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آوري  آزمون رابطۀ فشردگی سیستم فعالیت اقتصادي و تاب
  مناطق شهري

 هاي استان کرمان شهرستان: موردپژوهی

  ،  سلین رزنبالت  فرد مائده هدایتی
  4/11/1399 :تاریخ پذیرش   19/11/1398 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

هاي احتماالتی هستند که به دلیل غیرقابـل پـیش    جمله سیستمشناختی از  هاي اجتماعی و بوم سیستم
مطالعـات  . شـود  هـا دوچنـدان مـی    بینی بودن رفتار آنها، پیچیدگی و دشواري رویارویی با نـامعلومی 

. دارنـد  تأکیـد هاي انسانی و طبیعی  هاي اقتصادي در برابر بحران آوري سیستم بسیاري بر اهمیت تاب
ي در این مطالعات، به صـورت مثبـت   آور تابردگی اقتصادي سیستم و در حالی که ارتباط میان فش

تحلیل شده است، این پژوهش با مطالعۀ تحوالت فضایی در بحران زلزله بم، نشان داده است کـه در  
به طـوري کـه   . هاي عملکرد اقتصادي همبسته بوده است ، فشردگی اقتصادي با شاخص1375مقطع 

اقتصادي در واحد فضایی تنگاتنگ بوده باشـد، تمایـل بـه افـزایش     ي ها فعالیتهرچه روابط متقابل 
هاي پس از زلزلـه، کـه سیسـتم دچـار      آوري اقتصادي منطقه بیشتر بوده است اما در شرایط سال تاب

به بیانی دیگر، با افزایش فشردگی . تغییر شده، این رابطه به صورت منفی و معکوس عمل کرده است
هـاي   آوري سیسـتم  بـدین ترتیـب، بـراي افـزایش تـاب     . متر شده استاقتصادي، کارایی اقتصادي ک

اقتصادي مناطق شهري که قدرت پذیرش تغییر و تبدیل آن به فرصت توسعه تعریـف شـده اسـت،    
تخصصی شدن و تمرکز فعالیتی کافی نیست بلکه در شـرایط تنـوع اقتصـادي، بـا افـزایش قـدرت       

در این زمینه، . آید هاي غیرمترقبه فراهم می جهه با بحرانتغییرپذیري سیستم براي احیا، زمینه براي موا
  .ي اقتصادي نیز در خودسازماندهی مناطق اهمیت داردها فعالیتتوجه به میزان مرتبط بودن 

اي، فشردگی اقتصادي، تنوع مرتبط، بحران زلزله،  ي اقتصادي منطقهآور تاب :کلیدي هاي هواژ
  استان کرمان

                                                
 نویسنده مسئول. (ایران ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبائیاي  و منطقه ریزي شهري استادیار برنامه( .  
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  مقدمه
که شهر بـم و روسـتاهاي اطـراف آن را لرزانـد، بـه عنـوان مـرگ         1382زلزله دي ماه 

سال گذشته در جهان معرفـی شـده    25بارترین زمین لرزه ایران در نیم قرن اخیر و در 
بزرگی و شدت خسارات وارد شده به سیستم فضایی شهر، تا حدي بود که براي . است

مللی به منطقه سرازیر شد هاي داخلی و بین ال نخستین بار، حجم بسیار وسیعی از کمک
براي این رخداد غیرمترقبـه نـام    "فاجعه"و از سوي متخصصین مدیریت بحران، عنوان 

نقش کلیدي شهرستان بم در استان کرمـان کـه در سـال    ). 1383فالحتی، (گذاري شد 
و پیش از وقوع فاجعه، پس از کرمان و رفسنجان، بیشترین سهم جمعیت اسـتان   1375

درصد واحـدهاي مسـکونی، تخریـب     80داد، تخریب بیش از  اص میرا به خود اختص
عراقـی  (اي دوهـزار سـاله دارد    درصد ارگ بم، با اهمیت تاریخی که پیشینه 90بیش از 

شود و  و از مناطق ویژه اقتصادي در استان کرمان محسوب می) 1382زاده و همکاران، 
هـاي تولیـدي و    بخـش میلیـون دالري بـه    180همچنین برآورد خسـارت غیرمسـتقیم   

تر در استان کرمان در نظر  اقتصادي موجب شد که این فاجعه در گستره و مقیاسی وسیع
  ). 1395جهاددانشگاهی استان کرمان، (گرفته شود 

آوري شهرها و مناطق شـهري   پس از این حادثه، کوشش براي معرفی اندیشۀ تاب
اي  ریزي شـهري و منطقـه   برنامه در رویارویی با بحران، با یک دهه تأخیر، در مطالعات

ــد  ــی، (وارد ش ــی و جالل ــالنی، 1392فالح ــه ). 1394؛ فالحــی و اص ــرایطی ک در ش
دهنـد،   قرار مـی  تأکیدآوري، شرایط بازگشت به گذشته را مورد  رویکردهاي سنتی تاب

رویکردهاي نوین، بر ظرفیت مناطق براي خلق مسیرهاي جدید رشد و توسعه داللـت  
انـد، بـر اثرگـذاري تنـوع یـا       تا کنون انجام شـده  1990یی که از دهۀ ها پژوهش. دارند

تنوع . داشتند تأکیداي،  هاي منطقه آوري اقتصادي سیستم تخصص فعالیتی مناطق بر تاب
آوري  اي را بـه تـاب   فعالیتی یا در مقابل آن، تخصصی شدن، بـه ذات، ویژگـیِ دوگانـه   

سوي، با افـزایش تخصصـی شـدن    دهد، به طوري که از یک  سیستم فضایی نسبت می
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یابد و از سوي دیگر، این تخصصی شدن،  پذیري سیستم کاهش می منطقه، میزان آسیب
  . شود به فروکاست ظرفیت سیستم براي ایجاد مسیرهاي نوین و نوآورانه منتهی می

تواند از یک سوي فشار وارد بـر   به همین ترتیب، در شرایطی که تنوع فعالیتی می
پذیري سیستم را کاهش دهد، از  هاي گوناگون توزیع کرده و آسیب بخش سیستم را بین

از ایـن رو،  . کنـد  افزایی دانش و تجربه را ضـایع مـی   سوي دیگر فرصت انباشت و هم
ي اقتصـاديِ متنـوع بـه    هـا  فعالیـت رویکرد تنوع فعالیتی، این بار، با شرط مرتبط بـودنِ  

ري و غیره، مورد اقبال قرار گرفته اسـت،  هاي مهارتی، دانش، فناو یکدیگر از نظر زمینه
هاي بیرونی، ظرفیت خلق مسیرهاي نوین توسعۀ آتی  مقاومت در برابر تکانه باوجودتا 

این امر، با مفهوم فشردگی سیستم یا میزان اتصاالت و پیوند درونی . را نیز افزایش دهد
  .است ده آوري در مقابل شوك، ردیابی ش ي اقتصادي، براي تابها فعالیتبین 

اي و اهمیت ظرفیت  آوري منطقه نوشتار حاضر، با پذیرش رویکردهاي متأخر تاب
هـاي   کوشد تا رابطۀ فشردگی ساختار اقتصـادي در شهرسـتان   پذیري سیستم می انطباق

هـاي   اند، بـا شـاخص   ، تحت تأثیر زلزله بم قرار گرفته1380استان کرمان را که در دهۀ 
پرسش اساسی این است که آیا هرچه فشردگی سیستم . آوري اقتصادي آزمون کند تاب

یا تنوع مرتبط افزایش یابد، کارآمدي اقتصادي سیستم که توانایی ایجـاد مسـیر جدیـد    
یابد؟ این رابطه در مختصات زمانی وقوع بحـران،   زند، نیز افزایش می توسعه را رقم می

اي داخلی نشان داده  نهها و منابع کتابخا مرور پژوهش پیش و پس از آن، چگونه است؟
است که اندك مطالعات انجام شده در زمینه اهمیت تنوع فعالیتی، در منـاطق روسـتایی   

  . کنند صورت بندي شده است بخشی با غلبۀ کشاورزي را تجربه می که اقتصاد تک
هاي اقتصادي، به ویـژه   سازي بخش دهند که رهیافت متنوع این مطالعات نشان می

 -از جمله خشکسالی، زلزله، سیل و غیـره  -هاي بیرونی معرض تکانهدر مناطقی که در 
ریـاحی و  (آوري بیشتر را به همراه داشته باشد  تواند توسعۀ پایدار و تاب قرار دارند می

؛ 1396؛ جهـانگیري،  1393؛ قاسمی و جـوان،  1393؛ صادقی و همکاران، 1393نوري، 
حـال آنکـه   ). 1399همکـاران،  ؛ شمسـی و  1397؛ حاجیان و همکـاران،  1397عزیزي، 
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ها حـول رویکردهـاي قطـب     ضروري است این مطالعات در مناطق شهري که تا مدت
یی که منطقه در آن مزیـت نسـبی   ها فعالیتاي شدن  رشد، تخصصی شدنِ مناطق و پایه

؛ زیـاري و  1392؛ رهنمایی و وثـوقی،  1388بلوریان عظیمی، (اند  ریزي شده دارد برنامه
  . نیز انجام شود ،)1395محمدي، 

ي متنـوع در  ها فعالیتاز سوي دیگر، درحالی که اهمیت مرتبط یا غیرمرتبط بودن 
ریـزي فضـایی در    هـاي برنامـه   آوري مناطق شهري، در دهـۀ گذشـته در دپارتمـان    تاب

 Frenken et al, 2007; Boschma and(کشورهاي بیشتر توسعه یافته مطرح شده است 

Lamarino, 2009(ریزي فضایی و به ویژه  هاي برنامه این موضوع در پژوهش ، همچنان
از ایـن رو،  . اي مورد غفلـت قـرار گرفتـه اسـت     هاي شهري و منطقه آوري سیستم تاب

شناختی براي تحلیل تنـوع مـرتبط، بـر     تواند از جهت نظري و روش پژوهش حاضر می
  .ع شودآوري اقتصادي مناطق شهري مؤثر واق بدنۀ دانش موجود در زمینۀ تاب

در بخش نخست، مبانی نظري : این نوشتار در چهار بخش اصلی تدوین شده است
آوري اقتصادي و نقش شاخص فشردگی  هاي تاب آوري و رهیافت مرتبط با مفهوم تاب

شناسی تحلیـل بـراي برسـاخت     در بخش دوم، چارچوب روش. شود در آن بررسی می
هاي عملکردي توسعه اقتصادي  شاخص فشردگی اقتصادي و نحوة آزمون آن با شاخص

هاي  در بخش سوم، این چارچوب تحلیل در مورد مطالعاتی، شهرستان. شوند تشریح می
در . شـود  بکارگرفته مـی  1395تا  1375ها، دربازة زمانی  استان کرمان به عنوان مشاهده
هـاي تحلیـل مـورد بحـث قـرار گرفتـه و ارتبـاط آن بـا          نهایت در بخش چهارم، یافته

  .گردد اي تشریح می ریزي منطقه هبرنام
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  روند انجام کار در پژوهش -1شکل 

  
  ارچوب نظريچ

آوري اقتصادي بررسی شـده   آوري و رویکردهاي تاب مبانی نظري در قالب مفهوم تاب
  :است

  آوري مفهوم تاب
ها  ی، انساندر شرایطی که مشکالتی چون فقر، فشارهاي جمعیتی، سیاسی و حقوق

مفهـوم  ) 1390قـدیري و همکـاران،   (کنـد   را به سکونت در منـاطق امـن تشـویق مـی    
. گـذاري اهمیـت دوچنـدانی یافتـه اسـت      ریـزي و سیاسـت   آوري، در اسناد برنامه تاب
انسـانی معرفـی شـده     -هاي طبیعـی  آوري چارچوبی براي درك و مدیریت سیستم تاب

 برساخت شاخص فشردگی سیشنا روشچارچوب : بخش دوم

 يآور تابهاي  یافتره

 یشناخت بومرهیافت 

 رهیافت تکاملی

 رهیافت مهندسی

 يآور تابتدقیق مفهوم 

 انطباق

 یريپذ انطباقتوانایی 

گی
رد

فش
 

 يآور تابو رهیافت تکاملی  يآور تابنظري مفهوم  چارچوب :بخش نخست

 بحران استان کرمان پیش و پس از يها شهرستان: یموردپژوه :بخش سوم

به افزایش  تواند پیش و پس از وقوع بحران یمآیا تنوع مرتبط : بخش چهارم
کمک کند؟اقتصادي  در ایجاد مسیرنوین توسعه مناطقتوانایی   
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در پاسخ به تهدیـدهاي   1990فضایی از دهه  ریزي آوري در برنامه مطالعات تاب. است
. هاي نهادي و اجتماعی آغاز شـده اسـت   محیط زیستی براي هماهنگ کردن چارچوب

هاي اجتماعی براي  آوري را به عنوان توانایی سیستم پژوهشگران در این خصوص تاب
 ها از یک سوي و سازماندهی مجدد تغییرات ناشی از تخریب معرفـی  مقابله با تخریب

  ). Lizarralde et al, 2015(اند  کرده
ي در تراز با مفهوم آسیب پـذیري قـرار گرفتـه    آور تابدر ادبیات موضوع، مفهوم 

است، نه تنها به دلیل معنی آن در مواجـه شـدن بـا تغییـرات بیرونـی، بلکـه بـه دلیـل         
ضا تواند با توجه به زمان و ف یی میپاسخگواین . یی فعال و مثبت به مخاطراتپاسخگو

مفهـوم  ). Giddens, 2009(و با درنظـر داشـتن موضـوعات گونـاگون متفـاوت باشـد       
ها براي مواجهه با تغییـرات بیرونـی و    ها و قابلیت سیستم آوري به موضوع سیستم تاب

تغییر، بعد اصلی در ایـن  ). 1390رفیعیان و همکاران، (گردد  اتفاقات غیر منتظره باز می
به مقاومت در برابـر تغییـر و احیـاي پـس از آن اشـاره      زمینه است، به طوري که هردو 

ها و هم  آوري بنابراین هم به تدارکات براي کمینه ساختن تغییرات یا آسیب تاب. دارند
 ,Lu and Stead(پـردازد   ها به محض وقوعشان مـی  هایی براي مواجهه با آسیب به کنش

2013 Desouza and Flanery, 2013,  Grossman, 2014 .(  
آوري اقتصـادي منـاطق شـهري بـه محـور       ، مطالعۀ تاب2008وقوع بحران مالی  با

ضمن بازبینی سیستمی این منابع، سه . اساسی در بسیاري از مطالعات تبدیل شده است
دسـتۀ نخسـت مطالعـات مـوردپژوهی در منـاطق       :انـد  دسته از مطالعات شناسایی شده

، دسـتۀ دوم، مطالعـات   )Treado, 2010, Breathnach et al, 2015(مشـخص هسـتند   
 Stanickova(شـوند   آوري را شـامل مـی   اي بین دو و یا چند منطقه از نظر تاب مقایسه

and Melecky, 2018; Sensier et al, 2016(      و دسـتۀ سـوم، رویکردهـاي سیسـتمی و
 ,Fingleton et al(دهـد   آوري بسیاري از مناطق را شکل مـی  تکاملی براي تحلیل تاب

2012, Martin, 2012 .(  
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دهد کـه اغلـب مطالعـات در     مرور پیشینۀ مطالعات انجام شده در ایران، نشان می
گیرند کـه بـه مـوردپژوهی یـک واحـد فضـایی و تحلیـل ابعـاد          دستۀ نخست قرار می

؛ 1394پـور و عـادلی،    ؛ داداش1394غفـاري و همکـاران،   (اند  آوري در آن پرداخته تاب
پـور و همکـاران،    ؛ ساسـان 1396بـارکی و همکـاران،   ؛ م1396نژاد و همکـاران،   حاتمی
ــاران،  1396 ــوده و همک ــکندري ن ــاران،1398؛ اس ــادقی و همک ــمی و 1399؛ ص ؛ قاس

هاي طبیعی و غیرطبیعی بالقوه که بـر   تعدد و تنوع نامعلومی باوجودو ) 1399همکاران، 
رد سوم از شوند، پشتوانۀ تحقیقاتی براي رویک شهرها و مناطق شهري در کشور وارد می

در ایـن پـژوهش، بـا اتکـا بـه رویکـرد       . آوري همچنان ضعیف است هاي تاب رهیافت
دهـی مجـدد،    شـود کـه بـه شـکل     نظر گرفته می آوري فرایندي پیوسته در تکاملی، تاب

تشریح مختصات رویکرد . پردازد دهی و توسعه راهبردهاي انطباقی جدید می بازسازمان
اي در ادامه  منطقه -هاي شهري آوري سیستم ردهاي تابتکاملی در ارتباط با دیگر رویک

  .گیرد مورد بحث قرار می
   

  هاي فضایی آوري سیستم رویکردهاي گوناگون به تاب
. هاي گوناگونی قابل درك است آوري، از دیدگاه رویکردهاي نظري به مفهوم تاب

هاي  ز شوكنگام بروه اي به در مطالعات اقتصادي فضا، چگونگی عملکرد سیستم منطقه
هاي بیرونـی بـه ویـژه     اند که شوك مطالعات نشان داده. اقتصادي و فضایی مدنظر است

هاي اجتماعی  د به طور بالقوه به ناپایدارينتوان تغییرات ناگهانی در سیستم اقتصادي می
در این میان مناطق شهري به عنوان مراکـز جمعیـت،   . و تعارض در جامعه منتهی شوند

کنند که به دلیل محدودیت منـابع   نقش کلیدي در آیندة بشري ایفا میثروت و فعالیت، 
هاي اقتصادي، شناسایی سازوکارهاي تحولی این مناطق  براي کمینه ساختن اثرات شوك

ي را آور تـاب مفهوم ) 2012(مارتین  ).Shutters et al, 2015(یابد  اهمیتی دوچندان می
هاي مرتبط تعریف کـرده   در تحلیل وضعیت مناطق و واکنش محلی و بهبودي از شوك

گیري و پویایی فضـایی   توانند در شکل هاي بیرونی می دارد که این شوك تأکیداست و 
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هـا   بررسـی ). Martin, 2012(د نرشد و توسعه اقتصادي در طول زمان نقش داشته باشـ 
 ,Martin and Sunlay(آوري هسـتند؛   هـوم تـاب  نشان دهندة سه رویکرد نسبت بـه مف 

2015, Boschma, 2015, Rozenblat and Rogov, 2018.(  
ي است که به توانـایی سیسـتم بـراي    آور تابفهم مهندسی از  :رهیافت نخست -

در ایـن رویکـرد،   . ، بعد از وقوع شوك داللـت دارد 1بازگشت به شرایط متعادل گذشته
آور  آوري را از نظـر تـاب   فضایی، سطوح متفاوتی از تاب اي در هرمقیاس اقتصاد منطقه

هاي زمانی متفاوتی کـه طـی    آوري و چارچوب هاي متمایز از تاب بودن یا نبودن، درجه
میرجلیلـی و  (دهد  نشان میرا تواند به حالت پیشین خود بازگردد،  آن اقتصاد منطقه می

ها و عملکردهـاي منطقـه وارد   در این رویکرد، تغییراتی که به سـاختار ). 1397بزرگی، 
 .گیرد شود مورد غفلت قرار می می

آوري است که بر مبناي تعادل چندگانـه   فهمِ بوم شناختی از تاب :رهیافت دوم -
تواند سـاختار و عملکـردش را در برخـورد بـا      در این رویکرد منطقه می. استوار است

رچه بـر ظهـور مسـیر    اگ. شوك بیرونی تغییر دهد و به سمت تعادل جدید حرکت کند
شود اما هنوز این رویکرد در غایت رسیدن به یک تعـادل اسـتوار    می تأکیدجدید رشد 

آور، از یک مسیر رشد مشـخص و متعـادل، بـه     برد که در آن یک منطقۀ تاب به سر می
نسبت به  2با اولویت دادن به توانایی جذب شوك. کند مسیر رشد متعادل دیگر تغییر می

هـاي مهمـی از جملـه نقـش عاملیـت انسـانی، نهادهـا و تغییـرات          بحثتغییر سیستم، 
این رویکـرد  که دهند  ها نشان می بررسی. ساختاري در این رویکرد همچنان مبهم است

ها باقی مانـده   اي نسبت به شوك همچنان در چارچوب ارزیابی حساسیت اقتصاد منطقه
 .گیرد ارتباط در نظر می و بیاست و غالباً مناطق را به صورت واحدهاي فضایی مستقل 

در این رویکرد، ظرفیـت یـک   . آوري دارد نگاهی تکاملی به تاب :رهیافت سوم -
اي مهم است که ظرفیت منطقـه   منطقه براي نگهداشت توسعه بلندمدت به همان اندازه

                                                
1. Resilience as ‘bounce back’ from shocks 
2. Resilience as ‘ability to absorb’ shocks 
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این رویکرد بر تکامل بلندمـدت منـاطق و   . هاي کوتاه مدت براي پاسخ مثبت به شوك
. دارد تأکیـد بـا سـاختارهاي صـنعتی، فنـاوري، و نهـادي       1"انطبـاق "براي  توانایی آنها

. آوري یک فرایند اسـت نـه غایـت رسـیدن بـه شـرایط پایـدار و متعـادل پیشـین          تاب
ه با تغییرات ساختاري مربوط است هآوري بدین ترتیب، به توانایی مناطق در مواج تاب

در این مفهوم به تفاوت و دیالکتیـک  . و این به معنیِ ظهورِ مسیر جدیدي از رشد است
انطباق به تغییرات درونِ مسیرهاي از . شود اشاره می "2تواناییِ انطباق"و  "انطباق"بین 

ي تخصصـی  هـا  فعالیـت براي مثال اگر اقتصاد منطقه برپایه . پیش درك شده اشاره دارد
وري باالتر در  هاستوار است، با وقوع شوك، توسعه این بخش فعالیتی، تولید بهتر یا بهر

در حـالی کـه توانـاییِ    . شود ي بیشتر محسوب میآور تاباین بخش، انطباق سیستم و 
ي از طریق خلق آور تاببینی نشده درگیر شده و به  ها و عوامل پیش انطباق، با نامعلومی

  .پردازد مسیرهاي نوین و جدا شدن از مسیرهاي موجود می
آوري را اتخاذ کرده است، در ادامه  به تاب از آنجا که این پژوهش، رویکرد تکاملی

پـذیري   ور با اتکا به دو مفهوم انطباق و تواناییِ انطبـاق آ چگونگیِ عملکرد سیستم تاب
  .شود تشریح می

  
  آوري سیستم فضایی رویکرد تکاملی به تاب

 که شود کوشش می ،پذیري در این رویکرد، با میانکنش بین انطباق و توانایی انطباق
هاي اقتصادي، اجتماعی و محـیط   اي براي مقاومت در برابر شوك اقتصاد منطقهظرفیت 

زیستی بکارگرفته شود و در صـورت نیـاز، تغییـرات تطبیقـی در سـاختار اقتصـادي و       
مناسبات اجتماعی و سازمانی، به منظور حفظ یا بازگرداندن مسیر توسعۀ پیشـین، و یـا   

  ).Shutters et al, 2015(شود  انتقال به یک مسیر پایدار جدید، تعریف می
 

                                                
1. Resilience as ‘positive adaptability’ in anticipation of, or in response to, shocks 
2. Adaptability 
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  "تخصص" :انطباقآوري از طریق  تاب
هاي  به اهمیت تخصصی شدن مناطق، صرفه ،آوري از طریق انطباق در رویکرد تاب

 تأکیـد تخصصی شدن و در نتیجه استحکام و مقاومت بیشتر مناطق براي جذب شـوك  
کند کـه تمرکـز    الل میاین رویکرد استد). Beaudry & Schiffauerova, 2009(شود  می

هـا از طریـق مبادلـه دانـش،      صنایع مشخص در یک منطقه، سرریز دانش را بـین بنگـاه  
هـا، محصـوالت و فراینـدها تسـهیل کـرده و موجـب ظهـور نـوآوريِ          اطالعات، ایـده 

با تقویت درونی سیستم، مقاومت براي جذب شـوك افـزایش   . گردد سیستمی می درون
براي مثال، زمان افول یک فعالیـت، بـا جبـران نیـروي     ). Dawley et al, 2010(یابد  می

همچنین از آنجا که منـاطق  . گیرد هاي تولیدي، انطباق صورت می انسانی و تقویت پایه
پـذیري   شـوند، آسـیب   تخصصی شده، تنها بر پایه یک بخش اقتصاديِ مسلط اداره مـی 

س بیشـتري بـراي   در مقابل، مناطق غیرتخصصی و متنـوع، شـان  . مناطق نیز کمتر است
زیـرا ایـن   . پذیري ناشی از اعمال شوك در بخش اقتصـادي مشخصـی را دارنـد    آسیب

  .فشار قرار گیرندزیر د نتوان شوند که هریک می مناطق صنایع مختلفی را شامل می
  

  "تنوع": پذیري آوري از طریق توانایی انطباق تاب
باق و جذب شوك، به ي از طریق انطآور تابرویکردهاي جدید بر این باورند که 

زیرا در منطقۀ تخصصی شده، . دهد پذیري رخ می هزینه و بهاي تضعیف توانایی انطباق
تواند از درون آن و بـدون   تنها یک بخش اقتصادي محرك است و مسیر جدید تنها می

هاي خلق مسیر نوین و  امکان ترکیب دانش ظاهر شود و این به معنی هدررفت فرصت
بـه نقـل از    Boschma, 2015(است  " 1تلۀ تخصصی شدن"شدن در به عبارتی گرفتار 
Grabher, 1993 .( اي اهمیـت   در اقتصاد منطقه ها فعالیتبه همین دلیل ترکیب صنایع و
این رویکرد بر این امر استوار است کـه  . )Simmie & Martin, 2009(ویژه یافته است 

                                                
1. Trap of specialization 
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توانـد   تر است، زیرا شوك میپذیري یک منطقه متنوع نسبت به شوك بیرونی، کم آسیب
هاي مختلف اقتصـادي پخـش شـود و در نتیجـه از شـدت آن کاسـته شـود         بین بخش

)Diodato & Weterings, 2015, Balland et al, 2014 .(     همچنـین بـه دلیـل وجـود
ها فراهم شده و فراینـدهاي خلـق مسـیر نـوین      ، امکان ترکیب ایدهها فعالیتتنوعی از 

  ).Xiao et al, 2016, Xiao & Drucker, 2014(د نیاب رشد، شتاب می
ي متنوع، آیا باید از یکـدیگر متفـاوت   ها فعالیتآید که  حال این سؤال به میان می
برخی معتقدند . سیستم، توسعه یابند 1وابستگی به مسیرباشند یا در ارتباط با هم و در 

یـرا در غیـر ایـن    د زنباشـ  اتصـال  بـدون ستانده -صنایع محلی باید از نظر روابط داده
در . شـود  صورت افول اقتصادي در یک صنعت موجب افول در دیگر صنایع محلی می

به این معنی که مهارت، . دارند تأکیدصنایع محلی  2شناختی انفصالاین میان بسیاري بر 
ایـن  . بوده باشـد  "متفاوت"متنوع و  ،ي اقتصاديها فعالیتدانش و اطالعات مورد نیاز 

منطقـه و بـه    "تـاریخ "و بی توجهی به  "عدم وابستگی به مسیر"ت چارچوب، بر اهمی
دارد کـه طـی آن افـول یـک صـنعت، تـاثیري بـر         تأکیـد  "تنوع غیرمرتبط"عبارتی بـر 

  ).Dawley et al, 2010(گذارد  هاي یادگیري موجود در دیگر صنایع باقی نمی فرصت
نی که از نظر مهارتی، اند که تنوع صنایع زما در مقابل، مطالعات بسیاري نشان داده

تواند در جذب شوك و نیز در خلق مسـیرهاي نـوین    به یکدیگر مرتبط باشند، بهتر می
نگام بروز شـوك، فراینـد تـأمین    ه ، به"تنوع مرتبط"در صورت وجود. رشد مؤثر باشد

و وجـود تجربـه و آمـوزش در سـاختارهاي      هـا  فعالیتنیروي کار به دلیل مرتبط بودن 
ايِ از پیش موجود، تسهیل شـده و همچنـین سـرمایۀ اجتمـاعی      شبکهنهادي، صنعتی و 

بـا ایـن   ). Eriksson et al, 2016, Frenken et al, 2007(شـود   منطقه نیز بهتر حفظ می
توانـد   حال، این شرایط خود دربرگیرندة تضاد درونی است، زیرا وابستگی به مسیر مـی 

  ).Dawley et al, 2010(بخشی نیز بشمار رود  مانعی براي فرایندهاي تنوع
                                                

1. Path Dependency 
2. Cognitive 
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هـاي فعـالیتی    بـین بخـش   ستانده-اتصال روابط دادهاز این رو است که موضوع 
متنوع، که تعیین کنندة مرتبط یا غیرمرتبط بودن تنوع اقتصادي اسـت، عامـل اصـلی در    

شاتر و همکارانش براي تعیین میزان اتصال . رود اي به شمار می آوري منطقه تعیین تاب
 ,Shutters et al(انـد   صادي مناطق، از شـاخص فشـردگی اسـتفاده کـرده    در سیستم اقت

آوري سیستم از منظر مطالعـات مهندسـی،    بکارگیري شاخص فشردگی در تاب). 2015
درحالی که برخی بر رابطۀ . شناختی مورد بررسی قرار گرفته است علوم اجتماعی و بوم

رند، مطالعـات دیگـري نیـز    دا تأکیدآوري سیستم  همبستۀ بین شاخص فشردگی و تاب
پذیري سیستم شده و از میزان  دهند که افزایش فشردگی سیستم موجب آسیب نشان می

  .کاهد آوري آن می تاب
  

  آوري غیرمرتبط و تاب/ تنوع مرتبط : شاخص فشردگی
یـک سیسـتم و یـا بـه بیـانی       2سیستم مفهومی است که به درجۀ اتصال 1فشردگیِ

هرچه فشـردگی  . گی متقابل اجزاي یک سیستم اشاره دارددیگر، یکپارچگی و یا وابست
ایـن  . یابـد  ي آن افزایش مـی آور تابسیستم بیشتر شود، یکپارچگی سیستم و در نتیجه 

 4و افزونگی 3رویکرد اثرات مثبت افزایش اتصال را که از مفاهیم مهندسی به نام قدرت
و افزونگی مفـاهیمی   دو مفهوم قدرت. دهد ي یک سیستم نشان میآور تابهستند، در 

از این نظـر، اگـر   . شوند هستند که در طراحی شبکه و یا سیستم مهندسی بکارگرفته می
د، اتصال بیشتر، این احتمال نیک نقطه و یا مجموعه نقاط در یک شبکه، شکست بخور

این گزاره در . در شبکه وجود داشته باشند 5کننده دهد که مسیرهاي جبران را افزایش می
). Harris et al, 2014(اي مـورد آزمـون قـرار گرفتـه اسـت       شـهري و منطقـه   مطالعات

                                                
1. Tightness  
2. Connectedness 
3. Robustness 
4. Redundancy 
5. Compensating pathways 
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هایی کـه یکپـارچگی بـاالیی دارنـد، درجـه بـاالیی از        ها نشان دادند که سیستم بررسی
دهند و شهرهایی که از این درجۀ اتصال برخوردار نیستند نیازمند  آوري را نشان می تاب

  ).Beaudry et al, 2009(آوري هستند  هاي تاب سیاست
افـزایش   1هاي پیچیده، از نظـر کـافمن   از سوي دیگر اما، در مطالعات علم سیستم

 2اتصال در میان اجزاي یک سیستم، مانع از جستجوي سیسـتم بـراي پیکربنـدي بهینـه    
به همین ترتیب مطالعات علوم اجتماعی نیز نشان دادند که افزایش پیچیـدگی  . گردد می

 ).Wasserman & Faust, 1994(پذیري بیشتر سیستم شود  بتواند موجب آسی سیستم می
هاي بوم شناختی  آوري، به طور گسترده از بحث این نگرش منفی به اتصال در ارتباط با تاب

 Lane, 2005, Penda(و به طور خالصه در چارچوب مفاهیمِ سلسله مراتب آمده است 

et al, 2008 .(هـاي پیچیـده از یـک     سیسـتم  آوري، شناختی به تاب در رویکردهاي بوم
 7و بازسـازماندهی  6، فروپاشی5، بلوغ4کنند که از فازهاي رشد پیروي می 3چرخۀ انطباق
  . تشکیل شده است 7بازسازماندهی

هـا از فـاز    اصل بنیادین در نگرش سلسله مراتـب ایـن اسـت کـه وقتـی سیسـتم      
فشـردگی   -الـف : دهـد  شوند دو چیز رخ مـی  حفاظت وارد می/رشد به فاز بلوغ/انفجار

از ایـن  . یابـد  ي سیسـتم کـاهش مـی   آور تـاب  -یابـد و ب  صاالت سیستم افزایش میات
رویکرد، اگر یک نقطه و یا مجموعه نقاط در یک شبکه شکست بخورند، اتصال باالتر 

دهـد   احتمال این کـه اثـرات مضـر آن شکسـت در شـبکه رواج یابـد را افـزایش مـی        
)Holling, 2001 .(آوري پـایین بـه    توانند از حالت تاب در این رویکرد البته، مناطق می

آوري باال حرکت کنند و مجدداً احتمال اینکه مناطق دوباره دچار افول شوند  سمت تاب
  ).Xiao, Boschma & Andersson, 2018 (نیز وجود دارد 

                                                
1. Kauffman 
2. Optimal configuration 
3. Adaptive cycle 
4. Growth 
5. Maturation 
6. Collapse 
7. Reorganization 
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  چارچوب مفهومی پژوهش -2 شکل

 در این پژوهش بر مبناي چارچوب نظري: منبع
  

آوري شهرها و مناطق شهري، عملکرد  مطالعات تاب در) 2015(شاتر و همکارانش 
اند  شاخص فشردگی را با توجه به بازة زمانی مرتبط با وقوع شوك مورد تحلیل قرار داده

)Shutters et al, 2015 .(در دوران رکـود،  که هاي پژوهش ایشان نشان داده است  یافته
ي اقتصـادي، بهتـر عمـل    شهرهایی که فشردگی کمتري دارند، از نظر معیارهاي کارآمد

در حالی که پیش از وقوع شوك، شهرهایی که فشردگی بیشتري دارند، عملکرد . اند کرده
با مشخص شدن اهمیت شاخص فشردگی سیستم اقتصادي در . اند اقتصادي بهتري داشته

کوشد این فرضیه را براي استان کرمان، به عنوان سیستمی  آوري آن، این پژوهش می تاب
  .بزرگترین فاجعۀ طبیعی طی دو دهۀ اخیر بوده است، آزمون کندکه متحمل 
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  شناسی چارچوب روش
قلمرو مورد مطالعه در این پژوهش، استان کرمان بعنوان سیستمی که متحمل بزرگتـرین  

روند غیرمتداوم تمرکز جمعیت در . باشد فاجعۀ طبیعی طی دو دهۀ اخیر بوده است، می
بـه  . زمانی گوناگون باشد هاي هتحوالت فضایی طی بازتواند نشان دهندة  این استان می

، 1385درصـد از جمعیـت کشـور، در سـال      3,3، 1375طوري که این استان، در سال 
. درصد از جمعیت کشور را شامل شـده اسـت   3,5 1395درصد و در سال  3,7حدود 

ه هاي استان کرمان در نظر گرفته شده اسـت کـ   واحد تحلیل در این پژوهش، شهرستان
، مشاهدات پژوهش 1385-1375هاي زمانی  ي اقتصادي، اجتماعی آنها در بازهها ویژگی

بـه عنـوان    1382دلیل انتخاب این بازة زمانی، مبنا قرار دادن سـال  . دهند را تشکیل می
، 1385و  1375هـاي   هـاي سـال   زمانِ وقوع زلزله بم است، که بدین ترتیب، سرشماري

تشـریح  . قبل و پس از وقوع بحران را خواهند داشت ي سیستم،ها ویژگیتوان توضیح 
نیز  1395ها تا سال  ي اقتصادي سیستم بعد از وقوع شوك، براي برخی تحلیلها ویژگی

  .در نظر گرفته شده است
ر و همکارانش در دانشگاه آریزونا از جمله کسانی هستند که مفهوم فشـردگی  شات

گیـري   بـا ابـداع شاخصـی بـراي انـدازه     هـا   آن. هاي شهري، توضیح دادند را در سیستم
فشردگی سیستم اقتصادي، اعتبار این شاخص را از طریق رابطۀ فشردگی با معیارهـاي  

این پژوهش با الهـام از  . اند مقایسه کرده 2009-2007عملکرد اقتصادي در دوران رکود 
ین آوري مناطق شهري، به ا ی از تابکوشد تا ضمن خوانش کم مطالعۀ معرفی شده، می

اي بین فشردگی اقتصادي مناطق، در دوران ایستايِ قبل  پرسش پاسخ دهد که چه رابطه
از وقوع شوك و همچنین تغییرات حاصل شده در سیستم پس از وقوع شـوك، برقـرار   

آوري ارائـه شـده اسـت، سیسـتم      آیا مطابق آنچه در رویکردهاي انطباقی از تاب. است
اي بین فشردگیِ اقتصادي منطقـه و   دارد؟ چه رابطهآوري بیشتري  اي فشرده، تاب منطقه

  آوري آن برقرار است؟ پذیري یا تاب توانایی انطباق
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 روند انجام کار در چارچوب تحلیل -3 شکل

  
شناسی این پژوهش در دو مرحلـه   ، چارچوب روشباالهاي  براي پاسخ به پرسش

، مرحلـۀ  1375سبۀ شاخص فشردگی بـراي سـال   نخست محا. بندي شده است صورت
این مرحله، با استفاده از الگوي بکارگرفتـه شـده در مطالعـۀ    . قبل از وقوع شوك است

و درنظـر گـرفتن    هـا  فعالیت، توسط محاسبۀ ضریب مکانی )2015(شاتر و همکارانش 
سپس  .گردد در مشاهدات انجام می ها فعالیتاحتمال شرطی براي تعیین رابطۀ دو دویی 

هـاي عملکـرد    ، بـا شـاخص  1375در مرحلۀ دوم، رابطۀ بین شـاخص فشـردگی سـال    
اقتصادي پیش از وقوع شوك، و نیز تغییـرات پـس از وقـوع شـوك از طریـق ضـریب       

  .گیرد همبستگی مورد تحلیل قرار می
  

  ها و منابع گردآوري داده مورد نیاز براي تحلیل داده -1جدول 
  منبع گردآوري داده  بازة زمانی  یازهاي مورد ن داده  مرحلۀ تحلیل

برساخت : مرحلۀ نخست
شاخص فشردگی 

  اقتصادي

ــروه ــاغالن گ ــدة  ش ــاي عم ه
ــتان  ــالیتی در شهرس ــا و  فع ه

  استان کرمان
1375  

مرکز آمار ایران، 
سرشماري عمومی 

  نفوس و مسکن

رابطه با : مرحلۀ دوم
هاي کارایی  شاخص

  اقتصادي

سرانۀ تولید ناخـالص داخلـی   
  بدون نفت

1375 ،1383 ،
1385  

اي، مرکز  حساب منطقه
  آمار ایران

، 1383، 1380  *میزان درآمد ناخالص خانوار
1395  

بانک مرکزي ایران، دایرة 
  بودجۀ خانوار

هاي درآمد ناخالص خانوار و سرانۀ تولید ناخالص داخلی، با اسـتفاده از روش   براي محاسبۀ شاخص *
  .ها محاسبه و مالك عمل قرار گرفتند ن، براي شهرستانهاي مربوط به استان کرما نسبت، داده

 
 

تغییرات عملکردي سیستم 
  )پذیري انطباقتوانایی (

 منطقهضعیت فشردگی و

منطقه اقتصادي کارایی  
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برساخت شاخص فشـردگی سیسـتم اقتصـادي بـا اسـتفاده از      : مرحلۀ نخست
  شاخص ضریب مکانی

هاي استان کرمان محاسبه  در مرحلۀ نخست، شاخص فشردگی اقتصادي شهرستان
  :شود می

  
  هاي تخصصی شده استخراج شغل: گام نخست

ي عمده اقتصادي کـه تخصصـی هسـتند در    ها فعالیتکانی، با استفاده از ضریب م
ضریب مکانی، اشتغال در یـک فعالیـت   . شوند هاي استان کرمان شناسایی می شهرستان
نسبت بـه کـل اشـتغال در واحدفضـایی     ) m( -شهرستان-در واحدفضایی) i(مشخص 

رمـان،  کند و آن را با سهم مشابه در واحـد مرجـع، اسـتان ک    بررسی میرا مورد تحلیل 
ضریب مکانی باالتر از یک نشان دهندة تخصصی شدن آن فعالیـت در  . کند مقایسه می

هاي تخصصـی شـده بـراي هرواحـد      مجموعه نهایی شغل. واحدفضایی موردنظر است
  .هاي رایج و مزیت نسبی نیروي کار در آن منطقه است فضایی نشان دهندة مهارت

 
  

بـا اسـتفاده از احتمـال     jو  iعالیـت  ارتباط متقابل میان هر جفـت ف : دوم گام
  .شود شرطی محاسبه می

  

  

  
  
  

 احتمال این که فعالیت تخصصی باشد

  به طور همزمان تخصصی باشند j و i هاي فعالیتاحتمال این که 

xi
(m)  تعداد کارگران شغلi  در شهرm.  
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) i,j( هـا  فعالیتدار و استاندارد کردن شاخص وابستگی متقابل  وزن: گام سوم
  ي تخصصی در شهرستانها فعالیتو براي ) m(براي هر واحد فضایی 

اغالن درون یک واحد فضایی با کمک انـدازة شـ   ها فعالیتمقدار وابستگی متقابل 
  :شود شود و با تقسیم بر کل شاغالن، استاندارد می دار می وزن ،هر فعالیت

D)  
  
 
  

ي تخصصـی  هـا  فعالیـت براي هر شهرستان، جمع وابستگی متقابل : چهارم گام
محاسبه شده و به عنوان شاخص فشردگی اقتصادي کل شهرسـتان در نظـر گرفتـه    

 .شود می

  
  

هاي کـارایی اقتصـادي    بطۀ شاخص فشردگی با شاخصآزمون را: مرحله دوم
  منطقه در بازة زمانی قبل از وقوع بحران و پس از آن با استفاده از آزمون همبستگی

هاي معرف کارایی اقتصادي، مورد استفاده در این پژوهش شـامل درآمـد    شاخص
رسـتان  و جمعیت شه) هزار ریال(، سرانۀ تولید ناخالص داخلی )ریال(ناخالص خانوار 

که بـه طـور مسـتقیم بـا      )Shutters et al, 2015, Pumain & Rozenblat, 2018(است 
آزمـون  . انـد  استفاده از برآوردهاي مرکز آمـار ایـران و بانـک مرکـزي اسـتخراج شـده      

همبستگی با استفاده از همبستگی پیرسون بـراي دو سـري داده، شـاخص فشـردگی و     
در این فرایند، دادة مربوط بـه شـاخص   . ودش هاي کارایی اقتصادي محاسبه می شاخص

که شـاغل   m شهرستانتعداد مشاغل در  واحدفضایی شهرستان، mکه در آن 
بدین . است mدر شهرستان  iتعداد شاغلین در فعالیت  و) مشاغل فعال(دارد 

میانگین تعداد شاغلین دو شغل به هم مـرتبط از  با  Lترتیب وابستگی متقابل مقدار 
  . شود یمو با کل شاغلین استاندارد  شود یمطریق لینک وزن دهی 

  . است mي تخصصی شده است در شهرستان ها تیفعالتعداد  نکه در آ
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هـاي عملکـرد اقتصـادي در     ثابت بوده و شـاخص  1375فشردگی اقتصادي براي سال 
  .شوند هاي زمانی پیش و پس از وقوع فاجعه درنظر گرفته می بازه

  
  تجزیه و تحلیل

ي اقتصـادي  ها فعالیتمحاسبۀ شاخص فشردگی اقتصادي که نشان دهنده میزان اتصال 
 ها فعالیتک واحد فضایی به یکدیگر است، با درنظر داشتن میزان تخصصی شدن در ی

هـاي اسـتان    براي تخصصی شـدن، بـراي شهرسـتان    ها فعالیتو وابستگی آنها به دیگر 
، 1382براي این منظور با توجه به وقوع بحران زلزله در سال . کرمان محاسبه شده است

که نخستین آمار رسـمی   1375الیت در سال هاي عمده فع از اطالعات شاغالن در گروه
هاي محاسبه احتمال تخصصی شدن  یافته. پیش از وقوع بحران است استفاده شده است

دهند که در استان کرمان، جفت  را نشان می 1375ي اقتصادي در سال ها فعالیتهمزمان 
-آمـوزش، کشـاورزي  -آمـوزش، معـدن  -معـدن، کشـاورزي   -ي کشـاورزي هـا  فعالیت

آمـوزش بیشـترین احتمـال تخصصـی شـدنِ       -ساختمان و سـاختمان -معدن ساختمان،
ي هـا  فعالیـت همچنین بررسی وابستگی متقابـل  ). 1شکل (همزمان را در استان داشتند 

ــف اســتان نیــز نشــان داده اســت کــه   اقتصــادي تخصصــی در شهرســتان هــاي مختل
ادي را پیش از هاي کرمان، رفسنجان، بم و بافت بیشترین میزان فشردگی اقتص شهرستان

  .اند وقوع بحران داشته
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احتمال تخصصی شدن 
همزمان فعالیت ها

استخراج 
معدن

صنعت 
ساخت

تامین برق 
وآب وگاز

ساختمان

 عمده...
 فروشی
 وخرده
 فروشی
وتعمیر 

هتل 
ورستوران

حمل ونقل 
وانباردارئ 
وارتباطات

واسطه 
گریهائ 

مالی

مستغالت 
اجاره 

وفعالیتهائ
 کاروکسب

 اداره...
امورعمومی

ودفاع    
وتامین

آموزش
بهداشت 

ومددکارئ 
اجتماعی

سایرفعال...
 یتهائ
 خدمات

عمومی و

خانوارهائ 
معمولی 
دارائ 

مستخدم

سازمانهاوه
یئت هائ 

برون مرزئ

دفاتروادارا
ت مرکزئ

0.0360.0240.0120.030.0180.0180.0180.0120.0120.0180.0360.0240.0180.0180.0060.024استخراج معدن
0.0240.0120.030.0180.0180.0180.0120.0120.0180.0360.0240.0180.0180.0060.024صنعت ساخت

0.0080.020.0120.0120.0120.0080.0080.0120.0240.0160.0120.0120.0040.016تامین برق وآب وگاز
0.010.0060.0060.0060.0040.0040.0060.0120.0080.0060.0060.0020.008ساختمان

0.0150.0150.0150.010.010.0150.030.020.0150.0150.0050.02عمده فروشی وخرده فروشی
0.0090.0090.0060.0060.0090.0180.0120.0090.0090.0030.012هتل ورستوران

0.0090.0060.0060.0090.0180.0120.0090.0090.0030.012حمل ونقل وانبارداري
0.0060.0060.0090.0180.0120.0090.0090.0030.012واسطه گریهائ مالی

مستغالت اجاره وفعالیتهاي 
0.0040.0060.0120.0080.0060.0060.0020.008کاروکسب

0.0060.0120.0080.0060.0060.0020.008اداره امورعمومی ودفاع.
0.0180.0120.0090.0090.0030.012آموزش

بهداشت ومددکارئ اجتماعی
0.0240.0180.0180.0060.024

0.0120.0120.0040.016سایرفعالیت خدمات عمومی
0.0090.0030.012خانوارهاي معمولی

0.0030.012سازمانها برون مرزي
  0.004دفاتروادارات مرکزئ
ي اقتصادي به طور همزمان در استان ها فعالیتماتریس احتمال تخصصی شدن  -4 شکل

  1375کرمان 
  شناسی هاي اول و دوم در چارچوب روش برمبناي محاسبات گام: منبع

  
هاي بعد، با محاسبۀ شاخص فشردگی اقتصادي براي هریک از واحـدهاي   در گام

هاي کرمان، بافـت و بـم بـه ترتیـب،      ، مشخص شد که شهرستان1375ی در سال فضای
تحلیل ضریب مکانی نشـان داد  ). 5شکل (بیشترین میزان فشردگی و مقاومت را دارند 

مـرزي و ادارة   هـاي بـرون   فعالیت پایۀ اقتصادي را دارد که پس از سازمان 13که کرمان 
ي تأمین برق و گـاز،  ها فعالیتاست، در  امور عمومی که وابسته به مرکزیت سیاسی آن
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. یـافتگی را دارد  هاي مالی بیشترین مرکزیـت و تخصـص   گري هتل و رستوران و واسطه
فعالیت پایه دارد که در این میان بیشترین میزان مرکزیت در استان  5شهرستان بافت نیز 

 6بم بـا  . ي دفاتر مرکزي و آموزش به خود اختصاص داده استها فعالیترا به واسطۀ 
  .ي خانوارهاي داراي مستخدم در استان پیشرو استها فعالیتفعالیت پایه در عرصه 

ها، به معنـی بـاال بـودن همپیونـدي      باال بودن فشردگی اقتصادي در این شهرستان
ایـن ویژگـی   . ها نسـبت بـه دیگـر نقـاط اسـت      ي اقتصادي در این شهرستانها فعالیت

ي اقتصادي و دسـتیابی بـه رشـد تولیـدات در     ها عالیتفتواند، زمینه را براي تقویت  می
براي آزمون این رابطـه، همبسـتگی بـین شـاخص     . دنمایتسهیل  یادشدههاي  شهرستان

نتـایج ایـن   . بکارگرفته شد 1375هاي عملکردي در سال  فشردگی اقتصادي و شاخص
کندگی شیب مثبت نمودار پرا. آزمون نشان دهندة وجود رابطۀ مثبت و بعضاً قوي است

براي سرانۀ تولیـد ناخـالص    0,21براي درآمد خانوار،  0,62و نیز همبستگی ) 6شکل (
براي جمعیت گویاي آن است که هرچـه فشـردگی اقتصـادي در منطقـه      0,6داخلی و 

بیشتر باشد، احتمال افزایش درآمد خانوار، تأمین نیروي انسـانی و سـرانۀ تولیـد در آن    
آوري  تـر باشـد، تـاب    به عبارتی هرچه سیستم فشرده. )3جدول (منطقه نیز بیشتر است 

  .اقتصادي آن از نظر انطباق با بحران، بیشتر است
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هاي استان کرمان  هاي عملکردي اقتصادي در شهرستان فشردگی اقتصادي و شاخص -2 جدول
 1375سال 

فشردگی 
 اقتصادي

درآمد ناخالص 
  ) *ریال(خانوار 

  سرانه تولید  )نفر(جمعیت 
  )یالهزار ر(

 شهرستان  نرخ اشتغال

       کهنوج
      کرمان

      شهر بابک

      سیرجان

      زرند

     نرفسنجا 

      جیرفت

      بم

      بردسیر

      بافت

در نظر گرفته  1380باتوجه به محدودیت دسترسی به اطالعات، درآمد ناخالص خانوار براي سال  *
  .شد
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  1375هاي استان کرمان  زیع فضایی فشردگی اقتصادي در شهرستانتو -5 شکل

 
همبستگی بین شاخص فشردگی اقتصادي و عملکردهاي اقتصادي در پیش از  -6 شکل

  وقوع بحران زلزله
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سپس، براي مشخص شدن رابطـۀ بـین فشـردگی سیسـتم و توانـایی سیسـتم در       
هاي نوین رشد، زمانی که سیستم آوري از منظر قابلیت توسعۀ مسیر پذیري یا تاب انطباق

کوشد تا خود را احیا کند، این بار، تغییرات عملکرد اقتصادي  شود و می دچار تغییر می
شـاخص فشـردگی   . گیـرد  هاي پس از وقوع بحران مورد توجه قرار می سیستم در سال

اقتصادي پس از وقوع  "تغییرات"هایی که نمایانگر  ، با شاخص1375اقتصادي در سال 
هـاي زمـانی    این بررسی بازه). 7شکل (ران هستند در نمودار پراکنش بررسی شدند بح

تغییـر در  کـه  دهـد   نتایج آزمون همبستگی نشـان مـی  . شود را شامل می 1395تا  1383
اي معکوس با  درآمد خانوار، تغییر در سرانۀ تولید و تغییر در جمعیت، هریک در رابطه

به طوري که بـا افـزایش فشـردگی اقتصـادي و     . شاخص فشردگی اقتصادي قرار دارند
ي تخصصی در شهرستان، احتمال رشـد و بهبـود عملکـرد    ها فعالیتروابط متقابل میان 

شـیب منفـی در   . یابد اقتصادي مناطق براي ترمیم سیستم پس از وقوع تکانه کاهش می
ص براي تغییـر سـرانۀ تولیـد ناخـال     -0,57ها و ضریب همبستگی  نمودار پراکنش داده

نشان دهنده این  ،براي تغییر جمعیت -0,30مد خانوار و آبراي تغییر در -0,47داخلی، 
هـاي اسـتان    آوري اقتصادي و فشردگی اقتصادي در شهرسـتان  رابطۀ معکوس بین تاب

  .کرمان است
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هاي عملکردي اقتصادي در دوران پس از وقوع  فشردگی اقتصادي و تغییرات شاخص -3 جدول
 شوك

  صادي فشردگی اقت
  1375سال 

  تغییر جمعیت 
95-85 

  تغییر سرانه تولید
95-83  

  تغییر درآمد 
95-83  

  شهرستان

      بافت
     بم
     جیرفت
     رفنسنجان
     زرند
     نسیرجا
     شهر بابک
     راور
     کرمان
     کهنوج
     بردسیر
     عنبرآباد
     منوجان
     کوهبنان
     رودبار جنوب
     قلعه گنج
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همبستگی میان شاخص فشردگی اقتصادي و علمکردهاي اقتصادي در زمان پس  -7 شکل

  از وقوع بحران زلزله
  

فشردگی اقتصادي در منـاطق   که دهد سازي نتایج به دست آمده نشان می یکپارچه
کند، در زمـان   هاي بیرونی را نمایندگی می ا تکانهشهري که قدرت سیستم براي مقابله ب

بـه  . تواند رشد اقتصادي و عملکـردي منطقـه را تسـهیل کنـد     پیش از وقوع بحران، می
ایـن درحـالی   . کند عبارتی تنوع مرتبط در مناطق شهري، توسعه اقتصادي را تسهیل می

ري دارند، به است که پس از وقوع بحران، برعکس، مناطقی که فشردگی اقتصادي بیشت
توانند تغییرات مثبت و حرکت به سوي خودسازماندهی عملکردي براي خلق  سختی می

دهـد، اگرچـه    هاي این مطالعـه نشـان مـی    یافته. مسیرهاي جدید توسعه را تجربه کنند
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هاي تنوع مرتبط که به معنی تنوع بخشی در عین توجه به ارتباط و همپیونـدي   سیاست
آوري آن منطقه شود،  اقتصادي و تاب يتواند موجب پایدار مشاغل در منطقه است، می

با این حال براي مناطقی که در معرض تهدید و مخاطرات طبیعی همچون سیل، زلزله و 
توانـد شـرایط را بـراي بازسـازماندهی      می ها فعالیتغیره قرار دارند، مرتبط بودن زیاد 

شـود در ایـن منـاطق،     ه مـی از ایـن رو توصـی  . سیستم پس از وقوع بحران دشوار سازد
محصـولی و تخصـص یـافتگی، در     هـاي رشـد بخشـی، تـک     پرهیز از سیاست باوجود
سازي نیز مالحظاتی نسبت بـه همپیونـدي و وابسـتگی مشـاغل بـه       هاي متنوع سیاست

 .یکدیگر اعمال شود

  
  گیري نتیجه

یب هاي فضایی و روند پرشتاب تغییرات اقتصـادي اجتمـاعی، آسـ    با افزایش پیچیدگی
مناطق شـهري مکـان   . شود پذیري مناطق شهري در برابر نیروهاي بیرونی دوچندان می

رونـد از   هاي انسانی، مالی، فرهنگی و تاریخی تمدن انسانی به شمار مـی  تمرکز سرمایه
این رو، هرگونه تغییر و تحول در این نواحی، اثري فزاینده براي روند توسـعه انسـانی   

هاي گوناگون از جملـه علـوم اقتصـادي، فضـا،      در رشتهمتخصصین . گذارد برجاي می
ترین رویکرد و ابزار  کوشند تا مناسب جغرافیا، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و غیره، می

هاي بیرونی شناسایی کرده و بکار گیرنـد تـا    را براي مواجهه مناطق شهري با نامعلومی
ي کنند و مسیر توسـعه را نیـز   بتوانند از هدررفت منابع انسانی، مالی و فضایی جلوگیر

آوري که بـه عنـوان قابلیـت و ظرفیـت سیسـتم بـراي        تاب. بیش از پیش پایدار سازند
سازي بـراي کمینـه    مواجهه با نیروهاي بیرونی تعریف شده است، از یک سوي به زمینه

هایی براي مواجهـه بـا    دارد و از سوي دیگر به کنش تأکیدها  ساختن تغییرات یا آسیب
دهـی مجـدد،    آوري را یـک فراینـد پیوسـته کـه بـه شـکل       از ایـن رو، تـاب  . هـا  آسیب

  . اند تعریف کرده ،پردازد دهی و توسعه راهبردهاي سازگار جدید می بازسازمان



  
  
  
  
 1398، بهار 8اي، سال چهارم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     138 

آوري اقتصـادي، کـه مالحظـات نـام بـرده را بـراي سیسـتم         در رویکردهاي تاب
ـ  اقتصادي منطقه شهري در نظر می دهاي درونـی اقتصـاد   گیرد، به نقش فشردگی و پیون

ي اقتصـادي  هـا  فعالیـت فشردگی اقتصادي به وابستگی متقابـل  . منطقه اشاره شده است
تخصصی در یک سیستم بستگی دارد و مطالعات بسیاري بر رابطه مستقیم و نقش مؤثر 

هـاي شـهري و    هاي عملکردي اقتصادي سیستم فشردگی اقتصادي در موفقیت شاخص
تواند در زمان وقـوع   اما این نکته که آیا فشردگی اقتصادي می .اند داشته تأکیداي  منطقه

هاي فضـایی نیـز مـؤثر واقـع شـود،       ي اقتصادي سیستمآور تابهاي  بحران و در بحث
این پژوهش کوشیده است تا با درنظر گرفتن فاجعۀ زلزلـه بـم در   . موضوع بحث است

کرمان، نقش فشردگی هاي استان  به عنوان یک شوك وارد شده به شهرستان 1382سال 
  . هاي اقتصادي منطقه آزمون کند اقتصادي را در عملکرد شاخص

براي این منظور با برساخت شاخص فشردگی اقتصادي طی در نظر گرفتن پیونـد  
، پـیش  1375هاي استان در سال  ي اقتصادي تخصصی در هر یک از شهرستانها فعالیت

اقتصـادي شـامل جمعیـت، درآمـد و     هاي عملکرد  از وقوع فاجعه، رابطۀ آن با شاخص
ضـریب  . سرانۀ تولید ناخالص داخلی منطقه در مقطع زمـانی مـورد نظـر بررسـی شـد     

همبســتگی بدســت آمــده نشــان دهنــدة رابطــۀ مســتقیم میــان فشــردگی اقتصــادي و  
. آوري اقتصادي منطقه اسـت  هاي عملکرد اقتصادي به عنوان نمایانگرهاي تاب شاخص

این . یابد آوري سیستم افزایش می شردگی اقتصادي، میزان تاببه طوري که با افزایش ف
هـا بـا تغییـرات     درحالی است که با در نظر گرفتن رابطۀ فشردگی اقتصـادي شهرسـتان  

پـذیري در   هاي عملکرد اقتصادي یا توانایی سیستم در انطبـاق  حاصل شده در شاخص
  . ی کرده استبازة زمانی پس از وقوع فاجعه، این رابطه، روند معکوس را ط

ي هـا  فعالیـت به بیانی دیگر، فشردگی اقتصادي و روابـط متقابـل اقتصـادي میـان     
شوند، امـا   تخصصی در مناطق شهري، در زمان پیش از وقوع بحران مطلوب شمرده می

در زمان پس از وقوع بحران، این فشردگی، در جریان احیاي سیسـتم نقـش نـامطلوب    
ها، مشخص شـده اسـت کـه تخصصـی شـدن اقتصـاد        بر اساس این یافته. کند ایفا می
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تواند به عنوان شاخص مطلوب براي پایداري سیسـتم اقتصـادي    اي، همواره نمی منطقه
آوري سیسـتم بـه ویـژه     ریزي بـراي افـزایش تـاب    محسوب شود بلکه به منظور برنامه

. شود هاي در معرض بحران، درنظر داشتن تنوع اقتصادي نیز ضروري شمرده می سیستم
هاي گوناگون  توانند فشار وارد شده بر سیستم را میان بخش هاي متنوع می زیرا، سیستم

ایـن مهـم در   . اقتصادي پخش کرده و از بروز اثرات فزایندة نامطلوب جلوگیري کننـد 
شرایطی که شهرها و مناطق شهري بـا بحـران کرونـا و در نتیجـه تعطیلـی بسـیاري از       

توانـد   مـی انـد،   ي، تجاري، آموزش و غیره مواجهي گردشگرها فعالیتمشاغل از جمله 
  . ها قرار گیرد گذاري مورد توجه سیاست

توانند در دو زمینـه متمرکـز شـوند؛ نخسـت بـا       هاي آتی در این زمینه می پژوهش
آوري مناطقی که در معرض انواع گونـاگونی از   بررسی نقش شاخص فشردگی در تاب

 -هاي اقتصادي و غیره سیل، خشکسالی، تحریم -هاي طبیعی و انسانی قرار دارند بحران
پذیري آنها نسبت به انـواع   ق و میزان آسیبي اقتصادي مناطها ویژگیو ارائه الگویی از 

ها و دیگري، ردیابی عملیاتیِ چگونگی خلق مسیرهاي نوین توسعه در مناطق بـا   بحران
احیـا و تـداوم   هاي اقتصادي و چگـونگی   تنوع مرتبط به طوري که چرخۀ حیات بنگاه

در این زمینه، بکـارگیري رویکردهـاي   . فعالیت در مقیاس خرد، مورد بررسی قرار گیرد
  .تواند مورد بحث قرار گیرد کیفی در برساخت شاخص فشردگی نیز می
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 منابع
شناسایی ابعـاد  «، )1398. (اسکندري نوده، محمد؛ قلیپور، یاسر؛ فالح حیدري، فاطمه و احمدپور، ایوب - 

 .77- 63: 32، شماره جغرافیا و پایداري محیطی، »ي و تأثیر آن بر پایداري شهر رشتآور تاب

ها، سیر  ریزي توسعه، خاستگاه مفهوم آمایش سرزمین در برنامه، )1388. (عظیمی بلوریان، احمد -
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