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چکیده
گسترده  ترین ساخته دست بشر همواره در معرض بالیا و سوانح طبیعی و انسانی بسیاری بوده  اند. در این میان، زلزله  شهرها به  عنوان 
کنان آن تحمیل کرده که الزم است تا با مقاوم  سازی شهرها بتوان صدمات ناشی از آن را  اغلب تلفات جبران  ناپذیری را بر این سکونتگاه  ها و سا
کتشافی قرار دارد. روش تحقیق به لحاظ هدف؛ شناختی و از نظر ماهیت توصیفی- کاربردی–ا کاهش داد. پژوهش حاضر در حوزه تحقیقات 
گرفته است. فرآیند بررسی  ها به این  کتابخانه  ای و میدانی صورت  تحلیلی-مقایسه  ای است. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از مطالعات 
که ابتدا با مروری بر مطالعات صورت  گرفته اقدام به شناسایی معیارهای تاب  آوری در برابر زلزله شده و سپس با توزیع پرسش  نامه  صورت است 
گرفته  اند؛ سپس  کمی  سازی داده  ها به نرم  افزار GIS و محیط IDW وارد شده و مورد تحلیل فضایی قرار  گردآوری شده، پس از  اطالعات الزم 
الیه  های ایجادشده بااستفاده ازتوابع فازی و تحلیل تاپسیس فازی وزن  دهی شده  اند. پس از اعمال ضرایب الیه  ها و بر اساس مدل تاپسیس 
که به صورت نقشه پهنه  بندی ارائه  و همپوشانی آنها، میزان تاب  آوری محدوده مورد بررسی محاسبه شده است. نتایج حاصل از بررسی  ها 
کالبدی  که محالت بهارستان و فردوسی از نظر تاب  آوری  که میزان تاب  آوری در تمامی محالت یکسان نیست؛ به  طوری    شده، نشان می  دهد 
کوثر و آبشار در وضعیت مطلوب؛ و سایر محالت مورد بررسی هم از وضعیت متوسطی  در وضعیت نامطلوب و بسیار نامطلوب و محالت قیام، 

کالبدی قرار دارند. نسبت به تاب  آوری 
کالبدی، زلزله، منطق فازی، منطقه 12 تهران. کلیدی: تاب  آوری  واژگان 

Measurement and zoning of physical 
resilience of urban neighborhoods against 
earthquake
Case Study: Tehran’s Region 12
Masood Zhaleh1, Farzin Charehjoo*2

Abstract

Cities, as the most complex and widespread man-made structure, have always been exposed to many natural 
and human disasters. In the meantime, natural disasters, especially earthquakes, which are among the most 

devastating unpredictable hazards, have often caused massive damage and irreparable casualties on these settle-
ments and its residents; which it is necessary to reduce its damages by urban retrofitting. The present research is 
in the field of applied-exploratory researches. The research method is objective and cognitive; and is of a descrip-
tive-analytical-comparative nature. Study process is designed to first identify the earthquake resiliency criteria 
by reviewing multiple studies and then collecting the necessary data through questionnaire. After data quantiza-
tion, the necessary information is entered into the GIS software and IDW analyzing method, then the layers are 
weighted using Fuzzy logic; In the final section of the analysis, after applying the coefficients of the layers and 
based on the topsis model and their overlap, the level of resilience of the neighborhoods of the study area has 
been calculated. The results of these studies, which are presented in the form of a zoning map from the regional 
resonance spatial analysis, show that the resilience level is not the same in all neighborhoods. Baharestan and 
Ferdowsi neighborhoods are in a unfavorable situation, neighborhoods of the Ghiam, Kowsar and Abshar have 
a favorable situation; and other neighborhoods are also in a moderate position compared to physical resiliency, 
which need to be prioritized, in order to irreparable damage in their respective policies and decisions.
Keywords: Physical resiliency, Earthquake, Fuzzy logic, Tehran’s Region 12.
1-Master of Urban Planning, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran, zhmasood@yahoo.com
2-Assistant Professor, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.f.charehjoo@iausdj.ac.ir

mailto:f.charehjoo@iausdj.ac.ir


84

در 
ی 

هر
 ش

ت
حال

ی م
بد

کال
ی 

ور
ب  آ

ن تا
یزا

ی م
ند

ه  ب
هن

و پ
ش 

ج
سن

له
زلز

بر 
برا

 شمـاره نوزدهم

دوفصلنامه
  پژوهشی

بهار و تابستان
 1400

مقدمه
با  را  طبیعی  سوانح  و  بالیا  ع  وقــو جهان،  در  اقلیمی  تغییرات 
که در سال  های  روند رو به رشدی مواجه ساخته  اند  ]1[؛ به  طوری   
اخیر، این سوانح و به  ویژه زلزله، خسارت  های جانی و مالی فراوانی 
مطالعات  آخرین  اســاس  بر  اســت.  آورده  وارد  انسانی  جوامع  بر  را 
سال  در  جهان  طبیعی1  حــوادث  تحقیقات  مرکز  توسط  انجام  شده 
آنها 183 مورد  از میان  که  گذاشته  را پشت سر  گذشته 301 حادثه 
از طوفان  های  ناشی  که عمدتًا  جزو حوادث و فجایع طبیعی بوده 
که  بــوده  زلزله  این ها  همه  از  مهمتر  و  سیل  آسا  بارش  های  شدید، 

گرفته است ]2[  و]3[.  کلی جان بیش از 11 هزار نفر را  به  طور 
بالیا،  معرض  در  همواره  اینکه  بر  عــالوه  شهرها  بین،  ایــن  در 
سوانح طبیعی و انسانی بسیاری بوده  اند؛ همچنین به علت تمرکز 
کم ساختمان  ها و تأسیسات بیشترین اثرپذیری  بیشتر جمعیت و ترا
که جمعیت شهرها همواره در  را از آن ها داشته  اند. این در حالیست 
حال رشد بوده ]4[و ]5[ و بر اساس پیش  بینی  های سازمان ملل در 
کن  سال 2025 میالدی حدود 75 درصد از جمعیت دنیا در شهرها سا
خواهند بود ]6[و ]7[. از همین    رو نظر به رشد جهانی شتاب  زده در 
زیرساخت  ها  و  امکانات  تمرکز  و  آسیب  پذیر  شهرنشینان  جمعیت 
گسترده  بسیار  شهر  آسیب  پذیری  زلزله  ع  وقو درصــورت  شهرها،  در 
کرد. بنابراین ارائه  بوده و جان و مال افراد زیادی را تهدید خواهد 
شناخت  درســت،  برنامه  ریزی  جهت  منطقی  و  روشن  راه  حل  های 
راهی  به  عنوان  می  تواند  آنها  مناسب  طراحی  و  شهری  فضاهای 
 3 در  شهروندان  مختلف  نیازهای  ساختن  بـــرآورده  جهت  کارآمد 
سطح پیشگیری، مقابله و اقدامات پس از بحران تلقی شود، تا از 
کارآمد و مؤثرتر  این طریق، شرایط مطلوبی را برای ارائه راه  حل  های 
مدیریت  مختلف  سطوح  در  خطرات  با  مقابله  و  پیش  بینی  جهت 
کرد ]8[و ]9[. بنابراین در مقابله با بحران  ها و حوادث  سوانح ایجاد 
در برنامه  ریزی و طراحی شهری، توجه به اصل تاب  آوری به  عنوان 
کیفیت و تاب  آور به فضا  یکی از عوامل خلق فضاهای شهری واجد 
گزینه  های مختلفی را در هر زمان در جهت  این امکان را می  دهد تا 
کنان خود  مقابله و کاهش خطرپذیری و اثرات بحران را در اختیار سا

قرار دهد ]10[.
کشور ایران هم مطابق شرایط جهانی، جوامع شهرنشین هر  در 
روزه با افزایش جمعیت روبه  رو هستند؛ به  طوری   که بر اساس آخرین 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن حدود 75 درصد جمعیت ایران 
در نقاط شهری زندگی می  کنند )مرکز آمار ایران(. این در حالیست 
ویــژگــی  هــای  و  جغرافیایی  موقعیت  واســطــه  بــه  ایـــران  کــشــور  کــه 
به  کشورهایی  جــزو  دارد،  کــه  محیطی  و  انسانی  منحصربه  فرد 
طبیعی  مخاطرات  از  ناشی  خطرات  معرض  در  که  مــی  رود  شمار 
کشور ایران جزو 10  هستند ]11[. با توجه به اطالعات و آمار موجود 
کشورها به  لرزه  خیزترین  کشور نخست آسیب  پذیر جهان و در زمره 
کشورها  که در زمره آسیب  دیده  ترین)و آسیب  پذیرترین(  شمار رفته 
ع  ع مخاطره شناخته  شده در جهان امکان وقو قرار دارد و از 43 نو
کشور وجود دارد. عالوه بر این از حیث مرگ و میر  31 حادثه در این 
قرار  دنیا  برتر  کشور   3 میان  در  کشور  این  هم،  مخاطرات  از  ناشی 
کاهش آسیب  پذیری و مدیریت بحران و در  دارد  ]12[. از همین    رو 

کردن شهرها در برابر مخاطراتی همچون زلزله، باید  نهایت تاب  آور 
مالحظه  مورد  شهرها   طراحی  و  برنامه  ریزی  الینفک  جز  به  عنوان 
کاهش  را  شهرها  آسیب  پذیری  بتوان  طریق  این  از  تا  بگیرد،  قرار 

گام برداشت. داده و در جهت مدیریت بحران 
زلزله به  عنوان تهدیدی جدی  از میان بالیای طبیعی یادشده 
است  شده  قلمداد  جوامع  اقتصادی  و  اجتماعی  ساختارهای  برای 
کشور را به ویرانی  که می  تواند به راحتی میراث و سرمایه  های یک 
بکشاند ]13[ و به  عنوان یکی از موضوعات مهم در بحث تاب  آوری 
که هر سال خسارت  های مالی و جانی عظیمی را در سراسر جهان به 
توجه  و همین مسئله موجب عطف  است ]14[  ح  مــی  رود، مطر بار 
و  ــاب  آوری  ت روی  بر  گسترده  ای  مطالعات  انجام  و  جهانی  جوامع 

بهینه  سازی مقاومت شهرها در برابر زمین  لرزه شده است ]14[.
عــادی  زنــدگــی  اصلی  بــازتــاب  اضــطــراری،  شــرایــط  و  بحران  ها 
و  اجتماعی  لحاظ  به  که  می  شوند  راه  هایی  به  منتج  که  هستند، 
بر  شرایط  این  است،  کرده  بازسازی  به  وادار  را  جوامع  اقتصادی، 
گذاشته و جوامع هم از آنها تأثیر می  پذیرد. مخاطرات  جوامع تأثیر 
کاهش  سیستم  های  فقدان  اثر  در  که  دارند  را  این  قابلیت  طبیعی 
بزنند.  رقم  را  ک و جبران  ناپذیری  خطر، سوانح و مخاطرات هولنا
گر از پیش آمادگی  که جوامع مورد هدف بحران، ا این در حالیست 
بخش  باشند،  داشته  آن  با  مقابله  بــرای  را  الزم  عملیاتی  و  ذهنی 
خواهد  کاهش  بحران  از  ناشی  آسیب  های  و  اغتشاشات  از  بزرگی 
تحمل  ظرفیت  که  است  شهری  شهرتاب  آور  واقــع  در  یافت ]15[. 
که با برنامه  ریزی و  گونه  ای  شوک  های وارده از یک خطر را دارد، به 
مدیریت درست، می  تواند قابلیت بازگشتی از این شوک  های وارده 
به بحران و سانحه را داشته و با برقراری سازگاری درست، بتواند به 

حالت عادی بازگردد ]16[و ]5[. 
که با ارزیابی متغیرهای  در پژوهش حاضر، تالش براین است 
را در هنگام  تــاب  آوری، میزان تاب  آوری منطقه 12 تهران  کالبدی 
کــنــد. شهر تــهــران بــه دلــیــل موقعیت  ع بــحــران زلــزلــه بــررســی  وقـــو
که دارد، به لحاظ مدیریت بحران و  سیاسی و اقتصادی شاخصی 
تأثیرپذیری از زلزله و دیگر بالیا و سوانح و ساختار تشکیالتی و سیاسی 
برخوردار  بحران  مدیریت  لحاظ  به  ایــن  ویــژه  شرایط  از  دارد،  که 
که دربرگیرنده هسته  است. در همین راستا، منطقه 12 از این شهر 
تاریخی و قدیمی شهر و مجموعه  ای گسترده از فضاهای بافت  های 
دو  میانی  جغرافیایی  موقعیت  در  تقریبًا  که  است  شهری  مختلف 
گسل شمال و جنوب تهران قرار دارد. عالوه براین، خصلت قدیمی 
و تاریخی بودن بافت این منطقه هم خود یکی از عوامل تشدیدگر 
ح شد،  که مطر در مسئله آسیب  پذیری به شمار می  رود. بنابر آنچه 
ع  ع حوادث، صرفًا خرابی ساختمان  ها و خانه  ها موضو در هنگام وقو
ساختار  تــاب  آوری  دارد،  اهمیت  آنچه  بلکه  نیست،  اهمیت  مورد 
که بتواند تداوم  کالبدی-فضایی و اجتماعات شهر است؛ به  طوری   
مردم  زلزله،  بــروز  صــورت  در  و  بخشیده  مداومت  را  شهری  حیات 
کمترین زمان ممکن، اقدام به بازیابی فعالیت  ها  که در  قادر باشند 
کرده و شهر پویایی خود را بازیابد، در غیر این صورت شاهد ویرانی 

فزاینده شهر خواهیم بود.



85

در 
ی 

هر
 ش

ت
حال

ی م
بد

کال
ی 

ور
ب  آ

ن تا
یزا

ی م
ند

ه  ب
هن

و پ
ش 

ج
سن

له
زلز

بر 
برا

 شمـاره نوزدهم

دوفصلنامه
 پژوهشی

بهار و تابستان
 1400

ــدول فــوق هــم روشــن  ــه  شــده در ج بــا نگاهی بــه آمــارهــای ارائ
گرفته  که این مشکل طبیعی ساالنه جان چندین هزار نفر را  است 
کشورها و هم بر اقتصاد  و صدمات جبران  ناپذیری را هم بر سالمت 
فراملی  جوامع  اهتمام  باعث  مسئله  همین  که  مــی  آورد.  وارد  آنها 
برای ساخت شهرهای تاب  آور، به  عنوان بخشی از دستورالعمل  های 
مختلف  جوامع  و  کشورها  در  پایدار  توسعه  اهداف  با  همسو  جدید 
تمامی  در  دستورالعمل  ها  ایــن  اعــمــال  کــه  بــه  طــوری    اســت؛  شــده 
علوم  تمامی  در  همچنین  و  فــرامــلــی  تــا  گرفته  محلی  از  ســطــوح 
در  و همچنین  آب  وهوایی،  و  کشاورزی  زیست  محیطی،  محیطی، 
است ]17[ یافته  گسترش  نفتی  حتی  و  اقتصادی  بحران  های  رفع 

و ]18[. 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

که برگرفته از واژه التین "Resilio" است ]19[.  واژه تاب  آوری 
آژانس  های فاعل در زمینه  و  گذشته، سازمان  ها  رد طی سال  های 
و  خلق  بر  را  خــود  فعالیت  های  عمدتًا  طبیعی،  مخاطرات  کاهش 
آغاز  نقطه  که  ــد  داده  انـ ســوق  ــاب  آوری  تـ ســوی  به  جوامع  هدایت 
نسبت  میالدی   2005 ســال  ژانــویــه   22 به  مــی  تــوان  را  حرکت  ایــن 
سال  بــرای  را  ــاب  آوری2   تـ اجرایی  چارچوب  هیوگو  که  زمانی  داد؛ 
ملل  ســازمــان  فراملی  اســتــراتــژی  هــای  تصویب  بــه   2015 تــا   2005
کولوژیکی و  که برخواسته از سیتم  های ا متحد رسانید ]20[. مفهوم 
زیست  محیطی است ]21[، برای نخستین بار در دوران مدرن توسط 
هولینگ، در مقاله  ای تحت عنوان تاب  آوری و مقاوت سیستم  های 

کولوژیکی در سال 1973 ارائه شد. مفهوم تاب  آوری در این مقاله  ا
بحران  رفــع   ــرای  ب کوسیستم  ا قابلیت  های  از  معیاری  به  عنوان 
ناشی از تغییرات بوجود آمده، به صورت بازگشتی به شرایط پیش 
حوزه  های  و  علوم  در  تعریف  این  امــروز  که  شده  تعریف  بحران  از 
مختلفی بررسی شده است. در جدول زیر برخی از تعاریف محققان 
که پیش از این هم به آن اشاره  مختلف ارائه شده است. همان  طور 
شد، افزایش روزافزین جمعیت شهرنشین شهرها را با دامنه وسیعی 
از مشکالت و چالش  ها روبه  رو ساخته است و افزایش تاب  آوری شهر 
معضالت  با  امــدن  کنار  و  تطابق  بــرای  راه  حــل  مؤثرترین  به  عنوان 

پیش رو قلمداد شده است ]22[و ]23[.
ح شد، می  توان  به  طور کلی و بر اساس آنچه که در جدول 2 مطر

کرد: تاب  آوری را این  گونه تعریف 
کــشــورهــا و  ــع،  ــوام ــا، ج ــواده  ه ــان ــراد، خ ــ ــاب  آوری تــوانــایــی اف ــ تـ
کاهش، تطابق و بهبودی شوک  ها و استرس  های  سیستم  ها برای 
کاهش داد و  که آسیب  پذیری را  گونه  ای  ناشی از بحران است، به 

کرد ]29[و ]30[  و]31[. گیر را تسهیل  رشد فرا
جغرافیایی  موقعیت  های  در  پژوهشگران  رابــطــه  همین  در 
که هر یک با  کرده  اند  مختلفی اقدام به سنجش تاب  آوری شهری 
توجه به وضعیت و شرایط موجود نتایج متفاوتی را نشان داده  اند. 

برخی از این پژوهش  ها در ادامه آورده شده است.
شهر  روی  بر  که  خود  پژوهش  در   )2018( همکاران  و  شیخی 
و  زیست  محیطی  عوامل  که  داده  انــد  نشان  شده،  انجام  کامیاران 
وضعیت  از  تــاب  آوری  مؤلفه  های  مجموعه  از  اجتماعی-فرهنگی 

خ همین  جدول1، مقایسه تطبیقی مخاطرات طبیعی، تعداد صدمات و همچنین ضررهای اقتصادی ناشی از مخاطرات طبیعی  سال 2017 را با نر
گذشته )از 2007 تا 2016( نشان می  دهد ]2[. مخاطرات در طی 10 سال 

کوهطوفانآتش سوزی خشکسالیزلزلهسیلریزش 

تعداد مخاطرات اتفاق 
افتاده

20171512725126227
2017-2006998171622617

زیان  های اقتصادی وارده 
)بیلیون دالر(

201716.9284.7-20.39.62.4
2017-20062.645.2-36.745.87.8

تعداد صدمات و مرگ و 
میرها

201716525102312333110120
2017-200678171148305553351742004

جدول 2، برخی از تعاریف ارائه  شده برای مفهوم تاب  آوری را نشان می  دهد.

محققتعریف

پیش  بینی، جلوگیری و مدیریت بحران، به ویژه در رابطه با مشکالت زیست  محیطی، اجتماعی و جمعیت شناختی و بهبود عملکرد 
کنش  های درست و منطقی در مواقع بروز بحران.   ]3[ساختارها و عملکردها و ارائه وا

که دوباره رشد  گذر از بحران الزم است  که هر شهری پس از  اصطالح تاب  آوری به مفهوم توسعه پس از رخداد حادثه است؛ به  طوری   
  ]24[کرده و راه توسعه و پیشرفت را پی بگیرد.

که جان و مال افراد را تهدید می  کند، تعریف  تاب  آوری به ظرفیت  های یک سیستم برای مقابله موفقیت آمیز با چالش  ها و بحران  هایی 
  ]25[شده است.

کرده  گاه  های انسانی جهت مقاومت در برابر خطرات و بهبود و خروج سریع از بحران تعریف  سازمان ملل هم تاب  آوری را توانایی سکونت 
  ]26[است.

که در آن زندگی می  کنیم؛ برای مقابله با مشکالت و بحران  های پیچیده، در حال  کردن به جهانی است  تفکر تاب  آور لنز جدیدی برای نگاه 
  ]27[تغییر و غیر قابل پیش  بینی.

  ]28[ظرفیت و توانایی سیستم  ها جهت ادامه عملکرد در برابر مشکالت و شرایط ناسازگار
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زیر  کالبدی،  نظیر  آن  مؤلفه  های  دیگر  و  داشته  قــرار  مطلوبتری 
وضعیت  در  چــنــدان  آمــوزشــی  و  مدیریتی  اقــتــصــادی،  ســاخــت  هــا، 

مطلوبی قرار ندارند ]1[.
بسطامی  نیا و همکاران )2016( در مطالعه  ای که بر روی عوامل 
انجام  زلزله  مقابل  در  دهدشت  تــاب  آوری  و  مقاومت  بر  تأثیرگذار 
که تاب  آوری اجتماعی، تاب  آوری اقتصادی،  شده، نشان داده  اند 
تاب  آوری سازمانی و تاب  آوری فنی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر 
که میزان تاب  آوری  کلی نشان داده  این مهم بوده است. البته آمار 
این شهر از نسبت باالیی برخوردار نبوده و رقم نهایی به  دست  آمده 

کمتر از 5 بوده است ]14[.
که اقدام  داداش  پور و عادلی )1394( در یکی از مطالعات خود 
کرده  اند، نشان داده  اند  به سنجش وضعیت تاب  آوری شهر قزوین 
کیفیت در تمامی ابعاد تاب  آوری  که لزومًا یک شهر از حد مطلوبی از 
قرار ندارد و این سطح مطلوبیت متغیر است، در همین رابطه بررسی 
شهر  تــاب  آوری،  ابعاد  تمام  میان  از  که  داده  نشان  همچنین  آنها 

کالبدی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد ]32[. قزوین ابعاد نهادی و 
هدف  با  که  خــود  پژوهش  در  هم   )1393( بــدری  و  لسبویی 
واق  کیله  چشمه  گردشگری  حوزه  های  تــاب  آوری  وضعیت  بررسی 
که در این  کالردشت نشان داده  اند  در تنکابن و سردآبرود واقع در 
به  عنوان  فــردی  عوامل  و  نهادی  عوامل  بررسی،  مــورد  حوزه  های 
عمل  کالبدی  تــاب  آوری  میزان  بر  عوامل  اثرگذارترین  از  مــورد  دو 

کرده  اند ]33[.
که با هدف  سلمانی  نیا و همکارن )1393( هم در پژوهش خود 
بررسی میزان تاب  آوری زلزله شهر سبزوار انجام شده، نشان داده  اند 
 32/23 بودن  دارا  با   3 ناحیه  سبزوار،  شهر  ناحیه   13 میان  از  که 
درصد بناهای ساخته  شده از خشت و چوب، 56/57 درصد معابر 
کمتر از 6 متر و 35/51 درصد بناهای با قدمت باالی 40  با عرض 
پایینتری برخوردار بوده  از تاب  آوری  سال، به نسبت سایر مناطق 

است ]34[.
روی  بر  که  خود  پژوهش  در  هم   )1392( همکاران  و  بهتاش 
که با توجه به میانگین  کالن  شهر تبریز انجام شده، نشان داده  اند 

که 2.23 به  دست آمده است -پایینتر از 3-  تاب  آوری در این شهر، 
قرار  تــاب  آوری  به لحاظ  کلی در وضعیت مطلوبی  به  طور  این شهر 

ندارد ]35[.
تــمــامــی مباحث  در  ــرده  ای  ــت ــس گ ــور  ــه  ط ب تـــــاب  آوری  مــفــهــوم 
مکاهش  جهت  کــارآمــد  سیاست  یک  به  عنوان  سیاسی،  و  علمی 
طبیعی  مخاطرات  از  ناشی  تهدیدات  برابر  در  جوامع  آسیب  پذیری 
وارد شده است ]36[. در متون و ادبیات موجود در رابطه با سوانح 
ح شده  گونی مطر کونا و مدیریت بحران، مفهوم تاب  آوری در ابعاد 
که،  که جوامع علمی بر آن اتفاق نظر دارند این است  است. آنچه 
گون اجتماعی،  گونا تاب  آوری مفهومی چندجانبه و متشکل از ابعاد 
این  در همه  مشترک  که هدف  است  نهادی  و  اقتصادی  کالبدی، 
به  کنش نسبت  وا بهترین  ارائه  و  پایداری  و  مقابله  »توانایی  ابعاد 

بحران وارده است« ]37[.
نحوه  شناخت  حقیقت  در  مختلف  ابعاد  در  ــاب  آوری  ت تبیین 
است ]38[ انسانی  و  طبیعی  مخاطرات  برابر  ابعاد  این  تأثیرگذاری 

و ]1[. در ادامه به توضیح این ابعاد پرداخته خواهد شد.
که با توجه به ابعاد چهارگانه یادشده، در پژوهش حاضر از بعد 
استفاده  تهران  کالن  شهر  در  شهری  منطقه  مقیاس  در  آن  کالبدی 

شده است.
و  شهرنشینی  رشـــد  بــه  رو  ــد  رونـ از  نــاشــی  محیطی  تــغــیــیــرات 
شهرگرایی در سده اخیر بسیار چشمگیر بوده و پیش  بینی  ها نشان 
می  دهند که در دهه  های آتی هم این روند رو به رشد، ادامه خواهند 
داشت ]41[. دگرگونی  های شرایط طبیعی وابسته به شهرنشینی بر 
پایدار  در  آنها  توانایی  و همچنین  و جهانی  کوسیستم  های محلی  ا
کنترل زیرساخت  ها در مقیاس جهانی  نگه  داشتن جمعیت شهری و 
گذاشته  اند. تقریبًا تمامی شهرهای امروزه در معرض شوک و    تأثیر 
کاهش انرژی و رشد  استرس  های آتی وابسته به تغییرات آب  وهوا، 
جهانی جمعیت قرار دارند ]42[. اقتصاد، مواد غذایی، حمل  ونقل 
و تولید مواد اولیه، همگی وابسته به سوخت  های فسیلی و صرف 
انرژی فراوان است و بافت  های شهری و ساختمانی موجود در آن ها 
از  ناشی  آتی  محیطی  شوک  های  و  استرس  برابر  در  مقاومت  برای 

جدول 3 ابعاد تاب  آوری را نشان می  دهد ]39[، ]12[، ]40[.

شاخصتعریفابعاد

اجتماعی
توانایی اعضای جوامع در مقابله مؤثر و اتخاذ اقدامات مشترک و 
کارآمد جهت رفع و بهبود اثرات ناشی از یک  اجتماعی درست، و 

یک مشکل، نظیر بازآفرینی محیط و مداخله درست.

گاهی جمعی، مهارت، نگرش، سرمایه  های  همبستگی اجتماعی، آ
اجتماعی، شبکه  های اجتماعی، درک محلی، احساس تعلق 

و دلبستگی به مکان، تمایل به حفظ ارزش  های فرهنگی و 
مسئولیت  پذیری.

اقتصادی
که  که قادر باشند  گونه  ای  کنش درست افراد به  سازگاری و وا

 به 
ً

کنند. این معیار عمدتا خسارت  های ناشی از سانحه را تعدیل 
قابلیت حیات اقتصادی جوامع اشاره دارد.

شدت و میزان خسارات وارده، ظرفیت و توانایی جبران خسارات و 
قابلیت بازگشت به شرایط اقتصادی و درامدی قبل، منابع درآمدی، 

سرمایه، بیمه، احیای فعالیت  های اقتصادی، اشتغال، وابستگی 
اشتغال به بخش  های خاص. 

نهادی
گرفتن از تجارب ناشی از  که با درس  به ویژگی  هایی اشاره دارد 

سوانح قبلی، می  تواند موجب ارائه برنامه  ریزی درست و تعدیل و 
کاهش مخاطرات شود.

پس اندازها و سرمایه  های خانوارها، بسترها و زیرساخت، عملکرد 
نهادها، دسترسی به اطالعات و نیروهای ماهر و آموزش  دیده، 

مسئولیت  پذیری، رهبری، آموزش و تجربه.

کالبدی

کنش جوامع و ظرفیت بازیابی پس از  ارزیابی و سنجش وا
سانحه در قالب اقداماتی نظیر پناهگاه  ها، واحدهای مسکونی و 
خدماتی، تسهیالت سالمت محور و زیرساخت  های شهری نظیر 

گازرسانی، جاده و دیگر زیرساخت  ها است. خطوط لوله، 

خطوط لوله، جاده  ها و زیرساخت  های حیاتی، شبکه  های 
گاه، نوع مسکن، نوع ساخت  وساز،  حمل  ونقل، ظرفیت پناه 

کم محیطی، فضاهای سبز، دسترسی  ها  و  ارتفاع ساختمان  ها، ترا
ویژگی  های جغرافیایی.
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که شهرها در سازگاری  که الزم است  آنچه  زلزله طراحی نشده  اند. 
کنون در بحث شهرهای تاب  آور  با حوادث و خطرات انجام دهند ا

ح می  شود ]43[و ]44[.  مطر
عــادی  زنــدگــی  اصلی  بــازتــاب  اضــطــراری،  شــرایــط  و  بحران  ها 
و  اجتماعی  لحاظ  به  که  می  شوند  راه  هایی  به  منتج  که  هستند، 
بر  شرایط  این  است،  کرده  بازسازی  به  وادار  را  جوامع  اقتصادی، 
گذاشته و جوامع هم از آنها تأثیر می  پذیرد. مخاطرات  جوامع تأثیر 
کاهش  سیستم  های  فقدان  اثر  در  که  دارند  را  این  قابلیت  طبیعی 
بزنند؛  رقم  را  و جبران  ناپذیری  ک  و مخاطرات هولنا خطر، سوانح 
گر از پیش آمادگی  که جوامع مورد هدف بحران، ا این در حالیست 
بخش  باشند،  داشته  آن  با  مقابله  بــرای  را  الزم  عملیاتی  و  ذهنی 
خواهد  کاهش  بحران  از  ناشی  آسیب  های  و  اغتشاشات  از  بزرگی 
تحمل  ظرفیت  که  است  شهری  شهرتاب  آور  واقــع  در  یافت ]15[. 
که با برنامه  ریزی و  گونه  ای  شوک  های وارده از یک خطر را دارد، به 
مدیریت درست، می  تواند قابلیت بازگشتی از این شوک  های وارده 
به بحران و سانحه را داشته و با برقراری سازگاری درست، بتواند به 

حالت عادی بازگردد ]16[و ]5[. 
که عواقب ناشی از زلزله  شهر تاب  آور در برابر زلزله شهری است 
در آن به حداقل رسیده باشد. در شهر تاب  آور اقدامات الزم جهت 
و  شده  اعمال  طبیعی  بالیای  از  ناشی  عواقب  کاهش  و  پیشگیری 
زیرساخت  ها،  از  حفاظت  جهت  هنگام  زود  هشدار  فناوری  های  از 
افراد و اموال آن ها، میراث فرهنگی، محیط زیست و سرمایه  های 
حادثه،  ع  وقــو از  پس  شهری  چنین  در  اســت.  برخوردار  اقتصادی 
قادر به اعمال استراتژی  های سریع جهت بهبودی و رفع مشکالت 

خدمات  و  فعالیت  ها  سرگیری  از  جهت  را  اساسی  خدمات  و  بــوده 
اجتماعی، نهادی و اقتصادی ارائه می  کند]45[.

ع تاب  آوری در موضوعات مورد بحث،  علی  رغم اهمیت موضو
اغلب مدیران شهری و دولت  های محلی درک روشنی از مخاطرات 
شهری، شرایط و روند اعمال تاب  آوری در شهرها را ندارند و همین 
کاهش توانایی آن ها در درک و مدیریت خطرات و عملکرد  منجر به 
آنها در مدیریت بحران  ها شده است]46[. در واقع شهر  نامطلوب 
تمام  و  توانایی یک سیستم شهری  به  اشاره  زلزله  برابر  تــاب  آور در 
مقیاس  های  در  فنی  و  محیطی  کالبدی،  اجتماعی،  ساختارهای 
جهت  الزم  اقدامات  به  سریع  دستیابی  در  زمانی  و  مکانی  مختلف 
مدیریت بحران، سازگاری با تغییرات و تغییر سیستم  های محدود 

کننده را دارد ]47[.
کاهش خطرات و تأثیرات ناشی  بنابراین الزم است تا به منظور 
شهروندان،  رفاه  و  ایمنی  افزایش  و  طبیعی  بالیای  دیگر  و  زلزله  از 
توسعه و مدیریت شهرها را به سمت تاب  آوری سوق داده تا بتوانند 
برای روبه  رو شدن با بحران آمادگی الزم را داشته باشند که این مهم 
نیازمند رویکردهای جامع و کلی  نگر است تا بتواند تمامی جوانب امر 

کند ]48[. را لحاظ 
این مشکالت در  کاهش پیامدهای  ح شد،  که مطر بنابرآنچه 
گاهی  های عمومی  گاهی مدیران شهری و سپس و آ ابتدا مستلزم آ
و  شاخصه  ها  شناخت  نیازمند  اول  درجــه  در  مهم  ایــن  که  اســت، 
عملکردهای تاب  آوری و شهر تاب  آور است تا در مواقع نیاز همگان 
ابتدا  بنابراین  کنند ]49[.  مشکالت  حل  به  ــدام  اق هم  با  همسو 
و  شناسایی  زلزله  برابر  در  تــاب  آور  شهر  شاخصه  های  که  است  الزم 

18 
 
 

 
 .[0] دهدمیرا نشان  آورتابچارچوب شهرهای  ؛1شکل

 

ی هایدر ابتدا مستلزم آگاهی مدیران شهری و سپس و آگاه این مشکالت پیامدهای کاهش بنابرآنچه که مطرح شد،
است  آورتابو شهر  آوریتابو عملکردهای  هاهشناخت شاخص که این مهم در درجه اول نیازمندعمومی است، 

ی شهر هاهشاخص است کهالزم  بنابراین ابتدا .[95]کننددر مواقع نیاز همگان همسو با هم اقدام به حل مشکالت  تا
 این مرحله از پژوهش، ودر  .کردی کارآمد ارائه هاحلراهشناسایی و سپس بر اساس آنها در برابر زلزله  آورتاب

ی اهصگرفته و مطالعات اسنادی، مهمترین شاخبا انجام مروری بر مطالعات صورت نخست، سؤالدر پاسخ به 
ادامه پژوهش بر اساس همین  در ار زیر ارائه شده کهکردو در قالب  گردآوریدر برابر زلزه  آورتابکالبدی شهر 

 .ی الزم شده استهالو تجزیه و تحلی های، اقدام به انجام بررسهامؤلفه

شکل1؛ چارچوب شهرهای تاب  آور را نشان می  دهد  ]8[.
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کرد. در این مرحله از  کارآمد ارائه  سپس بر اساس آنها راه  حل  های 
پژوهش، و در پاسخ به سؤال نخست، با انجام مروری بر مطالعات 
کالبدی  صورت  گرفته و مطالعات اسنادی، مهمترین شاخص  های 
که  کردار زیر ارائه شده  گردآوری و در قالب  شهر تاب  آور در برابر زلزه 
در ادامه پژوهش بر اساس همین مؤلفه  ها، اقدام به انجام بررسی  ها 

و تجزیه و تحلیل  های الزم شده است.
از  طبیعی  مخاطرات  که  واقعیت  این  به  توجه  با  کلی  به  طور 
و  محلی  ملی،  مدیریت  هستند،  انسانی  جــوامــع  الینفک  اجـــزای 
امن  جوامعی  ــاب  آوری  ت اصــول  کاربستن  به  با  میتواند  شهروندان 
آمادگی  انسانی  محیط  بحران  ها  مواقع  در  تا  کنند  خلق  تــاب  آور  و 
کنش سریع و قدرت بازسازی پس  مقابله با بحران، پاسخ  دهی و وا
کاهش خطرات و  از بحران را بیابد. بنابراین الزم است تا به منظور 
تأثیرات ناشی از زلزله و دیگر بالیای طبیعی و افزایش ایمنی و رفاه 
سوق  تــاب  آوری  سمت  به  را  شهرها  مدیریت  و  توسعه  شهروندان، 
داشته  را  الزم  آمادگی  بحران  با  شدن  روبــه  رو  برای  بتوانند  تا  داده 
کلی  نگر است ]48[. که این مهم نیازمند رویکردهای جامع و  باشند 

روش انجام پژوهش

که  کتشافی است  کاربردی–ا پژوهش حاضر از جمله تحقیقات 
به لحاظ هدف شناختی بوده و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی-
بــه صـــورت تلفیق  گــــردآوری اطــالعــات  مــقــایــســه  ای اســـت. روش 
مطالعات اسنادی-کتابخانه  ای و میدانی است. در طی فرآیند این 
تولید شده است. به این  گام  تــاب  آوری در طی 3  پژوهش، نقشه 
که ابتدا با مروری بر مطالعات صورت  گرفته اقدام به  صورت است 
شناسایی معیارهای تاب  آوری در برابر زلزله شده و سپس با انجام 
و داده  های الزم  توزیع پرسش  نامه اطالعات  و  بررسی  های میدانی 

به  اطــالعــات الزم  ــا،  داده  هـ کمی  سازی  از  ــردآوری شــده  انــد، پس  گـ
نرم  افزار GIS و محیط IDW وارد شده و مورد تحلیل فضایی قرار 
با  و  فازی  ازتوابع  استفاده  با  ایجادشده  الیه  های  سپس  گرفته  اند، 
بخش  در  شده  اند.  وزن  دهــی  فازی  تاپسیس  تحلیل  از  بهره  گیری 
پایانی تحلیل پس از اعمال ضرایب الیه  ها و بر اساس مدل تاپسیس 
و همپوشانی آن ها، میزان تاب  آوری محله  های منطقه مورد بررسی 
محاسبه شده است. در ادامه جهت روشن  تر شدن بحث به توضیح 

مختصری در رابطه با تکنیک فازی پرداخته خواهد شد.
روایی پرسش  نامه و پایایی پرسش  نامه

جهت سنجش روایی پرسش  نامه از نظر اساتید مجرب استفاده   
شده و با توجه به رفع ایرادات وارده به پرسش  نامه، روایی محتوای 
که  گرفت و جهت شناخت مخاطراتی  تایید قرار  پرسش  نامه مورد 
کارشناسان  از  نفر  هفت  نظر  از  می  کند،  تهدید  را  تهران   12 منطقه 

متخصص در این زمینه استفاده شده است.
کرونباخ استفاده  برای تعیین پایایی پرسش نامه هم از آلفای 
از 30 درصد جامعه تهیه انجام شده است؛ در صورتی   که  که  شده 
آلفای  اســت.  اعتبار  دارای  موردنظر  پرسش  نامه  باشد   0.7 بــاالی 
کرونباخ در پژوهش حاضر 83 درصد به  دست آمده است، بنابراین 

پرسش  نامه موردنظر دارای اعتبار است.

تحلیل شاخص  های پژوهش

میزان  اهــالــی  بین  از  آن  جــمــع  آوری  و  پــرســش  نــامــه  تهیه  بــا 
تحلیل  در  و  است  قرارگرفته  موردسنجش  اهالی  نظر  از  تــاب  آوری 
 GIS در   IDW ابــزار  از  جمع  آوری  شده  پرسش  نامه  شاخص  های 
کم، تمام محدوده  استفاده شده و با استفاده از ابزار درون یابی و ترا
ابتدا  که  ح  شــر ایــن  به  اســت.  شــده  فضایی  تحلیل  مطالعه  مــورد 

11 
 
 

 
 .دهدمیدر برابر زلزله را نشان  آورتابی کالبدی شهر هاصو شاخ هامؤلفه ؛2شکل 

به این واقعیت که مخاطرات طبیعی از اجزای الینفک جوامع انسانی هستند، مدیریت ملی، محلی  با توجه کلی طوربه
حیط م هاتا در مواقع بحران کنندخلق  آورتابجوامعی امن و  آوریتابو شهروندان میتواند با به کاربستن اصول 

راین الزم بناب .سریع و قدرت بازسازی پس از بحران را بیابددهی و واکنش آمادگی مقابله با بحران، پاسخ یانسان
ات ناشی از زلزله و دیگر بالیای طبیعی و افزایش ایمنی و رفاه شهروندان، تأثیراست تا به منظور کاهش خطرات و 

را  الزمشدن با بحران آمادگی  روروبهبرای  تا بتوانندسوق داده  آوریتاببه سمت را شهرها توسعه و مدیریت 
 .[90]است نگرکلیاین مهم نیازمند رویکردهای جامع و  داشته باشند که

 روش انجام پژوهش

که به لحاظ هدف شناختی بوده و از نظر ماهیت،  استاکتشافی –کاربردیهش حاضر از جمله تحقیقات پژو
و میدانی ای هکتابخان-روش گردآوری اطالعات به صورت تلفیق مطالعات اسنادی .استای همقایس-تحلیلی-توصیفی

به این صورت است که ابتدا با  .گام تولید شده است 3 در طی آوریتاباین پژوهش، نقشه  فرآینددر طی  .است
ام انجسپس با  شده ودر برابر زلزله  آوریتابگرفته اقدام به شناسایی معیارهای مروری بر مطالعات صورت

 ،هاهسازی دادپس از کمی اند،هشد گردآوریزم ی الهاهاطالعات و داد نامهپرسشی میدانی و توزیع هایبررس
ی هاهسپس الی اند،همورد تحلیل فضایی قرار گرفتوارد شده و  IDWو محیط  GIS افزارنرماطالعات الزم به 

 انی تحلیلدر بخش پای .اندهشد دهیوزنتحلیل تاپسیس فازی گیری از بهره توابع فازی و بااستفاده از باشده ایجاد
ی منطقه مورد هاهمحل آوریتابو بر اساس مدل تاپسیس و همپوشانی آنها، میزان  هاهپس از اعمال ضرایب الی

کالبدی شهر تاب  آور در برابر زلزله را نشان می  دهد. شکل 2؛ مؤلفه  ها و شاخص  های 
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هر  تولیدشده  الیه  های  سپس  شــده.  وارد   GIS محیط  در  داده  هــا 
گذاری می  شود  شاخص را در وزن به  دست  آمده آن ضرب و روی هم 

و نقشه نهایی تحلیل فضایی ترسیم می  شود. 
تکنیک تاپسیس فازی

ارائه  یون  و  هوانگ  وسیله  به   1981 سال  در  تاپسیس  روش 
گروهی از افراد  گزینه به وسیله فرد یا  شد. در این روش m عامل یا 
تصمیم  گیرنده مورد ارزیابی قرار می گیرند. این تکنیک بر این اصل 
عامل  با  را  فاصله  کمترین  باید  انتخابی  عامل  هر  که  است  استوار 
ایده آل )مهم  ترین( و بیشترین فاصله را با عامل ایده آل منفی )کم 
میزان  روش  ایــن  در  دیگر  عبارت  به  باشد،  داشته  اهمیت ترین( 
فاصله یک عامل با عامل ایده آل و ایده آل منفی سنجیده می  شود 
به  اســت.  عوامل  اولویت  بندی  و  درجه  بندی  معیار  خود  همین  و 
که در آن عناصر ماتریس  عبارت دیگر، تاپسیس فازی روشی است 
یا وزن های متعلق به هر شاخص به صورت فازی بیان می شوند. 
برای انجام عملیات به شیوه تاپسیس فازی می  توان از روش های 
به  وضع  شده  روش  آنها  متداول ترین  از  که  گرفت  بهره  متفاوتی 
که در ادامه روش انجام آن آورده شده  وسیله چن و هوانگ است 

است:
K و  گزینه   n اساس  بر  داده هــا  ماتریس  اول- تشکیل  مرحله 

شاخص.
مرحله  این  انجام  برای  داده ها:  استانداردسازی  دوم-  مرحله 
 -Xj کثر میزان هر ستونXj+  و حداقل آن  که حدا ابتدا الزم است 
استانداردسازی  به  زیر  روابط  از  استفاده  با  مشخص شده و سپس 

ماتریس تصمیم اقدام شود:
که  بـــه  طـــوری  بــاشــنــد،  ــورت مثلثی  بــه صــ ــازی  ــ ف اعــــداد  ــر  گـ ا
کمترین    ( , , )j j j jX a b c− −−− = و بیشترین   ( , , )j j j jX a b c+ +++ =

امتیازات را به خود اختصاص داده باشند، می توان با بهره برداری از 
کرد.  رابطه شماره 1 اقدام به استانداردسازی ماتریس تصمیم 

رابطه شماره 1

j B∈maxj ijc c=
    

j C∈minj ija a− =

مرحله سوم-  محاسبه ماتریس بی مقیاس وزین است. پس از 
از  رامی  توان   وزین  استاندارد  ماتریس  استاندارد،  ماتریس  تشکیل 
 )Wj( که در این مطالعه وزن کرد.  طریق رابطه شماره 2 محاسبه 

معیارها از روش سلسه مراتبی فازی محاسبه خواهد شد.
رابطه شماره 2

که جواب  مرحله چهارم- محاسبه ایده آل مثبت و منفی است. 
ایده آل مثبت )A+( و ایده آل منفی)A-( را برای اعداد فازی مثلثی 

کرد.  از طریق رابطه شماره 3 می  توان محاسبه 
رابطه شماره 3

, , ; 1,2,3,... ,

, , ; 1,2,3,... ,

ij ij ij

j j j

j j j

ij ij

a b c
i m j B

c b a

a b c
i m j C

bc ij a

r
+ + +

− − −

 
  = ∈
 
 
 
  = ∈
 
 


= 


ij ij jV r w=

� � � �( )1 2 3, .,, .. nA V V V V
+ + + ++ =

� � � �( )1 2 3, .,, .. nA V V V V
− − − −− =

مثبت  ــده آل  ایـ از  گزینه  هــر  فاصله  محاسبه  پنجم-  مرحله 
 5 و   4 شماره  روابــط  صــورت  به  که  اســت   )D-ij(منفی و   )D+ij(

محاسبه می شودم
رابطه شماره 4

2 2 2
1 1 1

2 2 2
2 2 2

1( )]( ) 1) ( 1) ( 1) [
3

1( )]( ) 1) ( 1) ( 1) [ ...
3

D L m u

l m u

+ = − + − + − +

− + − + − +

رابطه شماره 5

مرحله ششم- در مرحله پایانی می توان نزدیکی نسبی هر گزینه 
کرد.  که از طریق رابطه 6 محاسبه  به ایده آل ها را 

رابطه شماره 6

منبع:  ]50[،  ]51[،  ]52[.

متغیرهای پژوهش

کالبدی  که پژوهش حاضر با هدف سنجش تاب  آوری  از آنجا 
کالبدی  بعد  به  تنها  آن  متغیرهای  خاطر  ایــن  به  گرفته،  صــورت 
که در شکل زیر به آن ها اشاره  منطقه مورد مطالعه خالصه شده  اند 
شده است. گفتنی است که برخی از این متغیرها به صورت میدانی، 
موجود  اسناد  اساس  بر  و  سازمانی  صورت  به  برخی  و  پرسش  نامه 

بررسی خواهند شد.

جامعه آماری و حجم نمونه

تهران  کالن  شهر   12 منطقه   ،1397 ســال  در  حاضر  پژوهش 
گرفته است. با توجه به اینکه افراد جزء مهم جامعه تاب  آور  انجام 
آرا  جمع  آوری  به  اقدام  پرسش  نامه  از  استفاده  با  بنابراین  هستند؛ 
این پژوهش 350  آماری  و نظریات شهروندان شده است. جامعه 
تصادفی  به  طور  که  هستند   12 منطقه  محالت  تمامی  اهالی  از  نفر 

پرسش  نامه بین آنها توزیع شده است.
گردآوری داده  ها

کلی منطقه به  داده  های الزم در رابطه با شناخت ویژگی  های 
در  که  محالت-  توسعه  اسناد  به  ع  رجــو نظیر  مختلفی  روش  هــای 
گسترده جمع  آوری شده  اند. استفاده  از مطالعات  طی مجموعه  ای 
مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  آخرین  آمــاری  بلوک  های  از 
محالت  اجتماعی  اقتصادی،  ویژگی  های  تحلیل  -جهت   )1395(
کاربری اراضی موجود  منطقه برای استفاده از داده  های مربوط به 
کالبدی  ح تفصیلی- جهت استخراج ویژگی  های  در نقشه  های طر
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اهالی  بین  پرسش  نامه  توزیع  و  منطقه  محالت  اراضــی  کاربری  و 
محله  های مختلف منطقه بوده است. 

سؤاالت و اهداف پژوهش
پژوهش حاضر با هدف رسیدن به پاسخ دو پرسش اصلی زیر 

انجام شده است:
کدامند؟. 1 کالبدی تاب  آوری در برابر زلزله  شاخص  های 
برابر . 2 در  تــاب  آوری  میزان  لحاظ  به   12 منطقه  وضعیت 

زلزله چگونه است؟
تــاب  آوری . 3 لحاظ  به   12 منطقه  تهدیدهای  و  ظرفیت  ها 

کدامند؟
که هدف اصلی انجام آن:

ادبــیــات . 4 بــه  تــوجــه  بــا  کالبدی  ــاب  آوری  ــ ت ادبــیــات  بسط 
پژوهش؛

کالبدی تاب  آوری در برابر زلزله؛. 5 تعیین شاخص  های 
لحاظ . 6 به   12 منطقه  تهدیدهای  و  ظرفیت  ها  شناخت 

تاب  آوری و
کالبدی منطقه 12 تهران در برابر . 7 تحلیل میزان تاب  آوری 

زلزله است.

محدوده پژوهش
آن  تولد  نقطه  و  قدیم  تهران  مرکزی  تهران،هسته   12 منطقه 
که در منابع قرون ششم و هفتم از آن یادشده،  است. این منطقه 
آن  از  همچنین  مــــی  رود.  شــمــار  بــه  تــهــران  شهر  شکل  گیری  مــرکــز 
که دربرگیرنده ی محدوده  تاریخی تهران  کالبد  کانون  می  توان به 
که فقط  دیوار طهماسبی و پس  ازآن محدوده تهران ناصری است 

کرد. ج از این منطقه قرار دارد، تعبیر  اندکی خار
نهادهای  و  خــدمــات  از  زیـــادی  بخش  های  استقرار  دلیل  بــه 
سطوح  اختصاص  هم  و  فراشهری(  و  شهری  مقیاس  )با  سیاسی 
کاربری فرامنطقه  ای و سطوح باالتر  وسیعی از اراضی این منطقه به 
کارکرد  دارای  منطقه  تجاری  کاربری  درصــد   95 مثال  )به  عنوان   
گرفته  نام  تهران  شهر  تجاری  قلب  منطقه  این  اســت(  فرامنطقه 
کرد. با این  که می  توان آن را به  عنوان مرکز ثقل شهر تهران قلمداد 
گرفته  که بافت شهری آن عمدتًا قبل از دهه 40 شکل      وجود از آنجا 
کیفیت ساخت  که از  و بخش مهمی از ساخته  های بعد از این دهه 
بافت  از  نمونه  ای  به  را  منطقه  ایــن  نیستند،  بــرخــوردار  مطلوبی 

کرده است. فرسوده بخش مرکزی تهران تبدیل 
از عناصر و فضاهای شاخص  گرچه بسیاری  با این اوصاف و ا
بیش  و  است  رفته  بین  از  تهران   12 منطقه  در  قدیمی  کیفیت  با و 

19 
 
 

عد متغیرهای آن تنها به ب به این خاطر ،کالبدی صورت گرفته آوریتاباز آنجا که پژوهش حاضر با هدف سنجش 
ین است که برخی از ا گفتنی .به آنها اشاره شده استکه در شکل زیر  اندهخالصه شدمنطقه مورد مطالعه کالبدی 

 .دشو برخی به صورت سازمانی و بر اساس اسناد موجود بررسی خواهند  نامهپرسشمتغیرها به صورت میدانی، 

 .دهدمیمتغیرهای پژوهش را نشان  ؛3شکل 

 جامعه آماری و حجم نمونه

با توجه به اینکه افراد جزء مهم جامعه  .تهران انجام گرفته است شهرکالن 12، منطقه 1358ژوهش حاضر در سال پ
آماری  جامعه .آرا و نظریات شهروندان شده است آوریجمعاقدام به  نامهپرسشبا استفاده از هستند؛ بنابراین  آورتاب

 هتوزیع شد آنهابین  نامهپرسش تصادفی طوربهکه  ندهست 12تمامی محالت منطقه  اهالینفر از  398این پژوهش 
 .است

 هاهگردآوری داد

 -ی مختلفی نظیر رجوع به اسناد توسعه محالتهاشبه رو ی کلی منطقههایی الزم در رابطه با شناخت ویژگهاهداد

شکل 3؛ متغیرهای پژوهش را نشان می  دهد.
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گلستان،  کاخ  مجموعه  ملی،  باغ  میدان  و  شهری  حمل  ونقل  در 
شکل  ضمن  یکدیگر  کنار  در  بــازار  تاریخی  مجموعه  و  سبزه  میدان 
کلی شهر تهران به دلیل ارتباط  دادن به مرکزیت منطقه 12 و هسته 
دیگر  در  که  داده  انــد  شکل  را  شرایطی  یکدیگر  با  سیستمی  معنادار 

مناطق تهران یافت نمی  شود. 

 یافته  های پژوهش

به  انــجــام  شــده  تحلیل  های  از  حــاصــل  نتایج  بخش  ایــن  در 
تفکیک معیارهای مورد بررسی ارائه شده است. 

امــا  مـــی  شـــود،  مــحــســوب  فـــرســـوده  منطقه  ســطــح  از  یــک  ســوم  از 
کمابیش با استخوان  بندی تاریخی شهر  استخوان  بندی موجود آن 
بازار مرکز ثقل منطقه است و قطب  هایی چون  انطباق دارد؛ هنوز 
کانون  های اصلی  ارگ، میدان توپخانه، باغ ملی و میدان بهارستان 
آن به شمار می  آیند. با توجه به پیشینه تاریخی و همچنین وجود 
جاذبه  های متعدد ازجمله بازار، ارگ تاریخی، بناها و ابنیه پرقدمت 
سطوح  توجه  مــورد  منطقه  ایــن  تهران  تاریخی  ویترین  به  عنوان 
ویژگی  های  از  غیر  دارد.  ــرار  ق بین  المللی  و  ملی  محلی،  مختلف 
کالبدی و توزیع  تاریخی اهمیت فعلی این بخش به علت ساختار 
فضایی بافت شهری است. هسته مرکزی منطقه )میدان توپخانه( 
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تهران از بین رفته است  12با این اوصاف و اگرچه بسیاری از عناصر و فضاهای شاخص و باکیفیت قدیمی در منطقه 
بندی استخوان کمابیش با بندی موجود آنشود، اما استخوانسوم از سطح منطقه فرسوده محسوب میو بیش از یک

هایی چون ارگ، میدان توپخانه، باغ ملی و میدان قطبتاریخی شهر انطباق دارد؛ هنوز بازار مرکز ثقل منطقه است و 
زجمله های متعدد ابا توجه به پیشینه تاریخی و همچنین وجود جاذبه .آیندهای اصلی آن به شمار میبهارستان کانون

، این منطقه مورد توجه سطوح مختلف محلی تاریخی تهران عنوان ویترینبه ر، ارگ تاریخی، بناها و ابنیه پرقدمتبازا
اهمیت فعلی این بخش به علت ساختار کالبدی و توزیع فضایی  های تاریخیغیر از ویژگی .المللی قرار داردملی و بین

ونقل شهری و میدان باغ ملی، مجموعه کاخ گلستان، هسته مرکزی منطقه )میدان توپخانه( در حمل .بافت شهری است
 و هسته کلی شهر تهران 12ضمن شکل دادن به مرکزیت منطقه  وعه تاریخی بازار در کنار یکدیگرو مجممیدان سبزه

  .شوداند که در دیگر مناطق تهران یافت نمیشرایطی را شکل داده ارتباط معنادار سیستمی با یکدیگربه دلیل 

 
 .دهدمیمحدوده مورد مطالعه را نشان  جغرافیایی موقعیت ؛9شکل

 
 ی پژوهشهاهیافت -3

 .به تفکیک معیارهای مورد بررسی ارائه شده است شدهی انجامهالنتایج حاصل از تحلی در این بخش

شکل4؛ موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه را نشان می  دهد.

  
کم وضعیت نقشه کم نقشه فرسوده بافت ترا  صنعتی و کارگاهی یهاتفعالی ترا

  
کم ساختمانی هاهرا شبکه و هایدسترس وضعیت تحلیل نقشه  نقشه تحلیل وضعیت ترا

  
 شهری باز فضاهای دسترسی به  نقشه امدادی یهایکاربر به دسترسی وضعیت نقشه
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کم وضعیت نقشه کم نقشه فرسوده بافت ترا  صنعتی و کارگاهی یهاتفعالی ترا

  
کم ساختمانی هاهرا شبکه و هایدسترس وضعیت تحلیل نقشه  نقشه تحلیل وضعیت ترا

  
 شهری باز فضاهای دسترسی به  نقشه امدادی یهایکاربر به دسترسی وضعیت نقشه

  
 منزل وسایل چیدمان تحلیل نقشه عمومی ونقلحمل به دسترسی نقشه

  
 بحران زمان برای آبرسانی شبکه وضعیت نقشه بحران زمان برای تلفن ارتباطی خطوط وضعیت نقشه

  
 بحران زمان برای برق شبکه وضعیت نقشه بحران زمان برای گاز انتقال خطوط وضعیت نقشه

  
 تفکیکی قطعات ریزدانگی تحلیل نقشه بحران زمان در اینترنت به دسترسی وضعیت نقشه

کم که محالت فردوسی، ارگ،  دهدمینشان  21منطقه  بافت فرسوده شواهد حاصل از تحلیل ترا

کم باالی بافت فرسوده  هانبخشی از بهارستان و اطراف بازار به دلیل ماهیت تجاری آ دارای ترا

کم بافت فرسوده وضعیت به لحا 21ه شمیران در میان محالت منطقه محله درواز .هستند ظ ترا

 .لوب قرار دارندتری را دارد و سایر محالت در وضعیت بینابینی متوسط و مطمطلوب

محالت بهارستان و فردوسی دارای عمق  21فضای منطقه  بر اساس نقشه تحلیل فضایی عمق

کمتری نسبت به سایر محالت است در سایر محالت هر چه به مرکز محالت نزدیک  .فضای 

ترین وضعیت در محالت آبشار، قیام، ارگ، سنگلج نامطلوب .یابدیم عمق فضا افزایش میشومی

 .تختی وجود دارد و سایر محالت در وضعیت متوسط رو به نامطلوب قرار دارندو 

 
کم نقشه  صنعتی و کارگاهی یهاتفعالی ترا
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کم بافت فرسوده منطقه 12 نشان  شواهد حاصل از تحلیل ترا
اطراف  و  بهارستان  از  بخشی  ارگ،  فردوسی،  محالت  که  می دهد 
کم باالی بافت فرسوده  بازار به دلیل ماهیت تجاری آن ها دارای ترا
هستند. محله دروازه شمیران در میان محالت منطقه 12 به لحاظ 
کم بافت فرسوده وضعیت مطلوب تری را دارد و سایر محالت در  ترا

وضعیت بینابینی متوسط و مطلوب قرار دارند.
بر اساس نقشه تحلیل فضایی شبکه معابر منطقه 12 به دلیل 
لحاظ  به  آن  بودن  قدیمی  و  منطقه  این  در  تجاری  کاربری  غلبه 
روبه  رو  فراوانی  مشکالت  با  منطقه  این  معابر  شبکه  و  دسترسی  ها 
کندی  به  محدوده  این  در  دسترسی  ها  تا  می  شود  باعث  که  است 
صورت پذیرد و شبکه موجود جوابگوی نیازهای روزمره نیست. در 
این بین شبکه معابر نزدیک به بازار بزرگ تهران به دلیل ماهیت 

تجاری )قلب تجاری تهران( وضعیت بسیار نامطلوبی دارند.
بر اساس نقشه تحلیل فضایی شبکه معابر منطقه 12 به دلیل 
لحاظ  به  آن  بودن  قدیمی  و  منطقه  این  در  تجاری  کاربری  غلبه 
روبه رو  فراوانی  مشکالت  با  منطقه  این  معابر  شبکه  و  دسترسی ها 
کندی  به  محدوده  این  در  دسترسی ها  تا  می شود  باعث  که  است 
صورت پذیرد و شبکه موجود جوابگوی نیازهای روزمره نیست. در 
این بین شبکه معابر نزدیک به بازار بزرگ تهران به دلیل ماهیت 

تجاری )قلب تجاری تهران( وضعیت بسیار نامطلوبی دارند.
که  اســت  روشــن   12 منطقه  در  کم  ترا تحلیل  نقشه  اســاس  بر 
و  مطلوب  وضعیت  در  نسبتا  ایــران  و  آبشار  کوثر،  قیام،  محالت 
نسبی  کمیت  حا هــم  شمالی  بخش  محالت  دارنـــد.  ــرار  ق متوسط 
بسیار  وضعیت  دارای  محالت  سایر  و  است  نامطلوب  وضعیت  با 

نامطلوب به لحاظ این شاخص هستند.
بر اساس نقشه تحلیل فضاهای باز شهری در منطقه 12 روشن 
دارای  بیش  و  کم  که  منطقه  شمالی  بخش های  از  غیر  که  است 
این  نظر  از   12 منطقه  محالت  سایر  هستند  ــزرگ  ب بــاز  فضاهای 
زمین  باالی  ارزش  دارد.  قرار  نامطلوبی  بسیار  وضعیت  در  شاخص 
تجاری  قلب  که  منطقه  این  در  تجاری  کاربری های  باالی  سود  و 
کاربری بصورت مجاز و  تهران و ایران است باعث شده تا تغییرات 

کاربری های تجاری شکل بگیرد. غیر مجاز به سمت 
هر   12 منطقه  در  گسل  خط  از  فاصله  تحلیل  نقشه  اســاس  بر 
است  فراوانی  بسیار  گسل های  دارای  تهران  استان  محدوده  چند 
گسل جنوب و شمال ری  کننده آن  گسل های تهدید  اما مهمترین 

گسل شمال تهران است. از نظر خطر زلزله تمامی  کهریزک و  گسل  و 
محدوده منطقه 12 را خطر یکسانی تهدید می کنند به همین دلیل 
نقشه فضایی خطرپذیری آن توجیه فنی ندارد و تمامی منطقه به 

شکل یکسانی در معرض خطر زلزله  هستند.
کارگاهی و صنعتی منطقه  فعالیت های  کم  ترا نقشه  اساس  بر 
وضعیت  با  منطقه  سطح  در  غالب  کمیت  حا که  اســت  روشــن   12
مطلوب و بسیار مطلوب است. بیشتر محالت بخش شرقی منطقه 
کوثر، قیام، ایران و دروازه شمیران از نظر این شاخص  شامل آبشار، 
محالت  سایر  و  دارند  قرار  نامطلوب  بسیار  و  نامطلوب  وضعیت  در 

کارگاهی و صنعتی هستند. کمتر در معرض فعالیت های 
که  بررسی تحلیل چیدمان وسایل منزل منطقه 12 نشان داده 
در این بخش از پاسخگویان خواسته شده تا میزان این ثابت سازی 
شاخص  این  در  کنان  سا کنند.  بیان  خود  منازل  در  را  چیدمان  و 
پاسخ های خود را در قالب دانش چیدمان وسایل داده اند. تحلیل 
کنده  پرا بصورت  پاسخ ها  که  می دهد  نشان  شاخص  این  فضایی 
گاه های  گره  بوده و پاسخ ها از وضعیت مطلوب تا نامطلوب بصورت 
کوچک نشان داده شده است. در این میان بهترین وضعیت مربوط 

به محالت ارگ و سنگلج بوده است.
 12 منطقه  عمومی  حمل ونقل  بــه  دسترسی  تحلیل  بــررســی 
کم  کنان  کنان به ویژه سا که حمل ونقل عمومی برای سا نشان داده 
که غالب خانوارها را شامل می شود اهمیت فراوانی دارد. در  درآمد 
هستند.  شهری  شریان های  نقش  مکمل  عمومی  حمل ونقل  واقع 
و  دارد  قــرار  تهران  کالن شهر  مرکز  در   12 منطقه  اینکه  به  توجه  با 
گسترش حوزه نفوذ مترو تهران در این منطقه حمل ونقل  همچنین 
کالبدی  تــاب آوری  و  زندگی  کیفیت  در  زیادی  بسیار  عمومی نقش 
با  به داخــل منطقه  روزانــه  تــردد  این وجــود حجم  با  منطقه دارد. 
نقش تجاری و حکومتی باعث شده است تا بسیاری از پاسخگویان 

کنند. وضعیت این شاخص را نامطلوب اعالم 
خطوط  - آبرسانی،  شبکه  تلفن،  ارتباطی  خطوط  وضعیت 

گاز و شبکه برق در زمان بحران انتقال 
هستند  زنــدگــی  بـــرای  مهم  امــکــانــات  جمله  از  زیــرســاخــت  هــا 
کیفیت  و  استحکام  ــد.  دارنـ بــحــران  هنگام  در  ــژه  ای  ویـ نقش  کــه 
کاهش خسارات جانی  زیرساخت  ها می  تواند در مواقع بحران باعث 
از این زیرساخت  ها، زیرساخت شبکه مخابراتی  و مالی شود. یکی 
ع بحران از اهمیت  که برای ارتباط  گیری در زمان وقو و تلفن است 

ویژه  ای برخوردار است.
مخابرات  ارتباطی  شبکه  های  روزافــزون  گسترش  به  توجه  با 
این  و  نیست  استثناء  مقوله  این  از  هم   12 منطقه  ایــران،  در  پایه 
اما  اســـت.  داشــتــه  را  خــوبــی  گسترش  منطقه  ــن  ای در  زیــرســاخــت 
دارد  تفاوت  عادی  حالت  با  که  است  ویــژه  ای  زمان  بحران،  زمان 
را  زیرساخت  ها  پاسخگویی  و  بحران  ها  این  بیش  و  کم  کنان  سا و 
توجه  با  تا  شده  خواسته  پاسخگویان  از  شاخص  این  در  دیده  اند. 
کنند.  ارزیابی  را  تلفن  زیرساخت  وضعیت  آن  ها  گذشته  تجربه  به 
که زلزله خفیفی بود و  با توجه به تجربه زلزله سال 1396 در تهران 
خسارات مالی و جانی زیادی نداشت اما ارتباط تلفنی دچار اختالل 

  
 تفکیکی قطعات ریزدانگی تحلیل نقشه بحران زمان در اینترنت به دسترسی وضعیت نقشه

کم که محالت فردوسی، ارگ،  دهدمینشان  21منطقه  بافت فرسوده شواهد حاصل از تحلیل ترا

کم باالی بافت فرسوده  هانبخشی از بهارستان و اطراف بازار به دلیل ماهیت تجاری آ دارای ترا

کم بافت فرسوده وضعیت به لحا 21ه شمیران در میان محالت منطقه محله درواز .هستند ظ ترا

 .لوب قرار دارندتری را دارد و سایر محالت در وضعیت بینابینی متوسط و مطمطلوب

محالت بهارستان و فردوسی دارای عمق  21فضای منطقه  بر اساس نقشه تحلیل فضایی عمق

کمتری نسبت به سایر محالت است در سایر محالت هر چه به مرکز محالت نزدیک  .فضای 

ترین وضعیت در محالت آبشار، قیام، ارگ، سنگلج نامطلوب .یابدیم عمق فضا افزایش میشومی

 .تختی وجود دارد و سایر محالت در وضعیت متوسط رو به نامطلوب قرار دارندو 

 
کم نقشه  صنعتی و کارگاهی یهاتفعالی ترا
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کنان  سا کثریت  ا تجربه  همان  اساس  بر  که  شد  گسترده  ای  بسیار 
کرده  اند. وضعیت این شاخص را نامطلوب اعالم 

از  یکی  اینکه  علی  رغم   ،12 منطقه  آبرسانی  شبکه  بررسی  در 
زیرساخت  های شهری، شبکه آبرسانی است، اما تنها محالت ارگ، 
سنگلج، تختی و ایران از نظر این شاخص در وضعیت مطلوبی قرار 
کوثر از نظر این شاخص در وضعیت  داشته و محالت آبشار، قیام و 
بینابینی  وضعیت  در  محالت  سایر  دارنـــد.  ــرار  ق نامطلوب  بسیار 

نامطلوب تا متوسط قرار دارند.
شهری  اساسی  تأسیسات  از  شهری  هر  در  گاز  انتقال  خطوط 
است. این خطوط معموال بصورت زیرزمینی انتقال پیدا می  کنند و 
بیشترین خطرات در زمان بحران را به دلیل انفجار و آتش سوزی 
دارند. هر چند فشار شبکه در زمان بحران هم از عوامل مهم است 
فشار  افت  هستند.  مهم  هم  آن  تأسیسات  و  فشار  این  مدیریت  و 
زمان بحران خود می  تواند عامل تشدید  یا قطع شدن آن در  و  گاز 
در  دهد.  خ  ر سال  سرد  فصل  در  بحران  اینکه  به  ویژه  شود  بحران 
گاز شهری  کیفیت فشار  این شاخص از پاسخگویان خواسته شده تا 
کنند.  بیان  گذشته  و  حــال  شرایط  به  توجه  با  بحران  زمــان  در  را 
محالت فردوسی، بهارستان و دروازه شمیران از نظر این شاخص در 
وضعیت مطلوبی قرار دارند. سایر محالت نسبت به این شاخص در 

وضعیت نامطلوب و بسیار نامطلوب قرار دارند.
که  است  شهری  زیربنایی  تأسیسات  جمله  از  هم  برق  شبکه 
کارایی آن در بحث تاب  آوری بسیار مهم است. شبکه  استحکام و 
از  عبارتند  آن هــا  مهمترین  که  هستند  وظایفی  دارای  شهرها  برق 
تامین برق مردم شهر، تامین برق مورد نیاز دستگاه  های تأسیسات، 
کارگاه  های  و  بــزرگ  و  کوچک  کارخانه  های  نیاز  مــورد  برق  تامین 
شبکه  یک  سازمان  ها.  تأسیسات  نیاز  مورد  برق  تامین  و  گون  گونا
و  نامبرده  برقی  نیازهای  و  وظــایــف  باشد  ــادر  ق باید  شهری  بــرق 
در  دهد.   انجام  بخوبی  موجود  استانداردهای  برابر  را  آن ها  نظایر 
شهری  برق  کیفیت  تا  شده  خواسته  پاسخگویان  از  شاخص  این 
کنند.  بیان  گذشته  و  حــال  شرایط  به  توجه  با  بحران  زمــان  در  را 
نظر  از  شمیران  دروازه  و  قیام  آبشار،  بهارستان،  فردوسی،  محالت 
این شاخص در وضعیت مطلوبی قرار دارند. محالت شهید هرندی، 
وضعیت  در  شاخص  ایــن  به  نسبت  کوثر  و  تختی  بــازار،  سنگلج، 
وضعیت  در  محالت  سایر  دارنــد.  قرار  نامطلوب  بسیار  و  نامطلوب 

بینابینی مطلوب و متوسط و نامطلوب قرار دارند.
- وضعیت دسترسی به اینترنت در زمان بحران و تحلیل ریزدانگی 

قطعات تفکیکی
حق  به  عنوان  اینترنت  به  دسترسی  حق  متحد  ملل  سازمان 
ــالع رســانــی  دســتــرســی بــه ارتــبــاطــات حــداقــلــی و ســرویــس  هــای اطـ
این  اســـت.  ــرده  کـ عــنــوان  بشر  اســاســی  حــقــوق  از  یکی  بــه  عــنــوان 
درباره  سران  جهانی  در اجــالس   2003 سال  در  همچنین  پیشنهاد 
ــران هم  ایـ کــشــور  ــد ]53[. در  ــ ح ش جامعه اطــالعــاتــی مــجــددا مــطــر
همراه  اینترنت  متفاوت  قالب  های  در  اینترنت  به  دسترسی  گرچه  ا
اما  گسترده شده است؛  اینترنت خانگی در چند سال اخیر بسیار  و 
کثریت جامعه آماری پاسخگویان وضعیت دسترسی به اینترنت را  ا
از  در منطقه  اینترنت  بیشترین مشکل  که  کرده  اند  بیان  نامطلوب 

دیدگاه این افراد، سرعت پایین آن بوده است. باید این نکته را یاد 
که سرعت اینترنت به  ویژه اینترنت همراه برای زمان بحران  آور شد 

بسیار حائز اهمیت است.
خیابان  الگوی  با  تلفیق  در  بافت  دانگی  درشــت  و  ریزدانگی 
دسترسی  پذیری  می  کند.  تعریف  را  نفوذپذیری  بلوک  ها،  انــدازه  و 
که در عمل بدست می  آید. هر چه  معیار مرتبط با نفوذپذیری است 
می  کند،  ممکن  را  کمتری  انتخاب  های  باشد  ریزدانه  تر  محیطی 
کالبدی را کاهش  بنابراین هم نفوذپذیری بصری و هم نفوذپذیری 
که تغییر شکل در شبکه به صورت غیر منظم  گونه  می  دهد . همان 
کاهش  را  پتانسیل  های حرکتی  کاهش نفوذپذیری، بصری  بدلیل 
کمیت نسبی با وضعیت نامطلوب  می  دهد. از نظر این شاخص حا
محالت  سایر  کوثر  و  قیام  محالت  از  بغیر  است،  نامطلوب  بسیار  و 
تـــاب  آوری  نظر  از  کــه  هستند  شــدیــدی  قطعات  ریــزدانــگــی  دارای 

وضعیت مناسبی نیست.
اساس  بر  تحقیق  شاخص  های  به  وزن  دهـــی  و  اولویت  بندی   -

تکنیک تاپسیس فازی

جدول 4؛ جدول وزن  دهی و اولویت  بندی شاخص  های تحقیق بر 
اساس تکنیک تاپسیس فازی را نشان می  دهد.

اولویتCFشاخص  ها

0.0889833وضعیت بافت فرسوده

0.0789334عمق فضا

0.0751845دسترسی  ها و شبکه راه  ها

کم ساختمانی 0.04614111ترا

کاربری  های امدادی و دسترسی  وضعیت 
0.04252312به آن  ها

0.0693836فضاهای باز شهری

گسل 0.0964611فاصله از خط 

کارگاهی و صنعتی کم فعالیت  های  0.0628267ترا

0.02897716چیدمان وسایل منزل

0.0693836دسترسی به حمل  ونقل عمومی

وضعیت خطوط ارتباطی تلفن برای زمان 
0.0600318بحران

0.04252313وضعیت شبکه آبرسانی برای زمان بحران

گاز برای زمان بحران 0.04980110وضعیت خطوط انتقال 

0.0510039وضعیت شبکه برق برای زمان بحران

وضعیت دسترسی به اینترنت در زمان 
0.03759314بحران

0.0925842ریزدانگی قطعات تفکیکی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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 نتیجه  گیری
گام اول و مهم برنامه  ریزی در مواقع پیش از بحران، شناخت 
تهیه  زمینه،  ایــن  در  که  اســت.  آسیب  پذیر  شهری  موقعیت  های 
کارآمد  اقدامات  مهمترین  از  یکی  می  تواند  تــاب  آوری  نقشه  های 
قلمداد شود. در پژوهش حاضر سعی بر آن شد که بر پایه مجموعه  ای 
در  تهران  کالن  شهر   12 منطقه  ــاب  آوری  ت فضایی،  تحلیل  های  از 
مقابل زلزله بررسی شود. نگاه فازی به مسئله آسیب  پذیری پاسخ 
روشنی به عدم قطعیت  ها و ابعامات موجود در مساول و مشکالت 
تا  می  کند  کمک  صاحب  نظران  به  که  اســت  آسیب  پذیری  حــوزه 
که می  توان با تهیه  نظریه و واقعیت را به یکدیگر نزدیک سازد؛ چرا 
کاهش  به  بحران  برابر  در  تــاب  آوری  یا  و  آسیب  پذیری  نقشه  های 

تلفات و خسارات پس از بحران پرداخت]54[.
دوم  سؤال  به  پاسخگویی  جهت  و  پژوهش  پایانی  مرحله  در   
کلی منطقه 12 به لحاظ میزان تاب  آوری  پژوهش مبنی بر وضعیت 
در برابر زلزله، الیه  های تولیدشده هر شاخص را در وزن به  دست  آمده 
فضایی  تحلیل  نهایی  نقشه  و  شــده  ــذاری  ــم  گ روی  ه و  ضــرب  آن 

ترسیم شده است. 
فضایی  تحلیل  نقشه  از  ــده  ــت  آم ــه  دس ب نــتــایــج  ــه  ب تــوجــه  ــا  ب
محالت  که  کــرد  استنباط  می  توان   12 منطقه  کالبدی  تـــاب  آوری 
منطبق بر بخش  های شمالی و شرقی-محالت بهارستان و فردوسی 
شبکه  در  ضعف  همچنین  و  نامناسب  کالبدی  شــرایــط  دلیل  بــه 
نامطلوب بودن دیگر شاخص  های الزم شرایط  و  معابر و دسترسی 
را  آسیب  پذیری  بیشترین  و  شده  ارزیابی  ضعیف  آنها  در  تــاب  آوری 
که محالت واقع در  در برابر مخاطرات دارا هستند. این درحالیست 
کوثر و آبشار در وضعیت مطلوبی نسبت  ضلع غربی منطقه- قیام، 
با  کالبدی قرار دارند و سایر محالت مورد بررسی هم  به تاب  آوری 
قرارگیری در شرایط بینابینی، از وضعیت متوسط برخوردار هستند. 
کالبدی منطقه 12 به  تــاب  آوری  که  کرد  ادعا  کلی می  توان  به  طور 

بازار  وجــود  اســت.  پذیرفته  تأثیر  منطقه  تجاری  عملکرد  از  شدت 
حتی  و  منطقه  شهر،  تپنده  قلب  و  تجاری  قطب  به  عنوان  بــزرگ 
ایران موجب شده تا غلبه سیاست  های بخش عمومی و دولتی در 
کید بر عملکرد تجاری باشد که همین عملکرد تجاری  آن بیشتر با تأ
کالبدی منحصر به فردی در منطقه ظهور یابند  باعث شده تا اثرات 
محالت  کثر  ا نامطلوب  و  متوسط  کالبدی  ــاب  آوری  ت آن  پیامد  که 

منطقه است. 
تحلیل  های  بنابر  پژوهش  فرآیند  از  نتیجه  گیری  با  و  پایان  در 
و  ظرفیت  ها  بر  مبنی  پژوهش  ســوم  ســؤال  به  پاسخ  انــجــام  شــده، 
و  پتانسیل  ها  تــاب  آوری مهمترین  لحاظ  به  تهدیدهای منطقه 12 
قالب  در  کالبدی  ــاب  آوری  ت لحاظ  به   12 منطقه  محدودیت  های 

جدول SWOT ارائه شده است.
که شهرها در سراسر دنیا با توجه به موقعیت  های  گفتنی است 
مخاطراتی  عملکرد،  نظر  از  دارند،  که  اقلیمی  شرایط  و  جغرافیایی 
با  نهانده  اند،  سر  پشت  که  مخاطراتی  و  هستند  روبــه  رو  آن  با  که 
کاماًل متفاوت هستند و راه  حل  های ارائه  شده باید با توجه  یکدیگر 
هم  پژوهش  این  در  شــود.  ارائــه  و  ح  طر موجود  چارچوب  های  به 
موانع  و  کاستی  ها  از  ناشی  بررسی  های  از  نتایج حاصل  به  توجه  با 
کالن  شهر تهران پیشنهادات زیر جهت افزایش  موجود در منطقه 12 

کیفیت تاب  آوری ارائه می  شود.
لکه  گیری آسفالت معابر به  ویژه در شریان  های اصلی	 
گودبرداری  ها با 	  ک به ایمن  سازی  کردن صاحبان امال موظف 

بتن مصلح از ابتدای امر
کـــردن مــالــکــان بــافــت  هــای فــرســوده بــه بــهــســازی و 	  مــوظــف 

مقاوم  سازی ساختمان  ها
رفع موانع ساخت  وساز ساختمان  ها از معابر شهری	 
ظرفیت 	  از  ج  خــار مرتبه  بلند  ساختمان  های  از  عــوارض  اخذ 

معابر جهت بهسازی و نوسازی معابر

29 
 
 

ور در منطقه ظهکه همین عملکرد تجاری باعث شده تا اثرات کالبدی منحصر به فردی  بر عملکرد تجاری باشد
  .استکالبدی متوسط و نامطلوب اکثر محالت منطقه  آوریتاب یابند که پیامد آن

 
  .دهدمیرا نشان  تهران ٢١کالبدی منطقه  آوریتاب بندیپهنهنقشه نهایی  ؛5شکل 

 هاتبر ظرفی مبنی سوم پژوهش سؤالپاسخ به  ،شدهی انجامهالبنابر تحلی پژوهش فرآیندگیری از نتیجهدر پایان و با 
کالبدی  آوریتاببه لحاظ  12ی منطقه هاتو محدودی هالمهمترین پتانسی آوریتاببه لحاظ  12ی منطقه تهدیدهاو 

 .شده استزیر ارائه  SWOTدر قالب جدول 

 .دهدمیی منطقه مورد بررسی را نشان هاتاز کیفی SWOTتحلیل ؛ 5جدول 

 (oفرصت ) (tتهدید ) (wنقاط ضعف ) (sنقاط قوت )
 اعتقادات مذهبی قوی 

 زیاد خانوادگی و  همبستگی
 همسایگی

 تراکم پایین جمعیت 
  در شرکت در  اهالیتمایل

 های مدیریت بحرانبرنامه
  آورتاببه  اهالیتمایل 

 کردن منطقه
 تعداد زیاد بانک در منطقه 
  طرح اسکان اضطراری در

 پارک شهر
 

  ضعف مدیریت شهری در آگاهی
 از بحران اهالی

 نتواسهم باالی جمعیت ناتوان و کم 
 تعداد زیاد افراد بزهکار 
 دفاع در منطقهوجود فضاهای بی 
 ن عدم ارتباط مردم با مسئوال

 مدیریت شهری
  های مرتبط با هماهنگی سازمانعدم

 مدیریت بحران
 ضعف در اجرای قانون 
  وجود کاربری کارگاهی و انبار در

 محدوده مسکونی
 مشکالت ناشی از نفوذناپذیری بافت 
 های جذبی وجود تعداد زیادی چاه 

 نبود سیاست مالی درزمینه 

 آوریتاب

  عدم استقبال شهرداری از
های مدیریت بحران و پروژه

های نداشتن همکاری با مؤسسه
 آموزش در این زمینه

  دست مخروط قرارگیری در پایین
 افکنه و دشت تهران

  9.9قرارگیری گسل پارک ونک در 
کیلومتری محله و زلزله خیز بودن 

 تهران
  فرسوده و قدیمی بودن بافت 

 منطقه 

 ی زایظرفیت باالی اشتغال
 منطقه به دلیل موقعیت

  اهمیت استراتژیک منطقه
12 

  تاریخ و فرهنگ قوی
 منطقه

  عنوان قلب به 12منطقه
 اقتصادی تهران

کالبدی منطقه 12 تهران را نشان می  دهد.  شکل 5؛ نقشه نهایی پهنه  بندی تاب  آوری 
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ساخت 	  بـــرای  ســاخــت  وســاز  عـــوارض  از  بخشی  از  اســتــفــاده 
پارکینگ  های طبقاتی

بافت  های 	  داخل  در  طبقاتی  کوچک  پارکینگ  های  احــداث 
مسکونی به  ویژه در محالت دارای عمق زیاد

جلوگیری از ساخت  وساز در حریم دکل  های برق فشار قوی	 
کمی شهر تهران)منطقه 12( 	  تدوین ضوابط و پهنه  بندی ترا

در راستای تاب  آوری
در 	  ساختمان  های  بر  در  مانع  ایجاد  و  معبر  سد  از  جلوگیری 

حال ساخت 
رفع مانع فیزیکی معبر خیابان  ها	 
انتقال 	  و  از روی معبر  پایه  های داربست ساختمان  رفع مانع 

آن به فضای پیاده  رو 
کز امداد رسانی در 	  تدوین برنامه مشخص جهت مکانیابی مرا

سطح منطقه 12
تثبیت و مقاوم  سازی درختان خیابان جمهوری	 
و 	  کم  توان  و  ناتوان  افــراد  بــرای  محله  فضای  مناسب  سازی 

کلی اقشار آسیب  پذیر به  طور 

پی نوشت
1. CRED (Centre for Research on the Epidemiology of 

Disastres)
2.   Hyogo Framework for Action (HFA)
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