رود. یم بازیابی یک مفهوم مربوطه به شمار اُپورتونیاز فوري به بازآفرینی فیزیکی دارد، در مرکز 		میراثی متمرکز شده است که

باشد. ... در یک می توانایی سیستم براي واکنش، پاسخ و بهبود از یک رویداد ...«کند، بازیابی می همانگونه این عبارت نیز تاکید

 Dalziell and» (محیط همیشه در حال تغییر، سیستم نیز باید در پاسخ به این محیط تغییر کند تا برتري خود را حفظ کند

McManus, 2004: 8.(  ،فته شده است.یک اختالل در نظر گر عنوانبهاین رویداد، در شرایط کنونی  

از  شاخص، مرتبط با بعد اجتماعی از مشکالت شهري است. ساخت سرمایه یک 2»ساخت سرمایه«منتخب دوم  شاخص

اره شده اش هاکه در باال به آن پذیري ناشی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادي،تواند براي مقابله با آسیبمی آوري است کهتاب

اعث تعریف کرد که ب جانبهکامل و همه... عناصري در یک سیستم « عنوانبهتوان می مفهوم را است، مورد بررسی قرار گیرد. این

اجتماعی به ظرفیت  ساخت سرمایه ).Resilience Alliance, 2007» (شودمی تر آنگسترش موجودیت آن سیستم در بستر بزرگ

گیري یافته براي تصمیمروابط اجتماعی قوي و سازمان نیازمند پیوستگی اجتماعی است.و جوامع براي اقدام جمعی مرتبط است 

  ،نیست معیج اقدام اجتماعی و تداوم پیوستگی و وقتی جامعه قادر به تولید .هستند نیاز مهم صورت در عمومی مشارکت سریع و

                                                           
1. Recovery 
2. Capital building 



 

 79 

  اُپورتوآوري: نمونه موردي هاي شهري از منظر تابسنجش سیاست

  . شودمی پذیرسیستم نسبت به هرگونه فاجعه و مصیبتی آسیب

ی، قادر بازیابی میراث جهان فرایندگیري در این خصوص است که آیا مطالعه، نتیجهبنابراین، هدف سنجش و ارزیابی حوزه مورد 

منجر به یک شهر  گونهطوري که به ترویج توسعه پایدار مؤثر بپردازد و بدینبه ،باشدمی پذیري اجتماعی سرزمینبه مقابله با آسیب

هر دوي  ارزیابی انجام شده به لحاظ فرایندال اصلی ارزیابی این سنجش است و نکات ذیل، ؤآور شود. این بیانیه در بر دارنده ستاب

ي مرحله طرح و برنامه سازو پیاده بنديهمراه با فرمول هااز شاخصاي د. براي هر شاخص، مجموعهکنمی را ارائه این ابعاد خاص

  درنظر گرفته شد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي) بحرانی به واسطه حفاظت از هاي) بحرانی در حوزه اولویتی مداخله. مناطق (حوزههاشناسایی مناطق (حوزه .2 کلش

  )Porto Vivo, 2005aي خالی (هاساختمان، تراکم جمعیت و ساختمان

  بازیابی بعد فیزیکی: سنجش شاخص. 4-1

ي ازسباال نشان دهنده هدف فراهم نمودن شرایط مطلوب در منطقه مورد مطالعه، براي ارتقاء و پیادهي ذکر شده در هاسیاست

 يهاحوزه عنوانبهنشان داده شده است، چندین بلوك درون حوزه مداخله  2شکل طور که در است. همان بهسازي فرایندیک 

کان شهري، توسط مال بهسازيي در گذارسرمایهدر منطقه مورد مطالعه با هدف تشویق  ها. کاهش مالیاتاندبحرانی شناسایی شده

داد شده و کاهش سطح تنزل منطقه و تع بهسازيي هاان، صورت گرفته است که در نتیجه به افزایش تعداد ساختمانگذارسرمایهیا 

  ي خالی خواهد شد.هاخانه

نتیجه  یک عنوانبهشده، و در حال حاضر انجام شده در بعضی موارد، نهادبه منظور ارزیابی و سنجش بازیابی فیزیکی پیش

، هانامهي برسازو پیاده بنديشش شاخص براي هر دو مرحله فرمول ،»انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو«مداخالت مرتبط با پروژه 

  ).1 (جدول ه استتعریف شد هاو/ یا پروژه ها، طرحهاسیاست

 نشان، )Vázquez et al., 2004-Breda( انجام شد 1اُپورتودر دانشکده مهندسی دانشگاه  2004این مطالعه که در سال 

 ٪8/53 و بازیابی شهري به بهسازيدارند که این میزان در حوزه بحرانی  بهسازينیاز به  اُپورتودر  هااز ساختمان ٪3/45 دهد کهمی

  اندکرده تعیین را تحت مداخله يهابلوك از هر کدام» ویوو پورتو شهري بهسازي انجمن«افزایش یافته است. اسناد راهبردي پروژه 

                                                           
1. Faculty of Engineering of the University of Oporto/FEUP 

  

ایش به افزهاي بحرانی مرتبط با مشکالت وابسته حوزه

  تراکم جمعیت، با حفاظت از بناهاي متروکه

  

هاي بحرانی مرتبط با بناهاي متروکه و حفاظت از حوزه

  بناها 
  

  هاي بحرانی مرتبط با بناهاي متروکهحوزه

  

  هاي بحرانی مرتبط با حفاظت از بناهاحوزه

  

هاي بحرانی مرتبط با مشکالت وابسته به افزایش حوزه

  حفاظت از بناهاي متروکهتراکم جمعیت و 
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  .اندو چندین نقشه با این سطح تنزل تولید کرده

و بازیابی  بهسازيي مدنظر در حوزه بحرانی هاتمام ساختمان بهسازيجهت  »انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو«هدف 

 هااز ساختمان ٪81از  تریک شکل واقعی »انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو«تواند غیرواقعی باشد؛ بنابراین، طرح جامع می ،شهري

  ).2 در منطقه اولویتی مداخالت را پیشنهاد کرده است (جدول بهسازيبراي 

  

  سازي و اجراپیادهبندي، و فرمولمرحله ها براي و شاخص بازیابی. 1 جدول

/ آوريتاب شاخص

  معیار
  منابع  هاشاخص  آوريبعد تاب

  محیط مصنوع  بازیابی

ــن و  ــدویـ تـ

مول    بنــدي   فر

PPPPs  

  SRU-جامع برنامه  الفPPPP پوشش میزان

  SRU-اسناد راهبردي  ببهسازي درجه

  SRU-اسناد راهبردي  از مصالح جدید در برابر مصالح موجود استفاده

ــازي و پیاده  سـ

  PPPPsاجراي 

  CMP, SRU  پشده ساالنه بهسازيي هاساختمان تعداد متوسط

 يهابلوك در شده بهسازيي هاساختمان سهم

  شهر در میانگین با مقایسه در داراولویت شهري
SRU  

  SRU  تپیشرفت بهسازي نرخ

 مانند( عمقی یا )هاپنجره مثال( سطوحب؛ دارند شهر در بهسازي به نیاز که ییهاخانه کل در مقایسه با تعداد بهسازي براي پیشنهادي يهاخانه تعدادالف

 به نیاز که ییهاساختمان کل تعداد با مقایسه در سال شده در بهسازيي هاساختمان تعدادت؛ SRU مداخله از بعد و قبل حوزه مداخله داخلپ؛ )بام و سازه

  .دارند بهسازي

  هاها و یا پروژهها، طرحها، سیاستبرنامهمیزان پوشش . 2 جدول

  حوزه
درصد سطح 

  PPPPپوشش 

ي پیشنهادي هاساختمان

  بهسازيبراي 

ي نیازمند هاساختمان

  بهسازيبه 
  منابع

  SRU  21246  21246  100  اُپورتو

  SRU  9716  9716  100  يشهر بهسازيحوزه بحرانی بهبود و 

  راهبردياسناد   832  677  81  حوزه اولویتی مداخله

  

اي نیمی از بناه تقریباًاست،  هاتوجهی از ساختمانعمیق در تعداد قابل بهسازيسطح باالي تنزل در حوزه مداخله مستلزم 

ا سطحی، براي مثال، بازسازي نم بهسازينیاز به  چهارمنیاز به اقدامات ساختاري مهم و کمتر از یک بهسازيپیشنهاد شده براي 

 5600 تقریباًدارند، و  بهسازيو بازیابی شهري نیاز به  بهسازيساختمان در حوزه بحرانی  1848درصد از  8/53 حدود دارند .

 ٪47دهد که می حوزه اولویتی مداخالت، اسناد استراتژیک واحدهاي مداخله نشان ) نیاز به مداخالت عمیق دارند. در٪31ساختمان (

باید تا حد ممکن سطح مشخصی از اصالت در مصالح ساختمانی در  بهسازي		داماتاق عمیق دارند. بهسازينیاز به  هااز ساختمان

با توجه  کنند.) مصالحی که باید استفاده شود را ذکر نمی٪81( با این حال، بسیاري از این اسناد مداخالت را در نظر داشته باشند؛

تر از آنچه در بسیار پایین »انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو«ي این طرح سازنتایج پیاده ،فرایندها در آغاز این به برخی ناهنجاري

، و هاي طرحسازسال بعد، پس از آماده 2گردد، می بر 2004). اگرچه این قانون به سال 3 (شکل شد ،انتظار داشتیم 2009سال 

ر واقع د فرایندسیس شده بود، که این أي مداخالت تازه تبرا هابودند و قوانین و رویه گذارسرمایه وجويکه در آن در جستاي دوره

  آغاز شد.
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ــکل ــه . 3 شــ نقشــ

ــو ــلاُپورتـــ  : محـــ

ــوزه ــاح ــت يه  اولوی

ــه، ــوك مداخل ــابل  يه

 یـا بـدون   /بـا  شهري

 1اســتراتژیک اســناد

)Porto Vivo, 2005a(  

  

  

  شده به صورت ساالنهبهسازي يهاساختمان تعداد. 3 جدول

  سال و حوزه مرجع

 شده بهسازيهاي ساختمان کل تعداد

از  بعد و داخل حوزه مداخله قبل

  SRU مداخالت

 بهسازيي هاساالنه ساختمان متوسط

از  بعد و شده داخل حوزه مداخله قبل

  SRU مداخالت

  10  254  )1977-2001حوزه اولویتی مداخله (

  35  106  )2001-2004حوزه اولویتی مداخله (

  13  360  قبل -)1977-2004حوزه اولویتی مداخله (

  6  31  بعد -)2005-2009حوزه اولویتی مداخله (

  

ي هاالدر منطقه نبود. بین س بهسازينخستین تالش براي  »انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو«الزم به ذکر است که برنامه 

توسعه منطقه بنیاد «و  2»نوسازي شهري منطقه ریبرا/ باردوهیئت «بود،  اُپورتو ، که تمرکز ویژه بر مرکز تاریخی2001و  1997

دامنه اقدامات هر دوي این نهادها هرگز به ند. البته در منطقه همت گماشت بهسازيتوجهی پروژه به تعداد قابل 3»تاریخی پورتو

 ٪50، بیش از 2001یی با سطوح پایین حفاظت کاهش یافت. در سال هاتعداد ساختمان 2009و  2001ي هابین سال نتیجه نرسید.

ا سال اما ت ؛قرار داشتند در وضعیت ضعیف تعمیردادند می را تشکیل اُپورتودر برخی از محالت که مرکز تاریخی  هااز ساختمان

  ).Silva, 2010( این رقم کاهش یافت 2009

                                                           
1. Strategic documents (DE) 
2. Commission for the Urban Renovation of the Ribeira/Barredo Area (CRUARB) 
3. Foundation for the Development of the Historic Area of Porto (FDZHP) 
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کاهش  »انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو« شده پس از تشکیل بهسازيي هاطور متناقض، متوسط تعداد ساالنه ساختمانبه

ي همراه است و در فرایندتوضیح داده شد، این امر با مشکالت موجود در شروع چنین  طور که قبالً). همان3 (جدول یافته است

  باشیم. هارود که شاهد افزایش این رقممی آینده نزدیک، انتظار

نسبت  2009). در سال 2009در سال  ٪2/2 به 2008در سال  ٪4/1 در سال افزایش یافته است (از هاساختمان بهسازينسبت 

ل، این با این حاباالتر بود؛  اُپورتودر مقایسه با میانگین  اندشده بهسازيیی که ساالنه در حوزه اولویتی مداخالت هاساختمان

  تواند بسیار کم در نظر گرفته شود.می / مقادیر هنوز همدرصدها

 افزایش یافته است (جدول 2009در سال  7/2 ، به2008در سال  بهسازيي نیازمند به هااز ساختمان ٪8/1 ، ازبهسازي فرایند

الزم طرح  بنديبه بعد آغاز شده است، با توجه به فرمول 2004). باید یک بار دیگر درنظر داشت که هرچند این مقررات از سال 4

 شروع شود. تنها نتایج بهسازي فرایندکشید تا این  ، زمان زیادي طولبهسازيو اسناد و زمان موردنیاز براي تکمیل اقدامات 

نتایج ارزشمندتري به  فرایندرود که در آینده نزدیک این می ظاهر شد، اما انتظار 2008، پس از سال رجوع به آنهاارزشمند براي 

  همراه داشته باشد.

  بهسازي میزان. 4 جدول

ZIP  
 در سال طول ها درنرخ بهسازي ساختمان

  پیشنهادي يهاتعداد ساختمان با رابطه

 بهسازي تعداد

  هاساختمان

 يهاساختمان کل تعداد

  نیازمند بهسازي
  منابع

2005  0%  0  677  

Porto Vivo, 2005b 
 اسناد راهبردي

2006  1/0%  1  676  

2007  0%  0  676  

2008  8/1%  12  676  

2009  7/2%  18  664  

  

و تدوین، درصد زیادي از پوشش طرح و تنظیم در ارتباط با شاخصه بازیابی که در محیط مصنوع اعمال شده است، در مرحله 

ط ساالنه ي، متوسسازي موجود دغدغه اصلی نیست. در مرحله پیادههاشده است و استفاده از متریال تأمین بهسازيسطح عمیقی از 

ي هارسد نرخ ساختمانمی کاهش یافت. با این حال، به نظر »انجمن بهسازي شهري پورتو ویوو«شده پس از ایجاد  بهسازيبناهاي 

از  ٪1یابد. هسته تاریخی شامل حدود می ، افزایشبهسازيي شهري اولویت و همچنین نرخ پیشرفت در هاشده در بلوك بهسازي

  این میزان افزایش یابد. رود کهمی باشد، اما در آینده این انتظارمی ي تازه موجودهاخانه

  شاخص ساخت سرمایه اجتماعی ابعاد اجتماعی: سنجش. 4-2

در مورد ساکنان موجود و جدید به راحتی در دسترس نبود.  هاتجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی امري دشوار بود، چرا که داده

به کم  شد. با توجهمی بایستی انجام ییهاشاخص ساخت سرمایه اجتماعی و براي توصیف ساکنان جدید، بررسی براي سنجش

امده از  ي بدستهایا بر حوزه مداخله یا بر داده تیب شرح زیر عمدتاًتربودن مشارکت ساکنان تحقیقات بی نتیجه بود، و بدین

ی در عي اجتماهامحالت مرکز شهر، استوار است. با این حال، از طریق پرس و جو و استعالم و تحقیقات، شناسایی برخی گرایش

  ).5 ي سیاست ممکن بود (جدولهاو ابزار ها، برنامههاي و اجراي سیاستسازپیاده
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  سازياجرا و پیاده و ي مرحله تدوینهاشاخص و اجتماعی سرمایه ساخت. 5 جدول

)INE [National Statistic Institute]. (1991, 2001)(  

/ آوريتاب شاخص

  معیار
  منابع  هاشاخص  آوريبعد تاب

  اجتماعی  ساخت سرمایه

ــن و  ــدویـ تـ

مول    بنــدي   فر

PPPP  

  نرخ رشد جمعیت
ملی آمار، انجمن بهسـازي   مؤسـسـه  

  شهري پورتو ویوو

ــازي و پیاده  سـ

  PPPPاجراي 

  وجو و تحقیقپرس ملی آمار، مؤسسه  نرخ رشد جمعیت (بلوك شهري)

  وجو و تحقیقپرس ملی آمار، مؤسسه  وابستگی شاخص

  وجو و تحقیقپرس ملی آمار، مؤسسه  سطوح تحصیالت

 وجو و تحقیقپرس ملی آمار، مؤسسه  درآمد نابرابري

 ساکنانی که با برنامه حمایت درصد

  کنند.می اجتماعی زندگی
 وجو و تحقیقپرس ملی آمار، مؤسسه

  اشتغال نرخ

 مقایسه با سال در در جدید ساکنان(

  )شدهبینیپیش کل ساکنان تعداد

 وجو و تحقیقپرس ملی آمار، ؤسسهم

  

در  84،380به  1991در سال  110،672توجهی در جمعیت، به ویژه در منطقه بایکسا را ثبت کرده است (از کاهش قابل اُپورتو

دیگر ترها، که در نتیجه افزایش سن جمعیت این منطقه، به ه ویژه جوانب طور عمده نتیجه افراد است،). این تغییر به2001سال 

  کنند. می نقل مکان هانقاط شهر یا حومه

ام کردند. هنگمی و بازیابی شهري زندگی بهسازيدر حوزه بحرانی  اُپورتو، حدود یک سوم جمعیت ساکن شهر 2001در سال 

ه بحرانی در محالت واقع در حوز اُپورتو، نیمی از تلفات جمعیتی در شهر 2001-1991تجزیه و تحلیل تغییر در جمعیت، در دوره 

  و بازیابی شهري متمرکز شد. بهسازي

 اًتقریبهسته تاریخی اتفاق افتاد (بیش از یک سوم جمعیت آن)، و در همان دوره،  انساکنتن از  7000، مرگ 1990در دهه 

یمی ننفر از ساکنان تصمیم گرفتند مناطق مرکزي را ترك کنند (بیش از یک پنجم جمعیت آن). این بدان معنی است که  20000

با این حال، باید اشاره کرد که حتی  ).Breda-Vázquez et al., 2004( متمرکز در حلقه درونی بود اُپورتواز کاهش جمعیت شهر 

ي شهري، با حدود هادر مقایسه با بقیه حوزه ،حوزه بحرانی بهسازي و بازیابی شهريپس از کاهش جمعیت، تراکم جمعیت در 

  .بودنفر ساکن در هر کیلومترمربع در مرکز تاریخی، هنوز هم باال  10000

 اُپورتودر  تعبیر شده است،» 2001سال در  1شاخص کل وابستگی«رابطه بین جمعیت جوان و جمعیت پیرتر که تحت عنوان 

انجمن بهسازي «و حوزه مداخله  در مرکز تاریخیتوجهی طور قابل) به7/68شاخص وابستگی ( ).CMP, 2008( بسیار اهمیت دارد

حوزه مداخله با درصد باالیی از افراد ). Pinho et al., 2010( ) باالتر است7/48در مقایسه با میانگین ملی ( ،»شهري پورتو ویوو

  .اندرا ایجاد کرده پذیر به لحاظ اجتماعیشود که یک حوزه بسیار آسیبمی سالخورده و درصد کم جوانان و افراد فعال، مشخص

درصد جمعیت بازنشسته در مناطق مرکزي نیز باالتر از متوسط کل شهر است. وزن این گروه جمعیتی بیشتر از هسته میزان 

 درصد از جمعیت 24)، بیش از 2001دهد. طبق آخرین سرشماري (می تاریخی، است که ساختار افزایش سن جمعیت را بازتاب

                                                           
1. The total dependency index 
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بود  43سال است)؛ متوسط سن ساکنان  14داشتند (تعدادي که بیش از میزان افراد زیر سن سال  65از  بیش اُپورتومرکز تاریخی 

و را اُپورتودرصد از جمعیت مرکز تاریخی  64درصد بود و جمعیت فعال  20بود)، درصد جوانان حدود  38 متوسط 1991(در سال 

  داد.می تشکیل

معیت ج تحصیالتباال است. با این حال، سطوح اي ي ملی و منطقههامیانگینو در رابطه با اُپورتوسطح تحصیالت ساکنان 

 52,6ساکن در هسته تاریخی و در حلقه درونی بسیار متفاوت است. در هسته تاریخی جمعیت داراي سطح تحصیالت پایین است (

)؛ در حلقه درونی، حدود یک چهارم جمعیت داراي مدرك اندو یا فقط آموزش ابتدایی دیده انددرصد از افراد هرگز تحصیل نکرده

  هستند که باالتر از متوسط شهر است. 

 یید کرد. در هستهأجمعیت شاغالن تاي توان از طریق تجزیه و تحلیل و بررسی ساختار حرفهمی این الگوهاي مختلف را

  تاریخی، جمعیت، به وضوح کمتر از حلقه درونی است.

-1999هاي (تجزیه و تحلیل درآمدها، بر اساس جنسیت) نشان دهنده تحول کم و مثبت در سال 1»دنابرابري درآم« شاخص

 ). با این وجود، این شاخص همچنان به ارائه یک سناریوي منفی در ارتباط با بقیه کشور٪3/12 به ٪1/15 باشد (کاهش ازمی 2002

  مثبت در حال تحول نیست.اي گرایش به شیوهدهد که می و تحقیقات نشان 2003پردازد. فاکتورهاي سال می

کنند و می از کل جمعیت که در شهر زندگی ٪9کنند بسیار باال است، با می ي اجتماعی زندگیهاکه با کمک یدرصد ساکنان

خ رود. نرمی کنند که کمتر مرکزي به شمارمی ). این ساکنان به طور کلی در مناطقی زندگیCMP, 2008دریافت مزایا دارند (

 37بیکاري نیز در منطقه تاریخی باالتر است که نشان دهنده آسیب پذیري اجتماعی مرکز است. در مقایسه با بقیه شهر، کمتر از 

از ساکنان مرکز تاریخی پورتو  ٪66وابسته به درآمد حاصل از کارشان هستند، در حالی که  اُپورتودرصد از جمعیت در مرکز تاریخی 

ي اجتماعی، سازي یکپارچهها، یارانهها)، بلکه به یارانه٪28ی وابسته هستند، نه تنها مزایا و حقوق بازنشستگی (ي اجتماعهاکمک

   ).Silva, 2010) (اُپورتواز مرکز تاریخی  ٪5و معلولیت و بیکاري (

، توضیح داده شد، هاتطور که در ارائه سیاسهمان »بهسازي شهري پورتو ویوو« در مقابل چنین سناریوي اجتماعی، پروژه

ي هاي جمعیتی متفاوت پیشنهاد کرده است. تعداد کم ساختمانهابه منظور جذب گروه را هاي مختلفی از ساختمانهاگونه

گیري درخصوص اینکه تا چه میزان این سیاست هدف اصلی خود را نتیجه ،دست آمده از تحقیقاتهشده و اطالعات کم ببهسازي

ي تعیین شده در اسناد مختلف دستخوش هانزدیک امید است که بلوكاي را دشوار ساخته است. در آینده استبه انجام رسانده 

ي ها. گروهي در آینده باشدترشوند تا جایی که این منطقه بحرانی شهر بتواند شاهد سناریوي اجتماعی روشن بهسازي فرایندیک 

  کنند.می ي شهري کمکهاآوري اجتماعی در حوزهایش تابمتنوعی از افراد در یک جامعه به طور جدي، به افز

طه، یک و اقدامات مربو ها، برنامههاسیاست تدوین و تنظیم مرحله در اجتماعی سرمایه ساخت که در رابطه با گرفت نتیجه می توان

تاریخی،  در مرکز براي مسکن تقاضا در ي، افزایشسازپیاده مرحله در که حالی در است داشته جمعیت ساکن، وجود در تدریجی کاهش

در  ندگیز براي باالتر مدارج کرده درتحصیل افراد براي فعال، گرایش جمعیت وزن سالخوردگان، نگهداري و جوانان بین بهتر تعادل

   ت.شته اسوجود دا اُپورتوي اجتماعی در مرکز هانفعان کمکي جنسیتی و تمرکز کم ذيهادر درآمد هامرکز تاریخی، کاهش تفاوت

ي ناکافی هستند؛ بر اساس افزایش تقاضا براي مسکن شواهدي از افزایش هااگرچه براي تخمین دقیق میزان اشغال، داده

را  »بهسازي شهري پورتو ویوو«تواند اهداف پروژه می ی کنونیالمللبینسرمایه در این منطقه وجود دارد. با این حال، بحران مالی 

  را کند سازد. بهسازيیا حداقل، روند  قرار داده و تأثیرتحت 
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  اُپورتوآوري: نمونه موردي هاي شهري از منظر تابسنجش سیاست

  و نتایج هایافته. 5

شهري  بهسازيتوان دید که مدل می ، بر اساس کاربرد روش شناسی ارزیابی (سنجش)،اُپورتواز تجزیه و تحلیل نمونه موردي 

  ي مهم قابل ذکر دارد.هادنبال شده است، برخی جنبه »بهسازي شهري پورتو ویوو«که در طرح 

یزیکی ف بهسازيفیزیکی حوزه مرکزي شهر به زیان بعد اجتماعی، تأکید دارد، هرچند که اهداف  بهسازيمدل مداخله بر نیاز به 

  باشد.می بازیابی فرایندزند و در تالش براي ترویج و ارتقاي پایداري می با اهداف اجتماعی و اقتصادي، را به هم پیوند

مختلف ساکنان جدید ممکن نیست، چرا که باز پویایی بازار امالك و مستغالت، با توجه به رسد که جذب انواع می به نظر

ي باالتر مسکن، تنها استقرار طبقات متوسط به باال / طبقات باالي اجتماعی، را هدف قرار نداده است. افزایش تقاضا منجر هاقیمت

  اهد شد.خو مرکزسازي اعیانی و در نهایت منجر به هابه افزایش قیمت

 هاساختمان 1گذاري مجددگرایشی براي طبقات اجتماعی قدیمی، براي دور شدن از مرکز تاریخی وجود دارد. این بعد از ارزش

 ،»بهسازي شهري پورتو ویوو«باشد، حتی اگر طرح می نیز، نشان دهنده تنزل واقعی، حامالن معنوي هویت، فرهنگ و اصالت،

ي هان براي طیفمسک تأمینمثال،  عنوانبهمختلف اجتماعی فراهم آورد،  طبقاتیشتر براي ترکیب ي بهاقصد داشته باشد تا فرصت

، کاهش جرم و جنایت و پدیده محرومیت. این مداخالت هنوز هم بسیار تري مختلف، ایجاد فضایی گرمهاساکنان جدید، با گونه

  .انددر مرکز تاریخی شهر ایجاد شده کم است و به لحاظ استراتژیک در راستاي برخی محورهاي ساختاري

اي ندازهباید تا ا »بهسازي شهري پورتو ویوو«ناشی از اتالف سرمایه در میراث مصنوع ایجاد شده است چرا که مدل  یمشکالت

نها پشتیبانی شود که نهادهاي عمومی را ت هامالی عمومی براي بازیابی ساختمان تأمیني خصوصی، به دلیل عدم هاتوسط صندوق

در ارتباط با دولت، قصد  Porto Vivo SRU/CM با این حال، پروژه فیزیکی سازد، بهسازي فرایندثر در تدوین و تنظیم ؤعوامل م

  باشد. بهسازيي دولتی، مشوق هادارد تا از طریق مزایاي مالی و شهري و همچنین صندوق

، در زمینه مداخالت خصوصی هاسهمی ضعیف در بازیابی خانهدر نظر گرفت که تنها اي توان به گونهمی ي مالی راهامشوق

ي کنند در شرایطی که در بیشتر موارد، آنها توانایی گذارسرمایهشود می توسط خود مالکان، دارند زیرا در عمل، از مالکان خواسته

  .ندايگذارسرمایهرا ندارند. فقط مالکان با درآمدهاي باالتر قادر به  هاپرداخت این هزینه

  این جادای که است شده پذیرفته است، چرا که شده ارائه و خصوصی دولتی نهادهاي میان مشارکت یک عنوانبهمدل  این

ي اداري و با انجام مداخالت هارویه را، با مدیریت فرایند. نهادهاي عمومی این داردي و اجرا سازسهم مهمی در پیاده هامشارکت

ي هاکنند. این یکی از بهترین شیوهمی ي سلب مالکیت، راهبريهاویژه، به ویژه سازوکارها و مکانیسمبا کمک برخی از ابزارهاي 

  ي خصوصی است.هاي عمومی و جذب سرمایههامقابله با کمبود بودجه

 ندایفرکند که می دهند، اما تضمینمی شوند مالکان را تحت فشار قرارمی یی که در طول مداخالت اعمالهاسلب مالکیت

ر عامل تقویت بازار امالك و مستغالت در نظ عنوانبهتوان می خیر نخواهد داشت. به این ترتیب قانون سلب مالکیت راأت بهسازي

 دان جدیگذارسرمایهي خود را به هاریزي شده، ساختمانفیزیکی برنامه بهسازيگرفت. در برخی موارد، مالکان، حتی قبل از 

 باعث بهبود ارزش امالك شود. ي سوداگرانههاا ایجاد موقعیتفروشند که ممکن است بمی

یافته شهر نزلي تهاشهري بایکسا، تالشی براي بهبود دینامیک و پویایی بازار امالك و مستغالت است. بازیابی حوزه بهسازي

 است که منجر به افزایش سطحي مالی، پشتیبانی شده هاي اداري مطلوب و مشوقهاي خصوصی با رویههايگذارسرمایهاز طریق 

  انگیزند.می رقابت و پایداري را بر درك کرد که عمدتاً توان بصورتیمی اشتغال شده است. این مدل مداخله را

                                                           
1. Revalorisation 
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 ، مشکالت فراتر از ابعاد فیزیکی هستند که جنبه اجتماعی نیز دارند؛ با این حال، مشکالت اجتماعی تنها زمانیاُپورتودر مرکز 

سهمی ارزشمند در ادغام  »بهسازي شهري پورتو ویوو« یی مانندهاشود که همه ابعاد در نظر گرفته شوند. برنامهتواند حل می

 هبازآفرینی فیزیکی با ابعاد دیگر، دارند اما نتایج هنوز قابل مشاهده نیستند. فقط از طریق ترکیبی از ابعاد مختلف، بازآفرینی این حوز

 ري شهري به دست آید.آوتواند ادامه یابد و تابمی

آوري، در . اول، مفهوم تابفراهم ساختي اولیه را ها، امکان برخی نتیجه گیرياُپورتوتحقیقات انجام شده در منطقه بایکساي 

ات اقتصادي، اجتماعی و محیطی آنها، مفید است. در این تأثیري شهري و هاارائه درکی از تحوالت شهري حاضر و ارزیابی سیاست

ه آوري مجموعتمرکز تنها بر دو بعد بازیابی و ساخت سرمایه اجتماعی، بوده است. دوم، از منظر روش شناختی، مفهوم تابمورد، 

در رابطه با سرمایه انسانی، اجتماعی، مصنوع و  ي موردي راهادهد که تجزیه و تحلیل و درك نمونهمی ابزارهاي عملیاتی را ارائه

واند تمی -تماعیجدر این نمونه موردي، بازیابی و ساخت سرمایه ا - آوريي تابهاو ویژگی هابرد. سوم، شاخصمی طبیعی باال

و طراحی،  ي برنامه ریزيهااستفاده شود که دیدگاه تربخشی از یک رویکرد جدید براي ادغام یک تجزیه و تحلیل گسترده عنوانبه

ر آوري دي شهري باید آماده ارائه راهنمایی براي تابهاام، سیاستگیرد. سرانجمی اقتصادي و اکولوژیکی را در نظر-اجتماعی

پیچیده،  توان نتیجه گرفت که در زمینه یک سنجش و ارزیابیمی تیب،تربرخورد با تغییرات و در نتیجه افزایش پایداري باشند. بدین

 کرده است.گذاري مفید را پایه »طرز فکر« آوري، یک نقطه بسیار مهم تمرکز و یکمفهوم تاب
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  مقدمه

 دسازنپذیر و خوشایند میهاي شهري که شهرها را انعطافآن دسته ویژگی«

هاي تجمع و ها، تمرکز جمعیت، مکانیعنی ساختارهاي معماري آن -

توانند شهرها را در معرض سیل، چنین میهم -هاي زیربنایی مرتبطسامانه

 ).»Godschalk, 2003: 136زلزله، طوفان و حمالت تروریستی قرار دهند (
  

هاي سیاسی آوري شهري، در گفتمانطور خاص تابآوري، و بهمفهوم کلی تاب

هاي ها و بحرانو علمی رو به گسترش و افزایش است. عالوه بر این، چالش

 هايواسطه سرعت توسعهمحیطی ایجاد شده بهاجتماعی، اقتصادي و زیست

گی، عدم قطعیت و ناامنی در مورد کننده گسترش حس پیچیدشهري، منعکس

نند. کشهرها بوده و بر نیاز به شناسایی راهبردهاي جدید سازگاري و بقا تأکید می

ازي سبا این وجود، تناقضات ایجاد شده توسط گرایشات مبتنی بر بازار، خصوصی

ر تپذیري در سطوح مختلف حکمرانی شهري موجب هرچه پیچیدهو مسئولیت

 ,Taşan-Kok and Beatenریزي حال حاضر شده است (برنامهشدن اقدامات 

تنها مسائل و مشکالت پذیر نیاز دارد تا نه )، که به راهبردهایی انطباق2011

ي هامحیطی را مورد توجه قرار دهند بلکه زمینهاجتماعی، اقتصادي یا زیست

یزي و سامانه رسیاسی تحت تأثیر نیروهاي بازار را نیز در نظر داشته باشند. برنامه

 هايحکمروایی شهري هلند در این زمینه از آنجا که هلند یکی از معدود دولت

رفاه است که سازوکار کنترل مرکزي در زمینه توسعه و بازبینی زمین و اموال، را 

رش انگیز است که نگطور فعال حفظ نموده است. در این راستا، کمی شگفتبه

   هاي شهري هلندتاکنون به چهارچوب سیاستریزي شهري آوري در برنامهتاب

 

 

 

 
Introduction 

“The very features that make cities feasible 
and desirable – their architectural structures, 
population concentrations, places of assembly, 
and interconnected infrastructure systems– 
also put them at high risk to floods, 
earthquakes, hurri-canes and terrorist attacks 
(Godschalk, 2003: p.136) ”. 

 

The general concept of resilience, and more 

specifically, urban resilience, is becoming 

increasingly prevalent in academic and policy 

discourses. Moreover, social, economic and 

environmental crises and challenges created 

under the dynamics of urban development re fl 

ect an increasing sense of complexity, uncertainty 

and insecurity about cities and highlight a need to 

identify new adaptation and survival strategies. 

However, the contradictions created by market-

led tendencies, private-sation & self-responsi-

bility in different levels of urban governance have 

made contemporary planning practices all the 

more complex (Taşan-Kok and Beaten, 2011), 

requiring adaptation strategies that are designed 

to address not only difficult social, economic or 

environmental issues but also policy contexts 

driven by market forces. The Dutch planning and 

urban governance system is an interesting case in 

this respect, since the Netherlands is one of the 

few welfare states that retains active central 

control mechanisms in the develop-ment and 

control of land and property. In this respect, it is 

little surprise that resilience thinking in urban 

                                                           
1. Stead, D. & Taşan-Kok, T. (2013). Urban Resilience, Climate Change and Land-Use Planning in Rotterdam. Chapter 13 in 
Resilience Thinking in Urban Planning. Edited by Ayda Eraydin, A. & Taşan-Kok, T. New York: Springer Science & Business 
Media. 
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) استحکام یا قدرت 1: (قابل شناسایی استآوري دو بعد براي تاب راه یافته است.

پذیر یا انعطاف دهی سریع) پاسخ2(یعنی توانایی مقاومت در برابر شوك خارجی)، (

 توانند از طریق راهبردهاينشینی). این دو بعد میعنوان مثال توانایی عقب(به

د در درجه توانمی دهیتسکیندهنده و سازگاري با محیط افزایش یابند؛ تسکین

پذیري سرعت بهبود را افزایش دهد. اول استحکام و توانمندي سامانه و انطباق

و  دهیهاي تسکینین استدالل نمود که فعالیتتوان چنبر این اساس، می

دهند آوري شهري را تشکیل میسازگاري با محیط هسته راهبردهاي تاب

-هایی از فعالیت). این فصل روشLeichenko, 2011(همچنین نگاه کنید به 

دهد که بخشی از را مورد بررسی قرار می و سازگاري با محیط دهیهاي تسکین

اي هدهد؛ شهري که با تهدیدریزي در روتردام را تشکیل میهاي برنامهسیاست

ري در پذیویژه به علت آسیبآوري بلندمدت آن بهاي در زمینه تابقابل مالحظه

هاي شهري رو است. در واقع، ارزش زیرساختبرابر اثر تغییرات اقلیمی روبه

ع و سایر هاي صنایهاي حمل و نقل، زیرساختها، زیرساختروتردام (ساختمان

هاي ساحلی قرار دارند، باالتر از هاي طوالنی مدت) که در معرض سیلتوسعه

). نه تنها تغییرات آب Nicholls et al., 2007اکثر سایر شهرهاي جهان است (

یح طور تفصیلی توضو هوایی مسئله بسیار مهمی براي این شهر است (که به

محیطی در براي مشکالت زیست ايعنوان استعارهشود)، این روند بهداده می

). نمونه روتردام در زمینه Hajer, 1995شود (مقیاس کالن نیز به کار برده می

ها قرار دارد چراکه نه تنها شهر آوري شهري بسیار مورد توجه پژوهشمسئله تاب

- ها در معرض سیالبهاي ارزشمندي برخوردار است، بلکه این داراییاز دارایی

 پذیراي نیز آسیبهاي رودخانهچنین در برابر سیالبو هم هاي ساحلی بوده

نقاط «عنوان یکی از شهر روتردام را به 2008هستند. به همین دلیل، هیئت دلتا 

ري پذیکند. آسیبهاي تغییر آب و هوا معرفی میدر برابر سیاست» بحرانی

-حدوده آبهایی از شهر خارج از مروتردام در برابر سیل به این دلیل که بخش

ر اند چندین برابر شده و بنابراین در برابر سطوح بسیابندهاي حفاظتی قرار گرفته

شوند. چنین شرایطی موجب ارائه ابتکاراتی براي باالیی از آب محافظت نمی

ویژه در زمینه مدیریت آب و هاي مقاوم در برابر آب و هوا بهتوسعه سیاست

ی هاي مختلف تحت طرح اقلیم. فعالیتریزي فضایی براي شهر شده استبرنامه

بینی و بازتاب هاي پیشعنوان مثال، برنامهروتردام صورت گرفته است به

-هاي تحققهاي فضایی در دست تهیه، پروژهتحوالت آینده اقلیمی در برنامه

 بحرانی موقعیت نتیجه تا کنون. در 2012هاي مدیریتی از سال پذیري و فعالیت

ریزي، تغییرات اقلیمی و برنامه زمینه در پیشگام عنوانبه شهر روتردام، این

). چندین سند van den Berg, 2010شود (ریزي فضایی شناخته میبرنامه

  آوري شهري، تغییرات ها در رابطه با تابدهد تالشگذاري نشان میسیاست

planning has already made its way into the Dutch 

urban policy framework. Two common 

dimensions of resilience can often be identi fi ed: 

(1) robustness, or strength (i.e. the ability to 

withstand an external shock), and (2) rapidity, or 

fl exibility of response (i.e. the ability to bounce 

back). These two dimensions can be enhanced by 

mitigation and adaptation strategies, as 

mitigation can primarily increase the robustness 

of the system, while adaptation can increase the 

speed of recovery. On this basis, it can be argued 

that mitigation and adaptation activities are 

central to urban resilience strategies (see also 

Leichenko, 2011). This chapter investigates the 

ways in which mitigation and adaptation 

activities form part of planning policy in 

Rotterdam, a city that faces signi fi cant threats to 

its long-term resilience, particularly due to its 

vulnerability to the impacts of climate change. 

Indeed, the value of Rotterdam’s urban 

infrastructure (buildings, transport infrastructure, 

utility infrastructure and other long-lived 

development) that is exposed to coastal flooding 

is higher than most other cities across the globe 

(Nicholls et al., 2007). Not only is climate change 

a very important issue for the city (as will be 

described in more detail later), it is an issue that 

has become a metaphor for the environmental 

problématique at large (Hajer 1995). The case of 

Rotterdam is highly relevant for research into the 

issue of urban resilience because, not only does 

the city have a high value of urban assets that are 

exposed to coastal fl ooding, it is also extremely 

vulnerable to river fl ooding. Indeed, the 2008 

Delta Commission refers to the city of Rotterdam 

as one of the “critical locations” for climate 

change policy. Rotterdam’s vulnerability to 

flooding is made all the more severe by the fact 

that parts of the city lie outside its protective 

dikes and are therefore unprotected against very 

high water levels. This has resulted in a 

number of initiatives to develop more climate-

proof policies in the city, particularly in the fields 

of water manage-ment and spatial planning. 

Various activities under the Rotterdam Climate 

Initiative, for example, are geared towards 

anticipating and reflecting future climate 

developments in future spatial plans, implement-

tation projects & management activities from 

2012 onwards. As a consequence of Rotterdam’s 

critical location, the city has become a pioneer in 

the fi elds of planning, climate change and spatial 

planning (van den Berg, 2010). What is evident 

from a number of policy documents is that attempts 

to deal with urban resilience, climate change, 

adaptation and mitigation are more advanced in 

Rotterdam than in most other Dutch municipaliti- 



 

 91 

  ریزي کاربري زمین در روتردامآوري شهري، تغییرات آب و هوایی و برنامهتاب

هاي دهی و سازگاري در روتردام به نسبت سایر شهردارياقلیمی، تسکین

ود، کمی ششناسی که این فصل دنبال میروش تر است.شهرهاي هلند، پیشرفته

عنوان تمرکزي هاي موردي در فصول دیگر متفاوت است. بهبا سایر نمونه

آوري در مطالعه روتردام در پژوهشی، گروه هلندي عمدتاً بر ظهور تفکر تاب

ندگی ها زدهی و سازگاري تمرکز داشته است. قرنهاي تسکینرابطه با فعالیت

» ريآوتاب«تهدید سیل در روتردام موجب معرفی نسبتاً سریع اصطالح تحت 

اده چنان براي استفریزي فضایی هلند شده است، اگرچه این مفهوم همدر برنامه

شناسی، محققان از رویکرد تجزیه عنوان روشعملی از آن بسیار مبهم است. به

 وح مختلفگذاري در سطو تحلیل گفتمان از طریق تحلیل اسناد سیاست

یرد، گآوري چگونه تفسیر و مورد استفاده قرار میحکمروایی براي درك اینکه تاب

د و سازگاري موجو دهیتسکیناند. عالوه بر این، راهبردهاي متنوع گرفته بهره

ها و تاند. پیش از بررسی فعالیدر این اسناد نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

زگاري شهري در نمونه روتردام، ابتدا رابطه میان دهی و ساهاي تسکینسیاست

 گیرد. اگرچه بهها مورد بحث قرار میگذاريها و سیاستاین دو گونه از فعالیت

آوري شهري ضروري دهی و سازگاري هر دو براي ارتقاء تابرسد تسکیننظر می

ن یها تا هماست (با توجه به تحلیل مختصري از تعاریف ارائه شده)، این روش

اند و برخی اوقات حتی در رقابت طور جداگانه توسعه یافته و اجرایی شدهاواخر به

  اند.مستقیم براي منابع مشابه نیز بوده

es. The methodology followed in this chapter 

slightly differs from the other case study chapters. 

As a research focus, the Dutch team has primarily 

focused on the emergence of resilience thinking 

in the study of Rotterdam in relation to mitigation 

and adaptation activities. Living for centuries 

under the threat of flooding in Rotterdam has 

resulted in the relatively rapid introduction of the 

term “resilience” into Dutch spatial planning, 

although the concept is still too vague to be of 

practical use. As a methodology, the researchers 

followed a discourse analysis approach by 

analysing policy documents at diverse levels of 

governance to understand how resilience is being 

interpreted and adopted. In addition, the diverse 

adaptation and mitigation strategies contained in 

these documents have also been analysed. Before 

examining urban mitigation and adaptation 

activities and policies for the case of Rotterdam, 

the relation between these two types of activities 

and policies is first discussed. Although 

mitigation and adaptation would both seem 

necessary for enhancing urban resilience 

(according to the brief analysis of definitions 

presented above), they have until recently been 

developed and implemented quite separately and 

have sometimes even been in direct competition 

for the same resources. 

  دهی در هلندهاي تغییرات اقلیمی، سازگاري و تسکینتاریخچه کوتاهی از برنامه. 1

چالش  ویژه در رابطه با افزایش سطح دریا، یکارتفاع مانند هلند، به در کشوري کم اقلیمیواکنش به مسائل مربوط به تغییرات 

تواند تا سال و هیئت دلتا، سطح دریا می 1بسیار بزرگ است. با توجه به دو مجموعه از سناریوهاي تهیه شده توسط دفتر هواشناسی

رود تغییرات اقلیمی موجب طوالنی شدن دوره متر، افزایش یابد. انتظار می 30/1تا  2100متر و تا سال  40/0تا  20/0بین  2050

هاي شدیدتر طی تابستان شود. این امر احتمال وقوع سیل در مناطق شهري و روستایی در هاي زمستان و بارندگیبارش در ماه

ها و ظرفیت حوضه زي خاك، سدبنديساتري قرار دارند، یعنی جایی که ظرفیت ذخیرههایی از هلند که در سطح پایینبخش

دهد. تأثیر بعدي تغییرات اقلیمی ممکن است باال رفتن دماي هوا و طوالنی شدن فصول اي محدود است، را افزایش میرودخانه

شود هلند براي برخی گیاهان و حیوانات مناسب بوده و براي برخی دیگر نامناسب گردد و بدین ترتیب بر رشد باشد که باعث می

کشاورزي، باغبانی، تنوع زیستی و منظر کشور تأثیرگذار خواهد بود. با این حال، آب در تمام اشکال طبیعی آن از اهمیت باالیی 

ها به دلیل بارندگی سنگین و آب در زمین به دلیل براي هلند برخوردار است: آب دریا با توجه به افزایش سطح دریا، آب رودخانه

  هاي زیرزمینی.بتغییرات گسترده در سطح آ

 70 تر از سطح دریا قرار دارد وکشور پاییندرصد  60 گذاري در زمینه تغییرات اقلیمی در هلند به این دلیل ساده کهسیاست

). بدون Kabat et al., 2005شود، از اهمیت باالیی برخوردار است (خیز حاصل میاز تولید ناخالص ملی از این مناطق سیل درصد

ترین )، به این ترتیب سیل مهمWolsink, 2006سایر اقدامات حفاظتی، تقریباً دو سوم کشور به زیر آب خواهد رفت (بندها و آب

                                                           
1. Dutch meteorological office (KNMI) 
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 »احتمال پایین، اثرگذاري باال«شود. دولت در حال حاضر، این خطر را در دسته تهدید از تغییرات اقلیمی براي هلند محسوب می

 دهیتسکین). سازگاري در ابتدا به دلیل ترس از آنکه ممکن بود توجه دولت را از van den Berg et al., 2010کند (بندي میطبقه

). با این وجود، سازگاري Swart and Raes, 2007گذاري به خود جلب نکرده است (دور کند توجه چندانی را در امر سیاست

ر اروپا محیطی در سراسهاي زیستاژگان مختلف در گفتمانریزي یافته و در کنار واکنون جایگاه خود را در دستور جلسات برنامههم

 ,Davoudiزیست یک مخاطره طبیعی است (هاي کلیدي روایت سازگاري این است که محیطرود. یکی از ویژگیبه کار می

یرقابل ر این روایت، غهاي اقلیمی است. دناپذیر از خطرات و ناامنیاي با طبیعتی اجتناب)، و زبان سازگاري نشان دهنده آینده2012

 ). Davoudi, 2012( شودمی تکنولوژي و هاانسان نبوغ به حد از بیش اعتماد و اطمینان حس قطعیت جایگزین بینی بودن و عدمپیش

جدید  ریزي همگی امريآوري در دستورکار برنامهو تاب دهیتسکینبا وجود اینکه ظهور تغییرات اقلیمی، سازگاري با محیط، 

ز هاي ویژه براي کاهش و جلوگیري اویژه در هلند که فعالیترسند، بهاما عناصر خاصی هستند که چندان جدید به نظر نمیاست، 

اند. مدیریت زمین و آب با توجه به موقعیت طبیعی ریزي را تشکیل دادهریزي بخشی از دستورکار برنامهوقوع سیل از آغاز برنامه

ا، هها، هلندي به ساخت آبراههز سطح دریا قرار دارند، سنتی بسیار قدیمی در هلند است. براي قرنتر اهاي ساحلی که پایینحوزه

اند. سیل و هاي بادي و آبگیرها پرداختهها، سدها، سدهاي متحرك، آسیاببندها، کانالریزها و موانعی براي آب از جمله آبخاك

ها را پشت سر ها این آزمونهلند را مورد آزمون قرار داده، که البته همه آنها پایایی سامانه مدیریت آبی ها در طی قرنطوفان

  اند. باري در بر داشتهنگذاشته و در برخی موارد عواقب فاجعه

سال  50بندها منجر شد، اما کمتر از به تغییر شیوه ساخت آب 1906هاي گسترده در جنوب هلند در سال عنوان مثال، سیلبه

بندهاي واقع در بخش جنوب غربی کشور قادر به محافظت از ناکارآمد شناخته شد. آب 1953هاي سال ت طی سیلبعد، این تحوال

مرگ و میر (قابل  1,800مناطق مختلف در برابر ترکیبی از امواج بلند بهاري و طوفان شمال غربی، نبوده و در نتیجه به بیش از 

اقدامات فوري دولت مرکزي را در پی  1953) منجر شد. حوادث سال 2005در سال  مقایسه با تلفات طوفان کاترینا در نیواورلئان

ه دنبال هاي بعدي بوده است. بداشت. بدین ترتیب هیئت دلتا تشکیل شده و وظیفه آن ارائه اقدامات پیشگیرانه در برابر سیل

لت گیر شدات دریایی از جمله ساخت موجهاي بزرگ مهندسی ساحلی براي کاهش تهدیراهکارهاي پیشنهادي هیئت دلتا، پروژه

، سطوح باالي آب 1995و بار دیگر در سال  1993در ورودي بندر روتردام آغاز شد. اخیراً، در سال  2و مانع طوفان مایسلنت 1شرقی

قرار داد. هاي جنوبی و مرکزي کشور را مورد آزمون بندهاي واقع در بخشکیفیت و یکپارچگی آب 3هاي ماس و رایندر رودخانه

در اقدامی احتیاطی هزاران نفر محل زندگی خود را ترك کردند که این بیشترین حجم تخلیه رخ داده بعد از جنگ در کشور بوده 

اي هبندها قادر شدند تا در برابر سطوح باالي آب در هر مورد مقاومت کنند. واکنش به این بالیاي طبیعی در سالاست. اگرچه آب

، 1990بندها. در اواخر دهه یعنی بسیج تمام منابع الزم براي تقویت و گسترش سدها و آب –نت هلندي بود یک س 1995و  1993

ها در مورد امکان وقوع سیل تا حدي کاهش یافت. در همین زمان، مسئله تغییرات اقلیمی ظهور فضاي سیاسی تغییر کرد و نگرانی

ندها و بهاي سنتی براي مدیریت آب و سؤاالتی در مورد افزایش ارتفاع آبیافت. شک و تردیدهایی در مورد مناسب بودن رویکرد

تر مطرح شد که آیا این سایر رویکردهاي مهندسی سنتی از قبیل پمپاژ آب براي خارج کردن آب از مناطقی در سطوح پایین

ت و یکم مینه مدیریت آب در قرن بیسرویکردها براي مقابله با تغییرات اقلیمی کافی هستند؟ یک هیئت دولتی براي مشاوره در ز

  ).  Commissie Waterbeheer 21e eeuwشود (شناخته می 4عنوان هیئت مدیریت آب در قرن بیست و یکمتأسیس شد که به

                                                           
1. Eastern Scheldt 
2. Maeslant storm surge barriers 
3. Maas and Rhine 
4. Commission on Water Management Twenty-First Century 
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یزي فضایی برقرار رتر میان مدیریت آب و برنامهاي نزدیکیکی از نتایج اصلی تشکیل این هیئت این بود که نیاز است تا رابطه

اید. ریزي را تأمین نمهاي برنامهشرطد. در این راستا دو توصیه کلیدي ارائه شد. اول، حفظ و نگهداري سامانه آب باید پیششو

استاي مقابله هاي آب در رهاي فضایی در گذشته تأثیرات منفی بر ظرفیت سامانهفرضیه اصلی توصیه مذکور این است که توسعه

که در سطوح  هاي گسترده در مناطقیو این شیوه نیاز به تغییر دارد. دوم اینکه هلند به دلیل توسعه با نوسانات گسترده در آب داشته

کند که یپذیرتر است و در نتیجه هیئت پیشنهاد ماند و بیشتر در معرض خطر سیل قرار دارند، در برابر سیل آسیبتر واقع شدهپایین

» آزمایش آب«، 2003ها بر سامانه آبی را در نظر داشته باشند. در سال تأثیرات توسعهتمام تصمیمات مربوط به کاربري زمین باید 

ریزي، ایجاد یک سازوکار مهم براي ادغام مسائل مربوط به آب در فرآیندهاي عنوان یک الزام قانونی براي ارزیابی اسناد برنامهبه

هاي آبی ارائه شد. اگرچه، چنین رویکردي در بستر سازمانی امانهریزي و مسئوالن سریزي و مشاوره میان مسئوالن برنامهبرنامه

هاي آبی سطوح عملکردي مجزا از دولت را با شوراهاي انتخابی خود تشکیل هاي سامانهرسد، چراکه هیئتپیچیده به نظر می

اصر لیمی نسبتاً جدید است، عندر راستاي تغییرات اق دهیتسکینکه حکمروایی در زمینه سازگاري با محیط و درحالیدهند. می

ها در هلند تحت ترتیبات بلندمدت براي مدیریت آب در عمل با همکاري اجرایی میان جوامع محلی براي مدیریت خاصی براي قرن

هاي آبی حال حاضر در هلند، در قرن سیزدهم و هاي سامانهشده است. پیشگامان هیئتبدیهی آب حتی در قرون وسطی انجام می

 اند، سپس سازمان ملی آب تأسیس شد که امروزه سازمان اجرایی وزارت زیرساخت) بوده1798ز پایان قرن هجدهم (در سال پیش ا

  هاي ملی و حفاظت ساحلی است. راهزیست است که عمدتاً مسئول مدیریت آبو محیط

  پذیري روتردام در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمیآسیب. 2

 ,van den Bergهاي مربوط به سازگاري با محیط با تغییرات اقلیمی است (شهرهاي پیشرو در زمینه طرحروتردام یکی از 

هاي پیشرفته شهري کشور است. این نفر، یکی از بخش 500,000عنوان دومین شهر هلند با جمعیت بیشتر از ). روتردام به2010

ي اتنها نقش مهم منطقهت رودخانه ماس و دریاي شمال قرار دارد، که نهشود که در مجاورچنین شامل بندر روتردام نیز میشهر هم

میت قابل رود که در اروپا و دنیا از اهترین بنادر دنیا نیز به شمار میترین بندر اروپا نیز بوده و یکی از بزرگو ملی دارد بلکه بزرگ

  توجهی برخوردار است. 

بینی . از آنجا که پیش1اع نه چندان باالتري از میانگین سطح دریا قرار دارداي از منطقه شهري روتردام در ارتفبخش عمده

ي واقع هاهاي عظیمی براي توسعه در بخشگذاريشود تغییرات اقلیمی موجب افزایش شدت و تعدد وقوع سیل شود، سرمایهمی

، مناطق مختلفی را براي 2030تردام در سال انداز شهر روریزي شده است. براي مثال، چشمتر منطقه برنامهشده در سطوح پایین

وند، شبندها محافظت نمیاکنون توسط آباند را که همتري واقع شدههایی از شهر که در سطح پایینهاي گسترده در بخشتوسعه

  معرفی نموده است. 

تأثیر قرار دهد. ممکن است هاي مختلفی تحت رود تغییرات اقلیمی در محدوده شهري آبرفتی ساحلی را به روشانتظار می

رایط هاي امواج قرار گیرد. این شویژه اگر در ترکیب با تغییرات احتمالی طوفانافزایش سطح دریا یک اختالل عمده ایجاد کند به

یش زاتواند شامل افهاي مستعد سیل باشد. سایر اختالالت میدر محدوده تواند موجب افزایش وقوع سیل و خطرات مربوط به آنمی

ها باشد که ممکن است به مشکالتی مرتبط با تأمین برق و منابع آب آشامیدنی و کیفیت دما در تابستان و سطوح پایین رودخانه

                                                           
طور متر رسیده که موجب وقوع سیل به 50/2ها به اندازه هاي نظامی آمستردام است که برخی بخشمتر باالتر از داده 25/3 میانگین ارتفاع مناطق تقریباً. 1

   شود.معمول یک یا دو بار در سال می
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ه ها نیز رو به افزایش است کترین طوفانآب و هوا منجر شود. بر اساس مطالعات انجام شده بر سناریوهاي محتمل، قدرت سنگین

هاي بندر متوقف گردد. سطوح باالتر دریا به این معنی دهد که طی آن ممکن است نیاز باشد فعالیتخطر وقوع سیل را افزایش می

شده و است که الزم است مانع طوفان مایسلنت در اکثر اوقات بسته شده و در نتیجه آن آب رودخانه اکثر اوقات در دریا تخلیه 

یافته  هاي سنگین نیز احتماالً افزایشطور موقت نیاز است. بارش بارانظرفیت بیشتري براي نگهداري آب اضافی رودخانه نیاز به 

  تواند به وقوع سیل منجر شود.که در صورت تجاوز از ظرفیت سیستم زهکشی می

  ریزي روتردامهاي برنامهآوري در سیاستظهور تاب. 3

لی، به م روتردام، این بخش با معرفی سیاستریزي در هاي برنامهآوري در سیاستپیش از بررسی ظهور مفاهیم مرتبط با تاب

هاي که دگرگونی 2006ریزي فضایی، تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع آبی از سال گذاري مرتبط با برنامههمراه اسناد متعدد سیاست

ی و آوري (اروپایتابالمللی مهم نیز براي شود. بدون شک یک بستر بینهاي اخیر از سر گذرانده، آغاز میاساسی را در طی سال

جا بستر وجود دارد. البته در این دهیتسکینویژه در رابطه با مدیریت آب، تغییرات اقلیمی و مسائل سازگاري با محیط و جهانی)، به

  المللی به دلیل اختصار و سادگی حذف شده است. بین

  یبستر مل. 3-1

آوري با توالی اندك گذاري ملی با اشاره به تاباز اسناد سیاستاي ، مجموعه2010تا  2006هاي در دوره پنج ساله بین سال

لیمی دارد. ریزي، مدیریت منابع آبی و تغییرات اقهاي ملی هلند در زمینه برنامهمنتشر شد، که نشان از تغییر مسیر و تأکید سیاست

ریزي فضایی چنین قانون جدید برنامه) و همNota Ruimteریزي فضایی () با تأیید راهبرد جدید ملی برنامه2006آغاز این دوره (

)Wro.1) مشخص شده است     

ند هاي فضایی در هلانداز دولت براي توسعه، راهبرد ملی فضایی توسط مجلس سنا تصویب شده و چشم2006در ژانویه سال 

یکی از اصول راهنماي اساسی  را تنظیم نموده است. این سند مسئله آب را 2020ریزي ملی تا سال و چهارچوب سیاست برنامه

ند پنجم ریزي فضایی). یک رویکرد مشابه نیز در بکند (یعنی یکی از نکات آغازین در فرآیند برنامهبراي توسعه فضایی معرفی می

سیاسی انداز هاي رخ داده در چشم) پیشنهاد شده است، که اما با توجه به دگرگونی2001ریزي فضایی (منتشر شده در سال برنامه

). در زمینه مسئله تغییرات اقلیمی، راهبرد ملی فضایی به نسبت اسناد سابق Priemus, 2004ملی هرگز عملیاتی نشده است (

پیامدهاي عمده براي توسعه « 2006اي سودمندتر است. راهبرد سال ریزي فضایی، به شکل قابل مالحظهگذاري برنامهسیاست

لیمی را از جمله تأثیرات سیل و کمبود آب را معرفی کرده است. با توجه به راهبرد مذکور، تغییرات در نتیجه تغییرات اق» فضایی هلند

در ترکیب  خصوصسالی بههاي خشکاي در مدیریت آب به دلیل وجود تهدید افزایش سطح دریا و شدت بیشتر بارندگی و دورهپایه

مورد نیاز است. این رویکردهاي جدید براي مدیریت آب تعاریف با نشست زمین و شهرنشینی در سطوح پایین بخش غربی کشور 

  اند.هایی براي توسعه مناطق شهري جدید در آینده را ارائه کردههاي فضایی، از قبیل شیوهمهمی براي توسعه

رسیدگی  اي برايعنوان وسیلهریزي بهمحیطی اهمیت برنامهریزي فضایی و سازگاري زیستدر رابطه با برنامه 2007برنامه سال 

به مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی را مورد توجه قرار داده و اشاره دارد باید به عواقب تغییرات اقلیمی از جمله افزایش سطح آب 

ساس ا طور عمده موضوعی فضایی است که برها رسیدگی شود. سازگاري و انطباق با تغییرات اقلیمی بهدریا و حجم آب رودخانه

 دهیسکینتباشد. این طرح نیاز به هاي فضایی بسیار مهم در قرن حاضر مییرات اقلیمی رخ داده در هلند، یکی از چالشطرح و تغی

                                                           
  شود.می 1965تصویب شده و جایگزین قانون قبلی از سال  2008جوالي سال  1ریزي فضایی در تاریخ جدید ملی برنامهقانون . 1
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و سازگاري را تا حد  دهیتسکینترکیب «در کنار اقدامات سازگاري با محیط را ضروري دانسته و در پی راهکارهایی است که 

 به رویکردي جهانی با اثرات در سطح کل دنیا وابسته دهیتسکینکه ده شد در حالیطی این طرح تشخیص دا». ممکن مؤثر گرداند

چنین چندین بار در طرح مطرح آوري همگیرد. مفهوم تاباي قرار میاست، سازگاري با محیط عمدتاً در مقیاس محلی یا منطقه

مقاومت  - ریزي متمرکز بر اقلیم استمنظور ارتقاء برنامهبه» آوري و ظرفیت سازگاريمقاومت، تاب«شده است؛ یک مثال نیاز براي 

آوري در راستاي بهبود سریع پس از آنکه شرایط به حال عادي بازگردد؛ و در راستاي ایستادگی در برابر شرایط بسیار سخت، تاب

ین طرح ت اقلیمی. بنابراین در اویژه در رابطه با میزان و سرعت تغییراظرفیت سازگاري در راستاي مقابله با شرایط غیرقطعی به

ي از اشود. سامانه دفاع ساحلی هلند، با توجه به سند، نمونهآوري در زمینه بهبود وضعیت و سرعتی انجام آن در نظر گرفته میتاب

ر ، اما اگهاي شدید مقاومت کندکه قادر است در برابر امواج سهمگین و طوفان -دهدآوري پایین را نشان میمقاومت باال و تاب

  سامانه شکست بخورد، زمان زیادي براي بازگرداندن آن به وضعیت قبلی نیاز است.

) منتشر شد، که در آن راهنماهاي سیاست بلند مدت Watervisieانداز ملی براي مدیریت آب (، چشم2007در سپتامبر سال 

 دهیسکینت) تعیین شده، و معیارهاي سازگاري با محیط و منظور افزایش ظرفیت مقابله با اثرات تغییرات اقلیمیاثرات اقلیمی (به

غییرات هاي بیشتري براي مقابله با تأثیرات تانداز چنین استدالل شده است که تالشاند. در چشمعنوان ارکان اساسی تعریف شدهبه

ربن ع پایدارتر هلند و کاهش انتشار کهاي دولت براي تولید انرژي سودمند از مناببر تالشاقلیمی (یعنی سازگاري با محیط) عالوه

انداز ملی براي مدیریت آب، اهمیت مسائل مربوط ، چشم2006) نیاز است. در راستاي راهبرد ملی فضایی سال دهیتسکین(یعنی 

سازي در تصمیم هکنندعنوان عاملی تعیینکند که آب باید بهریزي مورد تأکید قرار داده، چنین استدالل میبه منابع آبی را در برنامه

نداز اشاره ادر مورد مسائل اساسی در زمینه شهرنشینی، توسعه اقتصادي، صنعت، طبیعت، منظر و تفریحات در نظر گرفته شود. چشم

هاي شهري و بنادر، نیاز به آمادگی در برابر تغییرات اقلیمی دارند ها، شبکههاي زیربنایی کالبدي، از جمله جادهگذاريدارد سرمایه

چنین اقداماتی را در جهت شناسایی اصول جدید براي آمادگی در برابر پذیري هلند تا حد امکان کاسته شود. این سند همتا از آسیب

بزرگ  هاياي از معیارها براي اطمینان از در نظر گرفتن تأثیر تغییرات اقلیمی در پروژهچنین مجموعهتغییرات آب و هوایی و هم

  نماید. گذاري را معرفی میسرمایههاي توسعه و برنامه

 2007نیز در سال  1طور که اشاره شد)، راهبرد سازگاري محیطی ملیانداز ملی براي مدیریت آن (همانبه موازات توسعه چشم

هاي عمومی و مدیریت آب؛ کشاورزي، ریزي فضایی و محیط؛ حمل و نقل، فعالیتبا همکاري چهار وزارتخانه (مسکن، برنامه

ها (سازمان مقامات استانی)، هاي سطوح باالتر به نمایندگی استانچنین سازمانت و کیفیت غذا؛ و امور اقتصادي)، همطبیع

، 2007هاي هلند) و هیئت منابع آبی (سازمان هیئت منابع آب) توسعه یافت. این راهبرد در نوامبر ها (سازمان شهرداريشهرداري

ند. کانداز منابع آبی تأکید میهاي مختلف موجود در چشممدیریت آب تصویب شده و بر پیام انداز ملی برايچند ماه پس از چشم

اي در حال حاضر براي جلوگیري از تغییرات اقلیمی منطق این طرح این است که حتی کاهش قابل مالحظه انتشار گازهاي گلخانه

ند، حتی اگر اساس این س دهنده نیز مورد نیاز است. برهاي تسکینکافی نبوده و اقدامات سازگارکننده با محیط در موازات با فعالیت

مدت به نتیجه مطلوب برسد، نیاز به اقدامات سازگاري با محیط همچنان وجود خواهد اي در کوتاهسیاست انتشار گازهاي گلخانه

  داشت. 

اي تهیه را با حکمی بر» کمیته دلتا« انداز ملی براي مدیریت آب، کابینه یک کمیته تخصصی با عنواندر ماه انتشار چشم

باعث  1953سیل شدید در سال  .هاي اطراف آن، منصوب کرداندازي طوالنی مدت در راستاي حفظ ساحل هلند و محدودهچشم

تشکیل اولین انتصاب هیئت دلتا براي مشاوره دولت در مورد چگونگی محافظت از کشور در برابر سیل شد. از سوي دیگر انتصاب 
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اي جدي نبوده و در واقع به منظور رسیدگی به تهدیدات جدي ناشی از تغییرات ، در پاسخ به فاجعه2007دومین هیئت دلتا در سال 

 1953هیئت سال  کهتر بود. درحالیترتیب احکام هیئت دلتاي جدید نسبت به هیئت پیشین خود گستردهقلیمی بوده است. بدینا

هایی ارائه توصیه 2007کرد، وظیفه هیئت سال هاي مهندسی براي رسیدگی به یک تهدید بحرانی فعالیت میحلعمدتاً حول راه

قرار دارند در مقابله با عواقب تغییرات اقلیمی و یا به عبارت دیگر  که در سطوح پایین براي محافظت از ساحل هلند و مناطقی

که طور خالصه: حفاظت در برابر وقوع سیل درحالیها طی زمان طوالنی بوده و بهچگونگی محافظت از هلند در برابر این دگرگونی

سته شد تا نگاه خود را فراتر از صرفاً ایمنی منابع آبی ببرد و در کشور مکانی جذاب براي زندگی، اقامت و کار باشد. از هیئت خوا

رزي، محیط بر رابطه با کشاو هاي مسکونی، اشتغال و تفریح را نیز عالوهنتیجه این امر، هیئت ارتباطات میان منابع آبی و فعالیت

 هاي خود را در سپتامبر سالهیئت توصیهگیري، این ها و انرژي مورد بررسی قرار داد. یک سال پس از شکلطبیعی، زیرساخت

دهد که تغییرات اقلیمی موجب برخی مشکالت گسترده در مورد سازگاري محیطی در منتشر کرد. گزارش هیئت نشان می 2008

ایی ریزي فضدهی کل کشور در پی دارد. در نتیجه هیئت چنین اظهار داشت که برنامههلند شده است و پیامدهایی براي سازمان

اید سازگاري محیطی بیشتري داشته باشد به این شکل که کاربري زمین بهتر است یکپارچه بوده و مسائل مربوط به آب باید در ب

ریزي و توسعه باید تا حد امکان در هماهنگی با عنوان اصلی راهنما مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، برنامهها بهتوسعه

کند که وقوع سیل باید از طریق ترکیبی از اقداماتی که یا موجب کاهش شوند. هیئت توصیه میدهی فرآیندهاي طبیعی سازمان

اي زمین، هعنوان مثال تنظیم یا تقسیم کاربريتر در برابر سیل) یا کاهش اثرات سیل (بهشوند (مانند موانع بلندتر و قويخطر می

ت هاي هشداردهنده زودهنگام) مدیریگیري از سامانها بیشتر بوده و بهرهههایی که احتمال وقوع سیل در آنتعیین و کنترل محدوده

هاي نهفایده که شامل هزی-اساس تحلیل کامل هزینه ها باید برچنین توصیه شد که تمام تصمیمات مربوط به توسعهشوند. هم

د بر هاي تصمیمات محلی نباید که هزینههاي درگیر باشد، صورت گیرد. دیدگاه هیئت این بوحال حاضر و آینده براي تمامی گروه

رند، پرداخت بها باید توسط کسانی که بیشترین بهره را میطور کلی گذاشته شود، بلکه هزینهعهده سطوح دیگر اداري و یا جامعه به

رابر سیل فاظت در بشود) نیز نمونه خاص روتردام را که مسائل مربوط به حعنوان گزارش دلتا شناخته میشود. گزارش هیئت (که به

ها در کنار حجم باالي آب رودخانه«ریزي فضایی در آن از اهمیت باالیی برخوردار هستند را مورد توجه قرار داده، چراکه و برنامه

هاي بحرانی مانند روتردام و سایر شهرهاي محدوده آبرفتی رودخانه راین در زمینه مقابله با سیل و افزایش سطح آب دریا در مکان

  ).29صفحه » (ریزي فضایی، عواقبی را در پی داشته استچنین کاربري زمین و برنامههم

عنوان بخشی از طرح فوریتی دولت براي ) به2040(با عنوان رانستاد  1براي رانستاد» انداز ساختاريچشم«، 2008در سپتامبر 

). van der Burg & Vink, 2008گذاري سرعت بخشد (سرمایههاي ها در زمینه اولویت پروژهگیريرانستاد، ارائه شد تا به تصمیم

اي و توسعه پیدا کرده و به تمامی سطوح دولتی (ملی، منطقه 2006ریزي فضایی سال طی قانون برنامه 2040انداز رانستاد چشم

یی هاي فضاد بر توسعهاندازهاي ساختاري و تأکیهاي فضایی در محدوده و مقیاس کاري خود در چشممحلی) براي ارائه سیاست

)، دو دلیل اصلی براي تهیه 2008زعم ون در برگ و وینک (آینده منطقه خود و توصیف چگونگی دستیابی به توسعه، نیاز است. به

تر به آن اشاره شد بوده که پیش 2006وجود دارد. دلیل اول اضافه کردن جزئیات به راهبرد ملی فضایی  2040انداز رانستاد چشم

ورد گذاري در مکه تصمیمات سرمایه گیري از نگاهی فراتر از افق زمانی راهبرد ملی فضایی است، چرادومین دلیل، بهرهاست. 

هاي ارائه شده در نیز گسترش یابد. طرح 2020تواند پس از سال راحتی میهاي جدید مسکن بههاي کالن و توسعهزیرساخت

آوري اقلیمی و ایمنی را مورد توجه قرار ها تاباصول راهنما ارائه شده، که یکی از آناساس چهار  انداز ساختاري رانستاد برچشم

شهري،  هايیا ساخت مکان اساس این سند، اصول مقابله با تغییرات آب و هوایی و مدیریت آب باید موقعیت، طراحی و/ دهد. برمی
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  ریزي کاربري زمین در روتردامآوري شهري، تغییرات آب و هوایی و برنامهتاب

نداز اویژه در طوالنی مدت، نامعلوم است، چشمنکه آینده، بههاي حساس را هدایت کنند. با درك ایهاي حیاتی و توسعهزیرساخت

ها حتی کند: مستحکم به این معنی که انتخابپذیر هستند تأکید میحال انعطافهایی که مستحکم و در عینبر لزوم انتخاب گزینه

اي انتخابی هبه این معنی که گزینهپذیر بینی نشده تا حد امکان مفید باشند و انعطافهاي پیشدر صورت وقوع شرایط و توسعه

رخ خواهد داد، ایجاد کنند. از لحاظ امنیت آب،  2040هایی که تا سال هاي جدید، دانش و نوآوريباید فضایی براي سازگاري با ایده

، بندها)قویت آبدار در هر دو بخش استحکامات موجود و آتی (تهاي ادامهگذاريانداز طیف وسیعی از اقدامات از جمله سرمایهچشم

  فضاي بیشتر براي زهکشی و تخلیه آب و ارتقاي آگاهی عمومی از آب و تهدیدات مربوط به آن را شناسایی و ارائه کرده است.

هاي مدیریت منابع آبی دولت است که در تصویب شد، بیانگر سیاست 2009برنامه ملی آب که توسط کابینه در دسامبر سال 

-، این طرح توصیه1998عنوان جانشینی براي چهارمین سیاست ملی مدیریت آب سال جرایی گردید. بها 2015تا  2009هاي سال

را که عمدتاً بر مقابله با وقوع سیل و مسائل مربوط به منابع آبی تمرکز داشته را ارائه کرده است. مشابه  2008هایی از هیئت دلتا 

، برنامه ملی آب خواستار توجه بیشتري به آب در تصمیمات 2040ساختاري رانستاد انداز و چشم 2008اظهاراتی از گزارش هیئت دلتا 

مقاوم در  هایی پایدار وهاي فراغتی بوده تا به توسعهمربوط به شهرنشینی، تجارت، صنعت و کشاورزي، طبیعت، مناظر و فعالیت

ب تغییرات کی از پیشنهادات اصلی براي مقابله با عواقبرابر تغییرات اقلیمی دست یافته شود. فراهم نمودن فضاي بیشتر براي آب ی

اي هتواند نقش کلیدي در حفظ و نگهداري سامانه آبی داشته و باید در سیاستاساس گزارش، ذخایر فضایی، می اقلیمی است. بر

اي هدها (برخالف محدودهبنکند که مناطق خارج از آبریزي دیده شود. برنامه منابع آب این واقعیت را برجسته میمحلی برنامه

بندها) هدف استانداردهاي قانونی براي محافظت در برابر آب نیستند. با فرض پایه اینکه ساکنان و کاربران خود مسئول داخل آب

ور ویژه طهستند و باید هرگونه خطر ناشی از مسائل مربوط به آب را تحمل کنند که به دهیتسکیناصلی براي اقدامات مربوط به 

ند کآوري دست یافت که اشاره میتوان به تعاریف دقیقی از مسئله تابهاي متعددي از روتردام صادق است. در سند میبخش در

اي هپذیر کند؛ مشابه سامانهها را امکانیک سامانه آبی زمانی مقاوم خواهد بود که از فرآیندهاي طبیعی بهره گیرد و یا وقوع آن

دهد پس از یک واقعه ها اجازه میآوري  برخوردار خواهد بود که به آناي از تاباختالالت و درجه طبیعی از مقاومتی در برابر

. )76و  75صفحات چنان به عملکرد خود ادامه داده و یا به ترمیم وضعیت خود پرداخته یا با شرایط جایگزین سازگار شود (هم

لمللی از این اشناخت گسترده بین«اساس این سند،  شود. بریافت می نیز در طرح دهیتسکینمسائل مرتبط با سازگاري محیطی و 

ات هاي پایدار بسیار اهمیت دارد که با تغییرچنین در توسعه] وجود دارد، همدهیتسکینواقعیت جدا از مقابله با تغییرات اقلیمی [

ا آن حرکت کند [سازگاري با محیط]. حل سو بهاي اقلیمی هماقلیمی همگام بوده و با هدف کاهش عواقب ناشی از دگرگونی

  ).  242(صفحه » مسائل مربوط به آب در نقطه مرکزي سازگاري با تغییرات اقلیمی قرار خواهد گرفت

  هاي محلیآوري در طرحتاب. 3-2

ي هاشرکتدولتی و هاي نیمهها، سازمانهاي مختلف محلی از جمله شهرداريهاي سازمانریزي (فعالیتمقیاس محلی برنامه

ذیري پریزي در ارتباط است. شهرهاي بزرگ و کوچک مسئولیت اصلی تحققطور نزدیکی با راهبردهاي ملی برنامهدولتی) به

هاي توسعه رود شهرها اهداف مختص خود را در برنامههاي شهري در همکاري با دولت مرکزي را بر عهده دارند. انتظار میسیاست

ها اختصاص اي از جمله منابع مالی قابل توجهی را به آنهاي ویژههمین حال، دولت مرکزي کمکبلند مدت تنظیم کنند، در 

هاي محلی متصل ها را به موقعیتهاي معین صرف کرده و آنطور آزادانه در بخشتوانند منابع مالی خود را بهدهد. شهرها میمی

  ).Taşan-Kok, 2010کند (گذاري شهري هلند ایفا مینمایند. در این راستا، دولت مرکزي نقش مهمی در سیاست
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، 1نموندری زیستمحیطانداز تهیه شده براي بندر روتردام توسط شهر روتردام در همکاري با بندر روتردام و سازمان حفاظت چشم

نزدیک  ايد که محدودهدهبه تصویب رسید و چهارچوبی براي آینده توسعه فضایی و اقتصادي بندر روتردام ارائه می 2004در سال 

کیلومتر در امتداد رودخانه ماس از مرکز شهر روتردام تا دریاي شمال گسترش یافته  40هکتار را پوشش داده و تقریباً  10,500به 

) 2المللی بندر و مجتمع صنعتی، ) تقویت موقعیت رقابتی و بین1انداز مذکور حول سه هدف عملیاتی ارائه شده است: است. چشم

که واضحاً مسائل ) کمک به ایجاد محیط مسکونی و زندگی بهتر در منطقه. درحالی3یت ساختار اقتصادي شهر و منطقه، و تقو

وري، آدهند، اشاره مشخصی به مسائل دیگري از قبیل تغییرات اقلیمی، تابمحیطی بخشی از هدف سوم را تشکیل میعمومی زیست

انداز بندرگاه شامل سروصدا، اذیت و آزار، مواد نکات اساسی مورد توجه در چشمدر سند غایب است.  دهیتسکینسازگاري و 

حقیقات عنوان موضوعی که در تخطرناك و کیفیت آب بوده است. به حفاظت از بندر در برابر سیل نیز در سند اشاره شده، اما تنها به

  آینده مورد نظر باشد. 

هاي مجاور آن ) تصویب شد و شهر روتردام و نیز شهرداري2005-2020ام (اي براي روترد، طرح فضایی منطقه2005در سال 

) 2) بهبود کیفیت محیط مسکونی، 1کند: ها را دنبال میگذاريرا تحت پوشش قرار داد. این سند سه هدف اساسی در سیاست

ال بندر روتردام (تصویب شده در س اندازبخشی به ساختار اقتصادي شهر، و افزایش انسجام اجتماعی. برخالف چشمتقویت و تنوع

اي شامل نکاتی است که مستقیماً به تغییرات اقلیمی اشاره دارد، که عمدتاً در رابطه با مسائل مربوط )، طرح فضایی منطقه2004

از منطقه  ظتمنظور حفانیازمند راهکارهاي ویژه به«عنوان مثال این طرح اشاره دارد که تغییرات اقلیمی به مدیریت آب هستند. به

هاي حدودهتر شده و ممسیرهاي آبی باید عریض«گیرد که در برخی مناطق ، و چنین نتیجه می»باشددر برابر سیل و کمبود آب می

  ). 48صفحه » (سازي حداکثري)پذیر شوند (ذخیره آبرفتی براي ذخیره موقت آب اضافی باران انطباق

هاي مطلوب گیري آینده توسعهبه تصویب رسید که در آن جهت 2030تا سال  انداز شهري براي روتردام، چشم2007در سال 

هاي فضایی آینده شهر تعیین کرده که اقتصادي چشمگیر و مشاغل متعدد و هایی براي توسعهشهري ارائه شد. این سند برنامه

اي کمتر مورد توجه صفحه 160د بیش از محیطی جذاب براي زندگی و کار را هدف قرار داده است. تغییرات اقلیمی اما در این سن

د با بندها واقع هستنبار به این مسئله اشاره شده است)، و آمده است که تعداد زیادي از مناطق روتردام که داخل آببوده (تنها یک

ده مذکور وسازي آب مواجه هستند و این مشکل تنها با تغییرات اقلیمی و افزایش شهرنشینی در محدکاهش جدي ظرفیت ذخیره

  آوري) نشده است.(یا تاب دهیتسکیناي به مسائل مربوط به سازگاري، انداز هیچ اشارهگسترش خواهد یافت. در این چشم

تصویب شد که اشاره دارد چگونه شهر روتردام و هیئت  2007برنامه منابع آبی روتردام (برنامه دوم آب روتردام) نیز در سال 

به آب در شهر در آینده برخورد خواهند نمود. توجه به مسئله تغییرات اقلیمی در این گزارش به نسبت  منابع آبی با مسائل مربوط

فزایش طور گسترده در حال ااساس این گزارش، تغییرات اقلیمی به تر بوده است. برانداز شهري براي روتردام بسیار برجستهچشم

پی خواهد داشت. این طرح بین دو نوع گسترده از اقدامات مقابله با تغییرات  اي براي روتردام دربوده و این امر پیامدهاي عمده

، موانع و بندهادر پی حفاظت در مقابل سیل بوده و شامل تقویت آب» افزارسخت«اقلیمی تفاوت قائل است. دسته اول، با عنوان 

هاي ها و فرآیندشامل طراحی» افزارنرم«با اصطالح که دومین نوع اقدامات باشد درحالیسایر ساختارهاي حفاظتی در برابر آب می

اساس گزارش، نیازمند رویکردهاي جدیدي  ساختن شهر)، بر» ضد آب«است. مورد دوم (یعنی  وساز ضد آب براي توسعهساخت

وح که در برابر سط بندها (یعنی مناطقیها در روتردام خارج از آببراي ذخیره آب، کیفیت آب و حفاظت از آن، توجه ویژه به توسعه

 هاي جذاب مسکونی در مجاورتاي براي توسعههاي ویژهباشد. باید توجه داشت این مناطق فرصتاند) میباالتر آب حفاظت نشده

ي اها در برابر سطوح باالتر آب رودخانه) نیازمند گونهپذیري آنها (و آسیبکند. با این وجود، موقعیت این توسعهرودخانه فراهم می

                                                           
1. Rijnmond Environmental Protection Agency 
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ا هاي جدید و یهاي سازگاري با محیط را به خوبی در نظر داشته باشد، از جمله باال بردن سطح توسعهاز طراحی است که گزینه

  .هاي شناورهاي نوآورانه دیگر مانند سازهروش

ان بندر تشکیل شد که شامل همکاري در مورد مسئله تغییرات اقلیمی می 1برنامه آب و هوایی روتردام 2007هاي در سال

باشد. این برنامه در پاسخ به رینموند و گروهی از کارفرمایان محلی می زیستمحیطروتردام، شهر روتردام، سازمان حفاظت 

هایی براي کاهش انتشار کربن و افزایش انرژي کارایی در شهرهاي کالن سراسر دنیا ایجاد شد، و توسط طرح اقلیمی نامهتوافق

تغییر کرد). در کنار اهداف  C40نده اقلیمی شهرهاي بزرگ حمایت شده است (از زمانی که نام آن به کنکلینتون و گروه هدایت

)، برنامه آب و هوایی 1990در مقایسه با میزان آن در سال  2025کربن تا سال  اکسیدکاهش دي درصد 50ها (کاهش آالینده

ی هاي مرتبط با منابع آبتغییرات اقلیمی افزایش داده و در زمینه نوآوريآوري شهر را در مقابل روتردام به دنبال آن است تا تاب

هاي متنوعی با هدف حفاظت از روتردام در برابر تغییرات اقلیمی اجرایی عنوان بخشی از برنامه، فعالیتشهري پیشرو گردد. به

اند. اولویت اصلی در این راستا، با توجه معرفی شده» حفاظت اقلیمی روتردام«اند، که در برنامه آب و هوایی روتردام با عنوان شده

باشد. این بندها می، حفاظت از شهر و بندرگاه در مقابل سیل در داخل و خارج آب2009به گزارش حفاظت اقلیمی روتردام سال 

و  هاي اجراییپروژههاي فضایی، بینی شده و در طرحگزارش اعالم کرد تالش براي اطمینان از تحوالت آینده آب و هوایی پیش

در روتردام، که عمدتاً شامل بنادر صنعتی  2به بعد در نظر گرفته شده است. منطقه استادهیون 2012هاي مدیریتی از سال فعالیت

بندها بوده و در برنامه حفاظت اقلیمی روتردام به دلیل موقعیت آن و این نکته که این محدوده شود کامالً خارج از محدوده آبمی

یمی و آوري اقلاساس گزارش، تاب هاي جدید در شهر دارد مورد توجه ویژه قرار گرفته است. برتانسیل قابل توجهی براي توسعهپ

  هاي ضروري هر توسعه هستند.شرطپایداري پیش

، با هدف کمک براي برنامه آب و هوایی روتردام و برنامه حفاظت اقلیمی روتردام 2010که در سال  3راهنماي پایداري روتردام

گذاران در ترجمه مفاهیم پایداري به عمل در مناطق مشخصی براي سازگاري زیست محیطی، به طراحان، مدیران پروژه و سیاست

انرژي کارایی، حمل و نقل و دسترسی، آب باران، استفاده از مصالح و فضاي سبز، تهیه شد. براي هر یک از این شش گروه، 

 تواند بهاي و ساختمانی را که میاي، شهري، محلههاي منطقههاي توسعه در مقیاسي عملی از گزینههاراهنماي پایداري نمونه

ا هتوسعه پایدار شهري کمک نماید، را ارائه کرده است. در مورد موضوع سازگاري اقلیمی، راهنما سه روشی که از طریق آن توسعه

) اقداماتی 2دهند، ) اقداماتی که احتمال وقوع سیل را کاهش می1کند: فی میتوانند حفاظت اقلیمی بیشتري داشته باشند را معرمی

  ).1 شوند (جدول) اقداماتی که باعث بهبود وضعیت پس از وقوع سیل می3دهد، و که عواقب سیل را کاهش می

مستقیم به مسائل مربوط به طور تهیه شده که به 2011هاي اخیر از سال در مورد نمونه خاص استادهیون در روتردام، برنامه

تی بندهاي حفاظطور کامل خارج از محدوده آبآوري اشاره دارد. به دلیل موقعیت مکانی این منطقه که بهتغییرات اقلیمی و تاب

ساختاري  اندازپذیرتر است. چشمهاي شهر در مواجهه با وقوع سیل بسیار آسیبواقع شده است، این منطقه به نسبت سایر بخش

ریزي را براي هاي عمومی برنامهبه تصویب رسید و یک برنامه اجباري است که سیاست 2011در سال  4ي منطقه استادهیونبرا

اند. حفاظت تعیین شده 2040هاي خاص نیز تا سال که مسائل مربوط به توسعهکند، درحالیتوصیف می 2025این منطقه تا سال 

ر و محیط وکاشرط مهمی براي کسبانداز ساختاري، پیشاساس سند چشم است که براقلیمی یکی از ده اصول توسعه در منطقه 

  آوريابت مه حوادث) و و بالیا وقوع کاهش (یعنی مقاومت هم که بر اقداماتی باشد باید اساسی تمرکز باشد.می پایدار مسکونی

                                                           
1. Rotterdam Climate Initiative (RCI) 
2. Stadshavens 
3. Rotterdam Duurzaam Wijzer 
4. Ontwerp Structuurvisie Stadshavens Rotterdam 
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  دهند. (یعنی کاهش اثرات وقوع بالیا و حوادث) را افزایش می

  

  هاي توسعه براي سازگاري با تغییرات اقلیمی از راهنماي پایداري روتردامگزینه. 1 جدول

 )Municipality of Rotterdam (2010)(برگرفته از 

  به بهبود وضعیت بخشی سرعت  کاهش عواقب  کاهش احتمال وقوع بالیا  

منطقه
  

  ارتقاءیافتهبندهاي آب

  طرح جدید براي محدوده آبرفتی

  مناسبهاي تفریحی فرصت

  بندهاآب بندي میانتقسیم

  

  هاي خطر وقوع سیلنقشه

  هاي هشداردهنده پیش از خطرسامانه

  برنامه براي تخلیه مناطق

  اولویت براي بهبود اختالالت اجتماعی

  

  هاي اضطراريپناهگاه

شهر
  

  و سبز سخت غیرسطوح 

  هاي سبز و آبیحوزه

  فضا براي انبارهاي خالقانه

زننده در هاي آسیبجلوگیري از فعالیت

  مناطق حساس

  هاي عمومیکاهش زیرساخت

  مدیریت ترافیک به هنگام تخلیه مناطق

  طرح تنش گرما

  بندي براي بازسازي فضاهاي عمومیاولویت

  

  کمک به قربانیان تنش گرما

  ذخیره آب مناسب

  هاي پشتیبان انرژي و آبسامانه

ناحیه
  

  بندهاهاي یکپارچه با آبساختمان

  طور یکپارچهبردن سطح مناطق بهباال 

  هاي سبز اشتراکیباغ

ها هاي تصفیه آب باران، واديسامانه

  هاي زهکشی)(کانال

  هاي امنپناهگاه

  مسیرهاي سبز

  روهاي در سطح باالترپیاده

  شدهکنترلمسیرهاي تخلیه آب 

ن
ساختما

  

  نماهاي سبز

  هاي دائمیکنندهخنک

  بر سطوح باالتر وسازساخت

  ضدآبسطوح 

  خشکی ضدسطوح 

  هاي خورشیديسایبان

  به خود داشتن اتکا

  هادر دسترس بودن پمپ

  دکوراسیون ضدآب

  

  گیريبحث و نتیجه. 4

در رابطه است، و نشان داده شد که  دهیتسکینآوري شهري با هر دو ایده سازگاري محیطی و در این فصل اشاره شد که تاب

اي هآوري به بعد دیگر تغییر یافته است. تحلیل و بررسی سیاستهلند چگونه از یک بعد تابهاي آب و هوایی هاي دگرگونیسیاست

ذاري در سطوح گچنین بحث و گفتگو با مسئولین سیاستریزي فضایی، مدیریت آب و تغییرات اقلیمی (و هماخیر در مورد برنامه

ذاري گکه در نمونه روتردام نیز نشان داده شد، اخیراً در امر سیاستطور آوري همانتر از آن) نشان داد که مفهوم تابملی و پایین

ذاري گتنها در سطح ملی، بلکه در سطح محلی نیز مورد توجه است. با این وجود، تفاسیر مختلفی از این مفهوم در اسناد سیاستنه

اغلب در تعابیر از آن بیشتر به مفهوم  آوري شهريطور کلی، تابشود. بهگذاري) یافت میچنین میان مسئولین سیاست(و هم

، گذاري نیز صادق است. در سطح محلیو این امر در سطوح ملی و محلی سیاست دهیتسکینشود تا سازگاري محیطی نزدیک می

طرح است، المللی معمدتاً در سطح ملی و یا بین دهیتسکینآور نیست چراکه تأکید بیشتر بر سازگاري محیطی چندان تعجب

). تأکید بیشتر بر سازگاري به نسبت Biesbroek et al., 2009شوند (که اقدامات سازگاري اغلب در سطح محلی دیده میدرحالی
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شود، یده میها دگذاريهاي اخیر مربوط به سیاستطور که در تحلیلآور است، اما هماندر سطح ملی اما بیشتر شگفتی دهیتسکین

به لحاظ ذاتی، جلب «ارائه شده است که  )227 :2006( 1»د وریس«توضیحی براي این امر توسط این روندي رو به ظهور است. 

در کشوري مانند هلند است که اغلب » کننده تر از دریافت حمایت براي اقدامات سازگارسخت دهیتسکینحمایت براي اقدامات 

شوري از این است که متقاعد شوید تغییر شیوه زندگی شما در ک ترناپذیر هستند سادهپذیرش اینکه تغییرات اقلیمی اجتناب«در آن 

  ».تواند تأثیر شگرفی بر تغییرات اقلیمی جهان داشته باشدکوچک می

آوري مستقیماً اشاره دارند، اما اکثر این اسناد تغییرات اقلیمی، گذاري هستند که به مفهوم تاباگرچه برخی اسناد سیاست

ید آوري یک مفهوم نسبتاً جددهند. با توجه به اینکه تابآوري مورد بحث قرار میرا بدون ارجاع به تاب دهیتسکینسازگاري و/یا 

هاي حاضر، در مقیاس ملی و آور این است که توجه به این موضوع اغلب در سیاستشود، شگفتگذاري محسوب میدر سیاست

ور نسبتاً طسد این اصطالح در هلند به نسبت بسیاري از کشورهاي دیگر بهرگیرد. به نظر میتر نیز مورد توجه قرار میسطوح پایین

جود، پذیري این کشور در برابر تغییرات اقلیمی باشد. با این وها شده، که شاید بخشی از آن به دلیل آسیبگذاريسریع وارد سیاست

است به دلیل عدم بلوغ آن بوده و در آینده از  آوري شهري مفهومی مبهم در این کشور و خارج از آن بوده که البته ممکنتاب

) 2003( 2گونه که الگندایکوضوح بیشتري برخوردار شود. به دلیل ابهام این موضوع نباید از کاربرد عملی آن غافل شد. همان

زش و به آمو«کرده و هاي داخلی را ارائه که نقاطی کانونی براي بحث توانند مفید واقع شوند چراکند، مفاهیم مبهم میاشاره می

  ). 726» (نمایندها کمک میگذاريگفتگو با سایر رشته و سیاست

ضایی، آب ریزي فانداز سیاسی هلند در اوایل قرن بیست و یکم دلیلی براي ظهور اسناد متعدد در مورد برنامهتغییرات در چشم

ی است. گذاري توجه جهانی به مسئله تغییرات اقلیمسیاستو تغییرات اقلیمی در دهه گذشته بوده است. دلیل دیگر تحول الگوهاي 

طور تواند در زمینه ماهیت وقوع این تحوالت صورت گیرد. بهها، مشاهدات مختلفی میگذاريبا صرف نظر از دالیل تغییر سیاست

ان هسته اصلی عنوفزاینده به طورویژه مسائل مربوط به وقوع سیل و مدیریت آب) بهخالصه، مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی (به

ها و ود. سیاستشریزي هلند میشوند. در نتیجه، توجه بیشتري به منابع آبی در برنامهریزي فضایی شناخته میتصمیمات برنامه

با تازگی  شوند، بهها به پیش از قرن بیست و یکم مربوط میدهنده تغییرات اقلیمی در هلند، که بسیاري از آناقدامات تسکین

اد توان در تعدادي از اسنآوري شهري) را میآوري در بستر شهري (یا تاباند. مفهوم تابهاي سازگاري تکمیل شدهمعرفی سیاست

یافت. استفاده متفاوت از این اصطالحات و  -طور ضمنیدر برخی موارد کامالً واضح و در برخی موارد به - گذاري در هلندسیاست

، گذاري که توسط نویسندگان انجام شده استها امري واضح است. طبق مصاحبه با مسئوالن سیاستريگذاتعبیر آن در سیاست

ل مرتبط ریزي فضایی، تغییرات اقلیمی و مسائطیف وسیعی از تعابیر مختلف در مورد این مفهوم میان مسئوالن دولتی که با برنامه

  کنند، وجود دارد.کار می دهیتسکینبا سازگاري و 

در سال  ویژه با انتشار راهبرد ملی فضاییریزي فضایی هلند از ابتداي قرن بیست و یکم، بهاهمیت تغییرات اقلیمی در برنامه

ریزي ممکن است ارتقاء یافته باشد، هیچ تضمینی براي اثرگذاري این امر بر افزایش یافته است. اگرچه جایگاه آب در برنامه 2006

عنوان یک عنصر ترتیب طور رسمی] بهآب [به«کند که ) اشاره می2006عنوان مثال ولسینک (د. بهالگوهاي توسعه وجود ندار

هاي اقتصادي و اجتماعی را دنبال چنان مسیر اولویتهاي فضایی در حال وقوع همکه توسعهشود، درحالیدهنده شناخته می

  ).473» (کنندمی

  این از هاآن تفسیر در هاییتفاوت اند، اگرچهکرده اشاره آوريتاب به واضحی شکل به اخیراً گذاريتعدادي از اسناد سیاست

                                                           
1. de Vries 
2. Lagendijk 



 

 

 1398ماه تیر |51شماره  |همدسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

102 

ي با آورریزي فضایی به مفهوم تاباي در زمینه سازگاري با اقلیم و برنامهعنوان مثال برنامه، به2007مفهوم وجود دارد. در سال 

ریزي سازگار با اقلیم را ارتقاء دهد. مقاومت شاره کرده تا برنامهبارها ا» پذیر آوري و ظرفیت انطباقمقاومت، تاب«توجه به نیاز به 

رایط سرعت بهبود شآوري بهکه تابرود، درحالیعنوان مترادفی براي توانایی در برابر شرایط بسیار سخت به کار میدر اینجا به

استحکام  1تر درباره آن توضیح داده شد، دارد.آوري شهري که پیشاشاره دارد. این مفهوم شباهت نزدیکی با دومین بعد اصلی تاب

ظور آوري شهري منعنوان بخشی از مفهوم تابآوري) اهمیت دارد، اما بهریزي تغییرات اقلیمی (تاببراي سازگاري در برابر برنامه

دوباره به معنی توانایی  آوري اشاره شده است، که البتهنیز واضحاً به مفهوم تاب 2009شود. در برنامه ملی منابع آبی سال نمی

. شود البته تا حدودي از آن جدا استآوري شناخته میعنوان مکملی براي تابکه استحکام بهباشد، درحالیها میبازیابی از سانحه

اي شیوهبه بعد یافت شود. مشابه  2005هاي محلی براي شهر روتردام از سال تواند در برخی اسناد سیاستآوري نیز میاشاره به تاب

و  هیدتسکینکه شود، درحالیآوري اغلب در ابتدا با سازگاري در نظر گرفته میملی مشخص شده است، تاب که در سیاست

ند. شوآوري شهري در نظر گرفته میعنوان بخشی از تابها کمتر بهاستحکام (یعنی کاهش اثرات) از طرف دیگر، در سیاست

د و سایر دهنتاري منطقه استادهیون، بین اقداماتی که مقاومت در برابر وقوع سوانح را افزایش میانداز ساخعنوان مثال، در چشمبه

  شوند، تفاوت قائل شده است.آوري میاقداماتی که موجب ارتقاء تاب

ی طیف ط ها چندان واضح نیست، توسعه اقدامات بدون پشیمانی (یعنی اقداماتی که در آیندهگذارياگرچه این مفهوم در سیاست

آوري خواهد بود. در آخر، هدف ورود مفهوم سازي تاباي از وقایع محتمل تأثیرگذار خواهند بود) بخش مهمی از تصمیمگسترده

ها، شهرها  یا مناطق)، نیاز به مقابله با تغییرات در هر دو جنبه کاهش ها، افراد، سازمانها (از جمله اکوسیستمآوري به سامانهتاب

مانی پذیري اقدامات بدون پشیگویی در مواقع بحران است. یک نمونه جالب که اهمیت تحققح و افزایش سرعت پاسخعواقب سوان

سازي براي یک برنامه سازگاري اقلیمی در دلتاي انداز منطقه استادهیون برجسته شده است. آمادهکشد در چشمرا به تصویر می

ده هاي آینتوجهی براي گزینش توسعهکند) ممکن است پیامدهاي قابل(که منطقه استادهیون را احاطه می 2ندرچستیتو-رینموند

ي که اها براي مدیریت آب در این محدوده در نظر گرفته شده که از سامانه آبی کامالً باز تا سامانهداشته باشد. تنوعی از گزینه

ها) ناند تعابیر مختلفی براي سطح آب (و نوسان آي مختلفی که مورد توجه قرار گرفتههاگیرد. گزینهکامالً بسته باشد را در برمی

بندها خواهند داشت. از هاي توسعه و ارتفاع مورد نیاز آبهاي مدیریت آب درك متنوعی نیز از طرحداشته و در نتیجه این گزینه

انداز گرفته نخواهد شد، چشم 2014وده آبرفتی پیش از سال آنجا که تصمیم نهایی براي راهبرد مورد نیاز مدیریت آب براي محد

  دهد.پذیري اقدامات بدون پشیمانی را مورد تأکید قرار میساختاري اهمیت تحقق

ند در توادهد. این نکته نیز میآوري شهري را تشکیل میگیري در شهرها نیز بخش مهمی از تابپذیري در تصمیمانعطاف

در  راي توسعهگیري بشود (صالحیت تصمیمها توسط شهرداري گرفته میشتر تصمیمات مربوط به توسعهنمونه استادهیون که بی

هاي فعلی توسعه در شهر روتردام نشان گذارياکنون در هلند مورد بحث قرار داد). سیاستها همبند رودخانهمناطقی خارج از آب

سطح  باشد. اگرها ممکن است رخ دهد، میت سطوح باالتر آب که در توسعهدهنده استانداردهاي حداقلی براي ارتفاع زمین به نسب

واند بسیار تزمین بسیار پایین باشد، منطقه قابل توسعه نخواهد بود مگر آنکه ابتدا سطح زمین را باالتر برده باشند. این فرآیند می

این  کند. در پاسخ بهنیاز دارند، تغییري ایجاد نمیهاي زمین و سطوح مختلفی که براي محاقظت بر بوده و میان کاربريهزینه

                                                           
) سرعتی 2سامانه (یا استقامت آن در برابر وقوع بالیا و حوادث) و ) استحکام 1اند شامل تر مورد بررسی قرار گرفتهآوري شهري که پیش. دو بعد اصلی تاب1

   شود.دهی)، میشود (یا انعطاف در پاسخکه طی آن عملکرد سامانه بازیابی می
2. Drechtsteden Delta-Rijnmond :هايدولتچستیتون شامل همکاري بین  در-زیست در دلتاي رینمونداي براي سازگاري محیطسازي برنامهآماده 

  شود.اي میملی و منطقه
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  ریزي کاربري زمین در روتردامآوري شهري، تغییرات آب و هوایی و برنامهتاب

نوان عها (بههاي مختلف ساختمانی که بناها و کاربريها شامل گونهانداز ساختاري، راهنماهاي جدیدي براي توسعهمسئله، چشم

هاي با ربريساختارها و کاکند. که حفاظت بیشتري در برابر وقوع سیل به پذیر هستند، ارائه میهاي مسکونی) آسیبمثال توسعه

ها یا انبارهاي صنعتی) ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر، پذیرش خطرات ناشی از وقوع سیل در برخی حساسیت کمتر (مانند پارك

گاه چدهد و هیهاي بلند رخ میواسطه موجها باالتر است. عالوه بر این، از آنجا که سیل بیشتر بهها به نسبت سایر محدودهمکان

هاي مختلفی براي توسعه که بتوانند با عواقب چنین سوانحی مقابله کنند پیشنهاد شده کشد، گزینهبیش از چند ساعت طول نمی

توانند هاي همگانی میهاي عرصههاي ضدآب است که در آنانداز ساختاري آمده است شامل توسعههایی که در چشماست. مثال

هاي ضدآب نمودن ساختارها کند تا خشک مانده و از روشها کمک میرار گیرند و به ساختمانبدون هیچ آسیبی در معرض سیل ق

  ها نفوذ کند.  سادگی نتواند در ساختمانشود تا آب بهبهره گرفته می

یگر کدو اطمینان از اینکه چنین اقداماتی مکمل ی دهیتسکینریزي فضایی پتانسیلی براي ترکیب اقدامات سازگاري و برنامه

وري آریزي فضایی در آینده متمرکز شود. با این توضیح، مهم است که بدانیم تابهستند دارد. در اینجا باید توجهات باید بر برنامه

هاي شهري نیز در نظر گرفته شود. به ها در محدودهریزي و کاربري زمین نبوده، و باید مردم و نحوه فعالیت آنتنها در مورد برنامه

آوري شهري باید عالوه بر محیط کالبدي به ابعاد اجتماعی و رفتاري نیز توجه داشته باشد. در انتها، توانایی شهرها دیگر، تابعبارت 

ار اي اجتماعی (در رابطه با مفهوم سرمایه اجتماعی) بسیگویی و مقابله با تهدیدات و عواقب وقوع سوانح شامل یک مؤلفهبراي پاسخ

  شود.ل و نحوه چیدمان شهرها میمهم نیز عالوه بر شک
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  چکیده

را در زمینه » پایداري شهري«و هم » آوري شهريتاب«نوشتارهاي پیشین، هم 

مطالعه نموده اند. درهرحال، –پذیري و سرسختی آسیب–ماهیت دوگانه شهرها 

آوري و پایداري وجود دارد، که ممکن است هر همپوشانی بزرگی بین معناي تاب

آوري شهري و بین تابدو مفهوم را تضعیف نماید. در این مطالعه، ما تفاوت 

هاي پایداري شهري را از سه بعد روندهاي پژوهشی، مقیاس پژوهشی و خوشه

استنادي براي تحلیل هم CiteSpace 4.0.R5نماییم. از پژوهشی بررسی می

هاي پژوهشی را مجسم استنادي و خوشههاي همشود، که شبکهاستفاده می

ري شهري نه فقط در مبناي نظري آوري شهري و پایدانماید. مطالعات تابمی

ا یکدیگر شان بیشتر بشان با یکدیگر مغایرت دارند، بلکه در کار تجربیمتفاوت

هري آوري شمتفاوت هستند. یک چارچوب مفهومی جهت تعریف تفاوت بین تاب

شود، و چهار نوع توسعه شهري بر اساس چارچوب و پایداري شهري پیشنهاد می

کنیم که توسعه شهري منطقی تنها زمانی رنشان میشوند. ما خاطبررسی می

گیریم که آور و هم پایدار باشد، و نتیجه میشود که هم تابحاصل می

بایست پیش از گذاران و پژوهشگران میریزان شهري، سیاستبرنامه

آوري شهري و پایداري شهري گیري، توجه یکسانی به هر دوي تابتصمیم

  بنمایند.  
  

  .CiteSpaceآوري شهري، پایداري شهري، تاب ها:کلیدواژه

 

 

 

 
Abstract 

The past literatures have studied both ‘urban 

resilience (UR)’ and ‘urban sustainability 

(US)’ in terms of the dual character - 

vulnerability and pertinacity - of cities. 

However, there is a large overlap between 

the meaning of resilience and sustainability, 

which threatens to weaken both concepts. In 

this study, we discuss the difference between 

urban resilience and urban sustainability 

from three aspects of research trends, 

research scale and research clusters. 

CiteSpace 4.0.R5 is used for co-citation 

analysis, visualizing co-citation networks 

and research clusters. UR and US studies 

contrast in not only their different theoretical 

bases, but also even more in their empirical 

work. A conceptual framework is proposed 

to define the difference between UR and US, 

and four kinds of urban development are 

examined based on the framework. We 

indicate that rational urban development 

can be achieved only when it is both resilient 

and sustainable, and conclude that urban 

planners, policymakers and researchers 

should pay equal attention to both UR and 

US before decision-making. 

Keywords: Urban resilience, Urban 

sustainability, CiteSpace. 

                                                           
1. Zhang, X. & Li, H. (2018). Urban resilience and urban sustainability: What we know and what do not know? Cities, (72): 
141-148. 
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  مقدمه. 1

 Liu( اندعوامل اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیکی اي ازهاي پیچیدهاي در حال تبدیل شدن به سیستمفزایندهشهرها به گونه 

et al., 2007د هاي جدیشان تخریب شده یا در تطبیق یافتن با چالشهايحال، آنها هنگامی که هر یک از زیرسیستم هر ). در

بار یا حتی ). چنین موقعیتی ممکن است منجر به یک بحران مصیبتCoaffee, 2010پذیر هستند (شکست بخورند، بسیار آسیب

هاي انرژي، ناپایداري ). عوامل نامشخص مانند فجایع طبیعی، تغییر اقلیمی، بحرانRao & Summers, 2016تخریب گردد (

 & Spaansکنند (ایفا میهاي تروریستی نقش مهمی در تهدید توسعه شهري هاي اقتصادي، امنیت غذایی و حملهسیاسی، بحران

Waterhout, 2017اند، از زمان قرن نوزدهم، هاي طوالنی در سرتاسر دنیا وجود داشته). هرچند که این تهدیدها از پیش براي مدت

). براي مثال شهرهاي معروفی در دنیا Campanella, 2006شهرهاي بزرگ اندکی به صورت دائمی نابود و یا متروکه شدند (

تر دهها یا فجایع طبیعی تخریب شدند، حتی سرزنروشیما، توکیو، ورشو، درسدن، برلین و بیروت هرچند که به دلیل جنگهمانند هی

  دهند. از قبل، به وجود خود ادامه می

ر شود. دمطالعه می -پذیري و سرسختیآسیب - آوري شهري و پایداري شهري در زمینه ماهیت دوگانه شهرهادر این جا تاب

در حال پیدایش، به یک عنوان پژوهشی باب روز  به تدریج از مسیر یک عنوان پژوهشیِ آوري شهريتاب زمینه پژوهش شهري،

نخستین گردهمایی جهانی خود پیرامون تطبیق و «، 1هاي محلی در پی پایداريتغییر پیدا کرده است. براي مثال، گروه دولت

 هايتوسط انجمن دانشکده» آورریزي براي شهرها و مناطق تاببرنامه«میزبانی نمود. مفهوم  2009ر سال را د» آوري شهريتاب

توسعه داده شد و توسط دانشگاهیان شهري  2013همراه با یکدیگر در سال  3ریزي اروپاهاي برنامهو انجمن دانشکده 2ریزيبرنامه

 2014آوري ، مونپولیه فرانسه میزبان ائتالف تاب2014اي شناخته شد. در ماه مه دهدر ایاالت متحده و اتحادیه اروپا به صورت گستر

کنند شرکت می آوري شهريتاب ریزان شهري در مطالعههاي حکومتی، محققین پژوهشی و برنامهاي از انجمنبود. تعداد فزاینده

  اند. هآور) در سرتاسر دنیا یافت شدآوري، سازمان شهر تابآوري، سازمان تابهاي تحصیلی بسیاري (براي مثال ائتالف تابو سازمان

آوري با پایداري ارتباط نزدیکی داشته است، هرچند که بدون معناي دقیق و اغلب حال، براي بیش از یک دهه، تاب هر در

اري، برخی محققین ). در مطالعات جTimon, 2014عنوان یک برچسب اضافی ضمیمه شده به پژوهشی قبلی وجود داشته است (به

. شده است پایداري شهريبه عنوان مفهوم باب روز در زمینه مطالعات شهري جایگزین  آوري شهريتاب این دیدگاه را دارند که

آوري و پایداري ممکن است هر دو مفهوم را تضعیف نماید. بنابراین، از بین بردن این وضع یک همپوشانی بزرگ بین معناي تاب

این مطالعه قصد دارد تا جهت برآورده نمودن باشدمیسازي رابطه آن دو، موضوعی اضطراري ده از طریق شفافکننگیج موجود .

چیست؟ اوالً، نمونه بزرگی از مقاالت از  پایداري شهريو  آوري شهريتاباین نیاز، این پرسش را پاسخ دهد که تفاوت بین 

 و پایداري شهريو  آوري شهريتابهاي پژوهشی بین اند تا تفاوت در روندهاي پژوهشی و خوشهبازبینی شده 4ساینس سایتوب

نیویورك به عنوان  5گیتهاي مختلف پژوهشی درگیر، مشخص شوند. سپس پروژه سیهاي پژوهشی از مقیاسها در اولویتتفاوت

د شود. در نهایت، یک چارچوب مفهومی جدیستفاده میا پایداري شهريو  آوري شهريتابمثالی براي تعیین طبیعت متضاد بین 

را مشخص نماید و از آن چارچوب، تعاریف جدید و  پایداري شهريو  آوري شهريتابهاي ضروري بین یابد تا تفاوتتوسعه می

  گردند.جامعی عرضه می

                                                           
1. International Local Governments for Sustainability (ICLEI) 
2. Association of Collegiate Schools of Planning (ACSP, US) 
3. Association of European Schools of Planning (AESOP) 
4. Science 
5. Sea gate 
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  هاي پژوهش. شیوه و داده2

هاي پژوهشی استنادي و خوشههاي هماستنادي و تجسم شبکهبراي انجام تحلیل هم CiteSpace 4.0.R5در این مطالعه، از  

بایست در کامپیوتري اجرا شود که از جاوا پشتیبانی نموده است که می 1یک اپلیکیشن جاواي منبع باز CiteSpaceشود. استفاده می

)Chen, Hu, Liu & Tseng, 2012ساینس ( ایتسوبهاي ورودي را از ) و بتواند دادهWoS) دانلود نماید (Madani & 

Weber, 2016 با استفاده از .(CiteSpaceهاي گوناگون برگرفته از هاي زمانبر و ساختاري شبکهتوانند تحلیل، پژوهشگران می

اري همک هاياستنادي نویسنده و شبکههاي هماستنادي اسناد، شبکههاي همانتشارات دانشگاهی را انجام دهند، شامل شبکه

)Mustafaee, Bessis, Taylor, & Sotiriadis, 2013شناختی، بر شناسایی نقاط مهم در توسعه یک زمینه یا حوزه ). ابزار کتاب

سازي، درك و تفسیر ). همچنین جهت ترویج شبیهChen, 2004نماید، مخصوصاً نقاط عطف و محوري هوشمندانه (تمرکز می

اتی به ها با اصطالحها، برچسب زنی خودکار خوشهاي تاریخی، شامل تجزیه یک شبکه به خوشهالگوهاي شبکه اطالعاتی و الگوه

 & ,Chen, Ibekwe-Sanjuanنماید (نقل از مطالب منتشر شده و الگوهاي مکانی همکاري، طیفی از عملکردها را فراهم می

Hou, 2010.( 

، براي شناسایی 4ساینس کور کالکشن سایتوبد در پایگاه داده موجو 3و نمایه استنادي علوم اجتماعی 2نمایه استنادي علوم

یا  »آوري شهريتاب«شوند. اصطالحات جستجوي شهري یا شهر استفاده میپایداري و  آوري شهريتابنوشتارهاي مربوط به 

ي پایدار«یا » شهري پایداري«نمایند، در حالی که اصطالحات جستجوي نتیجه حاصل می 272موجود در عنوان، » آوري شهرتاب«

پایداري  و آوري شهريتاببندي همه نوشتارها براي ها براي تحلیل روند از طریق رتبهنمایند. این دادهنتیجه حاصل می 679» شهر

ها داده بیشترین ارجاع بدان SSCIو  SCIاي که در مقاله 200شوند. بنابراین با استفاده از کثرت ارجاعشان استفاده می شهري

استنادي را تجسم و تحلیل نمایند. سپس هاي پژوهشی، شبکه همشوند تا با هدف آشکارسازي خوشهمی CiteSpaceشده، وارد 

یاس ، بر اساس مقپایداري شهريو  آوري شهريتابهاي پژوهشی هاي اصلی در اولویتشوند تا تفاوتمقاله بازبینی می 400این 

  پژوهشی یافت شوند.مختلف 

  پایداري شهريو  آوري شهريتابهاي بین . تفاوت3

زمان به عنوان سه وسیله اصلی براي تخمین تفاوت بین اهداف مختلف مطالعه -آور فضاتکامل زمانبر، مقیاس فضایی و پیام

. در این شوندري استفاده میشوند. این سه وسیله همچنین اغلب در پژوهش مطالعات شهدر پژوهش جغرافیایی تشخیص داده می

ه زمان به ترتیب استفاد-آور فضابر، مقیاس فضایی و پیامهاي پژوهشی براي ارائه تکامل زمانبخش، روندها، مقیاس و خوشه

  را بررسی نمایند.   پایداري شهريو  آوري شهريتابشوند تا تفاوت بین مطالعات می

  تفاوت در روندهاي پژوهشی. 3-1

انه (نرخ باشد، تکمی پایداري شهريبسیار کمتر از تعداد مقاالت مرتبط با  آوري شهريتابهرچند که تعداد مقاالت مرتبط با 

 1968در سال  پایداري شهريترین مقاله ). قدیمی1باشد (شکل تر میبسیار قوي آوري شهريتابافزایش یافته مقاالت) مطالعات 

ریزي براي توسعه شهري پایدار بود و ابتدا اهمیت این مقاله مربوط به مشارکت کاربري زمین و برنامه). Cain, 1968گردید ( پدیدار

                                                           
1. Open-source 
2. The Science Citation Index 
3. Social Science Citation Index 
4. ScienceTM Core Collection 
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نج سال بعد پ آوري شهريتابریزي را تشخیص داد. اولین مقاله مطالعات اکولوژیکی به عنوان مبنایی براي کاربري زمین و برنامه

انداز شود. این با این حقیقت طنیناستناد می آوري شهريتابمبدا نظریه مدرن ) و اغلب بدان به عنوان Holling, 1973منتشر شد (

توانند رویکردهاي مختلفی براي مدیریت انواع چندگانه منابع از می پایداري شهريو  آوري شهريتابهاي شود که دیدگاهمی

ی اجتماعی اقتصادي، حفاظت از تعادل اکولوژیک بر تعادل پایداري شهريهاي اکولوژیکی را نتیجه دهند. پژوهش رفتارهاي سیستم

ت و نیاز به هاي جذابیآوري بر حیطهنماید. برعکس، دیدگاه تابثباتی تمرکز میو برداشت محصول فراوان طبیعت با کمترین بی

  ). Holling, 1973د (کنمی تأکیدپافشاري 

منتشر شد، این دو نوع پژوهش در  آوري شهريتابطالعه سال پیش از اولین م 5تنها  پایداري شهريهرچند که اولین مقاله 

پایداري مقاله  679سال گذشته، متفاوت هستند. در زمینه حجم،  50طی  شانواقع در حجم و روند مقاالت پژوهشی منتشر شده

 اري شهريپایدطی آن دوران وجود داشت که حاکی از این است که پژوهش  آوري شهريتابمقاله  272در مقایسه با  شهري

پایداري دهد، نشان می 1درهرحال روندهاي این دو کامالً متفاوت هستند، همان طور که شکل  ترین کلیدواژه طی دوران بود.غالب

شود. این حاکی از اي محبوب میاز آن زمان، به گونه فزاینده آوري شهريتابرسد و به ماکزیمم می 2000در حدود سال  شهري

آوري ابتتصمیم گرفته باشند که وفاداري خود را به سمت  پایداري شهريآن است که شاید، از هزاره جدید، بسیاري از پژوهشگران 

  منعطف نمایند. شهري

      

  پایداري شهريو  آوري شهريتاب. مقایسه انتشار بین 1شکل 

  تفاوت در مقیاس پژوهشی .3-2

 ري شهريآوتابباشد، در حالی که یک مفهوم قدیمی اما در حال تکامل می پایداري شهرياگر به صورت نسبی صحبت کنیم، 

هاي پژوهشی در سطوح جهانی، جدید است اما به گونه ناسازگاري تعریف شده است. این بخش مسیرهاي تفاوت در اولویت

  نماید. اي، شهر، جامعه و ساختمان را بررسی میمنطقه

تا مقیاس ، از مقیاس جهانی پایداري شهريو  آوري شهريتابدهد، مطالعات بسیاري درباره نشان می 1طور که جدول همان

  هاي متفاوتی دارند. ساختمانی وجود دارد، که هر کدام اولویت

هاي شامل اقدامات جمعی براي مدیریت و حفاظت از سیستمپایداري و آوري تاب) در مقیاس جهانی، هر دو مورد مطالعات 1

هاي اکولوژیکی بیشتري بر حفاظت از خود و ترمیم سیستم تأکید آوري شهريتابشوند. تفاوت این است که مطالعات اکولوژیکی می

  توجه بیشتري به استفاده و حفاظت از منابع اکولوژیکی دارند.  پایداري شهريها دارند، در حالی که مطالعات براي مواجهه با بحران

هاي منافع محیطی فعالیتافزونی بر خودبسندگی اقتصاد محلی و  تأکید پایداري شهرياي، مطالعات ) در مقیاس منطقه2

  جهت هريش ساختارهاي اقتصادي و گوناگونی پایداري گربا دقت نظاره آوري شهريتابنمایند، در حالی که مطالعات اقتصادي می

 )679(شهري  پایداري )272آوري شهري (تاب

 )679پایداري شهري ( )272آوري شهري (تاب
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  رویارویی با فشارها و خطرات ناشناخته هستند. 

تمهید  وو پیشنهاد تقویت  است اهمیت بیشتري براي مدیریت سیاست قائل آوري شهريتاب) در مقیاس شهر، مطالعات 3

 وري شهريآتابعالوه مطالعات کند. بهسساتی ساختار شهري کشسانی را براي تضمین اتخاذ اقدامات شهر کشسانی مطرح میؤم

ریتی را درنظر همیشه مسائل مدی پایداري شهريبیشتر پیرامون تاثیر تروریسم بر توسعه شهري سالم هستند، در حالی که مطالعات 

  ریزي شهري و کاربري زمین که براي درك توسعه شهري پایدار الزم هستند. گیرند، همانند برنامهمی

اي براي ساکنین فراهم نمودن شرایط مادي پایه پایداري شهريو  آوري شهريتاب) در مقیاس جامعه، هرچند که مطالعات 4

اي آور اهمیت بیشتري براي گوناگونی و منافع بیمهدهند، همانند آب کافی، مراقبت بهداشتی و مسکن، شهر تابرا پیشنهاد می

 شود. اشتغال قائل می

بر تضمین زیرساخت ارتباطات و ترافیک جهت حصول اطمینان از  آوري شهريتابها، مطالعات ) در مقیاس ساختمان5

اي هاي سبز در سطح خرد و الزامات ضدزلزلهفوري آنها در موارد اضطراري و با تکیه بسیار بیشتر بر طراحی ساختمان یتموجود

  دارد. ریزي معماريو برنامهبیشتري بر زیرساخت، طرح  تأکیدهمیشه  پایداري شهريمطالعات  اماکنند. می تأکیدوساز، ساخت

  هاي پژوهشیتفاوت در خوشه .3-3

شوند می CiteSpaceها داده شده، وارد که بیشترین ارجاع بدان پایداري شهريو  آوري شهريتابمقاله  200در این قسمت، 

را نشان دهند.  پایداري شهريو هم  آوري شهريتابهاي پژوهشی استنادي را تجسم و تحلیل نموده و بعداً خوشهتا شبکه هم

گیرند تا زمینه خاص پژوهش، نقاط کانونی و همگنی خوشه مورد بحث قرار می 1هايهاي خوشه، اعضاي خوشه و سیلوئتبرچسب

  را شناسایی نمایند که در آنها:  پایداري شهريو  آوري شهريتابمطالعات 

ک هاي مقاالتی که به یها یا چکیدهتی در عناوین، کلیدواژه) برچسب خوشه، طبیعت یک خوشه شناسایی شده را از عبارا1

  دهد.دهند، نشان میخوشه خاص ارجاع می

  دهد.) اعضاي خوشه تعداد کل مقاالت موجود در خوشه را نشان می2

می )، و هنگاChen & Leydesdorff, 2014باشد (دهنده همگنی یک خوشه به اندازه کافی بزرگ می) سیلوئت خوشه، نشان3

  باشند. دهنده اعضاي خوشه سازگارتري میهاي سیلوئت باالتر، نشانها اندازه یکسانی دارند، نمرهکه خوشه

  

  هاي مختلفهاي پژوهشی در مقیاساولویت. 1جدول 

س
مقیا

  

موارد
  

    پایداري شهري   آوري شهريتاب

ی
جهان

س 
مقیا

  

ی
ط اکولوژیک

حی
ت از م

حفاظ
  

  هاي محیطی اکولوژیکیبحران

)Woolhouse, Rambaut & Kellam, 2015(  
P 

  نظارت بر محیط اکولوژیکی

)Rees & Wackernagel, 1996(  
A  

  ها براي رفاه انساناندازها و اکوسیستمچشم

)Kareiva, Watts, McDonald & Boucher, 

2007( 

P  

  بنا نمودن زیرساخت اکولوژیکی

)Passarini, Pereira, Farias, Calarge & Santana, 

2014(  

A  

                                                           
1. Silhouettes 
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ت و استفاده از 
حفاظ

منابع
  

  تغییر اقلیمی

)Leichenko, 2011(  
P  

  حفاظت از منابع تجدیدناپذیر

)Wang, 2011(  
A  

  فهرست موجودي منابع

)Campanella, 2006(  
A  

  استفاده از منابع تجدیدپذیر

)Banai, 2005(  
A  

ی
المت

ت و س
جمعی

  تجهیزات و کارکنان اورژانس  

)Sui, 2010(  
P  

  باال رفتن سن

)Buffel & Phillipson, 2016(  
P  

  تخصیص فضا به منابع پزشکی

)Asprone & Manfredi, 2015(  
P  

  امکانات خدمات پزشکی

)Chelimsky, 1993(  
A  

طقه
س من

مقیا
ي

ا
  

ي 
صاد

ساختار اقت

منطقه
ي

ا
  

  هاي اضطراري براي افراد و عمومبودجه

)Stone, 2008(  
P  

  اياقتصادي منطقههاي سرزندگی پیشرفت

)Chan & Lee, 2008(  
A  

  ايروزرسانی ساختار اقتصادي منطقهبه

)Barata-Salgueiro & Erkip, 2014(  
P  

  سیستم گردش اقتصاد محلی

)Fung & Kennedy, 2005(  
A  

ن منابع 
جریا

منطقه
ي

ا
  

  مدیریت آب

)Balsells et al., 2013(  
A  

  اي از منابع طبیعیاستفاده چرخه

)Tidball & Stedman, 2013(  
A  

  تخصیص منابع در مناطق

)Toubin, Laganier, Diab, & Serre, 2015(  
P  

  تخصیص بهینه منابع اجتماعی

)Wang, 2011(  
P  

ل منابع 
حم

ت ت
ظرفی

منطقه
ي

ا
  

  ايعوامل موثر بر ظرفیت تحمل منطقه

)Davoudi, 2009(  
P  

  مدیریت ظرفیت تحمل

)Wei, Huang, Li & Xie, 2016(  
A  

  محاسبات ظرفیت تحمل

)Wei et al., 2016(  
A  

  استفاده باال از منابع

)Shi & Yu, 2014(  
A  

شهر
ي/

شهر
س 

مقیا
  

ي
ت شهر

حکوم
  

  هاي اشتغال گوناگونفرصت

)Beilin & Wilkinson, 2015(  
P 

  ریزي شهريبرنامه کاربري زمین/

)Foley et al., 2005(  
A  

  رفاه و بیمه اجتماعی

)Wagenaar & Wilkinson, 2015(  
P  

  سیستم مدیریت شهري

)Moussiopoulos, Achillas, Vlachokostas, 

Spyridi & Nikolaou, 2010(  

A  

ي
ستم شهر

سی
  ساختار فضایی شهري  

)Barthel, Parker & Ernstson, 2015(  
A  

  وساز شهريسوخت

)Khan & Uddin, 2015(  
A  

  شهريفاضالب و کنترل سیل  هايسیستم

)Aerts et al., 2014(  
P  

  سیستم اجتماعی و اقتصادي

)Moussiopoulos et al., 2010(  
A  

ي
ت شهر

امنی
  فساد  

)Server, 1996(  
P  

  نظارت بر خطر امنیتی و هشدار

)Zhang & Guindon, 2006(  
P  

  تروریسم

)Githens-Mazer, 2012(  
P  

  آگاهی عمومی از خطر

)Bagaeen, 2006(  
P  

جامعه
س 

مقیا
ن  

ي ساکنی
ضا

تقا
  نیازهاي اضطراري ساکنین  

)Vallance, 2015(  
P  

  نیازهاي زندگی سالم ساکنین

)Marsden & Sonnino, 2012(  
A  

  اي ساکنیننیازهاي امنیتی پایه

)Mehmood, 2016(  
P  

  نیازهاي کیفیت زندگی ساکنین

)Smith & Levermore, 2008(  
A  



 

 113 

  دانیم؟دانیم و چه نمیآوري شهري و پایداري شهري: ما چه میتاب

حله
م

  

  روابط محله جدید

)Chelleri, Schuetze & Salvati, 2015(  
P  

  تاثیر محله

)Chelleri et al., 2015(  
A  

  سکوي تبادل جامعه

)Brand & Nicholson, 2016(  
A  

  انسجام جامعه

)Eames & Egmose, 2011(  
A  

ت جامعه
مدیری

  پاسخ اضطراري جامعه  

)Braun-Lewensohn & Sagy, 2014(  
P  

  هاي درآمدي جامعهتنوع گروه

)Molnar, Ritz, Heller & Solecki, 2011(  
A  

  توسعه شبکه جامعه

)Pauwelussen, 2016(  
A  

  هاي سنیتنوع گروه

)Saadatian, Bin Sopian & Salleh, 2013(  
A  

خانه
س 

مقیا
  

ت
ت زیرساخ

مدیری
  

  مهم زیرساخت ریزيبرنامه

)Chang, McDaniels, Fox, Dhariwal & 

Longstaff, 2014(  

A  

  گذاري سرمایه زیرساختسرمایه

)Chester, Pincetl, Elizabeth, Eisenstein & 

Matute, 2013(  

A 

  تداوم خدمات کلیدي

)Toubin et al., 2015(  
P  

  انتخاب زیرساخت

)Muller, Biswas, Martin-Hurtado & Tortajada, 

2015(  

A  

ل
حم

ل
ونق

  

  مدیریت اضطراري ترافیک

)Testa, Furtado & Alipour, 2015(  
P  

  ونقل یکپارچههاي حملشبکه

)Sinha, 2003(  
A  

  ونقلامنیت حمل

)Cox, Prager & Rose, 2011(  
P  

  هاي ارتباطاتی قابل اعتماد و سازگارشبکه

)Pandolfini, Bemposta, Sbardella, Simonetta 

& Toschi, 2016(  

A  

ن
ساختما

  

  هاي سبزساختمان

)Zaidi & Pelling, 2015(  
P  

  هاهاي قطعه ساختماننسبت

)Smith & Levermore, 2008(  
A  

  هاي مقاوم در برابر زلزلهساختمان

)Takewaki, Fujita, Yamamoto & 

Takabatake, 2011(  

P  
  ترکیب معماري

)Specht et al., 2014(  
A  

شان » P«توجه:  سخ منفعالنه  ن ست که هدف پژوهش، اقدام و پا ست که  دهنده این ا ست.     اي ا شده ا شرایط اثرات عوامل خارجی گرفته  شان  »  A«در  ن

  بر اساس نیازهاي خودش ایجاد شده است.  خودبه صورت خودبهاي است که دهد که هدف پژوهش، انتخاب و رفتار فعاالنهمی

  

  ها. مقایسه خوشه2شکل 
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د. پوشانی دارنشود، هرچند که بسیاري از آنها با یکدیگر همخوشه پژوهشی تقسیم می 21به  آوري شهريتابشبکه پژوهش 

 ايمقایسه 2شوند. شکل دهندگان خودشان برچسب زنی میاي از جانب ارجاعهاي پژوهشی از طریق اصطالحات نمایهاین خوشه

 هاي مختلف هستند.هاي مختلف نشان دهنده خوشهنگکند. رفراهم می پایداري شهريو  آوري شهريتابهاي بصري بین خوشه

 CiteSpaceشوند. دهد. دو دایره با یک رابطه ارجاعی از طریق یک خط به هم متصل میسایز دایره تعداد دفعات ارجاع را نشان می

نها با دیگر مطالعات مرتبط را کند که ضخامت آنها، قدرت ارتباط آگذاري میهاي با رابطه ارجاعی باال را با رنگ قرمز عالمتدایره

ثال شوند. براي مهاي سیلوئت باالتري دارند، معموالً در مرکز شبکه ظاهر میهایی که اعضاي بیشتر و ارزشخوشه دهد.نشان می

پوشانی متمرکزتر هستند و رابطه نزدیکی در بین در وسط شبکه، همراه با یک ناحیه بزرگ هم آوري شهريتابهاي خوشه

 هريپایداري شنسبتاً متمرکز هستند در حالی که مطالعات  آوري شهريتابهاي مختلف وجود دارد. محتویات خاص مطالعات خوشه

کمتر  هريپایداري شهاي هاي پژوهشی خاص، خوشههاي نسبتاً کوچک بین زمینهباشند. درهرحال، با همبستگینسبتاً پراکنده می

  هم مرتبط هستند. به

الف و ب نشان داده شده اند، که  2در جدول  پایداري شهريو  آوري شهريتابنظر بزرگی براي مطالعات  پنج خوشه اول از

 يپایداري شهرو  آوري شهريتابهاي زیرساختی براي هر دوي مطالعات هاي اکولوژیکی و سیستمدهند که سیستمنشان می

  اي برجسته است. گونه ویژهمتداول هستند، که اولی به

  پنج خوشه اول از نظر بزرگی. 2جدول 

  برچسب خوشه  سیلوئت خوشه  اعضاي خوشه  شماره خوشه

  آوري شهريتابالف. مطالعات 

  هاي اکولوژیکیسیستم  86/0  54 1#

  تغییر اقلیمی  73/0  34  2#

  هاي زیرساختیسیستم  81/0  28  3#

  هاي اضطراريعملیات  63/0  25  4#

  احیاي شهري  77/0  21  5#

  پایداري شهريب. مطالعات 

  هاي اکولوژیکیسیستم  82/0  31  1#

  هاي پایداريشاخص  93/0  27  2#

  هاي زیرساختیسیستم  73/0  22  3#

  وساز شهريسوخت  83/0  18  4#

  زمین شهري  68/0  16  5#

  

ري و پایدا آوريتاب«هاي اکولوژیکی که بیشتر از همه بدان ارجاع داده شده، ، آن خوشه سیستمآوري شهريتابدر مطالعات 

اي بود که دریافت که طور که قبالً بیان شد، این کار اولین مقاله). همانHolling, 1973باشد (می» هاي اکولوژیکیسیستم

هاي توانند رویکردهاي مختلفی جهت مدیریت چندین نوع منابع از رفتار سیستممی پایداري شهريو  آوري شهريتابهاي دیدگاه

 أکیدتهاي جذابیت و نیاز به سرسختی بر حیطه آوري شهريتاب، دیدگاه پایداري شهرياکولوژیکی نتیجه دهند. برخالف مطالعات 

ید توانند پایدار باشند و چرا آنها کلچرا شهرها نمی ردپاي اکولوژیکی شهري:«به مطالعه  پایداري شهريکند. در بین مطالعات می

). بنابراین در این مقاله یک رویکرد خالقانه Rees & Wackernagel, 1996بیشترین ارجاع داده شده است (» پایداري هستند



 

 115 

  دانیم؟دانیم و چه نمیآوري شهري و پایداري شهري: ما چه میتاب

، ماده و يمصرف انرژ گیرند که شهرها به عنوان دوایرگردد. نویسندگان نتیجه میبراي برآورد نقش اکولوژیکی شهرها معرفی می

  طبیعی، به صورت اتفاقی با تسریع افت اکولوژیکی جهانی مرتبط هستند و خودشان به تنهایی پایدار نیستند.  منابع

ه آوري سیک چارچوب تحلیل تاب«به  آوري شهريتابهاي زیرساختی، بیشترین ارجاع در مطالعات براي خوشه سیستم

). در این مقاله یک Ouyang, Duenas-Osorio & Min, 2012داده شده است (» شهري هاي زیرساختاي براي سیستممرحله

آوري تابهاي ارتقاي مبتنی بر اي از استراتژيگردد. مجموعهآوري زیرساخت پیشنهاد میاي براي تحلیل تابچارچوب چندمرحله

آوري ابتنها براي ایجاد یک سیستم متریک ساالنه شوند. آهاي مناسب شناسایی میگیرند و همبستگیقرار می تأکیدمورد  شهري

ه باشد. بیشترین ارجاع در این خوششوند که براي خطرات تکی و خطرات چندگانه همزمان کافی میمورد انتظار، ترکیب می شهري

 ,Sahely(داده شده است » هاي زیرساخت شهريتوسعه معیارهاي پایداري براي سیستم«به  پایداري شهريدر این مطالعات 

Kennedy & Adams, 2005هاي زیرساخت شهري، یک چارچوب پژوهشی متمرکز ). دراین مقاله، براي برآورد پایداري سیستم

که شکل  یابد. همان طوراجتماعی و زیرساختی، توسعه می-هاي اقتصاديهاي بازخوردي بین سیستمبر تعامالت کلیدي و مکانیزم

بسیار متفاوت هستند. خوشه  پایداري شهريو  آوري شهريتابهاي زیرساختی در هر دو مورد هاي سیستمدهد، خوشهنشان می 2

باشد، در حالی می آوري شهريتاباست، که دومین عدد بزرگ در مطالعات  81/0عضو دارد و سیلوئت خوشه  28 آوري شهريتاب

  باشد. می پایداري شهريمطالعات است، که دومین عدد کوچک در  73/0تنها  پایداري شهريکه سیلوئت خوشه 

باشد. به ویژه، تروریسم، به عنوان یک عامل جدید متمرکز می آوري شهريتابخوشه عملیات اضطراري عمدتاً در مطالعات 

اجعه آوري پس از فعناصر تاب«، توجه پژوهشی رو به افزایشی جلب نموده است، که بیشترین ارجاع به آوري شهريتابموثر بر 

). این Kendra & Wachtendorf, 2003باشد (می» هاي اضطراري شهر نیویوركتجارت جهانی: بازسازي مرکز عملیاتمرکز 

را به عنوان موجود بودن منابع شناسایی نمود. براي این که  آوري شهريتابپژوهش عوامل دخیل در دنبال نمودن حمالت توسط 

د بخشیده را بهبو» فضا«و » تجهیزات«، »پرسنل«راي جایگزین نمودن تعداد زیاد آور باشد، باید ظرفیت خود بیک شهر کامالً تاب

باشد. این ممکن است به ایجاد روابط خودانگیزشی که با حمایت ساختار یافته اند، کمک نماید که در نتیجه به لحاظ نمودن 

هاي اشتغال کنشگرایانه در الگوهاي لیتهاي ارتباطاتی هنگام وقوع موارد اضطراري کمک خواهد نمود. پس از آن، فعاچالش

  ). 2پوشانی بسیاري دارد (شکل هم #5و  #1هاي باشند. این خوشه با خوشهسازمانی تلفیق پاسخ و تعیین نقش نیز مورد نیاز می

  

  »غیرمنطقی-منطقی«. بعد 4شکل 

  

  

 فعاالنه منفعالنه

ترمنفعالنه ترفعاالنه   

 غیرمنطقی منطقی

تررسمی ترغیررسمی   

 »فعاالنه-منفعالنه«. بعد 3شکل 
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  پایداري شهريو  آوري شهريتاب. ارتباط بین 4

شوند، ممکن است گاهی اوقات از خودجوشی پایین به مراتب باال به پایین ایجاد میهرچند که طبقات شهري عموماً از سلسله

ه باال تر خواهد بود، در حالی که خودجوشی پایین باي منفعالنه است و مفعوالنهپایین، شیوهمراتب باال به باال ایجاد شوند. سلسله

  ).3باشد (شکل تر میفعاالنه و فاعالنه

)، زیرا این توسعه داراي دو وجه 4متمایز شود (شکل » غیرمنطقی-منطقی«تواند بر اساس یک بعد به عالوه، توسعه شهري می

  نماید. تر میسازد و یک وجه غیرمنطقی که آن را غیررسمیتر میکه آن را رسمیباشد، یک وجه منطقی می

تواند پایداري را نه تنها می آوري شهريتاب). 5توانند در ماتریسی با چهار چارك ترکیب شوند (شکل بنابراین، دو محور می

سیستم  براي تقویت پویایی آوري شهريتابستفاده از اي ناپایدار گردد. اتواند منجر به مسیرهاي توسعهتقویت نماید، بلکه می

). Timon, 2014باشد (می پایداري شهريبخشد، کلیدي براي دستیابی به وضع آتی مطلوب را ارتقا می پایداري شهريشهري که 

  ) هستند. Aفعاالنه ( ) وPعمدتاً منفعالنه ( پایداري شهريو  آوري شهريتابتواند دید که اکثر مطالعات به عالوه، از جدول می

بر اساس منطقی  پایداري شهريو  آوري شهريتاببین  يهایک چارچوب مفهومی براي خالصه کردن این تفاوت 5شکل 

دهد که به دو بعد تقسیم شده اند، که در آن، محور افقی نشان دهنده ، چهار چارك را نشان میشکل نماید. اینشان ارائه میبودن

-هدهد، چارك فعاالنغیرمنطقی را نشان می-باشد و محور عرضی چندبعدي بودن منطقیالنه میافع-النهچندبعدي بودن منفع

ارك آور و چدهنده تابمنطقی نشان-دهنده ناپایدار، چارك منفعالنهدهنده پایدار، چارك فعاالنه غیرمنطقی نشانمنطقی نشان

آیند، در منطقی به حساب می پایداري شهريو  آوري شهريتابباشد. هر دوتاي شونده میدهنده سختغیرمنطقی نشان-منفعالنه

شوند. بر اساس توصیفات و مطالعات نظري و تجربی ناپذیري شهري و ناپایداري شهري غیرمنطقی پنداشته میحالی که انعطاف

  توانیم تعاریف زیر را عرضه نماییم:تحلیل شده از پیش، می

روند منفعالنه نظارت، تسهیل، حفاظت و احیاي یک چرخه بالقوه بین خدمات اکوسیستم و رفاه انسان از  يآوري شهرتاب

  باشد؛ در حالی که،طریق تالش هماهنگ تحت عوامل تاثیرگذار خارجی می

سازگار نمودن  شهر، بدونهاي تشکیل دهنده یک تکاملی بین زیرسیستمفعاالنه تلفیق همگرایانه و همروند  پایداري شهري

احتماالت براي توسعه نواحی پیرامون و مشارکت از طریق این شیوه به سمت کاهش اثرات مضر توسعه بر موجودات کره زمین 

  باشد.می

  

  پایداري شهريو  آوري شهريتاب. تفاوت بین 5شکل 

  

-هاي گوناگونی را براي مشکالت اجتماعیحلبه عنوان دو مفهوم مختلف، راه پایداري شهريو  آوري شهريتابدرك 

 هاي جدیدي براي دگرگونریزي شهري نیاز به پذیرش الگوها و استعارهدهد که برنامهدهد. این نشان میاکولوژیکی ترویج می

 منطقی

آورتاب پایدار  

 آورغیرتاب ناپایدار

 منفعالنه فعاالنه

 منطقیغیر
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 ، ما با چهار نوع توسعه شهري5بنابراین بر اساس چارچوب مفهومی در شکل ). Wilkinson, 2012نمودن بیشتر شهرها دارد (

ل تواند حاصشود که توسعه شهري منطقی تنها هنگامی مینماییم. بحث میبندي میجمع 1»آور و ناپایدارآور، پایدار، غیرتابتاب«

غیرهمگرا است یعنی هیچ شکل بهتري از توسعه وجود ندارد. اگر  آور و هم پایدار باشد. توسعه شهري منطقیشود که هم تاب

آید. توسعه شهري غیرمنطقی همگرا است که به معناي آور باشد، توسعه شهري غیرمنطقی به حساب میتوسعه ناپایدار و غیرتاب

نطقی وجود م-شهري کمتر باشد. بین این دو حد توسعه شهري منطقی و غیرمنطقی، دو نوع توسعهتخریب نهایی محیط شهري می

  آور اما غیرپایدار هستند. آور و تابدارند، که پایدار اما غیرتاب

  .با یکدیگر رقابت نمایند پایداري شهريو  آوري شهريتاب. ممکن است 5

با یکدیگر  شان،شان، بلکه در کار تجربیتوانند نه تنها در مبناهاي نظري متفاوتمی پایداري شهريو  آوري شهريتابمطالعات 

مورد بحث قرار گرفته  4و  3هاي به ترتیب در بخش پایداري شهريو  آوري شهريتابها و ارتباطات بین مقایسه شوند. تفاوت

ابت نماید شود تا ثورك آن را پیشنهاد نمود، انتخاب میاند. به منظور اعمال نظریه به کنش واقعی، پروژه سی گیت که شهر نیوی

متفاوت هستند و آنها ممکن است در عمل با یکدیگر رقابت نمایند. شهر نیویورك معموالً  پایداري شهريو  آوري شهريتابکه 

ی (دارنده یکی از بیشترین مایل خط ساحل 520شود. نیویورك به عنوان شهري با بیش از با خطرات بزرگی از فجایع طبیعی روبرو می

هاي ساحلی مکررتر و شدیدتر (با اثرات افزایش یافته ناشی از باال رفتن خطوط ساحلی در آمریکاي شمالی)، احتمال وقوع طوفان

هاي شهر و نه فقط نواحی کنار آب را تحت هاي مختلف، همه قسمتباشد. این تهدید، به شکلسطح آب دریا) تهدیدي جدي می

به شهر نیویورك و خط ساحلی نیوجرسی آسیب رساند. این بالي  2، ابرطوفان سندي2012دهد. براي مثال، در سال رار میتاثیر ق

ساختمان زیر آب رفت. چه چیزي بدتر  90000ها تخلیه شدند و تقریباً بیمار از بیمارستان 6500نفر شد،  43طبیعی منجر به مرگ 

میلیون نفر به برق دسترسی  2توانستند براي یک هفته کامل در مدرسه حضور یابند، و تقریباً میلیون کودك ن 1,1از این است، حدود 

  میلیارد دالر آمریکا تخمین زده شد.    19نداشتند و ویرانی ایجاد شده 

قویت نماید. ی تتر نموده، خط ساحلی را با اقدامات حفاظتاش را قويهاي دفاعیبنابراین، شهر بر این باور است که باید مکانیزم

هاي ممکن را حذف نخواهد کرد، هدفی غیرممکن، اما اثرات باال رفتن سطح آب دریا هاي ناشی از همه طوفاناین عمل همه سیل

باشد، و تا حد زیادي اثرات امواج طوفان و سیل طوفانی را کاهش دهد، جایی که خطر در باالترین میزان خود میرا کاهش می

 - هاي ساحلیها و ویژگیابرطوفان سندي منجر به ویرانی عمده نواحی متوثر از خود شد، برخی استراتژيدهد. هرچند که می

هاي فاضالب جدید و مرتفع، باال بردن محل و دیوارهاي ها، سیستمهاي شنی، مردابهاي تغذیه شده با شن، تپههمانند ساحل

هاي شنی و سواحل تغذیه شده، انرژي مخرب امواج و آب سیالب را همنجر به محافظت شدند. براي مثال، بسیاري از تپ -حائل

هاي مجاور داشتند. در نتیجه، یک زیرساخت تکنیکی بزرگ، یعنی سی جذب نمودند، در بسیاري از موارد، نقش حائل را براي محله

نیویورك، این دروازه  وري شهريآتابگیت، براي مواجهه با هر توده آب طوفانی و سیل ممکن، پیشنهاد شد. به منظور بهبود 

). درهرحال، این طرح در صورت 6دریاییِ قابل دستیابی قرار بود که در بخش باریک ورودي لنگرگاه نیویورك ساخته شود (شکل 

هاي نگهداري بلند مدت ناپایدار محبوس خواهد شهر را در هزینه اي خواهد داشت وسازي، تاثیرات منفی اکولوژیکی جديپیاده

ا ر پایداري شهريالزامات  آوري شهريتابآور اما ناپایدار بود، که در آن، شاید اي تاب). بنابراین این پروژهTimon, 2014ود (نم

  دست پیدا نکند.       آوري شهريتاببه هدف  پایداري شهريبرآورده ننماید، در حین این که ممکن است 

                                                           
1. Resilient urban (RU), sustainable urban (SU), un-resilient urban (URU) and unsustainable urban (USU) 
2. Sandy 
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تعریف شد، این روند منفعالنه  4تر است. همان طور که در بخش هاي احیاي اضطراري مرتبطبه قابلیت آوري شهريتاب

نظارت، تسهیل، حفاظت و احیاي یک چرخه بالقوه بین خدمات اکوسیستم و رفاه انسان از طریق تالش هماهنگ تحت عوامل 

لی بین تکام، یک روند فعاالنه تلفیق همگرایانه و همي شهريآورتاب، در مقایسه با پایداري شهريباشد. تاثیرگذار خارجی می

هاي تشکیل دهنده یک شهر، بدون سازگار نمودن احتماالت براي توسعه نواحی پیرامون و مشارکت از طریق این شیوه زیرسیستم

دار اي توسعه پایستهبه مفهوم ه پایداري شهريباشد. بنابراین به سمت کاهش اثرات مضر توسعه بر موجودات کره زمین می

  باشد.تر میمرتبط

 

  

  آوريبراي بازسازي و تاب NYCاز نوآوري خاص » آورترتر، تابیک نیویورك قوي«. دروازه آبی پیشنهادي در گزارش، 6شکل 

)http://s-media.nyc.gov/agencies/sirr/SIRR_ singles_Hi_res.pdf.(  
  

 ايباشد: آینده مشترك ما، که توسعه پایدار را به عنوان توسعهمی 1برانتلند 1987توسعه پایدار برگرفته از گزارش مفهوم مدرن 

هاي آتی براي برآورده نمودن نیازهاي خودشان، برآورده که نیازهاي حال را بدون به خطر انداختن توانایی نسل«کند تعریف می

 باشد، یعنی افرادي که اولویتدر این تعریف، به طور خاص، بیانگر نیازهاي ضروري فقرا در دنیا می» انیازه«مفهوم ». نمایدمی

هاي اعمال شده توسط وضعیت فناوري و سازمان اجتماعی بر توانایی ها داده شود، و همچنین بیانگر ایده محدودیتارجح باید بدان

هاي ابعاد ، این مفهوم اغلب در زمینهپایداري شهريباشد. در مطالعات محیط جهت برآورده نمودن نیازهاي حال و آینده می

پایداري ). Zinatizadeh, Azmi, Monavari & Sobhanardakani, 2017گردد (اقتصادي، محیطی و اجتماعی توصیف می

                                                           
1. Brundtland   

  ارتفاعات طوفان باالي زمین

  فوت 3کمتر از 
  فوت 3-6

  فوت 6-10

  فوت 10باالي 

 جهت آب (نمایشی)

  دروازه آبی پیشنهادي

  لنگرگاه نیویورك
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د، در حالی نماینماید، بر یک روند فعاالنه توسعه پایدار طی یک دوران طوالنی تمرکز میبه دوره زمانی توجه بیشتري می شهري

باشد، یک روند منفعالنه پس از روبرو شدن با تهدیدهاي گوناگون. در این اي مبتنی بر حل مشکل میتوسعه آوري شهريتابکه 

ود که شاید شگیري میشود تا نواحی شهري آسیب دیده را احیا نماید. بنابراین، نتیجهجاد میروند، یک قابلیت خودسازماندهی ای

  نشود و بالعکس. آوري شهريتاب، منجر به پایداري شهري

، از طریق اعمال زیر، چندین پایداري شهريو  آوري شهريتابشهر نیویورك به منظور برآورده نمودن نیازهاي هر دو مورد 

  فاظتی ساحلی براي خطرات احتمالی آتی انجام داده است:استراتژي ح

. افزایش در سطح آب دریا این خطر را به دنبال دارد که برخی محالت با سیل جزر و مدي ) افزایش ارتفاعات لبه ساحلی1

را با دیوارهاي حائل،  پذیرهاي ساحلی آسیبزیر آب روند. براي توجه به این خطر، شهر ارتفاع لبه 2050روزانه یا هفتگی تا دهه 

تغذیه ساحل و دیگر اقدامات طی زمان افزایش خواهد داد. این استراتژي تطابقی، نظارت مداوم بر سطوح باال رفته آب دریا را 

شود. بسیار کمتر از پروژه سی گیت پرداخت می ايباشد، هزینهگذاري بیشتري میسازد. هرچند که نیاز به سرمایهپذیر میامکان

  باشد.آوري شهر، این از نظر اقتصادي پایدارتر از پروژه سی گیت میبراین به منظور حفظ تاببنا

 کند تا آب ناشیهاي آب ناشی از طوفان. براي توجه به خطر سیل ناشی از طوفان، شهر تالش میمحافظت در برابر توده) 2

از زیرساخت حساس نگه دارد. براي انجام این کار، شهر نیویورك پذیر و به دور هاي آب طوفانی را بیرون از محالت آسیباز توده

نماید، همانند دیوارهاي مقاوم در برابر سیل، خاکریزها و موانع محلی مقابله با توده هاي محافظت در برابر سیل استفاده میاز سازه

شوند، با هزینه افزونی براي باال ساخته میآب ناشی از طوفان. هر جا که ممکن باشد، اینها در برابر ارتفاع آب سیل صد ساله 

ریزي بلندمدتی از نظر اقتصادي براي شهر پایدار است و نیاز به قرار هاي آتی در سطح دریا. واضح است که چنین نوع برنامهرفتن

 گردد، حالب میدادن مبالغ زیادي پول به یک باره در یک پروژه ندارد. هرچند که سیل ناشی از طوفان همچنان منجر به تخری

آوري براي احیاي خود را دارد. به طور کلی، شهر در جستجوي اقداماتی است که در صورت سربرافراشتن تخریب، شهر قابلیت تاب

  بتوانند آن را به حداقل برسانند.

ایدار آور و پامات تاب) ارتقاي طراحی و اداره نواحی ساحلی. این یک فعالیت منطقی از باال به پایین، جهت برآورده نمودن الز3

هایی در طراحی و اداره نواحی ساحلی ایجاد هاي باال، شهر پیشرفتسازي موفق این استراتژيباشد. جهت اطمینان از پیادهمی

توان از نواحی طبیعی و فضاهاي باز، جهت حفاظت خواهد نمود. به ویژه، آنها راجع به این امر مطالعه خواهند نمود که چگونه می

هاي ترِ سرمایهمحالت مجاور استفاده کرده و کیفیت زندگی در محله را حفظ نمود، و کارهایی براي مدیریت نمودن اثربخشاز 

هایی را براي ارتقاي مجوز و مطالعه حفاظت ساحلی خالقانه توسعه ساحلی انجام خواهند داد، در حین این که همچنین شراکت

    دهند.   می

  اداتگیري و پیشنه. نتیجه6

گذاران و پژوهشگران باشد. سیاستاکولوژیکی شکل گرفته توسط انسان می-ترین سیستم اجتماعیترین و متداولشهر، پیچیده

داري هاي کلیدي حکومت و حکومتکنند، ماهیت تنشریزان شهري، راه خود را در دنیاي شهري جدید باز میبه عنوان برنامه

دهد. درهرحال، در شرایط حاضر، آوري شهري و پایداري شهري را نشان میقه جهانی به تابشهري خواهند بود. این تا حدي، عال

ر به گیرد، که منجپذیري شهر اغلب مورد انتقاد قرار میکننده غیرقطعی، آسیببه دلیل روي دادن مکرر طیفی از عوامل نگران

آوري فهوم توسعه شهري منطقی، بر اساس بحث پیرامون تابتلفات عظیم اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شده است. در این بستر، م

یابد. بر اساس تشخیص عدم قطعیت محیطی و ظرفیت شهري محدود، توسعه شهري منطقی، شهري و پایداري شهري توسعه می
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نماید. کیب میآوري و پایداري را تراي که تابگذارد، به شیوهاکولوژیکی احترام می-هاي اجتماعیاي سیستمبه قوانین پایه

ر با شان حتی بیشتر مغایشان، بلکه در کار تجربیهاي نظري متفاوتنه فقط در پایه پایداري شهريو  آوري شهريتابدرهرحال، 

هاي پژوهشی مطالعات استنادي و خوشههاي هماستنادي، تجسم شبکهبراي تحلیل هم Citespace 4.0.R5یکدیگر هستند. 

شود شود. پروژه سی گیت لنگرگاه نیویورك به عنوان یک مطالعه موردي انتخاب میاستفاده می ي شهريپایدارو  آوري شهريتاب

شود تا توانند متناقض باشند. به عالوه، یک چارچوب مفهومی پیشنهاد میمی پایداري شهريو  آوري شهريتابتا نشان دهد که 

شوند. ید، و سپس چهار نوع توسعه شهري بر اساس چارچوب بررسی میرا تعریف نما پایداري شهريو  آوري شهريتابتفاوت بین 

آور و هم پایدار باشد، و نتیجه توان توسعه شهري منطقی را به دست آورد که هم تابنماییم که تنها زمانی میما خاطرنشان می

آوري ابتوجه یکسانی به هر دوي گیري تگذاران و پژوهشگران باید پیش از تصمیمریزان شهري، سیاستگیریم که برنامهمی

  نمایند.  پایداري شهريو  شهري

بایست نقش غالب عوامل اجتماعی همانند حکومت داري شهري در روند آور، میدر روند فهم هدف توسعه پایدار و توسعه تاب

یزم توسعه ها، ایجاد یک مکاندادهگذاري ساده نیروي انسانی و تطبیق و سازگاري شهري را ببینیم. بنابراین، در مقایسه با سرمایه

ود. توسعه رو شههاي متعدد موجود روبثرتري کمک نماید تا با بحرانؤشهري منطقی توانست به ارتقاي صالحیت شهري به گونه م

د، طور که در این مقاله بحث شعنوان یک عمل مبتنی بر روند دیده شود و نه عملی مبتنی بر پیامد. همانشهري منطقی باید به

هم  دهد کهممکن است با یکدیگر رقابت نمایند، و توسعه شهري منطقی تنها زمانی رخ می پایداري شهريو  آوري شهريتاب

ر دوي گیري توجه یکسانی به هریزان و پژوهشگران باید در روند تصمیمآور و هم پایدار باشد. بنابراین مدیران شهري، برنامهتاب

  بنمایند. ريپایداري شهو  آوري شهريتاب

  قدردانی

حمایت از پژوهش گزارش شده در این مقاله، بر عهده آزمایشگاه اصلی دولتی اکولوژي منابع و روندهاي سطح زمین، دانشگاه 

و  2)، اتاق فکر شهرسازي نوع جدید و توسعه پایدار دانشگاه تونگجی71673232؛ بنیاد علوم طبیعی ملی چین (1نرمال پکن

) بود. کار شرح داده شده در این مقاله، تا حدي از طریق PRC )MFPRC) (9680195هاي براي کمک CityUهاي داخلی سرمایه

 CityUکنگ، چین حمایت شد (شماره پروژه: هزینه پژوهشی منطقه مدیریتی خاص هنگاي از جانب شوراي کمکهزینهکمک

خر براي برنامه اتاق فکر نوآوري پیشرفته أمت هايهزینهکمک). به عالوه، نویسندگان، مدیون CityU 21209715و  11271716

CAST  :شماره پروژه)DXB-ZKQN-2016-009باشند ) و سطح خاص حمایت ملی از بنیاد علوم فوق دکتراي چین می

)2017T100434.( 
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  چکیده

 براي را اقداماتی و دهندمی توسعه را خود اي شهرها، راهبردهايطور فزایندهبه

 و اجتماعی محیطی،گوناگونی زیست هايچالش مقابل در خود آوريتاب افزایش

توسط  که آور،تاب شهر 100 المللی، مانندبین هايشبکه .دهندمی انجام اقتصادي

ر برابر هایی دحلیافتن و اجراي راه براي شده است، از شهرها سیسأراکفلر ت بنیاد

 کنند. این رویکرد تازه به حکمروایی شهريحمایت می  »هاها و استرسضربه«

[در این  -تاس شده گذاريپایه بشردوستانه هايسازمان توسط اغلب که -

ند بخش روعنوان تسریعسویی، این ابتکارات، بهپژوهش] مطرح شده است. از 

 - »طراحی مشارکتی«و  »مشارکت«کننده شهري، از طریق تغییرات دگرگون

اند؛ ستوده شده -سازيجایی، انرژي، فضاي سبز یا خانهههایی چون جابدر زمینه

بخش  هايبرنامه به دادن لویتوا شهري، آوريتاب دیگر، ابتکارات سوي از

رویکردهاي از باال به پایین و استثمار بخش دولتی و مشارکت مردمی  خصوصی و

آوري شهري، است. اگرچه، چندان مشخص نیست که چگونه راهبردهاي تاب

راهبرد ملبورن «هاي عملیاتی در باب اجراي شوند. پژوهش، اجرایی میحقیقتاً

کند. هم میفرا برانگیزجنجال موضوع این به تردقیق نگاهی براي ، فرصتی»آورتاب

این مقاله، با هدف ارزیابی نحوه اجراي اقدامات مورد نظر، با استفاده از راهبرد 

آوري شهري در عمل را آور، شناخت اولیه از پروژه پژوهشی تابملبورن تاب

نوان عآوري شهري بهدهد. [نتایج] نشانگر آن است که براي درك تابنشان می

    اي مورد نیاز است. پردازي دوباره و ابعاد فکري تازهمفهوم راهبردي نوآورانه، به
  

آوري، آوري شهري، راهبرد نوآوري شهري، تمرین تابتاب ها:کلیدواژه

هاي شهري، پایداري شهري، ، آزمایش حکمروایی، شبکهپژوهش عملیاتی

  نوآوري حکمروایی، ملبورن.

 

Abstract 

More and more cities are developing strategies 

and implementing actions to increase their 

resilience to a diversity of environmental, social 

and economic challenges. International networks 

such as 100 Resilient Cities, established by the 

Rockefeller Foundation, are supporting cities to 

find and implement solutions to ‘shocks and 

stresses.’ This new approach to urban 

governance, often initiated by philanthropic 

organizations, is debated. On the one hand, these 

initiatives are celebrated as catalysts for 

transformational change through ‘collaboration’ 

and ‘co-design’ in contexts such as mobility, 

energy, green space or housing. On the other 

hand, urban resilience initiatives have been 

criticized for prioritizing private sector agendas 

and top-down approaches and hollowing out 

public sector tasks and democratic participation. 

However, little is known how urban resilience 

strategies are actually implement-ed in practice. 

Embedded action research on the implementation 

of the Resilient Melbourne strategy provides the 

opportunity to have a closer look at this highly 

contested topic. This paper provides first insights 

into the research project Urban Resilience in 

Action, using the Resilient Melbourne strategy to 

assess the implement-ation of selected actions. It 

shows that a reconceptualization and new 

analytical dimensions are needed to understand 

urban resilience as an urban innovation strategy. 

Keywords: Urban resilience; urban innovation 

strategy, resilience practice; action research; 

governance experiment-ation; city networks; 

urban sustainability; governance innovation; 

Melbourne. 

                                                           
1. Fastenrath, S., Coenen, L. & Davidson, K. (2019). Urban Resilience in Action: the Resilient Melbourne Strategy as 
Transformative Urban Innovation Policy?  Sustainability, 11: 693-702. 
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  مقدمه. 1

ع . براي مثال رشد سریاندشوند مواجهمی موضوعات گوناگون مرتبطي غیرمنتظره که به هابا چالش ايفزاینده طوربهشهرها 

تواند یم ي رو به رشد اجتماعی. یک پرسش کلیديها، رخدادهاي شدید آب و هوایی و نابراريزیستمحیطجمعیت، تنزل کیفیت 

ي یکی از آورابتتوانند با این موضوعات پیچیده مقابله کنند و در برابر این مشکالت تاب بیاورند؟ می این باشد که چگونه شهرها

و به موضوعی براي پژوهشگران و  )UNDP, 2018( پایدار شناخته شده است توسعه ابعاد اصلی اهداف سازمان ملل در زمینه

 ,Beilin & Wilkinson, 2015; Davoudi, 2012; Meerow, Newell & Stults ان بدل شده است ( براي مثالگذارسیاست

ي شهري را مطرح آورتاب، راهبردهاي ايي خاص زمینههاي اخیر، شهرهاي جهان، در پاسخ به چالشها). در طول سال2016

ي های و شبکهي محلی، مشارکت بخش دولتها. دولتاندي نوآورانه معرفی کردههاو اقدامات مناسبی را براي خلق پاسخ اندنموده

هانی ي ناگهاضربه« ي شهرها در برابرآورتابو به منظور افزایش  اندي شهري را توسعه دادهآورتابی شهري، راهبردهاي المللبین

ي شده گذار، که توسط بنیاد راکفلر پایه3آورتابشهر  100 . شبکهاندگذاشتهاقداماتی را به اجرا  2»ي مزمنهااسترس« و 1»و شدید

  آن است.  ین نمونهتربرجسته احتماالً است،

به سرعت در شهرهاي سراسر جهان در حال اجرا  آورتابشهر  100 بخشی از شبکه عنوانبهي، آورتابراهبردها و اقدامات 

براي مثال ؛ )Davidson & Gleeson, 2017( دآیمی شماربهي شهري موجود ریزبرنامهو اقدامات  هااست و چالشی براي سیاست

 آورتابشهر  100 شبکهدر هر شهري که عضو این شبکه است، خود. قوانین و حکمروایی محیطی در هدف قرار دادن اقلیم با 

ي، مدیریت منابع آورتاببراي رهبري اقدامات  هاکند. این سرمایهمی ي آن، فراهمآورتابي مالی را براي مدیر ارشد هاحمایت

از شرکاي پلتفرمی در بخش خصوصی، بخش دولتی، دانشگاهی،  ايي، دسترسی به شبکهآورتاببراي طرح کردن یک راهبرد 

ي بهترین اقدامات و چگونگی گذاري مردم نهاد، و سرانجام، عضویت در یک شبکه شهري جهانی براي تبادل و اشتراكهاسازمان

کند که می ، گزارش2013سیس در سال أمدت اخیر خود، از زمان تدر ارزیابی میان آورتابهر ش 100 شبکهست. هااجراي آن

مور اجراي أسرپرست م 83خارجی،  میلیارد دالر بودجه 35/3 مین بیش ازأي شهري، با تریزبرنامهي هاشهرهاي عضو براي پروژه

ارزیابی «. همچنین، اصطالح )Martin & McTarnaghan, 2018( ه استراهبرد را منتشر ساخت 49ي را استخدام نموده و آورتاب

 »ي شهريآورتاب[تالش براي] نهادینه کردن مفهوم « ، یعنیآورتابشهر  100 شبکهتر طلبی عمیقجاه دهنده، نشان»مدتمیان

  است.

 شهري يریزبرنامهي در اسناد آورتابسو به ذکر مفاهیم مرتبط با ي، از یکآورتاب، براي نهادینه کردن آورتابشهر  100 شبکه

 ي شهري را توسط تحولآورتابکند تا می پردازد؛ از سوي دیگر، تالشمی -ايي زمینههاو استرس هااز جمله شناسایی ضربه -

کید بر مشارکت اجتماعی، گسترش دهد. طبق و تأ -کندمی در بخش دولتی و خصوصی جلوگیري 4»تفکر سیلویی«ه از ک - نهادي

موفق بوده است،  ي شهريریزبرنامهي در آورتابتا حد زیادي در ادغام  آورتابشهر  100 شبکه، تاکنون مدتمیانگزارش ارزیابی 

  .)Martin & McTarnaghan, 2018( ي اندکی صورت گرفته استهااصالح نهادي پیشرفت اما در زمینه

  خودخودي به ي،آورتابشود.  انجام يآورتاب مفهوم با شهري، باید يآورتاب راهبردهاي در برآورد و ارزیابی هاقسمتی از چالش

                                                           
1. Acute shocks 
2. Chronic stresses 
3. 100 Resilient Cities network (100RC) 

4 .thinking Silo : ند. این فرهنگ که تفکر گذاردانش خود را با ســایر افراد سازمان به اشــتراك نمی هایی وجود دارد کهشها، بخبرخی ســازماندر

  . (مترجم)شودکارایی را کاهش داده و عاملی براي شکســت ســازمان شــناخته می سیلویی نام دارد،
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مثال، در جوامع گوناگون، معانی مختلفی از  عنوانبه). Brand & Jax, 2007( کالسیک از یک چیز محدود شده است اينمونه

رقراري محتواي کافی براي ب سیر شده است؛ با این وجود، این معانی، در بردارندهشود و اشکال مختلفی تفمی این مفهوم برداشت

برانگیز نیست که به دلیل ماهیت مبهم و تفسیربرانگیز . تعجب)Star, 2010( ستاي مختلف هاارتباط بین جوامع گوناگون، با زبان

ي علمی به شدت مورد بحث و جدل هاشهري، در بین رشتهي و حکمروایی ریزبرنامهي و کاربرد آن در آورتاباین واژه، اصطالح 

  قرار گرفته است.

گرفته از مدیریت باال را رویکردهایی شکل هازیرا آن .اندي را مورد نقد قرار دادهآورتابپژوهشگران زیادي، راهبردها و اقدامات 

شوند رکت و فرایند یادگیري ارزش زیادي قائل نمیدانند که براي شناخت نیازهاي محلی، مشامی شده از خارجبه پایین و هدایت

راتیک ). دیگران از فهم تکنوکMacKinnon & Derickson, 2013; Hay & Muller, 2014; Fainstein, 2015 (براي مثال

 اندکرده اداجتماعی، انتق -یک فرایند پویاي سیاسی عنوانبهنظر گرفتن آن  جاي دري، بهآورتابی موضوع و تمایل به بررسی کم

)MacKinnon & Derickson, 2013; Hay & Muller, 2014; Fainstein, 2015; Rogers, 2015(.  

 ي و اقدامات اجراییآورتاب، مدعی است که راهبردهاي آورتابنهفته ملبورن  اتپژوهش از اولیه هاياین مقاله، بر اساس یافته

شهري  يریزبرنامهشده از دیدگاه ي بیانهاچه چارچوب - ي کنونیهاچارچوب آن براي تجزیه و تحلیل، نیاز به چارچوبی متفاوت از

  دارد. -و چه غیرمرتبط با آن

 ,Davidson & Gleeson( تر بوده استگذاري شهري اثرریزبرنامهي به خاطر ابعاد اکولوژیکی و التزامات آورتاب اگرچه اخیراً

ر گرفتن نظ ي با درآورتابشود. می ي هم راستاآورتاب ري، به سختی با نظریه، اما مفهوم بخشیدن به متغیرهاي پویاي شه)2017

تر موارد، براي کند؛ و در بیشمی ي شهري سنتی مبارزهریزبرنامهکشیدن نقایص ذاتی رویکردهاي جاي ثبات، براي به چالشتغییر به

. این مقاله بر اساس مشاهدات اولیه از اجراي )Wilkinson, 2011د (شومی لویت قائلوبودن نوآوري ابودن و غیرمترقبهاحتمالی

هري ي شآورتابیافته از دهد که بیشتر با پویایی تغییر و درك تکاملمی ارائه ، یک چارچوب فکري راآورتابراهبرد ملبورن 

  هماهنگ است.

و سایر ابزارهاي کمی اتکا نموده  هار شاخص، براي سنجش اجراي راهبرد خود به میزان زیادي بآورتابجا، ملبورن تا بدین

ي، آورابتکیفی تکمیل کنیم تا به پیامدها و اثرات اقدامات  تري عمیقهااست، اما ما در پی آن هستیم که این دیدگاه را با پژوهش

 راهبردها ونهچگ کهاین بررسی براي تحلیلی هايچارچوب فرایندهاي یادگیري و ساختارهاي قدرت و مدیریت پی ببریم. بنابراین،

  .است نیاز شوند،می تبدیل پیامدها کمی تحلیل از فراتر اقداماتی به

ویژه، در پی آن است که ملبورن  طوربهاست.  آورتابما از توسعه و اجراي راهبرد ملبورن  این مقاله گزارشی از مشاهدات اولیه

نتی، ي سریزبرنامهي هاسازي، نسبت به چارچوبپردازي کند. این مفهوممیک راهبرد نوآوري شهري دوباره مفهو عنوانبهرا  آورتاب

خواهد بود. ما با تمرکز بر  ترایجاد تغییرات سازمانی در حکمروایی شهري، هماهنگ در زمینه آورتابشهر  100 شبکهبا مقاصد 

 کی عنوانبهاز آن  م؛ تاایکاربردي تنظیم کرده راهبردها به اقدامات ترجمه ، چارچوبی را براي فهم نحوهآورتاباقدامات ملبورن 

 و هامحرك ساختارها، بهتر درك در )Dierks, Larsen & Steward, 2018( کنندهدگرگون سیاست نوآوري از عبارت

  .کنیم استفاده شهري يآورتاب هايمکانیسم
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 فاجعه تا راهبرد فعال نوآوري شهري از مدیریت منفعالنه: ي شهريآورتاب. 2

 3»جذب«، 2»پرش رو به عقب«، 1»ثر بحرانؤمدیریت م«عمده با رویکردهاي  طوربهي آورتاببیش از یک دهه، مفهوم 

سیاسی  ي بلندپایههانسبت به حوادث و خطرها مرتبط بود. پژوهشگران دانشگاهی و سازمان 5»پذیريآسیب«و  4»سازگاري«

 ,Kernaghan & da Silva (براي مثال اندپردازي کردهبررسی و مفهومچگونگی واکنش پس از حوادث طبیعی و انسانی را 

Habitat, 2017-2014; UN که  - 7ي شهريآورتاب ازي برنامهاندبا راه 6نهاد اسکان بشر سازمان ملل متحد، 2012). در سال

ه مالی [...] و پرشی سریع به عقب، بي انسانی در مقاومت، و بهبود سریع پس از  هر خطر احتهاتوانایی سکونتگاه« درك بر پایه

  .)UN-Habitat, 2017( »دکید نموأي در بافت شهري تآورتاببر نقش  -ساخته شده است »حالت ثبات

احیاي  . ایده)Meerow, Newell & Stults, 2016( اندیافته تنوع و تغییر همواره يآورتاب تعاریف و هابرداشت زمان، آن از

ي هادر نتیجه، ایده ).Folke, 2006( رفته استقرار گال ؤسگردد، مورد می انسانی که به دینامیک تعادلی باز-طبیعیي هاسیستم

طرفداران زیادي پیدا کرده  )Davoudi, 2012( 9»یافتهي تکاملآورتاب«و  )Folke, 2006( 8»اکولوژیکی -ي اجتماعیآورتاب«

باط ساخت و ارتمحیطی، طبیعت انساننمودن درك ما از تغییرات زیست تردر پی عمیق »اکوژیکی -ي اجتماعیآورتاب«است. 

یی خنثی؛ هاواحدهاي آنالیز یا مکانتک عنوانبهدهد، اما  نه می را ارتقا هاادراك از مکان« »یافتهي تکاملآورتاب«است.  هاآن

و  هاه در مقیاسبینی کفرایندهاي بازخوردي گسترده و غیرقابل پیشاجتماعی همراه با  -فضایی ي پیچیدههاسیستم عنوانبهبلکه 

ي آورتاب ايفزاینده طوربه. با تجمیع این مفاهیم، پژوهشگران )Davoudi, 2012: 304( »کنندمی ي زمانی گوناگونی عملهابازه

کولوژیکی اجتماعی ا ي پیچیدههان سیستمتغییري سیستمیک، بدون ثبات، جاري و درحال تکامل در ابعاد مختلف، درو عنوانبهرا 

  .اندتکنولوژیکی شناخته

 و نیز »ي ناگهانیهاضربه«فرایند تغییر و سازگاري در پاسخ به  عنوانبهي را آورتاب، آورتابشهر  100پیشگامانی چون شبکه 

ي هادهند و سبب اختالل در سیستممی ، رويايکه روزانه یا چرخه اندییهاچالش هاکنند. استرسمی تفسیر »ي مزمنهااسترس«

مانند انرژي، غذا، آب، فضاي سبز، سالمتی، امکان سکونت، نتایج تغییرات اقلیمی، دسترسی فنی ( -اکولوژیکی و اجتماعی -اعیاجتم

به  »شتهنگاه به گذ« از هاشوند. بنابراین، شاهد تغییر دیدگاهمی و کمبود حمل و نقل عمومی، و تنزل فرهنگی و اجتماعی)

ي هارویکردي جامع که هم شامل مکانیسم عنوانبهي بیشتر آورتابباشیم. به عبارت دیگر می يآورتاببه امر  »نگريآینده«

است، شناخته شده است. گاهی، از پرش رو به جلو براي  10»پرش رو به جلو«و هم  به وضعیت پیش از سانحه »پرش رو به عقب«

تنها نه«استفاده شده است، یا براي انتقال مفهومِ  -اندکه براي جلوگیري از یک فاجعه طراحی شده - بینانهتوصیف اقدامات پیش

 »ن مکانآ یکاوريربخشی از فرایند  عنوانبهوجو براي بهبود یک مکان یا محله ناگهانی، بلکه جست رنج بردن از اثر یک ضربه

 ي شهريآورتابمجدد این رویکردهاي جدید  سازيعمل، به کشف، درك و مفهوم ، درآورتابورد. ارزیابی راهبرد ملبورن می کاربه

  کند.می کمک

                                                           
1. ‘reactive’ emergency management 
2. Bouncing-back 
3. Absorbing 
4. Adaptation 
5. Vulnerability 
6. UN-HABITAT 
7. City Resilience Profiling Programme (CRPP) 
8. Social-ecological resilience 
9. Evolutionary resilience 
10. Bouncing forward 



 

 129 

  کننده؟عنوان سیاست نوآوري شهريِ دگرگونآور، بهملبورن تاب راهبردآوري شهري در عمل: تاب

 آورتابراهبرد ملبورن . 3

شهري تالش کند و با شد با این شرط که بتواند در مقیاس کالن آورتابشهر  100 شبکهعضو  2013شهر ملبورن در سال 

شهر  100 شبکهشهر که به  32شهر ملبورن همکاري کند. بنابراین، ملبورن از بین اولین گروه از شوراي کالن 30تمام بیش از 

موفق شهر، بنیاد راکفر براي مدت دو سال منابع مالی الزم براي  قسمتی از مزایده عنوانبهپیوستند، انتخاب شده بود.  آورتاب

ا بر ر آورتابي ملبورن هاتمام وقت، هدایت و هماهنگی برنامه طورهبمین کرد. کسی که أي را تآورتاباستخدام یک مدیر ارشد 

سیس شد تا با أت 2»آورتابملبورن  تحویلدفتر «، هابراي اجراي برنامه 1»آورتابراهبرد ملبورن «بخشی از  عنوانبهعهده بگیرد. 

ویل انتفاعی، تحفعاالن بخش خصوصی و غیریالتی، و ي شهري انجام شده توسط دولت محلی و اآورتابي هانظارت بر فعالیت

امه شامل یک برن» آورتابدفتر تحویل ملبورن «اقدامات را بر اساس راهبرد کنترل کند و روند اجرا را گزارش دهد. در وضع موجود، 

، مدیریت 3یاییربین سه گروه دولت ایالت ویکتو هامین آنأشود که مسئولیت تمی ساله و یک تیم کوچک اجراي پروژهبا افق پنج

شهر تقسیم شده است. تیم اجرایی باید حامیان مالی و منابع دیگري نیز براي اجراي شوراي کالن 31و سایر  4شهري ملبورن

  اقدامات راهبردي پیدا کند.

 1000و مشارکت بیش از  اي، از طریق فرایندهاي مشاوره2015تا  2014از اواخر سال » آورتابملبورن راهبرد « در روند توسعه

 City( اندي گوناگونی براي اجرا، شناخته شدههاي دولتی، خصوصی و دانشگاهی در تمام ملبورن، زمینههافرد و سازمان از بخش

of Melbourne, 2018(منتشر شد.  2016می  گردآوري و ترکیب شده و در »آورتابملبورن راهبرد «در  ها. نتایج این بحث

ه تجرب ي ناگهانی که ما احتماالًهاي مزمن و ضربهها[. . .] درپاسخ به استرس« شده است:ادامه ارائه ي راهبرد که در اهداف کلید

 City( »اندزیست، و شکوفا، براي امروز و آینده، تنظیم شدهم و با هدف رسیدن به تصویري از شهري ماندنی، پایدار، قابلایکرده

of Melbourne, 2018(.  

ي هاضربه«. شهر با شماري از است شهر ملبورن گوناگونشده براي کالني شناختههادهد که چالشمی ، نشان1جدول 

رو است که مرتبط است با خطرهاي طبیعی و مداخالت انسانی در طبیعت و همچنین هروب» ي مزمنهااسترس« و »ناگهانی

  دهند.می و جمعیت شهر را تحت فشار قرار هااوم زیرساختمد طوربهفنی که  -اقتصادي و اجتماعی -ي  اجتماعیهاچالش

  

  آورتاب ملبورن راهبرد در شدهشناخته يهااسترس وها ضربه. 1جدول 

  هاي مزمناسترس  هاي ناگهانیضربه

شهر را تهدید می  ضربه نمونه کنند.رخدادهاي ناگهانی که یک   هايهاي 

  شوند:میناگهانی به شهر ملبورن شامل موارد زیر 

 آتش سوزي در فضاي سبز  

 سیل  

 موج گرمایی  

 شیوع بیماري  

 هاهاي اورژانسی مربوط به زیرساختها و موقعیتفوریت  

 اقدامات خشونت آمیز، از جمله جرایم سایبري  

بافت شــهر را  ،اي مداومدر طی تکرار روزانه یا در چرخه هایی کهچالش

 :لبورنهاي مزمن مچالش از  اينمونهکنند. ضعیف می

 رشد سریع جمعیت 

 روند رو به رشد نابرابري اجتماعی 

 هاي طبیعیفشارهاي فزاینده بر دارایی 

 بیکاري به ویژه در بین جوانان 

 تغییرات اقلیمی 

  و خشونت خانوادگی اعتیاد به الکلنرخ فزاینده  

                                                           
1. Resilient Melbourne Strategy (RMS) 
2. Resilient Melbourne Delivery Office (RMDO) 
3. Victorian State Government 
4. City of Melbourne 
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جمعیت ملبورن در حال حاضر  رو است.هبیش از ده سال با آن روبشهر شهر رشد سریع جمعیت است که  یک استرس عمده

یک  ه اندازهب کند. تنها در ده سال اخیر، جمعیت تقریباًمی شهري مانند پاریس، لندن یا نیویورك رشداز سایر مناطق کالن ترسریع

 ,ABS( رسیده است 2017میلیون نفر در سال  7/4 به 2006میلیون نفر در سال  7/3 میلیون نفر افزایش یافته است، و از حدود

ي هاهزار شهروند جدید را در خود جاي دهد. نرخ رشدهاي مشابهی نیز در دهه 100. به عبارت دیگر، ملبورن باید هر ساله )2017

تنها براي میلیون نفر برسد. این امر پیامدهایی نه 8جمعیت ملبورن به  2050شود تا سال می بینیآینده مورد انتظار است و پیش

(براي مثال انرژي، حمل و  و سایر خدمات شهري و امکانات دارد هاکنندگان شهر در فراهم نمودن زیرساختارهمردم، بلکه براي اد

  نقل، آب، فاضالب، مدارس، خدمات بهداشتی و سایر موارد).

است. خشکسالی،  روروبهی محیطزیستي هاي گوناگونی که به رشد شهري مرتبط است، ملبورن با چالشهاجدا از چالش

الوه . عاندو جمعیت را نشان داده هایی از زیرساختهاپذیري قسمتي شدید آب و هوایی آسیبهاي گرمایی و سایر وضعیتهاوجم

ه الکل و بیکاري، اعتیاد ب اقتصادي مانند روند رو به رشد نابرابري اجتماعی،-فرهنگی و اجتماعی-بر این، برخی از مسائل اجتماعی

اقدام اصلی تعریف شده و در راهبرد  18 ايي زمینههایی از این چالشهاده است. بر اساس ارزیابیشخشونت خانوادگی شناسایی 

ي آزمایشی در نظر گرفته هاپروژه عنوانبه. بسیاري از اقدامات اند، بیشتر این اقدامات، اجرایی شده2016. از سال اندتوصیف شده

و  رویکردهاي جدیدي براي ارتقاء مناسبات اجتماعی، سیاست عنوانبهتنها رویکردهاي تکنولوژیکی یا زیرساختی، بلکه نه( اندشده

  .)يریزبرنامه

 مبتنی بر همکاري یک رویکرد پژوهشی تعاملی و: 1ي شهريآورتابعملیاتی  . پژوهش4

شود. کسی که می ، اداره2آورتابشهرهاي  شبکهشهر ملبورن در  ي شهري، تحت رهبري نمایندهآورتاب پژوهش عملیاتی

مطرح شده است. این جایگاه، با کسب حمایت مالی از مدیریت شهري شهر  آورتابقسمتی از راهبرد ملبورن  عنوانبهنقش او 

اران در کالنشهر ددانشگاهی و سایر سهام ، جامعهآورتابدهنده بین تیم ملبورن یک ارتباط عنوانبه، 3ملبورن و دانشگاه ملبورن

ملبورن در نظر گرفته شده است. جدا از رهبري و هدایت کارهاي دانشگاهی، نقش این جایگاه، مشارکت فعاالنه در اقدامات 

براي » آورتابملبورن  تحویلدفتر «مرتبط با آن است. تعامل نزدیک با  دهندهسازندگی و همکاري در فرایندهاي شکل-يآورتاب

  .)Star, 2010( شده استنیز تأکید ی المللبیني جدید تفکر و اجرا در ملبورن، و در سطح هاکارگیري روشتشویق و تحریک به

سبت نبا دنبال کردن یک رویکرد پژوهشی، فرصتی براي کسب شناخت عمیق آور راهبرد ملبورن تاب منتخب »اقدامات«آنالیز 

  کند. می ي شهري در عمل فراهمآورتاببه 

جایی، سکونت و انرژي) هي مختلف (سبزینگی شهري، جابهادر زمینه آورراهبرد ملبورن تابچهار اقدام انتخابی  2 در جدول

دهد تا به شناخت عمیق این می ي شهري را با دیدي انتقادي مورد پرسش قرارآورتابی اقدامات پژوهش بیان شده است. پروژه

ی موردي، کار ارزیابی کم کیفی طراحی مبتنی بر نمونه پژوهشز طریق یک پروژه، ا اشکال تازه از سیاست شهري برسد. این

توسط ملبورن  که -اش استخراج شدهو شرکاي واسطه آورتابشهر  100 شبکهیی که توسط هابه کمک شاخص - را هاخروجی

اخت کند. براي شنمی اجرایی را فراهمکند. این رویکرد امکان آزمایش عمیق ساختارها و فرایندهاي می انجام شده، تکمیل آورتاب

ی درصدد است تا ناهماهنگی بین تمایالت فعاالن پژوهش در گذر زمان، این پروژه هاچگونگی آغاز این اقدامات و پیشرفت آن

ر ادهد، را مورد کنکاش قرمی ي شهري شکلآورتابو ارتباطاتی که به اقدامات  هامدنی، بخش خصوصی  و بخش دولتی، توانایی

                                                           
1. Urban Resilience Action Research 
2. City of Melbourne Chair in Resilient Cities 
3. University of Melbourne 
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راهبرد کننده و مزاحم، مجموعه اقدامات مشابه، و فرایندهاي یادگیري است. چهار اقدام دهد. هدف، شناخت و درك نیروهاي هدایت

شهري  دوچرخهمسیر  ، شبکه1شهر (افزایش سبزینگی شهري): راهبرد جنگل شهري کالناندبراي آنالیز انتخاب شده آورملبورن تاب

، خرید گروهی منابع تجدیدپذیر در 3)مسکن(هاي مختلط ه کاربريتوسعمناطق مسکونی و در  آورتاباجتماعات ، 2(حمل و نقل)

ساختاریافته، اسناد مرتبط با ي نیمههااز طریق مصاحبه هاي موردي، دادهها. براي هر یک از این نمونه4دولت محلی (انرژي)

 آوريجمع هاي کارگاهی) و شرکت کردن در جلسات و کارگاهها، گزارشآورابراهبرد ملبورن ت ي موردي (مانند اسنادهانمونه

برفی  ولهگیري گلو از طریق نمونه آورراهبرد ملبورن تاباز میان موارد توصیه شده توسط  هاکنندگان در مصاحبهشوند. شرکتمی

، اکنون پروژه در 2است، لحاظ کنند. مطابق جدول ثر ؤرا که در اقدامات م نفوذانذيي گوناگون هاشوند تا دیدگاهمی انتخاب

دو مورد از این چهار اقدام، شناخت  و اولین کاربردهاي تحلیلی در زمینه هاآوري دادهمهم قرار دارد که در آن از طریق جمع ايمرحله

شهري مورد کنکاش قرار داده و  یک راهبرد تازه عنوانبهرا  آورتابشود. این شناخت، به ما کمک کرده تا ملبورن می اولیه فراهم

  پردازي کنیم. دوباره آن را مفهوم

   آوري شهري در اجرا. مراحل پروژه پژوهش تاب2جدول 

ژانویه تا جوالي 

2018  

اگوست تا دسامبر 

2018  

  ریلژانویه تا آو

2019  

  می تا جون

2019  

جوالي تا 

  2019سپتامبر 

  شده)( انجام 1گام 

  فاز مفهومی

  شده)(انجام 2گام 

  1آوري داده جمع

  ( در حال اجرا) 3گام 

  2آوري داده جمعو  1آنالیز 

  4گام 

  2آنالیز 

  5گام 

  نتایج

 سواالت پژوهش  

 ي مفهومیهاپایه  

      مونــه ن تخــاب  ن ي هــاا

  موردي

  

ــارکت با اداره 1گام   با مش

یل   ي ملبورن آورتاب تحو

  پردازي شد.مفهوم

 جمع آوري اسناد  

  و  هاکارگاهشــرکت در

  رویدادها

 نفوذانذي با مصــاحبه 

(نمــاینــدگــان دولــت 

ــازمان  ي ها محلی، سـ

ــاد و  مـــردم نـــهـ

  دانشگاهیان)

A1 راهــبــرد جــنــگــل :

  شهري کالن شهر

A2  بکــه ــ یر   : شـ ــ مسـ

  شهريدوچرخه کالن

   صاحبه سناد و م   و A1ي هاآنالیز ا

A2  
 جمع آوري اسناد  

 و رویدادها هاشرکت در کارگاه  

  ــاحبه با (نمایندگان  اننفوذذيمص

ــازمان   ي مردم ها دولت محلی، سـ

  نهاد و دانشگاهیان)

A3 :آورتاب اجتماعات  

A4       خرید گروهی منابع تجدیدپذیر :

  در دولت محلی

   ــنــاد و آنــالــیــز اســ

ــاحبه  و  A3ي ها مصـ

A4  
  سه ي تمام هاداده مقای

  )A4تا  A1اقدامات (

 نتایج ارائه  

  

ي سازمانی هاشدند، در مراحل اجرایی گوناگون قرار دارند و از ساختارها و منطقموردي بررسی چهار اقدام که در قالب نمونه

، بسیاري از اقدامات، در پی توسعه دادن رویکردهاي جدید، براي آورراهبرد ملبورن تابکنند. مطابق توصیف می متفاوتی تبعیت

با بخش  تر. این راهبرد، فارغ از ارتباط قوي)City of Melbourne, 2018( باشندمی مقابله با پیچیدگی و عدم اطمینانِ فزاینده

التی محلی، ای( کند که هر سه سطح مدیریتمی کیدأبر اهمیت رویکردي چندسطحی در مدیریت ت ، صراحتاًهااجتماعخصوصی و 

                                                           
1. Metropolitan Urban Forest Strategy (Urban Greening) 
2. Metropolitan Cycling Network (Mobility) 
3. Resilient Communities in Residential and Mixed-use Developments (Housing) 
4. Local Government Renewables Group Purchasing (Energy) 
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زها و مر نعطف باشیم، در محدودهگر و مما باید نوآور، سازش«کند که می را در کنار هم تجمیع نماید. راهبرد چنین بیان )و ملی

توان می از این رو، .)City of Melbourne, 2018( »ي محلی همکاري کنیم، و اکنون اقدام کنیم؛ براي زمانی طوالنیهابخش

به  ،رویکردهاي مرتبط با تکنولوژي نو و زیرساختی، بلکه عنوانبهتنها نه؛ ي آزمایشی در نظر گرفتهاپروژه عنوانبهاقدامات را 

منتخب،  ي مورديهاکوتاه زیر در مورد نمونه ي. مقدمهریزبرنامهي و گذارمثابه رویکردهایی براي بهبود مناسبات اجتماعی، سیاست

  و اقدامت کلیدي دارد. هانگاهی اجمالی به اهداف، زیرساخت

  شهرراهبرد جنگل شهري کالن. 4-1

ي گیاهی هااتصال زیرساخت از آن نام برده شده، به وسیله 1»دارپرچماقدام « عنوانبهآور راهبرد ملبورن تاباین راهبرد که در 

م کالنشهري، براي افزایش تراک یک رویکرد گسترده ی، در پی توسعهمحیطزیستي هاسازي دوباره و سایر تالشموجود، جنگل

 ايهوسیع، براي مواجه شدن با طیف گستردتاج پوشش درختان و سبزینگی کلی شهر است. هدف، گسترش تفکر کالن شهري و 

ي جسمی و روحی. با وجود هاست. براي مثال از دست دادن تنوع زیستی، خطراتی چون امواج گرمایی و سیل، و بیماريهااز چالش

الن مع سبز کیک راهبرد جا عنوانبهي ملبورن قرار گرفته بود، اما هااین که، این موضوع مدتی در دستورکار تعدادي از شهرداري

ارائه  »راهبرد جنگل شهري کالن شهر«شناخته شده و در قالب  آورراهبرد ملبورن تابشهري دنبال نشده است. این خالء از طریق 

هري ي شآورتابي خصوصی و دولتی، فرصتی را براي آنالیز عمیق از هاشده است. اجرا و هماهنگی این راهبرد، با مشارکت بخش

ی ، نظارت و هماهنگآوري ملبورناداره تحویل تابکند. در مشارکت با می در حکمروایی شهري فراهم »تجربی«رویکردي  عنوانبه

است)  آورتابشهر  100 شبکهدر  ساختاري (یک سازمان غیردولتی که از شرکاي 2سازمان حفاظت از طبیعت این اقدام بر عهده

لوب اند دیجیتال گ«از فضاهاي سبز شهر ملبورن تهیه شده است. سازمان  ايگذاشته شده است. با حمایت بخش خصوصی، نقشه

ي هاافزارها و آنالیزها، گام، نرمايي ماهوارههاعکس باشد، با تهیهمی آورتابشهر  100 شبکه ساختاري ، نیز که از شرکاي3»تریمبل

دار (از بخش دولتی، خصوصی و سازمان سهام 60ز که از بیش ا هامان، یک سري از کارگاهزابتدایی را حمایت نموده است. هم

  شهري تشکیل شده است.یک راهبرد کالن و خطرات شهري و تهیه ها، براي درك چالشانددانشگاهی) در برپایی آن سهیم بوده

 4دوچرخه شهريمسیر  شبکه. 4-2

مانند ازدحام، آلودگی و مسائل سالمتی و ملبورن مانند بسیاري دیگر از شهرهاي سراسر دنیا، براي حل مشکالت فراوانی 

، از جمله اقدامات مسیر دوچرخه شهري سواري روي آورده است. شبکهي سنتی، به حمایت از دوچرخههاکاهش فشار بر زیرساخت

وچرخه، با هدف افزایش امنیت و مسیر د ي یک سري از مفاهیم، براي طراحی یک شبکهگذاردیگري است که در پی پایه عمده

باشد. اگرچه، ساختار می آوري ملبورناداره تحویل تاب شهر ملبورن است. نظارت بر پروژه بر عهدهسواري فعال، در کالندوچرخه

حمل و  نهاد، ادارهي مردمهاشهر ملبورن، سازماني کالنهامدیریت در مقیاس کالن بر اساس مشارکت و همکاري با شهرداري

 هم ي مهم اولیه، در گردهاگام هادر بخش خصوصی است. کارگاه آورتابشهر  100 شبکه اريساخت نقل دولت ایالتی و شرکاي

شهر  منطقه 6ي محلی، از هر یک از ها. نمایندگان دولتباشندمی دوچرخه ملبورنمسیر  پیچیده اصلی، در شبکه نفوذانذيآوردن 

 نشهري، ایکارگاه دوم شرکت کردند. همانند راهبرد جنگل کالن کننده، دري حمایتهاآژانس دولتی و شماري از گروه 13ملبورن، 

  کند.می ي شهري فراهمآورتاباقدام فرصتی را براي آموزش بیشتر در مورد ساختار و فرایند اجراي 

                                                           
1. Flagship action 
2. The Nature Conservancy (TNC) 
3. Digital Globe and Trimble 
4. The Metropolitan Cycling Network (MCN) 
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  درون مناطق مسکونی و مختلط آورتاب . اجتماعات4-3

دف این . هاندي در حال افزایش در بافت شهرهاپدیدهفضایی، نابرابري، و نبود همبستگی اجتماعی -شدن اجتماعیدو قطبی

 ایهسرم ي شهروندان را در فرایند توسعه، با هدف توسعههاامکانات است که نیازها و ایده ي جدیدي از توسعههااقدام آزمایش مدل

 نفوذانذياز  آورتاب، ملبورن 2017گیرند. در سال می اقتصادي، در نظر-ي اجتماعیهاي در برابر چالشآورتاباجتماعی و افزایش 

ارسال نمایند. پنج پروژه با رویکردها و  آورتابعملیاتی ملبورن  خود را در ارتباط با برنامه ي مورد عالقههادعوت کرد تا زمینه

و  ها، آموختن از این پروژه) انتخاب شدند. یک هدف کلیدي2بالاستفادهي هاو زمین 1ي سبزهاحوزه ي متفاوت (توسعههازمینه

در ملبورن و  فراتر از آن تکرار شوند. این اقدام سازندگان امکانات شهري،  ترتوانند در مقیاس وسیعمی شناخت رویکردهایی است که

ي ها، از طریق ادغام جنبههادادن به همسایگیي جدید شکلهابراي آزمایش روش ي محلی راها، پژوهشگران و گروههاشهرداري

 ي منتخبهاگیري، براي هر یک از پروژهآورد. رویکرد مدیریتی و فرایندهاي تصمیممی ي و اجرا، گرد همریزبرنامهاجتماعی در 

ر ي حمایتی مشابه دهاي در پروژهگذاري سیاستها، براي توصیهپژوهشي های آنالیز خواهند شد. خروجیپژوهش توسعه، در پروژه

  .اندآینده، بسیار پر اهمیت

  ي تجدیدپذیر در دولت محلیهاخرید گروهی انرژي. 4-4

اي یی برهادر مقیاس شهري، نیاز مبرمی به تردد خودروهاي کم کربن وجود دارد. این اقدام در پی گسترش راهبردها و فرصت

ویژه، از طریق سازماندهی  طوربه، آورتابي پاك است. ملبورن هااز منابع انرژي هاآن شوراهاي محلی و با هدف افزایش استفاده

ي تجدیدپذیر هاي جدید انرژيهاکه از طریق پروژه - ي تجدیدپذیرهاي جدیدي از تولید انرژيهایی، به شناخت روشهاکارگاه

که توسط چهار شهرداري با مشارکت بخش خصوصی و شرکاي  3ملبورن انرژي تجدیدپذیر کند. پروژهمی کمک -شوندمی استخراج

که  - انرژي تجدیدپذیر الکتریکی کنندگان بزرگ انرژي را براي مشارکت در تهیهازي شده است، پتانسیل مصرفاندی راهدولت

ساندن وساز، به حداقل ري ساختهادهد. هدف این رویکرد مشارکتی، تسهیل ظرفیتمی نشان -شودمی از ژنراتور استخراج مستقیماً

ژي انر پروژه پیشرفتي محلی است. از زمان هاز طریق تکرار این مدل در درون مدیریتپیچیدگی، و افزایش نتایج موردنظر ا

مندان بسیاري در بین مین انرژي الکتریکی تجدیدپذیر، عالقهأبراي ت 4ي نیروهاي خرید شرکتهانامه، توافقملبورن تجدیدپذیر

ي هاکند براي ارزیابی اینکه چگونه دولتمی اقدام فرصتی را فراهم . از این رو، اینانددر ملبورن و فراتر از آن پیدا کرده نفوذانذي

  ي مشاور بیاموزند. هازدایی در تیمکربنبه در پیشبرد عملیات مربوط  هاتوانند از این تالشمی محلی

 گیريبحث و نتیجه. 5

ي شهري به آورتابدهد که پژوهش می نشان آورتابی جاري ما در مورد راهبرد ملبورن پژوهش مشاهدات اولیه در پروژه

الب محتوا از قالب راهبرد به ق ي به ترجمهتربتوان نگاه دقیق هاي جدید مفهومی و فکري نیاز دارد. رویکردهایی که با آنهاعینک

یرات یي سنجش پایداري، درك تغهاي اغلب ثابت و تکنیکی، و روشهااجرا و فرایندهاي پویا داشت. براي تکمیل تدوین چارچوب

 گیريي با پایان باز مورد نیاز است. به زعم نگارندگان، نیاز مبرمی به درك فرایند حکمروایی و تصمیمهامداوم و مطرح کردن نوآوري

له با ئسي پیچیده از حل مهادهی سریع به چالشسیاسی وجود دارد تا با پاسخ مشارکتی، روابط قدرت، فرایندهاي یادگیري و زمینه

  از - تغییر در حکمروایی شهري ایجاد زمینه در آورتاب شهر 100 شبکهاهداف  با امر شود. این وکراتیک جلوگیريرویکردي تکن

                                                           
1. Greenfield 
2. Brownfield 
3. Melbourne Renewable Energy Project (MREP) 
4. Power purchase agreements (PPAs) 
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  هم راستا است. -ي گوناگون شهري در سراسر دنیاهاشده در زمینهطریق حمایت از اقدامات انجام

یک راهبرد نوآور  عنوانبهتواند می ي شهريآورتابدهد که اقدامات می نشان آورتابشناخت ما از اقدامات راهبرد ملبورن 

 ، بر تازگی روش کار حکمرواییآورتابدر مورد اقدامات ملبورن نفوذان ذيي فراوان هاشهري مبتنی بر مکان تلقی شود. مصاحبه

ا و انتقادات را ب هاه ایدهک مداوم، و پیگیري فرایندهاي مشاوره طوربهنفوذان ذياز  ايمانند گردهم آوردن طیف گسترده - شهري

پلتفرمی  کننده وبخش، تعدیلیک ابزار تسهیل عنوانبه آورتابکند. راهبرد ملبورن می کیدأت -کندمی روند جاري اجراي کار همراه

 نهاد و محیط دانشگاهی عملي مردمهابراي تبادل دانش بین مدیران دولتی در سطح محلی و ایالتی، بخش خصوصی، سازمان

جاد تفکر منجر به از بین بردن تفکر سیلویی و ای«یکی از نمایندگان  دولت محلی  کند. ماهیت باز و شفاف این اقدامات، به گفتهیم

که از  ايیکند که بین شوراهاي محلمی . یکی دیگر از نمایندگان، فرایندهاي جدید یادگیري را توصیف»شودمی بخشیسیال بین

  با هم همکاري ندارند، شکل گرفته است.  رند، و معموالًلحاظ جغرافیایی از هم دو

ي هاد براي روشیی مفیهاآزمایش عنوانبهي آورتابشوند اقدامات می شوند و سببمی این نتایج اولیه با مشارکت بیشتر، تقویت

کر ، در قالب تفهاپروژه ي طراحی شهري سنتی، اقدامات کاربردي و تحویلهاویژه در مناطقی که سیاستبه – جدید حکمروایی

 & Davidsonد (تلقی گردن -شوندمی سیلویی، بر اساس وابستگی به مسیر، و رویکردهاي تکراري و بدون خالقیت ایجاد

Gleeson, 2017( شوند  تفهیم» جربیات حکمرواییت« عنوانبهتواند می يآورتاب. بر اساس این شناخت، ما معتقدیم که اقدامات

جمعی،  يهاسسات، از طریق خالقیتؤزي ساختارهاي حکمروایی شهري، با از بین بردن وابستگی به مسیر در مو هدفشان بازسا

  مشارکتی و ایجاد هماهنگی است.

ي گذار به سوي شهرهایی پایدارتر و هاشوند، تا راهمی ي تجربی مشارکتی شهري تقویتهاکارگیري روشاین اقدامات با به

 ;Fuenfschilling, Frantzeskaki & Coenen, 2019; Frantzeskaki & Rok, 2018د (تر را مدیریت کنآورتاب

Bulkeley, Castán Broto & Maassen, 2011; Frantzeskaki, Castán Broto, Loorbach & Coenen, 2017; 

Moore, de Haan, Horne & Gleeson, 2018( در  1»آموزش عملی«. عموم دانشگاهیان و متخصصان شهري، با

ریع توانند در تسها میي حمل و نقل شهري یا تجارب دنیاي واقعی موافقند و معتقدند این روشهاي زنده، آزمایشگاههاآزمایشگاه

 ;Fevolden, Coenen, Hansen & Klitkou, 2017 فنی، مفید واقع شوند ( براي مثال-اجتماعی رسیدن به نتایج خالقانه

Evans, Karvonen & Raven, 2016; Fastenrath & Braun, 2018; Karvonen & van Heur, 2014; Von Wirth, 

Fuenfschilling, Frantzeskaki & Coenen, 2019اال ان (از بگذار). تعامالت بین نمایندگان مردم (از پایین به باال) و سیاست

 & Bulkeley, Castán Broto( شهري فعلیي گذارستاکننده جدا از سیتواند فضاهایی را براي تغییرات دگرگونمی به پایین)

Maassen, 2011; Frantzeskaki, Castán Broto, Loorbach & Coenen, 2017; Fastenrath & Braun, 2018 ( فراهم

براي شروع تغییري که در گذر زمان ممکن است «کنند می و دیگران تجارب شهري را به مثابه راهی توصیف 2شیلینگکند. فیونف

  . )Fuenfschilling, Frantzeskaki & Coenen, 2019: 20( »دگرگونی اساسی یک سیستم شودسبب 

 يهاکنندگان بر اهمیت همکاري در تولید دانش، و مشارکت بین عامالن بخش دولتی، بخشاز شرکت ايشمار فزاینده

 ;Frantzeskaki & Rok, 2018د (کننمی دکیأي شهري، تهاکننده در زمینهخصوصی و دانشگاهیان، براي آغاز تغییرات دگرگون

Fastenrath & Braun, 2018; Preller, Affolderbach, Schulz, Fastenrath & Braun, 2017( با این وجود، ما با اسمدز .

ما در مورد راهبرد ملبورن  پژوهشموافقیم.  »به تنهایی زمین را نجات دهند« توانندشهرها نمی اندکه اشاره کرده )2018( 3و اکوتو

                                                           
1. Learning by doing 
2. Fuenfschilling 
3. Smeds and Acuto 
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بازیگري پر اهمیت در اقدامات  عنوانبهطور که از دولت ایالتی، اغلب اهمیت حکمروایی چندسطحی است، همان دهندهنشان آورتاب

تا  الزم است هاپژوهشي جدیدي براي هابنابراین، عینک ي شهري یاد شده است.ریزبرنامهحمایتی و محرك ایجاد تغییرات در 

چگونه از  ین، هم چناندفنی بین سطوح سیاستی محلی و فراتر متصل -و تجربیات اجتماعی هتر درك شود که چگونه حکمرواییب

  .)Smed & Acuto, 2018( توان بهره بردمیدر تجارب حکمروایی شهري  1»افزایش مقیاس عمودي«

ي شهري، به ناچار نقدهاي مثبت و منفی زیادي در آورتاببا در نظر گرفتن افزایش یافتن تضادها در نظرات مختلف در مورد 

 ي شهري معاصر، پذیرندهآورتاب) Chandler, 2014( مورد راهبردها و اقدامات وجود دارد. اگرچه، شخصیت سیال و شفاف 

پذیرد. امروزه، رویکردهاي جدید مفهومی و ها میو مشارکت هاتشویق و تضادها را به اندازه هافرایندهاي نوآوري است و مخالفت

ي شهري، اهمیت دارند. براي هاان و اجراکنندهگذارمین ضوابط معنادار براي سیاستأ، در تايتجربی عمیق و مقایسه هايپژوهش

رار ررسی قاهمیت موضوع مورد ب ابعاد پرالزم است سیاست نوآور شهري،  عنوانبهي شهري آورتابو درك بیشتر  پردازيمفهوم

ي گوناگون ساختار و هماهنگی، تولید و ها)، فرمهاي آنهاو محرك هاموافق و مخالف (نقش نفوذانذيگیرند. این ابعاد شامل 

  .شودمی يآورتابي اجراي اقدامت هاانتقال دانش و یادگیري، موانع و چالش

شوند، نیاز به بررسی افراد درگیر پروژه و چرایی آن یم ي شهري چگونه هدایت و کارگردانیآورتابه فعاالن کبراي درك این

فنی، نیاز است تا بفهمیم چه کسانی آغازگر و درگیر  -ي اجتماعیهات در سازماناو دیگران براي فهم تغییر 2است. به نظر گیلیش

نگارندگان، تمرکز به نظر  .)Grillitsch, Hansen, Coenen, Miörner & Moodysson, 2018( اندفرایندهاي تغییر بوده

همی نقش فزاینده و م هازیرا آن ؛عوامل تغییر، الزم است عنوانبهي بشردوستانه هابخش خصوصی و سازمان نفوذانذيبر  ايویژه

کشف دالیل جدید منطقی « کند بهمی کمک هاي آنهاو مشوق هامنديي شهري به عهده دارند. درك عالقهآورتابدر هدایت 

و پاسخ به این پرسش که  )Weber & Rohracher, 2012( »شوندمی کننده را موجبیی که  تغییرات دگرگونهابراي سیاست

برد. عالوه بر این، بررسی دقیق ارتباطات جدید و فرایندهاي یادگیري، بین طیف می ي شهري سودآورتاباز ایجاد  چه کسی واقعاً

 ريشه يآورتاب در تکاملی هايجنبه مورد در اندکی مورد نیاز است. اطالعاتدر این تجارب حکمروایی  نفوذانذياز  ايگسترده

 يآورابت راهبردهاي به و شودمی ایجاد اولیه چگونه دانش که است این پرسش .شودمی مربوط موضوع این به و استشده شناخته

 وانعنبه شهري آوريتاب اجراي در هاییچالش و موانع شامل تغییرات، دینامیک تفهیم و توضیح .گرددمی تبدیل اقدامات و

 تربه درك براي ها،آزمایش این در هاچالش و هاشکست از یادگیري که مایعقیده این بر ما .شودمی حاکمیت شهري تجربیات

  .است ضروري بیشتر هايفعالیت براي انگذارسیاست به دارمعنی هايتوصیه ارائه همچنین و اجرا، فرآیندهاي

 راهبرد نوآوري یک عنوانبهرا  آورتابراهبرد ملبورن  تا کندمی کمک ما به االتؤس و هاجنبه این پروژه، از مهم مرحله این در

 ي ماهاشهري تفهیم نماییم. اولین شناخت حکمروایی تجربیات عنوانبهرا  اقدامات آن کننده، توصیف کنیم و شهريِ دگرگون

 ،حال با این .اکولوژیکی است-اجتماعی و فنی-اجتماعی هايسیستم شدن بابراي همراه ي شهريآورتابحاکی از قابلیت 

 ریزيرنامهب تبدیل در شهري چه نقشی يآورتاب اقدامات که شود بررسی تا است نیاز ي، موردترعمیق ايِمقایسه تجربی هايپژوهش

  .باشد تواند داشتهمی جامعیت، و آوريتاب بیشتر، آزادي سمت به شهري يگذارسیاست و
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  مقدمه

ملی  هايها، تمرکز بر پاسخ دنیا نسبت به تغییر اقلیم، بر عهده دولتبراي سال

هاي جامع یا انجام اقدامات، ناموفق بودند. نامهدر وضع توافق بود، که اکثراً

هاي ریسک، تنظیم اهداف کاهش شهرها، برعکس، در حال آماده نمودن ارزیابی

اي و متعهد شدن جهت عمل نمودن، هستند. نواحی شهري، آالینده گاز گلخانه

اولین «عنوان کنند، بهکه بیش از نیمی از مردم دنیا در آنجا زندگی می

 در انطباق با تغییر اقلیم و کاهش آن، در حال پدیدار شدن» دهندگانپاسخ

ته شدند. لیم، نادیده گرفشهرها در ابتدا توسط اکثر دانشمندان تغییر اق .باشندمی

ز ها و کشاورزي تمرکز نمودند. بسیاري اثیر ابتدایی، بر اکوسیستمأمطالعات ت

 یافته، ذاتاًپژوهشگران فرض کردند که شهرها در کشورهاي توسعه

یک فرض که با تخریب ناشی از طوفان کاترینا در  –بودند » پذیرانطباق«

هاي به عالوه، پژوهشگران به مدلاز بین رفت.  2005نیواورلئان در سال 

هاي کوچک نیاز داشتند تا اثرات ترکیبی جزایر گرمایی، اي در مقیاسپیچیده

هایی مدل –آلودگی هوا، مهندسی، معماري و طراحی شهري را بررسی نمایند

  د.انپذیر نبودهکه تا زمان اخیر، امکان

 

 

 

 

 

 

 
 

Introduction 

For years, the focus on the world’s response 

to climate change has been on nation states, 

which have been mostly unsuccessful in 

brokering comprehensive agreements or 

taking action. Cities, by contrast, are 

preparing risk assessments, setting 

greenhouse-gas emission reduction targets, 

and pledging to act. Urban areas, home to 

more than half of the world’s people, are 

emerging as the ‘first responders’ in 

adapting to and mitigating climate change. 

Cities were initially ignored by most 

climate-change scientists. Early impact 

studies focused on ecosystems and agri-

culture. Many researchers assumed that 

cities in developed countries were inherently 

‘adaptable’ — an assumption shattered by 

Hurricane Katrina’s devastation of New 

Orleans in 2005. Furthermore, researchers 

needed complex models on small scales to 

examine the combined effects of heat 

islands, air pollution, engineering, archi-

tecture and urban design — models that 

haven’t been possible until recently. 

                                                           
1. Rosenzweig, C., Solecki, W., Hammer, S.A. & Mehrotra, Sh. (2010). Cities lead the way in climate-change action. NATURE, 
467: 909-911. 
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براي  1»محکومتی پیرامون تغییر اقلیاندیشی بینهم«چه که دنیا نیاز دارد، همان بنیاد مبتنی بر دانش براي شهرها است که آن

هاي اخیر و شوند تا با چندین گروه شکل گرفته در سالما، حال گرد هم جمع می نماید. دانشمندان، شامل خودها فراهم میملت

شوند، این اطالعات را فراهم نمایند. دانشمندان علم فیزیک، دانشمندان سالمت و هاي تاثیرگذاري که به زودي چاپ مینشریه

که چه طور شهرها و محیط شهري در سیماي  هاي مشخصی درباره این مساله نموده اندمهندسان شروع به پاسخ دادن به سوال

ر، توجه براي جمعیت در خط هاي انسانی و اقتصادي، مخصوصاًتغییر اقلیم تعامل خواهند داشت. دانشمندان علوم اجتماعی به هزینه

شار گازهاي انتتري اتخاذ نمایند، رویکردي که کاهش گرایانهنمایند. و همگی در حال فراگیري این هستند که یک رویکرد کلمی

  در نظر بگیرد.  بالاي را در کنار برنامه ریزي انطباق و گلخانه

ی المللی انرژي در آخرین نظرسنجاي، پراهمیت هستند. آژانس بینهاي کاهش جهانی انتشار گازهاي گلخانهشهرها براي تالش

هاي کربنی جهانی مرتبط با انرژي هستند، هر چند که وابسته به از آالینده درصد 71 خود تخمین زد که نواحی شهري مسئول

چگونگی تعریف شهرها یا نواحی شهري، اعداد بسیار متغیر هستند. این درصد با ادامه یافتن روندهاي شهرسازي رشد خواهد نمود. 

دو برابر خواهد  میلیارد نفر، تقریباً 3/6 یارد بهمیل 4/3 ، جمعیت شهري دنیا از2050زند که تا سال سازمان ملل متحد تخمین می

 UN Department of Economic and Socialد (باششد، که بیانگر بخش عظیمی از رشد جمعیت جهانی در طی زمان می

Affairs, 2009.( قلیم، ي تغییر اهاشهرها مراکز رفاه و خالقیت نیز هستند، و بنابراین ابزارها و منابعی دارند که با آنها بر چالش

ها در . براي مثال افزایش)Parry et al., 2007; Rosenzweig, Solecki, Hammer & Mehrotra, 2011د (کننغلبه می

هاي مکرر و شدید بیشتر، مطالباتی ها و قحطید نمود. سیلنهاي عظیم طوفان، زیرساخت پراهمیت را تهدید خواهسطح دریا و موج

رویه، فقر د نمود. تغییر اقلیم، فشار شهري رشد سریع جمعیت و گسترش بینو اغلب کمیاب ایجاد خواه مین آب ضروريأپیرامون ت

و خدمات  هاي زیرساخت بسیار پیچیدهو جمعیت را تشدید خواهد نمود. به دلیل فعالیت اقتصادي متمرکز و یکپارچه شهرها، سیستم

  ي نیز وجود خواهند داشت. ثیرات ثانویه دیگرأاي، تاجتماعی، و حکومت چند الیه

 مشتاق و توانمند  

مداران ملی، رهبران شهر، براي اقدام نمودن جهت حفاظت از شهرهایشان در برابر این تهدیدات و براي در مقایسه با سیاست

داران هرهاي اخیر، چندین اتحاد پرطرفدار بین شرسند. در سالکمک به ایجاد یک تفاوت جهانی، مشتاق و توانمند به نظر می

  شهرهایی در سرتاسر دنیا، توسعه یافته است. 

 2005توسط شهردار کیوتو در دسامبر  2»شوراي شهرداران دنیا پیرامون تغییر اقلیم«در ادامه رسمیت یافتن پروتکل کیوتو، 

وراي شهرداران ش«، سیس شد. هفته پیش از شانزدهمین کنفرانس احزاب براي پروتکل کیوتو در کانکون، مکزیک، در این نوامبرأت

، شهردار مکزیکو سیتی، در آنجا میزبان اجالس شهرداران دنیا خواهند بود. از 3»مارسلو ابرارد« و مدیر آن» دنیا پیرامون تغییر اقلیم

قدامات اشهرداران دعوت به عمل خواهد آمد تا پیمان مکزیکوسیتی را امضا نمایند، پیمانی که در جستجوي باال بردن تعهد شهر به 

را ببینید). اجالس همچنین به رهبران شهر فرصت » اقدام شهري(«باشد اي، نظارت و انطباق میکاهش انتشار گازهاي گلخانه

کند دهد تا جایگاهی در همایش چارچوب سازمان ملل متحد پیرامون مذاکرات تغییر اقلیم مطالبه نمایند، که به آنان کمک میمی

شوراي شهرداران دنیا پیرامون «عضو از  50هایشان دریافت نمایند. در حال حاضر، بیش از ده سازي سیاستهایی براي پیاتا بودجه

  و پیشین). کنونی وجود دارد (شهرداران » تغییر اقلیم

                                                           
1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
2. World Mayors Council on Climate Change (WMCCC) 
3. Marcelo Ebrard 
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  شوندشهرها در اقدام براي مبارزه با تغییر اقلیم، پیشقدم می

شهر  19شهر شرکت کننده و  40 شروع به کار کرد، حاال 2005، که در اکتبر 1»گروه رهبري اقلیم شهرهاي بزرگ، 40سی«

انرژي پاك، تمرکز یافته  هاي کارآمدي انرژي واي از طریق تعدادي از برنامههاي گاز گلخانهدارد. آن بر کاهش آالینده وابسته

ساختمان وابسته به شهرداري در سئول، ژوهانسبورگ، هیوستون، لندن و  300 است، همانند یک برنامه که به مقاوم سازي تقریباً

  نماید. ملبورن کمک می

 ،)PlaNYC 2030( اند. نیویورك براي رشد بلندمدت و برنامه پایداري خودگرا بودهاي کنشطور ویژههاي مجزا، بهبرخی شهر

سال  20طی  درصد 30 ، تا2005اي از مقادیر سال هاي گاز گلخانهاي به دست آورد. هدف آن، کاهش آالیندهاعتبار قابل مالحظه

تا  %28، تا 2005هاي کشور از مقادیر سال تقریبا مشابه با هدف حکومت فدرال ایاالت متحده براي کاهش آالینده –آینده است 

هاي آید، برنامه نیویورك شامل ممیزيها میهاي شهر نیویورك، از ساختماناز آالینده درصد 80. از آن جایی که تقریبا 2020سال

مربع). شهر نیویورك فوت 50000مترمربع هستند ( 4645 شود که بیش ازو شهر می هاي تجاريانرژي الزامی براي ساختمان

نهاد عمومی و خصوصی است که انرژي،  40همچنین یک نیروي اجرایی براي عملیات انطباق با تغییر اقلیم دارد که متشکل از 

رامون نمایند. هم اندیشی شهر نیویورك پیمی آب و پسماند، منابع طبیعی، حمل و نقل و زیرساخت ارتباطی ضروري شهر را مدیریت

، اطالعات )سینثیا روزنوي و ویلیام سولکیتغییر اقلیم، یک گروه از دانشمندان و افراد متخصص که توسط دو نفر از ما هدایت شدند (

دون ن سطح دریا با یا بخطر تغییر اقلیم را براي نیروي اجراي عملیات فراهم نمودند، این اطالعات شامل تخمین میزان باال رفت

 & Rosenzweigد (شوذوب سریع یخ، و نیز یک چارچوب جهت توسعه تالش براي برنامه ریزي تاب آوري اقلیمی شهر می

Solecki, 2010.( سبز و  هايبرد بود، همانند ارتقاي زهکشی جاده، توسعه بام-هاي بردیک توصیه کلیدي، تمرکز بر استراتژي

   یه در هنگام رویداد خطر.هاي تخلارتقاي نقشه

براي » لیمحکومتی پیرامون تغییر اقاندیشی بینهم«دنیا به همان بنیاد مبتنی بر دانشی براي شهرها نیاز دارد که «

  » نماید.ها فراهم میملت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اقدام شهري. 1شکل 

  نمایند.، مشارکت میC40شهرهاي سرتاسر دنیا، در شوراي شهرداران دنیا پیرامون تغییر اقلیم و گروه رهبري اقلیم شهرهاي 

                                                           
1. C40 Cities Climate Leadership Group of large cities 
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دارد تا اطالعات جدید و به موقعی درباره این که چطور هاي سیاست، مطالباتی فوري نسبت به جامعه علمی ابراز میاین تالش

 آمیز بالقوه وهاي مخاطرهشامل روندهاي بلندمدت، وضعیت( خواهد گذاشت، فراهم نماید ثیرأتغییر اقلیم بر نواحی شهري ت

ها جهت مبارزه با آن را بدانند. نیاز . رهبران محلی نیاز دارند تا میزان گرم شدن شهرهایشان و موثرترین راه)هاي غافلگیريامکان

گیرند، حاصل شود، تا مقامات محلی ي نواحی شهري شکل میکربن دي اکسید که در باال» گنبدهاي«است که درك بهتري از 

ا دماهاي هوا، ب هاي محلی را اندازه گیري و بررسی نمایند. سواالت مهمی درباره این که چه طور آلودگیبتوانند تغییرات در آالینده

 شهرها نیاز به مطالعه دارند، از جمله نقش هايآتی، اثر متقابل خواهد داشت، تا بر سالمت جمعیت اثر بگذارد، وجود دارد. اکوسیستم

هاي ثیر تغییر اقلیم بر ناقلأهاي امواج طوفان، و تهاي مرطوب ساحلی به عنوان حفاظها به عنوان خنک سازها، نقش زمینپارك

مهاجرت  تغییر الگوهايزاهایی مانند گرده. دانشمندان باید به سواالت درباره اثرات ترکیبی ها یا آلرژيبیماري شهري همانند موش

  هاي در خطر. ویژه براي مردم فقیرتر و دیگر جمعیتبه؛ هاي پاسخ نتیجه شده کمک نمایندو اقلیم پاسخ دهند، و به تخمین هزینه

 150، ما (نویسندگان) میزبان حدود 2007اش است، اما پیشرفت سریع است. در کار اقلیم مبتنی بر شهر، هنوز در مراحل اولیه

المللی از پژوهشگران یک ائتالف بین( را شکل دهیم 1»شبکه پژوهشی تغییر اقلیم شهري«شگر اقلیم در شهر نیویورك بودیم تا پژوه

شبکه پژوهشی تغییر اقلیم «. )گیرندگان شهري اختصاص داده شده استها براي تصمیمکه به فراهم نمودن اطالعات و داده

را جذب نموده است، در حالی که یک شبکه ایجاد نموده که با تاکید بر دانش  شهر 60عضو از حدود  200بیش از » شهري

سیاست، و ظرفیت انطباق محلی، شهرهاي بزرگ و کوچکی از کشورهاي در حال توسعه و توسعه -پیشگامانه، پیوندهاي دانش

 50نویسنده از بیش از  100آوردن حدود نماید. این شبکه تاکنون در گرد هم یافته، و دانش پژوهان و سیاست گذاران را مرتبط می

لمی هاي ابتکاري عدیگر طرح شهر، جهت پاسخگویی به سواالتی از یک نظرسنجی تعداد زیادي از رهبران شهر، موفق بوده است.

ایجاد  2005شود که در سال المللی ابعاد بشري میشامل پروژه شهرسازي ده ساله و پروژه تغییر زیست محیطی جهانی برنامه بین

، بر تغییرات اقلیم و شهرها تمرکز خواهد 2011شدند. گزارش جهانی زیستگاه سازمان ملل متحد پیرامون سکونت انسان در سال 

 له تمرکز خواهد داشت.ئنمود، گروه تکنیک تغییر اقلیمی و شهري موسسه بانک جهانی نیز بر همین مس

 بیرون از مشکالت بودن 

شود می بینیشود. پیشري پژوهشی، توجه خاصی به در معرض خطرترین ساکنین شهري، میهاي ابتکادر سرتاسر این طرح

ند. تري مواجه شودر حال رشد تمرکز یافته اند، حتی با تنش اقتصادي و اجتماعی بزرگ هاي سریعاًکه مردم فقیري که در زاغه

-نفر اضافه شده در هر سالهزار  400 با حدود - کردندمیلیون نفر در آن زندگی می 9، 2006براي مثال در الگوس، که در سال 

متر باالي سطح متوسط دریا واقع شده اند. باال رفتن  5متر از کنند، که بسیاري از آنها کهایی زندگی میاز مردم در زاغه %70حدود 

 ,Mehrotra et al., 2009; World Bankد (جا نمایهمیلیون نفر را در الگوس به تنهایی جاب 6/3 توانستمتري سطح دریا، می 1

ایی در جهکنند، و کمتر قادر به جابدر الگوس، فقراي شهري در هر جا، به احتمال بیشتر در مناطق با خطر باال زندگی می ).2010

  هستند.  بالهنگام رویداد یک 

کدیگر، صورت نزدیک و در کنار یاي، بهگذاران، در نظر گرفتن انطباق و کاهش انتشار گازهاي گلخانهبراي دانشمندان و سیاست

یک روند که به ویژه براي شهرها مهم  ؛یندهاي بین آنها، کمک نماافزاییشدن است تا بدین منظور، به دیدن همتردر حال متداول

. براي مثال، هنگامی که یک شهر، اعتبارات مالیاتی را جهت ترغیب انددر هم تنیده است، جایی که این فاکتورها عمیقاً

با کاهش  ه وهاي دمایی آیندنماید، این با انطباق یافتن با نوسانهاي موجود، معرفی میهاي سیستم انرژي در ساختمانسازيمقاوم

                                                           
1. Urban Climate Change Research Network (UCCRN) 
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  شوندشهرها در اقدام براي مبارزه با تغییر اقلیم، پیشقدم می

سکن هاي منماید. برعکس، هنگامی که یک شهر توسعهکننده انرژي، کمک میمطالبه براي خدمات سرمایش و گرمایش مصرف

نی هاي کربهاي حمل و نقل عمومی جدیدي را براي حذف آالیندهرویه شهري، یا شبکهجدیدي را براي محدود نمودن گسترش بی

هاي جدید، در امتداد مسیرهاي آب شهري ساخته اقدامات انطباقی فراموش شوند. اغلب این ویژگیگیرد، ممکن است که در نظر می

ه، همین سفانأد. متنیابشوند، زیرا زمین مجاور، اغلب متروکه بوده یا حکومت مالک آن است، و بنابراین به راحتی توسعه میمی

 تر یا مکررتر، بیشتر از همه در خطرهاي طوفان بزرگسطح دریا و موجهاي سنگین، باال رفتن نواحی اغلب از سیل، از طریق باران

  هستند. 

ها درباره این تري مرتبط نمایند. بحثهاي گستردهبرنامه ریزان شهر نیاز دارند تا مسائل تغییر اقلیم را به مباحث دستور جلسه

که براي مثال، آیا در یک نیروگاه برق کارآمدتر با سوخت فسیلی یا منابع انرژي تجدیدپذیر، سرمایه گذاري نمود، نیازمند این است 

هاي برق، مرتبط شود. مسائلی همانند منابع پایدار آب هاي نیروگاهره هزینه انرژي و اثرات آلودگی محلی عملیاتها درباکه با بحث

  هاي اقلیم، ارزیابی شوند. هاي تصفیه فاضالب، باید براي پیوندهایشان با دغدغهو استراتژي

اندیشی هم«تر نیز خواهند شد. هم در نظر بگیرند، امنشان، با هاي کاهش ریسکرا در ارزیابی بالیااگر شهرها تغییر اقلیم و 

و  برنامه ریزي تخلیه طوفان در شهرهایی همانند نیویورك. در حال شروع به انجام این کار است» حکومتی پیرامون تغییر اقلیمبین

م و جامعه دوي جامعه تغییر اقلی بایست پتانسیل طغیان سیل ساحلی درون کشور در آینده را لحاظ نماید. هرمیامی، براي مثال، می

، در حال کار براي باز کردن خطوط ارتباط و افزودن هر دوي این موارد به مالحظه روزانه برنامه ریزان شهر و دیگر بالکاهش خطر 

  مقامات، هستند. 

. ر، وجود داردنیازي براي مرتبط نمودن تخصص علمی در محل مورد بحث به نیازها و الزامات تصمیم گیرندگان محلی شه

تر ردههاي پژوهشی نیاز دارند که گستتوانند کمک نمایند. اما شبکه، می»شبکه پژوهشی تغییر اقلیم شهري«هایی همانند گروه

وچک ویژه شهرهاي با اندازه کبه ؛باشند تا شهرهاي بیشتري را در سرتاسر هر دو دنیاي توسعه یافته و در حال توسعه، شامل شوند

ها باید که در آنها منابع محدود نیاز دارند که به کارآمدترین حد ممکن، استفاده شوند. براي تاثیرگذار بودن، این تالشیا متوسط، 

روزرسانی طور منظمی بهصورت پیوسته نظارت شده و بهمبتنی بر بهترین دانش ممکن براي تغییر اقلیم متمرکز بر شهر باشند، که به

ه شهرها طور کهمان ؛تواند در سیماي چالش تغییر اقلیم، ایجاد شوداي، پیشرفت قابل مالحظه مینهشوند. سپس به طور امیدوارا

  رود.روند، دنیا نیز به این جهت پیش میبه این سمت می
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 -تهران آهنراهبازآفرینی محور شهري؛ طراحی فضاي فوقانی تونل «عنوان  المللی طراحی بابین مسابقهبرگزاري  به با توجه

گرفته اقدامات صورت««ه اینترنتی نوسازي با عنوان ینشر 04907، و در تکمیل گزارش 1398و اوایل سال  1397در سال  »تبریز

  گردد.، گزارش زیر ارائه می»تبریز–آهن تهرانطراحی فضاي فوقانی تونل راه شهري؛مسابقه بازآفرینی محور  در راستاي انجام

به یع اي وسعرصه، زمینتبریز به فضـاي زیر -تهران آهنراهپس از انتقال بخشی از گونه که در گزارش قبل اشاره شد، همان

آزاد شد. از آنجا که  شهر تهران 18و  17، 9مناطق متر) در محدوده  60کیلومتر و عرض حدود  9(به طول  هکتار 50 وسعت تقریباً

وبی شهر را در بخش جن نظیريبی عنوان منبعی بسیار محدود در شهر تهران است، این عرصه فرصت بالقوهزمین مناسب توسعه به

 با را اينامهتفاهم نویسپیش تهران شهرداري 1392 سال رو دراز این .قرار داد و بخش عمومی مدیریت شهريتهران در اختیار 

 الحص و صرفه گرفتن نظر در این تونل با سطح فوقانی اراضی شد مقرر آن طی که نمود تنظیم ایران اسالمی جمهوري آهنراه

 لمراح نشدن انجام دنبال به و متعاقباً. گیرد قرار تهران شهرداري اختیار در توسعه هايظرفیت ایجاد منظور به آهنراه مجموعه

   .گرفت قرار طرفین کار دستور در مزبور اراضی واگذاري جدید نامهتفاهم قالب در مجدداً ،1394 سال تا کار

  

  

  

  

  

  

  

  
  

کل    ــ نل راه  . 1ش حدوده تو آهن م

ناطق   تبریز-تهران و  17، 9در م

18  
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هاي شهري، طرحی توسط یک مشاور به کارفرمایی معاونت در دوره پیشین مدیریت شهري مطابق با فرایند معمول دیگر پروژه

اما فرایند اجراي آن با تغییرات در سطح  ؛نیز رسید 5تصویب کمیسیون ماده  شهرسازي و معماري براي این محدوده تهیه شد و به

 شهري ناکارآمد هايعرصه بازآفرینیبا توجه به اتخاذ رویکرد مدیریت شهري در دوره جدید اما  .کالن مدیریت شهري متوقف شد

 محیطیزیست اقتصادي، اجتماعی،( شهري موقعیت و منزلت ارتقايو با هدف  ناکارآمد و فرسوده بافت داراي محالت توسعه نیز و

 جهیزاتت و تفریحی فرهنگی، خدمات تأمینبه محرك توسعه و  آهنراه رهاشده اراضیتبدیل  تهران، شهر جنوبی پهنه) فضایی و

در این اراضی را در دستور کار خود قرار داده است. بر این  شهري بازآفرینی هايپروژه اجراي، شهري و ايمحله مقیاس در شهري

و تهیه طرح به سازمان نوسازي  شد شهرداري تهران ردیف مشخصی براي آن در نظر گرفته 1397بودجه مصوب سال اساس در 

، هرسازيش و راه رتوزا نمایندگان و تهران شهرداري نمایندگان از متشکل گذاريسیاست شورايبا تشکیل . شهر تهران واگذار شد

زاري مسابقه تبریز در قالب برگ-هاي برگزیده، طراحی فضاي فوقانی تونل خط آهن تهرانبراي نیل به ایده تصمیم بر آن گرفته شد

  شود. المللی دنبالو با فراخون عمومی بین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . فرایند برگزاري مسابقه2شکل 
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 عماريم مسابقات دائمی دبیرخانه در با ثبت مسابقه

ا مسابقه ب المللیبین و عمومی فراخوان ،شهرسازي و

 یفوقان فضاي طراحی شهري؛ محور بازآفرینی«عنوان 

 1397 آبان پنجم تاریخ در »تبریز -تهران آهن راه تونل

 حقیقی تیم 247 اولیه نامثبت با مسابقه این .شد منتشر

 وجهیتقابل استقبال با کشور، خارج و داخل از حقوقی و

 به توجه با و نامثبت زمان اتمام با و شد مواجه

 ورود شرایط واجد تیم 238 گرفته صورت هايبررسی

  .شدند مسابقه اول مرحله به

  

  

  

  

  

بازآفرینی محور «. پوستر مسابقه 3شکل 

آهن طراحی فضاي فوقانی تونل راه ؛شهري

  »تبریز تهران
  

  

 و نقشه و فیلم زیستی،محیط مالحظات محدوده، شناختگزارش  تهران، شهر جامع طرح چون؛ پشتیبانی اسناد ادامه در

  .گرفت قرار کنندگانشرکت اختیار در داوري مالحظات

 :داوري عبارت بودند از مالحظات

 ؛شهري بازآفرینی راهبردهاي و اصول به توجه 

 منابع؛ مصرف و تولید و هاآن فرآیندهاي و هاجریان اکولوژیک، هاياکوسیستم و هاسکونتگاه یکپارچی به توجه  

 ؛دربرگیرندگی و مشارکت اجتماعی و قابلیت دسترسی توجه به 

 ؛بافت و زمینه شرایط و بومی سرزمینی، هايارزش به توجه 

 ؛فرادست اسناد کارهايراه و رهنمودها به توجه 

 فضاهايها، راهپیاده و روهاپیاده آهن، راه خطوط ها،خیابان مانند شهر هايشبکه با سایت عناصر پیوند و پیوستگی به توجه 

 .هازیرساخت و خدمات عمومی،
  

 اول مرحله درخواستی مستندات و مدارك 

 :کردندمی ارائه A1 افقی شیت یک فقط قالب در و زیر هايبخش در را مفهومی طرح بایستمی کنندگانشرکت کلیه

o از طریق دیاگرام رویکرد  

o ایدئوگرام طریق از ایده  

o مهم منظرهاي و دید و پالن سایت طریق از طراحی 
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پس از بررسی اسناد و مدارك مربوطه،  که اختیار دبیرخانه مسابقه قرار گرفتاثر در  105تعداد کننده، هاي شرکتاز طرف تیم

در سه مرحله تشکیل و پس از بررسی، تحلیل،  1397آذر ماه  23و  22هاي جلسات هیأت داوران طی دو روز متوالی در تاریخ

 3(تیم  15مشخص و نتیجه نهایی مرحله اول  ،آذر 23روز جمعه تاریخ  16در ساعت ، ايهاي مرحلهبندي و ارزیابیمباحثه و جمع

  .به مرحله دوم مسابقه راه پیدا کردند) داخلی اثر 12 و خارجی اثر

   نمونه آثار برگزیده مرحله اول. 4شکل 

  

 پسس و برگزار را متعددي جلسات مسابقه اصلی خروجی و مسابقه دوم مرحله محورهاي تعریف منظوربه داوران تهیئ ادامه، در

 جلسات راستا این در. کردند برگزار ايجداگانه هايجلسه مسابقه دوم مرحله تشریح و آشنایی منظوربه اول، مرحله شدگانپذیرفته با

 مردم دگاننماین عنوانبه شورایاران نظراتنقطه شنیدن هدف با همچنین. شد برگزار کنفرانس ویدئو شیوه به خارجی هايتیم با

 اجرایی مدیران و 18 و 17 مناطق شورایاران داوران، مسابقه، در کنندگانشرکت حضور با نیز مشترکی جلسات همجوار، مناطق

   .شد برگزار تبریز -تهران آهنراه تونل

 دوم مرحله درخواستی مستندات و مدارك  

o ؛دیاگرام قالب در طراحی مانیفست 

o ؛الزم مقیاس در مقطع -دیاگرام پالن، -دیاگرام دیاگرام، قالب در طراحی گذاريسیاست چارچوب 

o ؛5000/1 مقیاس با مداخله و بالفصل هايحوزه در راهبردي جامع پالن 

o غانداز تدقیق شده در قالب دیاگرامچشم 

o  ارائه طرح جامع شماتیک در قالب یک انیمیشن با زمان حداقل یک دقیقه از کل پروژه و با فرمتMP4؛ 

o ؛الزم تعداد به شماتیک بعدي سه جامع طرح کنندهتوصیف مصداقی هايبعدي سه ارائه  

o مدارك و مقررات و ضوابط طراحی، راهکار طراحی، راهنماي قالب در شده مشخص حوزه چهار هر در عملیاتی برنامه ارائه 

 ؛5000/1 مقیاس در بعديسه تصاویر و بعدي دو هاينقشه دیاگرام، متن، مانند پشتیبان

o  شیت  10و حداکثر  1ارائه حداقلA0 ؛افقی فوم برد شده 

o صفحه 50 در حداکثر طرح نپشتیباگزارش  یک ارائه. 

  

 و فشرده داوري روز سه از پس داوران هیأت و دریافت میالد برج محل در 1398 ماه اردیبهشت دهم مسابقه، دوم مرحله آثار

 کردروی شهري، مدیریت و آوريتاب بافت، و زمینه با پیونديهم چون؛ مالحظاتی و معیارها حول متنوع هايبحث و گفتگوها طی
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 معاصر، و بومی شهرسازي و معماري هايارزش به توجه نفوذپذیري، و دسترسی ارتقاي بودن، محلی توسعه محرك زیستی،محیط

 و رسید مشترك بنديتبهر به اشتغال و نوآوري پهنه به توجه و ایده در خالقیت اجتماعی، سازمان و جویی مشارکت، پذیريحققت

  :شدند معرفی زیر شرح به برگزیدگان که دانست سوم تا اول هايرتبه جوایز دریافت حائز را گروه شش

 مشترك اول رتبه 

o خانم سرکار Maddalena Gioia Gibelli ایتالیا کشور از همراه تیم و  

o همراه تیم و فرزین افشین آقاي جناب  

 مشترك دوم رتبه 

o آینده شهر نگین مشاور مهندسین شرکت 

o   هايشرکت ESPINÀS I TARRASÓ SCP & Makan Rafatdjou Office فرانسه و اسپانیا کشورهاي از 

 مشترك سوم رتبه 

o همراه تیم و براتی ناصر آقاي جناب 

o توس طرح پویا آداك مشاور مهندسین شرکت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نهایینمونه آثار برگزیده . 5شکل 

  

عنوان مجري مسابقه، طی مراسمی با حضور شهردار تهران و رئیس شوراي اسالمی در پایان سازمان نوسازي شهر تهران به

  جوایز را به ایشان اعطا نمودند. شهر تهران از شش تیم برگزیده نهایی مسابقه تقدیر نموده و

    

  

  
  

  

  

  

  . مراسم تقدیر از برگزیدگان نهایی6شکل 
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هاي برگزیده اقدام ها، سازمان نوسازي با هدف اجرایی نمودن طرحها و ایدهپس از اتمام مراحل و فرآیند مسابقه و دریافت طرح

 -ستا شهر تهران سازمان نوسازي شهردار محترم و مدیرعاملت داوران، نماینده که متشکل از هیئ -کیل کمیته راهبري به تش

  .نمود که اکنون در حال تدوین برنامه عملیاتی بازآفرینی این محور است
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  محیطی؛ طراحی مسابقه

  )ع( زینعلی و عینعلی گانزادامام آستان میان پیاده ارتباط

  آن شرقی بخش و فرحزاد روددره با

  

  کننده: مریم ذوالفقارتهیه

  

  05110: معرفیشماره 

  

  

  

  

 تا که کرده حفظ را ارزش با هايمکان از هاییذخیره همچنان خود درون در معضالت، و مشکالت برخی رغمبه تهران شهر

 و عینعلی گانزادامام مبارك آستان باارزش هايمکان این از یکی. اندمانده امان در گسیخته لجام هايتوسعه گزند از امروز به

  است. فرحزاد دره رود جوار در) ع( زینعلی

 قدیمی باغات شامل آن اطراف و هزادامام فضاي خوشبختانه. است بوده شاهد را سریع رشدي اخیر هايسال در پونک محله

 ايچاره دبای میراث این حفظ جهت. کند حفظ را خود طبیعی و تاریخی فرهنگی، فضاي توانسته حدودي تا فرحزاد روددره و پونک

 نپیرامو محیط به خدمات هارائ جهت را ايبالقوه امکان آن اطراف طبیعی و بکر مناطق و هزادامام محیط دیگر طرف از. اندیشید

ی از موانع یک .دهد ارتقاء رامحیط  معنایی و کارکردي کیفی سطح تواندمی متناسب کارکردهايتعریف  که است ساخته فراهم خود

ی با محیط اطراف و عدم دسترس )ع( زینعلی و عینعلی گانزادامام آستانها، پیوند نامناسب فضاي عدم بالفعل شدن این مزیت

 ايفضاه و هامکان شهرشان، از شهروندان شناختی هاي نقشه و ذهنی تصاویر در که است داده نشان تجربهشهري به آن است. 

  است. مهم و پررنگ است، آسان هاآن به دسترسی و اندواقع شهر راهبردي نقاط در که فرهنگی و مذهبی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دره فرحزاد؛-و رود )ع( زینعلی و عینعلی زادگانامام آستان. محدوده 1شکل 

  1396و  1393، 1335هاي هوایی از چپ به راست به ترتیب عکس
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 عملکردي و طبیعی محیط و) ع(عینعلی و زینعلی گانزادامام آستان معنایی و کارکردي جایگاه ارتقاء و حفظ هدف با و روهمین از

 محیطی؛ ارتباططراحی « مسابقه ها،آن میان پیوندي هم و ارتباط ایجاد آن، شرقی ضلع و فرحزاد دره رود خصوص به آن، همجوار

  شود:می با اهداف زیر برگزار »آن شرقی بخش و فرحزاد روددره با) ع( زینعلی و عینعلی گانزادامام آستان میان پیاده

  تقویت جذب و حضورپذیري شهروندان در فضاي فرهنگی -گان عینعلی و زینعلی (ع) زادامامارتقاء سطح دسترسی پیاده به-

 ؛ي همه شهروندان)ه (مکانی برازاداماممذهبی 

 ؛دره فرحزاد با رعایت اصول حفاظتی-بهبود کیفیت وضعیت محیطی رود 

  ؛هزادامامبهبود کیفیت سیماي بصري حوزه بالفصل 

  ؛ه با سایر فضاهاي شهري از جمله روددره فرحزادزادامامایجاد همپیوندي متقابل 

 ؛شهرسازي این عرصه و تقویت حضوریافتگی آن در ارتقاي سطح هویت 

 (اسناد باالدست) رعایت ضوابط و چارچوب هاي شهري و محیطی حاکم بر محدوده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسابقه . محدوده طراحی2شکل 

 بنديزمان  

o تیرماه؛ 30تا  10 :نامانجام فراخوان و ثبت 

o کنندگان و ارائه اطالعات موردنیاز به شرکت

 تیرماه؛ 30تا  10 :خدمات درخواستیشرح

o مهر ماه؛ 24 :دریافت آثار 

o مهرماه؛ 30تا  25 :داوري آثار 

o ماه؛آبان 1 :اعالم برگزیدگان 

o جوایز، اختتامیه و برگزاري نمایشگاه يمراسم اهدا: 

  ؛ماهآبان 4

  

  

  

  

  

  پوستر مسابقه. 3 شکل
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  آن یشرق بخش و فرحزاد روددره با )ع( زینعلی و عینعلی گانزادامام آستان میان پیاده ارتباط محیطی؛ طراحی مسابقه

فرایند برگزاري مسابقه و کمیت داوران برگزار گردیده است که در این جلسات داوران در خصوص  هیئتجلسه  6کنون تعداد ات

  اند.به بحث و تبادل نظر پرداختهکنندگان و کیفیت مدارك تحویلی توسط شرکت

  

  

  

  

  

  

  

  

  گذاري مسابقه. جلسه سیاست3 شکل

  

 1تیم خارجی ( 3تیم حقوقی) و  15تیم حقیقی و  206تیم ایرانی ( 221تیم شامل  224این مسابقه  ذکر می باشد درهالزم ب

  اند.، شرکت کردهایرانی تیم حقوقی) 2حقیقی و تیم 



 






