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چکیده
سیستمهای اجتماعی و بومشناختی از جمله سیستمهای احتمالاتی هستند که به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن رفتار آنها ،پیچیدگی و
دشواری رویارویی با نامعلومی ها دوچندان میشود .مطالعات بسیاری بر اهمیت تابآوری سیستتمهتای اقتاتادی در برابتر بنترانهتای
انسانی و طبیعی تاکید دارند .در حالی که ارتباط میان فشردگی اقتاادی سیستم و تاب آوری در این مطالعات ،به صورت مثبت تنلیتل
شده است ،این پژوهش با مطالعۀ تنولات فضایی در بنران زلزله بم ،نشان داده است که در مقطع  ،5731فشردگی اقتاادی با شاخص-
های عملکرد اقتاادی همبسته بوده است .به طوری که هرچه روابط متقابل فعالیت های اقتاادی در واحد فضایی تنگاتنگ بوده باشتد،
تمایل به افزایش تابآوری اقتاادی منطقه بیشتر بوده است اما در شرایط سالهای پس از زلزله ،که سیستتم دچتار تیییتر شتده ،ایتن
رابطه به صورت منفی و معکوس عمل کرده است .به بیانی دیگر ،با افزایش فشردگی اقتاادی ،کارایی اقتاادی کمتر شده استت .بتدین
ترتیب ،برای افزایش تابآوری سیستمهای اقتاادی مناطق شهری که قدرت پذیرش تیییر و تبدیل آن به فرصت توستعه تعریتش شتده
است ،تخاای شدن و تمرکز فعالیتی کافی نیست بلکه در شرایط تنوع اقتاادی ،با افتزایش قتدرت تیییرپتذیری سیستتم بترای احیتا،
زمینه برای مواجهه با بنران های غیرمترقبه فراهم میآید .در این زمینه ،توجه به میزان مترتبط بتودن فعالیتتهتای اقتاتادی نیتز در
خودسازماندهی مناطق اهمیت دارد.
واژگان کلیدی :تاب آوری اقتاادی منطقهای ،فشردگی اقتاادی ،تنوع مرتبط ،بنران زلزله ،استان کرمان
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مقدمه
زلزله دی ماه  5731که شهر بم و روستاهای اطراف آن را لرزاند ،به عنوان مرگ بارترین زمین لرزه تاریخ معاصر ایران در نیم قرن اخیتر
و در  11سال گذشته در جهان معرفی شده است .بزرگی و شدت خسارات وارد شده به سیستم فضایی شتهر ،تتا حتدی بتود کته بترای
نخستین بار ،حجم بسیار وسیعی از کمك های داخلی و بین المللی به منطقه سرازیر شد و از سوی متخااین مدیریت بنتران ،عنتوان
"فاجعه" برای این رخداد غیرمترقبه نام گذاری شد(فلاحتی .)5737 ،نقش کلیدی شهرستان بم در استان کرمان کته در ستال  5731و
پیش از وقوع فاجعه ،پس از کرمان و رفسنجان ،بیشترین سهم جمعیت استان را به خود اختااص می داد ،تخریتب بتیش از  38درصتد
واحدهای مسکونی ،تخریب بیش از 08درصد ارگ بم ،با اهمیت تاریخی که پیشینهای دوهزار ساله دارد(عراقی زاده و همکتاران)5731 ،
و از مناطق ویژه اقتاادی در استان کرمان منسوب میشود و همچنین برآورد خسارت غیرمستقیم  538میلیون دلاری بته بختشهتای
تولیدی و اقتاادی موجب شد که این فاجعه در گستره و مقیاسی وسیعتر در استان کرمان در نظر گرفته شود(جهاددانشتگاهی استتان
کرمان .)5701 ،پس از این حادثه ،کوشش برای معرفی اندیشۀ تابآوری شهرها و مناطق شهری در رویتارویی بتا بنتران ،بتا یتك دهته
تتاخیر ،در مطالعتات برنامتتهریتزی شتتهری و منطقتهای وارد شتد(فلاحی و جلتتالی5701 ،؛ فلتاحی و اصتتلانی .)5701 ،در شترایطی کتته
رویکردهای سنتی تابآوری ،شرایط بازگشت به گذشته را مورد تاکید قرار میدهند ،رویکردهای نوین ،بتر ررفیتت منتاطق بترای خلتق
مسیرهای جدید رشد و توسعه دلالت دارند .پژوهشهایی که از دهۀ 5008تا کنون انجام شدهاند ،بر اثرگذاری تنوع یا تخاتص فعتالیتی
مناطق بر تابآوری اقتاادی سیستمهای منطقهای ،تاکید داشتند .تنتوع فعتالیتی یتا در مقابتل آن ،تخااتی شتدن ،بته ذات ،ویژگتی
دوگانهای را به تابآوری سیستم فضایی نسبت میدهد ،به طوری که از یك سوی ،با افزایش تخاای شدن منطقه ،میزان آسیبپذیری
سیستم کاهش می یابد ،و از سوی دیگر ،این تخاای شدن ،به فروکاست ررفیت سیستم برای ایجاد مسیرهای نوین و نوآورانته منتهتی
میشود .به همین ترتیب ،در شرایطی که تنوع فعالیتی میتواند از یك سوی فشار وارد بر سیستم را بین بخشهای گوناگون توزیع کرده
و آسیبپذیری سیستم را کاهش دهد ،از سوی دیگر فرصت انباشت و همافزایی دانش و تجربه را ضایع میکند .از این رو ،رویکترد تنتوع
فعالیتی ،این بار ،با شرط مرتبط بودن فعالیتهای اقتاادی متنوع به یکدیگر از نظر زمینههای مهتارتی ،دانتش ،فنتاوری و غیتره ،متورد
اقبال قرار گرفته است ،تا علیرغم مقاومت در برابر تکانههای بیرونی ،ررفیت خلق مسیرهای نوین توسعۀ آتی را نیز افتزایش دهتد .ایتن
امر ،با مفهوم فشردگی سیستم یا میزان اتاالات و پیوند درونی بین فعالیتهای اقتاادی ،برای تابآوری در مقابل شوک ،ردیابی شتده-
است.
نوشتار حاضر ،با پذیرش رویکردهای متاخر تابآوری منطقهای و اهمیت ررفیت انطباقپذیری سیستتم متیکوشتد تتا رابطتۀ فشتردگی
ساختار اقتاادی در شهرستانهای استان کرمان را که در دهۀ  ،5738تنت تاثیر زلزله بم قترار گرفتتهانتد ،بتا شتاخصهتای تتابآوری
اقتاادی آزمون کند .پرسش اساسی این است که آیا هرچه فشردگی سیستم یا تنوع مرتبط افزایش یابد ،کارآمدی اقتاادی سیستم که
توانایی ایجاد مسیر جدید توسعه را رقم میزند ،نیز افزایش مییابد؟ این رابطته در مختاتات زمتانی وقتوع بنتران ،پتیش و پتس از آن،
چگونه است؟
مرور پژوهشها و منابع کتابخانهای داخلی نشان داده است که اندک مطالعات انجام شده در زمینته اهمیتت تنتوع فعتالیتی ،در منتاطق
روستایی که اقتااد تكبخشی با غلبۀ کشاورزی را تجربه میکنند صورت بندی شده است .این مطالعات نشتان متیدهنتد کته رهیافتت
متنوعسازی بخشهای اقتاادی ،به ویژه در مناطقی که در معرض تکانههای بیرونی -از جمله خشکستالی ،زلزلته ،ستیل و غیتره -قترار
دارند میتواند توسعۀ پایدار و تابآوری بیشتر را به همراه داشتته باشتد(ریاحی و نتوری5707 ،؛ صتادقی و همکتاران5707 ،؛ قاستمی و
جوان5707 ،؛ جهانگیری5701 ،؛ عزیزی5703 ،؛ حاجیان و همکاران5703 ،؛ شمسی و همکاران .)5700 ،حال آنکه ضروری است ایتن
مطالعات در مناطق شهری که تا مدتها حول رویکردهای قطب رشد ،تخاای شدن مناطق و پایهای شدن فعالیتهایی کته منطقته در
آن مزیت نسبی دارد برنامهریزی شدهاند (بلوریان عظیمی5733 ،؛ رهنمایی و وثوقی5701 ،؛ زیاری و منمدی ،)5701 ،نیز انجام شتود.
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از سوی دیگر ،درحالی که اهمیت مرتبط یا غیرمترتبط بتودن فعالیتتهتای متنتوع در تتابآوری منتاطق شتهری ،در دهتۀ گذشتته در
دپارتمانهای برنامهریزی فضایی در کشورهای بیشتر توسعه یافتته مطترش شتده استت( Frenken et al., 1883, Boschma and
 ،)Lamarino, 1880همچنان این موضوع در پژوهشهای برنامهریزی فضایی و به ویژه تابآوری سیستمهای شهری و منطقهای مورد
غفلت قرار گرفته است .از این رو ،پژوهش حاضر میتواند از جهت نظری و روششناختی برای تنلیل تنوع مرتبط ،بر بدنۀ دانش موجتود
در زمینۀ تابآوری اقتاادی مناطق شهری موثر واقع شود.
این نوشتار در چهار بخش اصلی تدوین شده است :در بخش نخست ،مبانی نظری مرتبط با مفهوم تتابآوری و رهیافتتهتای تتابآوری
اقتاادی و نقش شاخص فشردگی در آن بررسی میشود .در بخش دوم ،چارچوب روششناسی تنلیل برای برساخت شاخص فشتردگی
اقتاادی و ننوۀ آزمون آن با شاخصهای عملکردی توسعه اقتاادی تشریح میشوند .در بخش ستوم ،ایتن چتارچوب تنلیتل در متورد
مطالعاتی ،شهرستانهای استان کرمان به عنوان مشاهدهها ،در بازۀ زمانی 5731تا  5701بکارگرفته می شود .در نهایت در بخش چهارم،
یافتههای تنلیل مورد بنث قرار گرفته و ارتباط آن با برنامهریزی منطقهای تشریح میگردد.
شکل: 1روند انجام کار در پژوهش
بخش نخست:چارچوب نظری مفهوم تابآوری و رهیافت تکاملی تابآوری
رهیافتهای تابآوری

تدقیق مفهوم تابآوری

انطباق

رهیافت بومشناختی

توانایی انطباقپذیری

فشردگی

رهیافت مهندسی

رهیافت تکاملی
بخش دوم :چارچوب روششناسی برساخت شاخص فشردگی
بخش سوم:موردپژوهی :شهرستانهای استان کرمان پیش و پس از بنران
بخش چهارم :آیا تنوع مرتبط میتواند پیش و پس از وقوع بنران به افزایش
توانایی مناطق در ایجاد مسیرنوین توسعه اقتاادی کمك کند؟
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چارچوب نظری
مبانی نظری در قالب مفهوم تاب آوری و رویکردهای تاب آوری اقتاادی بررسی شده است:

مفهوم تاب آوری
در شرایطی که مشکلاتی چون فقر ،فشارهای جمعیتی ،سیاسی و حقوقی ،انسانها را به سکونت در مناطق امن تشویق میکند (قتدیری
و همکاران )5708 ،مفهوم تابآوری ،در اسناد برنامهریزی و سیاستگذاری اهمیت دوچندانی یافته است .تابآوری چارچوبی برای درک
و مدیریت سیستمهای طبیعی-انسانی معرفی شده است .مطالعات تابآوری در برنامهریزی فضایی از دهه  5008در پاسخ به تهدیتدهای
منیط زیستی برای هماهنگ کردن چارچوبهای نهادی و اجتماعی آغاز شده است .پژوهشگران در این خاوص تابآوری را به عنتوان
توانایی سیستمهای اجتماعی برای مقابله با تخریبهتا از یتك ستوی و ستازماندهی مجتدد تیییترات ناشتی از تخریتب معرفتی کترده-
اند( .)Lizarralde et al., 1851در ادبیات موضوع ،مفهوم تاب آوری در تراز با مفهوم آسیب پذیری قرار گرفته است ،نه تنها به دلیتل
معنی آن در مواجه شدن با تیییرات بیرونی ،بلکه به دلیل پاسخگویی فعال و مثبت به مخاطرات .این پاسخگویی متیتوانتد بتا توجته بته
زمان و فضا و با درنظر داشتن موضوعات گوناگون متفاوت باشد( .)Giddens, 1880مفهوم تابآوری به موضتوع سیستتمهتا و قابلیتت
سیستمها برای مواجهه با تیییرات بیرونی و اتفاقات غیر منتظره باز میگردد(رفیعیان و همکاران .)5708 ،تیییر ،بعد اصلی در این زمینه
است ،به طوری که هردو به مقاومت در برابر تیییر و احیای پس از آن اشاره دارند .تابآوری بنابراین هم به تدارکات برای کمینه ساختن
تیییرات یا آسیب ها و هم به کنشهایی برای مواجهه با آسیب ها به منض وقوع شان می پردازد (Desouza Lu and Stead,1857
 .)Grossman, 1851, and Flanery, 1857 ,با وقوع بنران مالی  ،1883مطالعتۀ تتابآوری اقتاتادی منتاطق شتهری بته منتور
اساسی در بسیاری از مطالعات تبدیل شده است .ضمن بازبینی سیستمی این منابع ،سه دستته از مطالعتات شناستایی شتدهانتد .دستتۀ
نخست مطالعات متوردپژوهی در منتاطق مشتخص هستتند (  ،)Treado,1858, Breathnach et al.,1851دستتۀ دوم ،مطالعتات
مقایسهای بین دو و یا چند منطقه از نظر تابآوری را شتامل متیشتوند ( Stanickova and Melecky, 1853; Sensier et al.,
 )1851و دستۀ سوم ،رویکردهای سیستمی و تکاملی برای تنلیل تابآوری بسیاری از مناطق را شکل میدهتد ( Fingleton et al.,
 .)1851, Martin, 1851مرور پیشینۀ مطالعات انجام شده در ایران ،نشان میدهد که اغلب مطالعات در دستۀ نخست قرار متیگیرنتد
که به موردپژوهی یك واحد فضایی و تنلیل ابعاد تابآوری در آن پرداختهاند(غفتاری و همکتاران5701 ،؛ داداشپتور و عتادلی5701 ،؛
حاتمینژاد و همکاران5701 ،؛ مبارکی و همکاران5701 ،؛ ساسانپور و همکاران5701 ،؛ اسکندری نتوده و همکتاران5703 ،؛ صتادقی و
همکاران 5700،؛ قاسمی و همکاران )5700 ،و علیرغم تعدد و تنوع نامعلومیهای طبیعی و غیرطبیعی بالقوه کته بتر شتهرها و منتاطق
شهری در کشور وارد میشوند ،پشتوانۀ تنقیقاتی برای رویکرد سوم از رهیافتهای تابآوری همچنان ضعیش است .در این پتژوهش ،بتا
اتکا به رویکرد تکاملی ،تابآوری فرایندی پیوسته درنظر گرفته میشود که به شکلدهی مجتدد ،بازستازماندهتی و توستعه راهبردهتای
انطباقی جدید میپردازد .تشریح مختاات رویکرد تکاملی در ارتباط با دیگر رویکردهای تتابآوری سیستتمهتای شتهری-منطقتهای در
ادامه مورد بنث قرار میگیرد.

رویکردهای گوناگون به تابآوری سیستمهای فضایی
رویکردهای نظری به مفهوم تابآوری ،از دیدگاه های گوناگونی قابل درک است .در مطالعات اقتاادی فضا ،چگونگی عملکترد سیستتم
منطقه ای بهنگام بروز شوک های اقتاادی و فضایی مدنظر است .مطالعات نشان دادهاند که شوکهای بیرونی به ویژه تیییترات ناگهتانی
در سیستم اقتاادی میتواند به طور بالقوه به ناپایداریهای اجتماعی و تعارض در جامعه منتهی شوند .در این میان منتاطق شتهری بته
عنوان مراکز جمعیت ،ثروت و فعالیت ،نقش کلیدی در آیندۀ بشری ایفا میکنند که به دلیل مندودیت منابع برای کمینه ساختن اثرات
شوکهای اقتاادی ،شناسایی سازوکارهای تنولی این مناطق اهمیتی دوچندان مییابد(.)Shutters et al., 1851
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مارتین ( )1851مفهوم تاب آوری را در تنلیل وضعیت مناطق و واکنش منلی و بهبودی از شوکهای مرتبط تعریش کرده است و تاکید
دارد که این شوکهای بیرونی میتوانند در شکلگیری و پویایی فضتایی رشتد و توستعه اقتاتادی در طتول زمتان نقتش داشتته باشتد
( .)Martin, 1851بررسیهتا نشتان دهنتدۀ سته رویکترد نستبت بته مفهتوم تتابآوری هستتند؛ ( Martin and Sunlay, 1851,
.)Boschma, 1851, Rozenblat and Rogov, 1853
رهیافت نخست :فهم مهندسی از تاب آوری است که به توانایی سیستم برای بازگشت به شرایط متعادل گذشته ،5بعد از وقوع شوک
دلالت دارد .در این رویکرد ،اقتااد منطقهای در هرمقیاس فضایی ،سطوش متفاوتی از تابآوری را از نظر تتاب آور بتودن یتا نبتودن،
درجههای متمایز از تاب آوری و چارچوبهای زمانی متفاوتی که طی آن اقتااد منطقه می تواند به حالتت پیشتین ختود بتازگردد،
نشان می دهد(میرجلیلی و بزرگی .)5703 ،در این رویکرد ،تیییراتی که به ساختارها و عملکردهتای منطقته وارد متی شتود متورد
غفلت قرار میگیرد.
رهیافت دوم :فهم بوم شناختی از تاب آوری است که بر مبنای تعادل چندگانه استوار است .در این رویکرد منطقه میتواند ساختار و
عملکردش را در برخورد با شوک بیرونی تیییر دهد و به سمت تعادل جدید حرکت کند .اگرچه بر رهور مسیر جدیتد رشتد تاکیتد
می شود اما هنوز این رویکرد در غایت رسیدن به یك تعادل استوار به سر میبرد که در آن یك منطقۀ تابآور  ،از یك مستیر رشتد
مشخص و متعادل ،به مسیر رشد متعادل دیگر تیییر میکند .با اولویت دادن به توانایی جتذب شتوک 1نستبت بته تیییتر سیستتم،
بنث های مهمی از جمله نقش عاملیت انسانی ،نهادها و تیییرات ساختاری در این رویکرد همچنان مبهم است .بررسیها نشان می-
دهند این رویکرد همچنان در چارچوب ارزیابی حساسیت اقتااد منطقهای نسبت به شوک ها باقی مانده است و غالبا مناطق را بته
صورت واحدهای فضایی مستقل و بیارتباط در نظر میگیرد.
رهیافت سوم :نگاهی تکاملی به تاب آوری دارد .در این رویکرد ،ررفیت یك منطقه برای نگهداشت توسعه بلندمدت به همان اندازه-
ای مهم است که ررفیت منطقه برای پاسخ مثبت به شوک های کوتاه مدت .این رویکرد بر تکامل بلندمدت منتاطق و توانتایی آنهتا
برای "انطباق" 7با ساختارهای صنعتی ،فناوری ،و نهادی تاکید دارد .تابآوری یك فرایند است نه غایت رسیدن به شرایط پایتدار و
متعادل پیشین .تاب آوری بدین ترتیب ،به توانایی مناطق در مواجه با تیییرات ساختاری مربوط است و این به معنتی رهتور مستیر
جدیدی از رشد است .در این مفهوم به تفاوت و دیالکتیك بین "انطباق" و "توانایی انطباق "1اشاره میشتود .انطبتاق بته تیییترات
درون مسیرهای از پیش درک شده اشاره دارد .برای مثال اگر اقتااد منطقه برپایه فعالیتتهتای تخااتی استتوار استت ،بتا وقتوع
شوک ،توسعه این بخش فعالیتی ،تولید بهتر یا بهرهوری بالاتر در این بخش ،انطباق سیستم و تاب آوری بیشتر منسوب متی شتود.
در حالی که توانایی انطباق ،با نامعلومیها و عوامل پیشبینی نشده درگیر شده و به تاب آوری از طریق خلق مسیرهای نوین و جتدا
شدن از مسیرهای موجود می پردازد.
از آنجا که این پژوهش ،رویکرد تکاملی به تابآوری را اتخاذ کرده است ،در ادامه چگونگی عملکرد سیستم تاباور با اتکتا بته دو مفهتوم
انطباق و توانایی انطباقپذیری تشریح میشود.
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- Resilience as ‘bounce back’ from shocks
- Resilience as ‘ability to absorb’ shocks
3
- Resilience as ‘positive adaptability’ in anticipation of, or in response to, shocks
4
- Adaptability
2
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رویکرد تکاملی به تابآوری سیستم فضایی
در این رویکرد ،با میانکنش بین انطباق و توانایی انطباقپذیری کوشش میشود ،ررفیت اقتااد منطقهای برای مقاومت در برابتر شتوک-
های اقتاادی ،اجتماعی و منیط زیستی بکارگرفته شود و در صورت نیاز ،تیییرات تطبیقی در ساختار اقتاادی و مناسبات اجتمتاعی و
سازمانی ،به منظور حفظ یا بازگرداندن مسیر توسعۀ پیشین ،و یا انتقال به یك مسیر پایدار جدید ،تعریش میشتود( Shutters et al.,
.)1851
تابآوری از طریق انطباق" :تخصص"
در رویکرد تابآوری از طریق انطباق به اهمیت تخاای شدن مناطق ،صرفههای تخاای شدن و در نتیجه استنکام و مقاومت بیشتتر
مناطق برای جذب شوک تاکید میشود ( .)Beaudry and Schiffauerova,1880این رویکرد استدلال میکند کته تمرکتز صتنایع
مشخص در یك منطقه ،سرریز دانش را بین بنگاهها از طریق مبادله دانش ،اطلاعات ،ایدهها ،مناولات و فرایندها تسهیل کرده و موجب
رهور نوآوری درونسیستمی میگردد .با تقویت درونی سیستم ،مقاومت برای جذب شوک افزایش متییابتد(.)Dawley et al., 1858
برای مثال ،زمان افول یك فعالیت ،با جبران نیروی انسانی و تقویت پایههای تولیدی ،انطبتاق صتورت متیگیترد .همچنتین از آنجتا کته
مناطق تخاای شده ،تنها بر پایه یك بخش اقتاادی مسلط اداره می شوند ،آسیبپذیری مناطق نیتز کمتتر استت .در مقابتل ،منتاطق
غیرتخاای و متنوع ،شانس بیشتری برای آسیبپذیری ناشی از اعمال شوک در بخش اقتاادی مشخای را دارنتد .زیترا ایتن منتاطق
صنایع مختلفی را شامل میشوند که هریك میتواند تنت فشار قرار گیرند.
تابآوری از طریق توانایی انطباقپذیری" :تنوع"
رویکردهای جدید بر این باورند که تاب آوری از طریق انطباق و جذب شوک ،به هزینه و بهای تضتعیش توانتایی انطبتاقپتذیری ر متی
دهد .زیرا در منطقۀ تخاای شده ،تنها یك بخش اقتاادی منرک است و مسیر جدید تنها میتواند از درون آن و بدون امکان ترکیتب
دانش راهر شود ،و این به معنی هتدررفت فرصتتهتای خلتق مستیر نتوین و بته عبتارتی گرفتتار شتدن در "تلتۀ تخااتی شتدن" 1
است( Boschma, 1851به نقل از  .)Grabher, 5007به همین دلیل ترکیب صنایع و فعالیتها در اقتاتاد منطقتهای اهمیتت ویتژه
یافته است(  .) Simmie and Martin, 1880این رویکرد بر این امر استوار است که آسیبپذیری یك منطقه متنوع نسبت به شتوک
بیرونی ،کمتر است ،زیرا شوک میتواند بین بخشهای مختلش اقتاادی پخش شود و در نتیجته از شتدت آن کاستته شتود( Diodato
 .)and Weterings, 1851, Balland et al., 1851همچنین به دلیل وجود تنوعی از فعالیتها ،امکان ترکیب ایدهها فراهم شده و
فرایندهای خلق مسیر نوین رشد ،شتاب مییابد (.)Xiao et al., 1851, Xiao and Drucker, 1851
حال این سوال به میان میآید که فعالیتهای متنوع ،آیا باید از یکدیگر متفاوت باشند یا در ارتباط با هم و در وابستتیی بته

مستیر6

سیستم ،توسعه یابند .برخی معتقدند صنایع منلی باید از نظر روابط داده-ستتانده بدون اتصال باشتد زیترا در غیتر ایتن صتورت افتول
اقتاادی در یك صنعت موجب افول در دیگر صنایع منلی میشود .در این میان بسیاری بر انفصتال شتناختی 3صتنایع منلتی تاکیتد
دارند .به این معنی که مهارت ،دانش و اطلاعات مورد نیاز فعالیتهای اقتاادی متنوع و "متفاوت" بوده باشد .این چارچوب ،بتر اهمیتت
"عدم وابستگی به مسیر" و بی توجهی به "تاریخ" منطقه و به عبارتی بر"تنوع غیرمرتبط" تاکید دارد که طی آن افتول یتك صتنعت،
تاثیری بر فرصتهای یادگیری موجود در دیگر صنایع باقی نمی گذارد(.)Dawley et al., 1858
5

- Trap of specialization
-Path Dependency
7
- Cognitive
6
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در مقابل ،مطالعات بسیاری نشان دادهاند که تنوع صنایع زمانی که از نظر مهارتی ،به یکدیگر مترتبط باشتند ،بهتتر متیتوانتد در جتذب
شوک و نیز در خلق مسیرهای نوین رشد موثر باشد .در صورت وجود"تنوع مرتبط" ،بهنگام بروز شوک ،فرایند تتامین نیتروی کتار بته
دلیل مرتبط بودن فعالیتها و وجود تجربته و آمتوزش در ستاختارهای نهتادی ،صتنعتی و شتبکهای از پتیش موجتود ،تستهیل شتده و
همچنین سرمایۀ اجتماعی منطقه نیز بهتر حفظ میشتود( .)Eriksson et al., 1851, Frenken et al., 1883بتا ایتن حتال ،ایتن
شرایط خود دربرگیرندۀ تضاد درونی است ،زیرا وابستگی به مسیر میتواند مانعی برای فرایندهای تنوعبخشی نیز به شمار رود( Dawley
.)et al., 1858
از این رو است که موضوع اتصال روابط داده-ستانده بین بخشهای فعالیتی متنوع ،که تعیین کنندۀ مرتبط یا غیرمرتبط بودن تنتوع
اقتاادی است ،عامل اصلی در تعیین تابآوری منطقهای به شمار میرود .شتاتر و همکتارانش بترای تعیتین میتزان اتاتال در سیستتم
اقتاادی مناطق ،از شاخص فشردگی استفاده کردهاند( .)Shutters et al., 1851بکارگیری شاخص فشردگی در تابآوری سیستتم از
منظر مطالعات مهندسی ،علوم اجتماعی و بومشناختی مورد بررسی قرار گرفته است .درحالی که برخی بر رابطۀ همبستۀ بتین شتاخص
فشردگی و تابآوری سیستم تاکید دارند ،مطالعات دیگری نیز نشان میدهند که افزایش فشردگی سیستم موجب آسیبپذیری سیستم
شده و از میزان تابآوری آن میکاهد.

شاخص فشردگی :تنوع مرتبط  /غیرمرتبط و تابآوری
فشردگی 3سیستم مفهومی است که به درجۀ اتاال 0یك سیستم و یا به بیانی دیگتر ،یکاتارچگی و یتا وابستتگی متقابتل اجتزای یتك
سیستم اشاره دارد .هرچه فشردگی سیستم بیشتر شود ،یکاارچگی سیستم و در نتیجه تاب آوری آن افزایش می یابد .این رویکرد اثرات
مثبت افزایش اتاال را که از مفاهیم مهندسی به نام

قدرت58

و افزونگی 55هستند ،در تاب آوری یك سیستم نشان میدهتد .دو مفهتوم

قدرت و افزونگی مفاهیمی هستند که در طراحی شبکه و یا سیستم مهندسی بکارگرفته متی شتوند .از ایتن نظتر ،اگتر یتك نقطته و یتا
مجموعه نقاط در یك شبکه ،شکست بخورد ،اتاال بیشتر ،این احتمال را افزایش میدهد که مسیرهای

جبرانکننده51

در شبکه وجتود

داشته باشند .این گزاره در مطالعات شهری و منطقهای مورد آزمون قرار گرفته است( .)Harris et al., 1851بررسیها نشان دادند کته
سیستمهایی که یکاارچگی بالایی دارند ،درجه بالایی از تاب آوری را نشان می دهند و شهرهایی که از این درجۀ اتاال برخوردار نیستند
نیازمند سیاستهای تابآوری هستند (.)Beaudry et al., 1880
از سوی دیگر اما ،در مطالعات علم سیستمهای پیچیده ،از نظر کافمن 57افزایش اتاال در میان اجزای یك سیستم ،متانع از جستتجوی
سیستم برای پیکربندی بهینه 51میگردد .به همین ترتیب مطالعات علوم اجتماعی نیز نشان دادند که افزایش پیچیتدگی سیستتم متی-
تواند موجب آسیبپذیری بیشتر سیستم شود( .)Wasserman and Faust, 5001این نگرش منفی به اتاال در ارتباط با تابآوری،
به طور گسترده از بنثهای بوم شناختی و به طور خلاصه در چارچوب مفاهیم سلسله مراتب ( )53آمده است(Lane, 1881., Penda
 .)et all, 1883در رویکردهای بومشناختی به تابآوری ،سیستم های پیچیده از یك چرخۀ انطباق 51پیروی متیکننتد کته از فازهتای
رشد ،51بلوغ ، 53فروپاشی 53و بازسازماندهی 50تشکیل شده است .اصل بنیادین در نگرش سلسله مراتب این است که وقتی سیستمهتا از
4-Tightness
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- Connectedness
- Robustness
11
- Redundancy
12
- Compensating pathways
13
- Kauffman
14
- Optimal configuration
15
- Adaptive cycle
16
- Growth
17
- Maturation
18
- Collapse
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فاز انفجار/رشد به فاز بلوغ/حفارت وارد میشوند دو چیز ر می دهد :الش -فشردگی اتاالات سیستم افزایش می یابد و ب -تتاب آوری
سیستم کاهش مییابد .از این رویکرد ،اگر یك نقطه و یا مجموعه نقاط در یك شبکه شکست بخورند ،اتاال بالاتر احتمال این که اثرات
مضر آن شکست در شبکه رواج یابد را افزایش می دهد( .)Holling, 1885در این رویکرد البته ،مناطق متیتواننتد از حالتت تتابآوری
پایین به سمت تابآوری بالا حرکت کنند ،و مجددا احتمال اینکه مناطق دوباره دچار افول شوند نیتز وجتود دارد ( Xiao, Boschma
.)and Andersson, 1853
شکل : 2چارچوب مفهومی پژوهش

منبع :بر مبنای چارچوب نظری در این پژوهش

شاتر و همکارانش ( )1851در مطالعات تاب آوری شهرها و مناطق شهری ،عملکرد شاخص فشردگی را با توجه به بازۀ زمتانی مترتبط بتا
وقوع شوک مورد تنلیل قرار دادهاند ( .)Shutters et al., 1851یافتههای پژوهش ایشان نشان داده است در دوران رکتود ،شتهرهایی
که فشردگی کمتری دارند ،از نظر معیارهای کارآمدی اقتاادی ،بهتر عمل کردهاند .در حالی کته پتیش از وقتوع شتوک ،شتهرهایی کته
فشردگی بیشتری دارند ،عملکرد اقتاادی بهتری داشتهاند .با مشخص شدن اهمیت شاخص فشردگی سیستتم اقتاتادی در تتابآوری
آن ،این پژوهش می کوشد این فرضیه را برای استان کرمان ،به عنوان سیستمی که متنمل بزرگترین فاجعۀ طبیعی طی دو دهتۀ اخیتر
بوده است ،آزمون کند.

چارچوب روششناسی
قلمرو مورد مطالعه در این پژوهش ،استان کرمان بعنوان سیستمی که متنمل بزرگترین فاجعۀ طبیعی طی دو دهتۀ اخیتر بتوده استت،
میباشد .روند غیرمتداوم تمرکز جمعیت در این استان میتواند نشان دهندۀ تنولات فضایی طی بازۀ زمانی گوناگون باشد .به طوری کته
- Reorganization
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این استان ،در سال  7.7 ،5731درصد از جمعیت کشور ،در ستال  ،5731حتدود  7.3درصتد و در ستال  7.1 5701درصتد از جمعیتت
کشور را شامل شده است .واحد تنلیل در این پژوهش ،شهرستانهای استان کرمان در نظر گرفته شده است که ویژگیهتای اقتاتادی،
اجتماعی آنها در بازههای زمانی  ،5731-5731مشاهدات پژوهش را تشکیل میدهند .دلیل انتخاب این بازۀ زمانی ،مبنا قرار دادن ستال
 5731به عنوان زمان وقوع زلزله بم است ،که بدین ترتیب ،سرشماریهای سالهای  5731و  ،5731توان توضیح ویژگیهای سیستتم،
قبل و پس از وقوع بنران را خواهند داشت .تشریح ویژگیهای اقتاادی سیستم بعد از وقتوع شتوک ،بترای برختی تنلیتلهتا تتا ستال
5701نیز در نظر گرفته شده است.
شاتر و همکارانش در دانشگاه آریزونا از جمله کسانی هستند که مفهوم فشردگی را در سیستمهای شهری ،توضیح دادند .آنهتا بتا ابتداع
شاخای برای اندازهگیری فشردگی سیستم اقتاادی ،اعتبار این شاخص را از طریق رابطۀ فشردگی با معیارهتای عملکترد اقتاتادی در
دوران رکود  1880-1883مقایسه کردهاند .این پژوهش با الهام از مطالعۀ معرفی شده ،میکوشد تتا ضتمن ختوانش کمتی از تتابآوری
مناطق شهری ،به این پرسش پاسخ دهد که چه رابطتهای بتین فشتردگی اقتاتادی منتاطق ،در دوران ایستتای قبتل از وقتوع شتوک و
همچنین تیییرات حاصل شده در سیستم پس از وقوع شوک ،برقرار است .آیا مطابق آنچه در رویکردهای انطباقی از تابآوری ارایه شده
است ،سیستم منطقهای فشرده ،تابآوری بیشتری دارند؟ چه رابطهای بین فشردگی اقتاادی منطقه و توانایی انطباقپذیری یا تابآوری
آن برقرار است؟
شکل : 3روند انجام کار در چارچوب تحلیل

𝐴

تغییرات عملکردی سیستم
(توانایی انطباقپذیری)

𝐴
وضعیت فشردگی منطقه
کارایی اقتصادی منطقه

برای پاسخ به پرسشهای فوق ،چارچوب روششناسی این پژوهش در دو مرحله صتورتبنتدی شتده استت .نخستت مناستبۀ شتاخص
فشردگی برای سال  ،5731مرحلۀ قبل از وقوع شتوک استت .ایتن مرحلته ،بتا استتفاده از الگتوی بکارگرفتته شتده در مطالعتۀ شتاتر و
همکارانش( ،)1851توسط مناسبۀ ضریب مکانی فعالیتها و درنظر گرفتن احتمال شرطی برای تعیتین رابطتۀ دو دویتی فعالیتتهتا در
مشاهدات انجام میگردد .ساس در مرحلۀ دوم ،رابطۀ بین شاخص فشردگی سال  ،5731با شاخصهای عملکرد اقتاادی پیش از وقتوع
شوک ،و نیز تیییرات پس از وقوع شوک ،از طریق ضریب همبستگی مورد تنلیل قرار میگیرد.
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جدول  :1دادهها و منابع گردآوری داده مورد نیاز برای تحلیل
مرحلۀ تحلیل

دادههای مورد نیاز

بازۀ زمانی

منبع گردآوری داده

مرحلۀ نخست :برساخت شاخص
فشردگی اقتاادی

شاغلان گروههتای عمتدۀ فعتالیتی در
شهرستانها و استان کرمان

5731

مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی
نفوس و مسکن

سرانۀ تولید ناخالص داخلی بدون نفت
مرحلۀ دوم :رابطه با شاخصهای کارایی
اقتاادی

حساب منطقهای ،مرکز آمار ایران

،5737 ،5731
5731

بانك مرکزی ایران ،دایرۀ بودجۀ
،5737 ،5738
میزان درآمد ناخالص خانوار*
خانوار
5701
*برای مناسبۀ شاخصهای درآمد ناخالص خانوار و سرانۀ تولید ناخالص داخلی ،با استفاده از روش نسبت ،دادههای مربوط بته استتان کرمتان ،بترای شهرستتانهتا
مناسبه و ملاک عمل قرار گرفتند.

مرحلۀ نخست :برساخت شاخص فشردگی سیستم اقتصادی با استفاده از شاخص ضریب مکانی
در مرحلۀ نخست ،شاخص فشردگی اقتاادی شهرستانهای استان کرمان مناسبه میشود:

گام نخست :استخراج شغل های تخصصی شده
با استفاده از ضریب مکانی ،فعالیت های عمده اقتاادی که تخاای هستند در شهرستان های استان کرمان شناسایی می شوند .ضریب
مکانی ،اشتیال در یك فعالیت مشخص( )iدر واحدفضایی-شهرستان )m( -نسبت به کل اشتیال در واحدفضایی مورد تنلیل بررسی می
کند و آن را با سهم مشابه در واحد مرجع ،استان کرمان ،مقایسه می کند .ضریب مکانی بالاتر از یك نشتان دهنتدۀ تخااتی شتدن آن
فعالیت در واحدفضایی موردنظر است .مجموعه نهایی شیل های تخاای شده برای هرواحد فضایی نشان دهنتدۀ مهتارت هتای رایتج و
مزیت نسبی نیروی کار در آن منطقه است.
)xi(m

)𝑚(
)𝑚(
𝑖𝑥 𝑖∑𝑥𝑖 ⁄
)𝑚(𝑖𝑥 𝑖∑ 𝑚∑∑𝑚 𝑥𝑖(𝑚) ⁄

تعداد کارگران شغل  iدر شهر .m

=

)𝑚(

𝑖𝑄𝐿 )𝐴

گام دوم :ارتباط متقابل میان هر جفت فعالیت  iو  jبا استفاده از احتمال شرطی محاسبه می شود.
احتمال این که فعالیت تخصصی باشد
احتمال این که فعالیت های  iو jبه طور همزمان تخصصی باشند

∑𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝐴 𝐿𝑄𝑖𝐴 > 5
𝑁

)∑𝐴 ∑𝐵(𝐿𝑄𝑖𝐴 > 5)(𝐿𝑄𝑖𝐵 > 5
𝑁

= }𝐵) 𝑃{𝐿𝑄𝑖 > 5

= }𝐶) 𝜁𝑖𝑗 = 𝑃 {𝐿𝑄𝑖 > 5، 𝐿𝑄𝑗 > 5

گام سوم :وزن دار و استاندارد کردن شاخص وابستیی متقابل فعالیت ها( )i,jبرای هر واحد فضایی( )mو برای فعالیت های
تخصصی در شهرستان
مقدار وابستگی متقابل فعالیت ها درون یك واحد فضایی با کمك اندازۀ شاغلان هر فعالیت وزن دار می شود و با تقسیم بر کتل شتاغلان،
استاندارد می شود:
)𝑚(

که در آن  mواحدفضایی شهرستان 𝑛𝑚 ،تعداد مشاغل در شهرستان mکه شاغل دارد (مشاغل فعاال) و 𝑖𝑒 تعاداد
شاغلین در فعالیت  iدر شهرستان  mاست .بدین ترتیب وابستگی متقابل مقدار  Lبا میانگین تعداد شاغلین دو شاغل باه
هم مرتبط از طریق لینک وزن دهی می شود و با کل شاغلین استاندارد می شود.
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)𝑚(

)𝑚(
𝑗𝑖𝜁) 𝑗𝑒+
)𝑚( 𝑚
𝑛
𝑘𝑒 1 ∑𝑘=5

𝑖𝑒(

)𝑚(

= 𝑗𝑖𝐿 )D

گام چهارم :برای هر شهرستان ،جمع وابستیی متقابل فعالیت های تخصصی محاسبه شده و به عنوان شتاخص فشتردگی
اقتصادی کل شهرستان در نظر گرفته می شود.
)𝑚( 𝑠

که در آن )𝑚( 𝑆 تعداد فعالیت های تخصصی شده است در شهرستان  mاست.

)𝑚(

𝑗𝑖𝐿 ∑ = )𝑚( 𝑇 )𝐸
𝑗<𝑖

مرحله دوم :آزمون رابطۀ شاخص فشردگی با شاخص های کارایی اقتصادی منطقه در بازۀ زمتانی قبتل از وقتوع
بحران و پس از آن با استفاده از آزمون همبستیی
شاخصهای معرف کارایی اقتاادی ،مورد استفاده در این پژوهش شامل درآمد ناخالص خانوار (ریال) ،سرانۀ تولید ناخالص داخلی (هتزار
ریال) و جمعیت شهرستان است(  )Shutters et al., 1851, Pumain and Rozenblat, 1853که به طور مستقیم با استتفاده از
برآوردهای مرکز آمار ایران و بانك مرکزی استخراج شدهاند .آزمون همبستگی با استتفاده از همبستتگی پیرستون بترای دو ستری داده،
شاخص فشردگی و شاخصهای کارایی اقتاادی مناسبه میشود .در این فرایند ،دادۀ مربوط به شاخص فشردگی اقتاتادی بترای ستال
 5731ثابت بوده و شاخص های عملکرد اقتاادی در بازههای زمانی پیش و پس از وقوع فاجعه درنظر گرفته میشوند.

تجزیه و تحلیل
مناسبۀ شاخص فشردگی اقتاادی که نشان دهنده میزان اتاال فعالیتهای اقتاادی در یك واحد فضایی به یکدیگر استت ،بتا درنظتر
داشتن میزان تخاای شدن فعالیتها و وابستگی آنها به دیگر فعالیتها بترای تخااتی شتدن ،بترای شهرستتانهتای استتان کرمتان
مناسبه شده است .برای این منظور با توجه به وقوع بنران زلزله در سال  ،5731از اطلاعات شاغلان در گروههای عمده فعالیت در ستال
 5731که نخستین آمار رسمی پیش از وقوع بنران است استفاده شده استت .یافتتههتای مناستبه احتمتال تخااتی شتدن همزمتان
فعالیتهای اقتاادی در سال  5731را نشان میدهند که در استان کرمان ،جفت فعالیت هتای کشتاورزی-معتدن ،کشتاورزی-آمتوزش،
معدن-آموزش ،کشاورزی-ساختمان ،معدن-ساختمان و ساختمان-آمتوزش بیشتترین احتمتال تخااتی شتدن همزمتان را در استتان
داشتند(شکل .)5همچنین بررسی وابستگی متقابل فعالیتهای اقتاادی تخاای در شهرستان های مختلش استان نیز نشان داده استت
که شهرستان های کرمان ،رفسنجان ،بم و بافت بیشترین میزان فشردگی اقتاادی را پیش از وقوع بنران داشته اند.
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شکل: 4ماتریس احتمال تخصصی شدن فعالیت های اقتصادی به طور همزمان در استان کرمان 1331
عمده...

احتمال تخصصی شدن

استخراج

صنعت

تامین برق

همزمان فعالیت ها

معدن

ساخت

وآب وگاز

فروشی

ساختمان

وخرده
فروشی

هتل
ورستوران

وتعمیر

استخراج معدن
صنعت ساخت
تامین برق وآب وگاز
ساختمان
عمده فروشی وخرده فروشی
هتل ورستوران
حمل ونقل وانباردار ی

0.036

0.024
0.024

حمل ونقل

واسطه

وانباردارئ

گریهائ

وارتباطات

مالی

مستغالت

ادار ه...

اجاره

امورعمومی

وفعالیتهائ

ودفاع

کاروکسب

وتامین

بهداشت
آموزش

ومددکارئ
اجتماعی

سایرفعال ...خانوارهائ
یتهائ

معمولی

خدمات

دارائ

عمومی و

مستخدم

سازمانهاوه
یئت هائ
برون مرزئ

دفاتروادار ا
ت مرکزئ

0.012
0.012

0.03
0.03

0.018
0.018

0.018
0.018

0.018
0.018

0.012
0.012

0.012
0.012

0.018
0.018

0.036
0.036

0.024
0.024

0.018
0.018

0.018
0.018

0.006
0.006

0.024
0.024

0.008

0.02

0.012

0.012

0.012

0.008

0.008

0.012

0.024

0.016

0.012

0.012

0.004

0.016

0.01

0.006

0.006

0.006

0.004

0.004

0.006

0.012

0.008

0.006

0.006

0.002

0.008

0.015

0.015

0.015

0.01

0.01

0.015

0.03

0.02

0.015

0.015

0.005

0.02

0.009

0.009

0.006

0.006

0.009

0.018

0.012

0.009

0.009

0.003

0.012

0.009

واسطه گریهائ مالی
مستغالت اجاره وفعالیتهای

0.006

0.006

0.009

0.018

0.012

0.009

0.009

0.003

0.012

0.006

0.006

0.009

0.018

0.012

0.009

0.009

0.003

0.012

0.004

0.006

0.012

0.008

0.006

0.006

0.002

0.008

0.006

0.012

0.008

0.006

0.006

0.002

0.008

0.018

0.012

0.009

0.009

0.003

0.012

0.024

0.018

0.018

0.006

0.024

0.012

0.012

0.004

0.016

0.009

0.003

0.012

کاروکسب
اداره امورعمومی ودفاع.
آموزش
بهداشت ومددکارئ اجتماعی
سایرفعالیت خدمات عمومی
خانوارهای معمولی
سازمانها برون مرزی

0.003

دفاتروادارات مرکزئ

0.012
0.004

منبع :برمبنای مناسبات گامهای اول و دوم در چارچوب روششناسی

در گام های بعد ،با مناسبۀ شاخص فشردگی اقتاادی برای هریك از واحدهای فضایی در سال  ،5731مشخص شد که شهرستتانهتای
کرمان ،بافت و بم به ترتیب ،بیشترین میزان فشردگی و مقاومت را دارند(شکل .)1تنلیل ضریب مکانی نشان داد که کرمان  57فعالیتت
پایۀ اقتاادی را دارد که پس از سازمانهای برونمرزی و ادارۀ امور عمومی که وابسته بته مرکزیتت سیاستی آن استت ،در فعالیتتهتای
تامین برق و گاز ،هتل و رستوران و واسطهگریهای مالی بیشترین مرکزیت و تخاصیافتگی را دارد .شهرستان بافت نیز  1فعالیت پایته
دارد که در این میان بیشترین میزان مرکزیت در استان را به واسطۀ فعالیتهای دفاتر مرکزی و آموزش به خود اختااص داده است .بم
با  1فعالیت پایه در عرصه فعالیتهای خانوارهای دارای مستخدم در استان پیشرو است.
بالا بودن فشردگی اقتاادی در این شهرستانها ،به معنی بالا بودن همایوندی فعالیتهای اقتاادی در این شهرستانها نسبت بته دیگتر
نقاط است .این ویژگی میتواند ،زمینه را برای تقویت فعالیتهای اقتاادی و دستیابی به رشد تولیدات در شهرستانهای فتوق تستهیل
سازد .برای آزمون این رابطه ،همبستگی بین شاخص فشردگی اقتاادی و شاخصهای عملکردی در سال 5731بکارگرفتته شتد .نتتایج
این آزمون نشان دهندۀ وجود رابطۀ مثبت و بعضا قوی است .شیب مثبت نمودار پراکندگی (شکل  )1و نیز همبستگی  8.11برای درآمد
خانوار  8.15 ،برای سرانۀ تولید ناخالص داخلی و  8.1برای جمعیت گویای آن است که هرچه فشردگی اقتاادی در منطقه بیشتر باشد،
احتمال افزایش درآمد خانوار ،تامین نیروی انسانی و سرانۀ تولید در آن منطقه نیز بیشتر است (جتدول  .)7بته عبتارتی هرچته سیستتم
فشردهتر باشد ،تابآوری اقتاادی آن از نظر انطباق با بنران ،بیشتر است.
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جدول : 2فشردگی اقتصادی و شاخص های عملکردی اقتصادی در شهرستان های استان کرمان سال 1331
نرخ

سرانه تولید

جمعیت

درآمد ناخالص خانوار

شهرستان

اشتغال

(هزار ریال)

(نفر)

(ریال) *

کهنوج

31.0

3.1

501071

1718077

8.8817

کرمان

07.1

55.7

133130

0801717

8.8131

شهر بابک

37.3

0.0

15111

311555

8.8513

سیرجان

07.5

58.7

503113

1310337

8.8101

زرند

37.0

3.1

571181

5111833

8.8511

رفسنجان

01.3

55.5

118155

7311587

8.8711

جیرفت

07.3

0.8

183331

1178011

8.8511

بم

31.3

3.3

503171

1111380

8.8731

بردسیر

07.3

51.8

11311

5581711

8.8531

بافت

33.0

3.1

511013

5110315

8.8733

فشردگی اقتصادی

*باتوجه به مندودیت دسترسی به اطلاعات ،درآمد ناخالص خانوار برای سال  5738در نظر گرفته شد.

شکل  :1توزیع فضایی فشردگی اقتصادی در شهرستانهای استان کرمان 1331

شکل :6همبستیی بین شاخص فشردگی اقتصادی و عملکردهای اقتصادی در پیش از وقوع بحران زلزله
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ساس ،برای مشخص شدن رابطۀ بین فشردگی سیستم و توانایی سیستم در انطباقپذیری یا تابآوری از منظر قابلیت توسعۀ مسیرهای
نوین رشد ،زمانی که سیستم دچار تیییر می شود و می کوشد تا خود را احیا کند ،این بار ،تیییرات عملکرد اقتاادی سیستم در ستال-
های پس از وقوع بنران مورد توجه قرار میگیرد .شاخص فشردگی اقتاادی در سال  ،5731با شاخصهتایی کته نمایتانگر "تیییترات"
اقتاادی پس از وقوع بنران هستند در نمودار پراکنش بررسی شدند (شکل  .)3این بررسی بازههای زمانی  5737تا  5701را شامل می
شود .نتایج آزمون همبستگی نشان میدهند تیییر در درآمد خانوار ،تیییتر در سترانۀ تولیتد و تیییتر در جمعیتت ،هریتك در رابطتهای
معکوس با شاخص فشردگی اقتاادی قرار دارند .به طوری که با افزایش فشردگی اقتاادی و روابط متقابل میان فعالیتتهتای تخااتی
در شهرستان ،احتمال رشد و بهبود عملکرد اقتاادی مناطق برای ترمیم سیستم پس از وقوع تکانته کتاهش متییابتد .شتیب منفتی در
نمودار پراکنش دادهها و ضریب همبستگی -8.13برای تیییر سرانۀ تولید ناخالص داخلی -8.13 ،برای تیییر درامد خانوار و  -8.78برای
تیییر جمعیت نشان دهنده این رابطۀ معکوس بین تابآوری اقتاادی و فشردگی اقتاادی در شهرستانهای استان کرمان است.
جدول : 3فشردگی اقتصادی و تغییرات شاخص های عملکردی اقتصادی در دوران پس از وقوع شوک

شهرستان

تغییر

تغییر

تغییر

فشردگی

درآمد

سرانه

جمعیت

اقتصادی

53-51

تولید

51-51

سال 1331

53-51
بافت

5.01

55.70

-8.11

8.870

بم

1.15

0.31

-8.50

8.873

جیرفت

3.33

57.11

8.11

8.851

رفنسنجان

1.00

3.50

8.81

8.871

زرند

1.81

55.31

8.51

8.851

سیرجان

1.81

58.83

8.71

8.810

شهر بابک

1.11

51.11

8.85

8.851

راور

1.33

3.70

8.80

8.888

کرمان

7.18

0.11

8.80

8.813

کهنوج

7.31

55.01

-8.80

8.881

بردسیر

7.31

55.37

-8.83

8.850

عنبرآباد

1.85

51.01

-8.13

8.888

منوجان

1.81

51.11

8.87

8.888

کوهبنان

71.01

581.11

-8.51

8.888

رودبار جنوب

1.03

51.00

8.15

8.888

قلعه گنج

3.71

50.31

8.80

8.888

شکل :3همبستیی میان شاخص فشردگی اقتصادی و علمکردهای اقتصادی در زمان پس از وقوع بحران زلزله
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یکاارچهسازی نتایج به دست آمده نشان میدهد ،فشردگی اقتاادی در مناطق شهری که قدرت سیستم برای مقابله با تکانههای بیرونی
را نمایندگی میکند ،در زمان پیش از وقوع بنران ،میتواند رشد اقتاادی و عملکردی منطقه را تسهیل کند .به عبتارتی تنتوع مترتبط
در مناطق شهری ،توسعه اقتاادی را تسهیل میکند .این درحالی است که پس از وقوع بنران ،برعکس ،مناطقی که فشردگی اقتاتادی
بیشتری دارند ،به سختی می توانند تیییرات مثبت و حرکت به سوی خودسازماندهی عملکردی برای خلتق مستیرهای جدیتد توستعه را
تجربه کنند .یافتههای این مطالعه نشان میدهد ،اگرچه سیاستهای تنوع مرتبط که به معنی تنوع بخشی در عتین توجته بته ارتبتاط و
همایوندی مشاغل در منطقه است ،میتواند موجب پایدار اقتاادی و تاب آوری آن منطقه شود ،با این حال برای مناطقی که در معترض
تهدید و مخاطرات طبیعی همچون سیل ،زلزله و غیره قرار دارند ،مرتبط بودن زیاد فعالیتهتا متیتوانتد شترایط را بترای بازستازماندهی
سیستم پس از وقوع بنران دشوار سازد .از این رو توصیه میشود در این مناطق ،علیرغم پرهیتز از سیاستتهتای رشتد بخشتی ،تتك-
مناولی و تخاص یافتگی ،در سیاستهای متنوعسازی نیز ملاحظاتی نسبت به همایوندی و وابستگی مشاغل به یکدیگر اعمال شود.

جمعبندی و نتیجهگیری
با افزایش پیچیدگیهای فضایی و روند پرشتاب تیییرات اقتاادی اجتماعی ،آستیب پتذیری منتاطق شتهری در برابتر نیروهتای بیرونتی
دوچندان میشود .مناطق شهری مکان تمرکز سرمایههای انسانی ،مالی ،فرهنگی و تاریخی تمدن انسانی بته شتمار متیرونتد از ایتن رو،
هرگونه تیییر و تنول در این نواحی ،اثری فزاینده برای روند توسعه انسانی برجای میگذارد .متخااین در رشتههای گوناگون از جمله
علوم اقتاادی ،فضا ،جیرافیا ،علوم اجتماعی ،علوم سیاسی و غیره ،میکوشند تا مناسبتترین رویکترد و ابتزار را بترای مواجهته منتاطق
شهری با نامعلومیهای بیرونی شناسایی کرده و بکار گیرند تا بتوانند از هدررفت منابع انسانی ،مالی و فضتایی جلتوگیری کننتد و مستیر
توسعه را نیز بیش از پیش پایدار سازند .تاب آوری که به عنوان قابلیت و ررفیت سیستم برای مواجهه با نیروهتای بیرونتی تعریتش شتده
است ،از یك سوی به زمینهسازی برای کمینه ساختن تیییرات یا آسیبها تاکید دارد و از سوی دیگر به کتنشهتایی بترای مواجهته بتا
آسیبها .از این رو ،تابآوری را یك فرایند پیوسته که به شکلدهی مجدد ،بازسازماندهی و توسعه راهبردهای سازگار جدید میپتردازد
تعریش کردهاند .در رویکردهای تابآوری اقتاادی ،که ملاحظات نام برده را برای سیستم اقتاادی منطقه شهری در نظر متیگیترد ،بته
نقش فشردگی و پیوندهای درونی اقتااد منطقه اشاره شده است .فشردگی اقتاادی به وابستگی متقابل فعالیتهای اقتاادی تخااتی
در یك سیستم بستگی دارد و مطالعات بسیاری بر رابطه مستقیم و نقش موثر فشردگی اقتاادی در موفقیتت شتاخصهتای عملکتردی
اقتاادی سیستمهای شهری و منطقهای تاکید داشتهاند .اما این نکته که آیا فشردگی اقتاتادی متیتوانتد در زمتان وقتوع بنتران و در
بنثهای تاب آوری اقتاادی سیستمهای فضایی نیز موثر واقع شود ،موضوع بنث است .این پژوهش کوشیده است تا با درنظتر گترفتن
فاجعۀ زلزله بم در سال  5731به عنوان یك شوک وارد شده به شهرستانهای استان کرمتان ،نقتش فشتردگی اقتاتادی را در عملکترد
شاخصهای اقتاادی من طقه آزمون کند .برای این منظور با برساخت شاخص فشردگی اقتاادی طی در نظر گرفتن پیوند فعالیتتهتای
اقتاادی تخاای در هر یك از شهرستانهای استان در سال  ،5731پیش از وقوع فاجعه ،رابطۀ آن با شاخصهتای عملکترد اقتاتادی
شامل جمعیت ،درآمد و سرانۀ تولید ناخالص داخلی منطقه در مقطع زمانی مورد نظر بررسی شد .ضریب همبستگی بدست آمتده نشتان
دهندۀ رابطۀ مستقیم میان فشردگی اقتاادی و شاخصهای عملکرد اقتاادی به عنوان نمایانگرهای تابآوری اقتاادی منطقه است .به
طوری که با افزایش فشردگی اقتاادی ،میزان تابآوری سیستم افزایش مییابد .این درحالی است که با در نظر گرفتن رابطۀ فشتردگی
اقتاادی شهرستانها با تیییرات حاصل شده در شاخصهای عملکرد اقتاادی یا توانایی سیستم در انطباقپذیری در بازۀ زمانی پتس از
وقوع فاجعه ،این رابطه ،روند معکوس را طی کرده است .به بیانی دیگر ،فشردگی اقتاادی و روابط متقابل اقتاتادی میتان فعالیتتهتای
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تخاای در مناطق شهری ،در زمان پیش از وقوع بنران مطلوب شمرده میشوند ،اما در زمان پس از وقتوع بنتران ،ایتن فشتردگی ،در
جریان احیای سیستم نقش نامطلوب ایفا میکند .بر اساس این یافتهها ،مشخص شده است که تخاای شدن اقتااد منطقهای ،همتواره
نمیتواند به عنوان شاخص مطلوب برای پایداری سیستم اقتاادی منسوب شود بلکه به منظتور برنامتهریتزی بترای افتزایش تتابآوری
سیستم به ویژه سیستم های در معرض بنران ،درنظر داشتن تنوع اقتاادی نیز ضروری شمرده می شود .زیرا ،سیستم های متنوع متی-
توانند فشار وارد شده بر سیستم را میان بخش های گوناگون اقتاادی پخش کرده و از بروز اثرات فزایندۀ نامطلوب جلوگیری کنند .این
مهم در شرایطی که شهرها و مناطق شهری با بنران کرونا و در نتیجه تعطیلی بستیاری از مشتاغل از جملته فعالیتتهتای گردشتگری،
تجاری ،آموزش و غیره مواجهاند ،مورد توجه سیاستگذاریها قرار گیرد .پژوهشهای آتی در این زمینه میتوانند در دو زمینته متمرکتز
شوند؛ نخست با بررسی نقش شاخص فشردگی در تابآوری مناطقی که در معرض انواع گوناگونی از بنرانهای طبیعتی و انستانی قترار
دارند –سیل ،خشکسالی ،تنریمهای اقتاادی و غیره -و ارایه الگویی از ویژگیهای اقتاادی مناطق و میزان آسیبپذیری آنها نسبت به
انواع بنرانها و دیگری ،ردیابی عملیاتی چگونگی خلق مسیرهای نوین توسعه در مناطق با تنوع مترتبط بته طتوری کته چرختۀ حیتات
بنگاههای اقتاادی و چگونگی احیا و تداوم فعالیت در مقیاس خرد ،مورد بررسی قرار گیرد .در این زمینه ،بکارگیری رویکردهتای کیفتی
در برساخت شاخص فشردگی نیز میتواند مورد بنث قرار گیرد.
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The Relationship between Economic Tightness and Regional Resilience:
Counties in Kerman Province as the Case Study
It is believed that systems with higher economic tightness, are more resilient in the case of threats.
This research aims to test this hypothesis in the Iranian case of Kerman province which saw the
earthquake in its central and historical city, Bam. To do so, the correlation between “economic
tightness” and economic performance before and after shock is tested to see how economic
interdependency can play role in the economic resilience of the regional system. Findings showed
that while before the shock happens there is a positive and direct relation between economic
tightness of a system and its economic performance, after-shock changes for regeneration of the
system has negative relation with the economic tightness. It shows that although economic
concentration is a positive index for urban and regional resilience, when the shock happens, it can
be in turn a barrier for economic changes of a system. The explanation for this could be found in the
issues of “related variety and economic growth”. Many studies showed that there is a positive
relation between economic variety and economic development of a region. The related variety
which emphasizes on the complementary and connectedness of activities and occupations, will
bring up different opportunities for economic development as it paves the way for knowledge spill
overs. After shock, what is needed is to change the current mechanisms. So, if the system is more
innovated and open to the new changes, the new organization will take place easier.
Keywords: Regional Economic resilience, Economic Tightness, earthquake, Kerman Province
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