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شهری یکی از مهمترین مباحث برنامهامروزه بحث تابهدف:   ضوع آوری  ست، این مو شهری ا ریزی 

از روش پژوهی همراه باشتتدچ اراکه استتتفاده آیندهگیرد که با روش زمانی بیشتتتر مورد توجه ارار می

کند بخصتتوو واتی که تر و راحت میریزی را برای بهبود وضتتعیت در آینده عیمیپژوهی، برنامهآینده

رو، هدف اصتتیی این پژوهش هز های ناشتتی از آن باشتتیزچ از همیندنبال کاهش مخاطرات و آستتی 

 پژوهی استچآوری شهر اردبیل با رویکرد آینده ارزیابی تاب

ژوهش حاضتتتر از نهر هدف از نوع کاربردی و از نهر ماهیت از نوع روش پشننناسننی پژوهش: روش

ستچ برای گردآوری داده شافی ا صاحبه و ها و اطالعات از دو روش معمول کتابخانهاکت ای و میدانی )م

باشند پرسشنامه( بهره گرفته شده استچ جامعه آماری این پژوهش شهروندان و کارشناسان مربوطه می

های گوناگونی تعیین حجز شتتتده یا تمام شتتتماری شتتتدند و به هداف تحقیق به روشکه به فراخور ا

ستچ در راهای گوناگونی هز نمونهروش شده ا ها و نرم ها از مدلی تحییل دادهستاگیری از آنها انجام 

ست  شده ا ستفاده  افزارهای خاو و ها و نرمدر این تحقیق بنابر اهداف آن، از مدلافزار های متنوعی ا

ستچ بگونه شده ا ستفاده  شهر متنوعی ا سانی  سایی مهمترین مخاطرات طبیعی و ان شنا ای که برای 

ها و پهنه، برای ترستتیز نقشتتهSmart- PLSافزار اردبیل از مدل حداال مربعات جزئی در اال  نرم

و  بندی)برای ستت   Arc GISافزار در اال  نرم Vicoreمتغیره گیری اندتصتتمیزها از مدل بندی

(، برای Super Decisionافزار در اال  نرم ANPاز مدل  تحقیقهای دهی به شتتتاخ برای وزن

، MICMACافزار های کییدی از روش تحییل ساختاری )اثرات متقابل( در اال  نرمشناسایی پیشران

و  SOAR، و در نهایت برای ارائه راهبردها از مدل Senario Wizardافزار نویسی از نرمبرای سناریو

 چاستفاده شده است (HOQخانه کیفیت )مدل تعیین راهبرد برتر ماتریس 

به ترتی  سرمای شدید و یخبندان، زلزله، باد و طوفان و نتایج تحقیق بیانگر این امر است که : هایافته

ها )ستترطان معده(، بیکاری(، بیماریمستتایل ااتصتتادی )برف شتتدید مهمترین مخاطرات طبیعی و 

ها )زباله گرفتگی معابر و آلودگیتصادفات خیابانی، جرم )درگیری، سرات(، مسایل مدیریتی، طالق، آب

آوری متوسط این شهر در وضعیت تابو پسماند(، مهمترین مخاطرات انسانی اردبیل هستندچ همچنین 

درصد در وضعیت  31آوری کز(، پذیری )تابآسی درصد از وسعت شهر در وضعیت  5/33ارار داردچ 



 

های تازه ساخت آوری ارار داردچ در این خصوو شهرکدرصد و وضعیت تاب 5/35آوری متوسط و تاب

سایر بخش و اینکه آوری باالتری برخوردارند های شهر، از تابها و بافتو بخش مرکزی شهر نسبت به 

ابنیه، بستر نهادی، درآمد، خ وط و مراکز امدادرسان،  شاخ  س   سواد، آگاهی و دانش، وضعیت 7

باشندچ در این خصوو آوری شهری میهای کییدی تابهای خ رزا، پیشرانسرمایه اجتماعی و کاربری

شده که  5تعداد  ستخراج  سناریوی  2و سناریو آن در حالت کامالً م یوب ارار دارند  3سناریوی اوی ا

 ارند.دیگر در حالت بحرانی قرار د

یایی وگیری: نتیجه یا عدم وجود آن در هر بستتتتر جغراف یا انواع مخاطرات(  میزان  وجود مخاطره )

شهری، آوری در بین محالت و بافتتاب ستهای  سبی ا سایر ، بافتامری ن سبت به  ساخت ن های تازه 

آوری به سه سناریو خوشبینامه و آینده شهر اردبیل از نهر تابآوری باالتری برخوردارندچ ها از تاببافت

صوو  ستگی دارد که در این خ سناریوی بدبینانه ب ستفاده از برنامه"راهبرد دو  شی، تمایل ا های آموز

های داخیی و ستتتازمانهای تجربه و هامندی از برنامهشتتتهروندان برای یادگیری دانش و آگاهی و بهره

و نهادی شتتهروندان )افزایش آگاهی و دانش،  آوری اجتماعیخارجی در راستتتای بهبود وضتتعیت تاب

سرمایه اجتماعی( ستر نهادی و  ضعیت تاب"بهبود ب شهر اردبیل ، مهمترین راهبرد برای بهبود و آوری 

 چباشدمی

 پژوهی، سناریونویسی، شهر اردبیلچآوری شهری، مخاطرات محی ی، آیندهتابهای کلیدی: واژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

پژوهی جزء مهمترین مباحث م العاتی دنیا به آوری شهری و رویکرد آیندهامروزه بحث تاب

که جمعیت کشورهای جهان سوم بویژه شهرهایشان در حال افزایش است، رودچ از آنجایی شمار می

های ایمنی در برابر مخاطرات انسانی و طبیعی داشته باشیزچ در همین ضرورت دارد تا سکونتگاه

ها، اهمیت این مهز و مساله موجود ایمرو خصوو، پژوهش حاظر نیز به مانند سایر پژوهش

رو پیشپژوهش کییات م العاتی خود در فصل اول که کییات پژوهش باشد، اید نموده استچ 

های تحقیق و پیشینه تحقیق است های تحقیق، فرضیهمشتمل بر بیان مساله، اهداف تحقیق، سوال

 اندچکه به ترتی  ارائه شده

 
  بیان مسأله -1-2

 پدیده یك عنوان به شهری مناطق در خصوو به جهان جمعیت افزایش اخیر هایدهه در

 حوداث میان این در .است کرده ایجاد مختیف هایزمینه در را زیادی و مشکالت هاپیچیدگی مهز،

 به شهری طراحی و ریزیبرنامه هایحوزه در ترین موضوعاتمهز از یکی طبیعیغیر و طبیعی

 زندگی کیفیت و ایمنی ها، افزایشآسی  و ریسك کاهش پذیری،خ ر و بحران مدیریت جهت

 موضوع این بیانگر اخیر سالیان در افتاده اتفاق بالیای(چ 1354: 1393)فالح و همکاران، باشد می

 اندچ بایافته نیز افزایش هاریسك و شده پذیرترآسی  ایفزاینده صورت به افراد و که جوامع است

شوند می انگاشته نادیده سوان  واوع از بعد اغی  تا پذیریآسی  و ریسك کاهش این حال،

(Mayunga, 2007:1; Ainuddin and Routray, 2012: 26چ در) و  ریسك که شرای ی

 هاغافیگیری اختالالت، با مفهوم مواجهه آوری به عنوانتاب باشند،می رشد حال در هاا عیت عدم

 در طرف یك از آن، تحییل نحوه آوری وتاب مقوله به نگرش شودچ نوعمی معرفی تغییرات و

و  هاسیاست دیگر طرف از و دارد کییدی نقش آن عیل و وضع موجود آوریتاب شناخت اگونگی

 که است اینرو دهدچ ازمی ارار تأثیر اساسی تحت آنرا با رویارویی نحوه و خ ر تقییل اادامات

 خواهد ربرد که نتایجی به توجه با آن، اثرات کاهش و برابر تهدیدات در آوریتاب راب ه تبیین

 وااع در استچ باالیی برخوردار اهمیت از دارد، آوریتاب بعد بر تحییل این که تأکیدی داشت و

 با مقابیه برای شهروندان هایتوانایی تقویت و پذیری شهرهاآسی  کاهش رویکرد این از هدف

شهرها  لذا (چMitchell, 2012: 2-3است ) طبیعی سوان  واوع نهیر تهدیدات ناشی از خ رات

 فضاهای شناخت ریزی،از اینرو برنامه باشند،می زیادی اهمیت دارای حوادث واوع بستر عنوان به



 

 سه بعد در شهروندان گوناگون نیازهای برآوردن سوی به راهی آن مناس  طراحی و شهری

ریزی و برنامه در هابحران با برخورد در بنابراین بحران استچ از پس اادامات و مقابیه پیشگیری،

 کیفیت با شهری فضای خیق عوامل از یکی عنوان به پذیریانع اف اصل به توجه شهری طراحی

 کاهش و مقابیه جهت زمان در هر را متعددی هایگزینه تا سازدمی اادر را فضا آور،تاب و

 (چ 1354: 1393)فالح و همکاران،  نماید ارائه شهروندان به بحران اثرات و خ رپذیری

تواند در س   وسیعی از یك واوع برخی از مخاطرات محی ی مانند زلزله، ناگهانی است و می

انان ئل میی را تحت شعاع ارار دهدچ ابعاد حادثه گاه آنمن قه بازتاب داشته باشد و حتی مسا

ییی استچ در انین شرای ی در نهر الموسیع است که نیازمند توجه و پشتیبانی در س   بین

حمیدی، )باشند ریزی شهری میپذیری و مدیریت بحران اجزاء الینفك برنامهداشتن کاهش آسی 

« المییی استراتژی برای کاهش سوان اتحادیه بین»(چ در مواجهه با انین وضعیتی 1653: 1385

(UN/ISDR گامی را تحت عنوان )«در « مع در مقابل سوان ها و جواآوری میتتقویت تاب

که در کنفرانس جهانی هیوگو در کوبه ژاپن  2015تا  2005های ااراوب طرح هیوگو بین سال

م رح شد، برداشته استچ در این ارتباط از زمان تصوی  این  2005در مورد کاهش بحران در سال 

متحد، هدف اصیی المییی کاهش سوان  سازمان میل اهاراوب اانونی طرح هیوگو در راهبرد بین

پذیری به نحو بارزی به ریزی برای تقییل خ ر مخاطرات و سوان ، عالوه بر کاهش آسی برنامه

(چ Mayunga, 2007: 1آوری در جوامع گرایش پیدا کرده است )سمت افزایش و بهبود تاب

 است بالیا کاهش خ رپذیری اجرای برای کییدی سند یك کاری طرح هیوگو ااراوب اادامات

 پذیرآن برگشت نهایی هدف و است رسیده تصوی  به متحد میل سازمان عضو کشورهای توسط هک

 هایدر خسارت کیفیت و کمیت کاهش به دسترسی طریق از بالیا برابر در جوامع و هامیت ساختن

محیط زیستی  و ااتصادی اجتماعی، هایسرمایه همچنین و میر و مرگ میزان بالیا، از ناشی

بدین ترتی  و به عنوان (چ 828: 1393کاظز برزگری و احمدمعهز، شیخ)باشد می هامیت و جوامع

آوری پذیری بحران به تابنمونه در منابع فدرال آمریکا، نوع نگرش به سوان  و مخاطرات از آسی 

تر، درگیری اجتماع با کاهش مخاطرات بوده است در برابر بحران تغییر کرده که به بیان مثبت

(SDR, 2005: 1 چ) 

ها در برابر تغییرات، بدون فروپاشی در تواند به عنوان توانایی سازگاری سیستزآوری میتاب

آوری به دلیل پویا بودن واکنش جامعه در برابر مخاطرات، نوعی زمان سوان  م رح گرددچ تاب

تغییر کمك  های سیاسی برای رویارویی با عدم ا عیت ونگری است و به گسترش گزینشآینده

تواند به ایجاد افزایش ظرفیت سازگاری آوری در برابر سوان  میکندچ در این صورت، افزایش تابمی

ریزی (چ یکی از مزایای برنامه21: 1389و معیشت پایدار جامعه منجر شود )رفیعیان و همکاران، 

شهری، یا توسعه آوری شهرها این است که نیازی به تمرکز بر روی الگوی خاو فرم برای تاب

فرد شهرها و دهد که با توجه به شرایط منحصربهپذیری این اجازه را میشهری نیستچ انع اف



 

شود های توسعه، ادرت جوابگویی و توانایی ان باق وجود داشته باشدچ این موضوع موج  میبرنامه

د، بدون این که آوری ایجاد شوهای گوناگون کس  تابکه خالایت فکری برای اندیشیدن به راه

 (چ102: 1390در ااراوب خاصی محدود شود )صالحی و همکاران، 

 برای شهری هایسیستز توانایی را آن که شهری آوریتاب از میل تعریف سازمان اساس بر

 فراهز با نیز آور شهریتاب برنامه یك خواند،می آمیزفاجعه در حوادث سریع بازتوانی و مقاومت

 و ریزیبرنامه برای شهری هایسیستز اندمحوری و یکپاراه، اندخشی جیو، روبه راهبرد آوردن

: 1393نمود )وزیرپور و رضایی،  خواهد پر را موجود اساسی هایخالء شهری، هایسکونتگاه توسعه

های وارده از یك ها و ضربهای است که توانایی تحمل شوکآور جامعهرو، شهر تاباز همین(چ 340

حال توانایی یا ظرفیت برگشت به که آن خ رها تبدیل به سوان  نگردند و درعین ایخ ر به گونه

حالت عادی، در حین و پس از سانحه و همچنین امکان و فرصت برای تغییر و سازگاری پس از 

آوری که (چ با توجه به مفهوم تابDavis and Izadkhah, 2006: 12سوان  را نیز دارا باشد )

هایی آور دارای ویژگیراحل مدیریت سوان  ارتباط پیدا کند الزم است جامعه تابباید با تمامی ممی

« آور در برابر سوان جامعه تاب»باشد که تمامی مراحل ابل، حین و بعد از سوان  را پوشش دهدچ 

تواند به طور کامل از مخاطرات طبیعی و انسانی ایمن ای هرگز نمیآل استچ هیچ جامعهیك ایده

آور در برابر سوان  یا جامعه مقاوم در برابر سوان  به این اید اندیشه در مورد جامعه تابباشدچ ش

توان دانش طراحی و ساخت در زمینه ای که بیشیرین امنیت را دارد و میصورت مفید باشد: جامعه

ها جهت رسیدن پذیری به وسییه تقویت این ویژگیمخاطرات طبیعی را در آن برای کاهش آسی 

ها به مکان، زمان و شرایط خاو )شامل انواع آوری به کار بستچ اهمیت هر یك از ویژگیتاب به

ها بیان کننده یك هدف و آن هز مخاطرات( بستگی داردچ به هرحال نق ه ع ف مجموعه ویژگی

 .(53: 1389باشد )رضایی، آوری که اابل دسترس است، میدسترسی به باالترین س   تاب

 میزان کمترین و بوده آورتاب ابعاد در تمام که هستند جوامعی آور،تاب معیا جوا شهرها،

 یك پذیریآسی  و هستند مرتبط هز با ایگونه به ابعاد تمام باشندچ زیرا داشته را پذیریآسی 

تمام  نیز، بعد یك در تأثیرگذار باشدچ نیز ابعاد دیگر بر غیرمستقیز یا مستقیز، طور به تواندبعد می

 شد و خواهد پذیریآسی  افزایش ، باعثمعیار یك نادیده گرفتن و هستند اهمیت ها دارایمعیار

 ارار کمال حد از ای پایینتردرجه در آوریتاب نهر از را نهر مورد بعد ،معیار یك پذیر بودنآسی 

توانند به عنوان ها می(چ در همین خصوو، معیار107: 1390دهد )صالحی و همکاران، می

ها و مداخالتی که به شکیی ها، سیاستای از شرایط اولیه عمل کنند، که کارایی برنامهمجموعه

گیری کنندچ در همین ارتباط نه تنها اند را اندازهآوری سوان  طراحی شدهخاو برای بهبود تاب

گیری حیاتی است؛ بیکه اندازه شودآوری جامعه میارزیابی و سنجش شرایط اولیه که منجر به تاب

عوامل سهیز در اثرات نام یوب و کاهش ظرفیت جامعه در زمان واکنش و بازگشت جامعه به حالت 

 (چ Cutter et al, 2008: 4اولیه بعد از سوان  نیز به همان اندازه اهمیت دارد )



 

، سنجش طراتکاهش مخاطرات و عواا  ناشی از مخاامروزه در تالش جهت تحقق رو، از همین

بسیاری از  بحران اری و مدیریتذگشهری موضوعی است که در سیاست آوریتابو تعیین 

های عیمی به ویژه در تعیین شود و این امر نیازمند اتخاذ روشکشورهای مواجه با آن دنبال می

 شهری آوریتابتعیین ابعاد متفاوت و شهری  آورپذیر و در مقابل تابآسی های جغرافیایی پهنه

همواره مورد توجه شهری  آوریبا توجه به اینکه تاب  استچ و استفاده از رویکرد آینده پژوهی

-آوری شهری یك نوع آیندهافزایش تابهای اجرای سیاستبرای تدوین و  ریزان بوده استبرنامه

های شبصیرت بیشتری به تصری  اهداف و گزینش رو تا با پژوهی برای این امر باید صورت بگیرد

  اادام نمودچ وضعیت شهر در آیندهو بهبود  آوریارتقاء تابهای عمیی اجرای برنامه

 توجهی آمادگی و اثرات کاهش همانند بحران از ابل اادامات در ایران به این در حالی است که

 حوادث بروز بار هر در مالی و جانی خسارات میزان افزایش باعث فکری همین جهت و شودنمی

 و هاشاخصه از یکی خود، عام مفهوم در که شهری ایمنی اساس همین گرددچ برمی کشورمان در

 محسوب شهری مدیران و کارشناسان ریزان،برنامه منهر از و پایدار م یوب شهر مهز هایمؤلفه

 تاثیر کمترین سوان  بروز اثر در که شهری آور،تاب شهر آور استچدر وااع همان شهر تاب شود،می

گردد می باز بحران از پیش وضعیت شرایط به به سرعت و گیردمی خود پیرامونی تحوالت از را

 (چ827: 1393)شیخ کاظز برزگری و احمد معهز، 

 را ایگسترده خسارات محی ی )طبیعی و انسانی(، مخاطرات ساله همه شرای ی، انین  در

 مداوم افزایش از حکایت نیز موجود شواهد و شوند،می باعث توسعه به کشورهای رو ویژه در به

به لحاظ مواعیت  هز ایرانکشور  دارندچ فراوانی و شدت نهر از طبیعی هایبحران انواع همه

از ابیل سیل،  طبیعیجغرافیایی ویژه )ساختار ژئومورفولوژیکی و ااییمی( در معرض انواع مخاطرات 

 (چ 18: 1390وند، سالی و به ویژه زلزله ارار دارد )موسیطوفان، خشك

آید )جمعیت حالل احمر، پذیر در برابر مخاطرات طبیعی به شمار میایران جزء ده کشور آسی 

اندین  گرفتن ارار به توجه شهر اردبیل هز از این ااعده مستثنی نیست اراکه با (چ26: 1391

شهر اردبیل در من قه  گیریارار و (1375سابقه زلزله ) ،گسل در اطراف شهر )نئور، اردبیل، آستارا(

مخاطرات  وااع شدن در دشتی هموار، با به همراهخیری باال و روی سازندهای سست آبرفتی، لرزه

تأثیر  تحت را شهروندان شهر و تواندمی آنها واوع که است مواجه و سیل طبیعی همچون زلزله

 100با سرعت بیش از وجود تندبادهایی  .دهد نیز ارار هادیگر مخاطرات همچون انواع بیماری

روزه  120روزه در سال، میانگین روزهای یخبندان  26کییومتر بر ساعت، میانگین روزهای برفی 

ا عی برق، چچچ و خسارات ها، لغو پروازها، طور مکرر باعث تع ییی مدارس و دانشگاهدر سال، که به

 از خاصی هایویژگی از اردبیل برخورداری موارد یاد شده، بر عالوه شوندچجانی و مالی زیادی می

 ااتصادی استان، و اداری اکثر مراکز تمرکز جمعیت، بودن مرکزیت استان و بال بع باال جمیه

(، نزدیك بودن به مرز و احتمال بروز مسایل هاکیفیت سازه) پرتراکز و فرسوده هایبافت وجود



 

با سایر شهرهای استان، باال بودن ای بین مرکز استان های اومی ابییهامنیتی، احتمال بروز تنش

و حتی بیمارهایی  )رده اول کشور( ، جرم درگیری)ارده اول کشور( شهریآمار تصادفات درون

 که دهدمی ارار حساسی مراکز در زمره را شهر این چچچ و )رده اول کشور(همچون سرطان معده 

  داردچ ارار مخاطرات محی ی ناگوار واوع از ناشی خ رات معرض در

در ارتباط با مرحیه پیش از بحران و مع وف به تقییل خ ر بحران حاضر پژوهش در این راستا، 

آوری شهر اردبیل در برابر افزایش تاب تر هدف این پژوهش به طور کییاستچ به عبارت دایق

در آوری شهری باشدچ در این خصوو، ابتدا بایستی وضعیت معیارهای تابمخاطرات محی ی می

ارزیابی شده و بر اساس نتایج به دست آمده و به منهور حرکت در  مخاطرات محی ی محتملبرابر 

پژوهی، از آوری شهری با به کاربست تحیییی ساختاری و با درنهر داشتن رویکرد آیندهمسیر تاب

پذیری جیوگیری کرده و در راستای توسعه پایدار، محیط زیست شهری بهتر، روند منفی و آسی 

 آوری، به ارائه راهبردها و سناریوهای مؤثر اادام نمودچندگی باالتر و ارتقاء تابکیفیت ز

های محی ی محتمل با مشخ  کردن مخاطره اول تا در مرحیهبنابراین، این پژوهش اصد دارد 

آوری شهر اردبیل را آوری شهری، وضعیت فعیی تابهای تاثیرگذار در تابشهر اردبیل و شاخ 

پژوهی ریزی که مبتنی بر آیندهابی کند و در مرحیه دوم با تکیه بر دیدگاه نوین برنامهبررسی و ارزی

آوری شهری و آینده ممکن، محتمل و م یوب تاب عوامل کییدی و پیشران،به شناسایی باشد، می

ارائه پژوهی با آوری شهر اردبیل را براساس رویکرد آیندهالگوی بهینه تاباردبیل بپردازد و نهایتًا 

به  یهای جدیدتا دریچهد شد تالش خواهدر این پژوهش  وااعدر  سناریوی م یوب تدوین نمایدچ

-برای سیاست ایتا زمینهگشوده شود ریزی جغرافیایی شهری با نگرشی بر برنامه آوریتاببحث 

ری شه آوریتابریزان و مدیران شهری در تصمیز جهت کاهش مشکالت مرتبط با رنامهاران و بزگ

 چگرددفراهز 

 

 
  اهداف پژوهش -1-3

ارائه الگوی و  آوری شهر اردبیل در برابر مخاطراتتابسنجش عبارت است از  هدف کیی تحقیق

 شوندچتر زیر دنبال میباشدچ در اال  هدف کیی مذکور، اهداف فرعی و جزئیمیآوری شهر شهر تاب

 اردبیلشناسایی مهمترین مخاطرات محی ی )انسانی و طبیعی( شهر  -1

 آوری شهر اردبیل در خصوو مخاطرات محی ی ارزیابی وضعیت تاب -2

 آوری شهر اردبیلهای کییدی تابشناسایی پیشران -3

افزایش جهت  تدوین سناریوهای احتمالی و شناسایی سناریوهای م یوب در وضعیت آینده، -4

 آوری شهر اردبیل تاب



 

تر م یوب شهری برای داشتن زندگی آوریتابهای منتهی به ارتقای ها و سیاستبرنامهتدوین  -5

 شهر اردبیلدر 

 آورچترسیز الگوی شهر تاب -6

 
  های پژوهشسؤال -1-4

 هایی به شکل زیر تدوین شده استچیابی به اهداف پژوهش سوالدر راستای دست

 مهمترین مخاطرات محی ی شهر اردبیل کدامند؟ -1

 آوری شهر اردبیل در خصوو مخاطرات محی ی به اه شکیی است؟ وضعیت تاب -2

 آوری شهر اردبیل کدامند؟های کییدی تابپیشران -3

 کدامند؟آوری شهر اردبیل سناریوهای احتمالی و سناریوهای م یوب در وضعیت آینده تاب -4

تر م یوب شهری برای داشتن زندگی آوریتابهایی منتهی به ارتقای ها و سیاستاه برنامه  -5

آور نمودن شهر اردبیل در مواجهه با مخاطرات )راهکارهای تاب ؟شهر اردبیل وجود دارددر 

 محی ی کدامند؟(

 آور اگونه شهری است؟شهر تاب -6

 
 های( پژوهشفرضیه)فرضیه -1-5

ای در آن م رح از آنجایی که روش پژوهش این رساله حالت اکتشافی دارد، بنابراین فرضیه

 شودچنمی

 

 

 
 پژوهشروش  -1-6

جهت گردآوری  باشدچمی از نوع اکتشافی تیو از نهر ماه یاز نهر هدف کاربرد قیتحق نیا

ها از دو روش اسنادی و میدانی )پرسشنامه( استفاده شده استچ جامعه آماری آن شهروندان و داده

مناس   های گوناگون وباشند که به فراخور اهداف تحقیق )نیاز( به روشکارشناسان شهر اردبیل می

افزارهای خاو ها و نرمدر این تحقیق بنابر اهداف آن، از مدلگیری شده استچ تعیین حجز و نمونه

ای که برای شناسایی مهمترین مخاطرات طبیعی و انسانی شهر و متنوعی استفاده شده استچ بگونه

ها و پهنهنقشه، برای ترسیز Smart- PLSافزار اردبیل از مدل حداال مربعات جزئی در اال  نرم

بندی )برای س   Arc GISافزار در اال  نرم Vicoreمتغیره گیری اندتصمیزها از مدل بندی

(، برای Super Decisionافزار در اال  نرم ANPاز مدل  تحقیقهای دهی به شاخ و برای وزن

افزار های کییدی از روش تحییل ساختاری )اثرات متقابل( در اال  نرمشناسایی پیشران



 

MICMACافزار نویسی از نرم، برای سناریوSenario Wizard و در نهایت برای ارائه راهبردها ،

 چ استفاده شده است (HOQخانه کیفیت )و مدل تعیین راهبرد برتر ماتریس  SOARاز مدل 

 
 پژوهش پیشینه -1-7

بخش مربوط با توجه به عنوان تحقیق، پیشینه این رساله از سه بخش تشکیل شده است، یك 

پژوهی و بخش آخر هز مربوط به تحقیقات آوری شهری، بخش دوم مربوط به روش آیندهبه تاب

 باشد که در ذیل اهز تحقیقات انجام شده ارائه شده استچ پژوهی میآوری شهری با روش آیندهتاب

 آوری شهریپیشینه تحقیقات مرتبط با تاب -1-7-1

های خود ل در زمینه کاهش مخاطرات بیشتر فعالیتهای فعاهای اخیر نهادها و آژانسدر سال

اند، در وااع حرکت اولیه در آور در برابر مخاطرات متمرکز ساختهرا بر دستیابی به جامعه تاب

در  عمل برای هیوگو طرح ااراوب شروع شده استچ 2005ژانویه  22آوری شهر از خصوو تاب

 رسید، متحد میل سازمان کاهش بحران المییینبی استراتژی تصوی  به 2015 تا 2005های سال

اانونی،  الیحه این تصوی  زمان از شودچمی محسوبآوری تابزمینه  در مثبت حرکتی خود که

 روی تمرکز سمت به بارز نحویبحران، به خ ر کاهش و مخاطره برای یزیرهبرنام اصیی هدف

 توجه حاضر حال در کرده استچ پذیری گرایش پیداآسی  کاهش نه جوامع در آوریتاب ایجاد

 موضوع این شودچمی بازیابی یا گذشته به بازگشت برای زدهبحران جوامع هایظرفیت زیادی به

جای به آوریتاب به که دارد، خ رات کاهش کاری فرهنگ تغییراتی در ایجاد به توجه موج 

ای از تحقیقات خالصهدر این راستا  (چMayunga, 2007:4دارد ) خاصی تأکید پذیری،آسی 

 آوری شهری در برابر مخاطرات به این صورت می باشد: صورت گرفته در خصوو تاب

آوری جوامع ااراوب ارزیابی کمی و بهبود تاب( در تحقیقی با عنوان 2004) و همکاران 1برنئو

دهندچ این می آوری جوامع در برابر زلزله ارائهدر برابر زلزله، یك ااراوب مفهومی برای تعریف تاب

کاهش »، «هااحتمال کاهش ویرانی»آوری و مشتمل بر گیری تابااراوب مفهومی متکی بر اندازه

استچ این ااراوب همچنین « کاهش زمان بازیابی و ریکاوری»و « هاپیامدهای ناشی از ویرانی

در نهایت به  آوری است کهشامل اهار بعد، فنی، سازمانی، اجتماعی و ااتصادی در راب ه با تاب

 ترسیز نمودار سیستز وظایف مورد نیاز برای رسیدن به اهداف منتهی شده استچ

به  آوری ااتصادی در برابر زلزله،گیری تابتعریف و اندازه( در تحقیقی با عنوان 2004) 2رُز

کند عدم تعادل پردازد و مشخ  میآوری ااتصادی جوامع در برابر زلزله میتجزیه و تحییل تاب

ای بستگی گیری(، بازار و ااتصاد کالن من قهآوری ااتصادی به رفتار افراد )نحوه تصمیزدر تاب

                                                           
1 Bruneau 
2 Rose 



 

-های عمده مفهومی، عمییاتی و تجزیه و تحییل سیاستداردچ همچنین در این مقاله پیشرفت

 ای در برابر زلزله ارائه شده استچآوری ااتصادی فردی و من قهها در ارزیابی تابگذاری

آوری اجتماعی در برابر بالیای طبیعی انجام داده ای را در ارتباط با تاب( م العه2011) 1هاتر

توانند تاثیرگذار آوری اجتماعی میهای کواك محیی در فرایند تابو به این نتیجه رسیده که گروه

 باشندچ

یای طبیعی بین آوری اجتماعات در برابر بالگیری تاب( در تحقیقی با عنوان اندازه2011) 2کیفه

های آموزش ساکنین سواحل کشور اندونزی، به این نتیجه رسیده که جامعه مبتنی بر نهاد و سازمان

پذیری و ظرفیت ارزیابی شده جامعه؛ تهیه برنامه کاهش خ ر، دهنده داوطی ؛ مخاطرات، آسی 

-خصوصی و سازمان های جامع و برنامه محیی؛ بخشسازی آنها؛ ادغام برنامهفرموله کردن و پیاده

پذیری، ظرفیت خود و خ رات های غیر دولتی؛ آگاهی جامعه در مورد خ رات کییدی، آسی 

 آوری هستندچ های هشدار؛ عناصر اصیی تابتهدید کننده در آینده؛ پشتیبانی خارجی و سیستز

 زلزله مستعد ای من قه جامعه آوریتاب گیری( در پژوهشی در مورد اندازه2012) 3الدینعین

در  B و A من قه دو هر در پذیریکه انع اف به این نتیجه رسیده استبیواستان پاکستان  در

 استچ شهر کوتا کز

آور با رویکرد ارائه راهبردهای ریزی شهر تاب( در پژوهشی در مورد برنامه2012) 4الجابرین 

مفهومی ابتکاری جدیدی  و هوایی و خ رپذیری محی ی، ااراوبالزم برای مقابیه با تغییرات آب 

گویی به این سوال که شهر و را برای پاسخ 5(RCPFآور یا )ریزی شهر تاب)ااراوب برنامه

آور سوق داده شوند، م رح ساخته اجتماعات شهری اگونه بایستی در آینده به سمت وضعیت تاب

دهد که به ل میاستچ اساس این مدل را اهار عامل ااتصادی،  اجتماعی، فضایی و فیزیکی تشکی

 کندچ ای از مفاهیز به هز پیوسته به ارائه درک جامعی از شهر کمك میشکل شبکه

-ها و فرصتآور: االشجغرافیای تاب( در تحقیقی تحت عنوان 2014) 6ویشسیگارتنر و کیمن

کنند اند و بیان میآوری پرداختههای تابهای یك مفهوم توصیفی، به بررسی مفاهیز و ویژگی

هایی را فراهز ها و فرصتآوری از یك مفهوم توصیفی به یك دستور کار اصولی، االشانتقال تاب

 آوری هر دو مفهوم مورد نیاز استچکند که برای افزایش تابکندچ این مقاله استدالل میمی

 خ ر کاهش در آنها نقش و بومی عنوان نهادهای با پژوهشی ( در2014) 7فولی و رومباچ

 طریق ساموآ آمریکا، از در 2009 سال سونامی شواهد و مدارک طریق از :آوریتاب و سوان 
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برای  اهرمی تواندمی بومی نهادهای نقش سوان ، از پس دادند که نشان ساختار یافتهنیمه مصاحبه

 باشدچ  آورترتاب جوامع ایجاد به کمك

: شدید عمییاتی هایمحیط در نهادی آوریای با عنوان تاب( در مقاله2015و همکاران ) 1کراز

-در شکل است ممکن متمرکز سازمانی هایفعالیت اند کهنهادی، به این نتیجه رسیده کار نقش

 و اینکه کنندمی فراهز آنها را هز نهادی آوریتاب متاثر باشند و حتی اابییت گیری مؤسسات

 کندچمی کمك آن اجتماعی سرمایه تقویت به سازمان یك توسط نهادی کار انباشت

نهادی،  تئوری گرفتن جدی: آوریدر تاب نهر ای با عنوان تجدید( در مقاله2015) 2سجوستدت

 هایی همچون تغییراتشاخ  باید به آوری نهادیبحث تاب به این نتیجه رسیده است که در

محرک و سیاسی مهز هایکننده نهادها، تعیین توزیع ویژگی نهادها، و وابستگی پویایی نهادی،

 توجه اساسی شودچ نهادی های

تحقیق  نتایج استچ نموده اادام آوریتاب سنجیظرفیت به بررسی تحقیقی ( در2016) 3استون

 نقش مؤثری آوریتاب هایشاخ  از برخی در محیی گیراناست که تصمیز  داده نشان ایشان

 دست گان، بهمشارکت کننده و گیرانتصمیز این از استفاده اصیی در محدودیت و اینکه دارند

 استچ مشارکتی تعامل آل ازایده س   یك آوردن

 وان در 2011 سال زلزله بازماندگان اگونه عنوان با پژوهشی در (2016همکاران ) و 4دوغیو

 به آوریتاب که دادند نشان کیفی، تحقیق روش با اند؟کرده درک را اجتماعی آوری تاب ترکیه

 آگاهی، به همچنین مالی، منابع خوب، حکمروایی و مواع به خدمات منصفانه توزیع ارائه عنوان

  کندچمی فراوانی کمك زلزله از ابل اجتماعی همبستگی و آمادگی

به  شهری آوریتابتعریف نقشه راه به سمت ای با عنوان ( در مقاله2019و همکاران ) 5الباکا

آوری شهرها است تاب از مهمترین ابعاد بهبود آوری نهادی یکیاند که تاباین نتیجه دست یافته

های دخیل در این امر آوری، بعد نهادی وظیفه هماهنگی بین سازماناراکه در فرایند بهبود تاب

 را داردچ

آوری اجتماعات شهری به منهور کاهش اثرات ( در تحقیقی با عنوان تبیین تاب1389رضایی )

آوری در ابعاد گیری میزان تابالنشهر تهران، به اندازهسوان  طبیعی )زلزله(؛ م العه موردی: ک

اجتماعی، ااتصادی، نهادی و کالبدی به منهور مقابیه با اثرات مخاطرات طبیعی )زلزله( در 

آوری موجود پرداخته استچ نتایج آوری و یا تقویت تابشهر تهران و تبیین عمیی نقش تابکالن
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درصد  53شهر تهران ی کل خانوارهای مورد م العه در کالنآوراین رساله نشان داده است که تاب

 است که در وضعیت مناسبی ارار نداردچ

سازی آن آوری و شاخ ( در تحقیقی با عنوان تبیین مفهومی تاب1390رفیعیان و همکاران )

آوری در اال  های م یوب برای سنجش تاب(، شاخ CBDMدر مدیریت سوان  اجتماع محور )

کنندچ همچنین در نهایت محی ی پیشنهاد می -اهارگانه اجتماعی، ااتصادی، نهادی و کالبدیابعاد 

سازی ترین مدل بر اساس رویکرد مفهومی و ساختار شاخ گردد که مناس این نتیجه حاصل می

 استچ CBDMو   DROPارائه شده، مدل ترکیبی 

 استفاده با محی ی آوریتاب نمیزا ( در تحقیقی با عنوان بررسی1390صالحی و همکاران )

 م العه هایو مدل هاااراوب به توجه با آوریتاب هایمؤلفه و ابعاد ارائه عییت، به شبکة مدل از

 ارائه عییت شبکة مدل محی ی پیشنهادی براساس آوری تاب مدل نیز انتها در اندشده، پرداخته

 استچ شده

بسط راهبردهای پایداری اکولوژیك برای افزایش ( در تحقیقی با عنوان 1392پریور و همکاران )

شهرداری تهران، به این نتایج دست  3و  1آوری محیط زیست شهری، نمونه موردی: مناطق تاب

هایی مانند افزایش جمعیت، اند که ایدمان فضایی ساختار سیمای شهری تحت تأثیر محرکهیافته

ایدمان ساختاری کنترل کننده فرآیندها  رشد شهرنشینی و غیره است و از طرف دیگر ساختار و

آوری در شهر نیاز به ااراوب نهری و عمیگرهای اکولوژیکی هستندچ در نتیجه برای ایجاد تاب

های مختیف در مناطق شهری و اگونگی وجود دارد که امکان درک ساختارها و فرآیندها در مقیاس

 ها را فراهز آوردچحفظ آن

 هایمؤلفه و ابعاد تحییل و ( در تحقیقی با عنوان ارزیابی1392فرزاد بهتاش و همکاران )

تر پایین تبریز شهر آوریمیانگین تاب اند که میزانتبریز، به این نتایج رسیده شهر آوری کالنتاب

 در آوریتاب لحاظ از تبریز که داشتند نهر اعتقاد براین خبرگان ای کهبگونه از میانگین است

 آوریتاب در را رتبه باالترین فرهنگی- اجتماعی بعد حالبا این نیستچ م یوبی کامالً وضعیت

 .دارد تبریز شهر کالن

 در شهری جوامع نهادی و ااتصادی آوریتاب ( در تحقیقی با عنوان ارزیابی1392رضایی )

تهران(، ابتدا در فرایند تحییل سیسیه  شهر هایمحیه موردی: زلزله طبیعی )م العه سوان  برابر

محالت را بر اساس  PROMETHEEکند و سپس با مدل ها اادام میمراتبی وزن شاخ 

 کندچبندی میآوری ااتصادی و نهادی اولویتهای تابشاخ 

 طراحی شهری، پس دیدگاه از آورتاب ( در تحقیقی با عنوان بازسازی1392جاللی و فالحی )

 مانند شهری پایدار طراحی مختصات برخی به توجه اند کهبز، به این نتایج رسیده1382 زلزله از

 برابر در ایمن منهوره اند توسعه فضاهای همچنین شهری و هاینشانه و خوانایی شهری، هویت



 

 کالبدی سازیمقاوم و پذیریآسی  تقییل بر مسکونی عالوه بافت درون در آتی هایلرزه زمین

 نمایندچ کمك بز شهری طراحیدیدگاه  از آورتاب بازسازی به توانندمی ها،جداره

 مکانی آوریتاب ارتقای در محیی مدیریت ( در تحقیقی با عنوان نقش1392بدری و همکاران )

 شهرستانی هکیی اشمه حوضه دو موردی: سیالب، م العه بر با تأکید طبیعی بالیای برابر در

 ارزیابی را محیی مدیران دیدگاه از آوریتاب مدیریت گانهده کالردشت، اصول سردآبرود و تنکابن

م العه در سه اصل  مورد وضعیت جامعه که دهدمی نشان حاصل از تحقیق نتایج اندچکرده

ها، مناس  و سازماندهی و هماهنگی؛ مدیریت و محافهت از زیربنا؛ و اوانین ساخت و ساز کاربری

 باشندچدر هفت اصل دیگر نامناس  می

بندی عوامل موثر بر افزایش ( در تحقیقی با عنوان اولویت1393)صادایو و سجاسی ایداری 

آوری کشاروزان در برابر خشکسالی )من قه مورد م العه: کشاورزان روستاهای شهرستان تاب

آوری کشاوزران من قه در اند که میانگین عوامل موثر در افزایش تابایجرود(، به این نتیجه رسیده

نکه نتایج مدل ویکور نشان داده که توسعه بیمه محصوالت کشاورزی س   پایینی ارار دارد و ای

 باشدچآوری آنها در برابر مخاطره خشکسالی میمهمترین عامل تاثیرگذار در تاب

 -( در تحقیقی با عنوان تبیین ساختارهای اجتماعی1393رمضان زاده لسبوئی و بدری )

موردی:  بیعی با تاکید بر سیالب )م العهآوری جوامعه محیی در برابر بالیایی طااتصادی تاب

اند که های گردشگری اشمه کییه تنکابن و سروآبرود کالردشت(، به این نتایج دست یافتهحوضه

عوامل فردی، اجتماعی و شایستگی جوامع به همراه عوامل زیرساختی در وضعیت مناسبی ارار 

نهادی بیشترین  -که عوامل مدیریتی دارندچ در عین حال نتایج مدل تحییل مسیر هز نشان داده

 تاثیر را در ارتقاء و بهبود تاب آوری ساکنین محدوده مورد بررسی دارندچ

های شهروندان ( در تحقیق با عنوان سرمایه1393رمضان زاده لسبوئی و درستکار گل خییی )

اند تیجه رسیدهآوری در برابر بالیای طبیعی به این نپذیری و ارتقاء تابدر راستای کاهش آسی 

شود، بیکه مسوالن و مدیران شهری باید ای خالصه نمیآوری تنها به اادامات سازهکه ارتقاء تاب

ای مقاوم در برابر بالیا، توجه به سرمایه اصولی را مورد توجه ارار دهند، و اینکه برای ایجاد جامعه

 عه محیی ضرورت داردچاجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی و سرمایه ااتصادی جام

 و پذیرانع اف شهری فضاهای طراحی ( در تحقیقی با عنوان نقش1393فالح و همکاران )

 معیارهای تبیین به آوریتاب اصول به اشاره اند تا ضمنکرده بحران، تالش مدیریت در آورتاب

 شود، پرداخته شهری در فضای آن تحقق های راه و پذیریانع اف مفهوم و آورتاب شهری طراحی

 ارائه گرددچ هاساختمان طراحی در آوریتاب به دستیابی منهور به معیارهایی و اصول همچنین

 هایمحیط پذیریآسی  ( در تحقیقی با عنوان م العه1393احمدمعهز ) برزگری و کاظزشیخ

 برابر در مقاوم آوری شهریتاب آور، مفهومشهر تاب رویکرد بر مبتنی حریق مقابل در شهری

 مورد ریزیبرنامه مختیف آوری در س وحتاب احصاء شده گانهنه اصول جایگاه با توجه به حریق،



 

 گردیده پیشنهاد تحقق اصول در کننده کمك ابزارهای و مسئول هایدستگاه و گرفته ارار مقاسیه

 در آورشهری تاب داشتن منهور به اصیی رویکرد16 اال  در پژوهش هاییافته نهایت در است،

 استچ گردیده ارائه حریق با مقابیه

آوری در مجموعه های تاب( در پژوهشی با این عنوان سنجش ظرفیت1393پور و عادلی )داداش

درصد  48اند که مجموعه شهری ازوین به لحاظ ابعاد نهادی )با شهری ازوین، به این نتیجه رسیده

 در وضعیت نامناس ( بهینه حد از فاصیه درصد 45 با) فضایی - البدیابعاد ک فاصیه با حد بهینه( و

 چارار دارند

-سکونتگاه آوریتاب میزان ارزیابی(، در تحقیقی با عنوان 1394خییی و همکاران )درستکارگل

بر اساس مدل مکان محور نکارود،  منتخ  حوضه روستاهای در سیالب مخاطره برابر در ها

(DROPبه این نتیجه رسیده ) آوری ارار های مورد م العه در شرایط متفاوت تابسکونتگاهاند که

 دارندچ

کالبدی  آوریتاب میزان ارزیابی و ای با عنوان سنجش(، در مقاله1394رضایی و همکاران )

اند به این نتیجه رسیده تهران، های شهر محیه :موردی م العه زلزله برابر در شهری هایاجتماع

 و وضعیت بدترین و بهترین در کالبدی آورینهر تاب از ترتی ، به مرغی ایعه و ای ریه محیة که

  دارندچ ارار کالبدی آوریتاب نهر از سوم دوم و هایرتبه در نارمك و ستارخان هایمحیه

وری در سبك زندگی، مورد آ( به بررسی و سنجش راهبردهای تاب1395فنی و معصومی )

آوری اند، نتایج نشان داده که تابشهر تهران، پرداخته 19پژوهی: محیه شکوفه شمالی من قه 

محیه شکوفه شمالی در حد متوسط است و میان عوامل موثر در سبك زندگی و تاب آوری 

همبستگی وجود داردچ رگرسیون اند متغیره هز نشان داده که به ترتی  عوامل اجتماعی، ااتصادی 

حیه می شودچ در نهایت جهت بررسی کاهش و نهادی موج  تاب اوری در سبك زندگی ساکنان م

اادام  SWOTآسی  پذیری در سبك زندگی محیه براساس نهر کارشناسان و با استفاده از مدل 

 استفاده شده استچ QSPMبه تدوین راهبردها و جهت اولویت بندی آنها از مدل 

های آوری محیهسنجش و ارزیابی میزان تابای با عنوان ( در مقاله1395ضرغامی و همکاران )

ری آوکه میزان تاباند دست یافتهنتایج (، به این شهری در برابر زلزله )بخش مرکزی شهر زنجان

د نتوانبا بیشترین تاثیر می و نهادی اجتماعی ابعاد و ستام یوب نادر بخش مرکزی شهر زنجان 

 استچ آوری محالت متفاوت از هزوضعیت تاب شوند و اینکه آوریسب  افزایش تاب

 کالبدی آوریتاب میزان ای با عنوان ارزیابی(، در مقاله1395دیزج و احدنژاد )سرینمحمدی

گیری اند معیاره با استفاده از مدل تصمیززنجان،  شهر :زلزله مورد م العه مخاطره برابر در شهری

جدید و نسبتاً اند که نواحی شمالی و شرای شهر که من بق بر بافت تودیز، به این نتیجه رسیده

 آوری باالیی برخوردارندچجدید باشند از تاب



 

 زلزله، م العه برابر در کالبدی آوریتاب ای با عنوان تحییل(، در مقاله1396) و همکاران روستا

 ساختمانی، مصال  شاخ  اند کهبه این نتایج رسیدهزاهدان،  مرزی شهر فرسوده بافت موردی؛

 ابنیه کیفیت دوم، اولویت استچ در  داده اختصاو خود به اهمیت راامتیاز و  ضری  باالترین

 استچ داده اختصاو خود ا عات به مساحت را امتیاز کمترین باالخره و اراردارد

آوری بر های تابای با عنوان تحییل اثرات ارتقای شاخ در مقاله (1396شایان و همکاران )

های روستایی در مقابل سیالب )مورد م العه نواحی روستایی شهرستان زرین پایداری سکونتگاه

آوری مربوط به های تابکه بیشترین اثرگذاری در بین شاخ  اندبه این نتیجه رسیدهدشت(، 

 شاخ  سرمایه اجتماعی و کمترین تاثیرگذاری مربوط به شاخ  ااتصادی استچ 

 تهران کالنشهر 12 من قه آوریتاب ا عنوان ارزیابی( در تحقیقی ب1396پور و همکاران )ساسان

 آوریبعد تاب تریناهمیت کز نهادی اند که بعدرسیده نتایج طبیعی، به این مخاطرات برابر در

 کز م یوبیت از طبیعی مخاطرات برابر در شهری آوریتاب ااتصادی بعد وضعیت همچنیناستچ 

 استچ در همراه ضعیف خییی نهادی، با م یوبیت و اکولوژی اجتماعی، ابعاد و وضعیت )ضعیف(

 مخاطرات در برابر تهران کالنشهر 12 من قه در شهری آوریتاب م یوبیت که اندکرده بیان نهایت

 مخاطرات برابر در من قه این بنابراین و است ضعیف خییی هامؤلفه و ابعاد کییه به توجه با طبیعی

 نیستچ پایدار و آورطبیعی تاب

محی ی اجتماعات -آوری نهادی و کالبدیای با عنوان تاب( در مقاله1397عبدالهی و همکاران )

های طبیعی، زلزله )م العه موردی: شهر کرمان(، به این نتیجه شهری در جهت کاهش بحران

آوری مناطق شهری آوری نهادی و کالبدی وجود دارد و تاباند که راب ه معناداری بین تابرسیده

 اوت از هز هستندچمتف

 
 پژوهیآینده پیشینه تحقیق مرتبط با -2-7-1

پژوهی انجام شده است، در ذیل ارائه در این بخش نیز آن دسته از م العاتی که با رویکرد آینده

 گرددچمی

 نگاری، یك ابزار اصیی در برخورد با توسعه پایدار،آینده با عنوان یقیدر تحق (2010) 1دستیت

و  یعموم یهایگذاراستیبه شدت در س یداریمفهوم پا ریاخ هایکه در دهه کندیم یرگیجهینت

رو امروزه همه مباحث مربوط به توسعه در  نیتجارت موفق عمل کرده استچ از ا یایدر دن یحت

صورت گرفته جهت  هایکه تالش یشوندچ در حال یابیارز یداریپا یارهایبا مع یستیدرجه اول با

 نیچ در ارسدیبه نهر م فیضع یداریپا هاییجهت ارائه استراتژ یاختصاص ژهیو هایل روشیتشک

 نگاریندهیآ نیراب ه ب زین داریتوسعه پا زانریو برنامه شگامانیانتقاد آن است که خود پ نیراستا اول

به طور عمده  هاکه آن کندیم یرگیجهینت قیتحق نای ادامه درچ اندرا دست کز گرفته داریو توسعه پا
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از  یکی نیو همچن یداریدر تحقق پا یابزار اصی كی تواندیم نگاریندهینکته مهز که آ نیاز ا

 در ویچ اندغافل مانده ایباشد، ناآگاه  یداریپا هاییو استراتژ هااستیس سهیمقا هایروش نیبهتر

 استچ رییدر جهان در حال تغ داریتحقق توسعه پا ،نگاریندهیکه هدف آ دنماییم دیباره تاک نای

 نیتوسعه در مورد تدو یزریشهر و برنامه نگاریندهیآ با عنوان یقیدر تحق (2011) 1جایزولودی

انداز و فرموله کردن اشز نیکه به دنبال تدو کندیبحث م 2020طرح توسعه بولونگان در سال 

آماده کردن  یاگونگگردد: یموراد ماین شامل  ینگارندهآی ندیشهر استچ فرا ندهیسال آ 25

کنندگان، مشارکت نبی در نهراتفاق جادیا مبنا ویسنار یزریو اجرا کردن روش برنامه ندهایفرا

بیونگان  یرا برا لیبد یهاندهآیفرموله شده که  یتیو روا یکیگراف یوهایسنار یطراح یاگونگ

مرج  شهر  ندهیآ برای اندازاشز كیکنندگان مشارکت وها،یسنار نیا هیبر پاکند و یکشف م

 یمنابع انسان تیبواس ه حما یتوسعه بخش کشاورز راستای در اندازاشز نیادچ ننماییفرموله م

 قاتیتحق ای یسنت هایینبیشپی خالف دهد بریچ گزارش پروژه نشان مباشدیم طیواجد شرا

توسعه  یمناس  و ادرتمند برا یزریابزار برنامه كی یونگاریسنار ژهیبو نگاریندهیمرسوم، روش آ

 وهایاست و سنار ینبیشیپ راابلیغ ندهیامر آن است که آ نیا یاصی لیدل ستا ایمن قه کپاراهی

 دهندچیرا م هایدگیچیبه مشارکت کنندگان اجازه درک پ

 ویسنار کردیبا رو ایتوسعه من قه نگاریندهآی خود با عنوان یدر رساله دکتر (1388) یزال

بکار  یهاو انواع روش نگاریندهیآ زمفاهی بسط ضمن ی،شراجانیاستان آذربا یمبنا، نمونه مورد

 نگاریندهیمورد استفاده در آ یهاروش ،ایو من قه یتوسعه شهر نگاریندهیگرفته شده در مورد آ

 شرایجانیرباعوامل موثر بر روند توسعه استان آذ زیارار داده و ن یرا مورد بررس ایتوسعه من قه

و  هیتوسعه استان را مورد تجز یآت یوهایسنار تاًینموده و نها  یو اهاراوب توسعه آن را تشر

که  شکلنچ بدیاستنموده  یراستا معرف نیم یوب را در ا یویسنار تیارار داده و در نها لیتحی

 یوهایسنار هیو ته یشراجانیموثر بر توسعه استان آذربا یدیعوامل کی یابیبا هدف ارز قیتحق

ااراوب  یرگیشکل یاستان انجام شده استچ محور اصی یروشیپ ندهیدر آ یمحتمل و باورکردن

استان و  یوبممکن، محتمل و م  یوهایسنار ییبر عوامل موثر بر توسعه استان و شناسا قیتحق

استان  از آنست که در یحاک قیتحق نیا جهیبوده استچ نت ویسنار نیانتخاب م یوب تر زین

 یفعی تیتوسعه هستند که وضع ندیو موثر بر فرا یاصی گرانیباز یدیعامل کی 16 شرایجانیآذربا

 یدهایگراه ام زیاستان ن یرو شیپ یاحتمال یوهایو سنار ستیعوامل اندان مناس  ن نیا

 یبحران طیواوع شرا گریاز طرف د یول دهندیم یوب در استان را نشان م طیبه واوع شرا یفراوان

و حساس استان  یدیکی یهاتیریحاصیه، مد جیبر اساس نتا قیتحق نیچ ادانندیرا دور از انتهار نم

د ارار یمورد اشاره و تاک هیپا هیکالن آنها را جهت تحقق اهداف نهر فیرا انتخاب و نقش و وظا
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برجسته، نخبگان و  رانیتوسعه استان متشکل از مد یراهبر تهیکم لیتشک نیداده استچ همچن

 انیتوسعه استان است که به صورت مداوم جر تیریمد نهیدر زم شنهاداتیاز جمیه پ انیدانشگاه

و  رانیالزم را به مد یآن، رهنمودها ندیفرا شناسی یو ضمن آس یابیتوسعه در استان را ارز

 .ندیارائه نما رانیگزیتصم

 لیشناخت و تحی یبرا یابزار ،یساختار لتحیی روش تحت عنوان ایدر مقاله (1391ی )ربان

در موضوعات و مسائل  یساختار لیتحی معرفی ی، بهموضوعات شهر ندهیموثر بر آ یرهایمتغ

 ییتوانا ،یدر مسائل شهر یییاستفاده از روش تحی خچهیمربوط به شهر پرداخته و ضمن اشاره به تار

کاربرد  وینموده استچ  انیب زستیس كیدر توسعه  شرانیپ یرهایروش را در شناخت متغ نیا

به عنوان  ستزیس كی هایجهت پردازش داده یوتریکامپ یرا به عنوان ابزار MICMAC افزارنرم

افزار و بر اساس پراکنش نرم نینموده است و اذعان داشته است که با استفاده از ا انیساختار ب كی

در مراحل  زان،ریو برنامه رانیمد یآنها مشخ  و مبنا یهایژگیدر محور مختصات، و رهایغمت

 .ردگییارار م یزریبرنامه یبعد

به  ینهر یکردهایدر رو پژوهیندهیآ شناسیمعرفتبا عنوان  ایدر مقاله( 1394ی )میمق

بنیادی با روش توصیفی و اسنادی  یکردیدر رو ،و صنعت ساختمان یمعمار ،یشهر یزریبرنامه

 شده پرداخته شهری ریزیبرنامه و م العات نهام و شهرها آینده در پژوهیآینده شناسیبه معرف

 ندیکه فرآ کندیاشاره م یبرده استچ وچ که از روش تحییل من قی و تحییل استداللی بهرهاست

موضوع بر  تیمحور ندیفرآ نیاستچ در ا یو متشکل از شش مرحیه کی یخ  ،یسنت یزریبرنامه

که ممکن  وستهیناپ هایبر روند یدیتاک چگونهیاست که ه ندهیگذشته در آ هایروند ینبیشیپ

است است  نگریندهیدر خصوو آ ایهعمد اریضعف بس یلذا دارا شودیرخ دهد نم ندهیآ راست د

 نوین ریزیبه نهام جدید برنامه نیچ بنابرادهدیارار نم یرا مورد بررس ندهیآ یهایژگیاون تمام و

 چدیتاک یپژوهندهیآ هایروش از گیریبهره با معماری و شهرسازی در

سبز  یتوسعه فضا یکیساختار اکولوژ یبا عنوان الگوساز یدر رساله دکتر (1395) یموریت

سبز  یفضاها تیاهم یضمن بررس ،زی: کالنشهر تبرینمونه مورد ی،پژوهندهیآ کردیبا رو یشهر

کشورها در راب ه با  ریآن و تجارب سا یاصول یزیرو مقررات برنامه نیاوان ،یشهر یدر زندگ

برنامه در اند مرحیه از  یجهت نهرسنج ؛یدلف یهااز روش یبیسبز با ترک یفضاها یزری

 کارشناسان، 
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Abstract 

Research Aim: Nowadays, urban or city resistant subject is one of main discussions in 

urban planning. This subject will pay attention with future Research pattern; because using 

future survey pattern cause to easy planning to position improvement in future with 

scientific method in reducing hazards and vulnerabilities. So, the aim of current study 

relates to Ardebil city resistant with future Research Approach 

Research method: Current study is applied according to aim and it is discovering case 

according to nature. Library and field methods were used to data and information 

gathering. Study statistical society, include related experts and citizens and they counted 

with whole case and we determined their size with different methods. Also we have been 

used various methods for sampling. Different models and software were used along data 

analysis. In current study, special models and software were applied according to aims. In 

order to recognize Ardebil city human and environmental hazards ; partial at least squares 

was used in framework of Smart-PLS Software, Vicore multivariate decision model was 

used to plan drawing and ranging in framework of Arc GIS Software; ANP model was 

used to leveling and weighting in study factors in framework of super decision Software; 

structural analysis was applied to recognize key propellers in framework of MICMAC 

Software; Scenario Wizards Software was used to scenario writing and at last SOAR 

model was used to guidelines presenting and HOQ model was applied to determine High 

quality matrix house. 
Findings & Conclusion: Results showed that; severe cold and ice, earthquake, wind, 

hurricane, severe snow are main natural hazards and economic problems (unemployment), 

diseases (stomach cancer), street accident, crime (turbulence, robbery and theft) are main 

human hazards in Ardebil city. Ardebil city is located in middle level according to 

resistant. 33.5 % of this city space are in low resistant vulnerability; 31% of spaces are in 

middle resistant and 35.5% of spaces are in high resistant position. New constructed towns 

and city central part have high resistant position against other tissues. Also 7 factors such 

as education level, knowledge, buildings position, institute bed, income, lines and saving 

centers, social investment, hazard applications are as key propellers in urban or city 

resistant. Also 5 strong scenarios were exploited and 3 scenarios are located in proper 

position and 2 scenarios are located in critical position. For 3 strong scenarios a guideline 

was presented according to using training plans, inside and outside experiences, toward of 

citizens about learning knowledge and applying inside & outside organizations plan along 

social resistant position and citizens institution (knowledge rising, improvement of 

institutional bed and social investment) which they are main guidelines to enhance Ardebil 

city resistant position.  

Keywords: Urban Resistant, Environmental Hazards, Future Research, Scenario writing, 

Ardebil City. 
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