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چکیده

به لحاظ  که  شده اند  بنا  یا  ایجاد  مکان هایی  در  سکونت گاهی  جوامع  و  شهرها  عمدتًا  امروزه 

مخاطرات طبیعی درمعرض وقوع انواع سوانح طبیعی و یا به دلیل پیشرفت های تکنولوژی در معرض 

وجود  شهری  مدیریت  و  سوانح  مدیریت  در  کنون  تا نگاهی که  هستند.  انسان ساخت  سوانح  انواع 

کاهش مخاطرات بوده است. دراین میان، مفهوم تاب آوری، مفهوم  داشته، بیشتر نگاه مقابله ای و 

از  هدف  می شود.  برده  به کار  قطعیت ها  عدم  و  ناشناخته ها  با  مواجهه  در  بیشتر  که  است  جدیدی 

گرفتن تهدید مخاطره  کالن شهر تبریز بدون در نظر  این مطالعه، ارزیابی و سنجش میزان تاب آوری 

سپس  گردید.  تدقیق  شهری  تاب آوری  در  ح  مطر ابعاد  و  مؤلفه ها  ابتدا  بنابراین،  می باشد.  خاصی 

در  تبریز  کالن شهر  وضع موجود  بر  مشرف  کاماًل  که  مختلف  حوزه های  خبرگان  دیدگاه  از  استفاده  با 

حوزه تخصصی خود بوده اند و نیز مطالعات تطبیقی، ابعاد و مؤلفه های نهایی نگارندگان ارایه شد و 

کالن شهر تبریز در ابعاد و  با تحلیل پرسش نامه ها و انجام مطالعات و محاسبات الزم میزان تاب آوری 
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چارچوب های  و  مدل ها  و  تاب آوری  مفهوم 
ارائه شده 

کولوژی  ا تاب آوری توسط هالینگ در ۱۹7۳ در زمینه  مفهوم 
تاب آوری  از  بعد  به  آن  از  متفاوتی  تعاریف  این حال  با  ارائه شد. 
تعریف  به  مربوط  آن  آخرین  که  شده است  ارایه  در حوزه سوانح 
که  نمود  اشاره  بایستی  می باشد.   )۲۰۱۲( آمریکا  ملی  کادمی  آ

بحران  مدیریت  و  شهرسازی  مباحث  به  تاب آوری  مبحث  ورود 
به مثابه تولد فرهنگی جدید می باشد. عبارت هایی چون »جوامع 
پایدار5«، »معیشت تاب آور6« و »ایجاد جوامع تاب آور7«  تاب آور و 
به صورت معمول در مقاالت علمی و برنامه های عملیاتی استفاده 

مقدمه
که  بالیای اتفاق افتاده در سالیان اخیر بیان گر این موضوع است 
جوامع و افراد به صورت فزاینده ای آسیب پذیرتر شده و ریسک ها نیز 
کاهش ریسک و آسیب پذیری اغلب  افزایش یافته اند. با این حال، 
 Mayunga, 2007,( تا بعد از وقوع سوانح نادیده انگاشته می شوند
و  ریسک  که  شرایطی  در   .)1; Ainuddin and Routray, 2012, 26
عدم قطعیت ها در حال رشد می باشند، تاب آوری به عنوان مفهوم 
می شود  معرفی  تغییرات  و  غافلگیری ها  اختالالت،  با  مواجهه 
سوانح  با  مواجهه  برای  استراتژی  نوع  دو   .)Mitchell, 2012, 2(
که عبارتند از: استراتژی های پیش بینی و استراتژی های  وجود دارد 
با مشکالت و معضالت شناخته  اولی برای روبرو شدن  تاب آوری؛ 
Nor-( شده به کار می رود و دومی برای مقابله با مشکالت ناشناخته

 .)mandin et al, 2011, 2
نحوه  شناخت  واقع  در  تهدیدات،  برابر  در  تاب آوری  تبیین 
و  سیاسی  نهادی،  اقتصادی،  اجتماعی،  ظرفیت های  تأثیرگذاری 
اجرایی و جوامع شهری در افزایش تاب آوری و شناسایی ابعاد مختلف 
تاب آوری در شهرها است. در این میان نوع نگرش به مقوله تاب آوری 
و نحوه تحلیل آن، از یک  طرف در چگونگی شناخت تاب آوری وضع 
و  سیاست ها  دیگر  طرف  از  و  دارد  کلیدی  نقش  آن  علل  و  موجود 
تأثیر  تحت  آن را  با  رویارویی  نحوه  و  خطر  خطر۱،  تقلیل  اقدامات 
که تبیین رابطه تاب آوری در برابر  اساسی قرار می دهد. از این رو است 
تهدیدات و کاهش اثرات آن، با توجه به نتایجی که در بر خواهد داشت 
باالیی  اهمیت  از  تاب آوری دارد،  بعد  بر  تحلیل  این  که  کیدی  تأ و 
آسیب پذیری  کاهش  رویکرد  این  از  واقع هدف  برخوردار است. در 
شهرها و تقویت توانایی های شهروندان برای مقابله با خطرات ناشی 
.)Mitchell, 2012, 3(است طبیعی  سوانح  وقوع  نظیر  تهدیدات  از 
در  عمل۲  برای  هیوگو  طرح  چارچوب   ،۲۰۰5 ژانویه   ۲۲ در 
کاهش  بین المللی  استراتژی  تصویب  به   ۲۰۱5 تا   ۲۰۰5 سال های 
که خود حرکتی مثبت در زمینه  بحران سازمان ملل متحد۳ رسید، 
قانونی،  الیحه  این  تصویب  زمان  از  می شود.  محسوب  تاب آوری 
بحران،  خطر  کاهش  و  مخاطره  برای  برنامه ریزی  اصلی  هدف 
گرایش  به نحوی بارز به سمت تمرکز روی ایجاد تاب آوری در جوامع 
زیادی  توجه  حاضر  حال  در  آسیب پذیری.  کاهش  نه  کرده،  پیدا 
گذشته4«  به  »بازگشت  برای  بحران زده  جوامع  ظرفیت های  به 
تغییراتی  ایجاد  به  توجه  موجب  موضوع  این  می شود.  بازیابی  یا 
به جای  تاب آوری  به  که  دارد،  خطرات  کاهش  کاری  فرهنگ  در 

گون  گونا کید خاصی دارد. با این وجود، مفاهیم  آسیب پذیری، تأ
تاب آوری خود به وجود آورنده چالش های فلسفی جدیدی است. 
برای  آزمونی  به  خود  این باره  در  توافق  به  دستیابی  آنجایی که  تا 

.)Mayunga, 2007, 4( تحقیقات پیرامون بحران بدل شده است
برخی از شهرهای جهان، با وجود این که مدام مجبور به تطابق 
با تغییر شرایط پیرامون بوده اند، سابقه طوالنی در پذیرش مداوم 
کنان و ادامه حیات شهری دارند. قاهره، استانبول، بغداد و تبریز  سا
کل دوران هزاره دوم از بزرگ ترین  که در  از این گونه شهرها هستند 
کنار آنها شهرهای  شهرهای جهان اسالم محسوب می شدند. در 
که،  بوده اند  هم  ازمیالد  پس  نخست  هزاره  دوره  در  دیگر  بزرگ 
کایفنگ،  کمتری برخوردارند. شهرهایی نظیر  کنون از اهمیت  هم ا
چین؛ نیشابور، ایران؛ کاردوبا، اسپانیا. حتی برخی از شهرها در مسیر 
کاماًل متروکه شده و رها شده اند، نظیر آنگلور، امپراتوری خمر  تاریخ 
و شهر سوخته ایران )Harrison and Pearce, 2000, 112(. بنابراین 
که برخی شهرها قادر  بدون مطالعه و تحقیق آن چنانی روشن است 
بیشتر در مقابل تهدیدات و حوادث  بازآفرینی  و  بهتر  به سازگاری 
مفهوم  از  تحلیل گران  که  بوده اند،  زلزله  نظیر  نشده،  بینی  پیش 
یاد می کنند.  تاب آوری  عنوان  به  اشاره شده  بازآفرینی  و  سازگاری 
زمره  در  شناختی  زمین  و  جغرافیایی  شرایط  لحاظ  به  ایران 
کشورهایی است که آسیب پذیری بسیار زیادی در برابر سوانح طبیعی 
در  مناطق  در  آن  مساحت  کل  از  درصد   ۳۱/7 به طوری که  دارد، 
کشور  معرض خطر سوانح طبیعی واقع شده و 7۰ درصد از جمعیت 
در مناطق در معرض خطر سوانح طبیعی سکونت دارند. لذا می توان 
کشور  که ایران از حیث وقوع سوانح طبیعی در بین ده  عنوان نمود 
گزارش سوانح  اول سانحه خیز دنیا قرار دارد، به طوری که اسکاپ در 
کشور اول دنیا و از  مرتبط با مخاطرات تکتونیکی، ایران را جزو ده 
حیث مرگ ومیر ناشی از این مخاطرات جایگاه ایران را بین رتبه اول تا 
سوم جهان ذکر می کند )UNESCAP(. این مقاله با قراردادن مفهوم 
تاب آوری در کانون توجه خود، به بررسی و مطالعه تاب آوری شهر تبریز 
گون به عنوان یکی از شهرهای مهم جهان اسالم در برابر  گونا در ابعاد 
کالن شهر  سوانح طبیعی )زلزله( می پردازد. با عنایت به جایگاه ویژه 
فرهنگی در میان شهرهای  و  اجتماعی  ابعاد  از  آن  اهمیت  و  تبریز 
که  اسالمی و نیز قدمت دیرینه و تاریخ پرفراز و نشیب آن و اهمیتی 
همواره در سطح ملی و بین المللی داشته است، مطالعه آن به عنوان 
یک شهر مسبوق به سابقه در امر تاب آوری بسیار حائز اهمیت است.
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الگوی  به عنوان  آن  از  برخی  که  است  درحالی  این  می شوند. 
 McEntire et al.,( می کنند  یاد  شهرسازی  تحوالت  در  جدیدی 
47 ,2002( و برخی دیگر آن را هم ردیف سایر اصطالحات مدیریت 
کاهش آسیب پذیری تعریف می نمایند. همانند سایر  بحران نظیر 
ابعاد  نیز  مفاهیم شهرسازی و مدیریت بحران، مفهوم تاب آوری 
آن  از  شده ای  پذیرفته  مشترک  تعریف  کنون  تا و  دارد  متعددی 

 .)Klein, 2003, 66( ارائه نشده است
هرچند توجه خاصی نسبت به تاب آوری در ایران و جهان وجود 
کنون تعداد محدودی از قوانین سیستماتیک  دارد، با این حال تا
فرموله شده در مورد تاب آوری در مقیاس شهر ارایه شده است  )فرزاد 
شاخص هایی  مورد  در  درحالی که   .)4  ،۱۳۹۰ همکاران،  و  بهتاش 
بهبود  موجب  که  آنهایی  و  می کنند  ایجاد  را  آسیب پذیری ها  که 

تاب آوری جامعه می شوند، اتفاق نظر وجود دارد، در مورد چگونگی 
در  منحصرًا  و  می شود  دیده  کمتری  نظر  توافق  آنها  اندازه گیری 
شاخص های  توسعه  برای  منسجمی  مطالعات  گذشته،  دهه 

 .)Birkmann, 2006, 3( گرفته است آسیب پذیری انجام 
مطالعات  می شود،  مالحظه   ۱ جدول  در  که  همان گونه 
در  ح  مطر شاخص های  و  مؤلفه ها  ابعاد،  پیرامون  گونی  گونا
که  است  شده  بیان  شهری  سیستم های  و  شهرها  تاب آوری 
هرکدام از منظر و دیدگاه خاصی تاب آوری را مدنظر قرار داده و به 
که تاب آوری  آن پرداخته اند. هم چنین نشان گر این موضوع است 
گون قابل بررسی می باشد و هر مطالعه با توجه به  گونا از جهات 
که از آن زاویه به موضوع می پردازد، تعاریفی از  نگرش و دیدگاهی 

ابعاد و مؤلفه های تاب آوری ارائه نموده است.   

کالن شهر تبریز ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تاب آوری 

Model or Study  Dimensions, Components or Attitudes
Harold Foster )1997( کالبدی؛ عملیاتی؛ زمان سنجی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و محیط زیستی کلی؛  سیستم های 

Olshansky and Kartez )1998( and 
Burby et al. )2000(

کالبدی عمومی و حیاتی؛ تملک  استانداردهای ساختمان سازی؛ آیین نامه های توسعه؛ سیاست های مربوط به فضاهای 
اراضی و اموال؛ مالیات و سیاست های مالی؛ انتشار اطالعات

Center for Community Enterprise )2000( مردم؛ سازمان های جامعه؛ منابع جامعه؛ فرآیند جامعه

EMA )2001( خصوصیات شخصی )سالمت، درآمد، سن، جنسیت، مهارت ها، شبکه، انتخاب های شرایط زندگی(؛ وضعیت زیرساختی 
شرایط  ابداعات(؛  استخدام؛  سطوح  نزول،  و  )رشد  گرایش ها  و  اقتصادی  شرایط  اطمینان(،  قابلیت  دسترسی،  )پوشش، 
آلودگی(؛  گرایش ها )ساختار سنی، مهاجرت، تعادل جنسیتی(؛ شرایط محیط زیستی )پایداری، تنوع،  جمعیت شناسی و 

خصوصیات جغرافیایی )دوری، توپوگرافی، آب و هوا( 

Godschalk )2003( کفایت؛ خودمختاری؛ قدرت؛ وابستگی درونی؛ سازگاری؛ همکاری مازاد؛ تنوع؛ 

Bruneau et al., 2003 تکنیکی )فنی(؛ سازمانی؛ اجتماعی و اقتصادی

Asian Disaster Preparedness Center 
)2004(

فرآیند مدیریت ریسک جامعه محور: انتخاب جامعه؛ ایجاد تفاهم و درک جامعه؛ ارزیابی ریسک مشارکتی؛ برنامه ریزی مدیریت 
ریسک مشارکتی؛ ایجاد و آموزش سازمان مدیریت ریسک محلی؛ اجرا از طریق مدیریت جامعه؛ ارزشیابی و پایش مشارکتی

Henestra et. al, 2004 نگرش های فرهنگی؛ رویکرد جامع مخاطرات نگر؛ رویکرد جامع آسیب پذیری ها نگر؛ پایداری و استحکام؛ انعطاف پذیری؛ 
گسترش ظرفیت تطبیقی ارتقای ظرفیت بازسازی؛ 

CSIRO, 2007 جریان های متابولسمی؛ شبکه های حکومتی؛ پویایی اجتماعی؛ محیط مصنوع

NOAA, 2007 گستردگی شغل، یا تجارت؛ ارزش ها و حس مکان مشترک؛ رهبری و درک  کاهش ریسک اقتصادی؛  درس های آموخته شده؛ 
محلی از ریسک و مسئولیت پذیری

Mayunga )2007( گذاری ها(؛ سرمایه انسانی  سرمایه اجتماعی )اعتماد، هنجارها، شبکه ها(؛ سرمایه اقتصادی )درآمد، پس اندازها، سرمایه 
)تحصیالت؛ سالمت، مهارت ها، دانش/اطالعات(؛ سرمایه فیزیکی )مسکن، تأسیسات عمومی، مشاغل/صنعت(؛ سرمایه 

کوسیستم(  طبیعی )منابع، زمین و آب، ا

Cutter et al )2008a( ساختار  تحصیالت؛  استخدام؛  جنسیت؛  اقتصادی-اجتماعی؛  وضعیت  سن؛  قومیت؛  و  )نژاد  اجتماعی  آسیب پذیری 
تجاری  )مسکونی؛  زیرساخت ها  و  مصنوع  محیط  خاص(؛  نیازهای  مسکن؛  اشتغال؛  خدمات؛  به  دسترسی  خانواده؛ 
کاهش  و  برنامه ریزی  مواجهه ها؛  و  طبیعی  سیستم های  یادبودها(؛  ترابری؛  زیرساخت  حیاتی؛  شریان های  صنعتی؛  و 
آسیب پذیری؛  ارزیابی  و  مخاطرات  کاهش  برنامه های  ساختمانی؛  استانداردهای  و  کدها  مقابله؛  )برنامه های  مخاطرات 

برنامه جامع؛ برنامه استمرار خدمات؛ ارتباطات متقابل؛ برنامه بازسازی و ...( 

Cutter et al )2008b( کولوژیکی )سطح تاالبها و میزان تلفات؛ نرخ فرسایش؛ درصد سطح غیرقابل نفوذ؛ تنوع محیط زیستی؛ ساختارهای حفاظت  ا
از سواحل(؛ اجتماعی )جمعیت شناسی؛ شبکه های اجتماعی و نهاینه های اجتماعی؛ همبستگی ارزش های جامعه؛ سازمان 
اعتقادی(؛ اقتصادی )اشتغال؛ ارزش دارایی ها؛ تولید ثروت؛ منابع مالی شهری(؛ نهادی )مشارکت؛ برنامه های کاهش مخاطرات؛ 
خدمات اضطراری؛ استانداردهای ساختمان سازی و منطقه بندی؛ برنامه های مقابله؛ ارتباطات متقابل؛ برنامه استمرار خدمات(؛ 
کز تجاری(؛  زیرساختی )زیرساخت ها و شریان های حیاتی؛ شبکه حمل و نقل؛ سن و مالکیت خانه های مسکونی؛ کارخانه ها و مرا
کیفیت زندگی(  شایستگی جامعه )درک محلی و ریسک؛ خدمات مشاورهای؛ عیبت علم آسیب شناسی روانی؛ سالمت و رفاه؛ 

Norris  )2008(  توسعه اقتصادی )بیطرفی ریسک و آسیب پذیری نسبت به مخاطرات؛ سطح و تنوع منابع اقتصادی؛ تعادل در توزیع منابع
جامعه  نهادینه سازی  شده؛  فرض  اجتماعی  پشتیبانی  شده؛  دریافت  اجتماعی  )پشتیبانی  اجتماعی  سرمایه  اقتصادی(؛ 
)روابط غیررسمی(؛ ارتباط و هماهنگی سازمانی؛ مشارکت شهروندان؛ راهبری و نقش ها )روابط رسمی(؛ حس جامعه؛ تعلق 
به مکان؛ رقابت جامعه )عمل جامعه؛ مهارت های حل مشکل؛ انعطاف پذیری و خالقیت؛ تقویت اثرمندی جمعی؛ روابط 

سیاسی(؛ اطالعات و ارتباطات )حکایات؛ رسانه های پاسخگو؛ مهارت ها و زیرساخت ها؛ منابع مورد اعتماد اطالعات(

جدول 1 - مدل ها و چارچوب های مطالعاتی تاب آوری.
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مطالعه موردی و روش شناسی تحقیق

ویران گر  زلزله های  معرض  در  تاریخ  طول  در  تبریز  کالن شهر 
که هربار توانسته بعد از تحمل تلفات و خرابی های  بسیاری بوده 
کستر به پاخیزد. به عنوان نمونه 6  فراوان خود را ترمیم و از زیر خا
که در دوره زمانی و تاریخی )۱۰۰۰ الی  زلزله بزرگ و ویران گر معاصر 
ح مقابل است:  خ داده است، به شر ۱۲۰۰ هجری شمسی( در تبریز ر
زلزله  زلزله سال های ۱۰۱۹-۱۰۲۰ ه .ش )زلزله بسیار شدید( ۲-   -۱
کشته( 4-  سال ۱۰۲۹ ه.ش ۳- زلزله سال ۱۱۰۰ ه.ش )۲5۰هزار نفر 
زلزله سال ۱۱5۳ ه.ش 5- زلزله سال ۱۱5۹ ه.ش )با تخمین شدت 
 ۱۱66 سال  زلزله   -6 کشته(  نفر  ۱۰۰هزار  و  ریشتر   7/7 میزان  به 
ه.ش )زلزله بسیار شدید(؛ در دوره های اشاره شده معاصر، زلزله 
بیشترین آسیب ها، خسارات و تلفات را به شهر تبریز وارد ساخته 
به واسطه  تبریز  شهر  در  زمین لرزه  خطر  حاضر،  حال  در  است. 
گسل های  موقعیت جغرافیایی و زمین ساختی این شهر و وجود 
فعال متعدد در اطراف آن و وقوع زلزله های مخرب تاریخی متعدد 
در محدوده آن و سایر شواهد تکتونیکی و زمین شناختی، بسیار 
تبریز  شهر  غیراصولی  و  ناهماهنگ  رشد  می شود.  ارزیابی  باال 
گسل ها  حریم  در  ساخت وساز  اخیر،  دهه  چند  در  به خصوص 
اجرای  و  طراحی  تکتونیکی،  ناپایداری های  مستعد  مناطق  و 
با  نامتناسب  حیاتی  شریان های  و  تأسیسات  و  ساختمان ها 
شدت لرزه خیزی این شهر، نبود برنامه و توانمندی های عملیاتی 
و  عوارض  با  مقابله  و  پاسخ  مرحله  در  بحران  مدیریت  برای  الزم 
تبعات وقوع زلزله، وجود بافت های آسیب پذیر و فرسوده متعدد 
اجتماعی،  گسستگی  به همراه  شهر،  این  سطح  در  کنده  پرا و 
که  شهروندان  برخورداری  سطح  اختالف  و  اقتصادی  و  فرهنگی 
در تاب آوری شهر بسیار مؤثر است و بسیاری موارد دیگر، بیش از 
بیش نیاز جامعه علمی را به این گونه مطالعات روشن تر می سازد.

هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت انعطاف پذیری شهر تبریز 
با لحاظ دو مؤلفه تاب آوری شهری )به عنوان ایده آل ترین وضعیت( 
دیدگاه  از  نامطلوب(  وضعیت  )به عنوان  شهری  آسیب پذیری  و 
کاهش مخاطرات، زیرساختی،  نخبگان و خبرگان و براساس 7 بعد 
اجتماعی-  زیستی،  محیط  اقتصادی،  ساختاری-کالبدی، 
فرهنگی و مدیریتی و با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر 

و  ابعاد  ابتدا  در  تحقیق  این  در  می باشد.  تاب آوری  منظر  از  تبریز 
مؤلفه های مطرح در تاب آوری شهری با استناد به مطالعات قبلی 
 Farzad Behtash, 2010, 7, Farzad Behtash , 2012,( محققین 
2( استخراج و براساس مقایسه با مدل ها و چارچوب های مطالعه 
شده مستند دنیا و نیز نظرخواهی از متخصصین در جلسات بارش 
آمده،  به دست  مؤلفه های  لحاظ  با  سپس  گردید.  تدقیق  افکار۸ 
پرسشنامه ای برای ارزیابی و تعیین میزان تاب آوری و آسیب پذیری 
کالن شهر تبریز تهیه و تدقیق شد و در اختیار چهل نفر از خبرگان، 
شهرسازی،  بحران،  مدیریت  حوزه های  مجربان  و  متخصصان 
علوم اجتماعی و علوم اقتصادی، محیط زیست مهندسی عمران 
که بومی شهر تبریز بوده و بر شهر تبریز از حوزه  گرایش سازه و زلزله  با 
گرفت. هر آیتم  کامل داشتند، قرار  تحقیقی و تخصصی خود اشراف 
پرسش نامه دارای پاسخ نامه پنج قسمتی با درجه گذاری اهمیت از 
گزینه ۲  کاماًل آسیب پذیر،  گزینه ۱ نمایان گر  که  یک تا پنج می باشد، 
گزینه ۳ نمایان گر نه آسیب پذیر و نه تاب آور،  نمایان گر آسیب پذیر، 
کاماًل تاب آور بوده است. گزینه 5 نمایان گر  گزینه 4 نمایان گر تاب آور و 

ابعاد و مؤلفه های پیشنهادی 
برای ارزیابی تاب آوری شهر تبریز 

تهیه  برای  شد،  اشاره  تحقیق  روش  بخش  در  که  همان گونه 
زیرساختی،  مخاطرات،  کاهش  ُبعد  هفت  ابتدا  در  پرسش نامه، 
 - اجتماعی  زیستی،  محیط  اقتصادی،  ساختاری-کالبدی، 
Far-  ( با استناد به مطالعات قبلی محققین فرهنگی و مدیریتی 
zad Behtash, 2010, 7, Farzad Behtash , 2012, 2( استخراج و 
براساس مقایسه با مدل ها و چارچوب های مطالعه شده مستند 
دنیا و نیز نظرخواهی از متخصصین در جلسات بارش افکار تدقیق 
مدل های  براساس  هفت گانه  ابعاد  از  کدام  هر  ادامه  در  گردید. 
گردید  مطالعه شده و مستندات جدول۱ به زیرمؤلفه هایی تقسیم 

ح آن در جدول ۲ آمده است. که شر
فرضیه های  اول  مرحله  در  آماری،  استنباط های  انجام  برای 
و   H0 صفر  فرض  دو  اساس  بر  فرضیه  هر  شد.  مشخص  تحقیق 
در  فرضیه ها  می شود.  ساخته  تحقیق(  )فرض   H1 مقابل  فرض 
تعریف  به صورتی  از نظر خبرگان  تبریز  تاب آوری شهر  ح میزان  طر

Model or Study  Dimensions, Components or Attitudes
Longstaff et al )2010( کولوژیکی؛ اقتصادی؛ زیرساخت فیزیکی؛ اجتماع شهری؛ دولت؛  ا

گی ها: اجرا؛ مازاد؛ تنوع؛ حافظه سازمانی؛ یادگیری مبتکرانه؛ قابلیت برقراری ارتباط(  )ویژ

Normandin et al )2011( درآمد؛ دسترسی به منابع آب؛ داشتن برنامه شرایط اضطراری؛ رشد جمعیت؛ انرژی؛ پوشش بیمه؛ مخابرات؛ شرایط محیط 
شهری؛  برنامه ریزی  سالمت؛  اشتغال؛  جنسیت؛  تحصیالت؛  سن؛  ایمنی؛  کدهای  و  استانداردها  مسکن؛  شرایط  زیستی؛ 

درگیری جامعه؛ آموزش؛ ارزیابی ریسک

فرزادبهتاش و همکاران )۱۳۹۲( کاربری اراضی؛ بیمه مخاطرات؛ برنامه های  کاهش مخاطرات )برنامه بازسازی؛ برنامه استمرار خدمات؛ برنامه های مقابله؛ 
)شریان های  زیرساختی  زیرساخت ها(؛  از  حفاظت  برنامه  کدها؛  و  استانداردها  آسیب پذیری؛  ارزیابی  و  مخاطرات  کاهش 
مسکونی؛  واحدهای  صنعتی؛  و  تجاری  )واحدهای  سازه ای  عمومی(؛  بناهای  مهم؛  و  حساس  کزحیاتی،  مرا حیاتی؛ 
محیطی؛  زیست  پایداری  محیطی؛  زیست  تنوع  آلودگی ها؛  )مخاطرات؛  زیستی  محیط  خطرزا(؛  تأسیسات  باستانی؛  آثار 
خصوصیات جغرافیایی(؛ فرهنگی- اجتماعی )خصوصیات فردی؛ باورها و اعتقادات؛ فرایندهای جامعه؛ ثبات اجتماعی؛ 
اقتصادی؛  )سالمت  اقتصادی  اجتماعی(؛  گرایش های  خانوادگی؛  ساختار  مردم؛  مشارکت  میزان  اجتماعی؛  خصوصیات 
وضعیت استخدامی؛ تنوع اقتصادی؛ اشتغال؛ دسترسی به خدمات؛ رشد اقتصادی؛ ثبات اقتصادی؛ سطح درآمد؛ اسکان( 
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که فرضH1  یا فرض تحقیق در آنها به صورت زیر باشد: شده است 
کاهش مخاطرات به طور  از نظر خبرگان، شهر تبریز در بعد   .۱

کامل تاب آور نیست.
کامل  ۲. از نظر خبرگان، شهر تبریز در بعد زیر ساختی به طور 

تاب آور نیست.
کالبدی  ساختاری-  بعد  در  تبریز  شهر  خبرگان،  نظر  از   .۳

کامل تاب آور نیست. به طور 
کامل  4. از نظر خبرگان شهر تبریز در بعد محیط زیستی به طور 

تاب آور نیست.
5. از نظر خبرگان، شهر تبریز در بعد اجتماعی فرهنگی به طور 

کامل تاب آور نیست.
کامل  به طور  اقتصادی  بعد  در  تبریز  شهر  خبرگان،  نظر  از   .6

تاب آور نیست.
کامل  به طور  مدیریتی  بعد  در  تبریز  شهر  خبرگان،  نظر  از   .7

تاب آور نیست.
مختلف  ابعاد  در  و  کلی  به طور  تبریز  شهر  خبرگان،  نظر  از   .۸

تاب آور نیست.
آلفای  فرمول  از  پرسش نامه،  پایایی  و  روایی  محاسبه  برای 
پرسش نامه  برای  شده  محاسبه  آلفای  که  شد  استفاده  کرونباخ 
که نشانگر پایایی خوب و هماهنگی  طراحی شده ۰/۹۲5 می باشد 

درونی مناسب برای پرسش نامه است.
توصیفی  آمار  از  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای  تحقیق  این  در 
و  توصیفی  آمار  بخش  در  است.  شده  استفاده  استنباطی  آمار  و 
مانند  پارامترهایی  از  می گردد،  استنتاج  به  منجر  که  مطالعاتی 
همچنین  و  کشیدگی  و  چولگی  واریانس،  مد،  میانه،  میانگین، 
نمودارهای مرتبط استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی 
به منظور  و  آزمون   از  تحقیق  متغیرهای  و  فرضیه ها  به  توجه  با 
رتبه بندی گزاره ها  از آزمون فریدمن استفاده شده است. همچنین 
از سطح معنی دار ۰/۰5 برای قضاوت در مورد فرضیه های تحقیق 
گر مقدار احتمال بزرگتر از مقدار ۰/۰5 باشد،   استفاده شده، یعنی ا

کوچکتر از مقدار ۰/۰5 باشد  گر مقدار احتمال  فرض H0 پذیرفته و ا
فرض  H0 رد و فرض H1  )فرض تحقیق(  پذیرفته می شود.

تحلیل توصیفی ابعاد و مؤلفه های تاب آوری 
کالن شهر تبریز

میانه،  میانگین،  مانند  آماری  پارامترهای  مقادیر   ۳ جدول  در 
واریانس، چولگی و کشیدگی برای ابعاد تاب آوری آورده شده است. با 
توجه به روش امتیازدهی، میانگین تاب آوری عددی است حداقل ۱ 
که می توان عد ۳ را به عنوان حد وسطی برای آن در نظر  کثر 5  و حدا
کوچک تر و به ۱ نزدیک تر  گرفت. به عبارت دیگر هر چه مقدار آن از ۳ 
باشد، نشان دهنده آسیب پذیری و هر چه مقدار آن از ۳ بزرگ تر و به 5 
نزدیک تر باشد، نشان دهنده تاب آوری است. در ادامه مقاله نمودارهای 
هیستوگرام )تصویر ۱( نظر خبرگان در ابعاد مختلف بررسی می شوند و 
تاب آوری شهر تبریز در ابعاد مورد نظر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
هم  و  عددی  مقادیر  هم  می شود،  مالحظه  که  همان گونه 
از  تبریز  کالن شهر  کنونی  وضعیت  که  می دهند  نشان  نمودارها 
به طور  نمی تواند  کل  در  نیز  و  مختلف  ابعاد  در  تاب آوری  لحاظ 

کامل مطلوب ارزیابی شود. 
که براساس پارامترهای  با توجه به اینکه نباید صرفًا به قضاوتی 
کرد و الزم است  کتفا  آماری میانگین یا نمودارها به دست می آید ا
که برای قضاوت علمی حتمًا از آمار استنباطی نیز استفاده شود و 
براساس مقدار آماره آزمون یا مقدار احتمال )جدول ۲( در سطح 

اطمینان، ۹5 درصد فرضیه های اشاره شده پذیرفته می شوند.
هم مقادیر عددی و هم نمودارها و هم آزمون فرضیه ها به خوبی 
نشان می دهند که شهر تبریز در ابعاد 7گانه مورد مطالعه به طور کامل 
تاب آور نیست. به طور کلی عدم تاب آور بودن شهر تبریز در سطح اطمینان 
۹5 درصد معنی دار است. با توجه به مقدار آماره آزمون در ابعاد مختلف 
که آماره آزمون مربوط به بعد اجتماعی - فرهنگی  مالحظه می شود 
کمترین مقدار یعنی کمترین آسیب پذیری و بیشترین تاب آوری را دارد. 

مؤلفهابعادمفهوم

خطرپذیری کاهش مخاطراتتاب آوری پتانسیل  استانداردها؛  و  آئین نامه ها  رعایت  ریسک؛  و  آسیب پذیری  ارزیابی  اضطراری؛  شرایط  مدیریت  جامع  برنامه 
)مخاطرات(؛ بیمه مخاطرات؛ آموزش و مانور؛ مستندسازی؛ نقش دولت و مدیریت شهری 

عمومی زیرساختی تأسیسات  مهم؛  و  حساس   ،)... و  سیما  و  )صدا  کزحیاتی  مرا اینترنت(؛  مخابرات،  گاز،  آب،  )برق،  حیاتی  شریان های 
)سازمان های دولتی، نیروی انتظامی، بیمارستان ها، آتش نشانی و ...(؛ تأسیسات شهری )ابنیه فنی، مهابر، پل ها و تونل ها و ...(؛ 

ک تأسیسات خطرنا

کالبدی کاربری مسکونی، تجاری و صنعتی و آموزشی؛ ابنیه و سایت های تاریخی؛ انسجام محالت )محله محوری(؛ فرم شهر؛ بافت و کالبد شهرساختاری - 

تنوع زیست محیطی و منابع طبیعی )تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر(؛ پایداری زیست محیطی؛ خصوصیات جغرافیایی )توپوگرافی( محیط زیستی

خ رشد جمعیت؛ قومیت، اجتماعی- فرهنگی عقاید و مذهب؛ سرمایه اجتماعی و فرهنگی؛ امنیت اجتماعی و فرهنگی؛ جمعیت، جنسیت، توزیع و نر
نژاد و زبان؛ حس تعلق؛ هویت اجتماعی؛ ساختار خانواده؛ سنن، آداب و رسوم؛ مهاجرت؛ مشارکت عمومی؛ درس پذیری از تجارب 

خ رشد، پویایی و تنوع اقتصادی؛ وضعیت اشتغال و میزان درآمد؛ مالکیتاقتصادی امنیت، پایداری و ثبات اقتصادی؛ نر

وابستگی درونی مدیریتی استحکام سیستم؛  و خوداتکایی سیستم؛  وابستگی  اثربخشی سیستم؛ عدم  تنوع سیستم؛  پشتیبانی سیستم؛ 
سیستم؛ قابلیت تطبیق سیستم؛ منابع و توزیع؛ ثبات نظام سیاسی 

جدول ۲ - مفهوم، ابعاد و مؤلفه های تاب آوری.

کالن شهر تبریز ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تاب آوری 
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تصویر1- نمودار چگونگی توزیع میزان تاب آوری شهر تبریز در ابعاد مختلف.

زیر ساختی
نمودار چگونگی توزیع میزان تاب آوری شهر تبریز در بعدزیرساختی 

نمودار چگونگی توزیع میزان تاب آوری شهر تبریز در بعد اقتصادی 

نمودار چگونگی توزیع میزان تاب آوری شهر تبریز در بعد محیط زیستی

کلی نمودار چگونگی توزیع میزان تاب آوری شهر تبریز به طور 

کtاهش مخاطرات نمودار چگونگی توزیع میزان تاب آوری شهر تبریز در بعد 

نمودار چگونگی توزیع میزان تاب آوری شهر تبریز در بعد ساختاری-کالبدی

نمودار چگونگی توزیع میزان تاب آوری شهر تبریز در بعد اجتماعی-فرهنگی

نمودار چگونگی توزیع میزان تاب آوری شهر تبریز در بعد مدیریتی

کالبدیاقتصادی ساختاری 

اجتماعی فرهنگی

مدیریتی

محیط زیستی

کل انعطاف پذیری 

کاهش مخاطرات



۳۹

مقدار آماره ابعاد
آزمون ابعاد

مقدار آماره آزمون میانگینمؤلفه
مؤلفه ها

تأیید یا عدم 
H1 تأیید فرض

رتبه
تاب آوری

7/4۰-کاهش مخاطرات

۱عدم تایید۳/۱۰/64آموزش و مانورها

۲تایید۳/۹۱-۲/4۲5نقش دولت و مدیریت شهری

۳تایید4/4۱-۲/۳75ارزیابی آسیب پذیری و ریسک

4تایید۳/۸۲-۲/۳۲5مستندسازی

5تایید4/56-۲/۲۲5رعایت آئین نامه ها و استانداردها

6تایید5/7۲-۲/۰75برنامه جامع مدیریت شرایط اضطراری

7تایید5/7-۲پتانسیل خطرپذیری

۸تایید6/5۲-۱/۸75بیمه مخاطرات

7/6۳-زیرساختی

۱تایید۳/۲-۲/475زیرساخت های حیاتی

۲تایید6/۲7-۲/۱۲5شریان های حیاتی

۳تایید5/۸4-۲/۱5تأسیسات شهری

4تایید7/۳۱-۲/۱۲5تأسیسات عمومی

ک 5تایید6/5۸-۲تأسیسات خطرنا

ساختاری - 
۱۱/۲۹-کالبدی

۱تایید۲/6۸-۲/55انسجام محالت

۲تایید7/۳7-۲/۰5کاربری ها

کالبد شهر ۳تایید۱۱-۱/۹بافت و 

4تایید۱۱/6۹-۱/۸5فرم شهر

5تایید۹/7-۱/6۲5ابنیه و سایت های تاریخی

۹/64-اقتصادی

۱تایید4/۳۱-۲/4۲5مالکیت

۲تایید7/۳7-۱/۸75وضعیت اشتغال و میزان درآمد

۳تایید۸/5۳-۱/75امنیت پایداری و ثبات اقتصادی

خ رشد پویایی و تنوع اقتصادی 4تایید۹/۹۹-۱/7نر

7/۲۹-محیط زیستی

۱تایید5/۳4-۲/۳75تنوع زیست محیطی و منابع طبیعی

۲تایید5/6۹-۲/۲۲5خصوصیات جغرافیایی

۳تایید6/5۹-۲/۰75پایداری محیط زیستی

۲/۱6-اجتماعی فرهنگی

۱عدم تایید۳/۳۲5۱/۸۸عقاید، سنن، آداب و رسوم

۲عدم تایید۳/۲5۱/5ساختار خانواده

۳عدم تایید۳/۲5۱/46ایدئولوژی و جهان بینی

4عدم تایید۰/۱7-۲/۹75قومیت نژاد و زبان

5عدم تایید۰/۱5-۲/۹75حس تعلق

6عدم تایید۰/۳۱-۲/۹5سرمایه فرهنگی

7عدم تایید۰/۸-۲/۸75هویت و سرمایه اجتماعی

۸تایید۱/۸۱-۲/7۲5مشارکت عمومی

خ رشد جمعیت ۹تایید۲/۰۸-۲/7جمعیت، جنسیت، توزیع و نر

۱۰تایید۳/۳7-۲/5امنیت اجتماعی و فرهنگی

۱۱تایید7/6۸-۲/۰5درس پذیری از تجارب

۱۲تایید6/5۹-۲/۰75مهاجرت

جدول 3- مشخصات مؤلفه ها در سنجش تاب آوری کالن شهر تبریز. 

کالن شهر تبریز ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تاب آوری 
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که در جدول ۳ مشخص است، میزان تاب آوری شهر  همان گونه 
تبریز در ابعاد هفت گانه و براساس مؤلفه های هرکدام از ابعاد مورد 
گرفته است. براساس میانگین امتیاز مؤلفه، آماره آزمون  ارزیابی قرار 
متناظر با مؤلفه، نتیجه آزمون مؤلفه محاسبات آماری صورت پذیرفته 
و درنهایت با بررسی میانگین امتیاز هرکدام از مؤلفه ها مشخص گردید 
که میانگین امتیازشان از  که براساس فرضیات تحقیق، مؤلفه هایی 
از  و  تبریز  شهر  موجود  وضع  در  مؤلفه  آن  است،  کوچک تر  عدد ۳ 
دیدگاه نخبگان و خبرگان نقش منفی در تاب آوری شهر تبریز دارد و 

درصورتی که میانگین امتیاز مؤلفه ای از عدد ۳ بیشتر باشد، نشان گر 
نقش مثبت آن مؤلفه در تاب آوری شهر تبریز می باشد. در ادامه با 
کدام از مؤلفه ها  انجام آزمون رتبه بندی میانگین فریدمن، رتبه هر 
که این رتبه  ها نشان گر  در محدوده ابعاد خود مشخص شده است 
درجه اهمیت آن مؤلفه در تاب آوری شهر تبریز می باشد. با مطالعه 
که نشان گر میزان تأثیر  جدول۳، رتبه تاب آوری هرکدام از مؤلفه ها 
آن مؤلفه در تاب آور بودن وضع موجود شهر تبریز می باشد، براساس 

آزمون رتبه بندی میانگین فریدمن مشخص می شود.

مقدار آماره ابعاد
آزمون ابعاد

مقدار آماره آزمون میانگینمؤلفه
مؤلفه ها

تأیید یا عدم 
H1 تأیید فرض

رتبه
تاب آوری

7/67-مدیریتی

۱عدم تایید۳/۰۲5۰/۱5ثبات نظام سیاسی

۲تایید5/6۱-۲/۱75تنوع سیستم

۳تایید5/۸4-۲/۱5وابستگی درونی

4تایید5/۸4-۲/۱5منابع و توزیع

5تایید6/5۳-۲/۱پشتیبانی سیستم

6تایید6/5۹-۲/۰75اثربخشی سیستم

7تایید7/5۲-۱/۹75عدم وابستگی و خوداتکایی سیستم

۸تایید7/7۳-۱/۹استحکام سیستم

۹تایید۸/۰6-۱/۸75قابلیت تطبیق

تاب آور  کامل  به طور  شهر  یک  زمانی  می دانیم  که  همان گونه 
ابعاد  و  مؤلفه ها  شاخص ها،  تمامی  که  شد  خواهد  محسوب 
تاب آوری در آن  شهر در وضعیت بهتر و در حالت رشد و ارتقا قرار 
گیرند و چه بسا که ارتقای ناموزون ابعاد مختلف در مسیر تاب آوری 
کلیت یک شهر و مردمان آن منجر  شهری خیلی به تاب آور شدن 
به عنوان  فرهنگی   - اجتماعی  بعد  بودن  پیشرو  شد.  نخواهد 
که بیشترین ارتباط را با مردم و شهروندان دارد، در تاب آور  بعدی 
کافی  هیچ وجه  به  اما  است  اهمیت  حائز  بسیار  تبریز  شهر  بودن 
کمک  از  متخصصین  و  برنامه ریزان  غفلت  باعث  نباید  و  نیست 

به ارتقای وضعیت و بهبود شرایط سایر ابعاد در مسیر تاب آوری 
تاب آور  شهرهای  زمره  در  می تواند  تبریز  زمانی  بشود.  تبریز  شهر 
که از رشد محسوس، متوازن و نزدیکی در تمامی ابعاد  قرار بگیرد 

7گانه مورد مطالعه برخوردار باشد.
کنیم و رشد، تغییر  گر شهر را به عنوان یک موجود زنده معرفی  ا
جهان،  تمام  در  بپذیریم،  را  شهروندانشان  و  شهرها  پویایی  و 
مؤلفه ها  دارای  کامل  به طور  که  شهری  ساختن  حتی  و  یافتن 
است،  امکان پذیر  ندرت  به  باشد،  تاب آوری  شاخص های  و 
مدیریت  و  شهرها  این  خیزش  و  اراده  است  مهم  که  آن چه  اما 

نتیجه

ابعاد  ایده آل  وضعیت  با  نخبگان  دیدگاه  از  موجود  وضع  مقایسه  نمودار  تصویر۲- 
تاب آوری شهر تبریز.

تصویر3- نمودار جعبه ای ابعاد تاب آوری شهر تبریز از دیدگاه نخبگان.
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آماده و  گام شان به سمت شهرهای  به  گام  آنها و حرکت  شهری 
نزدیک تر شدن به شهرهای تاب آور است. در راستای تحقق این 
رهنمود  ارائه  حال  در  تاب آور۹  شهرهای  ساخت  کمپین  مهم، 
شهرها  موجود  وضع  ارزیابی  برای  شهری  مدیران  به  کمک  و 
براساس استانداردهای مصوب شهرهای آماده و تاب آور می باشد 
حرکت  با  شهرها  توسعه  و  رشد  موازی سازی  به  کمک  درصدد  و 
افزودن  با  می توان  که  است  تاب آور  شهرهای  مسیر  در  شهرها 
ایرانی  اسالمی  شهرهای  تاب آوری  بومی  و  مختص  شاخص های 
کتورها، امید به بهره مندی هرچه بیشتر شهرهای ایران از  به آن  فا

رهنمودهای مذکور داشت.
مطابق تحلیل و محاسبات آماری و مطالعات انجام یافته، مقدار 
میانگین تاب آوری برای بعد اجتماعی - فرهنگی ۲/۸۰، بعد کاهش 
مخاطرات ۲/۳۰، بعد محیط زیستی ۲/۲۳، بعد زیرساختی ۲/۱۸، 
بعد مدیریتی ۲/۱6، بعد ساختاری-کالبدی ۲/۰۰ و بعد اقتصادی 
برابر  نیز  تبریز  شهر  کل  تاب آوری  میانگین  میزان  می باشد.   ۱/۹4
که نشان می دهد در مجموع خبرگان  ۲/۲۳ است )پایین تر از ۳( 
که شهر تبریز از لحاظ تاب آوری در وضعیت  بر این نظر اعتقاد دارند 
کاماًل مطلوبی نیست. با انجام آزمون فریدمن در ادامه مطالعات، 
کاهش مخاطرات،  که ابعاد اجتماعی-فرهنگی،  مالحظه می گردد 
ساختاری-کالبدی،  مدیریتی،  زیرساختی،  زیست،  محیط 
کالن شهر تبریز  اقتصادی به ترتیب حائز باالترین رتبه تاب آوری در 
که مقادیر برای  کلی مالحظه می شود  شده اند. با این حال و به طور 
گرایش به سمت آسیب پذیری دارند.  همه ابعاد و نیز تاب آوری کل، 
در بعد اجتماعی - فرهنگی بیشترین میانگین تاب آوری وجود دارد 
کمترین آسیب پذیری شهر تبریز در این  که  و این بدین معناست 
کلی تاب آوری شهر تبریز از دیدگاه خبرگان  بعد می باشد. وضعیت 

در ابعاد مختلف آن در تصویر ۱ نشان داده شده است.
تصاویر ۲ و ۳، نمودار وضعیت نظرات خبرگان را در ابعاد مختلف 
نشان می دهد. در این نمودار، وضعیت موجود با وضعیت ایده آل 

که اختالف زیادی  تاب آوری مقایسه شده است و مشاهده می شود 
کلی وجود دارد.  میان وضعیت موجود با وضعیت ایده آل به صورت 
تصویر۳، نمودار جعبه ای ابعاد تاب آوری را نشان می دهد. حالت 
و   ۳ متوسط  حد  از  باالتر  جعبه ای  نمودار  که  است  این  مطلوب 
هم  نمودار  این  باشد.  کمتر  جعبه ای  نمودار  مستطیل  کشیدگی 
که شهر تبریز  کثر خبرگان بر این باورند  که ا به خوبی نشان می دهد 
در ابعاد مختلف تاب آوری باالیی ندارد. تصویر۲ نمودار رادار، ابعاد 
با  نیز وضعیت موجود  نمودار  این  در  را نشان می دهد.  تاب آوری 
وضعیت ایده آل تاب آوری مقایسه شده است. حالت مطلوب این 
که وضعیت موجود را نشان می دهد به هفت  که هفت ضلعی  است 

که وضعیت ایده آل را نشان می دهد، نزدیک تر باشد. ضلعی 
در  تبریز  کالن شهر  می دهد،  نشان  مطالعات  که  همان گونه 
میان ابعاد 7گانه مورد بررسی، در بعد اجتماعی - فرهنگی وضعیت 
مناسب و بهتری را نسبت به سایر ابعاد در تحقق تاب آوری شهری 
دارد. به شواهد تاریخ قبل و بعد اسالم و به خصوص تاریخ معاصر، 
ریشه دار بودن مباحث اجتماعی -فرهنگی در شهر و میان شهروندان 
کثر رویدادهای  تبریزی و نیز تأثیرگذاری مردمان این شهر در ترسیم ا
کشور ایران و هم چنین وجود بسترها و زیرساخت های  اجتماعی 
مناسب و متناسب فرهنگی در این شهر که ریشه در فرهنگ و جامعه 
بومی، اسالمی و ایرانی شهر تبریز دارد، خود نقش بسیار بسزایی 
کسب رتبه اول ُبعد اجتماعی -فرهنگی در تاب آوری شهر تبریز  در 
داشته است. به نظر می رسد با تعمیق مطالعات و استخراج همه 
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