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آوری، هنوز این مفهوم فاقد در فراگیر گذشت بیش از سه دهه از تحقیقات اولیه در مورد تاب باوجود

های موجود است. بسیاری از تناقض های مختلف علمی و ازجمله مدیریت سوانحعملیاتی در حوزه و

های مفهومی بنیادی های متدولوژیک، تفاوتآوری از تمایالت شناختی، روشبر سر معنای تاب

های اکولوژیکی، اجتماعی یا ترکیبی از هر ق در سیستمیهایی که بر تحقموجود و همچنین دیدگاه

 پیش خطر پذیرش و تحمل ظرفیت که است شهری آورتاب . شهرشودکنند ناشی میدو تمرکز می

 تغییرات خطر، وقوع زمان در. است تغییرپذیر و پویا شهر این سیستم. دارد را سیستم فروپاشی از

 پذیرش و عقب به برگشت توانایی شهر این گردد،بازمی تعادل حالت به بازهم و کندمی جذب را

ایران در مجالت  در شهری آوریتاب حوزه در پژوهش های اخیرسال . دردارد را تهدید

 این در پژوهش ضرورت با دانشگاهی جامعه است و بوده جغرافیایی رو به افزایش یپژوهشیعلم

 این به نیل برای سیستماتیک )روشی لیفراتحلپژوهش با روش  رو ایناند. ازاینشده آشنا حوزه

 و است( پژوهشی مسئله یک به مربوط مطالعات از حاصل کمی هاییافته آماری تحلیل با اهداف

مجالت  در شهری آوریتاب حوزه در شدهمقاالت پژوهشی نوشته بندیدسته و شناسایی باهدف

 که مقاالتی شناسایی و وجوجست از پس کهطوریبه است؛ نگارش شده جغرافیایی یپژوهشیعلم

 به ها،آن ماهیت و رویکردها بافهم اند،پرداخته یادشده موضوع به مستقیماً اخیر هایسال طی

 تحلیل و آوریجمع هایروش گیری،نمونه ها،شناسی، شاخصروش شامل مقاالت ساختار بررسی

 هاپژوهش نتیجه واکاوی کنیم. منفی های مثبت وجنبه تا پرداختیم آمدهدستبه نتایج و هاداده

 هرچند. است نشده سازینظریه به منجر و بوده آزمایی نظریه نوعی مقاالت همه که است آن از حاکی

 ماهیت بهباتوجه اند،داده ارائه را ایتازه و خوب بسیار پیشنهادهای و الگوها هاپژوهش از برخی که

 قرارداد. سازنظریه و بنیادی هایپژوهش رده در را هاآن تواننمی هاپژوهش

.آوری، جغرافیاپذیری، شاخص تابشهری، آسیب یآورتاب، لیفراتحل: هادواژهیکل
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 فراتحلیلی بر پژوهش هاي تاب آوري/ پوراحمد و همکاران

 مقدمه
های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، های اخیر در حوزهسابقه در سالسابقه و کمهای بیمتعاقب تحوالت و بحران 

(. شهرها 41 :4931ها شده است )آقا محمدی و غیاثوند،تعبیر متداولی در طیفی از رشته« آوریتاب»محیطی، زیست

 آورابتتوانند رادیکال و یا تغییرات تدریجی باشند. برای این تغییرات میباشند که همیشه بستر وقوع تغییرات مختلف می

ر قرار ها را تحت تأثیتواند آنتنها قابلیت نظارت مداوم شرایط مختلف اجرا، بلکه تمام روندهایی که میکردن یک شهر نه

توان در عوامل طبیعی، عوامل را میتعادل جوامع  بردنازبیندهد را نیز باید در نظر داشت. عوامل مؤثر در کاهش یا 

بشر از دیرزمان در تالش و  (.Desouza and Flanery,2013 :89-99) تکنولوژی، عوامل اقتصادی، عوامل انسانی دید

ور منظبه محیطی عاری از خطر و آمادگی در برابر پیشامدهای احتمالی ناشی از وقوع حوادث به دستیابیتکاپو برای 

های شهری است و شدن به مکاناینکه جهان در حال تبدیل بهباتوجهخویش بوده است.  خانوادةو  حفاظت از جان، مال

کنند و با افزایش تعداد و تنوع سوانح درصد مردم دنیا در شهرها زندگی می 22بیش از  0202شود در سال بینی میپیش

ر های اخیجوامع بشری ایجادشده است. بررسیطبیعی در جوامع انسانی چالشی در روند تحقق توسعه پایدار در حیات 

بالی طبیعی شده  022منجر به شناسایی  0224خسارات ناشی از بالیای طبیعی در سرتاسر جهان و در سال  بادررابطه

میلیارد دالر خسارت بیمه ایجادشده  2/44میلیارد دالر خسارت اقتصادی،  93کشته  02222ها آن درنتیجهاست که 

های اخیر مفهوم جدیدی با غیرمترقبه بودن حوادث باعث شده است که در سال (.Munich Re group, 2001:8)است 

پذیری جامعه محلی در مقابل تغییرات آوری سازگاری و انعطافآوری به ادبیات مدیریت بحران وارد شود تابنام تاب

یرساختی و برای ارتقای کیفیت ز -ی البدقتصادی، کا -ی پذیری اجتماعحاصل از بروز سوانح همراه با کاهش آسیب

آوری یا آوری یکی از واژگان متداول در ادبیات بحران در دانش شهرسازی امروز، صفت تابشود. تابزندگی تعریف می

های اکولوژیکی برای جذب اختالالت و نیز برای ( که به ظرفیت سیستم99 :4932بندر آباد، انعطاف برای شهر است )

تواند شود یا به تعریفی دیگر شدت اختاللی که سیستم میها و ساختارهای الزم و ذاتی سیستم اطالق میحفظ بازخورد

کنند، به که رفتار آن را کنترل می فرایندهاییآن را جذب کند قبل از اینکه ساختار سیستم از طریق تغییر متغیرها و 

اش آوری در حال حاضر فارغ از ابعاد پیچیده فلسفیهوم تاب(. مف9: 4930ساختار متفاوتی تبدیل شود )پریور و همکاران،

تر مشخص نبودن نحوه تأثیر و نمودش در شهرسازی و مدیریت بحران، و نبود شفافیت و درک یکسان از آن و از همه مهم

ن جوامع اختس آورتاباست. تمرکز مستقیم بر  قرار گرفتهای موردتوجه گسترده به طوردر راستای تحقق توسعه پایدار، 

آوری شهرها در برابر وقوع بحران های آن، به این دلیل حائز اهمیت است که تابپذیریجای مقابله با آسیبشهری، به

پذیری و انطباق جوامع شهری با معیشت ساکنانش شود تواند منجر به اقداماتی همچون افزایش ظرفیت انعطافمی

(Mayunga, 2007:3.)  ها در مجموعه مطالعات برای دستیابی به اجماع مورد یا تحلیل تحلیل لیلفراتحاستفاده از روش

توصیه محققان است. برخالف علوم طبیعی و دقیق که مبانی مطالعاتی صریحی دارند، مطالعات اجتماعی، رفتاری و 

(. این نوع مطالعه 00: 4930و همکاران،  شفیعیاند )های شهری شامل مفاهیم انتزاعی و در حال تحولمدیریتی در عرصه

شده و رایج نیست و در انجام آن نقص و های علمی هنوز چندان شناختهدر توسعه و بلوغ حوزه فراتحلیلباوجود اهمیت 

های پژوهشی و سردبیران مجالت باید رهنمودهایی را برای تدوین مقاله پژوهشی ناهماهنگی وجود دارد. نویسندگان مقاله

ه ب فراتحلیلموردنظر قرار دهند. این بررسی گامی در جهت شناساندن مبانی و منابع  لیلفراتحمناسب برای ورود به 

های داخل کشور ویژه پژوهشهای روزافزون، بهجامعه علمی در حکم رویکردی نو و ضروری به تلفیق و ارزیابی پژوهش

 شدهبر اساس واحد مطالعات انجام بندی مشخصیکند تا جمعاین امکان را فراهم می فراتحلیلاست. استفاده از روش 

مبادرت  فراتحلیلآوری شهری با رویکرد های علمی حوزه تابحاصل گردد. در همین راستا پژوهش به بازخوانی پژوهش

کند.می

اند با رویکردی بازنگرانه و کالبدشده و راهی که این تولیدات علمی طی کردههای انجامدرواقع تحلیلی بر پژوهش

زاده و ها کمک کند )اسماعیلها و رفع نواقص و ضعفسازی قوتتواند به برجسته( میفراتحلیل)روش شکافانه 
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 آوریبندی مقاالت پژوهشی نگارش شده در حوزه تابرو پژوهش حاضر باهدف شناسایی و دسته(. ازاین1: 4932همکاران،

وجو و شناسایی مقاالتی که طی ه پس از جستکطوریجغرافیایی نگارش شده است؛ به پژوهشیعلمیشهری در مجالت 

ها، به بررسی ساختار مقاالت شامل رویکردها و ماهیت آن بافهماند، های اخیر مستقیماً به موضوع یادشده پرداختهسال

آمده خواهیم پرداخت تا دستها و نتایج بهآوری و تحلیل دادههای جمعگیری، روشها، نمونهشناسی، شاخصروش

های مثبت و منفی واکاوی شود. بدین ترتیب و در راستای نیل به این هدف، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال جنبه

منتشرشده داخلی در  پژوهشیعلمیمقاالت  ها خواهیم بود.گویی به آنپاسخ پژوهش در پی فرایندزیر است که در 

 هایی دارند؟شده چه ویژگیسی و نتایج کسبشناآوری شهری ازنظر روشنشریات جغرافیایی ایران در حوزه تاب

مبانی نظری
 آوریمفهوم تاب

پرش به »به معنای  Resilioرود که از ریشه التین به کار می« بازگشت به گذشته»اغلب به مفهوم  آوریتابواژه 

لف از اکولوژی های مختآوری مفهومی است که در میان رشتهتاب .(Klein et al, 2003:39)شده است گرفته« گذشته

زیست تا اقتصاد و سیاست جایگاه خود را کرده است. در میان تمامی تعاریف این مفهوم، همان ظرفیت جذب و محیط

در سطح جهانی تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات  .دهدبه آن اشاره کرد خود را نشان می باراولینکه هولینگ 

 آوری در مقابل سوانح تغییرپذیری به افزایش تابرکز صرف بر کاهش آسیبکه دیدگاه غالب تمطوریشود بهدیده می

 آوربتاهای جوامع های کاهش مخاطرات باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگیاست. بر اساس این نگرش برنامه پیدا کرده

 ند و در زنجیره مدیریت سوانحباش آورتابهای جوامع باشند و در زنجیره مدیریت سوانح به دنبال ایجاد و تقویت ویژگی

رویکرد به ماهیت مراحل مدیریت  عنوانبهترویج این مفهوم  .(Cutter et al, 2008: 3)آوری نیز توجه کنندبه مفهوم تاب

 4المللی کاهش سوانح سازمان ملل متحدگردد. از زمان تصویب چارچوب قانونی طرح هیوگو در راهبرد بینبحران برمی

ی به پذیری به نحو بارزکاهش آسیب درنظرگرفتنریزی برای تقلیل خطرهای ناشی از سوانح، بدون رنامهب فرایندهدف و 

 (.Mayunga, 2007: 1آوری در جوامع معطوف شد )افزایش و بهبود تاب
های علمی مختلفآوری در رشتهها و مفاهیم تابتعریف . 4جدول   

هاتعریف علوم  

دهی مجدد، مقدار آشفتگی حالت اولیه، ظرفیت سیستم برای جذب آشفتگی و سازمان سرعت بازگشت سیستم به اکولوژی

تواند جذب کند و هنوز در همان وضعیت باقی بماند.که سیستم می  

ها باعث افزایش قابلیت یادگیری از سوانح یادگیری برای زندگی باوجود تغییرات و عدم قطعیت، تنوع تقویت اکولوژی اجتماعی

دهی.منظور یادگیری، ایجاد فرصت برای خودسازمانواع گوناگون دانش بهشود، انمی  

گسیختگی اجتماعی، های بازیابی برای کاهش ازهمها، انجام فعالیتها و آشفتگیتوانایی جوامع برای انطباق با تنش اجتماعی

ایمنی ساکنان، میزان  البردنباپذیری با استفاده از منابع فیزیکی و اقتصادی، توسعه منابع برای ظرفیت برگشت

سریع. بازتوانیظرفیت یک سیستم یا بخشی از آن برای جذب حوادث مخاطره انگیز و   

های ناشی از مخاطرات کاهش خسارت هها را قادر بکه آنطوریواکنش و سازگاری ذاتی جوامع در برابر مخاطرات به اقتصاد

 سازد.

شناسیروان رغم چالش، عملکرد مثبت در در مقابل مصائب، جریانی از ظرفیت سازگاری موفق علی نشینیتوانایی فرد برای عقب 

مدت و شدید.های طوالنیپی شوک  

گردد.به حالت تعادل برمی جاییجابهنظر از نوسان موردنیاز بعد از سرعتی که با آن سیستم صرف علوم پایه  
02-01، 4913منبع: رضایی و همکاران، 

1 UNISDR 

پژوهشهاى جغرافیاى اقتصادى

1411 زمستان، 1-19، 2، شماره 1پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره  
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فراتحلیلی بر پژوهش هاي تاب آوري/ پوراحمد و همکاران

 آوریو تحلیل تاب های سنجشمدل 

رات در برابر مخاط آورتابآوری و اجتماعات های بسیار اساسی در مطالعات و تحقیقات مرتبط با تابیکی دیگر از جنبه 

که همه تحقیقات مربوط به مخاطره آوری است. ازآنجاییبه شیوه مناسب از سنجش میزان تاب پیداکردنطبیعی، دست 

دارند، به علت ماهیت چندوجهی منظور کاهش خطر سوانح گام برمیعلمی فر فناوری و بهو سوانح طبیعی در جهت بهبود 

های مفهومی به ارزیابی آن گذار از چارچوب -که شامل ابعاد اکولوژیکی، اقتصادی، نهادی و اجتماعی است  -آوری تاب

پذیری جوامع برای کاهش عطافآوری به بررسی انهای تابکه مدلبرانگیز شده است. ازآنجاییپیچیده و چالش

ها موردمطالعه و تحلیل قرار گیرند. تاکنون، پردازند، الزم است این مدلپذیری در مقابل پیامدهای مخاطرات میآسیب

اند آوری در برابر سوانح پرداختههایی خاص از تاباند که هر یک به جنبههای متعددی پیشنهاد کردهمحققان مدل

(Tobin, 1999:7.) 

ها، اطالعات، دانش، های مهارتشده است، بر عوامل مشابهی مانند منابع اقتصادی، سرمایههایی که ارائهبیشتر مدل 

پذیری توانند باعث کاهش آسیبهای مشترک جامعه که میهای حمایتی، دسترسی به خدمات و ارزشحمایت و شبکه

عی دیگر، سرمایه اجتماعبارتاند. بهح طبیعی شوند، توجه کردهآوری جامعه به دنبال تهدیدهایی مثل سوانو افزایش تاب

رو، آوری جامعه همراه است. ازاینصورت مثبت با تابها دانست که بهتوان مفهوم مشترک در همه این مدلرا می

حلی است آوری با مداخله و مشارکت اندک اجتماعات مها تمرکز روی یک یا چند بعد از تابمحدودیت بیشتر این مدل

هایی که ارائه شد، بیشتر جنبه پردازند. همچنین، به لحاظ عملیاتی شدن مدلتر به این مفهوم نمیو در سطح وسیع

 ,Dfd) مدل معیشت پایدار (Tobin,440-1999:437 دهند تا سنجش؛ مثل مدل توبین )آوری را نشان میمفهومی تاب

های خاصی که به جنبه (Mayanga,2007:7 )و مدل مکانی  (Davis,2006 :24-11)زمانی  -مدل خطی  ،(35 :2005

آوری )اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی ماهیت چندبعدی تاب بهباتوجهبنابراین، الزم است  کنندآوری اشاره میاز تاب

 ندرنظرگرفتعالوه بر نوعی هایی ارائه و پیشنهاد شوند که بهمحیطی( که اجماع علمی هم در این زمینه وجود دارد، مدل -

 شده،های ارائهرو از بین مدلتمام این ابعاد به نقش اجتماعات محلی از طریق مشارکت نیز توجه داشته باشند. ازاین

آوری در مقابل سوانح طبیعی برای ارزیابی و سنجش تاب 4محور( و مدل اجتماع0242و  0221ترتیب مدل مکانی کاتر )

محور بر نقش کلیدی انی کاتر به ابعاد چهارگانه یادشده توجه کرده است و مدل اجتماعمناسب هستند؛ زیرا مدل مک

 جوامع محلی و مشارکت آنان در فرایند مدیریت سوانح طبیعی تأکید دارد.

عنوان فرایندی دینامیک و وابسته به شرایط پیشین، شدت سوانح، زمان بین مخاطرات و آوری بهدر مدل کاتر، تاب

وجود دارد. اول اینکه  DROPسازی از های مختلفی در مفهومشود. از دیدگاه او، فرضیهگرا تعریف میامل برونتأثیر عو

تواند با دیگر حوادث نظیر تروریسم و مخاطرات تکنولوژیکی این مدل برای بررسی مخاطرات طبیعی ایجادشده؛ اما می

های ایجادشده ع متمرکز است؛ در این صورت آن را از مدلآوری در سطح اجتمابر تاب DROPسازگار شود. دوم اینکه 

کند. سوم اینکه کانون های مختلف متمایز میهای مبتنی بر بخشآوری در سطوح خرد و کالن با مدلبرای ارزیابی تاب

آوری دل، تابها را از فرایندهای اجتماعی جدا کرد. این متوان آنهاست و نمیآوری اجتماعی مکاناصلی این مدل بر تاب

ا یک توان تصاویری در زمان و یشده را میبینیدهد. شرایط پیششده یا ذاتی و با یک فرایند نشان میبینیرا شرط پیش

سازی دینامیک باشند. تائر در مطالعه دیگر شود این مفهوموضعیت ایسنا دانست؛ اما فرایندهای پس از حادثه باعث می

آوری سوانح در جوامع بر گیری شرایط موجود مؤثر بر تابها را برای اندازهاز شاخصای مجموعه 0242خود در سال 

محور یک رویکرد مدیریت پایین به باالست که به مشارکت مردم در حل مدل اجتماع ارائه کرد. DROPاساس مدل 

ها و و تقویت توانایی پذیری جوامعهای ناشی از وقوع سوانح طبیعی توجه دارد. هدف این مدل، کاهش آسیببحران

. در این رویکرد، (Yodmani,8 :2000)مشارکت مردم برای مقابله با خطرهای ناشی از وقوع سوانح طبیعی است 

ها کمک کرد و شود که توانایی عمل و مشارکت دارند نه جوامعی که باید به آنمی یجوامع تلق آورتاباجتماعات محلی 

1 CBDM 
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بااینکه آنان ناتوان هستند. ازاینرو، رویکرد حاضر از همکاري اجتماعی محلی و مشارکت محلی در فرایند مدیریتسوانح 
 .(Buckle,2000: 9) استقبال میکند

آوری در مدیریت سوانح طبیعیهای تابمدل. 0جدول   

 منابع ویژگی مدل

چارچوب اتخاذشده آن  شده کهآوری جوامع واقع در مناطق پرمخاطره مطرحاین مدل برای ارزیابی تاب مدل تویین

ل خطر، الگوی یآوری جامعه سه الگوی: تقلنحوة پایداری و تاب دادننشانبیشتر اکولوژیکی است و برای 

مطرح  آورتابهای جامعه پایدار و نهایت ویژگی شده است. درجمعیتی استفاده -بازیابی و الگوی ساختاری 

آوری اجتماعات در مقابل مخاطرات پایداری و تاب شود. هدف نهایی این چارچوب، دسترسی به میزانمی

 طبیعی است.

Marshall Et 

All,2013:41 

 -ی مدل خط

مانی دیویسز  

(0223)  

تواند در طول دهد جامعه در قالب یک خط زمانی در شرایط خاص به دنبال توسعه میاین مدل نشان می

جذب و تحمل تنش و خطر  -4حله است: پذیری خود را بهبود بخشد. این مدل دارای سه مرزمان، آسیب

برگشت به تعادل پس از سانحه یعنی توانایی و ظرفیت برگشت به تعادل در هنگام و  -0قبل از سانحه؛ 

.شوند آورتابتغییراتی در جوامع برای اینکه ایمن و  -9بعد از سوانح؛   

Boxer & 

Sloan,2013:

215

مدل سرمایه 

 محور

آوری جامعه در برابر سوانح مبتنی بر انواع سرمایهبی برای ارزیابی تابعنوان چارچو این مدل به

وسیله تواند بهشده است. هریک از انواع سرمایه میاجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، انسانی و طبیعی مطرح

 گیری شود. لزوم استفاده از رویکردآوری جامعه در برابر سوانح اندازهعوامل مختلف برای ارزیابی تاب

سرمایه به این معناست که سرمایه شامل عناصری است که برای توسعه اقتصادی جامعه الزم است و هرچه 

شود.های اقتصادی جامعه بیشتر باشد، توانایی بالقوه جامعه برای کاهش آثار سوانح بیشتر میفرصت  

Mayanga, 

2007

 مدل مکانی
)DROP( 

ای از شده است و ارزیابی مقایسهپذیری طراحیآوری و آسیبن تابیرابطه ب کردنروشنمنظور این مدل به

آوری را فرایندی دینامیک و وابسته کند. این مدل، تابآوری سوانح در سطح محلی و جامعه ارائه میتاب

کند. گام اول این مدل گرا تعریف میبه شرایط قبلی، شدت سوانح، زمان بین مخاطرات و تأثیر عوامل برون

مجموعه پیشنهادی از متغیرهای اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی است. گام بعدی در این ارائه یک 

.ها و سپس بررسی آن در دنیای واقعی استای از شاخصمدل، عملیاتی کردن و ایجاد مجموعه  

Cutter et al, 

2008

مدل شاخص 

خط مبنا
)BRIC( 

آوری سوانح در جوامع گیری شرایط موجود مؤثر بر تابها را برای اندازهای از شاخصاین مدل مجموعه

به متغیرهای خاص جهت ایجاد  دستیابیکند. روش آن، استفاده از شاخص ترکیبی برای تعیین و ارائه می

آوری سوانحها از مدل مکانی تابن شاخصییآوری است. جهت تعیک مقیاس جمعی از تاب  (DROP)

استفاده  -کند آوری مشخص است و بر شرایط قبلی تمرکز میو تابپذیری که در آن ارتباط بین آسیب

گرفته شد. برای تحلیل به کار یل فکیهای موردنظر از این ابعاد تشآوری، شاخصشد و بر مبنای ابعاد تاب

ها و ابعاد یک از روشاین مدل با تصویرسازی نتایج نهایی، یک بررسی کلی تطبیقی سریع را از اینکه کدام

دهد. همچنین، تر هستند ارائه میها و ابعاد مهمآوری، بیشتر از سایر روشهای خط مبنای تاباخصدر ش

.شودکند که چه مداخالت اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی باعث بهبود کلی جامعه میتعیین می  

Cutter et 

al, 2010

مدل مدیریت 

سوانح 

محوراجتماع  
)CBDM( 

های ناشی از وقوع مدیریتی پایین به باالست که به مشارکت مردم در حل بحراناین مدل یک رویکرد 

ها و مشارکت مردم برای پذیری جوامع و تقویت تواناییسوانح طبیعی توجه دارد. هدف آن، کاهش آسیب

.مقابله با خطرهای ناشی از وقوع سوانح طبیعی است  

رفیعیان و 

همکاران، 

4913 :43-

14 

 روش پژوهش
های علمی، ویژگی همیشگی دانش بشری بوده و بحران در پژوهش، ت دانش به مدد نتایج حاصل از پژوهشانباش

حد انتشارات علمی، حتی در  از برازنده علوم مختلف امروزی است. دلیل این بحران بیشتر حجم زیاد و پراکندگی بیش

ان، و همکار نصر الهیها و لنزهای مختلف است )یک موقع خام و پرداختن به ابعاد گوناگون یک مسئله پژوهشی از منظر

به نتایج مطمئن، رفع تناقضات موجود در انواع مطالعات و کشف  یافتندستها برای در پژوهش و(. کندوکا031: 4930

پژوهشهاى جغرافیاى اقتصادى
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پوراحمد و همکاران /فراتحلیلی بر پژوهش های تاب آوری

امکان تعیین شکاف بین پژوهش و عمل را فراهم  فراتحلیلهای دانشی از بیشتر اهداف پژوهش علمی است. روش شکاف

بنابراین در راستای  (Koufogiannakis, 2012:91) وعی تلخیص مستند نتایج حاصل از متون پژوهشی استکرده و ن

 های کمی وشده است و به فراخور نیاز در قالب روشیا تحلیل محتوا بهره گرفته فراتحلیلنیل به هدف فوق از روش 

شگردی آماری برای ترکیب نتایج حاصل  اتحلیلفر(. 3: 4932 زاده و همکاران،شده است )اسماعیلکیفی صورت گرفته

کمی )آماری  قیای کلی و مستلزم تلفبه نتیجه از مطالعات پژوهشی مختلف در باب یک مسئله پژوهشی ویژه برای حصول

یاتی ق ریاضیهای دقیق را در پرتو تلفهای حاصل از مطالعات مختلف است و امکان حصول به یافتهو ریاضیاتی( یافته

 (.10: 4912، خواجه نوریکند )ایمان و میفراهم 

های مختلف تقریباً یکسان و دارای سیر مشخصی است. پژوهش ( ازنظر پژوهشگران حوزه4)شکل فراتحلیلمراحل انجام 

استفاده در حوزه  ها و الگوهای موردسازی پژوهشمشی و بهبود و بهینهتعیین خط بر مبنیهدف خود  به توجه باحاضر 

 شدههای تدوینگیرد. قلمرو پژوهش کنونی، پژوهشای قرار میتوسعه -های کاربردی ی شهری، در گروه پژوهشآورتاب

پس از بیان مسئله به  اساس براینآوری شهری در داخل ایران است؛ پژوهشی در حوزه تاب -در قالب مقاالت علمی 

رط آراء کارشناسان ش بهباتوجهمبادرت شد و  راتحلیلفسؤاالت پژوهشی، به تعیین معیارهای ورود مطالعات مستقل به 

های اولیه پژوهش تعیین شد. عنوان معیار و شرط ورودی دادهآوری شهری بهموضوع با کلیدواژه مرتبط با تاب دارابودن

تحلیل  آوری شهری وارد مرحله کدگذاری ومقاله مرتبط با حوزه تاب 01پس از جست و بازیابی منابع و مطالعات تعداد 

هش های موردمطالعه در این پژوشدند و پس از تلخیص به تبیین نتایج مبادرت شد شکل زیر مدل عملیاتی پژوهش و گام

دهد.را نشان می

دل و مراحل عملیاتی پژوهشم . 4شکل 
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 های تحقیقیافته
شهری در مجالت جغرافیایی تا آوری هایی که در حوزه تابشده، تمام پژوهشهای انجامو تحلیل پژوهش بررسیبرای 

.مقاله گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت 01در تعداد  9نگارش شده بود مطابق جدول  30زمستان 

آوری شهری در مجالت جغرافیاییشده در حوزه تابهای تدوینپژوهش .9دول ج  

 نام مجله سال نوع عنوان

لرزه با در برابر زمین یی شهرآوراراضی در افزایش تاب یریزی کاربرکاربرد برنامه

GISاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی  : شهر سبزوار(ی)مورد   

پژوهشیعلمی مطالعات جغرافیایی  4939 

 مناطق خشک

وکارهای گردشگری در نواحی روستایی مورد: حوزه نفوذ آوری کسبتحلیل تاب

 گردشگاهی شهر مشهد

پژوهشیعلمی و فصلنامه اقتصاد فضا  4933 

 توسعه روستایی

آوری معیشت روستاییان در دهستان بخشی اقتصاد روستایی بر تاباثرات تنوع

شهرستان چناران اردکان  

پژوهشیعلمی فصلنامه اقتصاد فضا و  4933 

 توسعه روستایی

آوری کالبدی در بافت مرکزی شهر همدان های تابسنجش و تحلیل فضایی مؤلفه

ضایی مورانبا استفاده از خودهمبستگی ف  

پژوهشیعلمی ریزی توسعه برنامه 4930 

 کالبدی

آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطیتحلیل فضایی میزان تاب پژوهشیعلمی  ریزی توسعه برنامه 4933 

 کالبدی

های آوری کالبدی شهرها در برابر زلزله با استفاده از مدلارزیابی طیف تاب

ی شهر ایالم(ریزی )نمونه موردبرنامه  

پژوهشیعلمی ریزی توسعه برنامه 4933 

 کالبدی

ها و بررسی وضعیت مناطق چهارگانه شهر کرمان به لحاظ برخورداری از مؤلفه

آوریهای تابشاخص  

پژوهشیعلمی جغرافیای اجتماعی  4931 

 شهری

زلهشهر تبریز در برابر مخاطرة طبیعی زلهای حیاتی کالنآوری کاربریارزیابی تاب پژوهشیعلمی  های جغرافیا و پژوهش 4930 

ریزی شهریبرنامه  

های غیررسمی در مقابل مخاطرات آوری فردی ساکنین سکونتگاهتحلیل تاب

 محیطی )موردی: شهر ارومیه(

پژوهشیعلمی های جغرافیا و پژوهش 4933 

ریزی شهریبرنامه  

مدل ترکیبی  ای با استفاده از تحلیل فضایی وآوری منطقهبررسی تاب

WASPAS های استان خوزستان()موردی: شهرستان 

پژوهشیعلمی  آمایش سرزمین 4930 

آوری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی )مطالعه موردی: شهر سنجش میزان تاب

 بابل(

پژوهشیعلمی ریزی مطالعات برنامه 4930 

های انسانیسکونتگاه  

شهر تهران در برابر زلزله با  40نطقه م یالبدک آوریتابزان یل میو تحل یابیارز

FANPاستفاده از مدل  وریکو و   

پژوهشیعلمی  فصلنامه جغرافیا 4933 

های شهری در برابر زلزله آوری کالبدی اجتماعسنجش و ارزیابی میزان تاب

های شهر تهران()مطالعه موردی: محله  

پژوهشیعلمی ریزی مطالعات برنامه 4931 

یهای انسانسکونتگاه  

های غیررسمی در آوری سکونتگاهنقش حکمروایی مطلوب شهری در افزایش تاب

شهر تبریز(ایران )مطالعه موردی: کالن  

پژوهشیعلمی فصلنامه جغرافیا  4930 

ای(ریزی منطقه)برنامه  

های فرسوده شهری به روش آوری محله در مواجهه با زلزله در بافتمدیریت تاب

FAHP آباد تهران(ل)موردی: محله عبد 

پژوهشیعلمی فصلنامه جغرافیا  4930 

ای(ریزی منطقه)برنامه  

شهر تهران 40آوری منطقه های مؤثر اجتماعی در تابسنجش مؤلفه پژوهشیعلمی  مجله تحقیقات  4933 

 جغرافیایی

طبیعی کاربری اراضی شهرها )نمونه موردی: منطقه  -ی آوری ساختارارزیابی تاب

تهران( 4  

پژوهشیعلمی مجله تحقیقات  4933 

جغرافیایی

آوری شبکه ارتباطی شهری با رویکرد مدیریت بحران )نمونه بررسی و سنجش تاب

تهران( 0موردی منطقه   

پژوهشیعلمی های نو در نگرش 4930 

جغرافیای انسانی
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ی صورت موردتی که بهآوری شهری در کشور و برحسب استان حاکی از آن است که مقاالبررسی توزیع و گستره تاب

شده است.( انجام9( و مشهد )9(، آذربایجان شرقی )0شده است بیشترین فراوانی را به ترتیب روی تهران )انجام

های کشورآوری به تفکیک استانتاب حوزةشده در های انجامنمودار توزیع پژوهش .0شکل   

های کشورآوری به تفکیک استانتاب حوزةشده در های انجامنقشه توزیع پژوهش .9شکل   

آوری شهری در ایران در مجالت های حوزه تابدهد آغاز پژوهشنشان می گرفتهصورتهای تحلیلی بر پژوهش

رفته جامعه دانشگاهی جغرافیایی با ضرورت به بعد بوده است، رفته 4939های و در حوزه جغرافیا از سال پژوهشیعلمی

به انجام رسیده است. 33ها در سال درصد از پژوهش 21د و بیش از پژوهش در این حوزه آشنا ش

های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد آوری سکونتگاههای تابتحلیل شاخص

موردی: محله فرحزاد تهران(اجتماعی )  

پژوهشیعلمی های نو در نگرش 4933 

جغرافیای انسانی

آوری شهر کرمانهای تابارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه پژوهشیعلمی   جغرافیا و توسعه 4933 

شهر زاهدان( فرسودة؛ بافت یدر برابر زلزله )مورد یالبدکآوری ل تابیتحل پژوهشیعلمی  و توسعهجغرافیا  4933   

آوری شهرهای ایرانی اسالمی )نمونه موردی: شهر تبریز(سنجش تاب پژوهشیعلمی  مجله جغرافیا و توسعه  4933 

ایناحیه  

شهر اردبیل  یدر مقابل زلزله )نمونه مورد یآوری شهربندی تابسنجش و اولویت

 و مناطق چهارگانه آن(

پژوهشیعلمی جغرافیا و مخاطرات  4933 

 محیطی

آوری کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی بندی عوامل مؤثر بر افزایش تابویتاول

سالی( موردی: کشاورزان روستاهای شهرستان ایجرود)با تأکید بر خشک  

پژوهشیعلمی جغرافیا و مخاطرات  4933 

 محیطی
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                                                                         جدول 1. سال انجام پژوهشها

 درصد فراوانی سال

32تا  39  9 2/40  

33 41 9/21  

30 0 0/03  

که طوریها را دارد. بهبه لحاظ ماهیت نشان از غلبه تحقیقات کاربردی در پژوهش گرفتهصورتهای محتوای پژوهش

و  های کاربردیمناسبی را برای انجام پژوهش زمینةآوری رواج بیشتری داشت که یشتر برای تشریح ابعاد تاباوایل ب

های مناسب با شرایط ها هرچند که به ارائه الگوها و پیشنهادتالش برای حل مسائل شهری به وجود آورد. این پژوهش

 های بنیادی دست نیافته است.ژوهشهای جدیدی در قالب پشهرها انجامیده ولی به ارائه نظریه

درصد از مقاالت از ابزار  22دهد که حدود های پژوهش نشان میهای گردآوری اطالعات با توجه ماهیت و روشروش

های موردنیاز خود را ها اطالعات و دادهدرصد از پژوهش 99اند. حدود جهت گردآوری اطالعات استفاده کرده نامهپرسش

اند.آوری کردهای جمعی اسنادی و کتابخانهاز طریق ابزارها

شدههای انجامجزئیات روش تحقیق پژوهش .2جدول   

 درصد فراوانی روش

ایتوسعه ماهیت پژوهش  1 9/99  

0/33 43 کاربردی  

 2 2 بنیادی

حلیلیت -ی توصیف روش تحقیق  43 3/33  

یدانیم -ی پیمایش  9 2/40  

3/02 2 ترکیبی  

هاداده گردآوریفنون  ایتابخانهک -ی اسناد   1 9/99  

0/1 4 مصاحبه و مشاهده  

نامهپرسش  40 22 

2/40 9 ترکیبی  

اند و سایر مقاالت که بیش درصد از مقاالت به آزمون پایایی توجه کرده 12دهند که شده نشان میانجام هایپژوهش

 ؛ بنابرایناندانعکاسی از مقادیر پایایی ابزار سنجش را ارائه نداده های انجام مقالهروش بهباتوجهباشند از نیمی از مقاالت می

ها، قضاوت در مورد اندازه اثر و توان اذعان کرد که به دلیل عدم انعکاس مناسب مقادیر روایی و پایایی در پژوهشمی

ت ی ابزار سنجش در مقاالای از وضعیت روایی و پایایرو کرده است. خالصهبا مشکل روبه گرفتهصورتکیفیت مطالعات 

دهد.را ارائه می مورد بررسی
فراوانی پایایی ابزار سنجش .3جدول   

 درصد فراوانی پایایی

 پایایی ابزار سنجش
 12 44 دارد

 22 49 ندارد

 میانگین پایایی ابزار سنجش

0/2تا  2/2از   2 2 

3/2تا  0/2از   00 34 

3/2باالتر از   0 3 
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های اما بررسی پژوهش. شده به دنبال آن استر پژوهشگری سؤال پژوهشی و فرضیات مطرحو آغاز کار ه مبنا

ها پرسش و درصد از پژوهش 1/21دهد که در حدود از منظر ساختار تحلیلی بر اساس جدول زیر نشان می گرفتهصورت

ه ی که پژوهش به آن تکیه کند، بانشده است. هر پژوهش علمی باید با چارچوب پایهصراحت بیانیا فرضیات پژوهشی به

ها را دارای کند، تمام پژوهشکه هر پژوهشگری در پژوهش خود منطق خاصی را دنبال میسرانجام برسد. ازآنجایی

 بندی کردیم.چارچوب تحلیلی دسته

ده است. سازی نشها حاکی از آن است که همه مقاالت نوعی نظریه آزمایی بوده و منجر به نظریههای پژوهشیافته

ها ماهیت پژوهش بهباتوجهاند، ای را ارائه دادهها الگوها و پیشنهادهای بسیار خوب و تازههرچند که برخی از پژوهش

ساز قرارداد.های بنیادی و نظریهها را در رده پژوهشتوان آننمی

فراوانی مقاالت ازلحاظ چهارچوب تحقیق . 0جدول   

 درصد فراوانی فرضیه و چارچوب

 فرضیه پرسش و پژوهش
3/14 42 دارد  

1/21 41 ندارد  

 چهارچوب تحلیلی
 422 01 دارد

 2 2 ندارد

ماهیت پژوهش در استفاده از 

 نظریات

 2 2 نظریه آزمایی

سازی )ارائه نظریه(نظریه  01 422 

های تحلیل را نشان های مورداستفاده و همچنین ابزارازنظر تعداد شاخص مقاالتبندی جدول زیر نمایی از دسته

ها پژوهش اساسبراینآوری شهری معرفی و تشریح شدند، های تابکه در بخش مبانی نظری شاخص همان گونهدهد. می

اند و به سایر ابعاد آوری شهری استفاده کردهشاخص تاب 42ها کمتر از در صد از پژوهش 1/12بندی شدند. حدود دسته

اند آوری شهری سنجیدهشاخص را در تاب 42درصد از مقاالت بیش از  0/21اند. حدود ها پرداختهموضوع جدا از شاخص

اند.به سرانجام رسانده اساسبراینو پژوهش خود را 

هاهای بکار رفته در پژوهشجزئیات شاخص .1جدول   

 درصد تعداد شاخص - درصد فراوانی تعداد شاخص ابعاد -

تعداد 

های شاخص

 مورداستفاده

 کالبدی

42کمتر از   1 20 

میانگین 

های شاخص

 مورداستفاده

42کمتر از   1/12  

42بیش از   9 19 

 2 2 ندارد

 اجتماعی

42کمتر از   4 422 

42بیش از   2 2 

42بیش از   0/21  

 2 2 ندارد

 اقتصادی

42کمتر از   2 2 

42بیش از   0 422 

 2 2 ندارد

رساختزی  

42کمتر از   4 422 

42بیش از   2 2 

 2 2 ندارد
 2 ندارد

42کمتر از  اکولوژیکی  4 422 
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42بیش از   2 2 

 2 2 ندارد

همه ابعاد یا بیش از یک 

آوریبعد از تاب  

42کمتر از   1 99 

42بیش از   1 33 

 2 2 ندارد

باشد و درصد از مراجع مورد استناد به زبان انگلیسی می 2/21میانگین حدود  به طورضوع، جدید بودن مو بهباتوجه

 درصد از مراجع مورداستفاده در این پژوهش فارسی هستند. 2/14حدود 

فراوانی منابع و تعداد ارجاعات مقاالت . 3جدول   

 درصد فراوانی 

2/21 199 انگلیسی  

2/14 920 فارسی  

دهد که؛ نتایج مطالعه روی آوری روی مطالعات موردی نشان میشده در حوزه تابهای انجامژوهشتحلیلی بر نتایج پ

درصد معابر  23/  20خشتی و چوبی شهر،  یدرصد از بناها 09/90از سبزوار با  9است که ناحیه  قرارازاینشهر سبزوار 

درصد از مساحت ناحیه به  00/40ترسی تنها چهل سال و دس یباال یدرصد از بناها 92/ 24متر،  3با عرض کمتر از 

لرزه برخوردار است آوری کمتری در مقابل زمینگانه شهر از تابباز در بین نواحی سیزده یفضا یمتر 22حریم کمتر از 

 (.91-40: 4932)سلمانی مقدم و همکاران،

درصد از کل مساحت  20/01 مترمربع یعنی 00410301دهد که همدان نشان می شهرآوری کالبدی در بررسی تاب 

قرار دارند که نیازمند  آورتابآوری نسبتاً کم تا غیر گیرد در گروه تاببلوک ساختمانی را در برمی 0012که تعداد 

های اسکلت ساختمان، نفوذپذیری، کیفیت ابنیه و قدمت ابنیه ها از بافت در شاخصبرای این بخش ریزی سریعبرنامه

آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی نشان (. تحلیل فضایی میزان تاب4930ان،است )پوراحمد و همکار

( و 2از  21/9گانه شهر بابل، ابعاد کالبدی )با میانگین  40آوری شهری در مناطق دهد که در بین ابعاد مختلف تابمی

 مورد بررسیدرصد مناطق  22لی حدود طورکتری دارند ولی به( وضعیت مناسب2از  41/9سپس اجتماعی )با میانگین 

 آورتابها کامالً درصد از مناطق ازلحاظ شاخص 02باشند و تنها آوری پایین میآوری و تابدر شهر بابل دارای عدم تاب

 (.301-339: 4933،فیروز جاههستند )

های آمار فضایی مورداستفاده دلنتایج م بهباتوجهآوری کالبدی شهرها در برابر زلزله در شهر ایالم ارزیابی طیف تاب

باشد )ملکی می آورتابها درصد از نواحی شهر با حفظ وضع موجود در مقابل خطرات و ناآرامی 40/21در نشان داد که 

های ها و شاخصبررسی وضعیت مناطق چهارگانه شهر کرمان به لحاظ برخورداری از مؤلفه (.02-3: 4933و همکاران،

داری اهمیت نسبی بیشتری  92/2ها در چهار منطقه، شاخص اجتماعی با وزن د که از میان شاخصدهآوری نشان میتاب

، 9و منطقه  1، منطقه 4، منطقه 0ترتیب منطقه  بندی بههای رتبهاست. درنهایت بر اساس نتایج حاصل از تکنیک

بدترین وضعیت را به  9ی و منطقه تردارای وضعیت مناسب 0توان گفت منطقه طوری کلی میاند. بهبندی شدهرتبه

 (.421-493: 4931آوری در مقابل سوانح دارد )مبارکی و همکاران،لحاظ تاب

اتی های حیدهد کاربریشهر تبریز در برابر مخاطرة طبیعی زلزله نشان میحیاتی کالن هایکاربریآوری ارزیابی تاب

چنین از دوازده شاخص مؤثر، وضعیت اعمال مقررات نامطلوب است. هم 42و  1، 3مطلوب و مناطق  3و  1منطقه 

های حیاتی شهر تبریز نسبتاً مطلوب است و معیارهای وساز و استانداردها، استحکام بنا و مقاومت زمین در کاربریساخت

وخت سبینی زلزله، مشارکت مردم و امکان ذخیره اضطراری های حیاتی به ابزار پیشمیزان هوشمند بودن و تجهیز کاربری

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادی  00
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ای با استفاده از آوری منطقه(. بررسی تاب01-22: 4930و آب در وضعیت نامطلوبی قرار دارند )پورمحمدی و همکاران،

تحلیل فضای در استان خوزستان نشان داد که شهرستان اهواز، دزفول، خرمشهر، شادگان، شوش، دشت آزادگان، شوشتر، 

، ماهشهر، رامشیر، امیدیه، کارون، حمیدیه، مسجدسلیمان، باوی، باغ ملکآبادان، ایذه، رامهرمز، اندیمشک، بهبهان، 

آوری و در سطوح مختلف از تاب 00تا  4های گتوند، اللی، هندیجان، اندیکا، هفتکل، هویزه و آغاجاری به ترتیب در رتبه

(.03-4: 4930)فرجی و همکاران، اندقرار گرفته

دهد محله منتخب شهر تهران نشان می محلة 1های شهری در برابر زلزله در کالبدی اجتماع آوریتابارزیابی میزان 

ر های ستارخان و نارمک دآوری کالبدی در بهترین و بدترین وضعیت و محلهقیطریه و قلعه مرغی به ترتیب، ازنظر تاب

سنجش ابعاد کالبدی  (.309-323: 4931آوری کالبدی قرار دارند )رضایی و همکاران،های دوم و سوم ازنظر تابرتبه

درصد  29/4شهر تهران( نشان داد که فقط  40آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی )زلزله( )مطالعه موردی منطقه تاب

درصد از منطقه  99/01آوری متوسط و درصد از منطقه دارای تاب 31/01باشد و آوری زیاد میاز بافت منطقه دارای تاب

قدمت بناها و  بهباتوجهشهر تهران  40های منطقه شد. همچنین نتایج نشان داد که سکونتگاهباآوری کم میدارای تاب

ها و بندی ریزدانه و افزایش سطح اشغال و کمبود فضای باز که همگی زمینهعرض، قطعههای کمها، دسترسیکیفیت آن

آوری شهری قرار دارند )زنگنه شهرکی و های ساکن این منطقه است و در تقابل با تابعوامل تهدیدکننده جان انسان

تهران نشان داد که میانگین  4طبیعی کاربری اراضی شهرها در منطقه  -ی آوری ساختارارزیابی تاب (.4933همکار،

شود )امیری و محسوب می آورتاباست و منطقه در کل  01/2شهرداری تهران معادل  4آوری نواحی منطقه تاب

 0آوری شبکه ارتباطی شهری با رویکرد مدیریت بحران در منطقه بررسی و سنجش تاب (.410-490: 4933همکاران،

های جمعیتی باال، دسترسی محدود به مراکز امداد و نجات هایی که دارای تراکمدهد که بدنه خیابانتهران نشان می

ی غربی منطقه دو شهرداری تهران هاشهری و فاصله زیاد مراکز مسکونی به فضاهای باز شهری است، باعث گردیده محله

آوری بدنه طرف شرق به میزان تابآوری کمتر نسبت به زلزله خواهد داشت. با حرکت از سمت غرب منطقه بهتاب

های با عرض بیشتر و تراکم ها )چمران و شیخ فضل اله و یادگار( و خیابانشود. همچنین بدنه بزرگراهها افزوده میخیابان

ها مرکز منطقه به مراکز امداد و نجات شهری و درجه دسترسی مطلوب خیابان و عدمآوری باال رای تابجمعیتی کمتر دا

سنجش و  (.32-14: 4930آوری هستند )بدیع و همکار،ترین تابهای جمعیتی باال دارای کممحصوریت باال و تراکم

 رچهارددهد که به ترتیب منطقه دو، یک، سه و آوری شهری در مقابل زلزله در شهر اردبیل نشان میبندی تاباولویت

 شدهریزی. منطقه دو که بافت نو و برنامهاندقرار گرفتهآوری مناطق شهرداری شهر اردبیل های اول تا چهارم تابرتبه

 مچونآوری باالیی برخوردار است و در مقابل مناطق با بافت فرسوده و دارای اجتماعات با هسته روستایی هدارد، از تاب

دهد شهر اردبیل در برابر خطر وقوع زلزله در پذیری باالیی برخوردارند. نهایتاً نتایج نشان میمنطقه سه و چهار از آسیب

 (.12-32: 4932آوری )غفاری و همکاران،پذیری قرار دارد تا تابوضعیت آسیب

است.ها به تفکیک شهرها در جدول زیر آورده شده ای از نتایج این پژوهشخالصه

نتایج کلیدی به تفکیک شهرها .42جدول   

 نتایج شهر

 سبزوار

 بندی هنهپ نقشة بهباتوجهشهر به سمت نواحی شمالی است و  توسعةهای اخیر بیشترین میزان که طی سالاین بهباتوجه

 یرکواترن یازندهاها، رسوبات سست نئوژن و سفاصله خود را با گسل روزروزبه یشهر توسعةلرزه این بخش از خطر زمین

 یباشد که به معنامی در حرکتبدون برنامه به سمت نواحی در معرض خطر باال  یدر شمال شهر کمتر کرده و در روند

.لرزه در این مناطق استشدت باالتر زمین

 92/ 24ر، مت 3درصد معابر با عرض کمتر از  23/  20خشتی و چوبی شهر،  یدرصد از بناها 09/90از سبزوار با  9ناحیه 

باز  یفضا یمتر 22درصد از مساحت ناحیه به حریم کمتر از  00/40چهل سال و دسترسی تنها  یباال یدرصد از بناها

 .لرزه برخوردار استآوری کمتری در مقابل زمینگانه شهر از تابدر بین نواحی سیزده



   

 

  ی، ناسازگارباال یباز، تراکم شهر ینامناسب فضاها معابر ناکارآمد، کمبود و توزیع شبکةوضعیت نامناسب کالبد شهر، مانند 

ها و افزایش زمان لرزهپذیری و درنتیجه میزان خسارات ناشی از زمینهای فرسوده در افزایش آسیبها و ساختمانکاربری

 .باشدبهبود شهر اثرگذار می

 ر واقعه بستگی دارد.طبیعی به میزان آمادگی جامعه در براب یمیزان خسارات و تلفات ناشی از بالیا

 چناران

 تصادی آوری اقپذیری و تابعنوان یکی از راهکارهای مناسب برای افزایش سطح ریسکبخشی به اقتصاد روستایی بهتنوع

.روستاییان است

 ها استهای آنآوری راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیتتاب. 

 های آموزشی برای روستاییان در جهت نحوه برخورد با شرایط جاد دورههای اجتماعی و ضرورت ایایجاد و توسعه شبکه

 .های اقتصادی و اجتماعیپذیر در حوزهبحرانی آسیب

  پتانسیل باالی محدوده  بهباتوجهباألخص توسعه و رونق بخشی به صنعت گردشگری  غیرکشاورزیایجاد مشاغل

های شغلی خود استفاده کشاورزی است تا در صورت مشکل از مهارت ها بر پایه صرفاًموردمطالعه در مناطقی که اقتصاد آن

.کنند

 وکار جدیداندازی کسبایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی جهت راه.

 تقویت ظرفیت نهادی و هماهنگی با مقامات ملی، محلی در جهت توسعه بازارهای محلی جهت عرضه.

  دستیزمینه محصوالت کشاورزی و صنایعمحصوالت درآمدزای ساکنین بخصوص در. 

 های مالی، اجتماعی و معیشتی به جهت افزایش توانمندی و ظرفیت جوامع های تولیدی با تقویت سرمایهایجاد تعاونی

روستایی موردمطالعه.

 همدان

 ت در اولویت اول قرار ها ازنظر اولویهای ساختمانی در این قسمتآوری کمتر و درنتیجه بافتقسمت مرکزی شهر میزان تاب

 .گیرندمی

 درصد از کل مساحت که  20/01مترمربع یعنی  00410301دهد که آوری کالبدی در شهر همدان نشان میبررسی تاب

یزی رقرار دارند که نیازمند برنامه آورتابآوری نسبتاً کم تا غیر گیرد در گروه تاببلوک ساختمانی را در برمی 0012تعداد 

های اسکلت ساختمان، نفوذپذیری، کیفیت ابنیه و قدمت ابنیه است.ها از بافت در شاخصاین بخشبرای  سریع

ل
 باب

 ( و سپس اجتماعی )با 21/9گانه شهر بابل، ابعاد کالبدی )با میانگین  40آوری شهری در مناطق در بین ابعاد مختلف تاب

در شهر بابل دارای عدم  مورد بررسیدرصد مناطق  22 طورکلی حدودتری دارند ولی به( وضعیت مناسب41/9میانگین 

 .هستند آورتابها کامالً درصد از مناطق ازلحاظ شاخص 02باشند و تنها آوری پایین میآوری و تابتاب

 مخاطرات  40و  44، 9گیرند. مناطق گروه قرار می 1آوری در طورکلی مناطق شهر بابل به لحاظ ابعاد کلی وضعیت تاببه

ل و ازنظر فرهنگی بیشتر شام باالروبههستند. وضعیت ساکنان این مناطق ازنظر اقتصادی متوسط  آورتابی کامالً طبیع

آوری است در حال حرکت به سمت تاب 42و  2، 1ساکنان قدیمی و مهاجران با پایگاه اقتصادی و اجتماعی باالست مناطق 

ق وجود دارد که در حال بهسازی و نوسازی است و ازنظر اجتماعی نیز زیرا ازنظر کالبدی بیشترین بافت وقفی در این مناط

و عدم  3و  1آوری پایین منطقه های کلی، تابکنند. همچنین یافتهبیشتر ساکنان قدیمی در محالت این مناطق زندگی می

ای شهر در این مناطق هبافت غیررسمی و حاشی قرارگرفتندهد که دلیل اصلی آن را نشان می 0و  3، 4،0آوری مناطق تاب

است.

 ایالم

 ریزی شهری نقش حیاتی در آوری شهری یک مفهوم نسبتاً جدید در مطالعات شهری و شهرسازی است و برنامهتاب

 .پذیر داردگیری شهرهای انعطافشکل

 ه فضایی مورداستفادهای آمار نتایج مدل بهباتوجهآوری کالبدی شهرها در برابر زلزله در شهر ایالم ارزیابی طیف تاب

.باشدمی آورتابها درصد از نواحی شهر با حفظ وضع موجود در مقابل خطرات و ناآرامی 40/21در نشان داد که 

 آوری ارمغان تحول مدیریت مخاطرات دهه حاضر استمفهوم تاب.

 ی است.ها برای رسیدن به پایدارترین موضوعآوری از دیدگاه بسیاری از محققان یکی از مهمتاب

 کرمان

 ها در چهار منطقه، شاخص اجتماعی با وزن دهد که از میان شاخصآوری نشان میهای تابها و شاخصبرخورداری از مؤلفه

، منطقه 0ترتیب منطقه  بندی بههای رتبهداری اهمیت نسبی بیشتری است. درنهایت بر اساس نتایج حاصل از تکنیک 92/2

 9تری و منطقه دارای وضعیت مناسب 0توان گفت منطقه طوری کلی میاند. بهبندی شده، رتبه9و منطقه  1، منطقه 4

.آوری در مقابل سوانح داردبدترین وضعیت را به لحاظ تاب

1911 زمستان   ،11-1 1، شماره 2،  پژوهش هاى جغرافیاى اقتصادى، دوره 
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فراتحلیلی بر پژوهش هاي تاب آوري/ پوراحمد و همکاران

 ها در سطح مناطق و محالتپذیریاطالعات مربوط به مخاطرات و آسیب یروز نگهداربه.

 یریاهش خطرپذک یچه براپاریکت یریو مد یان ادارات داخلیم یج هماهنگیترو. 

 سازی در مقابل سوانح.و ایمن یت دادن مردم در اقدامات آمادگکمشار 

 تبریز

 طقه های حیاتی مندهد کاربریشهر تبریز در برابر مخاطرة طبیعی زلزله نشان میهای حیاتی کالنآوری کاربریارزیابی تاب

وساز و ز دوازده شاخص مؤثر، وضعیت اعمال مقررات ساختنامطلوب است. همچنین ا 42و  1، 3مطلوب و مناطق  3و  1

های حیاتی شهر تبریز نسبتاً مطلوب است و معیارهای میزان هوشمند استانداردها، استحکام بنا و مقاومت زمین در کاربری

یت آب در وضع بینی زلزله، مشارکت مردم و امکان ذخیره اضطراری سوخت وهای حیاتی به ابزار پیشبودن و تجهیز کاربری

.نامطلوبی قرار دارند

  های حیاتیآوری نسبتاً مطلوب: جلوگیری از تراکم ساختمانی در پیرامون کاربریبا تاب 0و  4در مناطق. 

  اد های حیاتی، ایجکیفیت کاربری یبهبود و ارتقا یآوری متوسط: حفظ وضعیت فعلی و تالش برابا درجه تاب 9در منطقه

.های هوشمندها به سیستمها و تجهیز این کاربریاین کاربری گشایش فضایی پیرامون

  بر  ها با تأکیدآوری نسبتاً نامطلوب است: افزایش تعداد این کاربریکه عمدتاً بافت جدید شهر تبریز با تاب 2در منطقه

یاتی های حپیرامون کاربریتکوین  های در حالسازی بافتها پیرامون فضاهای باز و جلوگیری از فشردهیابی صحیح آنمکان

.ها در محدوده خط گسلو جلوگیری از ایجاد این کاربری

  وسازهای متراکم، ساخت دادنانجامآوری نسبتاً نامطلوب و با داشتن واحدهای صنعتی متعدد: با تاب 0و  3در مناطق

اطق موردنظر در زمان بحران با رفع نیازهای من یهای عملکردی براهای حیاتی متناسب با فعالیتبینی کاربریپیش

.هابودن این کاربری آورتاب درنظرگرفتن

  آوری: شود، با داشتن وضعیت نامطلوب ازلحاظ تابشهر تبریز که جزء بافت قدیمی شهر محسوب میکالن 1در منطقه

های حیاتی ردن کاربریکآور تاب یگذاری براتوجه به بهسازی و نوسازی و رعایت مقررات و استانداردهای الزم، سرمایه

.به سایر مناطق ایفرامنطقهجایی کاربری حیاتی با عملکرد موجود و انتقال و جابه

  شهر تبریز های حیاتی در وضعیت مطلوب قرار دارد و جزء مناطق جدید توسعه کالنبودن کاربری آورتاباز منظر  3منطقه

شده است: تأکید بر اجرای کامل طرح ی در آن در نظر گرفتهتازگی به متن شهر پیوسته و ضوابط شهرسازاست که به

.2تفضیلی مصوب بدون اعمال تغییرات بعدی از طریق کمسیون ماده 

  ایجاد و  طریق از شهر سازمان فضایی در بخشیآوری نسبتاً نامطلوب: تعادلبا تاب یاعنوان ناحیهتبریز، به 42در منطقه

.ها در محدوده نزدیک به خط گسلی از ایجاد این کاربریهای حیاتی و جلوگیرتوسعه کاربری

 آوری.اصول و معیارهای تاب درنظرگرفتنهای جامع شهری: با نظارت بیشتر در تهیه طرح

 محروم نواحی در هازیرساخت طریق ایجاد از شهر تبریز: فضایی سازمان در بخشیلاولویت تعاد.

 رد.کدیده ها را در مواقع اضطراری جایگزین سیستم آسیباز آن کیهای چندمنظوره که بتوان هرایجاد سیستم 

 رق عنوان سیستم مکمل به در شرایط بحرانی بهکهای خورشیدی های کلیدی شهرها به سیستم تولیدی انرژیتجهیز بخش

 .ندکشهری عمل می

 اد کنترل مرکزی.ای مناسب و ایجتقویت و استحکام همه تجهیزات گاز شهری با استفاده از کدهای لرزه

 ارومیه

 آوری اجتماعی قلمداد کردتوان رکن اساسی تابآوری فردی را میتاب. 

 جتماعی ا -ی عنوان روبنا و ساختارهای اقتصادهای غیررسمی در ایران به دلیل ضعف ساختارهای کالبدی بهسکونتگاه

.بخش رسمی شهرها دارند پذیری بیشتری نسبت بهعنوان زیربنا در برابر مخاطرات محیطی آسیببه

 آوری فردیهای غیررسمی ارومیه در راستای ارتقای کیفیت زندگی و درنتیجه افزایش تابساماندهی سکونتگاه.

 های ذهنی ساکنان و درنتیجه کمک منظور کاهش بسیاری از چالشها بهبه رسمیت شناختن حق مالکیت در این سکونتگاه

 .آوری فردیبه افزایش تاب

 به  های مهم در راستای دستیابیعنوان یکی از مؤلفهها بهریزی در راستای توانمندسازی شغلی ساکنان این سکونتگاهبرنامه

.های غیررسمیویژه در سکونتگاهبه آورتابجامعه 

 رهها نسبت به بخش رسمی شهای غیررسمی به دلیل ساختار متفاوت آنتهیه برنامه جامع مدیریت بحران برای سکونتگاه.

 ها.رسانی در زمینه مخاطرات محیطی و لزوم آمادگی در برابر آنهای آموزشی و اطالعبرگزاری دوره 
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 خوزستان
 ویژه در نقاط روستایی ها و خدمات اولیه بهپذیری و میزان برخورداری از زیرساختایجاد پایگاه اطالعاتی ازنظر میزان آسیب

 .اولیهباهدف کاهش زمان بازگشت سیستم به حالت 

  منظور افزایش توان در برابر مخاطرات و نیز ارتقای سرمایه و تشویق مردم در خصوص همکاری با نهادها به بخشیآگاهی

 .اجتماعی

 ی ویژه تأسیسات نفتتأسیسات، به گزینیمکانهای پدافند غیرعامل در خطر و رعایت دستورالعملهای امن و بیایجاد مکان

 .و گازی

 ای با استفاده از تحلیل فضای در استان خوزستان نشان داد که شهرستان اهواز، دزفول، خرمشهر، منطقه آوریبررسی تاب

، ماهشهر، رامشیر، امیدیه، کارون، باغ ملکشادگان، شوش، دشت آزادگان، شوشتر، آبادان، ایذه، رامهرمز، اندیمشک، بهبهان، 

و  00تا  4های ندیکا، هفتکل، هویزه و آغاجاری به ترتیب در رتبهحمیدیه، مسجدسلیمان، باوی، گتوند، اللی، هندیجان، ا

.اندقرار گرفتهآوری در سطوح مختلف از تاب

تهران )منطقه 
40

)
 

 هار شهر برای مقابله با بحرانساختن شهرها در ابعاد مختلف، راهی مناسب و کارا در جهت تقویت ساختا آورتاب 

 .مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی است

 شهر تهران( نشان داد  40آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی )زلزله( )مطالعه موردی منطقه ش ابعاد کالبدی تابسنج

آوری متوسط و درصد از منطقه دارای تاب 31/01باشد و آوری زیاد میدرصد از بافت منطقه دارای تاب 29/4که فقط 

شهر تهران  40های منطقه چنین نتایج نشان داد که سکونتگاهباشد. همآوری کم میدرصد از منطقه دارای تاب 99/01

بندی ریزدانه و افزایش سطح اشغال و کمبود فضای باز عرض، قطعههای کمها، دسترسیقدمت بناها و کیفیت آن بهباتوجه

شهری قرار دارند.آوری های ساکن این منطقه است و در تقابل با تابها و عوامل تهدیدکننده جان انسانکه همگی زمینه

تهران محله
ی

ها
 

ک
ی، ستارخان، نارم

قیطریه، قلعه مرغ
 

 دهد محله قیطریه منتخب شهر تهران نشان می محلة 1های شهری در برابر زلزله در آوری کالبدی اجتماعارزیابی میزان تاب

های ی ستارخان و نارمک در رتبههاآوری کالبدی در بهترین و بدترین وضعیت و محلهبه ترتیب، ازنظر تاب قلعه مرغیو 

 .آوری کالبدی قرار دارنددوم و سوم ازنظر تاب

 منظور کاهش خطرهای ناشی از سوانح طبیعی و مدیریت و سازماندهی الزم برای آمادگی و مقابله، همراه با اقدام مؤثر به

 .ایجاد فرماندهی واحد بحران

 شناخت و کاهش خطرهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه های علمی و تحقیقاتی برای گسترش و تقویت مطالعه

.با اولویت خطر زلزله

 وسازهای جدیدهای فرسوده و افزایش ضریب ایمنی در ساختسازی ساختماناعمال قوانین در جهت مقاوم. 

 روندان هنگام بروز سانحههای اسکان موقت شهها، نواحی و مناطق شهری، همراه با محلهای تخلیه محلهتهیه نقشه و طرح.

 هاپذیری محلههای آسیبویژه زلزله و تهیه نقشهها در هنگام وقوع بحران، بهپذیری محلهمطالعه و بررسی میزان آسیب. 

 ها برای مواجهه با مواقع بحرانی.سازی آنافزایش مشارکت مردم و آماده 

تهران )منطقه 
4)

 

 آوری نواحی منطقه تهران نشان داد که میانگین تاب 4بری اراضی شهرها در منطقه طبیعی کار -ی آوری ساختارارزیابی تاب

 .شودمحسوب می آورتاباست و منطقه در کل  01/2شهرداری تهران معادل  4

 آوری شهرها دارد. در این معیار، حریم گسل معیار مخاطرات طبیعی ازنظر کارشناسان بیشترین نقش را در ارتقاء میزان تاب

کاماًل  34/2در این معیار با کسب میانگین امتیاز  4یم رودخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. درنهایت مشخص شد منطقه و حر

 .است آورتاب

 شهرها  آوریازنظر کارشناسان نیز، معیار ترکیب و توزیع عناصر ساختاری سیمای سرزمین تأثیر مهمی در ارتقاء میزان تاب

شده فه تعداد لکه، نسبت مساحت طبقه، متوسط اندازه لکه و شاخص میانگین شکل تشکیلدارد. این معیار از چهار مؤل

کسب کرده که نشان از آن دارد که منطقه  2/2ها، معیار ترکیب و توزیع میانگین امتیاز هم گذاری این الیهبعد از روی. است

 .آوری قرار دارددر این معیار، در حد متوسطی از تاب

 طبیعی کاربری اراضی شهری  -ی آوری ساختارنوان سومین شاخص تأثیرگذار در ارتقاء میزان تابعپوشش گیاهی به

در منطقه  32/2است. این معیار با اختصاص میانگین امتیاز  قرار گرفتهباشد. در این معیار، سرانه فضای سبز مورد ارزیابی می

 .آوری قرار دارددر وضعیت کامالً تاب

 ها نشان داد که این منطقه با میانگین شده است و ارزیابیشیب، جهت و ارتفاع در نظر گرفته .گرافیدر قالب معیار فیزیو

است. آورتابدر این معیار  32/2

    1911 زمستان   ،11-1 1، شماره 2،  پژوهش هاى جغرافیاى اقتصادى، دوره 
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فراتحلیلی بر پژوهش هاي تاب آوري/ پوراحمد و همکاران

ل
 اردبی

 باشدمتر از حد متوسط میکآوری شهر اردبیل در برابر زلزله تاب. 

 باشدمی یهای انسانسکونتگاه یه متضمن بقاک است ییردهایکترین روترین و کلیدیاز مهم یکی یآوری شهررد تابیکرو.

 دهد که به ترتیب منطقه دو، یک، سه و آوری شهری در مقابل زلزله در شهر اردبیل نشان میبندی تابسنجش و اولویت

ده شریزی. منطقه دو که بافت نو و برنامهاندقرار گرفتهآوری مناطق شهرداری شهر اردبیل های اول تا چهارم تابرتبه چهاردر

آوری باالیی برخوردار است و در مقابل مناطق با بافت فرسوده و دارای اجتماعات با هسته روستایی همچون دارد، از تاب

دهد شهر اردبیل در برابر خطر وقوع زلزله در پذیری باالیی برخوردارند. نهایتاً نتایج نشان میمنطقه سه و چهار از آسیب

آوری.رد تا تابپذیری قرار داوضعیت آسیب

 گیرینتیجه
ثیر و مشخص نبودن نحوه تأ آوری فارغ از ابعاد پیچیده فلسفیبا توجه نبود شفافیت و عدم درک یکسان از مفهوم تاب

دیدگاه فردی مسیر متفاوتی را  بر اساس گرفتهصورت هایپژوهشو نمودش در شهرسازی و مدیریت بحران، باعث شده 

و  ایهرویو  تحلیلقابله کار ببرند و این تنوع سبب شده تا در مجموع تحقیقات از مرکزیت برای طراحی پژوهش خود ب

 برخوردار نباشند. شناسانهروشو  اتکاقابل

سال اخیر جای خود را در ادبیات علمی کشور بخصوص در نشریات  2ی شهری در آورتابضرورت توجه به 

پژوهشی در قالب پایانامه، رساله، طرح پژوهشی،  هایعرصهبسیاری در  هایتالشاست و  بازکردهجغرافیا  پژوهشیعلمی

ی آورتاب پژوهشیعلمیاست. این مطالعه که با هدف بررسی مقاالت  گرفتهصورتمقاالت پژوهشی و همایشی و همایشی 

ی شهری آورتاببررسی تمام مقاالت پژوهشی در حوزه . جغرافیا تدوین شده است پژوهشیعلمیشهری که در مجالت 

این حوزه را  هایپژوهشدر نشریات جغرافیا چاپ شده بود شمایی کلی از وضعیت محتوایی و روش  30که تا زمستان 

در  گرفتهصورت هایپژوهشنامید و آن را از  هاتحلیل توانمی نوعیبهپژوهش حاضر که  هاییافتهبرجسته کرد. نتیجه 

 :بارز این مقاالت به شرح زیر است یهاویژگیاین حوزه متمایز کرد، در قالب 

 که طوریها را دارد. بهبه لحاظ ماهیت نشان از غلبه تحقیقات کاربردی در پژوهش گرفتهصورتهای محتوای پژوهش

اربردی های کمناسبی را برای انجام پژوهش زمینةآوری رواج بیشتری داشت که اوایل بیشتر برای تشریح ابعاد تاب

ها هرچند که به ارائه الگوها و پیشنهادهای مناسب با سائل شهری به وجود آورد. این پژوهشو تالش برای حل م

های بنیادی دست نیافته است،های جدیدی در قالب پژوهششرایط شهرها انجامیده ولی به ارائه نظریه

  ضاوت در مورد اندازه اثر و توان اذعان کرد که قبه دلیل عدم توجه به آزمون پایایی در بیش از نیمی از مقاالت می

رو کرده است،با مشکل روبه گرفتهصورتکیفیت مطالعات 

  های اما بررسی پژوهش. شده به دنبال آن استسؤال پژوهشی و فرضیات مطرح پژوهشگریمبنا و آغاز کار هر

یا فرضیات  ها پرسش ودرصد از پژوهش 1/21دهد که در حدود از منظر ساختار تحلیلی نشان می گرفتهصورت

 نشده است،صراحت بیانپژوهشی به

 صورت موردی ها در کشور و برحسب استان حاکی از آن است که مقاالتی که بهبررسی توزیع و گستره پژوهش

 شده است بیشترین فراوانی را به ترتیب روی استان تهران است،انجام

 درصد از مقاالت از  22دهد که حدود ن میهای پژوهش نشاهای گردآوری اطالعات با توجه ماهیت و روشروش

های ها اطالعات و دادهدرصد از پژوهش 99اند. حدود جهت گردآوری اطالعات استفاده کرده نامهپرسشابزار 

اند،آوری کردهای جمعموردنیاز خود را از طریق ابزارهای اسنادی و کتابخانه

 سازی نشده است. نوعی نظریه آزمایی بوده و منجر به نظریه ها حاکی از آن است که همه مقاالتهای پژوهشیافته

 هاماهیت پژوهش بهباتوجهاند، ای را ارائه دادهها الگوها و پیشنهادهای بسیار خوب و تازههرچند که برخی از پژوهش

ساز قرارداد.های بنیادی و نظریهها را در رده پژوهشتوان آننمی
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های حوزة (، فراتحلیلی بر پژوهش4932اصغر )آدینه وند، علی ؛ وعلیان، مهدی؛ گر، لطفعلیهکوز؛ زاده، حسناسماعیل

.12-4(، صص0)02ریزی و آمایش فضا،حکمروایی شهری در ایران، برنامه

 آوری؛ رویکرد مدیریت مخاطرات، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.تاب ،(4931) غیاثوند، ابوالفضل ؛آقامحمدی، علی

طبیعی  -آوری ساختاری ارزیابی تاب .(4933صالحی، اسماعیل ) ؛ ومعرب، یاسر؛ سپهر زاد، بهناز؛ ی، محمدجوادامیر

.411-490(، صص4) 90تهران(. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،  4کاربری اراضی شهرها )نمونه موردی: منطقه 

شناسی برای مطالعه مطالعات. حوزه و دانشگاه روشتحلیل، روشی  -فرا  .(4912) .خواجه نوری، بیژن ؛ ایمان، محمدتقی

.402-19(،صص 13)40انسانی، علوم

آوری شبکه ارتباطی شهری با رویکرد مدیریت بحران بررسی و سنجش تاب .(4930) .رحیمی، محمود ؛بدیع، پروین دخت

،32 -14(، صص0)42سانی، های نو در جغرافیای انتهران(، فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش 0)نمونه موردی منطقه 

 پذیر از مبانی تا معنا انتشارات آذرخش، چاپ اول، تهران. شهر زیست .(4932) .بندر آباد، علیرضا

بسط راهبردهای پایداری  .(4930) .هراتی، پگاه ؛صالحی، اسماعیل؛ یاوری، احمدرضا؛ فریادی، شهرزاد؛ پریور، پرستو

 شناسی،شهرداری تهران(، محیط 9و  4ست شهری )نمونه موردی: مناطق زیآوری محیطاکولوژیک برای افزایش تاب

.490-409(، صص4)93

آوری های تابسنجش و تحلیل فضایی مؤلفه .(4930) .پور، سارااهلل قلی ؛صادقی، علیرضا؛ ابدالی، یعقوب؛ پوراحمد، احمد

ریزی هپژوهشی برنام -ان، فصلنامه علمی کالبدی در بافت مرکزی شهر همدان با استفاده از خودهمبستگی فضایی مور

.421-30(، صص 3)پیاپی 2توسعه کالبدی، 

های حیاتی آوری کاربریارزیابی تاب .(4930) .زاده دلیر، کریمحسین و یوسفی شهیر، هانیه ،پورمحمدی، محمدرضا

 .01-22(، صص 4)3ری، ریزی شههای جغرافیایی برنامهشهر تبریز در برابر مخاطرة طبیعی زلزله، پژوهشکالن

های غیررسمی آوری فردی ساکنین سکونتگاهتحلیل تاب .(4933) .علیزاده، پریا و معبودی، محمدتقی ،حکیمی، هادی

(، صص 0)2ریزی شهری، های جغرافیایی برنامهدر مقابل مخاطرات محیطی )مطالعة موردی: شهر ارومیه(، پژوهش

409-431. 

های آوری سکونتگاههای تابتحلیل شاخص .(4933) .غفوری، سیروان و ؛فتح الهی، ثریا؛ رحیمی، محمود؛ حیدریان، شیدا

های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی )نمونه موردی: محله فرحزاد تهران(، فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش

 .032-012صص  (،4)42نو در جغرافیای انسانی، 

آوری کالبدی سنجش و ارزیابی میزان تاب .(4931) .حسینی، سید مصطفی ؛ وبیرفیعیان، مجت؛ رضایی، محمدرضا

(، 1)10های جغرافیای انسانی، پژوهش های شهر تهران(،های شهری در برابر زلزله )مطالعة موردی: محلهاجتماع

 .309-323صص 

آوری تبیین مفهومی تاب .(4913) .شایان، سیاوش و ؛پرهیزکار، اکبر ؛عسگری، علی ؛محمدرضا ،رضایی ؛رفیعیان، مجتبی

(، 1)42ریزی و آمایش فضا، برنامه -انسانی (، مدرس علومCbdmمحور )سازی آن در مدیریت سوانح اجتماعو شاخص

 .14ـ  43صص 

آوری کالبدی در برابر زلزله مطالعه تحلیل تاب .(4933) .ایستگلدی، مصطفی و ؛زاده، عیسیابراهیم ؛روستا، مجتبی

 .41-4(، صص 13)42ی شهر مرزی زاهدان، فصلنامه جغرافیا و توسعه، بافت فرسودهموردی، 

آوری کالبدی منطقه ارزیابی و تحلیل میزان تاب .(4933) .اکرمی، محمدپور و ؛کرامت اله ؛سعید، زیاری ؛زنگنه شهرکی

 المللی انجمن جغرافیایی)فصلنامه بینجغرافیا فصلنامه  ،و ویکور Fanpشهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل  40

.424-14، صص (20)42 ،ایران(

1، شماره 2، پژوهش هاى جغرافیاى اقتصادى، دوره
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بخشی اقتصاد . اثرات تنوع(4930). کبری ،مرادی و ؛رضاسید ،حسینی کهنوج ؛شادی ،خوب ؛حمداهلل ،سجاسی قیداری

(، 01)0، یان، اقتصاد فضا و توسعه روستایآوری معیشت روستاییان در دهستان رادکان شهرستان چنارروستایی بر تاب

 .02-14صص

ریزی کاربری اراضی در بهبود بررسی نقش برنامه .(4939) .کاویان، فرزانه و ؛امیراحمدی، ابوالقاسم ؛سلمانی مقدم، محمد

(، صص 40) 2مطالعات جغرافیایی مناطق خشک؛  .های جوامع شهری )نمونة موردی شهر سبزوار(آوری لرزهتاب

40-91. 

های کیفیت زندگی فراتحلیل روش و نتایج پژوهش .(4930) .کاظمیان، غالمرضا و ؛لیشفیعی، محمدع ؛شفیعی، سعید

.12-04(، صص 0)01شناسی کاربردی، شهری در ایران، جامعه

آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی، فصلنامه تحلیل فضایی میزان تاب .(4933) .جاه، پریفیروزشکری

 .11-00(، صص 3)پیاپی 1توسعه کالبدی، ریزی پژوهشی برنامه -علمی 

آوری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی )مطالعه موردی: شهر بابل(، سنجش میزان تاب .(4930) .جاه، پریفیروزشکری

 .301-339(، صص 9)49های انسانی، ریزی سکونتگاهمجله مطالعات برنامه

آوری کشاورزان در برابر بندی عوامل مؤثر بر افزایش تابیت(. اولو4939) .سجاسی قیداری، حمداهلل و ؛صادقلو، طاهره

سالی( منطقه موردمطالعه: کشاورزان روستاهای شهرستان ایجرود، جغرافیا و مخاطرات طبیعی )با تأکید بر خشک

.421-403(، صص 0)9مخاطرات محیطی، 

وکارهای گردشگری در نواحی کسبآوری تحلیل تاب .(4933) .جعفری، فهیمه و ؛محمودی، حمیده ؛صادقلو، طاهره

-4(، صص ویژه نامه)3اقتصاد فضا و توسعه روستایی، فصلنامه روستایی مورد: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد، 

00. 

آوری شهری در مقابل زلزله )نمونه بندی تاب(. سنجش و اولویت4933) .آقائی، وحید و ؛پاشازاده، اصغر ؛غفاری، عطا

 .32-12(، صص 4)3جغرافیا و مخاطرات محیطی، فصلنامه ناطق چهارگانه آن(. موردی شهر اردبیل و م

ای با استفاده از تحلیل فضایی و مدل آوری منطقهبررسی تاب .(4930) .افروز، نسرینآتشو  فرجی، امین، آروین، محمود

.03-4(، صص 4)42های استان خوزستان(. مجله آمایش سرزمین، )مطالعة موردی: شهرستان WASPASترکیبی 

آوری نقش حکمروایی مطلوب شهری در افزایش تاب .(4930) .مجنونی، علی و ؛آفتاب، احمد ؛مفرح، مجتبی ؛لطفی، حیدر
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