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 1، شماره3، دوره1399 تابستانجغرافیا و روابط انسانی، 

 (19مفهوم تاب آوری شهری مدیریت و برنامه ریزی  آینده شهرها)کرونا 

 2ار آزادی زادهدنام، 1*گونا مهردانش

 ریزی شهری)آمایش شهری(کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -1

 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری)آمایش شهری(وی دانشج -2

 30/03/1399تاریخ پذیرش:                                                         15/03/1399تاریخ دریافت:

 چکیده 

 یشده است؛ به طور لیشدن آن تبد یجهانشهرها و  یبرا یروزها به دغدغه مهم نیکرونا ا یتاب آور

در پرداختن  یشهر تیریموضوع؛ اما مد نیا تیاست. با وجود اهم تیحائز اهم زیبالخ یکه در شهرها

کنند. در  یرا متحمل م یشتریخسارات ب.کل جهان  رهابه آن و بعضاً در هنگام وقوع حوادث شه

 یها تیفعال ریتحت تأث یا هندیبه طور فزا نیکره زم یکه اکولوژ میبر یبه سر م یاز شهرساز یدوران

منابع  یشده اند و تقاضا برا لیشهرها به مراکز توجه تبد ،ینیقرار گرفته است. با توسعه شهرنش یانسان

و برنامه  یشهرساز یها تیاست. فعال افتهی شیآن ها افزا یهانج یطیمح راتیو توجه به تأث یعیطب

 یامدهایآن شده است که اغلب پ یتاب آور فیو تضع عتیفشار بر طب شیموجب افزا یشهر یزیر

 یها لیمثل طوفان ها و س یداشته است. با توجه به موارد یشهرها و ساکنان آن در پ یبرا یمخرب

 نیهمچن(19)کرونا  یمیدیاپ روسیهوا و انتشارو و یدر نقاط مختلف جهان، گرم تر شدن، آلودگ ریاخ

 رگذاریو اقدام تأث تیبه فعال یفور ازین ییآب و مواد غذا رهیکاهش ذخ ،یانرژ یها نهیهز شیافزا

 تیانجام داده اند و از فعال عتیطب یایاح نهیدر زم یاز شهرها اقدامات یاریبس دراست.  افتهیضرورت 

خواهند  ندهیآ یشهرها یاهداف اصل یداریو پا یتاب آور ان،یم نیکرده اند. در ا تیحما داریپا یها

 یشهرها یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع یها بیو آس یعیحوادث طب ریبود. عواقب جبران ناپذ

و تعطیلی ورزش واماکن به هم مرتبط شوند.  یادیتا حد ز یو تاب آور یداریپا میتا مفاه دهموجب ش

بر  یبتنم یلیتحل -یفیحاضر به صورت توص مقاله روش .شده است مذهبی و فضای سبز شهری و ..

و تاثیر فاصله کرونا  یمفهوم تاب آور نییپژوهش تب نیباشد؛ و هدف ا یم نیمحقق ریسا یها افتهی

 باشد. یم یشهر  یزیدر برنامه راجتماعی و مشارکت اجتماعی 

 19کلید واژه : تاب آوری شهری ،برنامه ریزی شهری ،مدیریت شهری ،کرونا 
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 مقدمه -1

مهم،  دهیپد کیبه عنوان  یجهان به خصوص در مناطق شهر تیجمع شیافزا ر،یاخ یاه در دهه

مخاطرات به  ان،یم نیکرده است. در ا جادیمختلف ا یها نهیرا در زم ی ادیها و مشکالت ز یدگیچیپ

 تیریبه جهت مد یشهر یو طراح یزیبرنامه ر یها موضوعات در حوزه نیاز مهمتر یکیعنوان 

. در واقع شهر به باشدیم یزندگ تیفیو ک ایمنی  شیافزا بها،یو آس سکیکاهش ر ،یریبحران و خطرپذ

 یشهر یشناخت فضاها ،یزیر برنامه نرویاست؛ ازا ی ادیز تیاهم یعنوان بستر وقوع حوادث دارا 

 ،یریشگیگوناگون شهروندان در سه بُعد پ یازهایبرآوردن ن یسو است به یمناسب آن راه یو طراح

توجه  یشهر یو طراح یزیر در برخورد با بحرانها در برنامه نیو اقدامات پس از بحران؛ بنابرا لهمقاب

وتاب آور، فضا را قادر  تیفیباک یشهر یاز عوامل خلق فضا  یکیبه عنوان  یریپذ به اصل انعطاف

و اثرات بحران به  یریرا در هر زمان جهت مقابله و کاهش خطرپذ یمتعدد یها  نهیتا گز سازدیم

بار در مباحث  نینخست یتاب آور ی (. واژه1393،1354)فالح و همکاران : دیشهروندان ارائه نما

(.به تدریج این مفهوم (UN-ISDR,2005شد مطرح وگویه شیدر هما 2005سوانح از سال  تیریمد

نظریه پخش  در دو بعد نظری و عملی  کاهش خطر های سوانح،جایگاه باالتر ی یافت که موضوع

فضایی که ویروس های مخرب طی دوره های مختلف باعث  آرامش شهروندان به خطر بیفتد و حتی 

باعث خطرات جانی و سرایت آن بیش از حد به همدیگر می باشد و ابعاد مختلف تاب آور،زیست بوم 

ی تمام خدمات و تاب آور انسانی و بیماری اپیدیمی ویروس های که با انتشار آن در فضا باعث تعطیل

و تولیدات در شهر می شود چه از نظر حمل نقل شهری و اهمیت دادن به فاصله اجتماعی در زندگی 

در شهر ویهان چین باعث سرایت آن به سایر  1398روزمره وزنده شدن این ویروس باستانی در سال 

ری  یک مفهوم (.تاب آوری  کرونایی شهBuckle,et al,2001کشورها حتی کشور ایران شده است. )

مدیریت و برنامه ریزی واحد می باشد که  دجدید در مطالعات شهری و شهر سازی است که نیازمن

سالمت افراد چه مردم عادی و  نیرو اداری ارتش ،پزشکی و آموزشی و ... به خطر می اندازد باید به 

 یؤیکی است که توانای(. تابآورزی برگرفته از نظم و انضباط بیولوjabareen,2014آن توجه کرد. )

فاجعه و بیماری و جلوگیری از انتشار و بهبود  ارگانیسم یک سیستم برای مقاومت  در برابر شوک،

(. امروزه زندگی انسان در شهر Arefi2011:Folke et ai.2010 شراید بحران آن تعیین  می گردد.)
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شهری را از  "انعطاف پذیری" ها با جمعیت بیشتر رو به رو و در نتیجه به صورت کلی تاب آوری یا

چشم انداز بحران شهری به توانایی یک منطقه یا نظام شهری جهت مقاومت و مقابله در برابر ویروس  

کرونا و یا ویروس های مخرب طاعونی و وبایی ، سیل و زلزله گستردهای از شوک تنش می توان 

به بهترین وجه  می تواند نقش (.همچنیین فضاهای شهری Agudlo-vero et al,2012تعبیر کرد. )

(. 52:1392مراکز زندگی جمعی را ایفا کنند و شهر یک سیستم نظامند می باشد )چراغی و همکاران ،

پژوهش صورت گرفته در دنیا نشان از آسیب پذیری  گروهای مختلف مردم ساکن در نواحی خطر 

در نقاط مختلف شهری متفاوت خیز شهر ،بسته  به سطح زندگی و وضعیت اجتماعی و فیزیکی  آنها 

( و آسیبهای ناشی از اجتماعی و اقتصادی و اجتماعی و 1395است )محمدی سرین دیزج وهمکاران ،

شکی و شویندگی زو هزینه های زیاد پو رعایت بهداشت فردی  زیست محیطی و غافلگیری مسئوالن

جتماعی و  فرهنگی را دارا می سیاسی،ا یکه قابلیت باالیی برای تبدیل شدن به انواع دیگر آسیب ها

آوری شهری در مقابل کاهش آسیب پذیری بر حسب  مبانی متفاوتی مانند ب باشد تحلیلی افزایش تا

(.سیستم فردی در Wisner et ai,2004درجه فرهنگی و زیان آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی )

آورده است که این خودش باعث جامعه شهری و خانوادگی و اداری و محیط های فعالیت انسان فراهم 

از بین رفتن ویروس و جلوگیری از سرایت آن می باشد فاصله گذاری فردی و بهداشت فردی یکی از 

عوامل جلوگیری از انتشار این ویروس کرونا می باشد البته ناگفته نماند قبل از هر کاری مدیریت و 

ف شهری ،بنا بر این آسیب پذیری نباید برنامه ریزی و مدیریت بحران  و پیش بینی تاب آوری مختل

بین گروه ها و یا فضای خاصی از جوامع منطقه تمرکز یابد بلکه امروزه پژوهش های بیشتر در راستایی 

این سطح برنامه ریزی صورت می گیرد . هدف این مقاله تبین مفهوم تاب آوری شهری و موئلفه آن 

 بر اساس دیدگاهای مختلف در این زمینه است. 

آن مشخص شود و  یمکان یبند نظام، برخط و هوشمند بوده و پهنه نیچارچوب الزم است ا نیدرا

بر اساس شهر و  ی و شهرستان یاستان ،یدر سه سطح مل یاطالعات مربوط به کرونا بر اساس مکان

. ردیهمگان قرار گ دیو در معرض د دیاستاندارد، تول یآمار یرهایمتغ ریو سا یریروستا، جامعه عشا

زمان، مکان، محتوا و فرم  یعنیکرونا، افزون بر ابعاد اطالعات  یمل تیریواقع الزم است، ستاد مد در

چون ملزومات  یکرونا، موارد ییایاطالعات جغراف ستمیاطالعات و س یفناور تیرینظام مد لیدر تکم
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عات و اطال اتالعاط یفیتوص یها اطالعات، جنبه انیاطالعات و داده در ستاد، پردازش اطالعات، جر

مدنظر قرار دهند. با  یرسان را در ارائه خدمات اطالع دیجد یهایمستمر از فناور ی ه و استفاد یشراکت

جامعه روستا و  یبرا یدولت یکه توسط دستگاهها یبه اقدامات توانیبه عنوان نمونه م ف،یتوص نیا

چندان مملوس  یریو عشا ییروستااست، اشاره کرد. اما بازتاب آن در جامعه  انجام گرفته یریعشا

 جامعه صورت نگرفته نیا یبرا ریفراگ یرسان از آن است که اطالع یحاک یدانیم یو برآوردها ستین

 یستیو خواسته ز ازیاطالعات که متناسب با ن یامر نشانگر آن است که زمان، مکان و محتوا نیاست. ا

دولت باخبر کند، کمتر در  یعمل ماتات و اقداباشد و آنها را از مصوب یریو عشا ییشهروندان روستا

سالمت  یبرا یارتباط راهبرد یبرقرار یچارچوب است که فرهنگساز نی. در اردیگیقرار م ارشانیاخت

و هم  یعاد طیهم در شرا یهر انسان تیاولو است ریناگزی انتخاب دور کیامروز  طیدر شر یمنیو ا

رو  نیو از ا میهمواره جسم بوده و اغلب از روح و روان خود غافل هست یو اجتماع یزندگ یبحران

 یهر فرد یسالمت یجد دیمنجر به تهد یروان یبه ابعاد روح یتوجهیها باز بحران یدر زمان بروز برخ

. بستن و جاده های روستاها یکی از اقدامات بود برای جلوگیری از ورود .شودیو در مجموع جامعه م

ط مهاجرین در سطح شهر و روستا کشور و تشویق و آموزش مردم در خانه ماندن بوده ویروس توس

 است .

  یمنیسالمت و ا یبرا یارتباط راهبرد یثار برقرارآ

 شیافزا یمنیو ا یبهداشت یها برنامه تیاحتمال موفق ،یمنیسالمت و ا یبرا یارتباط راهبرد یبا برقرار

 متوجه شده یمنیسالمت و ا یبرا یبرقرارکنندگان ارتباط راهبرد. در طول چند دهه گذشته، ابدی یم

مردم  یآور تاب قیبحران از طر طیو در شرا یساز تفیظر ،یمندسازتوان قیارتباط از طر نیاند که ا

 یمنیسالمت و ا یدر ارتقا جهیموثر بوده و در نت یاجتماع راتییتغ لیرفتار و تسه رییدر تغ تواندی م

 یموجب توسعه ارتباطات برا ،یمناسب ارتباط یاز راهبردها ی. برخورداردینما فایا یمردم نقش بسزائ

جهت  کننده نییتع ،یارتباط راهبرد یبرقرار ن،ی. همچنشودی آن م یاثربخش شیافزاو  یمنیسالمت و ا

تحقق  یبرنامه در راستا تیاست و موجب هدا یمنیو ا یبرنامه بهداشت کی( لی)مانند فرمان اتومب

 کیمختلف  یاجزا یو همبستگ نفعانیذ یو هماهنگ یدر همراه نی. افزون بر اشودینظر م مورداف اهد

 زین 90ظاهر شده که از آن به عنوان دوره  یتا زمان حاضر، در قالب و شکل  یمنیو ا یبرنامه بهداشت
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که  شودیسالمت نام برده م یبرا یسالمت از دهه ارتباط راهبرد یارتباط برا یموثر است. برقرار

 نفع،یو ذ یدیکانال، تعدد افراد کل نیاز چند تیفعال یها و همزمان آن، تعدد رسانه ژهیو اتیخصوص

 یها بر شواهد، تداوم ارتباط و پوشش گسترده برنامه یمتک یها و برنامه یابیتوجه روزافزون به ارز

سالمت  یبرا یهبردارتباط را یبرقرار ندیو فرآ یارتباط جمع یها از رسانه شتریاستفاده ب ،یارتباط

شرکا  یکه محصول تالش مشترک هر دو باشدی م یسالمت، ارتباط یبرا یاست. ارتباط راهبرد

 ( در انتخاب مطالب و تبادل اطالعات است. رندگانی)فرستندگان و گ

 مفهوم تاب آوری -2

،خاصیت فنری و ارتجاعی تاب آوری  در فرهنگ لغت ، توانایی بازار یابی ،بهبود سریع ،تغییر شناوری 

(در اینکه کلمه تاب آوری مربوط به کدام (Dictionary, Merriam-Websterترجمه شده است 

حوزه علمی است بحث وجود دارد . برخی آن را مربوط به حوزه بوم شناسی و برخی دیگرآن را 

رود  که از ریشه التین آوری ،اغلب به مفهوم بازگشت به گذشته به کار  می  فیزیک می دانند ،واژه تاب

"Resilio" برگشت به عقب  "به معنای" ( گرفته شده استkelin et al:2003.102اصطالح تا.) ب

آوری دارای سابقه بسیار طوالنی است و کاربرد آن حداقل به یک قرن قبل از میالد بر می 

ریح قابلیت برخی (. این واژه اولین بار در فیزیک و ریاضیات در جهت تشAlexander:2013گردد.)

 Norrisاز مواد خاص برای برگشت به شکل عادی خود، هنگام جابجایی ،مورد استفاده قرار گرفت )

et al,2008:127 به نظریه تئوری سیستمی  بر می  70(.اما مفهوم تاب آوری در دوران مدرن دهه

. تاب آوری را به عنوان  (Holling,1973گرددو اولین بار با کار کرافورد استنلی  هولینگ آغاز شد .)

های جامعه ه معیاری از تداوم سیستم و توانایی آن در جهت جذب تغییر تحول و حفظ ارتباط بین گرو

در آن زمان  این اصطالح تقریبا از طریق تمام ی مختلف اکولوژیکی  تعریف می کند. در سیستم ها

روستایی و عشایری به کار  شهری، نهادها  و همچنین  شهرها و مناطق مختلف  رشته ها ،زبان ها،

با وری به شکل امروزی به عنوان یک مفهوم آتاب  (.Garschagen,2013گرفته و اجرا شده است )

یوه تفکر شناخته شده است وارائه راحل و نتیجه مطلوب برنامه ریزی  یک تعریف بیان شود، به عنوان ش

حوزه برنامه ریزی با جهت گیریهای مختلف است که با رشته ای مختلف ترکیبی نو آژ تاب آوری 

واکتشافات کاهش ،فرهنگی ،ریست محیطی...(شده است )اجتماعی،اقتصادی،کالبدی،مدیریتی وسیاسی
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 19خطرات زیست محیطی مانند زلزله،سیل،طوفان،گرم شدن کره زمین و شیوع بیماری واگیر کرونا 

(.با توجه به موارد فوق می Pizzo,2015) ذهن برنامه ریزان به سمت تاب آوری اختصاص یافته است

توان بیان کرد که مفهوم اصطالح تاب آوری مکررا باز تعریف شده از طریق اکتشافی،استعاری و 

(در نظامهای Adger,2000(و )Pickett et al,2004:370هنجاری توانایی ،توسعه پیدا کرده است )

 (.Lebel etal,2006) (در نظامهای انسانیCarpenter et ,al,2001اجتماعی )

اعتقاد آینده نامعلوم  بشر و سیستم جهانی محلی حیات )مانند سیستم غذا ، انرژی و غیره ( برای ادامه 

 (.caputo,2013:8کار و تامین خدمات  به مسئله  ای بسیار ضروری و مهم تبدیل می شود )

در حوزه برنامه ریزی  19کرونا  اقتصادی به کار گرفتند.همچنین تاب آوری و –در نظامهای  اجتماعی 

 (.  perrings,2006:418)شهری مهم ترین  سر فصل پژوهشی در زمینه دستیابی به پایداری است

 ( برخی از تعاریف تاب آوری شهری1جدول )

 تعاریف تاب آوری  محقق 

Walker et al. (2004) جذب اختالل و  یبرا ستمیس کی تیظرف

بوده و  رییتحت تغ کهیمجدد درحال یسازمانده

 تیمنظور حفظ  اصل همان تابع، ساختار، هو به

 و بازخورد است

Allenby & Fink (2005) حفظ عملکرد و ساختار  یبرا ستمیس کی تیقابل

 یو خارج یداخل راتییدر برابر تغ ستمیآن س

 است

Perrings, (2006) یمقاومت در برابر شوکها یبرا ستمیس ییتوانا 

 تیبدون از دست دادن ظرف یطیمح ستیز

 است ستمیمنابع  کارآمد آن س صیتخص

Liu et al. (2007) حفظ ساختار و عملکرد پس از اختالالت  تیقابل

 توسعه مستمر است یبرا
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Hamilton (2009) یاصل یعملکردها ی و ارائه یابیباز ییتوانا 

تجارت، صنعت، دولت و اجتماع  ،یخود از زندگ

 خطرات است. ریو سا بتهایدر برابر  مص

Leichenko, (2011) از  یعیوس هیآرا کیمقاومت در برابر  ییتوانا

 شوک و تنش است

Desouza & Flanery (2013) 

 

 راتییبه تغ ییجذب، انطباق و پاسخگو ییتوانا

 است یشهر یستمهایدر س

Lu and Stead (2013) 
 

جذب اختالل و حفظ  یشهر برا کی ییتوانا

 عملکرد و ساختار آن است

 
Bull, Castellacci, & Kasahara, 

(2014) 

در  راتییانطباق با تغ یسازمان برا کی ییتوانا

 آن است. یو نهاد یاقتصاد طیمح

Abunnasr,2013  توانایی سیستم در بازگشت به حالت اولیه بعد از

ی اختالل طبیعی و یا مشکلی که توسط انسان 

 ایجاد میشود

Caputo,2013  قابلیت و توانایی ی سیستم به منظور ادامه

 عملکرد در برابر مشکالت و شرایط ناسازگار

UNISDR,2010 سیستم یا جامعه برای مقاومت در  کتوانایی ی

اند،  -برابر مشکل و خطری که با آن مواجه شده

تطبیق با آن، و رهایی از اثرات منفی آن در زمان 

به شیوهای کارا است درحالی که قادر مناسب و 

 به حفظ ساختار اساسی و عملکرد خود باشد

 

 یقرار داده و در حوزه ها دیرا مورد تهد یهمواره جوامع انسان یدر قرون متماد یعیو سوانح طب ایبال

انسان ها را به مخاطره انداخته است.  زندگی …و  یطیمح ستیز ،یسکونت ،یاقتصاد ،یمختلف اجتماع

حوادث  ادر مقابله ب یریپذ بیو نگرش غالب در موضوع کاهش آس کردیتا اواخر قرن نوزدهم رو

 یبه وجه اجتماع یکارشناس یبحران بود. اما با گذاشت زمان نگاه ها تیریمد ینظر میبر مفاه یمبتن
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بحران و  تیریتر شد و تفکر غالب مد یجد شمندانیتوسط کارشناسان و اند ،یریپذ بیمبحث آس

سوانح  ابلدر مق یبه نام تاب آور یدیخود را به مفهوم جد یجا یریپذ بیتمرکز صرف بر کاهش آس

 داد.

کمتر  یریپذ بیبا آس یآن طراح یاصل کردیاست که رو یشهر یدر طراح یدیمفهوم جد یآور تاب

شهر تاب  کیکه  یشهر ها در برابر تنش ها و حوادث است به گونه ا یبرا شتریب یریو انعطاف پذ

 بیآس نیپاسخ داده و با کمتر دیجد طیبه سرعت به شرا یآماده است که در مواقع اضطرار یآور، شهر

 دهد. یبه کار خود ادامه م

 فیتعارمطرح شد. مطابق  نگیبه نام هول یتوسط شخص 1973بار در سال  نیاول یبرا یتاب آور مفهوم

که هنوز  یاست در حال راتییجذب تغ یبرا ستمیس ییاز توانا یاریمع یتاب آور ،یشده توسط و انیب

تحت استرس در بازگشت  یها ستمیس ییتوانا یتر تاب آور قیدق یفیوجود دارد. در تعر یمقاومت قبل

 خود است. یباز سامان ده ییو توانا یبه حالت اصل

از هر زمان  شتریدهد که جوامع و افراد به ب ینشان م ریاخ یاتفاق افتاده در دهه ها یایو بال سوانح

و حوادث  ایتا بعد از وقوع بال یریپذ بیتر شده اند و اغلب توجه به کاهش آس ریپذ بیآس یگرید

کند.  یم دایپ ینها و اختالالت مع یریاست که در مواجهه با غافلگ یمفهوم یافتد. تاب آور یاتفاق م

در نظر  ینیب شیپ کردیروبرو شدن با معضالت، رو یدر مواجهه با سوانح و حوادث برا یبه عبارت

 شود. یاستفاده م یتاب آور کردیگرفته شده و در برابر مشکالت ناشناخته از رو

شاخص و  یدارد. در بعد فرم، وجود فضاها یابعاد مختلف یتاب آور، در بخش کالبد یشهر یطراح

عدم وجود  ،یباز چند منظوره، توجه به نظام بلوک بند یفضاها ینیب شیپ ،یبافت شهردر  منیا

 یژگیو ریتوان به تاث ی. در بعد فضا مدینما یکمک م یتاب آور شافزای جهت در …بافت و  یزدانگیر

 ط،یدر مح ییدهد، اشاره نمود. از جمله وجود خوانا یرا ارتقاء م یشهر یکه تاب آور ییفضا یها

تواند در نوع برخورد صاحبان فضا  یاحساس تعلق خاطر و حس مکان. چرا که احساس تعلق خاطر م

موثرباشد. در  یو بعد از آن به واسطه مشارکت در بازساز یمقاوم ساز قیقبل از وقوع سانحه از طر

است.  یترسو دس نیزم یمکان مانند کاربر یها یژگیدر برابر سوانح متاثر از و یتاب آور ت،یبعد فعال
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و کاهش  یریتاب آور، انعطاف پذ یشهر یو طراح یزیمسئله در برنامه ر نیتر جیرا نیزم یکاربر

با در  یشهر یکند. در طراح یم یریاست که از توسعه مناطق در معرض خطر جلوگ  یریپذ بیآس

تنوع  جادیباز، ا یاز فضا یچون ساخت و ساز در مناطق امن، ساخت شبکه ا ینظر گرفتن موارد

 یتوان سطح تاب آور یبه مناطق امن، م تیجاذب جمع یها یسازگار و انتقال کاربر یها یکاربر

آن است که اگر  یاجتماع یجنبه  ،یشهر یمهم تاب آور یاز جنبه ها یکی .دیرا ارتقاء بخش یشهر

 تیاهم ینداشته باشد، به همان اندازه دارا تیاهم یکیزیو ف یکالبد یها رساختیاز توجه به ز شتریب

است،  انیمشهود و نما ،یو فقدان آموزش کاف یکاریب ،یخانمان یکه انواع جرائم، ب یاست. در شهر

شامل  یاجتماع یوجود نخواهد داشت. تاب آور ایاز بال یریشگیدر حوزه  پ یقیتمرکز دق گرید

 جادی. اابندی یانطباق م یطیمح راتییبا تغ یاجتماع یاست که تحت آن افراد و گروه ها یطیشرا

 بتیپاسخ مثبت به مص ایبازگشت به تعادل  یاجتماع برا کیتوان  ،یاجتماع یدر تاب آور یتوانمند

بزرگساالن  یسبب ارتقاء تاب آور یمیو صم کینزد یشبکه اجتماع کیمثال وجود  نوانها است. به ع

است که ممکن است در جامعه  یبه اندازه ا یتاب آور نیشود. اثر ا یم یریپ یمنف یدر برابر جنبه ها

 بیباشد که برگشت از حالت آس یقو یبه قدر یارتباطات اجتماع یباال باشد ول یریپذ بیآس یا

تاب آوری وپایداری شهری مفاهیمی هستند که مکمل یکدیگرند وهرگز  رخ دهد. عیسر اریسب دهید

ور همان شهر پایدار دیگری به کار برد ونمی توان ادعا کرد که شهر تاآب آنمی توان  یکی را به جای 

آوری وپایداری الزم و ملزوم یکدیگر بوده ودر کنار هم  گفت تاب بلکه فقط میتواناست وبالعکس. 

بهبود وکیفیت زندگی را در پی خواهند داشت هرانچه نگارندگاندرنوشتار پیش روتآکید دارند.و نتایج 

با آن دارد  تنهاتاثیر گذاری وارتباط است تاب آوری به مثابه یکی از اجزای پایداری شهری بدست آمده

 (.1398و همکاران ،.)محمد اسکندری نوده 

 آور تاب یجامعه  کی اتیخصوص -3

 یصورت گر فته است برا یادیآور مطالعات ز جوامع تاب اتیو خصوص های ژگیدرک و یامروزه برا

در  یکیاکولو ژ یآور بهبود تاب یهایاست استراتژ نیمطلوبتر ییبا عنوان شناسا یا مطالعه ینمونه ا 

داد. شناسایی بهترین و ارزان ترین راحل برای  انجام یکیژ ژاکولو یریپذ بیدر مناطق آس لیبرابر س

( در این مقاله بررسی عوامل سیالب در یک منطقه Caia,et al .2001بهبود اوضاع جامعه شهری )
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مطرح نموده است که نتیجه مسائل مدیریتی  در تاب آوری بسیار حائز اهمیت  است اوال کوچک 

:توانایی تحمل شوک و ضربه های  وارد ه از یک خط به گونه آن خط ها تبدیل به سانحه نگردند 

بنا براین   پس از سانحه رشیو پذ رییتغ یامکان و فرصت برا بنابراین احتمال شکست کاهش دهد ثالثا:

 یسکونتگاهها جادیا یبرا مان مورد نیاز  برای بهبود و همچنین مقدار آسیب پذیری را کاهش می دهدز

 دیبا تاک یاجتماع هینقش دارند که سرما هیاشکال مختلف سرما یمحل رانیبر نقش مد دیآور با تاک تاب

 یاجتماع هیسرماراست . رگذایتاث یههایاز انواع سرما یکیاعتماد شبکهها و هنجارها  یبر مولفهها

اصطالح را  نیکه ا یکس نیدارا است اول یعلوم اجتماع انیو نامحسوس در م یبس طوالن یخچهایتار

و  میفرهنگ و تعل یریرا در شکل گ یکلمن نقش شرکت اجتماع میفان بود بعدها ج یکاربرد هان هب

ی بود که  مدتی از مباحث دور ماند بعد از آن جین جاکوب و مفهوم یاجتماع هیشرح داد سرما تیترب

آن را تفصیل شرح  80و کلمن در ده  70در اواخر ده  دوباره آن را مطرح ساخت و سپس لوی در ده 

د     مورد به عمل آور نیدر ا یقاتیتحق یجامعه شناس فرانسو ویبورد ریپ نیهمچندادند. 

(woolcock,2001.) نیاست؛ ا یعلوم اجتماع یقاتیاز ابعاد برجسته تحق یکی یاجتماع هی( سرما 

(.سرمایه اجتماعی عضویت Bordieu,1980افراد گروه ها  می شود.) تیباعث تقو یاصول اجتماع

در گروها و انجمن ها  که از طریق اهداف گروهی مثل دمکراسی و مشارکت و توسعه اجتماعی  را 

در  شهرها فاصله اجتماعی مطرح نموده و این مساله را نیز  19تقویت می کند لذا تاب آوری در کرونا 

مهم  دانسته است و در خانه ماندن و فاصله های اجتماعی در مکان های مختلف ،عمومی و خصوصی 

(.وی مدعی شرکت اجتماع مانند Putnam,2002در زندگی روزمره شهر نسینی ایجاد نموده است )

ه مرکز اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی است در صورتی در شبکه رسمی و شبکه های غیر رسمی ،جامع

فاصله اجتماعی و بهداشت فردی عامل اصلی شکست این ویروس خواهد  19تاآب اوری کرونا 

(.سرمایه اقتصادی ،انسانی ،سرمایه فیزیکی و سرمایه طبیعی هم از Putnam, Bowling: 2000بود)

صورت یک سیستم در عملکرد اجتماعات تابآور تاثیر انواع سرمایه های دیگر هستند که در مجموع به 

(. سرمایه انسانی بیشتر آموزش مهارت و دانش مدیران محلی در برابر Mayunga,2007گذار ند )

بالیای طبیعی را شامل می شود .آموزش ظریف سازی کاهش خطرپذیری بالیا در سطح سکونتگاه 

رآیند و مدیریت بالیایی طبیعی و انسانی ،بیماری های روستایی به عنوان یکی از اصولی است که در ف

و طاعون و وبا...( پیوسته باید مورد توجه قرار گیرد . سرمایه فیزیکی شامل  19اپیدیمی )ویروس کرونا،
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مسکن ،امکانات عمومی و ماننند آن است که تسهیل در ارتباطات و حمل نقل در شرایط بعضی از 

ین بالیا باید با فاصله گزاری اجتماعی و تعطیلی اماکن عمومی از سر بالیایی طبیعی و شریط  دیگر از ا

گیری نکات بهداشتی فردی و تاثیر آن بر زندگی اجتماعی بشمار می رود.سرمایه طبیعی شامل منابع 

طبیعی آب و اکوسیستم است کهدر این بخش باید گونه خاص جانوری و گیاهی در برابر بالهای 

 (. (Ibd( 1ظت شود شکل )طبیعی مانند سیالب محاف

 

 

 تسهیل 

 

 

 

 

 

 

آوری در برابر بالیا با استفاده از رویرد مبتنی بر سرمایه منبع ( درک و استفاده از مفهوم تاب 1شکل )

(Mayunga, 2007) 

حل های بسیاری کشف وبررسی ه در سال های اخیر این رویکرد بسیار مورد بررسی قرار گرفته است.را

این گونه تاب آوری را  1399شده و مفهوم تاب آوری به مدیریت خطر سیل وارد شده است .در سال 

مقیاسی برای نمایش مقاومت سیستم و توانایی آن برای تغییر و تعریف آن بر اساس سرعتی که تاب 

ن بخش های مهم زندگی شد نابودکه حالت تعادل خارج شده و باعث  19آوری ویروس کرونا 

 سرمایه ی فیزیکی 

 سرمایه انسانی 

 سرمایه اقتصادی 

سرمایه اجتماعی 

مردیمی  )مشارکت

)... 

 سرمایه طبیعی 

 شاخص های تاب آوری 

–کانات عمومی فعالیت ها ام–مسکن 

 صنعت 

اطالعات –دانش –مهارت -آموزش  

سرمایه گذاری –درآمد پس انداز   

شبکه ها–هنجارها -اعتماد    

آب اکوسیستم –زمین –منابع طبیعی   

بهبود وضعیت بیمه –افزایش ظرفیت 

بهبود سالمت کاهش فقر –  

تسهیل در همکاریو هماهنگی تسهیل 

 در دسترسی به منابع

افزایش دانش مهارت در برابر 

–خطرات اجتماعی و محلی 

 ارتقایتواناییها ی کاهش خطر

تسهیالت –تسهیل ارتباط حمل نقل 

افزایش امنیت –تخلیه   

حفاظت از –حفاظت از محیط زیست 

گونه های محیط زیست و محافظت در 

طوفان سیل  برابر  

 اشکال سرمایه 
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شهروندان در مناطق شهری و روستایی شده است و سیستم زندگی بشر و الودگی تنفس محیط و 

استفاده از ماسک و تجهزیات بهداشتی  که موارد بیشتر اشاره رعایت بهداشت فردی و فاصله گزاری 

 اجتماعی به شرح زیر می باشد .

و در صورت عدم ضرورت با  ندیاقدام نما یخانگ نهیو قرنط یبهداشت نیمواز تینسبت به رعا -1

 ی و روستایی..در سطح شهر یضرور ریغ یاز ترددها 19 دیکوو روسیناشناخته و یتوجه به رفتارها

 ندینما یو پارکها و بوستانها و تفرجگاه ها جدا خوددار

با  عتریباشند هرچه سر یم19 دیابتال به کوو میعال یدارا ایباشند و  یکه مشکوک م یموارد هیکل -2 

و  یتوسط پرسنل بهداشت رانهیشگیتا اقدامات الزم و پ ندیبه مرکزمراجعه نما یبهداشت نیمواز تیرعا

 .   دیبعمل آ یریجلوگ یماریب شتریو از انتشار ب ردیانجام پذ یدرمان

نموده اند  افتیرا از سامانه وزارت بهداشت در تیمحترم که مجوز فعال انیاز مغازه داران و بازار -3

خود را باز  یو با استفاده از ماسک و دستکش، مغازه ها یکامل مسائل بهداشت تیبا رعا م،یتقاضامند

 روسیو انتشاراز   یریو جلوگ یریشگیخود را جهت کمک به پ ینموده و در صورت امکان ساعت کار

 .دینما لیتقل

توجه به رفع  نقش مهمی در تاب آوری شهری  ها نیو پمپ بنز یان ج یس یها گاهیاز جا -4 

 تیتر از گذشته رعا شیو پ تیالسابق با جد یرا کما ف یکامل بهداشت نیتردد مواز یها تیمحدود

 کنند .

 نیکامل مواز تیاز تجمع و با رعا یریفاصله و جلوگ تیبا رعا ییمواد غذا عیو توز هیاماکن ته -5

 .ندیارائه خدمت نما یبهداشت

خانوارها  یضرور یازهایندارند جهت رفع ن یا نهیزم یهایماریکه ب یصورت امکان فقط افراددر -6

 از منازل خود خارج شوند. یبهداشت نیمواز تیبا رعا

و  یحضور ریاالمکان خدمات خود را غ یخدمت رسان که حت یادارات و دستگاه هااستفاده از -7

 .ندینما یمحترم اطالع رسان انیشهرخصوص به هم نیو در ا ندیارائه نما یکیالکترون
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 دارد نیازمند وجود  یماریاز ب یدیجد یها کیو امکان بوجود آمدن پ  19کرونا متاسفانه بحران -8

 پژوهش های الزم در این زمینه بیشتر می باشد .

فردی و همچنین عبارت توانایی در برابر اختالالت با احیایی شرایط ؛بنا براین مخالف مقاومت)توانایی 

فاصله گزاری در برابر بحران( است. کاهش آمار مبتالیان و فوتی ها و مدیریت خطر تاب آور یک 

( که هدف آن فاصله گزاری اجتماعی و تامین نیاز روزمه در 19مدیریت خطر بیماری اپیدیمی )کرونا 

پخش ویروس منحوس  خانه کنار خانواده با شرایط که در دسترس افراد می باشد ،یعنی پیامد های  خطر 

که سراسر جهان به خود گرفتار است و اهمیت  بهداشت فردی در چنین جریان تاب آوری  19کرونا 

شهری و استاندارهای ایمنی و کاربرد محالت شهری با اینکه فاصله گزاری اجتماعی مهم تلقی می 

بحرانی از جمله نانوای شود فاصله نزدیگ و تامین مایحتاج محله بندی در شهر و روستا برای شرایط 

نزدیک و سوپر مارکت و فروشگاه نزدیک بدون استفاده حمل و نقل هر چه جمعیت که به سری مراکز 

مراجعه کنند شدت بیماری کمتر خواهد شد البته با در نظر گرفتن نکات بهداشتی فردی است .در کل 

تاج روزانه کرده باشند کاهش مقیاس ،زمانی که مناطق  بیشتر در خانه ماندن و یک نفر را مسئول  مایح

بیماری وشرایط بهتر به وجود می آید و منطقه تاب آور می شود.استراتژی مدیریت و کاهش تاثیرات 

آن )طراحی سیستم های هشدار دهنده وضد عفونی کننده کوچه و معابر و کارگاه تولید ماسک ...وسایل 

ابعاد،مؤلفه های شاخص ها و متغیرهای  راستای تدوین مورد استفاده عموم مردم (را در نظر می گیرد .در

تاب آوری دربرابر بال یای طبیعی وانسانی و بیماری اپیدیمی ...مطالعه زیادی صورت گرفته است 

به عنوان تاب آوری جوامع سنتی در برابر بالیای طبیعی انجام داده است  2007مطالعه در سال ".گیالرد

جوامع سنتی در مواجه به بالیای طبیعی با استفاده از چهار بعد ماهیت  و به این نتیجه رسیده است که

خطر ،میزان تاب آوری ،ساختار فرهنگی وسیاست مدیران میتواند مقاومت نشان 

 (.Gaillard,Christophe,2007دهند.)

ره مخاط کی،بحران به مرحله بعد از وقوع  یبرابر متون واکاو   یبحران طیشرا یبحرانها و نشانگرها

 دیو شد یناگهان یو روان یکیزیاختالل ف ایو  یشانیپر ای یآشفتگ کیبروز  یعنیشود. بحران  یگفته م

در زمان قبل از  سکیتفاوت دارد. ر سکی. بحران با رزدیر یرا بر هم م یعاد طیشرا ریکه روند و س

 کی تینیو ع یکه بحران تجل یباشد. در حال یاحتمال بروز خطر و مشکل م یوقوع مخاطره و به معنا
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مکان   کیامکان بالقوه آن را دارد که  ایتواند و  یاست که م یحادثه ا سکیخطر است. در واقع ر

 نیچارچوب مهمتر نیدرا زدیرآن را به هم ب ی، کار وفراغت را از خود متاثر ساخته و شالوده  ستیز

مردم،  یزندگ یعاد انیوقفه در جر چون یتوان شامل موارد یبحران را م کی) نماگر( یشاخص ها

و تلفات و  یخدمات و ارتباطات،خسارات مال د،ی،وقفه در تول یو روان یعاطف ،یمشکالت اجتماع

 دانست ستیز طیمح بی،تخریجان عاتیضا

ر کسی بویژگی شهرهای تاب آور با توجه به آنچه بیان شد، اهمیت وجود سیستم های شهری تاب آور 

اتی با باید دید ویژگی شهرهای تاب آور چیست و در حقیقت برای مقابله سیستمپوشیده نیست. اما 

اید در ششوک ها و مشکالت وارد شده بر شهرها با توجه به چه ویژگی هایی می توان مقاومت نمود. 

 ارائه نمود 7نگاه ساده بتوان این ویژگی ها را بصورت جدول  کی

ی پور منبع :عماد کتابچی و مریم رسائآور  تابسیستمهای شهری  (ویژگی های 2) هجدول شمار

(1397.) 

 ویژگی  توضیح 

ه مدت توانایی تغییر، رد و قبول استراتژیهای جایگزین (چه در کوتا

 .و چه در بلند مدت) در پاسخ به شرایط متغییر است

 انعطاف پذیری 
1; ICLEI,  5ISET(

2011) 

زین استراتژیهای جایگبه معنی تنوع و گوناگونی و توانایی پذیرش 

 ازطریق ارائه مسیرهای متعدد و گزینههای متنوع است. برخی از

اجزاء سیستم شهری عملکرد مشابهی انجام میدهند و میتوانند 

ام خدمات جایگزین را در زمان ایجاد مشکل در دیگر اجزاء به انج

ل رسانند. دراینصورت با خراب شدن یکی از اجزاء، کل سیستم مخت

 .شدنخواهد 

 فراوانی

 2ISET; Godschalk, (

2002) 

ظرفیت تجسم و عمل کردن، تشخیص مشکالت، اولویتبندی و بسیج 

 .منابع در هنگام ایجاد مشکل در عناصر سیستم

 کاردانی

 3)2011ISET; ICLEI, ( 

                                                           
1- Flexibility 
2- Institute of Social and Environmental Transition 
3- Redundancy 
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ه زیرساختهای تابآور برای شکست ایمن طراحی میشوند تا زمانی ک

شکست فاجعهآمیز خودداری ی قسمت سیستم از کار میافتد از 

 .شود

 شکست ایمن

 1)2011ISET; ICLEI, ( 

، ایی ساماندهی و برقراری دوبارهی عملکرد، با سرعت مناسبتوان

 .بعد از ایجاد شکست

 پاسخگویی

 2)2011ISET; ICLEI, ( 

اد شکست نقش مهمی در رهاسازی فرآیند یادگیری دارد. افرتجربه و

ا رنیسازی تجارب و شکستهای گذشته و سازمانها باید توانایی درو

باهات داشته باشند و از این تجارب به منظور جلوگیری از تکرار اشت

 .گذشته استفاده نمایند

 ظرفیت یادگیری

 3)ISET( 

سیستم های شهری تاب آور میزان بیشتری از کنترل بردارایی 

ضروری )خدمات( که برای حمایت رفاه ،دست یابی ایمن منابع و 

ع د. این موضو منابع مورد نیاز است را بهدست  می دهند .کیفیت 

تشخیص ارزش خدمات ارائهشده توسط اکوسیستمهای محلی و 

 که غالبا بعنوان زیرساختهای سبز و آبی شهر از آن یاد(محیطی 

 میشود) و تالش درجهت افزایش سالمت و استحکام آنها را در پی

رل سیل، تنظیم دما، این خدمات فرآیندهایی از قبیل کنت .دارد

 یدهنفیلتراسیون آالینده و تولید محصوالت غذایی محلی را انجام م

وابستگی به اکوسیستمهای 

 محلی

 4)ISET( 

ه تنوع به معنای وجود اجزاء و یا گرههای متعدد در مقابل ی گر

 .مرکزی است تا بتوانند در مقابل تهدیدات مقاومت نماید

 (Godschalk,تنوع 

5)2011ICLEI, ; 2002(  

 

به عبارت دیگر نسبت انرژی عرضه شده بهانرژی تحویل شدهتوسط 

یکشهر هرچند برون داد نسبت به عرضه بیشتر باشد نشان دهنده 

 کارایی بهتر خواهد بود .

6 

 ,Godschalk)کارایی 

2002) 
 

  7ستقالل .توانایی اداره خود بدون کنترل از خارج

                                                           
1- Resourcefulness 
2- Safe failure 
3- Responsiveness 
4- Capacity to learn 
5- Dependency on local ecosystems 
6- Diversity 
7- Efficiency 
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(Godschalk, 2002) 

الت ی در مقابل نیرو یا حممعنای وجود مقاومت و ایستادگقدرت به 

 بیرونی است .

 قدرت و نیرو 
1)2002Godschalk, ( 

 

ا راست که یگدیگر وابستگی متقابل به معنی اجزاء سیستم یکپارچه

 پشتیمانی می کنند 

 وابستگی متقابل 
2; 2002Godschalk, (

ICLEI, 2011) 

 در از تجارب و انعطافپذیری این مفهوم به معنی ظرفیت یادگیری

 برابر تغییرات است 

 

  3سازگاری

(Godschalk, 2002) 

  .فرصتها و انگیزههای متعدد برای مشارکت ذینفعان و ذینفوذان

) ,4Godschalkهمکاری 

2002) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

)GODSCHALK,2003) آور ( مکانهای تاب2شکل شماره )  

 

                                                           
1- Autonomy 
2- Strength 
3- Interdependenc Adaptability e, 

-4 Collaboration 

نسبت به مثبت انرژی تدارک دیده  شده به انرژی 

 تحویل داده شده 

دهد   سیستم طراحی شده با مؤلفه های چندگانه که سیستماین اطمینان را می

دهد که در صورت از کار افتادگی یک مولفه ،کل سیستم دچار نقص می 

 شود. 

انگیزه ها وفرصت های چند گانه برای مشارکت 

 گسترده ی ذی نفعان 

توانایی یادگیری از تجارب و منعطف نسبت به 

 تغییرات 

حفاظت در  های چند گانه در برابر یک مؤلفه ی مرکزی برای  مؤلفه

 برابر یک تهدید خاص 

 سیستم یکپارچه برای پشتیبانی از یگدیگر 

 توانای تحمل و مخاطرات با حمالت 

 توانایی انجام فعالیت به صورت مستقل 

 مازاد 

 سازگاری 

 وابستگی 

 همکاری 

 قدرت  

 خود مختاری 

 کفایت  

 تنوع 
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 رویکرد مفهومی تاآب اوری -4

با توجه به کلی بودن مفهوم تاآب آوری و تعاریف شده رویکرد های تاآوری روشی برای درک سیستم 

بامخاطرات  سوانح طبیعی های دینامیک وتعامل بین افراد و محیط چگونگی سازگاری و انطباق جوامع 

و تبین ابعاد  اجتماعی و برای درک موضوعات مربوط بهوابستگی منابع بکار برده می شود.رویکرد 

 مفهوم تاب آوری را می توان سه دسته تقسیم کرد.

 الف(تاب آوری در مفهوم پایداری ؛ب(تاب آوری در مفهوم تاب آوری ؛ج(تاب آوری در مفهوم گذار 

 یکه تابآور یکیاز مطالعات اکولوژ ،ینسبت به تابآور یداریپا کردی:رو یداریه عنوان پاب یالف: تابآور

 یآور تاب کرد،یرو نیاست. ا افتهیکند، بسط  یم فیبازگشت به حالت قبل تعر ییرا به عنوان توانا

دیگری متقل شود. می تواند تحمل  به حالت نکهیا زقبل ا ستمیس کیکه  یرا به صورت مقدار اختالل

(.برخی محققان آستانه  ای را فراتر Beateiy  and newman,2013جذب کند تعریف می شود )

از انچه جامعه که سانحه زده ، قادر به بازگشت   به حالت عادی عملکردی خودنیست در نظر می 

جذب فشار زیادی از قبل از اینکه یگیرند ،چون یک جامعه تاب آور دارای آستانه باالی است قادر به 

 (.    windie,2011از حد آستانه اش بگذرد.) 

بازگشت به گذشته »ب:تاب آوری به عنوان بازیابی :رویکرد باز یابی در ارتباط با توانایی جامعه برای 

ن از تغییر با عال فشار و برگشت به حالت اولیه آن است . تاب آوری  معیاری است که وابستگی زما« 

و مدت زمان صرف شده یک جامعه برای بازیابی  از تغییر اندازه گیری می شود 

(.madhuri,2014). جامعه تاب آور قادر به برگشت نسبتا سریع به وضعیت قبلی است؛ در حالیکه

جامعه ای تاب آور ی کمتری دارد ممکن است زمان بیشتری را صرف بازیابی خود کند یا اصال به 

 (.Madhuri,etal,2014بازیابی نباشد )

ج:تاب آوری به عنوان دگرگونی :این رویکرد بیشتر در ارتباط با تاب آوری اجتماعی و عنوان ظرفیت 

جامعه برای واکنش به تغییر و به شکل سازگارانه بیان میکند که به جای بازگشت شاده به حالت قبل 

موجود پایدار نر است باشد می تواند معنای تغییر حالت جدید که در محیط و مکان و فضای 

(Matyas and pelling,2015 رویکرد به تاب آوری برایدرک چگونگی واکنشی که یک جامعه .)
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واکنش  19میتواند به شکلی مثبت بهتغییر نشان دهد مفید باشد ولی در صورتی تاب آوری کرونا 

د فشار بر جامعه و تعامالت یکنغپفر در محیط می تواند تاثیر آن بشتر باشد و سهو یک نفر باعث ایجا

اکولوژیکی را می پذیرد و مسیر های تاب آوری به عنوان دگرونی ویژگی دینامیکی  قبول  –انسانی 

 (.Brown,2014میکند )

 ( رویکرد های تاب آوری شهری2جدول )

 توضیحات  رویکرد 

 ییرا توانا یکه تابآور یکیاز مطالعات اکولوژ کردیرو نیا پایداری 

را بـه صـورت    یکند، تابآور یم فیبازگشت به حالت قبل تعر

منتقل  یگریبه حالت د نکهیقبل از ا ستمیس کیکه  یمقدار اختالل

 کند یم فیجذب کند، تعر ایتواند تحمل  یشود م

 کردیرو نیا "بازگشت به گذشته"عامل فشار و  ای رییاز تغ یابیباز بازار یابی 

ه آن است  ـیبرگشت به حالت اول یجامعه برا ییتوانا یدرباره 

 یابیباز یجامعه برا کیاست که با زمان صرف شده،  یاریو مع

 شود. یم یریاندازه گ رییاز تغ

جامعه  تیو بهعنوان ظرف یاجتماع یدر ارتباط با تابآور شتریب دگر گونی 

رود کـه  به  یشکل سازگارانه به کـار مـ رییواکنش به تغ یبرا

به  رییتغ یتواند به معنا یبازگشت ساده به حالت قبل م یجا

ن  ،  ـیاسـت. ا  دارتریموجود پا طیباشد که در مح دیحالت جد

و انطباق جوامع با حوادث  یازگاردر ارتباط با س شتریب کردیرو

ک تـاب آور  ـیاکولوژ یاجتمـاع   سـتمیدر س نیاست. همچنـ 

فرصت جهت تجربه  جادیا یرا برا یلیسانحه، پتانس ایاختالل 

کنـد ؛    یمـ  جادیا داریو توسعه پا ینوآور یبرا دیجد یکارها

 همراه است. ، که یو خود سازمانده ایاح

Maguire & Hagan, 2007; Pimm, 1984; Holling, 2004, Folk, 2006) ) 
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 ابعاد و شاخص های تاب آوری شهری  -5  

امر  نیا یکه برا یابعاد رد،یگ یرا در برم یهمه بخشها و مالحظات شهر  یآور که تاب ییاز آنجا

در نظر گرفته شده است  یزیبرنامهر ،یکالبد ،یاقتصاد ،یدر همه ابعاد اجتماع  زیشده است ن فیتعر

 (.1396می شود)نامجویان وهمکاران ، از آنها پرداخته کیکه به صورت مختصر به هر 

جوامع  نیدر ب یاجتماع تیاست که از تفاوت ظرف یمؤلفه بعد اجتماع  نی: دومیاجتماع یآور تاب

 یو اجتماع ینهاد ،ییقضا ،ی اسیس ،یدر دل خود ابعاد اقتصاد  یآور بعد از تاب نی. ادیآی بدست م

است.  تمثب یوهایاسترسها به ش ایرات  ییبه تغ ییآور قادر به پاسخگو اجتماع تاب کیرا دارا است. 

حفظ  تیکل کیکه وجود دارد به عنوان  ییتنشها رغمیخود را عل یاصل یعملکردها تواندیم نیهمچن

مردم و  نیاست که با تعامالت ب ییایپو یستمهایدرک س یبرا یروش یاجتماع یتابآور کردیکند. رو

و  یتیریمد ماتیدرک تصم یبرا یدیمف یدورنما یاجتماع یدر ارتباط هستند. تابآور ستیز طیمح

که  ی ژگیبا دارا بودن سه و یاجتماع یبه طور خاصتر تابآور .است یعیمربوط به منابع طب تغییرات 

سه جنبه )وجه(  نی. اشودیشناخته م گردد،یرا شامل م رمترقبهیمردم به حوادث غ ییوجوه پاسخگو

نمایش   تیبرخوردار باشد ظرف ییباال یکه از تابآور یاجتماع تیو خالق ی ابیعبارتند از: مقاومت، باز

(.مفهوم تاب آوری اجتماعی Maguire &Hagen,2007:17سه ویژگی ذکر شده در باال را نیز دارد )

اجتماع  فیرا دارد و بعالوه بخاطر اختالف در تعر یمفهوم تابآور یهایهمان نگرانبه خود ی خود 

 یاست که مرزها یتیو ، اجتماع موجود یاجتماع  کیدارد. بهطور نمونه  زین یخاص یدگیچیپ

که به طرق  یاقتصاد یعیساخته شده طب یطهایو سرنوشت مشترک دارد. جوامع از مح ییایجغراف

 لیدر سطوح مختلف تحل تواندیم ی. همانگونه که تابآورشوندیم لیتشک گذارند،یم ریبر هم تأث دهیچیپ

عموما  یاجتماع یآور تاب (.1394ودرکشود  تاب آوری اجتماعی نیز دارای سطوحی است.)معصومی،

 یانطباق با عواقب ناش ایو مقاومت و  ایآن در مقابل مشکالت و بال یستادگیاجتماع و ا ییتوانا یبه معن

ممکن  شهیهم داتیاز بروز تهد یریوجود دارد که جلوگ قتیحق  کنیاست. البته ا یمیاقل راتییاز تغ

صدمات وارده را به حداقل ممکن کاهش داد. مفهکوم   زانیتا م افتیرا  ییراهکارها توانیاما م ستین

که توسط  یطیمح راتییو تغ یکیو اکولوژ یاجتماع یها ستمیس نیبه تعامل ب ن،یهمچن ،یآور تاب

ه در چندین مقیاس )از محلی تا جهانی ( جنب نیاشاره دارد، که از ا دیآی به وجود م یانسان یتهایفعال
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اعمال انسان در رابطه با محیط و تاثیرات ناشی از آن شامل می گردد. مورد برسی قرار گرفته و تمامی 

یکی از این تاثیرات تاب آوری اجتماعی که قبال مشارکت اجتماع عمومی کمک ونقش مهم درآن تاثیر 

مبحث فاصله گزاری اجتماعی نوعی فرهنگ از نظر بهداشت فردی 1399-1398داشته ولی درسال 

له اجتماعی در محیط خانه و بیرون از آن مورد تاکید قرار گرفته است تلقی شد ورعایت رفتار فاص

(caputo,2013:Renschler et al,2010:30-31 و همچنیین ارزیابی تاب آوری اجتماعی در.)

شهرها را می توان جدیدترین زمینه توسعه تاب آوری قلمداد کرد که در دهه های اخیرتوجهات زیادی 

اقدام ضروری در کاهش خطرات ناشی از باال یا و آمادگی بهتر در  به سمت خود جلب کردهاست و

 .(Sharifi, 2016: 629; Burton, 2014)برابر مشکالت دانست 

تاب آورای اجتماعی به خصوصیات جمعیتی جامعه شامل جنسیت ،سن ،قومیت ،ناتوانی ،وضعیت 

اقتصادی دیگر موئلفه های کلیدی هموچون سرمایه اشاره دارد . سرمایه اجتماعی –اجتماعی فرهنگی 

اگر چه طور دقیق قابل اندازه گیری نیست ،به حس اجتماع ،توانایی گروهای شهری برای سازگاری با 

اثرات بحران ها وحسن دلبستگی مکانی اشاره دارد وهمین که دلبستگی به اجتماع و فاصله گزاری 

لی بودن خصوصیات  جمعیتی و افراد آسیب پذیر در مکان و رعایت اصول  بهداشتی است نسبت به ع

( پژوهش در زمینه تاب آوری اجتماعی و شاخص های همچون آموزش ،مشارکت 2012)بانک جهانی ،

،عدالت و برابری اجتماعی ،آسیب پذیری اجتماعی دلبستگی مکانی ،دسترسی به حمل نقلل شهری و 

( با 19و سرمایه اجتماعی ارزیابی شده بنابر این شاخص تاب آوری شهری کرونا ) خدمات بهداشتی

فاصله گزاری و عدم حمل نقل و بهداشت فردی نیاز امنیت ارامش روحی روانی در روزگار قرنطینه 

می تواند تاثیر مثبت با تاب آوری  فاصله اجتماعی برای سالمت بو بهبود شرایط بحرانی و ریشه کنی 

محیط و مکان های عمومی و تاب آوری اجتماعی جامعه باید بر اساس موئلفه های تاب اوری آن در 

اقتصادی نیز مقاوم باشد تنوع اقتصادی ،مالکیت خانه نرخ بیکاری ،مشارکت اقتصادی زنان ،سرانه درامد 

تصادی خانوار و پوشش بیمه مشخص شده و توانایی بازار یابی از اثرات وتعدیل فشارهای بیرونی اق

اشارهدارد شامل  ظرفیت اقتصادی برای جذب )کاهش خطر (وبازیابی از فشارهای ناسگار و اثرات آن 

بر اشتغال وخروج آن است . و خسارتهای موقتی می تواند مشکل ساختاری به وجود بیارد تاب آوری 

تنوع  اقتصادی به مثابه پیش شرط حفاظت از ظرفیت های رشد اقتصادی بلند مدت مطرح است و



 1شماره 3، دوره1399 تابستانجغرافیا و روابط انسانی،                      

152 

 

اقتصاد در جامعه ؛مانند اشتغال کل ،تعداد موسسات بازارگانی و توانایی عملکرد آن ها در پی بحران 

 ( 1398،اسکندری نوده ،محمد و همکاران ،2012ها اشاره دارد )بانک جهانی ،

افراد وجوامع دربرابر  یذات یبه عنوان واکنش و سازگار  ی: در اقتصاد تابآوریاقتصاد یآور تاب 

 فیاز مخاطرات سازد تعر یبالقوه ناش یانهایکه آنها را قادر به کاهش خسارات ز یمخاطرات به طور

 ،ینیشبیاست پ یتابآور تیهر پنج خاص یبر رو  ییامدهایپ یدارا یاقتصاد یتابآور نیبنابرا شود؛یم

 شیساختار و عملکرد پ یاقتصاد یتابآور ی ابیانطباق و باز ای یی(، جذب، پاسخگویداریمقاومت )پا

با استاندارد به کار رفته  یکینزد یوستگیپ یاقتصاد یاز شوک را حفظ خواهد کرد. در واقع تابآور

 .اقتصاد دارد یاصل ریدرخصوص تعادل در مس

به  یدسترس ،یمحل یسازمانها از جمله تعداد نهادها  یکیزیف ی هایژگیبعد و نی: در اینهاد یتابآور

بحران، به هنگام  تیریمد یبه دستورالعملها یبندیو داوطلب، پا دهیو افراد آموزش د روهایاطالعات، ن

 یتعامل نهادها  ،در امر ساخت و ساز و مسکن ژهیبه و یقیو مقررات بازدارنده و تشو نیبودن قوان

سوانح نظیر ساختار  ای تیریمد یاز عملکرد نهادها و نحوه  تیرضا ،یدولت یبا مردم و نهادها  یمحل 

 (.1389سازمانی،ارزیابی می شود .)رضایی،

واکنش  ی ابی(، اساساً ارزیرساختی)ز یطیمح - ی:( بعد کالبدیرساختی)ز یطیمح - یکالبد یتابآور

 التیو تسه یاجارها ای یخال یمسکون یپناهگاه، واحدها ریبعد از سانحه نظ ی ابیباز تیجامعه و ظرف

ممکن  هک یاز مقدار اموال خصوص  یکل  ی ابیشاخصها ارز نیا نی. همچنشودیرا شامل م یسالمت

باشند در  ریپذ بیآس یژهایبه شکل و ،یاحتمال یاقتصاد یانهایو ز یاست در برابر خسارت دائم

حادثه  کیکم دوام هستند که به  یخانهها  ر،یبپذیآس ی رساختهایز نیاز مهمتر یکی. دهدیقرار م اریاخت

( شاخص های تابآوری پس از ایجاد  می توانند روش مفیدی 1389هستند )رضایی ، حساسفاجعه بار

 حیجوامع فراهم کنند الزم به توض یبرا هیو درون هر ناح نیب سهیمقارا برای بررسی مکانهای مختلف و

از مطالعات بر  کیوجود ندارد و هر  یاتفاق نظر ین کننده تابآور ییتب یاست در مورد شاخصها 

 توانی(. م1390و همکاران،  انیعیپرداختهاند .)رف یجداگانها یخود به شاخصها  کردیاساس رو

 مجموعه این ابعاد و شاخص را قالب جدولی منسجم کرد ودر جدول شماره )(آمده است نشان داد. 
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 ( ابعاد شاخص های تابآوری شهری3جدول )

 ابعاد تاب آوری  شهری  شاخص های تاب آوری 

 ایانطباق، شاخص ارتباط  ای یسازگار تیظرف

مختلـف    سـالمت  یاتصال)بخـش هـا 

 ستمیت، خـدمات ، س ـیخـانوار و جمع  

،  ــتیظرف  یریپـذ  بی(، آسـ یاجتمـاع 

و  یفرهنــگ، کــاهش خشــونت و نــاامن

و ،  یکـاردان  یشــهر ــتیجــرم و جنا

 یجتماع، تنوع طبقات ا یت و نـوآور  ـیخالق

به  ییسرعت پاسخگو  یو آگاه یریادگی، 

ییمنابع انسانی ، توانا یاجتماع هیموقع، سرما

،سرعت پاسخگویی به موقع ،سرمایه اجتماعی 

منزل  حتاجیما نیتام، و فاصله اجتماعی و فردی 

ماه حضور مداوم در خانه،  کی یحداقل برا

استفاده از  ،یرضروریغ یاز سفرها زیضمن پره

انتقاالت و  یبرا و هوشمند ینترنتیخدمات ا

 یریتوسعه کسب و کار، استفاده و در نظرگ

سرگرم شدن و  یبرا جیخالقانه، مه یها یباز

از تجمع در  یاوقات فراغت خانواده، دور

و مراقبت از فاصله و  یشهر یهافضا

 انیدر هنگام حضور م یاجتماع یبرخوردها

 یکوچک دوستانه از روش ها یگروه ها

 یریانعطاف پذ شیافزا یدر راستا گریمطمئن د

 باشد یم یاجتماع یو تاب آور

 ,Hassler & Kohler یاجتماع یتابآور

Santos Cruz et al, 2012 

2014;Godschalk, 2003 ;Walker & 

Salt, 2006; Suárez, Gómez -

Baggethun, Benayas, & Tilbury,2016 

ی استراتژی ها و ریپذ ستیو ز شتیمع

 ایخص ارتباط شاسیاست ی اقتصاد شهری ،

( یاقتصاد ستمیمختلف س یاتصال)بخش ها

 ,Eraydin & Tasan-Kok) یاقتصاد یتابآور

2012; Ernstson, et al 2010) 
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 دیبا نیثروت و اشتغال، تنوع اقتصاد همچن

از  یجهان یاز بحران ها یاریواقف بود،  که بس

رفته اند،  انمی از …جمله طاعون، وبا، ابوال و 

 یمدت یبرا کنیخواهد رفت ول نیاز ب زیکرونا ن

 کند یانسان را مختل م یزندگ

 یاتصال )بخش ها ایتنوع، شاخص ارتباط 

(، سالمت آب و یطیمح ستیز ستمیمختلف س

 تیفی)شاخص  ،( کیقیتطب یهوا و خاک، طراح

و  ینقش طراح قیاز طر یشهر طیمح

بودن و  یا مانهیفضا  )مدوالر( پ یسازمانده

 رساختی، ز یستمی، خدمات اکوس تیقابل

 یاستحکام )مقاومت عناصر و مولفه ها یشهر

،  هیسـرما   یریشهر مثل راه ، اندازه گ یکیزیف

 یانطباق، افزونگ ای یسازگار تی، ظرف یداریپا

واقف  دیبا نیهمچن یعی،(ها و ساختمان ها طب

از جمله  یجهان یاز بحران ها یاریبود،  که بس

رفته اند، کرونا  انمی از …طاعون، وبا، ابوال و 

 یمدت یبرا کنیخواهد رفت ول نیاز ب زین

 نیا دیکند. اما با یانسان را مختل م یزندگ

لحاظ نمود و  یزندگ انیاختالل را در روند جر

و به پروتکل  وددر برابر آن تاب آور و سازگار ب

 یخود توجه نمود)امر تیمختص هر موقع یها

در  یمیخودتنظ تیظرف شیدر افزا یاساس

 (.یتاب آور یراستا

 یشهر رساختیز/یطیستمحیز یتابآور

(Walker & Salt, 2006; Godschalk, 

2003 2012;The Rockefeller 

Foundation, 2014; Alberti Chelliri & 

Colding; 2007 & Marzluff, 2004; 

;Eraydin & TasanKok, 2012; 

Feliciotti et al, 2016; Sharifi & 

Yamagata, 2016) 

، مهارت ها و  میو تصـم یسـاز  میتصـم

تنوع  ه،چکپاری تیریمد/ینهاد یساختارها

( یسـازمان انیو ارتباطات م یسطوح سازمان

مختلف  یاتصال)بخش ها ایشاخص ارتباط 

 ,Ernstson, et al) یو نهاد یسازمان یتابآور

2010; Barthel, et al., 2013; Suárez et 

al, 2016) 
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 یسازگار تیو نهادهـا ظرف یسـازمان  سـتمیس

 عبه موق ییانطباق، سرعت پاسخگو ای

به  یتاب اور( 19تاب آوری شهری )کرونا 

در وقوع  یبازتوان ،یریبرگشت پذ یطور کل

 ،یارتجاع تیباشد که با خاص یم یحادثه ا

همراه است. که  یریو انعطاف پذ یکیاالست

 …و  یکالبد ،یاقتصاد ،یابعاد اجتماع یدارا

یکی از تاب اور ترین  که با پیشرفت  باشد. می

علم انسان و ادعای این که سیستم و خدمات 

می تواند باعث پیشرفت  باشد ولی در صورتی 

با پیش روی این ویروس منحوس  جهانی و 

انشار فضایی این به نخوی از طریق گسترش 

عی باعث تشدید اجتماعی و پیامدهای اجتما

این ویروس بوده و یک نوع تاب آوری شهری 

به ثبت رسانیده است  ( در تاریخ بشر 19)کرونا 

با اینکه این همه ادعای علم داشته باشیم این 

این مشکل نیز  ختی زندگی روزمره انسان 

منحل کرده و سری خسارات اقتصادی و 

اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی.،زیست محیطی 

... را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است 

همچنین باعث شدکه برای خرید رزانه افراد 

از پول استفاده کنند . و تمام بازاریان نتواند 

واشتغال در زمینه های مختلف منحل شد . تها 

راه چاره دوری ماندن از زندگی اجتماعی )فقط 

در کنار خانواده خود زندگی کردن است( برای 

 چند ماه در سراسر دنیا 

 

 

 1399-1398(در سال 19تاب آوری شهری )کرونا

زندگی روزمره به مدت چند ماه باعث منحل شدن 

مردم جهان گرید و مدیریت بحران و تاب آوری 

شهری یکی از مهمترین برنامه ریزی در ساحت 

شاز شهر و فاصله مکان برای ارائه خدمات شهری 

مورد نیاز و استفاده کمتر از حمل نقل شهری برای 

کرونا  روسیو یاز طرفمایحتاج روزانه  می باشد 

سته تمام شبکه نشان داد که توان شیبا قدرت خو

 ،یتجار ،یرا مختل و به ابعاد اقتصاد یجهان یها

وارد  بیو درمان آس یبهداشت ،یفرهنگ ،یگردشگر

از ” بحران جهان جامع“توان به عنوان  یکه م دینما

کرد. با توجه به حرکت انسان به سمت  ادیآن 

 نیظهور چن ،یعیطب طیمحو  یاکولوژ ینابود

 یاتفاق یبه؛ امرمشا یجهان یو بحران ها روسیو

 دهیموجود که با پد طی. لذا، در شراستین

 یدست و پنجه نرم م ،یبحران جهان روس،یکروناو

و کمر صاف کردن در زمان بحران  یبازتوان م،کنی

 یارزشمند در راستا یو فرصت یضرور یامر

 ی. به طوردباش یشدن م یحرکت در مدار جهان

از متفکران (  (Nate Hagensهاگنز تیکه ن

معتقد است که به احتمال  ،یبزرگ چالش جهان

“. شود یشود اما شکسته نم یخم م“ تیبشر ادیز

دارد که با اتحاد از  یجمله، نشان از اجتماع نیا

 است. دهیها عبور و به هدف رس یپس سخت
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 نتیجه گیری : 

تعاریف که  قمطاب .شخصی به نام هولینگ مطرح شد 1973مفهوم تاب آوری  برای اولین بار در سال 

شده معیاری از سیستمبرای جذب تغییرات وبازگشت گذشته شاخص های  در مورد تاب آوری بیان

تاب آوری  اجتماعی و اقتصادی ،فرهنگی ، ..در صورتی فاصله گذاری اجتماعی یکی از شرایط مهم

در   ( ورعایت بهداشت فردی و تعطیلی اشتغال عمومی و خصوصی در مناطق آلوده19شهری )کرونا 

صورتی تاب آوری اجتماعی مشارکت  است و یکی از خصوصیات یک شهر تاب آور ،عملکرد سرمایه 

انسانی در شهرها ست .سرمایه انسانی،مهارت، دانش و سطح اطالعات دقیق در شهر و آگاهی مردم در 

بر درک زمینه بحران و ارتباط با بهبود وضعیت تاب آور ی می سنجد. افزایش دانش و مهارت در برا

خطر توسط شهروندان و ارتقا و توانایی در راستای توسعه راهبرد کاهش خطر ،ویژگی مهم یک شهر 

توانایی در صورت مداخله فاصله  تقاتاب آور است که الزم آن آموزش همه جانبه شهروندان و ار

وری  به سه زمان در نظرگرفته به عنوان عنصر موثر بر کیفیت تاب آوری در مفهوم تاب آ اجتماعی و

شکل تعریف کرد:تاب اوری آینده گرانه ،تاب آوری تجربه گذشته به توسعه ظرفیت های احتمالی 

و همزمان که مهارت مقابله  مورد نیاز مدیریت بالیا در آیندهوپیش بینی آنها در طی دورهای آینده

  نگر با تمرکز بر همزمان شهروشهروندان دربرابر حوادث را مد نظر قرار میدهد و تاب آوری گذشته

( و شرایط بعد آن و بهبودی پس از آسیب ناشی از بالیا قایل شناخت است 19برگشت پذیری )کرونا 

آ وری شهری طراحی شهرها و ساخت ساز ،وجود دولت های محلی فراگیرو  .با توجه به مفهوم تاب

 ه مناطق مسکونی وز نظر خدمات شهری و فاصلااختیار قدرت تصمیم گیری او برنامه ریزی شهری 

 جلوگیری از بالیا می باشد.

 منابع :

و  ریپذ انعطاف یشهر یفضاها ینقش طراح (،1393یی،)فالح، مسعود. محمد مسعود و اسداله نوا-1

-INDMی)عیطب یجامع بحرانها تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیبحران، پنجم رتیآور در مد تاب

2014،)1354-1363. 
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به منظور کاهش اثرات سوانح  یاجتماعات شهر یآور تاب نییتب (،1389)رضایی،محمد رضا -2

(،مطالعه موردی :کالنشهر تهران ،رساله دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری به راهنمایی )زلزلهیعیطب

 دکتر مجتبی رفیعیان و علی عسگری.

 19و1بیعی :مناطق (،تاثیر سبک زندگی بر انعطاف پذیری  شهری )مطالعه تط1394معصومی ،لیال )-3

 شهر تهران (,پایان نامه  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

( تبین 1390رفیعیان ،مجتبی،رضایی ،محمد رضایی ،،عسگری،علی ،پرهیزگار ،اکبرو سیاوش شایان ،)-4

آمایش و  مفهوم تاب آوری و شاخص  سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور ،فصلنامه برنامه ریزی

 .28-41(زمستان ،صص:72)پیایی4،شماره 15فضا ،دوره 

چوبی الزام  ه(،تاب آور شهری چار1396فرخ نامجویان فرخ ،رضویان ،محمد تقی ،سرور رحیم ،)-5

اره مم شپژوهشی،سال چهارده–برای مدیریت آینده ،شهرها ،فصلنامه جغرافیایی سرزمین علمی 

 95-81،صص:55

( ،ارزیابی اثر بخشی اجرای 1392،زهرا ؛عباسی،جواد وبدری سید علی ،)چراغی ،مهدی ؛جغرافیان -6

طرح هادی روستایی در افرینش سکونتگاه های روستایی سرزنده مطالعه موردی دهستان غنی بیگلو 

 .4کالبدی ،سال دوم شماره  شهرستان زنجان ،فصلنامه ی برنامه ریزی

( ارزیابی تاب آوری کالبدی شهری در برابر 1395محمدی سرین دیزج ،مهدی ،احد نژاد روشتی ،)-7

مخاطره زلزله مورد مطالعه:شهر زنجان،نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی،سال سوم،شماره 

 .114-103،صص:1

 ابعاد تاب ییشناسا (.1398)ایوب احمدپور،فاطمه فالح حیدری،، یاسر قلیپور،اسکندری نوده محمد-8

 .63-77(1398)32پایداری محیط جغرافیا و .رشت یشهر یداریآن بر پا ریو تأث یآور

ریزی و  آوری شهری: ارائه مدلی مفهومی از برنامه تاب (،1397کتابچی ،عماد ،رسائی پور ،مریم )-9

مهر  1معماری و شهر سازی ایران . سال اول شماره  یمعماری شناسی،نشریه اختصاص مدیریت شهری

1397 
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