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تحلیل الگوی فضایی تابآوری منطقهای در سیستم اطالعات جغرافیایی
با رویکرد برنامهریزی در منطقهی حاشیهی شرقی دریاچهی ارومیه
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چکيده
رويکرد تابآوری ،برآيند توجه به پارادايم پايداری در حوزهی برنامهريزی در ابعاد و بخشهای متفاوت
بهعنوان رهیافتي نوين ،سايه در قامت سیاستهای محلي با رويکردی جهاني در توسعهی منطقهای دارد.
بااينحال ،مفهوم تابآوری طي سالهای گذشته بهعنوان رويکردی نوظهور در ادبیات برنامهريزی و مديريت
مخاطرات محیطي پديدار گشته است .در اين پژوهش با محوريت بعد برنامهريزی در تبیین تابآوری هدف
اصلي آن ،تشريح الگوی فضايي حاکم بر يک منطقه است؛ ازاينرو منطقهی کرانهی شرقي درياچهی ارومیه (در
قالب محدودههای سیاسي  8شهرستان) بهعنوان منطقهی موردمطالعه انتخاب گرديد .روش تحقیق مقالهی
حاضر ،تحلیلي و بهرهگیری از روشهای کمي -GISمبنا و ابزارهای تحلیل فضايي و همچنین زمینآماری در
سیستم اطالعات جغرافیايي است .پس از ارائهی وضعیت تابآوری منطقهای در سه معیار تابآوری اجتماعي،
زيرساختها و استحکام بنای ساختماني در مناطق روستايي ،درنهايت شاخص کلي تابآوری منطقهای (با
استفاده از  19معیار) ارائه شده است .در مرحلهی بعد ،با استفاده از شاخص موران و تحلیل لکههای داغ الگوی
فضايي وضعیت تابآوری مشخص شده است .يافتههای پژوهش نشان داد که الگوی توزيع طبقات شاخص
تابآوری کلي با استفاده از آمارهی موران از نوع الگوی خوشهای است .مقدار شاخص موران در اين تحلیل
 0/282است و ازآنجاييکه مقدار آن مثبت و نزديک به يک است ،لذا ميتوان نتیجه گرفت که دادهها دارای
خودهمبستگي فضايي هستند .همچنین با استناد به باال بودن امتیاز استاندارد  Zو بسیار پايین بودن مقدار P-
 valueميتوان فرضیهی عدم وجود خودهمبستگي فضايي بین توزيع تابآوری در پهنهی موردمطالعه را رد
نمود.
واژگان کليدی :تابآوری منطقهای ،GIS ،برنامهريزی ،تحلیل فضايي ،حاشیهی درياچهی ارومیه.
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اصطالح تابآوری دارای سابقهای بسیار طوالني است و کاربرد آن حداقل به يک قرن قبل از میالد
برميگردد( .)Alexander, 2013: 2708با توجه به تفسیرهای مختلف از مفهوم تابآوری ،اين واژه ريشه در سنتهای
انتظامي علوم مختلف ازجمله مهندسي ،اکولوژی و علوم اجتماعي دارد .واژهی تابآوری درواقع به معنای بازگشت به
گذشته به کار ميرود و از ريشهی التین  Resilioبه معنای «جهش به گذشته» گرفته شده است( Gunderson,
 .)2010مفهوم تابآوری در هر دو زمینهی نظری و عملي در کاهش مخاطرات محیطي ،بهويژه در الگوهای حاکم بر
برنامهريزی مديريت کاهش خطرات سوانح طبیعي تمرکز يافت و در ابعاد مختلف جامعهی تابآور ،معیشت تابآور،
اکوسیستم تابآور و ...مطرح گرديد(داداشپور و عادلي .)74 :1394 ،ظهور تابآوری از مباحث محیط زيست در دههی
 1970میالدی آغاز شده است و بهعنوان ظرفیت سیستم برای بهبود عملکرد در صورت بروز اختالل مطرح
گرديد( .)Dalziell & McManus, 2004امروزه با وجود توجه زياد به واژهی تابآوری و کاربرد فراوان آن در حوزه-
های مختلف ،درک نظری و عملي محدودی از اين مفهوم در ارزيابي و يا ايجاد آن وجود دارد .در اين میان ،چالش
اصلي اين است که اين مفهوم چگونه بايد تعريف و شاخصهای اندازهگیری آن بسط داده شود و يا چگونه بايد
طرحريزی شود و در چه سطح تحلیلي مورداستفاده قرار گیرد؟ «تعريف مفهوم تابآوری در طي سالیان اخیر تحت
اصالحات و تغییر رويههای قابلتوجهي پس از يکپارچه گشتن در ادبیات علوم اجتماعي و برنامهريزی بهويژه به دنبال
چهار مسیر ،مشخص گرديده است :در گام نخست تابآوری بهعنوان يک مفهوم اکولوژيکي در ادبیات علمي نمايان
گشت .در مرحلهی بعدی ،تابآوری سیستم بهعنوان يک مفهوم از علوم اجتماعي ظاهر گرديد .سپس ،تابآوری شهری
(اکولوژيکي ،اجتماعي و اقتصادی) در سیستمهای شهری مورد توجه قرار گرفت(.)Taşan-Kok, Stead & Lu, 2013
تابآوری منطقهای را ميتوان حاصل توجه مطالعات و پژوهشهای منطقهای در نیاز به ويژگيهای جديد توسعهی
منطقهای و گذر از مفاهیم "سبز"" ،پايداری" و "رشد هوشمند" به آن دانست که حوزهی برنامهريزی ،توسعه و
ساختار فضايي منطقهای را تحت تأثیر قرار داده است .بر همین مبنا ،تابآوری منطقهای بر رفتار ،فرهنگ توزيع
سیاستهای موضوعات منطقهای تأکید فزايندهای دارد« .اتحاديهی تابآوری سه ويژگي اصلي و مهم را در رابطه با
مفهوم تابآوری بیان ميکند()Tongyue, Pinyi & Chaolin, 2014: 8؛ نیروی کنترلکنندهای که سیستم را در
مقابل مجموعهای از تغییرات توانمند ميسازد تا ساختار و عملکرد خود را حفظ نمايد؛ از اين نیرو با عنوان "تعادل" ياد
ميشود؛ ظرفیت خودسازماندهي؛ و ظرفیت ايجاد و ارتقای يادگیری سازگار تحت عنوان "نوآوری".
مطالعه در رابطه با مفهوم تابآوری در حوزهی برنامهريزی بهعنوان تغییر پارادايم در دستگاه فکری نظريهی
برنامهريزی ،به اواخر دههی  1990میالدی در پاسخ به تهديدات محیط زيستي از سازگاری چارچوبهای اجتماعي و
سازماني برميگردد .درواقع ،تمرکز اولیه و اصلي آن بهبود کالبدی و زيرساختي به منظور مقابله با وقايع ناگوار بوده
است( .)Lu & Stead, 2013: 205مطالعهای که توسط فاستر ( )2007صورت گرفته ،دو ويژگي مهم از تابآوری
منطقهای را در قالب چارچوبي برای ارزيابي تابآوری از منظر برنامهريزی مشخص نموده است؛ آمادگي تابآوری و
عملکرد تابآوری .شکل ( )1نشاندهندهی چارچوب مفهومي و عملیاتي ارزيابي تابآوری از منظر برنامهريزی است.
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شکل  :1چارچوبي برای ارزيابي تابآوری منطقهای در قالب نظام برنامهريزی()Foster, 2007

جدول  :1ويژگيهای رويکردهای مختلف برنامهريزی
برنامهريزی جامع عقاليي

برنامهريزی مشارکتي

برنامهريزی تابآوری

عقالنیت

عقالنیت سودمند

عقالنیت مشارکتي

عقالنیت يکپارچه؛ چارچوبي که ادغامکنندهی
عقالنیت سودمند و مشارکتي است

بازيگران

اشخاصي حقیقي/
کارشناسان

افراد در گروههای تعاملي

گروههای درون رشتهای با کارشناسان فني،
گروههای اجتماعي بهعنوان يادگیری عوامل
تغییر

ارتباط بین بازيگران

تعريف اهداف برای همه

نسل توافق

تعهد و الزام
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از منظر رويکرد و نظريهی برنامهريزی در میان ادبیات ارائهشده اجماعنظر عمومي بر اين موضوع است که نواحي
شهری بهطور فزايندهای در برابر پیامدهای بازيابي اقتصادی تحت ايدئولوژیهای نئولیبرال سیاسي-اقتصادی آسیبپذير
گشتهاند(« .)Eraydin & Taşan-Kok, 2013: 7طي سالیان اخیر تحول و تکامل رويکرد تابآوری و مورد توجه قرار
گرفتن آن از منظر و رويکرد برنامهريزی اجتنابناپذير است .ازجمله جذابیتهای پديد آمدن رويکرد تابآوری در
نظريهی برنامهريزی ميتوان به کارايي آن در فهم ،مديريت و حکمراني سیستمهای بههمپیوسته پیچیده از افراد و
طبیعت اشاره کرد()Folke et al., 2004: 565؛ بنابراين با توجه به ماهیت کاربردگرايي آن کاربست اين رويکرد از
منظر برنامهريزی ،تحلیلگران و تصمیمگیران را در شناسايي تغییرات احتمالي يا گذار از ترکیبات سیستمهای مختلف
آگاه ميسازد( .)Peterson, 2000: 230کاربست تفکر تابآوری در رويکرد و دستگاه فکری نظام برنامهريزی را ميتوان
از چندين منظر مؤثر و مفید دانست که از آن جمله ميتوان به تسهیل فهم در تکامل مشترک از سیستمهای
اقتصادی-اجتماعي و اکولوژيکي ،برجسته نمودن ظرفیت سازگاری سیستمهای اکولوژيکي-اجتماعي ،تأکید بر عوامل
خارجي و غیر نظاممند از اختاللهايي که در شکلگیری سیستمهای منفرد شهری مهم هستند ،فراهم نمودن پايهای
برای تحلیل نظاممند از شهرها و آسیبپذيری آن ،افزايش فهم پوياييهای خدمات اکوسیستم که رفاه انسان را بهبود
ميبخشد ،تمرکز بر ايجاد ظرفیت برای مقابله با تغییرات در انواع مختلف اختالل و کمک به ايجاد ارتباط از جنبههای
فیزيکي-فضايي و اکولوژيکي در يک رويکرد نظاممند(.)Eraydin & Taşan-Kok, 2013: 11
برنامهريزی برای تابآوری مبنايي برای نظريهی برنامهريزی همانند تحلیلي برای پوياييهای بیروني که
آسیبپذيری اقتصادی ،اجتماعي و فضايي شهر را تسريع ميکند .همچنین آن را ميتوان بهمانند رويکردی دانست که
در ايجاد ارتباط بین فرآيندهای اقتصادی و اجتماعي با فرآيندهای اکولوژيکي کمک ميکند .به عبارتي بهتر ،کاربست و
بهکارگیری تابآوری در نظريهی برنامهريزی همانند بازنگری يک ماده برای برنامهريزی به منظور ارتقاء ظرفیت آن
برای مقابله با تغییرات ناگهاني و آهسته در انواع مختلف است( .)Eraydin, 2013: 3ويژگيهای اصلي برنامهريزی
تابآوری را ميتوان در قیاس با پارادايم غالب در برنامهريزی مورد تحلیل و بررسي قرار داد .اولي برنامهريزی جامع
عقاليي که بنیان برنامهريزی عملیاتي در طي دهههای  1950تا  1980بوده است و دومي برنامهريزی مشارکتي که
بهعنوان الگويي تازه از دههی  1980در نظريهی برنامهريزی غالب گرديد (جدول .)1
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برنامهريزی جامع عقاليي

برنامهريزی مشارکتي

برنامهريزی تابآوری

رويکرد زمان

میانمدت تا بلندمدت

کوتاهمدت

رويکرد بلندمدت ،رويکرد سیستمي و اقدامات
فوری

نگراني و اهمیت
داشتن

حل مسئله

توافق تعاملي /تصمیم

مسائل ناشي از عقالنیت ابزاری بهعنوان
محدوديت عمل ميکند.

هدف

تعريف مهمترين اقدامات
مؤثر /به منظور دستیابي به
اهداف

اجماع نظر ،فهم مشترک

تعريف اولويتها برای وضعیت بدون تأسف،
آمادگي برای اختالالت اصلي و کوچک

خروجي

تصمیمات :بر پايهی دانش
فني

تصمیم جمعي بر اساس
ارزشهای شکلگرفتهی
اجتماعي

راهحلهای منعطف مربوط به ناهمگوني
فضايي ،عملکرد و تغییر زمان

محتوا /مفهوم

تصمیمات جامع

محتوا همانند خروجي
فرآيند

خط قرمز و اولويتها

ارزش سیستم

ارزشهای انفرادی

ارزشهای شکلگرفتهی
اجتماعي

ارزشهای جهاني برای منافع مشترک

مباني ارزيابي در
خروجيها

کارآيي

ارزشهای مبتني بر
اجماع و انضباط

ويژگيهای تابآوری

منبع)Eraydin, 2013( :

يکي از مباحث مهم در ارائهی يک تعريف جامع در قالب چارچوبي يکپارچه در تفکر تابآوری و برنامهريزی
عملیاتي ،عقالنیت آن است .عقالنیت در برنامهريزی عبارت است از؛ اصول و مباني راهنمايي ذهن انسان در فرآيند
تفکر و استفاده دلیلي از تصمیمگیری جمعي است( .)Faludi, 1985: 9ادبیات ،پیرامون نظريهی برنامهريزی اذعان
ميدارد که پارادايمهای مختلف برنامهريزی بر اساس عقالنیتهای متنوع شکل گرفتهاند()Alexander, 2000؛
بنابراين ،برنامهريزی تابآوری همانطور که طي بخشهای پیشین موردبحث قرار گرفته است ،نیازمند يک رويکرد
سیستمي ،تعريفي مشخص از ابزار و انعطافپذيری که سیستمهای شهری را نهتنها قادر به سازگاری مينمايد ،بلکه از
اختالالت مورد انتظار و ناگهاني نیز ميتواند بهرهمند سازد .جهت ارزيابي تفکر تابآوری در برنامهريزی روششناسي
معقول آن بايد دارای هفت مرحلهی اصلي باشد( )1 :)Eraydin, 2013شناسايي مشکالت اصلي سرزمیني؛  )2انتخاب
اسناد برنامهريزی مربوط؛  )3شناسايي اقدامات و سیاستهای مرتبط با حوزهی تابآوری؛  )4انتخاب ويژگيهای
تابآوری مناسب؛  )5تدوين سؤاالت ارزيابي؛  )6انتخاب ابعاد تابآوری و شاخصهای تعیینکننده و  )7سنتز و سنجش
انتقادی از نتايج ارزيابي.

ازجمله پژوهشهای صورتگرفته در داخل کشور ميتوان به مقالهای با عنوان «سنجش ظرفیتهای تابآوری در
مجموعه شهری قزوين» (داداشپور و عادلي )1394 ،اشاره کرد .هدف اصلي اين مقاله ،ارزيابي و مقايسهی مقادير
شاخصهای ابعاد مختلف تابآوری منطقهای در سطح مجموعهی شهری قزوين با حد بهینهی مقادير اين شاخصها در
سطح جهاني است .شاخصهای انتخابشده در اين مطالعه شامل ابعاد اقتصادی ،اجتماعي ،نهادی وکالبدی-فضايي
است .صالحي و همکاران ( )1390در پژوهشي با عنوان «بررسي میزان تابآوری محیطي با استفاده از مدل شبکهی
علیت» ،آسیبپذيری محیطي و تابآوری در سطح شهر را موردبررسي قرار دادند .درواقع ،اين پژوهش بیشتر
دربردارندهی بنیانهای نظری در حوزهی تابآوری و آسیبپذيری محیطي را شامل ميشود که درنهايت مدل تابآوری

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

 -2پيشينهی تحقيق

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره يازدهم ،شماره چهل و چهارم ،تابستان1400

41

محیطي بر اساس مدل شبکهی علیت را پیشنهاد دادند .صادقلو و سجاسي قیداری ( )1393تابآوری را در سطح
سکونتگاههای روستايي دهستان مراوهتپه و پالیزان و ارتباط آن با مفهوم زيستپذيری را موردبررسي قرار دادند .در اين
مطالعه ،مخاطرات محیطي و آسیبهای ناشي از آن بهعنوان عامل اصلي ناپايداری زيستپذيری سکونتگاههای روستايي
عنوان گرديده است و با تلفیق شاخصهای زيستپذيری و تابآوری در سطح جوامع روستايي با طراحي پرسشنامه و
استخراج گويههای آن از طريق روش همبستگي و مدل تصمیمگیری چندشاخصهی پرومتي به تحلیل آن پرداختند.
نتايج اين پژوهش نشان داد که با افزايش زيست پذير بودن سکونتگاههای روستايي میزان تابآوری اجتماعات نیز ارتقاء
مييابد .رفیعیان و همکاران ( )1390در مطالعهای با عنوان «تبیین مفهومي تابآوری و شاخص سازی آن در مديريت
سوانح اجتماعمحور ( »)CBDMمفاهیم و رويکردهای نظری در حوزهی تابآوری را تبیین کردند و با بررسي عمیق
رويکردهای نظری اين حوزه ،شاخصسازی را برای ارتقای جوامع تابآور در برابر مخاطرات طبیعي موردبررسي قرار
دادند .مطابق با نتايج حاصل از اين پژوهش ،رويکردهايي برای شاخص سازی مناسب دانسته شدند که به ويژگيهايي
همانند مکان محور بودن ،يکپارچه نگری در انتخاب ابعاد و شاخصها و مشارکتپذيری مردم بهعنوان ذینفعان کلیدی
برنامهريزی در جوامع محلي را در نظر بگیرد.
رضايي و همکاران ( )1394در مطالعهی ديگری با عنوان سنجش و ارزيابي تابآوری کالبدی اجتماعهای شهری در
برابر زلزله (مطالعهی موردی :محلههای شهر تهران) به صورت مطالعهی میداني ،تمام خانوارهای ساکن تهران را جامعه
هدف قرار دادند .اين مطالعه تلفیق روش مجموع سادهی وزين و روش الکتره را برای سنجش وضعیت تابآوری
کالبدی مورداستفاده قرار داد .درنهايت ،تدوين الگوی ترسیمشده در اين مطالعه به منظور ارزيابي تابآوری کالبدی با
توجه به قابلیت اجرايي بودن برای ساير محلهها و نواحي شهری نیز پیشنهاد گرديد.
در مطالعهای بسیار ارزشمندی که توسط ژوو 1و همکاران ( )2010با عنوان «تابآوری در برابر مخاطرات طبیعي:
يک رويکرد جغرافیايي» انجام شد ،اذعان ميدارند که رويکرد تابآوری بهطور فزايندهای همانند رويکردی برای فهم
پوياييهای ناشي از سیستمهای سوانح و باليای طبیعي مورداستفاده قرار ميگیرد.
جرارد هاتر )2010( 2در مطالعهای با عنوان برنامهريزی برای کاهش خطر و سازماندهي برای تابآوری در حوزهی
مخاطرات طبیعي به بررسي نظرات محققان پیشین در حوزهی برنامهريزی برای کاهش خطرات و مخاطرات محیطي
ميپردازد .وی بیان ميدارد که عوامل و شرايط زمینهای خاص برای مفهومسازی برنامهريزی کاهش خطرات با رويکرد
تابآوری مهم و ضروری است .از عامالن ميتوان به مقامات دولتي ،دولتهای محلي ،سازمانهای غیردولتي و همچنین
زمینهها همانند قبل ،هنگام و بعد از مخاطرات طبیعي با پیامدهای جدی بايد اجتناب شود.
در پژوهش صورتگرفته توسط فرازير 3و همکاران ( )2013با عنوان «کمّيسازی مکاني و زماني تابآوری در سطح

1- Zhou
2- Hutter
3- Frazier
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جامعه» اشاره نمود .ازجمله برتریهای اين مطالعه نسبت به ديگر مطالعات ميتوان به کاربست معیارهای مکانمحور،
تفاوتهای وزندهي به شاخصها و معیارها و زمینههای مکاني و فضايي شاخصها ذکر کرد .روششناسي اين پژوهش
در  4مرحلهی مصاحبه مقدماتي ،بررسي طرح ،گروه تمرکز و تحلیلهای فضايي معطوف بوده است.
عالوه بر مطالعات و پژوهشهای فوقالذکر ،مطالعات ديگری توسط کاتر ()2016 ،1996؛ کاتر و همکاران ()2003؛
دالزيل و همکاران ()2004؛ گرازينو و رايزی ()2016؛ هوانگ و همکاران ( )2016و ...صورت گرفته است؛ اما مهمترين
وجه تمايز مطالعهی حاضر با نمونههای ذکرشدهی قبلي را ميتوان در رويکرد ترکیبي و تلفیق نظريهی برنامهريزی و
رويکرد تابآوری به لحاظ بنیانهای نظری تحقیق و همچنین کاربست تکنیکهای تحلیل فضايي همانند شاخص
موران ،تحلیل خوشه و لکههای داغ در بستر سیستم اطالعات جغرافیايي از منظر روششناسي حائز اهمیت دانست.
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بااينحال ،زمینههای بهکارگیری آن در سطح مطالعات و برنامهريزی شهری-منطقهای به سبب مديريت بهتر و
تأثیرگذاری در توسعهی منطقهای بهطور فزاينده ای مورد توجه قرار گرفت .در اين نوشتار ضمن تبیین ريشههای مفهوم
تابآوری و الگوهای نظری در حوزهی برنامهريزی ،وضعیت تابآوری منطقهای در بستر سیستم اطالعات جغرافیايي در
منطقهی حاشیهی کرانهی شرقي درياچهی ارومیه در قالب محدودههای سیاسي  8شهرستان آذرشهر ،اسکو ،بناب،
تبريز ،شبستر ،عجبشیر ،مراغه و ملکان موردبررسي قرار ميگیرد و الگوی فضايي حاکم بر محدودهی مطالعاتي با
استفاده از ابزارهای تحلیل فضايي در نرمافزار  GISتحلیل ميگردد؛ بنابراين هدف بنیادين تحقیق حاضر ،تحلیل
وضعیت ،ساختار و الگوی فضايي حاکم بر گسترهی جغرافیايي منطقهی موردمطالعه ازنقطهنظر ظرفیت تابآوری است.
در اين مطالعه ،رويکرد تابآوری عمدتاً از منظر نظريهی برنامهريزی و ظهور آن در ادبیات برنامهريزی بهعنوان
تغییر پارادايم طي سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .درواقع با تحلیل و ارزيابي تابآوری يک منطقه ،ناحیه يا
شهر ميتوان هم با ويژگيها ،قابلیتها و ضعفهای يک منطقه آشنا شد و درعینحال ،زمینهی آمادگي برای مقابله با
مخاطرات احتمالي در برنامهريزی و مديريت بحران را داشت ،لذا با اهتمام بر اين موضوع ،منطقهی حاشیهی درياچهی
ارومیه در استان آذربايجان شرقي بهعنوان يکي از مناطقي که تراکم جمعیت و بارگذاری انواع فعالیتهای اقتصادی،
صنعتي و ...در آن زياده بوده ،بهعنوان محدودهی مطالعاتي انتخاب گرديد؛ بنابراين ،هدف اصلي پژوهش حاضر ،تحلیل
الگوی فضايي حاکم بر منطقهی موردمطالعه از منظر ظرفیت تابآوری است تا در مرحلهی نخست ،ضعفها و قابلیت-
های آن شناسايي شود و در ادامه با توجه به اين قابلیتها ،روند مديريت بحران و توسعهی فضايي در آن تسهیل گردد؛
ازاينرو ،پرسش اصلي تحقیق را به اين شکل ميتوان عنوان کرد که الگوی فضايي تابآوری در منطقهی موردمطالعه با
کاربست تکنیکهای تحلیل فضايي به چه شکلي است؟

 -3روششناسي تحقيق
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تابآوری بهطورکلي بیشتر در برابر مخاطرات و سوانح طبیعي مورد ارزيابي و تحلیل قرار گرفته است؛ ازاينرو،
مدلها و ابزارهای تحلیلي متعددی متناسب با هدف هر پژوهش علمي بسط و توسعه يافته است .در اين پژوهش نیز
هدف اصلي آن ،شناخت الگوی فضايي حاکم بر ظرفیت تابآوری منطقهای با استفاده از شاخصهای کمي و با استفاده
از ابزارها و تکنیکهای تحلیل فضايي و همچنین زمینآماری در بستر نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیايي است؛
ازاينرو ،روششناسي کلي پژوهش حاضر تحلیلي و هدف آن ميتواند کاربردی باشد.
به منظور عملیاتي کردن فرآيند سنجش تابآوری در سیستم اطالعات جغرافیايي رويکرد سنجش چند شاخصهی
 -GISمبنا انتخاب گرديد ،لذا اين مرحله از تحقیق ،خود بر چند مرحلهی اصلي به شرح زير تقسیم ميشود:
 انتخاب معیارهای مناسب (تشکیل ماتريس اولیه تصمیمگیری)؛ تشکیل بانک اطالعاتي در محیط GIS؛ تبديل اليههای وکتور به رستر با ابزار مناسب با توجه به ماهیت نوع دادهها؛ نرمالسازی اليهها (روش نرمالسازی دادهها با استفاده از روش فازی صورت گرفته است)؛ وزندهي به معیار و تهیهی اليههای وزندار (روش وزندهي بر پايه روش تحلیل فرآيند سلسلهمراتبي و درنرمافزار  Expert Choiceصورت گرفته است)؛
 تعیین شاخص کلي تابآوری.در سنجش تابآوری منطقهای 19 ،معیار در قالب سه شاخص تابآوری اجتماعي ،تابآوری زيرساختها و سطوح
دسترسي و تابآوری استحکام بنا انتخاب گرديد .سپس اليههای تحقیق در بستر نرمافزار  GISتهیه گرديد .در ادامه،
دادهها يا همان اليههای رستری تهیهشده با استفاده از روش فازی ،نرمالسازی گرديد و درنهايت با استفاده از روش
همپوشاني وزني شاخصهای تابآوری در سه بعد ذکرشده و همچنین شاخص کلي تابآوری تعیین گرديد .همانطور
که عنوان گرديد ،به منظور تعیین اهمیت نسبي معیارهای تحقیق از روش وزندهي مقايسهی زوجي بر پايهی تحلیل
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سلسلهمراتبي با کاربست نرمافزار  Expert Choiceاستفاده شده است و نرمالسازی دادههای با بهرهگیری از روش
فازی صورت گرفت .در اين روش نیز برای بي مقیاس سازی جنبههای مثبت و منفي هدف اصلي تحقیق در نظر گرفته
ميشود .لذا ،در اين پژوهش نیز از روش فازی در نرمالسازی و بي مقیاس کردن اليهها اطالعاتي در بستر سیستم
اطالعات جغرافیايي ( )GISاستفاده شده است .شايان ذکر است که تعیین اهمیت نسبي معیارهای بر پايهی نظرات
کارشناسي در سطح نخبگي با بهره گیری از نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاه صورت گرفته است .روش گلوله برفي،
يک روش نمونهگیری غیراحتمالي برای مواقعي است که واحدهای نمونهگیری به راحتي قابلشناسايي نباشند .بهويژه
هنگاميکه اين واحدها بسیار کمیاب يا بخش کوچکي از يک جامعهی خیلي بزرگ را تشکیل ميدهند .در اين روش
آمارگیری ،پس از شناسايي يا انتخاب اولین واحد نمونهگیری از آن برای شناسايي و انتخاب دومین واحد نمونهگیری
استفاده يا کمک ميگیرد .به همین ترتیب ،واحدهای ديگر نمونه ،شناسايي و انتخاب ميشوند .جامعهی آماری در اين
پژوهش ،شامل کارشناسان ،اساتید و دانشآموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي گردشگری استان آذربايجان
شرقي است .درنتیجه با توجه به موارد مذکور و نیز با توجه به ماهیت پژوهش و ساختار صنعت گردشگری ،روش
نمونهگیری به صورت قضاوتي و مراجعه به خبرگان و همچنین استفاده از روش گلوله برفي است.

 -4روش تحليل سلسلهمراتبي ()AHP
روش تحلیل سلسلهمراتبي ،روش تصمیمگیری است که با شناسايي و اولويتبندی عناصر تصمیمگیری عملي
ميشود .اين عناصر شامل هدفها ،معیارها يا مشخصهها و گزينههای احتمالي ميشود که در اولويتبندی به کار گرفته
ميشود .نتايج حاصل از استفاده از اين روش نشان ميدهد که روش فرآيند تحلیل سلسلهمراتبي با توجه به سادگي،
انعطافپذيری ،بهکارگیری معیارهای کیفي و کمي بهطور همزمان و نیز قابلیت سازگاری در قضاوتها ،در بررسي
موضوعات مربوط به برنامهريزی ميتواند کاربرد مطلوبي داشته باشد .فرآيند تحلیل سلسلهمراتبي بر اساس چهار اصل
شرط معکوس ،همگني ،وابستگي و انتظارات بنیانگذاری شده است و رعايت اين اصول در بهکارگیری اين روش الزامي
است(پورطاهری .)77:1392 ،فرآيند روش  AHPبهطور مختصر به شرح زير است:
 )1ايجاد ساختار سلسله مراتبي؛  )2محاسبهی ضريب اهمیت شاخصها (برای مقايسه و قضاوت از جدول  9کمیتي
ساعتي استفاده ميشود)؛  )3محاسبهی وزن اهمیت زيرشاخصها؛  )4تعیین ضريب اهمیت گزينهها (در اين
مرحله ارجحیت هر يک از گزينهها در ارتباط با هر يک از زير معیارها و اگر شاخصي ،زير شاخصي نداشته باشد،
مستقیماً خود شاخص قضاوت و داوری ميشود ،مبنای قضاوت مقیاس  9کمیتي ساعتي است)؛  )5تعیین امتیاز
نهايي گزينهها (برای اين کار از تابع زير بهعنوان اصل ترکیب سلسلهمراتبي ساعتي که منجر به يک بردار اولويت،
با در نظر گرفتن همهی قضاوتها در تمامي سطوح سلسلهمراتبي ميشود ،استفاده خواهد شد).
رابطهی 1

𝐦∑ 𝟏=𝐤𝐧∑ = 𝐣
) 𝐣𝐢 𝐠( 𝐢𝐖 𝐤𝐖 𝟏=𝐢

رابطهی 2

= 𝑰 𝑰.

به منظور تحلیل الگوی توزيع و پراکنش سطح منطقهی موردبررسي از نظر همبستگي و معناداری در
گسترهی جغرافیايي از روش آماری خودهمبستگي فضايي استفاده شده است .خودهمبستگي به رابطهی بین
مقادير باقیمانده در طول خط رگرسیون مربوط ميشود .خودهمبستگي قوی زماني رخ ميدهد که مقادير
باقیمانده شديداً با هم در ارتباط باشند؛ بهعبارتديگر ،تغییراتشان به صورتي سیستماتیک رخ دهند.
بااينحال ،خودهمبستگي فضايي مفهومي نسبتاً ساده است و در حقیقت بسط همین مفهوم در آمار متعارف
است.
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 )6بررسي سازگاری در قضاوتها
𝒏𝝀𝒎𝒂𝒙 −
𝟏𝒏−
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به عبارت بهتر ،خودهمبستگي قوی زماني رخ ميدهد که مقادير يک متغیر که از نظر جغرافیايي به هم نزديک
هستند ،با هم مرتبط باشند .اگر عوارض و يا مقادير متغیرهای مربوط به آنها بهطور تصادفي در فضا توزيع شده باشند،
ظاهراً نبايد بین آنها ارتباطي وجود داشته باشد .يکي از ابزارهايي که در زمینهی تحلیل الگوهای پراکنش و توزيع
عوارض و پديدهها در فضا و مکان نیز مورداستفاده ميشود .تحلیل خودهمبستگي فضايي که به آمارهی موران I 4نیز
معروف است .اين تحلیل نهتنها بهخودیخود اطالعات مفیدی در مورد ارتباط دروني عوارض به دست ميدهد ،بلکه
نتايج آن برای بسیاری از تحلیلهای پیچیدهتر آماری نیز مورداستفاده قرار ميگیرند(عسگری:)60-61:1390 ،
𝑛
𝑛
𝑗𝑧 𝑖𝑧 𝑗𝑖𝑤 𝑛 ∑𝑖=1 ∑𝑗=1
𝑛∑
0
𝑖𝑧 𝑖=1

𝑆=𝐼

رابطهی 3

در اينجا 𝑖𝑧 :تفاضل بین مقدار خصیصهی عارضهی  iبا میانگین آن ) ̅𝑥  (𝑥𝑖 −است :𝑤0 .وزن فضايي بین عارضهی
 iو  jاست :n .تعداد کل عوارض جغرافیايي موجود در اليهی مورداستفاده بوده و  :𝑆0جمع کل وزنهای فضايي است
(همان).
𝑗𝑖𝑤 𝑆0 = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1

رابطهی 4

امتیاز 𝑖𝑧 استاندار برای آماره-ی موران از طريق رابطه زير محاسبه ميشود:
]𝐼[𝐸𝐼−

رابطهی 5

]𝐼[𝑉√

= 𝑖𝑧

که در آن:
1
)− (𝑛−1
2

= ]𝐼[𝐸
]𝐼[𝐸 𝑉[𝐼] = 𝐸[𝐼 2 ] −

رابطهی 6

نتايج حاصل از تحلیل خودهمبستگي فضايي توسط شاخص موران در سیستم اطالعات جغرافیايي در دو نوع
گرافیکي و عددی ارائه ميگردد .خروجي گرافیکي درواقع نشاندهندهی اين است که آيا داده پراکنده و يا
خوشهبندیشده هستند .بهطورکلي اگر مقدار شاخص موران نزديک به عدد مثبت يک باشد ،دادهها دارای
خودهمبستگي فضايي و دارای الگوی خوشه ای بوده و اگر مقدار موران نزديک به عدد منفي يک باشد ،آنگاه دادهها
ازهمگسیخته و پراکنده است .البته اين مقدار از نظر معناداری آماری سنجیده ميشود.

 -5يافتههای تحقيق
با توجه به فرآيند ذکرشده در بخش روش شناسي ،پس از تعیین معیارها و زيرمعیارهای مناسب برای تحقیق گام
بعدی ،تعیین اهمیت نسبي معیارهاست که در اين پژوهش با استفاده از روش  AHPصورت گرفته است .جدول ()2
اهمیت نسبي معیارهای پژوهش را نشان ميدهد.
جدول  :2ابعاد تحلیل وضعیت تابآوری ،معیارها ،زيرمعیارها و اهمیت نسبي آنها

بعد اجتماعي-جمعیتي

0/413

تراکم جمعیت زن

0/052

تراکم جمعیت  0تا  14ساله مرد

0/099

تراکم جمعیت  65ساله و بیشتر مرد

0/083

تراکم جمعیت  0تا  14ساله زن

0/133

تراکم جمعیت  65ساله و بیشتر زن

0/142

تراکم افراد باسواد

0/041

تراکم افراد بيسواد

0/052

4- Moran's I

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

معیار

وزن معیار

زير معیار
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معیار

وزن معیار

دسترسي به
زيرساختها

/260

استحکام بنای
سکونتگاهها روستايي

0/327

45

زير معیار

وزن زيرمعیار

تراکم شاغالن  10ساله و بیشتر

0/050

تراکم بیکاران  10ساله و بیشتر

0/070

تراکم افراد دارای همسر

0/067

تراکم افراد بيهمسر (فوت همسر)

0/099

تراکم افراد بيهمسر (طالق)

0/122

جمع

1

فاصله از محدودههای شهری

0/355

فاصله از راههای اصلي

0/355

فاصله از راههای فرعي

/145

فاصله از خطوط راهآهن

0/145

جمع

1

نسبت بناها با اسکلت فلزی به کل

0/311

نسبت بناها با اسکلت بتن آرمه به کل

0/493

نسبت بناهای ذکرشده ساير به کل*

0/196

جمع

1

*با توجه به اينکه استحکام بنا در حالتهای فلزی و بتنآرمه بیشتر است ،بنابراين نسبت ساير به کل بناها بهعنوان يک
معیار منفي انتخاب گرديده است.
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به منظور ارائهی وضعیت تابآوری در بعد اجتماعي-جمعیتي و ادغام معیارهای  12گانه در قالب يک معیار جامع،
اليههای تهیهشده برای هر معیار با استفاده از ابزار روی همگذاری در بستر نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیايي انجام
گرديد (شکل  .)2در بخش تحلیل وضعیت تابآوری زيرساختها و دسترسي به شبکهی ارتباطي ذکر اين نکته ضروری
است که با توجه به اهمیت و تأثیر معیارهای مورداستفاده در اين بخش طبیعتاً مناطق دارای تابآوری بیشتری
هستند که دسترسي مناسب به زيرساختهای ارتباطي و محدودههای شهری را دارند .شکل ( )3بهطور واضح گويای
اين امر است .در تحلیل وضعیت تابآوری استحکام بنا سه معیار به کار گرفته شده ،در بخش قبلي ارائه شد .همانطور
که در نقشهی زير مشاهده ميشود ،دهستان بناجوی شرقي در شهرستان بناب نسبت به ساير دهستانها در رتبهی اول
تابآوری قرار گرفته است.
پس از تحلیل وضعیت تابآوری در سه شاخص تابآوری اجتماعي ،دسترسي به زيرساختها و محدودههای شهری
و تابآوری استحکام بنا درنهايت با ادغام و ترکیب سه شاخص فوق ،ميتوان به شاخص کلي تابآوری منطقهای در
برابر مخاطرات محیطي دست يافت .با توجه به فرآيند وزندهي در سه شاخص اصلي که با کاربست روش تحلیل
سلسلهمراتبي صورت گرفت .شاخصهای تابآوری اجتماعي و استحکام بنا به ترتیب دارای  0/413و  0/327بودند و در
مرحلهی بعدی شاخص دسترسي به زيرساختهای ارتباطي و محدودههای شهری با ارزش  0/260قرار داشت؛ ازاينرو،
در تعیین تابآوری منطقهای نیز طبیعتاً اهمیت شاخص اجتماعي نسبت به ساير شاخصها بیشتر بوده است؛ بنابراين،
با مشاهدهی شکل ( )4وضعیت تابآوری منطقهای از اين منظر نمايان است.
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شکل  :2شاخص تابآوری اجتماعي

46

شکل  :3شاخص تابآوری دسترسي به زيرساختهای ارتباطي

شکل  :4شاخص وضعیت تابآوری استحکام بنای ساختمان در مناطق روستايي
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شکل  :5شاخص تابآوری منطقهای و طبقهبندی آن
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در مورد اين ابزار بايد به اين نکته توجه داشت که فرضیهی صفر آن است که "هیچ نوع خوشهبندی فضايي بین
مقادير خصیصهی مرتبط با عوارض جغرافیايي موردنظر وجود ندارد" .زماني که مقدار  P-valueبسیار کوچک و مقدار
 Zمحاسبهشده (قدر مطلق آن) بسیار بزرگ باشد (خارج از محدودهی اطمینان قرار گیرد) ،آنگاه ميتوان فرضیهی صفر
را رد کرد .اگر مقدار شاخص موران بزرگتر از صفر باشد ،دادهها نوعي خوشهبندی فضايي را نشان ميدهند و اگر مقدار
شاخص کمتر از صفر باشد ،عوارض موردمطالعه دارای الگوی پراکنده ميباشند.
همانطور که در شکل ( )6مشاهده ميشود ،الگوی توزيع طبقات شاخص تابآوری کلي با استفاده از آمارهی موران
از نوع الگوی خوشهای است .چنانچه مالحظه ميشود ،مقدار شاخص موران در اين تحلیل  0/282572است و
ازآنجاييکه مقدار آن مثبت و نزديک به يک است ،لذا ميتوان نتیجه گرفت که دادهها دارای خودهمبستگي فضايي
هستند .همچنین با استناد به باال بودن امتیاز استاندارد  Zو بسیار کوچک بودن مقدار  P-valueميتوان فرضیهی عدم
وجود خودهمبستگي فضايي بین توزيع تابآوری در پهنهی موردمطالعه را رد نمود.
پسازآنکه میزان معناداری تابآوری توسط شاخص موران اندازهگیری شد ،گام بعدی تهیهی نقشههای خوشهبندی
است که در اين مطالعه از تحلیل خوشه و تکدانه و تحلیل لکههای داغ استفاده شده است .درواقع با استفاده از اين
ابزارها ميتوان مکانهايي را که در آنها لکههای داغ ،سرد و تکدانه فضايي معنادار از نظر آماری وجود دارند ،تعیین
نمود .تحلیل خوشه و ناخوه که به "شاخص انسلین محلي موران ( ")Ancelin Local Moran's Iنیز شناخته ميشود،
از ابزارهای مفید برای نمايش توزيع آماری پديدهها در فضا است .به عبارتي ،میزان توزيع و تفاوت پراکنش عوارض
جغرافیايي با استفاده از اين ابزار حاصل ميگردد.
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شکل  :6نمايش گرافیکي نتايج آمارهی موران

در تحلیل نقشهی خوشهها و ناخوشهها ميتوان گفت که اگر مقدار  Iمثبت باشد ،به معنای آن است که عارضهی
موردنظر توسط عوارض مشابه خود محاصره شده است؛ بنابراين اين عارضه موردنظر بخشي از آن خوشه است .اگر
مقدار آن منفي باشد ،به معنای آن است که عارضهی موردنظر توسط عوارضي که اصالً مشابهتي با آن ندارد ،محاصره
شده است .اين نوع عارضه درواقع ناخوشه نامیده مي شود .الزم به ذکر است که شاخص موران محلي فقط در چارچوب
امتیاز استاندارد محاسبه شده و  P-valueقابل تفسیر و تحلیل است؛ بنابراين سطح معناداری آن از نظری آن تا 5
درصد است .همانطور که در نقشهی (الف) باال مشاهده ميشود ،خوشههای آبيرنگ خوشههای مقادير زياد شاخص
تابآوری ،رنگ قرمز خوشههای مقادير کم شاخص تابآوری ،ناخوشه که در اين نقشه وجود ندارد و رنگ زرد بهعنوان
تکدانه مشخص شده است.
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شکل  :7تبیین ارتباط فضايي در تحلیل خوشهها ،لکههای داغ و طبقات تابآوری در آنها

در مقابل از تحلیل لکههای داغ ميتوان در چگونگي توزيع مقادير کموزياد دادهها استفاده کرد .آمارهی  Giيا
تحلیل لکههای داغ درواقع نوعي امتیاز  Zاست .برای امتیاز  Zمثبت و معنادار از نظر آماری ،هر چه امتیاز  Zبزرگتر
باشد ،مقادير باال به میزان زيادی خوشهبندیشده و لکههای داغ را تشکیل ميدهند .برای امتیاز  Zمنفي و معنادار از
نظر آماری هر چه امتیاز  Zکوچکتر باشد ،به معنای خوشهبندی شديدتر ،مقادير پايین خواهد بود که درواقع لکههای
سرد را نشان ميدهد .در نقشهی (ب) رنگ قرمز مقادير باالی تابآوری را نشان ميدهد و رنگ آبي نیز مقادير پايین
تابآوری را از نظر معناداری آماری نشان ميدهد (شکل .)7

 -6نتيجهگيری و پيشنهادها
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تبیین رابطهی تابآوری در برابر سوانح طبیعي (زلزله) ،درواقع نحوهی تأثیرگذاری ظرفیتهای اجتماعي ،اقتصادی،
نهادی ،سیاسي و اجرايي جوامع در افزايش تابآوری و شناخت ابعاد تابآوری در اجتماع است .شايان ذکر است که نوع
نگرش به مقولهی تابآوری و نحوهی تحلیل آن ،ازيکطرف در چگونگي شناخت تابآوری وضع موجود و علل آن
نقشي کلیدی دارد و از طرف ديگر سیاستها و اقدامات تقلیل خطر و نحوه رويارويي با آن را تحت تأثیر اساسي قرار
ميدهد .تحلیل الگوی فضايي تابآوری ازجمله رويکردهای نويني است که در نظام برنامهريزی کشور مورد توجه نبوده
است؛ ازاينرو ،در اين پژوهش با استفاده از روشهای زمینآماری و تکنیکهای تحلیل فضايي وضعیت حاکم بر
محدودهی مطالعاتي مورد تحلیل و ارزيابي قرار گرفت .نتايج و يافتههای تحقیق نشاندهندهی اين است که وضعیت
تابآوری منطقه از نوع الگوی خوشهای است .پسازآنکه میزان معناداری تابآوری توسط شاخص موران اندازهگیری
شد ،گام بعدی تهیهی نقشههای خوشهبندی است که در اين مطالعه از تحلیل خوشه و تکدانه و تحلیل لکههای داغ
استفاده شده است .درواقع با استفاده از اين ابزارها ميتوان مکانهايي که در آنها لکههای داغ ،سرد و تکدانه فضايي
معنادار از نظر آماری وجود دارند را تعیین نمود؛ بنابراين ،با توجه به نتايج بهدستآمده مشخص گرديد که خوشههای
تابآور با ظرفیت بسیار مناسب عمدتاً در پهنههای مرکزی محدودهی مطالعاتي در شهرستان آذرشهر استقرار يافته
است ،لذا در نظام برنامهريزی فضايي توجه به اين امر بهويژه در تبیین وضعیت آسیبپذيری منطقه و پاسخ به احتمال
وقوع مخاطرات محیطي مؤثر خواهد بود .همچنین با توجه به استقرار کانونهای بزرگ جمعیتي شهری و روستايي در
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اين منطقه و بهطورکلي باال بودن تراکم جمعیت و نیز تمرکز انواع فعالیتهای اقتصادی ،ضرورت توجه به آسیبهای
ناشي از مخاطرات محیطي و تابآور سازی جوامع محلي بهعنوان يکي از اولويتهای نظام برنامهريزی و مديريت توسعه
منطقهای بايد در کانون توجه قرار گیرد.
نتايج پژوهش حاضر با تحقیقات و پژوهشهای صورتگرفتهی قبلي نظیر رفیعیان و همکاران ()1390؛ صادقلو و
سجاسي قیداری ()1393؛ داداشپور و عادلي ()1394؛ رضايي و همکاران ()1394؛ قنبری و پاشانژاد ()1397؛ قنبری
()1399؛ کاتر ( 2003و )2016؛ دالزايل و همکاران ( ،)2004گرازينو ( ،)2016همسويي و نتايج آنها را تأيید ميکند.
پژوهش حاضر در حوزهی سنجش و بررسي ارتباط بین آسیبپذيری ناشي از مخاطرات محیطي و ظرفیت تاب-
آوری جوامع روستايي در نظام برنامهريزی محلي شکل گرفت و با توجه به نتايج بهدستآمده و ارتباط فضايي بین
آسیبپذيری و تابآوری در برابر مخاطرات محیطي پیشنهادات کلي تحقیق را ميتوان به شرح زير خالصه نمود:
 .1با توجه به اهمیت منطقهی کرانهی شرقي و تمرکز بیش از  50درصد جمعیت استان در اين منطقه،
ضروری است در نظام برنامهريزی محلي و مديريت بحران توجه ويژهای به اين منطقه گردد و با تدوين و
اجرای برنامههای عملي و علمي ،تابآورسازی جوامع محلي فراهم شود؛
 .2توجه ويژه به مناطق و نواحي روستايي مستقر در مرکز محدودهی مطالعاتي با هدف ارتقای تابآوری و
مقاومت در برابر آسیبهای ناشي از مخاطرات محیطي؛
 .3توانمندسازی ساير مناطق و خارج از محدودهی مطالعاتي در سطح استان به منظور جلوگیری از تمرکز
بیشازاندازهی جمعیت در اين ناحیه و بهويژه در حاشیه کالنشهر تبريز؛
 .4ترويج آموزش و اقدامات ايمني در مقابله با سوانح و باليای طبیعي.
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