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پیشگفتار
ایزو )سازمان بین المللی استاندارد(؛ یک فدراسیون جهانی استاندارد از نهادهای استاندارد مّلی 
کمیته های فنی  کار تهّیه استانداردهای بین المللی معمواًل از طریق  )ارگان های عضو ایزو( است. 
کمیته فّنی برای آن ایجاد  که  ایزو انجام می شود. هر یک از اعضای عضو عالقه مند به موضوعی 
کمیته را دارند. سازمان های بین المللی، دولتی و غیردولتی مرتبط  شده است؛ حّق حضور در آن 
کلّیۀ موارد استانداردسازی الکتروتکنیک، با  کار شرکت می کنند. ایزو در مورد  با ایزو نیز در این 

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک )IEC( از نزدیک همکاری می کند.

گرفته  که برای نگهداری بیشتر آن در نظر  رویه های استفاده شده برای تهّیه این سند و مواردی 
معیارهای  به  باید  خاص  طور  به  است.  شده  داده  ح  شر  1 قسمت   ،ISO/IECبخش در  شده، 
مختلف تصویبی، مورد نیاز برای انواع مختلف اسناد ایزو اشاره شود. این سند مطابق با مقررات 

www.iso.org/directives  :قسمت 2 تهیه شده است ،ISO / IEC تحریریه بخشنامه های

از عناصر این سند احتمال دارد موضوع حقوق ثبت اختراع باشند.  که برخی  قابل توّجه است 
ایزو مسئولیت شناسایی حقوق و یا همه این حقوق ثبت اختراع را بر عهده نمی گیرد. جزئیات 
مربوط به حقوق ثبت اختراع شناسایی شده در هنگام تهّیه سند در مقّدمه و / یا در لیست ایزو 

 www.iso.org/patents :کنید به اعالمیه های ثبت اختراع قابل دریافت است. رجوع 

کاربران در نظر  که برای راحتی  که در این سند استفاده می شود، اّطالعاتی است  هر نام تجاری 
گرفته شده است و به معنای تأیید تلقی نمی شود.
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برای توضیح مواردی مانند: ماهّیت داوطلبانه استانداردها، معنای لغات و اصطالحات خاص ایزو 
 )WTO( مرتبط با ارزیابی انطباقی و اّطالعات مرتبط با تبعیت ایزو از اصول سازمان تجارت جهانی

.www.iso.org/iso/foreword.html  :کنید به در زمینه موانع فّنی تجارت )TBT( مراجعه 

کمیته فّنی ISO / TC  268، شهرها و اجتماعات پایدار تهیه شده است. این سند توسط 

کاربران سازمان استاندارد مّلی منتقل  گونه بازخورد یا سؤالی دربارۀ این سند باید به بخش  هر 
کنید. کاملی از این سازمان ها را می توانید در سایت زیر مشاهده  شود. لیست 

 .www.iso.org/members.html



مقدمه
کنند. با این حال،  شهرها به شاخص هایی نیاز دارند تا اساس و عملکرد خود را تعیین و ارزیابی 
گذشت زمان یا در سطح  شاخص های موجود معمواًل به طور استاندارد، سازگار یا قابل مقایسه با 
شهرها نیستند. برای پرداختن به این چالش ها، مجموعه ای جدید از استانداردهای بین المللی 
و  می شود؛  اندازه گیری  آن چه  به  را  یکپارچه  رویکرد  یک  که  استاندارد  شاخصه هایی  ارایۀ  برای 

چگونگی ارزیابی آن ارائه می دهد، توسعه داده می شود.

المللی برای شاخص های  ایزو 371201، به سرعت به مرجع بین  اّولین استاندارد در این سری، 
که ایزو 37120 حاوی تعدادی از شاخص های مربوط به  شهر پایدار تبدیل شده است. در حالی 
برنامه ریزی و ارزیابی تاب آوری یک شهر است، نیاز به شاخص های اضافی برای شهرهای تاب آور 
که شاخص های بیشتر مورد نیاز  که در این سند منعکس شده است، همان طور  مشخص شده، 

برای شهرهای هوشمند نیز در ایزو 37122 تهّیه شده است.

یک شهر تاب آور قادر به آماده  سازی، بازیابی و سازگار شدن با شوک ها و تنش ها است. شهرها 
که  می شوند  روبرو  انسانی  یا  طبیعی  شدید  حوادث  جمله  از  شوک هایی  با  فزاینده ای  طور  به 
منجر به از دست دادن زندگی، جراحت و آسیب، مضّرات ماّدی، اقتصادی و یا زیست  محیطی 
می شوند. این شوک ها می تواند شامل موارد ذیل باشد، اما به سیل، زمین لرزه، طوفان، آتش 
قطع  تروریسم،  انفجارها،  و  شیمیایی  مواد  نشت  گیر،  همه  بیماری  آتشفشانی،  فوران  سوزی، 
1- ایزوی 37120 استانداردی در زمینۀ توسعه پایدار جوامع است که توسط سازمان بین المللی استانداردهای جهانی مطرح شد.
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برق، بحران های مالی، حمالت سایبری و درگیری ها محدود نیست. یک شهر تاب آور همچنین 
کاهش فشارهای روحی و روانی انسانی و طبیعی در یک شهر در رابطه با تخریب  کنترل و  قادر به 
کیفّیت پایین آب و هوا(، نابرابری اجتماعی )به عنوان مثال فقر  محیط زیست )به عنوان مثال 
کمبود مسکن( و بی ثباتی اقتصادی )به عنوان مثال توّرم سریع و بیکاری مداوم( است  مزمن و 

که باعث اثرات منفی ماندگار در یک شهر می شود.

آمادگی یک شهر می تواند با توسعۀ یک درک دقیق از خطرات برای شهر، با انجام اقداماتی برای 
گاهی و مشارکت افراد، خانوارها و  گرفتن در معرض خطر و با افزایش آ کاهش آسیب پذیری و قرار 

کارها مشخص شود. کسب و 

یا  تداوم  از  کسب اطمینان  بر  تمرکز  با  کارآمد،  و  به موقع  به روشی  قادر است  تاب آور  یک شهر  
بازسازی سریع خدمات شهری از قبیل برق، آب، مخابرات، مدیریت پسماند، بهداشت، توزیع 
مّواد غذایی، خدمات مالی و دسترسی به خدمات اضطراری، خود را از شوک ها و تنش ها بازیابد.

کردن سیستم ها و فرآیندهای خود را برای  که الزام سازگار  هم چنین یک شهر تاب آور شهری است 
کسب اطمینان از این که آن ها به اندازه ممکن در مواجهه با شوک ها و تنش ها مقاوم هستند و 
که بر روی  در پی رخدادهای شدید بعد از حادثه می توانند بهبود یابند را درک می کند. در حالی 

هدف بازیابی و تضمین موّفقّیت طوالنی مّدت تمرکز دارند.

تاب آوری هم مؤلفۀ اصلی و هم عامل ضروری و مهّمی در توسعۀ پایدار است. این سند بر اندازه 
که سهم عمده ای در پایداری یک شهر دارد، متمرکز شده است.  گیری تاب آوری به عنوان عاملی 
کنندۀ رابطه  ساختار خانواده استانداردهای شاخص شهرها برای شهرها و جوامع پایدار منعکس 

بین توسعه پایدار، توسعۀ تاب آوری و توسعۀ هوشمند می باشد )شکل 1(.

شکل 1 - شهرها و جوامع پایدار - روابط درون خانواده استانداردهای شاخص شهر

شهرها و جوامع پایدار

ایزو 37120
کّیفّیت زندگی  شاخص ها برای خدمات شهری و 

ایزو 37123
شاخص ها برای

 شهرهای تاب آور

ایزو 37122
شاخص ها برای

 شهرهای هوشمند
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کّیفّیت زندگی  پیشرفت و تحّول در جهت توسعۀ پایدار از طریق حفظ و ارتقاء خدمات شهری و 
در مواجهه با شوک ها و تنش ها یکی از هسته های اصلی یک شهر تاب آور است. بنابراین این سند 

تهّیه شده است تا در ترکیب با ایزو 37120 به اجرا در آید.

گزارش دهی را تا حد ممکن  که  گونه ای انتخاب شده اند  شاخص های موجود در این سند به 
گزارش دهی هستند.  کننده یک بستر اّولیه برای  ساده و ارزان انجام دهند و بنابراین منعکس 

کمک به شهرها تهّیه شده اند برای: این شاخص ها برای 
الف( آماده شدن برای، بهبودی و سازگاری با شوک ها و تنش ها 

ک  گسترده ای از اقدامات عملکرد و با به اشترا ب( آموختن از یکدیگر با ایجاد مقایسه در طیف 
گذاشتن شیوه های خوب. 

شاخص های موجود در این سند را  برای ردیابی و نظارت بر پیشرفت به سوی یک شهر تاب آور، از 
طریق توسعه یک استراتژی تاب آوری شهر یا هنگام اعمال یک سیستم مدیریت شهری همچون 
که این شاخص ها درمورد موضوعات ایزو  ایزو 37101، می توان مورد استفاده قرار داد. در حالی 
ذکر  شایان  است.  شهرها  در  شده  ارائه  مختلف  خدمات  و  بخش ها  پاسخگوی  و  شده  ساخته 
که این شاخص ها هم چنین براساس فرآیند مدیریت ریسک )ضمیمه B(، فرآیند مدیریت  است 
کاهش خطر بحران )ضمیمه  بحران )ضمیمه C(، اهداف توسعه پایدار و چارچوب Sendai برای 
گونه  D( و موضوعات و اهداف ایزو 37101 )ضمیمه E( می توانند سازماندهی شوند. عالوه بر این، 
که با آن روبرو  شناسی مخاطرات )ضمیمه A( می تواند به شهرها در شناسایی مخاطرات احتمالی 
که مربوط به بسیاری از شاخص های موجود در این سند است. هم چنین  کند،  کمک  هستند 
که با مخاطرات مشابه روبرو هستند،  کمک به شناسایی شهرهای همتا  به عنوان رهنمود برای 

ارائه می شود.

از پایداری و تاب آوری حمایت می کنند، پشتیبانی  که  کّلّیۀ توافق نامه های جهانی  از  این سند 
می کند. توافق نامه های موجود شامل موارد ذیل می شوند، اما به این موارد محدود نمی شوند: 
کاهش خطر بحران ]22[، برنامه جدید شهری، برنامه 2030 )یعنی اهداف  چارچوب Sendai برای 

توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد ]27[( و توافق نامه پاریس.

گیری شاخص های تاب آوری شهر مطابق  که مطابق با این سند است، با توجه به اندازه  شهری 
کار را انجام می دهد و فقط ادعای مطابقت با آن  ج در این سند، این  با تعاریف و روش های مندر
تاثیرات را می تواند داشته باشد. این سند، قضاوت ارزشی، آستانه یا ارزش عددی مورد نظر برای 
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شاخص ها را ارائه نمی دهد، بنابراین داشتن مطابقت با این سند،  بیانگر وضعیت در این موارد 
نمی باشد.

مستقیم  تأثیر  است  ممکن  شاخص ها  این  از  برخی  بر  کم  حا عوامل  بر  شهرها  که  است  بدیهی 
کّلی تاب آوری را  گزارش برای مقایسۀ معنادار مهم است و شاخص  کنترل نداشته باشند، اما  یا 

فراهم می کند.

گفتاری زیر استفاده می شوند: در این سند فرم های 

" shall" بیانگر یک الزام است؛  

" should" بیانگر یک توصیه است؛  

" may" نشان دهندۀ یک مجّوز است؛  

" can" نشان دهندۀ یک امکان یا توانایی است.  

ملل  سازمان  عمومی  مجمع  به  مربوط  اصطالحات  سند  در  این جا  در  رفته  به کار  اصطالحات 
ح داده شده و با آدرس زیر در دسترس است: مّتحد )UNGA( شر

https://www .preventionweb.net/ files/ 50683_oiewgreportenglish .pdf



شهرها و اجتماعات پایدار- شاخص هایی برای شهرهای تاب آور

1. دامنه )محدوده(
در  تاب آوری  زمینۀ  در  شاخص ها  از  مجموعه ای  برای  را  روش شناسی هایی  و  تعاریف  سند  این 

شهرها تعیین و تبیین می کند.

می شود  متعّهد  که  است  محّلی  دولت  یا  شهرداری  شهر،  هر  برای  استفاده  قابل  سند  این 
کند.  گیری  عملکردش را به روشی قابل مقایسه و قابل اثبات، صرف نظر از اندازه یا مکان، اندازه 
کیفّیت زندگی، اساسی برای تعریف شهر  ارتقا و تسریع روند پیشرفت خدمات شهری و  حفظ، 

که این سند در ترکیب با ایزو 37120 اجرا شود. تاب آور است، بنابراین قابل انتظار است 

با  آن و با سایر  از اصول بیان شده در ایزو 37101 پیروی می کند و می تواند در ترکیب  این سند 
گیرد. چارچوب های استراتژیک مورد استفاده قرار 

2. منابع عادی
این  الزامات  یا همه محتوای آن ها  که برخی  ارجاع می شوند  گونه ای  به  زیر در متن  مستندات 
سند را تشکیل می دهند. برای مراجع دارای تاریخ, تنها نسخۀ ذکر شده اعمال می شود. برای 

مراجع بدون تاریخ, آخرین ویرایش سند مرجع )شامل هرگونه اصالحات( اعمال می شود.
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با    الزامات   - پایدار  توسعه  برای  مدیریت  سیستم   - جوامع  در  پایدار  توسعه   ،37101 ایزو 
راهنمایی برای استفاده.

کیفّیت زندگی.   ایزو 37120، شهرها و جوامع پایدار – شاخص هایی برای خدمات شهری و 

3. اصطالحات و تعاریف
برای اهداف این سند، اصطالحات و تعاریف ارائه  شده در ایزو 37101 و ایزو 37120 و موارد زیر 

اعمال می شوند.

ISO و IEC، پایگاه داده های اصطالحات را برای استفاده در استاندارد سازی در آدرس های زیر 
نگه می دارند:

  h t t p s ://  www .iso .org/ obp :پلتفرم مرورگر آنالین ایزو، قابل دسترسی در

  /h t t p ://  www .electropedia .org  :قابل دسترسی در ،IEC الکتروپدیای

1.3. زیرساخت بحرانی
برای  می دهند؛  ارائه  را  خدماتی  که  دارایی ها  سایر  و  شبکه ها  امکانات،  فیزیکی،  ساختارهای 

کارکرد اجتماعی و اقتصادی یک  اجتماع یا جامعه ضروری هستند. 

زیر  موارد  شامل  می تواند  مهم  و  بحرانی  زیرساخت های  از  نمونه هایی  ورود:  برای   :1 تبصره 
توزیع و زهکشی آب،  توزیع برق، تصفیه،  و  انتقال  تولید،  به آن ها محدود نمی شود:  اما  باشد، 
گاز، زیرساخت های  زیرساخت های فاضالب و روان آب های سطحی، حمل و نقل، تأمین و توزیع 

مخابرات از راه دور، امکانات آموزشی، بیمارستان ها و سایر تسهیالت درمانی.  

2.3. بالیا
اختالل جدی در یک شهر یا جامعه به دلیل رویدادهای مخاطره آمیز در تعامل با شرایط مواجهه، 
که منجر به از بین رفتن یا وارد آمدن خسارات انسانی، مادی، اقتصادی و  آسیب پذیری و ظرفیت 

یا زیست  محیطی است، ایجاد می شود.

تبصره 1: برای ورود: بالیا، بسته به احتمال وقوع و دورۀ برگشت مخاطرۀ مربوط به آن ها، ممکن 
گذشت زمان به تدریج ظهور  که با  است مکرر یا نادر باشند. بالیای تدریجی، بحران هایی هستند 
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یا  فرونشست  دریا،  سطح  افزایش  زایی،  بیابان  خشکسالی،  طریق  از  مثال  عنوان  به  می کنند، 
یا غیرمنتظره  که به سرعت  آمیز  از یک رویداد مخاطره  گهانی ناشی  نا گیر. بالیای  بیماری همه 
برق آسا،  سیالب های  فشانی،  آتش  فوران های  زلزله ها،  با  اغلب  و  می آیند  پدید  می دهد،   خ  ر

انفجارهای شیمیایی، تخریب زیرساختی حیاتی و یا تصادفات جاّده ای مرتبط است.

3.3. مخاطرات
از بین رفتن زندگی، آسیب  که می تواند باعث  انسانی است  یا فرایندی  عارضۀ طبیعی؛ فعالّیت 
تخریب  یا  اقتصادی  و  اجتماعی  اختالل  اموال،  به  خسارت  سالمتی،  بر  تأثیرات  سایر  یا  دیدگی 

محیط زیست شود.

نکته 1 برای ورود: مخاطرات شامل فرایندها و پدیده های بیولوژیکی، محیط زیستی، زمین شناسی، 
آب و هواشناسی و تکنولوژیکی هستند. مخاطرات بیولوژیکی شامل میکروارگانیسم های بیماری 
و  زهردار  وحش  حیات  انگل ها،  ویروس ها،  کتری ها،  با )مانند  زیستی  فّعال  مواد  و  سموم  زا، 
گیاهان سّمی، پشه های ناقل یا ایجاد کننده بیماری( هستند. مخاطرات محیط زیستی  حشرات، 
می توانند شیمیایی، طبیعی، رادیولوژیکی یا بیولوژیکی باشند و با تخریب محیط زیست، آلودگی 
ک پدید آیند. با این حال، بسیاری از فرآیندها و پدیده هایی  فیزیکی یا شیمیایی در هوا، آب و خا
مانند  تا خود مخاطره،  باشند  قرار می گیرند؛ خود می توانند"محرک" مخاطرات  گروه  این  که در 
آب  با  رابطه  در  دریا(.  سطح  افزایش  زیستی،  تنوع  رفتن  بین  از  زدایی،  جنگل  ک،  خا )تخریب 
یا  فیزیکی  شیمیایی،  میکروبیولوژیکی،  عامل  یک  عنوان  به  می تواند  "مخاطره"  آشامیدنی، 
که باعث آسیب به سالمتی انسان می شود. مخاطرات زمین شناسی  رادیولوژیکی شناخته شود 
یا ژئوفیزیکی ناشی از فرآیندهای داخلی زمین )مانند زمین لرزه، فّعالّیت آتشفشانی، رانش زمین، 
گل و الی( است. مخاطرات آب و هوایی منشأ جّوی، هیدرولوژیکی یا  سنگ لغزش و جریانهای 
گردبادها، طوفان ها، سیل ها، خشکسالی ها،  اقیانوس شناسی دارند )به عنوان مثال، سیکلونها، 
هم چنین  هوایی  و  آب  شرایط  ساحلی(.  طوفانی  امواج  سرد،  هوای  جریان  گرمایی،  امواج 
می تواند عاملی برای سایر خطرات از جمله رانش زمین، آتش سوزی مناطق بکر و بیماری های 
ک، تخریب  گیردار باشد. خطرات تکنولوژیکی از شرایط صنعتی یا تکنولوژیکی، رویه های خطرنا وا
آلودگی صنعتی، تشعشع هسته ای،  )به عنوان مثال  انسانی  فّعالّیت های خاّص  و  زیرساخت ها 
کارخانه ای، آتش سوزی و نشت مواد  ضایعات سّمی، شکست سد، حوادث حمل و نقلی، انفجار 

شیمیایی( نشأت می گیرد.
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4.3. نقشه مخاطرات
که در معرض خطر خاّصی قرار دارند یا آسیب پذیر  کردن مناطقی  نقشۀ تهّیه شده برای روشن 

هستند )به عنوان مثال: زمین لرزه، رانش زمین، لغزش سنگی(

5.3. آب آشامیدنی
گرفته شده برای مصرف انسان )شرب( آب در نظر 

استفاده   37120 ایزو  در  آشامیدنی  آب  جای  به  شرب  قابل  آب  اصطالح  ورود:  برای   :1 تبصره 
شده است؛ زیرا این سند قبل از ایزو 24۵13 منتشر شده است. هر دو عبارت می توانند به جای 

یکدیگر استفاده شوند، اما آب قابل شرب با توجه به ایزو 24۵13 مورد انتقاد قرار می گیرد.

]SOURCE: ISO 24513:2019, 3.2.2.1, modified — Note 1 to entry replaced.]

6.3. تاب آوری

ظرفیت انطباقی یک سازمان در محیط پیچیده و در حال تغییر

تبصره 1: برای ورود: هیأت بین دول، تغییرات آب و هوایی )IPCC( تاب آوری را به عنوان "توانایی 
یک سیستم و اجزای تشکیل دهنده آن برای پیش بینی، جذب، اسکان یا بهبودی اثرات ناشی 
کسب اطمینان  که شامل  کارآمد تعریف می کند  از یک رخداد مخاطره آمیز با رویکردی به موقع و 

کارکردهای اساسی ضروری آن می باشد]21[. از حفاظت، مرّمت، یا بهبود ساختارها و 

تبصره 2: برای ورود: تاب آوری؛ توانایی یک سازمان برای مقاومت در برابر آسیب دیدگی از یک 
کارایی در سطح قابل قبول در یک بازه زمانی قابل قبول پس از تحت  رویداد یا توانایی بازگشت به 

گرفتن توسط یک رویداد است. تأثیر قرار 

در  خود  ساختار  و  عملکردها  حفظ  برای  سیستم  یک  توانایی  تاب آوری؛  ورود:  برای   3 تبصره 
مقابل تغییر داخلی و خارجی و تنزل بطئی در صورت لزوم است.

منبع: دستورالعمل ایزو 73: 2009، 3.8.1.7، ویرایش شده – تبصره 1، 2 و 3 برای ورود اضافه 
شده است. 
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7.3. شهر تاب آور
که قادر به آماده سازی برای بهبودی از سازگاری با شوک ها و فشارها است. شهری 

تبصره 1: برای ورود: یک شهر تاب آور می تواند در برابر اثرات حاصل از بالیا و شوک ها به موقع و 
یا تحّول و بهبودی دهد  کند،  اسکان دهد، انطباق یابد  کند، جذب  کارآمد مقاومت  به روشی 
که از طریق حفاظت و ترمیم ساختارها و خدمات اساسی ضروری به شیوه ای پایدار و از طریق 
کاهش  شیوه های مدیریت ریسک، امکان پذیر است. این امر ذی نفعان و به ویژه شهروندان را در 
در  گرفتن  قرار  و  پذیری  آسیب  می کند،  درگیر  آفرینی  هم  فرایندهای  طریق  از  بحران  بروز  خطر 
کاهش می دهد و ظرفیت آن را برای مقابله با بحران، شوک ها و  معرض بالیای طبیعی و انسانی را 

سایر فشارهای مزمن پیش بینی نشده، از طریق آمادگی بیشتر افزایش می دهد.

تبصره 2: برای ورود: یک شهر تاب آور هم چنان قادر به رشد، بدون در نظر گرفتن مخاطرات, شوک ها 
و تنش ها است. تمرکز بر یادگیری درس، بهبود مستمر و بازگشت بهتر پس از وقوع بالیا می باشد.

8.3. شوک
که موجب بروز یک بحران می شوند. بالیا رخدادی طبیعی یا انسانی هستند 

گردباد، آتش سوزی طبیعی، بیماری همه گیر، نشت مواد  مثال: سیل، زلزله، فوران آتش فشانی، 
شیمیایی یا انفجار، تروریسم، قطع برق، بحران های مالی، حمله سایبری و درگیری.

9.3. تنش
که باعث ایجاد تأثیرات منفی ماندگار در یک شهر در رابطه با تخریب  فشار یا تنش انسانی و طبیعی 
کیفّیت پایین آب و هوا(، نابرابری اجتماعی )به عنوان مثال فقر  محیط زیست )به عنوان مثال، 
کمبود مسکن( و بی ثباتی اقتصادی )به عنوان مثال توّرم سریع و بی کاری مداوم( می شود. مزمن و 

10.3. آسیب پذیری
حساسّیت افراد، خانوارها، مشاغل، دارایی ها یا سیستم های یک شهر در برابر اثرات مخاطرات 
تعیین  شرایط  و  فرآیندها  محیطی،  و  اقتصادی  اجتماعی،  کالبدی،  عوامل  براساس  که  است 

می شود.
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11.3. ریسک )خطر(
اثر عدم قطعّیت بر اهداف

که می تواند مثبت یا منفی باشد. تبصره 1: برای ورود: یک اثر، انحرافی از نتایج مورد انتظار است، 

کمبود اّطالعات مربوط به درک یا دانش یک  تبصره 2: برای ورود: عدم قطعّیت عبارت است از 
رویداد، پیامد یا احتمال آن، حّتی جزئی.

که در راهنمای ایزو  تبصره 3 برای ورود: خطر؛ اغلب با مراجعه به "رویدادهای" بالقّوه )همان طور 
که در راهنمای ایزو 73: 2009،   73: 2009،  3.۵.1.3 تعریف شده( و "عواقب" بالقّو  ه )همان طور 

3.6.1.3 تعریف شده( یا ترکیبی از این ها مشخص می شود. 

تبصره 4 برای ورود: خطر اغلب به صورت ترکیبی از عواقب یک رویداد )از جمله تغییر شرایط( و 
که در راهنمای ایزو 73: 2009،  3.6.1.1 تعریف شده( بیان می شود. "احتمال" وابسته )همان طور 

]SOURCE: ISO 37100:2016, 3.4.12[

12.3. مخاطرات با ریسک باال
که مبتنی بر نقشه های مخاطرات شهری، احتمال وقوع آن رویداد)ها( شدید  مخاطراتی است 
است و می تواند بر بسیاری از دارایی های شهر تأثیر وسیع بگذارد و یا یک تأثیر عمده بر شهر دارد.

4. شاخص های شهر
و  بازیابی  برای  آماده سازی  در  شهرها  به  کمک  برای  که  است  شاخص هایی  حاوی  سند  این 

انطباق با شوک ها و تنش ها طراحی شده اند.

کاهش آسیب پذیری در برابر شوک ها و تنش ها، شهرها را برای مشارکت همه  این شاخص ها  برای 
بخش ها، ذی نفعان و جمعیت ها پشتیبانی می کنند؛ از مدل ها و روش های رهبری مشارکتی بهره 
فّناوری های  و  داده  اّطالعات  و  می کنند؛  کار  شهری  سیستم های  و  رشته ها  سراسر  در  می برند؛ 
گیر  مناسب را استفاده می کنند. این شاخص ها می توانند با ارتقاء و توانمندسازی رویکردهای فرا
کمیت در همه سطوح )محّله، منطقه، شهر، منطقۀ مادرشهر، ناحیه، ایالت/  و مشارکتی برای حا
کشور(، تاب آوری را در شهرها بهبود بخشند. این شامل مدیریت ریسک طوالنی مّدت  استان و 

شبکه های بحرانی و تعامل آن ها و تخریب های احتمالی است.



13 شهرهاوجوامعپایدارشاخصهاییبرایشهرهایتابآور

این سند باید در ترکیب با ایزو 37120 اجرا شود. شاخص ها بر اساس بخش ها و خدمات مختلف 
طبقه بندی  موضوعاتی  به   37120 ایزو  با  همسویی  راستای  در  شهر،  یک  توسط  شده  ارائه  
کاربرد هر نوع شاخص در  می شوند. ساختار طبقه بندی صرفًا برای نشان دادن خدمات و حوزه 
گزارش شده است، مورد استفاده قرار می گیرد. این طبقه بندی هیچ  که توسط یک شهر  زمانی 
الفبایی براساس موضوعات تنظیم شده است.  اهمّیت سلسله مراتبی ندارد و به ترتیب حروف 

گزارش شوند. تمام شاخص ها باید به صورت ساالنه تهّیه و 

کّمی برای اندازه گیری عملکرد سیستم ها و فرایندهایی  در برخی موارد، تعریف معیارهای ساده و 
کار می روند دشوار است. با این حال، توافق شده است  که برای مدیریت تاب آوری در سطح شهر به 
گنجاندن در این  که این سیستم ها و فرآیندها اجزای اصلی تاب آوری شهر هستند و در نتیجه 
که نشان دهنده  گونه ای تعریف می شوند  سند را تضمین می کنند. بنابراین برخی شاخص ها به 
که پس از آن می تواند  گی ها و الزامات عملکرد برای این سیستم ها و فرایندها باشند،  حّداقل ویژ

به طور عینی محّقق شود.

بر یک شاخص  تمرکز  در موضوعات مختلف مهّم است؛  انواع مختلف شاخص ها  نتایج  بررسی 
واحد می تواند منجر به یک نتیجه گیری ناقص شود. عناصر آرمانی نیز باید در تجزیه و تحلیل در 
گرفته شوند. عالوه بر این، شناختن اثرات متضاد بالقّوه حاصل از شاخص های خاص، چه  نظر 

مثبت و چه منفی، هنگام تجزیه و تحلیل نتایج، حائز اهمیت است. 

بگیرند.  نظر  در  نتایج  تفسیر  هنگام  در  را  زمینه ای  آنالیز  باید  شهرها  داده،  تفسیر  اهداف  برای 
محیط سازمانی محّلی بر ظرفیت اعمال شاخص ها ممکن است تأثیر بگذارد. عالوه بر این، مهم 
تنش ها  و  شوک ها  از  خود  به  منحصر  مجموعه ای  با  شهر  هر  که  باشید  داشته  توّجه  که  است 
که مجموعه منحصربه فردی از دارایی ها و منابع نیز برای مدیریت  مواجه خواهد بود، همان طور 
که در  و پرداختن به این شوک ها و تنش ها در اختیار خواهد داشت. در این زمینه، مهم است 
کاملی از  گیرد و مقایسه بین شهرها انجام شود تا درک  استفاده از این شاخص ها احتیاط صورت 
این عوامل زمینه ای مرتبط، از جمله، نمایه خطر حاصل شود. برخی از جنبه های تاب آوری نیز 

ممکن است بر عهدۀ بخش خصوصی، سایر سطوح دولت یا خود افراد باشد.
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5. اقتصاد

1.5. خسارات بالیای تاریخی به عنوان درصدی از محصول شهر

1.1.5. عمومی

گزارش دهند. که این سند را اجرا می کنند باید براساس الزامات زیر به این شاخص  آن هایی 

تبصره 1: ضررهای های تاریخی منعکس کننده زیان های مستقیم اقتصادی )از نظر پولی( بالیا است.

ایزو  که در  پایدار" است  و مصرف  تولید  و  "اقتصاد  این شاخص نشان دهندۀ مبحث  تبصره 2: 
که در  37101 تعریف شده است. این امر می تواند ارزیابی برای دستیابی به هدف "تاب آوری" شهر 

استاندارد ایزو 37101 بیان شده است را ممکن سازد.

2.1.5. الزامات شاخص

ضررهای بالیای تاریخی به عنوان درصدی از محصول شهر باید به عنوان ضرر مستقیم اقتصادی 
کّل  کسر( به  ناشی از بالیا در شهر محاسبه شود. مجموع آن در طی یک دوره پنج ساله )صورت 
کسر( تقسیم شود. نتیجه باید با ضرب در 100 شده  ج  محصوالت شهر در همان مّدت زمانی )مخر

و به عنوان ضررهای بالیای تاریخی به عنوان درصدی از محصول شهر بیان شود.

محصوالت شهر قابل دسترسی در ایزو 37120: 2018، ۵.9.3 است.

چنین  دارد.  اشاره  بالیا  از  ناشی  پولی(  صورت  )به  ضررهای  به  مستقیم  اقتصادی  ضررهای 
محدوده های  در  حیاتی  و  اجتماعی  فیزیکی،  زیرساخت های  به  تخریب  یا  آسیب  با  ضررهایی 
گر تحت صالحیت این شهر نباشند(. زیرساخت فیزیکی به سازه های  شهری مرتبط هستند )حتی ا
از جمله شبکه های  اقتصاد شهر،  کارایی  برای  نیاز  و دارایی های مورد  ساخته شده، سیستم ها 
و فاضالب،  زباله  انرژی، سیستم های دفع  راه دور، شبکه های  نقل، خدمات مخابرات  و  حمل 
اجتماعی  زیرساخت  دارد.  اشاره  سازی  خانه  و  تأسیسات  و  شهری  ساختمان های  آب،  منابع 
که خدمات اجتماعی را  زیرمجموعه مهّمی از زیرساخت فیزیکی است و شامل سازه هایی است 
در خود جای می دهد. مانند مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها و زندان ها. زیرساخت حیاتی 
که برای رفاه جامعه حیاتی  به سیستم ها, خدمات یا دارایی های )فیزیکی یا مجازی( اشاره دارد 

کنید به 3.1(. هستند )نگاه 
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3.1.5. منابع داده

سوانح  از  پس  که  اقتصادی  ضررهای  و  ویرانی  ارزیابی های  از  باید  شاخص  این  داده های 
آماده شده، تأمین شود. داده ها هم چنین ممکن است از منابع صنعت بیمه در دسترس باشند.

2.5. میانگین ساالنه ضررهای بحران به عنوان درصدی از محصول شهر

1.2.5. عمومی

گزارش  الزامات زیر  با  که این سند را اجرا می کنند باید بر اساس این شاخص ها، مطابق  کسانی 
دهند.

که یک شهر از  کامل از زیان های اقتصادی بالقّوه  تبصره 1: داده های ضررهای تاریخی، تصویری 
بالیای طبیعی دارد را فراهم نمی کند. خسارت های اقتصادی بالقّوه می تواند به درستی از طریق 
و  بزرگ  خطرات  که  شود،  ارزیابی  فاجعه(  )مدل سازی  آینده  احتمالی  رویدادهای  مدل سازی 
احتمال وقوع آن ها، آسیب پذیر بودن شهر به آسیب های ناشی از مخاطرات و عواقب اقتصادی 
این آسیب را مّد نظر قرار می دهد. میانگین تلفات ساالنه از تعداد زیادی از سناریوهای شبیه سازی 
در  پرکاربرد  پارامتر  یک  ساالنه  میانگین  کاهش  می شود.  محاسبه  عوامل  این  به  تّوجه  با  شده، 

کاهش ریسک را فراهم می کند. کّمی ریسک است و امکان سرمایه گذاری در  ارزیابی و مدیریت 

ایزو  که در  پایدار" است  و مصرف  تولید  و  "اقتصاد  این شاخص نشان دهندۀ مبحث  تبصره 2: 
که  37101 تعریف شده است. این امر می تواند به ارزیابی برای دستیابی به هدف "تاب آوری" شهر 

در استاندارد ایزو 37101 بیان شده است منجر شود.

2.2.5. الزامات شاخص

میانگین ضرر ساالنه بالیا به عنوان درصدی از محصول شهر باید به عنوان میانگین ضرر مستقیم 
)صورت(  شهر  در  فاجعه  مدل سازی  سناریوهای  از  شده  زده  تخمین  بالیا،  از  ناشی  اقتصادی 
عنوان  به  و  شده  ضرب   100 در  باید  نتیجه  کرد.  محاسبه  ج(  )مخر شهر  محصول  کّل  بر  تقسیم  

متوسط   ضرر سالیانه بالیا به عنوان درصدی از محصول شهر بیان شود.

تلفاتی  از بالیا اشاره دارد. چنین  اقتصادی، مستقیم به زیان های)از نظر پولی( ناشی  ضررهای 
با آسیب یا تخریب به زیرساخت فیزیکی، اجتماعی و حیاتی در مرزهای شهری مرتبط هستند 
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ساخته شده،  سازه های  به  فیزیکی  زیرساخت  نباشند(.  شهر  این  صالحیت  تحت  گر  ا )حّتی 
سیستم ها و دارایی های مورد نیاز برای اقتصاد شهر، از جمله شبکه های حمل و نقل، خدمات 
ارتباطی، شبکه های انرژی، سیستم های دفع زباله و فاضالب، تأمین آب، ساختمان های شهری 
است  فیزیکی  زیرساخت  از  مهّمی  زیرمجموعۀ  اجتماعی  زیرساخت  دارد.  اشاره  تأسیسات  و 
زندان ها  و  بیمارستان ها  دانشگاه ها,  مدارس,  مانند  اجتماعی  خدمات  با  سازه هایی  شامل  و 
می شود. زیرساخت حیاتی به سیستم ها, خدمات یا دارایی های )فیزیکی یا مجازی( اشاره دارد 

کنید به 3.1(. که برای رفاه جامعه حیاتی هستند. )نگاه 

3.2.5. منابع داده

که به طور معمول توسط متخصصین  مدل سازی فاجعه یک فّعالّیت مدل سازی پیچیده است 
کار را انجام می دهند. کننده انجام می شود. شرکت های بیمه نیز این  مشاور و توصیه 

4.2.5. تفسیر داده ها

انتظار  کردن مزایای مورد  کّمی  در طول زمان, داده های متوسط ساالنۀ ضررها می توانند برای 
کاهِش ریسک بالیا استفاده شوند. سرمایه گذاری در اقدامات 

3.5. درصد اموال دارای پوشش بیمه ای برای مخاطرات با ریسک باال

1.3.5 عمومی

گزارش دهند. که این سند را اجرا می کنند باید برای این شاخص مطابق با الزامات زیر  کسانی 

برای  شهر  یک  در  بیمه  که  اساسی  نقش  عّلت  به  شهرها  در  بیمه  گستردۀ  پوشش   :1 تبصره 
نشان  را  تاب آوری  مهّم  مؤلفه های  از  یکی  می کند،  ایفا  تنش ها  و  شوک ها  از  سریع  بهبودی 
کانال بهبود می بخشد. قبل از وقوع  می دهد. بیمه نتایج اقتصادی و مالی را از طریق چندین 
از طریق  را  تا آسیب پذیری خود  انگیزه می دهد  گذاران  یک حادثه, قیمت گذاری بیمه به بیمه 
کاهش دهند. در پی بحران، بیمه مسئولیت مالی را از مالیات دهندگان  کاهش ریسک  اقدامات 
به بخش خصوصی و بازارهای سرمایه منتقل می کند. هم چنین, سرایت مالی را از طریق احیای 
در  که  حالی  در  می کند،  محدود  شده،  متوقف  تجاری  عملیات  تسریع  و  تأمین  زنجیره های 

برنامه ریزی تجاری و مالی نیازمند نقدینگی و اطمینان موردنیاز است.
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ایزو  در  که  است  دوجانبه"  و  متقابل  وابستگی  مشترک،  "زندگی  بیانگر  شاخص  این   :1 تبصره 
37101 تعریف شده است.

که  کند  کمک  این موضوع می تواند به ارزیابی سهم آن در دستیابی به اهداف "تاب آوری" شهر 
مطابق با استاندارد ایزو 37101 است.

2.3.5. الزامات شاخص

کّل اموال  درصد دارایی های واجد پوشش بیمه برای خطرات با ریسک باال باید به عنوان تعداد 
شهر  باالی  ریسک  با  خطرات  برای  بیمه ای  پوشش  دارای  شهر  در  مسکونی(  غیر  و  )مسکونی 
کسر( محاسبه  ج  کل دارایی ها )خانوارها و شرکت ها( در شهر )مخر کسر( تقسیم  بر تعداد  )صورت 
شود. نتیجه باید در 100 ضرب شده و به عنوان درصدی از دارایی های دارای بیمه برای خطرات 

با ریسک باال بیان شود.

که برای استفادۀ مسکونی طبقه بندی می شوند  اموال مسکونی باید به خانه ها )یا سازه هایی( 
محدود  آن ها  به  اما  می شود،  زیر  موارد  شامل  مسکونی  اموال  از  نمونه هایی  شود.  ارجاع 
نمی شود: مسکن های تک خانواری، مسکن های متحّرک، مسکن نیمه تمام، خانه های ردیفی، 

ساختمان های آپارتمانی و مشترک.

که برای مصارف غیر مسکونی طبقه  بندی می شوند، ارجاع  اموال غیر مسکونی باید به سازه هایی 
آن ها  به  اما محدود  باشد،  زیر  موارد  باید شامل  غیر مسکونی  ک  امال از  نمونه هایی  داده شود. 
رستوران ها،  هتل ها،  خصوصی،  تجاری  ساختمان های  اداری/  ساختمان های  به  نمی شود: 
ساختمان های دولتی، ساختمان های مؤسسات )به عنوان مثال امکانات آموزشی و بهداشتی(، 
تجاری،  غیر  تفریحی  فضاهای  مثال  عنوان  )به  مالیات  از  معاف  اموال  سایر  و  کارخانه ها 

عبادت گاه ها، مقبره ها و قبرستان ها(.

در حّد امکان، داده های پوشش بیمه برای هر بخش )مسکونی و غیر مسکونی( و مخاطرات بیمه  
گزارش و در جدول فهرست شود. شده در مقابل آن ها باید 

که  باشد  داشته  اشاره  مخاطراتی  به  باید  باال  ریسک  با  مخاطرات  شاخص,  این  اهداف  برای 
که می تواند بر  احتمال رخداد شدید براساس نقشه های خطر تهّیه شده توسط شهر وجود دارد، 

بسیاری از دارایی های شهر و/ یا یک تأثیر عمده بر شهر  داشته باشد.
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این شاخص، بیمه دارایی را پوشش می دهد و پوشش شخصی یا عمر )جانی( را مستثنی می کند. 
بیمه ممکن است از چندین بخش دولتی یا خصوصی تأمین شود.

3.3.5. منابع داده

مجموع داده های بیمه باید از مؤسسات بیمه دولتی و خصوصی و / یا انجمن های صنعت بیمه 
تأمین شود.

4.3.5. تفسیر داده ها

که تمام اموال مسکونی و غیر مسکونی در یک شهر ممکن است به بیمه برای  شایان ذکر است 
گر آن ها )با توّجه به نقشه برداری  همه مخاطرات با ریسک باال نیاز نداشته باشد، به عنوان مثال ا
صحیح و شناسایی مناطق سیل زده( در بیرون یک محدوده سیل زده قرار دارند. هزینه بیمه نیز 
تأثیر عمده ای بر جذب بیمه در شهر برای اموال مسکونی و غیر مسکونی خواهد داشت. دو عنصر 
گرفتن پوشش بیمه ای برای تاب آوری, میزان آسیب وارد آمده و سرعت  کلیدی در هنگام در نظر 

بازیابی )بهبود( است.

کل در معرض خطر در سطح شهر کل ارزش بیمه به ارزش  4.5. درصد 

1.4.5. عمومی

گزارش دهند. که این سند را اجرا می کنند باید مطابق با الزامات زیر، برای این شاخص  کسانی 

تبصره 1: ارزیابی مجموع سطوح بیمه نسبت به مقدار در معرض خطر از مخاطرات با ریسک باال 
کمک می کند. هم چنین به آموزش جامعه, اقدامات  کردن نمونه های بالقّوه از ریسک  به آشکار 
کرده و تجزیه و تحلیل ریسک  کمک  کاهش خطرات و آماده سازی برای بحران ها  پیشگیرانه برای 

شهر و فرآیندهای مدیریت را بهبود می بخشد.

ایزو 37101   که در  " است  پایدار  و مصرف  تولید  و  "اقتصاد  این شاخص منعکس کننده  تبصره 2 
که  گونه ای  تعریف شده است. این امر می تواند ارزیابی برای دستیابی به هدف "تاب آوری" شهر به 

در ایزو 37101  تعریف شده است را مقدور سازد.


