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97/12/17 :تاریخ دریافت
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چکیده
 زلزله، در این میان.شهرها بهعنوان گستردهترین ساخته دست بشر همواره در معرض بالیا و سوانح طبیعی و انسانی بسیاری بودهاند
اغلب تلفات جبرانناپذیری را بر این سکونتگاهها و ساکنان آن تحمیل کرده که الزم است تا با مقاومسازی شهرها بتوان صدمات ناشی از آن را
- روش تحقیق به لحاظ هدف؛ شناختی و از نظر ماهیت توصیفی. پژوهش حاضر در حوزه تحقیقات کاربردی–ا کتشافی قرار دارد.کاهش داد
 فرآیند بررسیها به این. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانهای و میدانی صورت گرفته است.مقایسهای است-تحلیلی
صورت است که ابتدا با مروری بر مطالعات صورتگرفته اقدام به شناسایی معیارهای تابآوری در برابر زلزله شده و سپس با توزیع پرسشنامه
 وارد شده و مورد تحلیل فضایی قرار گرفتهاند؛ سپسIDW  و محیطGIS  پس از کمیسازی دادهها به نرمافزار،اطالعات الزم گردآوری شده
 پس از اعمال ضرایب الیهها و بر اساس مدل تاپسیس.الیههای ایجادشده بااستفاده ازتوابع فازی و تحلیل تاپسیس فازی وزندهی شدهاند
 نتایج حاصل از بررسیها که به صورت نقشه پهنهبندی ارائه. میزان تابآوری محدوده مورد بررسی محاسبه شده است،و همپوشانی آنها
ی که محالت بهارستان و فردوسی از نظر تابآوری کالبدی
  نشان میدهد که میزان تابآوری در تمامی محالت یکسان نیست؛ بهطور،شده
 کوثر و آبشار در وضعیت مطلوب؛ و سایر محالت مورد بررسی هم از وضعیت متوسطی،در وضعیت نامطلوب و بسیار نامطلوب و محالت قیام
.نسبت به تابآوری کالبدی قرار دارند
. تهران12  منطقه، منطق فازی، زلزله، تابآوری کالبدی:واژگان کلیدی
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Measurement and zoning of physical
resilience of urban neighborhoods against
earthquake
Case Study: Tehran’s Region 12
Masood Zhaleh1, Farzin Charehjoo*2
Abstract

سنجش و پهنهبندی میزان تابآوری کالبدی محالت شهری در
برابر زلزله

C

ities, 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 settlements 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 descriptive-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 quantization, 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
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سنجش و پهنهبندی میزان تابآوری کالبدی محالت شهری در
برابر زلزله

تغییرات اقلیمی در جهان ،وقــوع بالیا و سوانح طبیعی را با
روند رو به رشدی مواجه ساختهاند []1؛ بهطوری که در سالهای
اخیر ،این سوانح و بهویژه زلزله ،خسارتهای جانی و مالی فراوانی
را بر جوامع انسانی وارد آورده اســت .بر اســاس آخرین مطالعات
انجامشده توسط مرکز تحقیقات حــوادث طبیعی 1جهان در سال
گذشته  301حادثه را پشت سر گذاشته که از میان آنها  183مورد
ً
جزو حوادث و فجایع طبیعی بوده که عمدتا ناشی از طوفانهای
شدید ،بارشهای سیلآسا و مهمتر از همه اینها زلزله بــوده که
بهطور کلی جان بیش از  11هزار نفر را گرفته است[]2و[.]3
در ایــن بین ،شهرها عــاوه بر اینکه همواره در معرض بالیا،
سوانح طبیعی و انسانی بسیاری بودهاند؛ همچنین به علت تمرکز
بیشتر جمعیت و تراکم ساختمانها و تأسیسات بیشترین اثرپذیری
را از آنها داشتهاند .این در حالیست که جمعیت شهرها همواره در
حال رشد بوده[]4و[ ]5و بر اساس پیشبینیهای سازمان ملل در
سال  2025میالدی حدود  75درصد از جمعیت دنیا در شهرها ساکن
خواهند بود[]6و[ .]7از همینرو نظر به رشد جهانی شتابزده در
جمعیت شهرنشینان آسیبپذیر و تمرکز امکانات و زیرساختها
در شهرها ،درصــورت وقوع زلزله آسیبپذیری شهر بسیار گسترده
بوده و جان و مال افراد زیادی را تهدید خواهد کرد .بنابراین ارائه
راهحلهای روشن و منطقی جهت برنامهریزی درســت ،شناخت
فضاهای شهری و طراحی مناسب آنها میتواند بهعنوان راهی
کارآمد جهت ب ــرآورده ساختن نیازهای مختلف شهروندان در 3
سطح پیشگیری ،مقابله و اقدامات پس از بحران تلقی شود ،تا از
این طریق ،شرایط مطلوبی را برای ارائه راهحلهای کارآمد و مؤثرتر
جهت پیشبینی و مقابله با خطرات در سطوح مختلف مدیریت
سوانح ایجاد کرد[]8و[ .]9بنابراین در مقابله با بحرانها و حوادث
در برنامهریزی و طراحی شهری ،توجه به اصل تابآوری بهعنوان
یکی از عوامل خلق فضاهای شهری واجد کیفیت و تابآور به فضا
این امکان را میدهد تا گزینههای مختلفی را در هر زمان در جهت
مقابله و کاهش خطرپذیری و اثرات بحران را در اختیار ساکنان خود
قرار دهد[.]10
در کشور ایران هم مطابق شرایط جهانی ،جوامع شهرنشین هر
ی که بر اساس آخرین
روزه با افزایش جمعیت روبهرو هستند؛ بهطور 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن حدود  75درصد جمعیت ایران
در نقاط شهری زندگی میکنند (مرکز آمار ایران) .این در حالیست
کــه کــشــور ای ــران بــه واســطــه موقعیت جغرافیایی و ویــژگـیهــای
منحصربهفرد انسانی و محیطی کــه دارد ،جــزو کشورهایی به
شمار م ـیرود که در معرض خطرات ناشی از مخاطرات طبیعی
هستند[ .]11با توجه به اطالعات و آمار موجود کشور ایران جزو 10
کشور نخست آسیبپذیر جهان و در زمره لرزهخیزترین کشورها به
شمار رفته که در زمره آسیبدیدهترین(و آسیبپذیرترین) کشورها
قرار دارد و از  43نوع مخاطره شناختهشده در جهان امکان وقوع
 31حادثه در این کشور وجود دارد .عالوه بر این از حیث مرگ و میر
ناشی از مخاطرات هم ،این کشور در میان  3کشور برتر دنیا قرار
دارد [ .]12از همینرو کاهش آسیبپذیری و مدیریت بحران و در

نهایت تابآور کردن شهرها در برابر مخاطراتی همچون زلزله ،باید
بهعنوان جز الینفک برنامهریزی و طراحی شهرها مورد مالحظه
قرار بگیرد ،تا از این طریق بتوان آسیبپذیری شهرها را کاهش
داده و در جهت مدیریت بحران گام برداشت.
از میان بالیای طبیعی یادشده زلزله بهعنوان تهدیدی جدی
برای ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جوامع قلمداد شده است
که میتواند به راحتی میراث و سرمایههای یک کشور را به ویرانی
بکشاند[ ]13و بهعنوان یکی از موضوعات مهم در بحث تابآوری
که هر سال خسارتهای مالی و جانی عظیمی را در سراسر جهان به
بار مـیرود ،مطرح است[ ]14و همین مسئله موجب عطف توجه
جوامع جهانی و انجام مطالعات گستردهای بر روی تــابآوری و
بهینهسازی مقاومت شهرها در برابر زمینلرزه شده است[.]14
بحرانها و شــرایــط اض ـطــراری ،بــازتــاب اصلی زنــدگــی عــادی
هستند ،که منتج به راههایی میشوند که به لحاظ اجتماعی و
اقتصادی ،جوامع را وادار به بازسازی کرده است ،این شرایط بر
جوامع تأثیر گذاشته و جوامع هم از آنها تأثیر میپذیرد .مخاطرات
طبیعی قابلیت این را دارند که در اثر فقدان سیستمهای کاهش
خطر ،سوانح و مخاطرات هولناک و جبرانناپذیری را رقم بزنند.
این در حالیست که جوامع مورد هدف بحران ،اگر از پیش آمادگی
ذهنی و عملیاتی الزم را بــرای مقابله با آن داشته باشند ،بخش
بزرگی از اغتشاشات و آسیبهای ناشی از بحران کاهش خواهد
یافت[ .]15در واقــع شهرتابآور شهری است که ظرفیت تحمل
شوکهای وارده از یک خطر را دارد ،به گونهای که با برنامهریزی و
مدیریت درست ،میتواند قابلیت بازگشتی از این شوکهای وارده
به بحران و سانحه را داشته و با برقراری سازگاری درست ،بتواند به
حالت عادی بازگردد[]16و[.]5
در پژوهش حاضر ،تالش براین است که با ارزیابی متغیرهای
کالبدی تــابآوری ،میزان تابآوری منطقه  12تهران را در هنگام
وق ــوع بـحــران زلــزلــه بــررســی کـنــد .شهر تـهــران بــه دلــیــل موقعیت
سیاسی و اقتصادی شاخصی که دارد ،به لحاظ مدیریت بحران و
تأثیرپذیری از زلزله و دیگر بالیا و سوانح و ساختار تشکیالتی و سیاسی
که دارد ،از شرایط ویــژه ایــن به لحاظ مدیریت بحران برخوردار
است .در همین راستا ،منطقه  12از این شهر که دربرگیرنده هسته
تاریخی و قدیمی شهر و مجموعهای گسترده از فضاهای بافتهای
ً
مختلف شهری است که تقریبا در موقعیت جغرافیایی میانی دو
گسل شمال و جنوب تهران قرار دارد .عالوه براین ،خصلت قدیمی
و تاریخی بودن بافت این منطقه هم خود یکی از عوامل تشدیدگر
در مسئله آسیبپذیری به شمار میرود .بنابر آنچه که مطرح شد،
ً
در هنگام وقوع حوادث ،صرفا خرابی ساختمانها و خانهها موضوع
مورد اهمیت نیست ،بلکه آنچه اهمیت دارد ،تــابآوری ساختار
ی که بتواند تداوم
کالبدی-فضایی و اجتماعات شهر است؛ بهطور 
حیات شهری را مداومت بخشیده و در صــورت بــروز زلزله ،مردم
قادر باشند که در کمترین زمان ممکن ،اقدام به بازیابی فعالیتها
کرده و شهر پویایی خود را بازیابد ،در غیر این صورت شاهد ویرانی
فزاینده شهر خواهیم بود.

جدول ،1مقایسه تطبیقی مخاطرات طبیعی ،تعداد صدمات و همچنین ضررهای اقتصادی ناشی از مخاطرات طبیعی سال  2017را با نرخ همین
مخاطرات در طی  10سال گذشته (از  2007تا  )2016نشان میدهد[.]2
تعداد مخاطرات اتفاق
افتاده
زیانهای اقتصادی وارده
(بیلیون دالر)
تعداد صدمات و مرگ و
میرها

2017
2017-2006
2017
2017-2006
2017
2017-2006

آتش سوزی

طوفان

ریزش کوه

سیل

زلزله

خشکسالی

15
9
16.9
2.6
165
78

127
98
284.7
45.2
2510
17114

25
17
2312
830

126
162
20.3
36.7
3331
5553

22
26
9.6
45.8
1012
35174

7
17
2.4
7.8
0
2004

جدول  ،2برخی از تعاریف ارائهشده برای مفهوم تابآوری را نشان میدهد.
تعریف

محقق

پیشبینی ،جلوگیری و مدیریت بحران ،به ویژه در رابطه با مشکالت زیستمحیطی ،اجتماعی و جمعیت شناختی و بهبود عملکرد
ساختارها و عملکردها و ارائه وا کنشهای درست و منطقی در مواقع بروز بحران.

[]3

اصطالح تابآوری به مفهوم توسعه پس از رخداد حادثه است؛ بهطوری که هر شهری پس از گذر از بحران الزم است که دوباره رشد
کرده و راه توسعه و پیشرفت را پی بگیرد.

[]24

تابآوری به ظرفیتهای یک سیستم برای مقابله موفقیت آمیز با چالشها و بحرانهایی که جان و مال افراد را تهدید میکند ،تعریف
شده است.

[]25

سازمان ملل هم تابآوری را توانایی سکونت گاههای انسانی جهت مقاومت در برابر خطرات و بهبود و خروج سریع از بحران تعریف کرده
است.

[]26

تفکر تابآور لنز جدیدی برای نگاه کردن به جهانی است که در آن زندگی میکنیم؛ برای مقابله با مشکالت و بحرانهای پیچیده ،در حال
تغییر و غیر قابل پیشبینی.

[]27

ظرفیت و توانایی سیستمها جهت ادامه عملکرد در برابر مشکالت و شرایط ناسازگار

[]28

بــا نگاهی بــه آمــارهــای ارائ ـهشــده در جــدول فــوق هــم روشــن
است که این مشکل طبیعی ساالنه جان چندین هزار نفر را گرفته
و صدمات جبرانناپذیری را هم بر سالمت کشورها و هم بر اقتصاد
آنها وارد م ـیآورد .که همین مسئله باعث اهتمام جوامع فراملی
برای ساخت شهرهای تابآور ،بهعنوان بخشی از دستورالعملهای
جدید همسو با اهداف توسعه پایدار در کشورها و جوامع مختلف
شــده اســت؛ ب ـهطــوری کــه اعــمــال ایــن دستورالعملها در تمامی
ســطــوح از محلی گرفته تــا فــرامــلــی و همچنین در تمامی علوم
محیطی ،زیستمحیطی ،کشاورزی و آبوهوایی ،و همچنین در
رفع بحرانهای اقتصادی و حتی نفتی گسترش یافته است[]17
و[.]18

واژه تابآوری که برگرفته از واژه التین " "Resilioاست[.]19
رد طی سالهای گذشته ،سازمانها و آژانسهای فاعل در زمینه
ً
کاهش مخاطرات طبیعی ،عمدتا فعالیتهای خــود را بر خلق و
هدایت جوامع به ســوی ت ــابآوری ســوق دادهان ــد که نقطه آغاز
ایــن حرکت را مـیتــوان به  22ژانــویــه ســال  2005میالدی نسبت
داد؛ زمانی که هیوگو چارچوب اجرایی ت ــابآوری 2را بــرای سال
 2005تــا  2015بــه تصویب اســتــراتــژیهــای فراملی ســازمــان ملل
متحد رسانید[ .]20مفهوم که برخواسته از سیتمهای اکولوژیکی و
زیستمحیطی است[ ،]21برای نخستین بار در دوران مدرن توسط
هولینگ ،در مقالهای تحت عنوان تابآوری و مقاوت سیستمهای
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سنجش و پهنهبندی میزان تابآوری کالبدی محالت شهری در
برابر زلزله

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ا کولوژیکی در سال  1973ارائه شد .مفهوم تابآوری در این مقاله
بهعنوان معیاری از قابلیتهای اکوسیستم بــرای رفــع بحران
ناشی از تغییرات بوجود آمده ،به صورت بازگشتی به شرایط پیش
از بحران تعریف شده که امــروز این تعریف در علوم و حوزههای
مختلفی بررسی شده است .در جدول زیر برخی از تعاریف محققان
مختلف ارائه شده است .همانطور که پیش از این هم به آن اشاره
شد ،افزایش روزافزین جمعیت شهرنشین شهرها را با دامنه وسیعی
از مشکالت و چالشها روبهرو ساخته است و افزایش تابآوری شهر
بهعنوان مؤثرترین راهحــل بــرای تطابق و کنار امــدن با معضالت
پیش رو قلمداد شده است[]22و[.]23
بهطور کلی و بر اساس آنچه که در جدول  2مطرح شد ،میتوان
تابآوری را اینگونه تعریف کرد:
ت ـ ــابآوری تــوانــایــی افـ ــراد ،خــانــوادههــا ،جــوامــع ،کـشــورهــا و
سیستمها برای کاهش ،تطابق و بهبودی شوکها و استرسهای
ناشی از بحران است ،به گونهای که آسیبپذیری را کاهش داد و
رشد فراگیر را تسهیل کرد[]29و[]30و[.]31
در همین رابـطــه پژوهشگران در موقعیتهای جغرافیایی
مختلفی اقدام به سنجش تابآوری شهری کردهاند که هر یک با
توجه به وضعیت و شرایط موجود نتایج متفاوتی را نشان دادهاند.
برخی از این پژوهشها در ادامه آورده شده است.
شیخی و همکاران ( )2018در پژوهش خود که بر روی شهر
کامیاران انجام شده ،نشان دادهانــد که عوامل زیستمحیطی و
اجتماعی-فرهنگی از مجموعه مؤلفههای تــابآوری از وضعیت
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مطلوبتری قــرار داشته و دیگر مؤلفههای آن نظیر کالبدی ،زیر
ســاخـتهــا ،اقــتــصــادی ،مدیریتی و آمــوزشــی چــنــدان در وضعیت
مطلوبی قرار ندارند [.]1
بسطامینیا و همکاران ( )2016در مطالعهای که بر روی عوامل
تأثیرگذار بر مقاومت و تــابآوری دهدشت در مقابل زلزله انجام
شده ،نشان دادهاند که تابآوری اجتماعی ،تابآوری اقتصادی،
تابآوری سازمانی و تابآوری فنی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
این مهم بوده است .البته آمار کلی نشان داده که میزان تابآوری
این شهر از نسبت باالیی برخوردار نبوده و رقم نهایی بهدستآمده
کمتر از  5بوده است[.]14
داداشپور و عادلی ( )1394در یکی از مطالعات خود که اقدام
به سنجش وضعیت تابآوری شهر قزوین کردهاند ،نشان دادهاند
ً
که لزوما یک شهر از حد مطلوبی از کیفیت در تمامی ابعاد تابآوری
قرار ندارد و این سطح مطلوبیت متغیر است ،در همین رابطه بررسی
آنها همچنین نشان داده که از میان تمام ابعاد تــابآوری ،شهر
قزوین ابعاد نهادی و کالبدی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد[.]32
لسبویی و بــدری ( )1393هم در پژوهش خــود که با هدف
بررسی وضعیت تــابآوری حوزههای گردشگری چشمه کیله واق
در تنکابن و سردآبرود واقع در کالردشت نشان دادهاند که در این
حوزههای مــورد بررسی ،عوامل نهادی و عوامل فــردی بهعنوان
دو مــورد از اثرگذارترین عوامل بر میزان تــابآوری کالبدی عمل
کردهاند[.]33
سلمانینیا و همکارن ( )1393هم در پژوهش خود که با هدف
بررسی میزان تابآوری زلزله شهر سبزوار انجام شده ،نشان دادهاند
که از میان  13ناحیه شهر سبزوار ،ناحیه  3با دارا بودن 32/23
درصد بناهای ساختهشده از خشت و چوب 56/57 ،درصد معابر
با عرض کمتر از  6متر و  35/51درصد بناهای با قدمت باالی 40
سال ،به نسبت سایر مناطق از تابآوری پایینتری برخوردار بوده
است[.]34
بهتاش و همکاران ( )1392هم در پژوهش خود که بر روی
کالنشهر تبریز انجام شده ،نشان دادهاند که با توجه به میانگین

تابآوری در این شهر ،که  2.23بهدست آمده است -پایینتر از -3
این شهر بهطور کلی در وضعیت مطلوبی به لحاظ تــابآوری قرار
ندارد[.]35
مـفـهــوم ت ـ ــابآوری ب ـهطــور گ ـس ـتــردهای در تــمــامــی مباحث
علمی و سیاسی ،بهعنوان یک سیاست کــارآمــد جهت مکاهش
آسیبپذیری جوامع در برابر تهدیدات ناشی از مخاطرات طبیعی
وارد شده است[ .]36در متون و ادبیات موجود در رابطه با سوانح
و مدیریت بحران ،مفهوم تابآوری در ابعاد کوناگونی مطرح شده
است .آنچه که جوامع علمی بر آن اتفاق نظر دارند این است که،
تابآوری مفهومی چندجانبه و متشکل از ابعاد گوناگون اجتماعی،
کالبدی ،اقتصادی و نهادی است که هدف مشترک در همه این
ابعاد «توانایی مقابله و پایداری و ارائه بهترین واکنش نسبت به
بحران وارده است»[.]37
تبیین تــابآوری در ابعاد مختلف در حقیقت شناخت نحوه
تأثیرگذاری این ابعاد برابر مخاطرات طبیعی و انسانی است[]38
و[ .]1در ادامه به توضیح این ابعاد پرداخته خواهد شد.
که با توجه به ابعاد چهارگانه یادشده ،در پژوهش حاضر از بعد
کالبدی آن در مقیاس منطقه شهری در کالنشهر تهران استفاده
شده است.
تــغــیـیــرات محیطی نــاشــی از رون ــد رو بــه رش ــد شهرنشینی و
شهرگرایی در سده اخیر بسیار چشمگیر بوده و پیشبینیها نشان
میدهند که در دهههای آتی هم این روند رو به رشد ،ادامه خواهند
داشت[ .]41دگرگونیهای شرایط طبیعی وابسته به شهرنشینی بر
اکوسیستمهای محلی و جهانی و همچنین توانایی آنها در پایدار
نگهداشتن جمعیت شهری و کنترل زیرساختها در مقیاس جهانی
ً
تأثیر گذاشتهاند .تقریبا تمامی شهرهای امروزه در معرض شوک و
استرسهای آتی وابسته به تغییرات آبوهوا ،کاهش انرژی و رشد
جهانی جمعیت قرار دارند[ .]42اقتصاد ،مواد غذایی ،حملونقل
و تولید مواد اولیه ،همگی وابسته به سوختهای فسیلی و صرف
انرژی فراوان است و بافتهای شهری و ساختمانی موجود در آنها
برای مقاومت در برابر استرس و شوکهای محیطی آتی ناشی از

جدول  3ابعاد تابآوری را نشان میدهد[،]39[،]12[.]40
ابعاد

اجتماعی
سنجش و پهنهبندی میزان تابآوری کالبدی محالت شهری در
برابر زلزله

اقتصادی

نهادی

کالبدی

تعریف

شاخص

همبستگی اجتماعی ،آ گاهی جمعی ،مهارت ،نگرش ،سرمایههای
توانایی اعضای جوامع در مقابله مؤثر و اتخاذ اقدامات مشترک و
اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ،درک محلی ،احساس تعلق
اجتماعی درست ،و کارآمد جهت رفع و بهبود اثرات ناشی از یک
و دلبستگی به مکان ،تمایل به حفظ ارزشهای فرهنگی و
یک مشکل ،نظیر بازآفرینی محیط و مداخله درست.
مسئولیتپذیری.
شدت و میزان خسارات وارده ،ظرفیت و توانایی جبران خسارات و
سازگاری و وا کنش درست افراد به گونهای که قادر باشند که
ً
قابلیت بازگشت به شرایط اقتصادی و درامدی قبل ،منابع درآمدی،
خسارتهای ناشی از سانحه را تعدیل کنند .این معیار عمدتا به
سرمایه ،بیمه ،احیای فعالیتهای اقتصادی ،اشتغال ،وابستگی
قابلیت حیات اقتصادی جوامع اشاره دارد.
اشتغال به بخشهای خاص.
پس اندازها و سرمایههای خانوارها ،بسترها و زیرساخت ،عملکرد
به ویژگیهایی اشاره دارد که با درس گرفتن از تجارب ناشی از
نهادها ،دسترسی به اطالعات و نیروهای ماهر و آموزشدیده،
سوانح قبلی ،میتواند موجب ارائه برنامهریزی درست و تعدیل و
مسئولیتپذیری ،رهبری ،آموزش و تجربه.
کاهش مخاطرات شود.
خطوط لوله ،جادهها و زیرساختهای حیاتی ،شبکههای
ارزیابی و سنجش وا کنش جوامع و ظرفیت بازیابی پس از
حملونقل ،ظرفیت پناه گاه ،نوع مسکن ،نوع ساختوساز،
سانحه در قالب اقداماتی نظیر پناهگاهها ،واحدهای مسکونی و
ارتفاع ساختمانها ،ترا کم محیطی ،فضاهای سبز ،دسترسیها و
خدماتی ،تسهیالت سالمت محور و زیرساختهای شهری نظیر
ویژگیهای جغرافیایی.
خطوط لوله ،گازرسانی ،جاده و دیگر زیرساختها است.

زلزله طراحی نشدهاند .آنچه که الزم است که شهرها در سازگاری
با حوادث و خطرات انجام دهند اکنون در بحث شهرهای تابآور
مطرح میشود[]43و[.]44
بحرانها و شــرایــط اضــطــراری ،بــازتــاب اصلی زنــدگــی عــادی
هستند ،که منتج به راههایی میشوند که به لحاظ اجتماعی و
اقتصادی ،جوامع را وادار به بازسازی کرده است ،این شرایط بر
جوامع تأثیر گذاشته و جوامع هم از آنها تأثیر میپذیرد .مخاطرات
طبیعی قابلیت این را دارند که در اثر فقدان سیستمهای کاهش
خطر ،سوانح و مخاطرات هولناک و جبرانناپذیری را رقم بزنند؛
این در حالیست که جوامع مورد هدف بحران ،ا گر از پیش آمادگی
ذهنی و عملیاتی الزم را بــرای مقابله با آن داشته باشند ،بخش
بزرگی از اغتشاشات و آسیبهای ناشی از بحران کاهش خواهد
یافت[ .]15در واقــع شهرتابآور شهری است که ظرفیت تحمل
شوکهای وارده از یک خطر را دارد ،به گونهای که با برنامهریزی و
مدیریت درست ،میتواند قابلیت بازگشتی از این شوکهای وارده
به بحران و سانحه را داشته و با برقراری سازگاری درست ،بتواند به
حالت عادی بازگردد[]16و[.]5
شهر تابآور در برابر زلزله شهری است که عواقب ناشی از زلزله
در آن به حداقل رسیده باشد .در شهر تابآور اقدامات الزم جهت
پیشگیری و کاهش عواقب ناشی از بالیای طبیعی اعمال شده و
از فناوریهای هشدار زود هنگام جهت حفاظت از زیرساختها،
افراد و اموال آنها ،میراث فرهنگی ،محیط زیست و سرمایههای
اقتصادی برخوردار اســت .در چنین شهری پس از وقــوع حادثه،
قادر به اعمال استراتژیهای سریع جهت بهبودی و رفع مشکالت

بــوده و خدمات اساسی را جهت از سرگیری فعالیتها و خدمات
اجتماعی ،نهادی و اقتصادی ارائه میکند[.]45
علیرغم اهمیت موضوع تابآوری در موضوعات مورد بحث،
اغلب مدیران شهری و دولتهای محلی درک روشنی از مخاطرات
شهری ،شرایط و روند اعمال تابآوری در شهرها را ندارند و همین
منجر به کاهش توانایی آنها در درک و مدیریت خطرات و عملکرد
نامطلوب آنها در مدیریت بحرانها شده است[ .]46در واقع شهر
تــابآور در برابر زلزله اشاره به توانایی یک سیستم شهری و تمام
ساختارهای اجتماعی ،کالبدی ،محیطی و فنی در مقیاسهای
مختلف مکانی و زمانی در دستیابی سریع به اقدامات الزم جهت
مدیریت بحران ،سازگاری با تغییرات و تغییر سیستمهای محدود
کننده را دارد[.]47
بنابراین الزم است تا به منظور کاهش خطرات و تأثیرات ناشی
از زلزله و دیگر بالیای طبیعی و افزایش ایمنی و رفاه شهروندان،
توسعه و مدیریت شهرها را به سمت تابآوری سوق داده تا بتوانند
برای روبهرو شدن با بحران آمادگی الزم را داشته باشند که این مهم
نیازمند رویکردهای جامع و کلینگر است تا بتواند تمامی جوانب امر
را لحاظ کند[.]48
بنابرآنچه که مطرح شد ،کاهش پیامدهای این مشکالت در
ابتدا مستلزم آ گاهی مدیران شهری و سپس و آ گاهیهای عمومی
اســت ،که ایــن مهم در درجــه اول نیازمند شناخت شاخصهها و
عملکردهای تابآوری و شهر تابآور است تا در مواقع نیاز همگان
همسو با هم اقــدام به حل مشکالت کنند[ .]49بنابراین ابتدا
الزم است که شاخصههای شهر تــابآور در برابر زلزله شناسایی و
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شکل1؛ چارچوب شهرهای تابآور را نشان میدهد[.]8

شکل1؛ چارچوب شهرهای تابآور را نشان میدهد [.]0

سپس بر اساس آنها راهحلهای کارآمد ارائه کرد .در این مرحله از
پژوهش ،و در پاسخ به سؤال نخست ،با انجام مروری بر مطالعات
صورتگرفته و مطالعات اسنادی ،مهمترین شاخصهای کالبدی
شهر تابآور در برابر زلزه گردآوری و در قالب کردار زیر ارائه شده که
در ادامه پژوهش بر اساس همین مؤلفهها ،اقدام به انجام بررسیها
و تجزیه و تحلیلهای الزم شده است.
بهطور کلی با توجه به این واقعیت که مخاطرات طبیعی از
اج ــزای الینفک جــوامــع انسانی هستند ،مدیریت ملی ،محلی و
شهروندان میتواند با به کاربستن اصــول تــابآوری جوامعی امن
و تــابآور خلق کنند تا در مواقع بحرانها محیط انسانی آمادگی
مقابله با بحران ،پاسخدهی و وا کنش سریع و قدرت بازسازی پس
از بحران را بیابد .بنابراین الزم است تا به منظور کاهش خطرات و
تأثیرات ناشی از زلزله و دیگر بالیای طبیعی و افزایش ایمنی و رفاه
شهروندان ،توسعه و مدیریت شهرها را به سمت تــابآوری سوق
داده تا بتوانند برای روبـهرو شدن با بحران آمادگی الزم را داشته
باشند که این مهم نیازمند رویکردهای جامع و کلینگر است[.]48

روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر از جمله تحقیقات کاربردی–ا کتشافی است که
به لحاظ هدف شناختی بوده و از نظر ماهیت ،توصیفی-تحلیلی-
مــقــایــسـهای اس ــت .روش گـ ــردآوری اطــاعــات بــه ص ــورت تلفیق
مطالعات اسنادی-کتابخانهای و میدانی است .در طی فرآیند این
پژوهش ،نقشه تــابآوری در طی  3گام تولید شده است .به این
صورت است که ابتدا با مروری بر مطالعات صورتگرفته اقدام به
شناسایی معیارهای تابآوری در برابر زلزله شده و سپس با انجام
بررسیهای میدانی و توزیع پرسشنامه اطالعات و دادههای الزم

گ ــردآوری شــدهانــد ،پس از کمیسازی دادهه ــا ،اطــاعــات الزم به
نرمافزار  GISو محیط  IDWوارد شده و مورد تحلیل فضایی قرار
گرفتهاند ،سپس الیههای ایجادشده با استفاده ازتوابع فازی و با
بهرهگیری از تحلیل تاپسیس فازی وزندهــی شدهاند .در بخش
پایانی تحلیل پس از اعمال ضرایب الیهها و بر اساس مدل تاپسیس
و همپوشانی آنها ،میزان تابآوری محلههای منطقه مورد بررسی
محاسبه شده است .در ادامه جهت روشنتر شدن بحث به توضیح
مختصری در رابطه با تکنیک فازی پرداخته خواهد شد.
روایی پرسشنامه و پایایی پرسشنامه
جهت سنجش روایی پرسشنامه از نظر اساتید مجرب استفاد ه
شده و با توجه به رفع ایرادات وارده به پرسشنامه ،روایی محتوای
پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و جهت شناخت مخاطراتی که
منطقه  12تهران را تهدید میکند ،از نظر هفت نفر از کارشناسان
متخصص در این زمینه استفاده شده است.
برای تعیین پایایی پرسش نامه هم از آلفای کرونباخ استفاده
شده که از  30درصد جامعه تهیه انجام شده است؛ در صورتی که
بــاالی  0.7باشد پرسشنامه موردنظر دارای اعتبار اســت .آلفای
کرونباخ در پژوهش حاضر  83درصد بهدست آمده است ،بنابراین
پرسشنامه موردنظر دارای اعتبار است.

تحلیل شاخصهای پژوهش
بــا تهیه پــرسـشنــامــه و ج ـم ـعآوری آن از بین اهــالــی میزان
تــابآوری از نظر اهالی موردسنجش قرارگرفته است و در تحلیل
شاخصهای پرسشنامه جمعآوریشده از ابــزار  IDWدر GIS
استفاده شده و با استفاده از ابزار درون یابی و تراکم ،تمام محدوده
مــورد مطالعه تحلیل فضایی شــده اســت .به ایــن شــرح که ابتدا
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نشان می
برابرزلزله را
دربرابر
آور در
شهر تا
کالبدی
یهای
شاخهاص
مؤلفهها
شکل 2؛شکل
دهد.دهد.
نشان می
زلزله را
تاببآور
شهر
کالبدی
شاخوص
مؤلفه2؛ها و

بهطور کلی با توجه به این واقعیت که مخاطرات طبیعی از اجزای الینفک جوامع انسانی هستند ،مدیریت ملی ،محلی
و شهروندان میتواند با به کاربستن اصول تابآوری جوامعی امن و تابآور خلق کنند تا در مواقع بحرانها محیط
انسانی آمادگی مقابله با بحران ،پاسخدهی و واکنش سریع و قدرت بازسازی پس از بحران را بیابد .بنابراین الزم

دادههــا در محیط  GISوارد شــده .سپس الیههای تولیدشده هر
شاخص را در وزن بهدستآمده آن ضرب و روی هم گذاری میشود
و نقشه نهایی تحلیل فضایی ترسیم میشود.
تکنیکتاپسیسفازی
روش تاپسیس در سال  1981به وسیله هوانگ و یون ارائه
شد .در این روش  mعامل یا گزینه به وسیله فرد یا گروهی از افراد
تصمیمگیرنده مورد ارزیابی قرار میگیرند .این تکنیک بر این اصل
استوار است که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را با عامل
ایدهآل (مهمترین) و بیشترین فاصله را با عامل ایدهآل منفی (کم
اهمیتترین) داشته باشد ،به عبارت دیگر در ایــن روش میزان
فاصله یک عامل با عامل ایدهآل و ایدهآل منفی سنجیده میشود
و همین خود معیار درجهبندی و اولویتبندی عوامل اســت .به
عبارت دیگر ،تاپسیس فازی روشی است که در آن عناصر ماتریس
یا وزنهای متعلق به هر شاخص به صورت فازی بیان میشوند.
برای انجام عملیات به شیوه تاپسیس فازی میتوان از روشهای
متفاوتی بهره گرفت که از متداولترین آنها روش وضعشده به
وسیله چن و هوانگ است که در ادامه روش انجام آن آورده شده
است:
مرحله اول -تشکیل ماتریس دادههــا بر اساس  nگزینه و K
شاخص.
مرحله دوم -استانداردسازی دادهها :برای انجام این مرحله
ابتدا الزم است که حدا کثر میزان هر ستون +Xjو حداقل آن Xj
مشخص شده و سپس با استفاده از روابط زیر به استانداردسازی
ماتریس تصمیم اقدام شود:
اگ ــر اعـ ــداد فـ ــازی بــه صـ ــورت مثلثی بــاشــنــد ،بــهط ــوری که
−
−
−
−
+
+
+
+
)  X j = (a j , b j , c jبیشترین و )  X j = (a j , b j , c jکمترین
امتیازات را به خود اختصاص داده باشند ،میتوان با بهرهبرداری از
رابطه شماره  1اقدام به استانداردسازی ماتریس تصمیم کرد.
رابطه شماره 1
j ∈B

j ∈C

c j = max c ij
a j − = min aij


ij c ij
=  a ij , b
;i 1,2,3,...m , j ∈B
,
  c j + b j + a j + 
r = a − b − c − 
j
j
j
;i 1,2,3,...m , j ∈C
,
=  c ij , b
ij a ij 



مرحله چهارم -محاسبه ایدهآل مثبت و منفی است .که جواب
ایدهآل مثبت ( )+Aو ایدهآل منفی( )-Aرا برای اعداد فازی مثلثی
از طریق رابطه شماره  3میتوان محاسبه کرد.
+
+
+
+
رابطه شماره 3
�A + = V� ,V� ,V� ...,V

)

n

3

)

−
n

2

−
3

1

−
2

−
1

(

(

�A − = V� ,V� ,V� ...,V

1
( )](L1 ) − 1) 2 + (m1 − 1) 2 + (u1 − 1) 2 [ +
3

D+
=

1
( )](l 2 ) − 1) 2 + (m 2 − 1) 2 + (u 2 − 1) 2 [ + ...
3

رابطه شماره 5
1
( )](L1 ) − 0) 2 + (m1 − 0) 2 + (u 1 − 0) 2 [ +
3

D+
=

1
( )](L 2 ) − 0) 2 + (m 2 − 0) 2 + (u 2 − 0) 2 [ + ...
3

مرحله ششم -در مرحله پایانی میتوان نزدیکی نسبی هر گزینه
به ایدهآلها را که از طریق رابطه  6محاسبه کرد.
رابطه شماره 6
) (D i−
+

) (D i+ + D i−

= Ci

منبع:[،]50[،]51[.]52

متغیرهای پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر با هدف سنجش تابآوری کالبدی
صــورت گرفته ،به ایــن خاطر متغیرهای آن تنها به بعد کالبدی
منطقه مورد مطالعه خالصه شدهاند که در شکل زیر به آنها اشاره
شده است .گفتنی است که برخی از این متغیرها به صورت میدانی،
پرسشنامه و برخی به صورت سازمانی و بر اساس اسناد موجود
بررسی خواهند شد.

جامعه آماری و حجم نمونه
پژوهش حاضر در ســال  ،1397منطقه  12کالنشهر تهران
انجام گرفته است .با توجه به اینکه افراد جزء مهم جامعه تابآور
هستند؛ بنابراین با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمعآوری آرا
و نظریات شهروندان شده است .جامعه آماری این پژوهش 350
نفر از اهالی تمامی محالت منطقه  12هستند که بهطور تصادفی
پرسشنامه بین آنها توزیع شده است.
گردآوری دادهها
دادههای الزم در رابطه با شناخت ویژگیهای کلی منطقه به
روشهــای مختلفی نظیر رجــوع به اسناد توسعه محالت -که در
طی مجموعهای از مطالعات گسترده جمعآوری شدهاند .استفاده
از بلوکهای آمــاری آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن
(- )1395جهت تحلیل ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی محالت
منطقه برای استفاده از دادههای مربوط به کاربری اراضی موجود
در نقشههای طرح تفصیلی -جهت استخراج ویژگیهای کالبدی
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مرحله سوم -محاسبه ماتریس بیمقیاس وزین است .پس از
تشکیل ماتریس استاندارد ،ماتریس استاندارد وزین رامیتوان از
طریق رابطه شماره  2محاسبه کرد .که در این مطالعه وزن ()Wj
معیارها از روش سلسه مراتبی فازی محاسبه خواهد شد.
V ij = rijw j
رابطه شماره 2

مرحله پنجم -محاسبه فاصله هــر گزینه از ای ــدهآل مثبت
( )D+ijو منفی( )D-ijاســت که به صــورت روابــط شماره  4و 5
محاسبه میشودم
رابطه شماره 4

از آنجا که پژوهش حاضر با هدف سنجش تابآوری کالبدی صورت گرفته ،به این خاطر متغیرهای آن تنها به بعد
کالبدی منطقه مورد مطالعه خالصه شدهاند که در شکل زیر به آنها اشاره شده است .گفتنی است که برخی از این
متغیرها به صورت میدانی ،پرسشنامه و برخی به صورت سازمانی و بر اساس اسناد موجود بررسی خواهند شد.

دهد.
شکل 3؛ متغیرهای پژوهش را نشان می
شکل 3؛ متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.

90

شمـاره نوزدهم
بهار و تابستان
1400
دوفصلنامه
پژوهشی

سنجش و پهنهبندی میزان تابآوری کالبدی محالت شهری در
برابر زلزله

وجامعه
نمونهو توزیع پرسشنامه بین اهالی
حجم منطقه
آماریـیومحالت
کاربری اراضـ
منطقه  12تهران،هسته مرکزی تهران قدیم و نقطه تولد آن
محلههای مختلف منطقه بوده است.
جامعه
اینکه
که درتوجه
منطقه .با
گرفته است
پژوهش  ،1358منطقه  12کالنشهر تهران انجام
اهدافدر سال
سؤاالت وحاضر
پژوهش
مهمیادشده،
جزءاز آن
افرادهفتم
ششم و
منابعبهقرون
است .این
مــرکــز شکلگیری شهر ت ـهــران بــه شــمــار م ـ ـیرود .همچنین از آن
پژوهش حاضر با هدف رسیدن به پاسخ دو پرسش اصلی زیر
تابآور هستند؛ بنابراین با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمعآوری آرا و نظریات شهروندان شده است .جامعه آماری
میتوان به کانون کالبد تاریخی تهران که دربرگیرندهی محدوده
انجام شده است:
شده
توزیع
آنها
بین
نامه
پرسش
تصادفی
طور
به
که
ند
هست
12
منطقه
محالت
تمامی
اهالی
از
نفر
398
پژوهش
دیوار طهماسبی و پسازآن محدوده تهران ناصری است که فقط
شاخصهای کالبدی تابآوری در برابر زلزله کدامند؟
این 1.1
اندکی خارج از این منطقه قرار دارد ،تعبیر کرد.
است2.2.وضعیت منطقه  12به لحاظ میزان تــابآوری در برابر
بــه دلیل استقرار بخشهای زی ــادی از خــدمــات و نهادهای
زلزله چگونه است؟
سیاسی (با مقیاس شهری و فراشهری) و هم اختصاص سطوح
3.3ظرفیتها و تهدیدهای منطقه  12به لحاظ تــابآوری
گردآوری دادهها
وسیعی از اراضی این منطقه به کاربری فرامنطقهای و سطوح باالتر
کدامند؟
(بهعنوان مثال  95درصــد کاربری تجاری منطقه دارای کارکرد
که هدف اصلی انجام آن:
گرفته-
محالت
اسناد
رجوع به
این نظیر
مختلفی
منطقه به روشها
ویژگبــایتـها
شناخت
دادهها4ی4.الزم
توسعه نام
شهر تهران
تجاری
منطقه قلب
فرامنطقهیاســت)
کلیادبــیــات
ـوجـیـه بــه
کالبدی
رابطهتـ ــابابآوری
بسطدرادبــیــات
که میتوان آن را بهعنوان مرکز ثقل شهر تهران قلمداد کرد .با این
پژوهش؛
ً
ل گرفته
وجود از آنجا که بافت شهری آن عمدتا قبل از دهه  40شک 
5.5تعیین شاخصهای کالبدی تابآوری در برابر زلزله؛
19
و بخش مهمی از ساختههای بعد از این دهه که از کیفیت ساخت
6.6شناخت ظرفیتها و تهدیدهای منطقه  12به لحاظ
مطلوبی بــرخــوردار نیستند ،ایــن منطقه را به نمونهای از بافت
تابآوری و
فرسوده بخش مرکزی تهران تبدیل کرده است.
7.7تحلیل میزان تابآوری کالبدی منطقه  12تهران در برابر
با این اوصاف و اگرچه بسیاری از عناصر و فضاهای شاخص
زلزله است.
و باکیفیت قدیمی در منطقه  12تهران از بین رفته است و بیش

محدوده پژوهش

در حملونقل شهری و میدان باغ ملی ،مجموعه کاخ گلستان،
از ی ـکســوم از ســطــح منطقه ف ــرس ــوده مــحــســوب مــیش ــود ،امــا
است یکدیگر ضمن شکل
رفته کنار
ـازار در
ـ
ب
تاریخی
مجموعه
و
میدان
ه
سبز
تاریخی
بندی
استخوا
کمابیش با
استخوانبندی
شهرشاخص و باکیفیت قدیمی در منطقه  12تهران از بین
فضاهای
عناصر و
ن از
بسیاری
اگرچه
آناوصاف و
موجوداین
با
بندیتهران به دلیل ارتباط
استخوانشهر
هسته کلی
آن  12و
منطقه
دادن به
هایی
منطقهقطب
است و
کمابیش با
مرکزیتموجود
استخوانبندی
چونمیشود ،اما
محسوب
فرسوده
منطقهسطح
ثقلسوم از
مرکزاز یک
بازاربیش
انطباق دارد؛ هنوز و
میدان دادهانــد که در دیگر
شرایطیملیرا وشکل
یکدیگر
سیستمی
معنادار
کانون
تاریخیملی
ارگ ،میدان توپخانه ،باغ
توپخانه ،باغ
ارگ،بامیدان
هایی چون
اصلیاست و قطب
های منطقه
مرکز ثقل
بهارستانبازار
میداندارد؛ هنوز
شهرو انطباق
یشود.
یافت نم
تهران
مناطق
همچنین باوجود
تاریخی و
پیشینه
توجه به
آن به شمار میآیند .با
جاذبههای متعدد ازجمله
وجود
همچنین
تاریخی و
توجه به پیشینه
شمار میآیند.
اصلی آن به
کانونهای
بهارستان
پرقدمت
ابنیه
و
بناها
تاریخی،
ارگ
بازار،
ازجمله
جاذبههای متعدد
توجه سطوح مختلف محلی،
هایمنطقه مورد
تهران این
پژوهش
بازار ،ارگ تاریخی ،بناها و ابنیه پرقدمت بهعنوان ویترین تاریخییافته
توجه
غیر مـازـورد
منطقه
المللیایــن
تهران
سطوحاهمیت فعلی این بخش به علت ساختار کالبدی و توزیع فضایی
های تاریخی
ویژگی
قرار دارد.
تاریخی بین
بهعنوان ویترین ملی و
گلستان،های انــجــامشــده به
کاختحلیل
ـل از
ملی ،حــاصـ
بخشباغنتایج
توپخانه) در حملونقلدر ایـ
(میدانیهای
منطقهاز ویژگ
مرکزیغیر
هستهدارد.
است.قــرار
المللی
بافتبین
مختلف محلی ،ملی و
مجموعه
ـن و میدان
شهری
شهری
است.
هستهارائه
بررسی
کالبدی و
ساختار
علت
شده تهران
کلی شهر
مورد 12و
معیارهایمنطقه
تفکیکبه مرکزیت
توزیعضمن شکل دادن
یکدیگر
بازار در کنار
تاریخی
بهوعه
بخشمجم
اینمیدان و
تاریخی اهمیت فعلیسبزه
توپخانه)
(میدان
منطقه
مرکزی
هسته
است.
فضایی بافت شهری به دلیل ارتباط معنادار سیستمی با یکدیگر شرایطی را شکل دادهاند که در دیگر مناطق تهران یافت نمیشود.

شکل9؛ موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل4؛ موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد.
 -3یافتههای پژوهش
در این بخش نتایج حاصل از تحلیلهای انجامشده به تفکیک معیارهای مورد بررسی ارائه شده است.
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نقشه وضعیت خطوط انتقال گاز برای زمان بحران

نقشه وضعیت دسترسی به اینترنت در زمان بحران

شواهد حاصل از تحلیل ترا کم بافت فرسوده منطقه  21نشان میدهد که محالت فردوسی ،ارگ،
بخشی از بهارستان و اطراف بازار به دلیل ماهیت تجاری آنها دارای ترا کم باالی بافت فرسوده
هستند .محله دروازه شمیران در میان محالت منطقه  21به لحاظ ترا کم بافت فرسوده وضعیت
مطلوبتری را دارد و سایر محالت در وضعیت بینابینی متوسط و مطلوب قرار دارند.
بر اساس نقشه تحلیل فضایی عمق فضای منطقه  21محالت بهارستان و فردوسی دارای عمق

نقشه وضعیت شبکه برق برای زمان بحران

نقشه تحلیل ریزدانگی قطعات تفکیکی

نقشه تحلیل ریزدانگی قطعات تفکیکی

محالت فردوسی ،ارگ،

کم باالی بافت فرسوده
بافت فرسوده وضعیت

ب قرار دارند.
و فردوسی دارای عمق

به مرکز محالت نزدیک

شار ،قیام ،ارگ ،سنگلج

ر دارند.
نقشه ترا کم فعالیتهای کارگاهی و صنعتی
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شواهد حاصل از تحلیل تراکم بافت فرسوده منطقه  12نشان
میدهد که محالت فردوسی ،ارگ ،بخشی از بهارستان و اطراف
بازار به دلیل ماهیت تجاری آنها دارای ترا کم باالی بافت فرسوده
هستند .محله دروازه شمیران در میان محالت منطقه  12به لحاظ
ترا کم بافت فرسوده وضعیت مطلوبتری را دارد و سایر محالت در
وضعیت بینابینی متوسط و مطلوب قرار دارند.
بر اساس نقشه تحلیل فضایی شبکه معابر منطقه  12به دلیل
غلبه کاربری تجاری در این منطقه و قدیمی بودن آن به لحاظ
دسترسیها و شبکه معابر این منطقه با مشکالت فراوانی روبهرو
است که باعث میشود تا دسترسیها در این محدوده به کندی
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  12به دلیل
غلبه کاربری تجاری در این منطقه و قدیمی بودن آن به لحاظ
دسترسیها و شبکه معابر این منطقه با مشکالت فراوانی روبهرو
است که باعث میشود تا دسترسیها در این محدوده به کندی
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 اســاس نقشه تحلیل تراکم در منطقه  12روشــن اســت که
محالت قیام ،کوثر ،آبشار و ایــران نسبتا در وضعیت مطلوب و
متوسط قــرار دارن ــد .محالت بخش شمالی هــم حاکمیت نسبی
با وضعیت نامطلوب است و سایر محالت دارای وضعیت بسیار
نامطلوب به لحاظ این شاخص هستند.
بر اساس نقشه تحلیل فضاهای باز شهری در منطقه  12روشن
است که غیر از بخشهای شمالی منطقه که کم و بیش دارای
فضاهای بــاز بــزرگ هستند سایر محالت منطقه  12از نظر این
شاخص در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد .ارزش باالی زمین
و سود باالی کاربریهای تجاری در این منطقه که قلب تجاری
تهران و ایران است باعث شده تا تغییرات کاربری بصورت مجاز و
غیر مجاز به سمت کاربریهای تجاری شکل بگیرد.
بر اســاس نقشه تحلیل فاصله از خط گسل در منطقه  12هر
چند محدوده استان تهران دارای گسلهای بسیار فراوانی است
اما مهمترین گسلهای تهدید کننده آن گسل جنوب و شمال ری

و گسل کهریزک و گسل شمال تهران است .از نظر خطر زلزله تمامی
محدوده منطقه  12را خطر یکسانی تهدید میکنند به همین دلیل
نقشه فضایی خطرپذیری آن توجیه فنی ندارد و تمامی منطقه به
شکل یکسانی در معرض خطر زلزله هستند.
بر اساس نقشه تراکم فعالیتهای کارگاهی و صنعتی منطقه
 12روشــن اســت که حاکمیت غالب در سطح منطقه با وضعیت
مطلوب و بسیار مطلوب است .بیشتر محالت بخش شرقی منطقه
شامل آبشار ،کوثر ،قیام ،ایران و دروازه شمیران از نظر این شاخص
در وضعیت نامطلوب و بسیار نامطلوب قرار دارند و سایر محالت
کمتر در معرض فعالیتهای کارگاهی و صنعتی هستند.
بررسی تحلیل چیدمان وسایل منزل منطقه  12نشان داده که
در این بخش از پاسخگویان خواسته شده تا میزان این ثابتسازی
و چیدمان را در منازل خود بیان کنند .ساکنان در این شاخص
پاسخهای خود را در قالب دانش چیدمان وسایل دادهاند .تحلیل
فضایی این شاخص نشان میدهد که پاسخها بصورت پراکنده
بوده و پاسخها از وضعیت مطلوب تا نامطلوب بصورت گره گاههای
کوچک نشان داده شده است .در این میان بهترین وضعیت مربوط
به محالت ارگ و سنگلج بوده است.
بــررســی تحلیل دسترسی بــه حملونقل عمومی منطقه 12
نشان داده که حملونقل عمومی برای ساکنان بهویژه ساکنان کم
درآمد که غالب خانوارها را شامل میشود اهمیت فراوانی دارد .در
واقع حملونقل عمومی مکمل نقش شریانهای شهری هستند.
با توجه به اینکه منطقه  12در مرکز کالنشهر تهران قــرار دارد و
همچنین گسترش حوزه نفوذ مترو تهران در این منطقه حملونقل
عمومی نقش بسیار زیادی در کیفیت زندگی و تــابآوری کالبدی
منطقه دارد .با این وجــود حجم تــردد روزانــه به داخــل منطقه با
نقش تجاری و حکومتی باعث شده است تا بسیاری از پاسخگویان
وضعیت این شاخص را نامطلوب اعالم کنند.
 -وضعیت خطوط ارتباطی تلفن ،شبکه آبرسانی ،خطوطانتقال گاز و شبکه برق در زمان بحران
زیــرســاخـتهــا از جمله امــکــانــات مهم ب ــرای زنــدگــی هستند
کــه نقش وی ــژهای در هنگام بـحــران دارن ــد .استحکام و کیفیت
زیرساختها میتواند در مواقع بحران باعث کاهش خسارات جانی
و مالی شود .یکی از این زیرساختها ،زیرساخت شبکه مخابراتی
و تلفن است که برای ارتباطگیری در زمان وقوع بحران از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
با توجه به گسترش روزافــزون شبکههای ارتباطی مخابرات
پایه در ایــران ،منطقه  12هم از این مقوله استثناء نیست و این
زیــرســاخــت در ایــن منطقه گسترش خــوبــی را داش ـتــه اس ــت .اما
زمان بحران ،زمان ویــژهای است که با حالت عادی تفاوت دارد
و ساکنان کم و بیش این بحرانها و پاسخگویی زیرساختها را
دیدهاند .در این شاخص از پاسخگویان خواسته شده تا با توجه
به تجربه گذشته آنها وضعیت زیرساخت تلفن را ارزیابی کنند.
با توجه به تجربه زلزله سال  1396در تهران که زلزله خفیفی بود و
خسارات مالی و جانی زیادی نداشت اما ارتباط تلفنی دچار اختالل
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بسیار گستردهای شد که بر اساس همان تجربه ا کثریت ساکنان
وضعیت این شاخص را نامطلوب اعالم کردهاند.
در بررسی شبکه آبرسانی منطقه  ،12علیرغم اینکه یکی از
زیرساختهای شهری ،شبکه آبرسانی است ،اما تنها محالت ارگ،
سنگلج ،تختی و ایران از نظر این شاخص در وضعیت مطلوبی قرار
داشته و محالت آبشار ،قیام و کوثر از نظر این شاخص در وضعیت
بسیار نامطلوب قــرار دارن ــد .سایر محالت در وضعیت بینابینی
نامطلوب تا متوسط قرار دارند.
خطوط انتقال گاز در هر شهری از تأسیسات اساسی شهری
است .این خطوط معموال بصورت زیرزمینی انتقال پیدا میکنند 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
و مدیریت این فشار و تأسیسات آن هم مهم هستند .افت فشار
گاز و یا قطع شدن آن در زمان بحران خود میتواند عامل تشدید
بحران شود بهویژه اینکه بحران در فصل سرد سال رخ دهد .در
این شاخص از پاسخگویان خواسته شده تا کیفیت فشار گاز شهری
را در زمــان بحران با توجه به شرایط حــال و گذشته بیان کنند.
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.
شبکه برق هم از جمله تأسیسات زیربنایی شهری است که
استحکام و کارایی آن در بحث تابآوری بسیار مهم است .شبکه
برق شهرها دارای وظایفی هستند که مهمترین آنهــا عبارتند از
تامین برق مردم شهر ،تامین برق مورد نیاز دستگاههای تأسیسات،
تامین برق مــورد نیاز کارخانههای کوچک و بــزرگ و کارگاههای
گوناگون و تامین برق مورد نیاز تأسیسات سازمانها .یک شبکه
بــرق شهری باید قــادر باشد وظــایــف و نیازهای برقی نامبرده و
نظایر آنها را برابر استانداردهای موجود بخوبی انجام دهد .در
این شاخص از پاسخگویان خواسته شده تا کیفیت برق شهری
را در زمــان بحران با توجه به شرایط حــال و گذشته بیان کنند.
محالت فردوسی ،بهارستان ،آبشار ،قیام و دروازه شمیران از نظر
این شاخص در وضعیت مطلوبی قرار دارند .محالت شهید هرندی،
سنگلج ،بــازار ،تختی و کوثر نسبت به ایــن شاخص در وضعیت
نامطلوب و بسیار نامطلوب قرار دارنــد .سایر محالت در وضعیت
بینابینی مطلوب و متوسط و نامطلوب قرار دارند.
 وضعیت دسترسی به اینترنت در زمان بحران و تحلیل ریزدانگیقطعاتتفکیکی
سازمان ملل متحد حق دسترسی به اینترنت بهعنوان حق
دســتــرســی بــه ارتــبــاطــات حــداقــلــی و ســروی ـسهــای اط ــاع رســانــی
ب ـهعــنــوان یکی از حــقــوق اســاســی بشر عــنــوان ک ــرده اس ــت .این
پیشنهاد همچنین در سال  ۲۰۰۳در اجــاس جهانی سران درباره
جامعه اطــاعــاتــی مــجــددا مــطــرح ش ـ ـد[ .]53در کــشــور ای ــران هم
اگرچه دسترسی به اینترنت در قالبهای متفاوت اینترنت همراه
و اینترنت خانگی در چند سال اخیر بسیار گسترده شده است؛ اما
ا کثریت جامعه آماری پاسخگویان وضعیت دسترسی به اینترنت را
نامطلوب بیان کردهاند که بیشترین مشکل اینترنت در منطقه از

دیدگاه این افراد ،سرعت پایین آن بوده است .باید این نکته را یاد
آور شد که سرعت اینترنت بهویژه اینترنت همراه برای زمان بحران
بسیار حائز اهمیت است.
ریزدانگی و درشــت دانگی بافت در تلفیق با الگوی خیابان
و انــدازه بلوکها ،نفوذپذیری را تعریف میکند .دسترسیپذیری
معیار مرتبط با نفوذپذیری است که در عمل بدست میآید .هر چه
محیطی ریزدانهتر باشد انتخابهای کمتری را ممکن میکند،
بنابراین هم نفوذپذیری بصری و هم نفوذپذیری کالبدی را کاهش
میدهد  .همان گونه که تغییر شکل در شبکه به صورت غیر منظم
بدلیل کاهش نفوذپذیری ،بصری پتانسیلهای حرکتی را کاهش
میدهد .از نظر این شاخص حاکمیت نسبی با وضعیت نامطلوب
و بسیار نامطلوب است ،بغیر از محالت قیام و کوثر سایر محالت
دارای ریــزدانـگــی قطعات شــدیــدی هستند کــه از نظر ت ــابآوری
وضعیت مناسبی نیست.
 اولویتبندی و وزنده ــی به شاخصهای تحقیق بر اساستکنیکتاپسیسفازی
جدول 4؛ جدول وزندهی و اولویتبندی شاخصهای تحقیق بر
اساس تکنیک تاپسیس فازی را نشان میدهد.
شاخصها

CF

اولویت

وضعیت بافت فرسوده

0.088983

3

عمق فضا

0.078933

4

دسترسیها و شبکه راهها

0.075184

5

ترا کم ساختمانی

0.046141

11

وضعیت کاربریهای امدادی و دسترسی
به آنها

0.042523

12

فضاهای باز شهری

0.069383

6

فاصله از خط گسل

0.096461

1

ترا کم فعالیتهای کارگاهی و صنعتی

0.062826

7

چیدمان وسایل منزل

0.028977

16

دسترسی به حملونقل عمومی

0.069383

6

وضعیت خطوط ارتباطی تلفن برای زمان
بحران

0.060031

8

وضعیت شبکه آبرسانی برای زمان بحران

0.042523

13

وضعیت خطوط انتقال گاز برای زمان بحران

0.049801

10

وضعیت شبکه برق برای زمان بحران

0.051003

9

وضعیت دسترسی به اینترنت در زمان
بحران

0.037593

14

ریزدانگی قطعات تفکیکی

0.092584

2

نتیجهگیری

بر

گام اول و مهم برنامهریزی در مواقع پیش از بحران ،شناخت
موقعیتهای شهری آسیبپذیر اســت .که در ایــن زمینه ،تهیه
نقشههای تــابآوری میتواند یکی از مهمترین اقدامات کارآمد
قلمداد شود .در پژوهش حاضر سعی بر آن شد که بر پایه مجموعهای
از تحلیلهای فضایی ،تــابآوری منطقه  12کالنشهر تهران در
مقابل زلزله بررسی شود .نگاه فازی به مسئله آسیبپذیری پاسخ
روشنی به عدم قطعیتها و ابعامات موجود در مساول و مشکالت
حــوزه آسیبپذیری اســت که به صاحبنظران کمک میکند تا
نظریه و واقعیت را به یکدیگر نزدیک سازد؛ چرا که میتوان با تهیه
نقشههای آسیبپذیری و یا تــابآوری در برابر بحران به کاهش
تلفات و خسارات پس از بحران پرداخت[.]54
در مرحله پایانی پژوهش و جهت پاسخگویی به سؤال دوم
پژوهش مبنی بر وضعیت کلی منطقه  12به لحاظ میزان تابآوری
در برابر زلزله ،الیههای تولیدشده هر شاخص را در وزن بهدستآمده
آن ضــرب و رویه ـمگــذاری شــده و نقشه نهایی تحلیل فضایی
ترسیم شده است.
بــا تــوجــه بــه نــتــایــج ب ـهدس ـتآمــده از نقشه تحلیل فضایی
ت ــابآوری کالبدی منطقه  12میتوان استنباط کــرد که محالت
منطبق بر بخشهای شمالی و شرقی-محالت بهارستان و فردوسی
بــه دلیل شــرایــط کالبدی نامناسب و همچنین ضعف در شبکه
معابر و دسترسی و نامطلوب بودن دیگر شاخصهای الزم شرایط
تــابآوری در آنها ضعیف ارزیابی شده و بیشترین آسیبپذیری را
در برابر مخاطرات دارا هستند .این درحالیست که محالت واقع در
ضلع غربی منطقه -قیام ،کوثر و آبشار در وضعیت مطلوبی نسبت
به تابآوری کالبدی قرار دارند و سایر محالت مورد بررسی هم با
باعث
تجاری
همین
باشد که
عملکرد
هستند.
عملکردبرخوردار
وضعیت متوسط
بینابینی ،از
تجاریشرایط
قرارگیری در
بهطور کلی میتوان ادعا کرد که تــابآوری کالبدی منطقه  12به

شدت از عملکرد تجاری منطقه تأثیر پذیرفته اســت .وجــود بازار
بــزرگ بهعنوان قطب تجاری و قلب تپنده شهر ،منطقه و حتی
ایران موجب شده تا غلبه سیاستهای بخش عمومی و دولتی در
آن بیشتر با تأ کید بر عملکرد تجاری باشد که همین عملکرد تجاری
باعث شده تا اثرات کالبدی منحصر به فردی در منطقه ظهور یابند
که پیامد آن تــابآوری کالبدی متوسط و نامطلوب اکثر محالت
منطقه است.
در پایان و با نتیجهگیری از فرآیند پژوهش بنابر تحلیلهای
انــجــامشــده ،پاسخ به ســؤال ســوم پژوهش مبنی بر ظرفیتها و
تهدیدهای منطقه  12به لحاظ تــابآوری مهمترین پتانسیلها و
محدودیتهای منطقه  12به لحاظ تــابآوری کالبدی در قالب
جدول  SWOTارائه شده است.
گفتنی است که شهرها در سراسر دنیا با توجه به موقعیتهای
جغرافیایی و شرایط اقلیمی که دارند ،از نظر عملکرد ،مخاطراتی
که با آن روب ـهرو هستند و مخاطراتی که پشت سر نهاندهاند ،با
ً
یکدیگر کامال متفاوت هستند و راهحلهای ارائهشده باید با توجه
به چارچوبهای موجود طرح و ارائــه شــود .در این پژوهش هم
با توجه به نتایج حاصل از بررسیهای ناشی از کاستیها و موانع
موجود در منطقه  12کالنشهر تهران پیشنهادات زیر جهت افزایش
کیفیت تابآوری ارائه میشود.
•لکهگیری آسفالت معابر بهویژه در شریانهای اصلی
•موظف کردن صاحبان امالک به ایمنسازی گودبرداریها با
بتن مصلح از ابتدای امر
•مــوظــف ک ــردن مــالــکــان بــافـتهــای فــرســوده بــه بـهــســازی و
مقاومسازی ساختمانها
•رفع موانع ساختوساز ساختمانها از معابر شهری
منطقه
فردی
بلند به
منحصر
کالبدی
اثرات
ـارج ازدرظرفیت
مرتبه خـ
ساختمانهای
ـوارض از
شده •تااخذ عـ
معابر جهت بهسازی و نوسازی معابر

یابند که پیامد آن تابآوری کالبدی متوسط و نامطلوب اکثر محالت منطقه است.

ظهور
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شکل 5؛ نقشه نهایی پهنهبندی تابآوری کالبدی منطقه  12تهران را نشان میدهد.

شکل 5؛ نقشه نهایی پهنهبندی تابآوری کالبدی منطقه  ٢١تهران را نشان میدهد.

در پایان و با نتیجهگیری از فرآیند پژوهش بنابر تحلیلهای انجامشده ،پاسخ به سؤال سوم پژوهش مبنی بر ظرفیتها

جدول 5؛ تحلیل  SWOTاز کیفیتهای منطقه مورد بررسی را نشان میدهد.
نقاط قوت ()s

•اعتقادات مذهبی قوی
•همبستگی زیاد خانوادگی
و همسایگی
•ترا کم پایین جمعیت
•تمایل اهالی در شرکت
در برنامههای مدیریت
بحران
•تمایل اهالی به تابآور
کردن منطقه
•تعداد زیاد بانک در
منطقه
•طرح اسکان اضطراری در
پارک شهر

نقاط ضعف ()w

تهدید ()t

•ضعف مدیریت شهری در آ گاهی
اهالی از بحران
•سهم باالی جمعیت ناتوان و
کمتوان
•تعداد زیاد افراد بزهکار
•وجود فضاهای بیدفاع در منطقه
•عدم ارتباط مردم با مسئوالن
مدیریت شهری
•عدم هماهنگی سازمانهای
مرتبط با مدیریت بحران
•ضعف در اجرای قانون
•وجود کاربری کارگاهی و انبار در
محدوده مسکونی
•مشکالت ناشی از نفوذناپذیری
بافت
•وجود تعداد زیادی چاههای
جذبی
•فرسودگی بافت
•مشکالت ناشی از آلودگی
•وجود گرههای ترافیکی

•نبود سیاست مالی درزمینه
تابآوری
•عدم استقبال شهرداری از
پروژههای مدیریت بحران و
نداشتن همکاری با مؤسسههای
آموزش در این زمینه
• قرارگیری در پاییندست مخروط
افکنه و دشت تهران
•قرارگیری گسل پارک ونک در
 5.4کیلومتری محله و زلزله خیز
بودن تهران
• فرسوده و قدیمی بودن بافت
منطقه
•کمبود نبروی متخصص امداد و
نجات در سازمانها
• سهلانگاری در انجام وظایف
سازمانهای مرتبط با مدیریت
بحران

فرصت ()o

•ظرفیت باالی
اشتغالزایی منطقه به
دلیل موقعیت
•اهمیت استراتژیک
منطقه 12
•تاریخ و فرهنگ قوی
منطقه
•منطقه  12بهعنوان قلب
اقتصادی تهران

(Case Study: Kamyaran), 9(32), 67-82.
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•اســتــفــاده از بخشی از ع ــوارض ســاخ ـتوســاز ب ــرای ساخت
پارکینگهای طبقاتی
•احــداث پارکینگهای کوچک طبقاتی در داخل بافتهای
مسکونی بهویژه در محالت دارای عمق زیاد
•جلوگیری از ساختوساز در حریم دکلهای برق فشار قوی
•تدوین ضوابط و پهنهبندی تراکمی شهر تهران(منطقه )12
در راستای تابآوری
•جلوگیری از سد معبر و ایجاد مانع در بر ساختمانهای در
حال ساخت
•رفع مانع فیزیکی معبر خیابانها
•رفع مانع پایههای داربست ساختمان از روی معبر و انتقال
آن به فضای پیادهرو
•تدوین برنامه مشخص جهت مکانیابی مرا کز امداد رسانی در
سطح منطقه 12
•تثبیت و مقاومسازی درختان خیابان جمهوری
•مناسبسازی فضای محله بــرای افــراد ناتوان و کمتوان و
بهطور کلی اقشار آسیبپذیر
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