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چکیده
ح هستند. از  که جزئی از فرآیند زندگی بشر به شمار می رود، به عنوان چالشی اساسی برای نیل به توسعه پایدار جوامع انسانی مطر سوانح طبیعی 
کرده است. تاب آوری به عنوان »میزان  کاهش آسیب پذیری به افزایش تاب آوری در برابر سوانح تغییر پیدا  این رو دیدگاه غالب از تمرکز برروی صرفًا 
ج شود« و »میزان توانایی یک سیستم برای خود سازماندهی  از حالت تعادل خار آنکه  کند، بدون  که یک سیستم قادر است جذب  تخریب و زیانی 
در شرایط مختلف« تعریف  می شود. این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت آسیب پذیری فضاهای شهری محله زرگنده تهران و اتخاذ راهکارهایی 
کمی و رویکرد توصیفی-تحلیلی به  کاربردی است و با استفاده از روش تحقیق  کردن فضاهای آسیب پذیر انجام شده است. این پژوهش  برای تاب آور 
کردن شاخص ها از پرسشنامه متخصصان علوم  کالبدی و سنجش آنها در محدوده مطالعه می پردازد. برای نهایی  استخراج شاخص های تاب آوری 
شهری و در راستای اولویت بندی آنها از روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP( استفاده شده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد بافت و فضاهای شهری 
کم باالی جمعیتی آسیب پذیرتر از سایر پهنه ها  کم عرض، مشکالت دسترسی و ترا بخش های مرکزی و شرقی محدوده به علت وجود فرسودگی، معابر 
کالبدی در فضاهای شهری و نیز اموزش و فرهنگ سازی جامعه محلی  کاهش ضعف سیستم های  هستند. در نهایت می توان با اتخاذ راهکارهایی برای 

گام برداشت.   در مواجهه با سوانح طبیعی، در راستای ارتقای تاب آوری محدوده 
کالبدی، فضاهای شهری، محله زرگنده کلیدی: آسیب پذیری، تاب آوری، تاب آوری  کلمات 

Assessing the vulnerability of urban spaces 
to natural hazards with physical resilience 
approach 
Case study: Zargandeh neighborhood of Tehran
Mohammad Taghavi Zavareh*1, Hamid Reza Saremi2, Mojtaba Rafieyan3

Abstract

Natural disasters, which are part of the process of human life, are a major challenge for the sustainable devel-
opment of human societies. Consequently, the prevailing view of focusing on merely reducing vulnerability 

has shifted to increasing resilience to disasters. Resilience is defined as “the amount of destruction and loss that a 
system can absorb without going out of equilibrium” and “the ability of a system to self-organize in different con-
ditions”. This research was conducted with the aim of identifying the vulnerability of urban spaces in Zargandeh 
neighborhood of Tehran and adopting strategies for resilience of vulnerable spaces. This research is applied and 
using the quantitative research method and descriptive-analytic approach, are extracting the indicators of physi-
cal resilience and measuring them in the scope of the study. in order to finalize the indicators, a questionnaire of 
urban science experts, and to prioritize them of Analytical Hierarchy Process )AHP( has been used. The results 
of the evaluation show that the texture and urban spaces of the central and eastern parts of the region are more 
vulnerable than other areas due to deterioration, Low width streets, access problems and high population density. 
Finally, it seems that taking measures to reduce the weakness of physical systems in urban spaces, as well as the 
education and making culture in the local community in the face with natural disasters, can be taken to promote 
resilience.
Key Words: Vulnerability, Resilience, Physical Resilience, Urban Spaces, Zargandeh Neighborhood 
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مقدمه و بیان مسئله
داشته  وجود  زمین  کره  تاریخ  طول  در  همواره  طبیعی  بالیای 
و حوادث طبیعی مشابه  آتشفشان، سیل  زلزله،  و خواهند داشت. 
پدیده هـایی هسـتند کـه همیشه زنـدگی انسـان را از آغاز حیـات بشـری 
کشانده اند. کشور ایران و به خصوص کالن شهرهای آن  بـه نابودی 
به  و  طبیعی  بالیای  معرض  در  که  هستند  مناطقی  تهران  جمله  از 
ویژه زلزله و سیل هستند. آسیب پذیری و نحوه تأثیرپذیری شهر از 
سوانح طبیعی وابسته به شناخت دقیق علل و نحوه آسیب پذیری 
میان،  ایــن  در  اســت.  شهر  کالبد  تشکیل دهنده  عناصر  از  یک  هر 
بر  کــه  مستقیمی  تأثیر  دلــیــل  بــه  شــهــری  فضاهای  آســیــب پــذیــری 
عملکرد سایر عناصر شهری می گذارد، حائز اهمیت است. فضاهای 
استقرار  می یابند:  متعددی  عملکردهای  بحرانی  شرایط  در  شهری 
کمک ها، مهار و مدیریت بحران و نیز  بیمارستان سیار و جمع آوری 
بنابراین  کارها.  دست  این  از  و  زدگــان  سیل  و  زلزله  موقت  اسکان 
باید توجه داشت که کاهش آسیب پذیری فضاهای شهری می تواند 
منجر به ارتقای سطح ایمنی و پایداری در برابر سوانح طبیعی شود. 
تحمیلی  آسیب های  و  خ داده  ر بحران های  تجربه  امروزه  طرفی  از 
تــاب آور  به  نیاز  متوجه  را  بشریت  شــده،  حاصل  آنها  ــه  ادام در  که 
جوامع  و  شهری  سامانه های  درواقــع  اســت.  کــرده  شهرها  ساختن 
آنها باید توانایی مقابله با فشارها، حوادث و بالیا را داشته باشند. 
ع بحران در مدت زمان نه چندان  همچنین باید بتوانند پس از وقو
که ریسک ها و  زیادی به مسیر اولیه خود بازگردند ]1[. در شرایطی 
به عنوان مفهوم  تــاب آوری  در حال رشد هستند،  عدم قطعیت ها 
می شود.  معرفی  تغییرات  و  غافلگیری ها  اخــتــالالت،  بــا  مواجهه 
همچنین امروزه در ســطح جهانی، تغییرات چشمگیری در نگرش 
که دیدگاه غالب از تمرکز صـرف  به خطرات دیده  می شود؛ به طوری 
کاهش آسـیب پذیری، به افزایش تاب آوری در مواجهه با سوانح  بر 
ارزیابی  کالبدی-محیطی،  تــاب آوری   .]2[ است  کرده  پیدا  تغییر 
پناهگاه ها،  مانند  سانحه  از  بعد  بازیابی  ظرفیت  و  جامعه  کنش  وا
واحدهای مسکونی و زیرساخت هایی مثل خطوط لوله، جاده ها و 

وابستگی آنها به زیرساخت های دیگر می شود ]3[.

پیشینه تحقیق 

کاهش  در  آن  نقش  و  کالبدی  تــاب آوری  تحلیل  با  رابطه  در 
سوانح طبیعی مطالعات زیادی انجام نشده، ولی در رابطه با بررسی 
کاهش سوانح طبیعی  جنبه های مختلف آسیب پذیری، خطرات و 
گزیده ای  است.  گرفته  تــاب آوری مطالعاتی صورت  با  آن  ارتباط  و 
نیز  و  آسیب پذیری  با  ارتــبــاط  در  که  ارزیابی هایی  و  تحلیل ها  از 
توسط  گون  گونا پژوهش های  قالب  در  سوانح  برابر  در  ــاب آوری  ت

ح زیر است: گرفته به شر محققان صورت 
رضایی و همکاران ]4[ در پژوهشی با عنوان سنجش و ارزیابی 
کالبدی اجتماع های شهری در برابر زلزله )مطالعه   میزان تاب آوری 
و  شاخص ها  شناسایی  هدف  با  تهران(  شهر  محله های  مــوردی: 
کالبدی محله های شهری، به سنجش و  عوامل مؤثر بر تاب آوری 
کالبدی در محله های منتخب شهر تهران  ارزیابی میزان تاب آوری 
کالبدی پرداخته  و ارائه ی چارچوبی برای سنجش میزان تاب آوری 

پرسشنامه  و  میدانی  روش  از  استفاده  با  پژوهش  ایــن  در  اســت. 
از  استفاده  با  سپس  و  می شود  پرداخته  اطــالعــات  جــمــع آوری  به 
الکتره، وضعیت  اساس روش  بر  و  وزین  ع ساده  روش هــای مجمو
کالبدی محاسبه می شود.  محله های مورد مطالعه از نظر تاب آوری 
از  به ترتیب  قلعه مرغی  و  قیطریه  محله ی  می دهد  نشان  نتایج 
و محله های  بدترین وضعیت  و  بهترین  کالبدی در  تاب آوری  نظر 
تـــاب آوری  نظر  از  ســوم  و  دوم  هــای  رتبه  در  نــارمــک  و  ســتــارخــان 
با  ]5[ در مقاله ای  از طرفی، معرب و همکاران  قرار دارند.  کالبدی 
کاربری اراضی شهرها،  عنوان ارزیابی تاب آوری ساختاری- طبیعی 
تــاب آوری ساختاری و طبیعی  تأثیرگذار در میزان  تبیین عوامل  به 
از این  اراضی شهری و تعیین میزان اهمیت نقش هر یک  کاربری 
این  در  تهران می پردازد.  آنها در منطقه یک شهر  بررسی  و  عوامل 
تاب آوری  زیرمعیارهای  و  معیارها  بررسی  و  ارزیابی  برای  پژوهش 
و  ادریــســی  جغرافیایی،  اطــالعــات  سیستم   ،FAHP روش هـــای  از 
بررسی ها  و  ارزیابی ها  نهایت  در  است.  شده  گرفته  بهره  تاپسیس 
که میانگین تاب آوری نواحی منطقه یک شهرداری  نشان می دهد 
تهران معادل 0.87 است. بر این اساس پیشنهادها و راهبردها به 
منظور ارتقای میزان تاب آوری منطقه مورد مطالعه ارائه شده است. 
گرفته  همچنین در ارتباط با مهمترین پژوهش های خارجی صورت 
گفت مایانگا ]6[ در مطالعهای  ع حاضر می توان  در ارتباط با موضو
ع  نو پنج  اندازه گیری  بر  مبتنی  تــاب آور  اجتماعات  ارزیابی  ــاره   درب
سرمایه )سرمایه اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، انسانی و طبیعی( 
ع سرمایه شاخص هایی را در ارتباط با سنجش تاب آوری  برای هر نو
در   ]7[ همکاران  و  النتادا  دیگر  پژوهشی  در  است.  کرده  پیشنهاد 
تحقیقی ضمن مدل سازی آسیب پذیری شهر بارسلون با استفاده از 
مدل RISK_UE، با به کارگیری مدل های موجود در زمینه تخمین 
بارسلون  در شهر  اقتصادی  و  انسانی  ارزیابی خسارات  به  خسارات 
پژوهش  این  اصلی  هدف  یادشده  مــوارد  به  توجه  با  پرداخته اند. 
فضاهای  آسیب پذیری  میزان  ارزیــابــی  و  »سنجش  از:  اســت  عبارت 
کردن انها«. در  شهری محله زرگنده و اتخاذ راهکارهایی برای تــاب آور 
ادامه به بررسی مبانی و چارچوب نظری تحقیق پرداخته می شود. 

مبانی و چارچوب نظری 

مفهوم تاب آوری
کار  به  گذشته«  به  »بازگشت  به مفهوم  اغلب  تــاب آوری،  واژه 
که از ریشه ی التین »Resilio« به معنای »برگشت به عقب«  میرود 
فرهنگ  در   )Resilience( تــاب آوری  واژه   .]8[ است  شده  گرفته 
کشسانی  و  شناوری  تغییر،  سریع،  بهبود  یا  بازیابی  توانایی  لغات، 
و همچنین خاصیت فنری و ارتجاعی ترجمه شده است. البته این 
گویایی الزم را برای انتقال مفهوم این واژه ندارند؛  واژه ها رسایی و 
به همین دلیل ترجمه تاب آوری به عنوان معادل فارسی این واژه 
به  می توان  را  تـــاب آوری  واژه  اســت.  مناسب تری  و  بهتر  اصطالح 
تعریف  آن  تعدیل  یا  از شرایط سخت  آمدن  بیرون  توانایی  صورت 
تعادل  به  بازگشت  برای  سیستم  توانایی  تــاب آوری،  واقع  در  کرد. 
مثال  برای   .]9[ نشان می دهد  را  اختالل  از  پایدار پس  یا حالتی  و 
مدیریت  ــرای  ب تـــاب آوری  و  پــایــداری  کــه  مــی دهــد  توضیح  توبین 
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اما در اجرا  ثابت نظری آسان است؛  از یک نقطه  نظر  جامع فاجعه 
کتورهای اجتماعی،  که روابط بین این دو به بسـیاری از فا تا زمانی 
می نماید؛  مشکل  اســت  وابسته  فیزیکی  و  سـیاسی  اقتصـادی، 
دارای  اما  و  مختلف  موضـوعات  تــاب آوری  و  آسیب پذیری  که  چرا 
کرده اند ]10[. در  ک پذیرفته شده به وسیله پایداری را ترکیب  اشترا
تــاب آوری به عنوان سودی  تا  که الزم است  ح  می شود  ادامه مطر
یک  به  بتوان  تا  شــود  شناخته  جمعی  تــالش  از  حاصل  اجتماعی 
سرمایه و ظرفیت جمعی برای مقابله با فشار دست یافت. به بیانی 
از مفهوم  گام تکامل یافت و توجه  گام به  دیگر، مفهوم تاب آوری 
کولوژیکی و سپس  کولوژیکی آن به سمت مفهوم اجتماعی-ا اولیه ا

به سمت مفهوم اجتماعی جلب شد ]11،12،13[.

رویکرد های مفهومی تاب آوری

تاب آوری به عنوان پایداری
کولوژیکی  ا مطالعات  از  ــاب آوری  ت به  نسبت  پایداری  رویکرد 
تعریف  قبل  حالت  به  بازگشت  توانایی  عنوان  به  را  ــاب آوری  ت که 
می کند، بسط یافته است. این رویکرد تاب آوری را به صورت مقدار 
که یک سیستم قبل از اینکه به حالت دیگری منتقل شود،  اختاللی 
کند، تعریف می کند ]14[. برخی محققان  می تواند تحمل یا جذب 
به  بازگشت  به  قــادر  سانحه زده  جامعه  آنچه  از  فراتر  را  آستانه ای 
جامعه ای  چون  می گیرند؛  نظر  در  را  نیست  خود  عملکردی  حالت 
تاب آور دارای آستانه باالیی است و قادر به جذب فشار زیادی است؛ 

البته قبل از اینکه از حد آستانه اش بگذرد ]15[.
تاب آوری به عنوان بازیابی

برای  جامعه  توانایی  با  ارتباط  در  تــاب آوری  از  بازیابی  رویکرد 
گذشته« از تغییر یا عامل فشار و برگشت به حالت اولیه  »بازگشت به 
که به عنوان زمان صرف  آن است. تاب آوری در اینجا معیاری است 
 .]16[ می شود  اندازه گیری  تغییر  از  بازیابی  برای  جامعه  یک  شده 
جامعه تاب آور قادر به برگشت نسبتًا سریع به وضعیت قبلی است؛ 
کمتری دارد، ممکن است زمان  که تاب آوری  که جامعه ای  در حالی 

کند یا اصواًل قادر به بازیابی نباشد.  بیشتری را صرف بازیابی خود 

تاب آوری به عنوان دگرگونی
این رویکرد بیشتر در ارتباط با تاب آوری اجتماعی و به عنوان 
که  کنش به تغییر و به شکل سازگارانه است  ظرفیت جامعه برای وا
به جای بازگشت ساده به حالت قبل می تواند به معنای تغییر به 
رویکرد   .]17[ باشد  است،  پایدارتر  موجود  محیط  در  که  نو  حالت 
جامعه ای  که  کنشی  وا چگونگی  درک  برای  تاب آوری  به  دگرگونی 
می تواند به شکلی مثبت به تغییر نشان دهد، مفید است و می پذیرد 
که تغییر غیرقابل اجتناب است و به جای اینکه تغییر را یک عامل 
که جامعه به آن برای احیا  فشار بداند، آن را چیزی در نظر می گیرد 
دگرگونی  عنوان  به  تــاب آوری  رویکرد  دارد.  نیاز  اصیلش  حالت  به 
و  می پذیرد  را  کوسیستم  انسان-ا تعامالت  و  جوامع  پویایی  ویژگی 
در   .  ]18[ می کند  قبول  را  آنها  درون  چندگانه  پتانسیل  مسیرهای 
با  ارتباط آن  که  تــاب آوری  از  گونی  گونا جدول 1 تعاریف و مفاهیم 
مدیریت بحران و خطرات ایجاد شده در جامعه و فضاهای شهری 

را نشان می دهد، آورده شده است. 
تاب آوری در شهرها

کالبدی و جوامع  شهر تاب آور شبکهای پایدار از سیستم های 
انسانی است. منظور از سیستم های کالبدی مؤلفه های ساخته شده 
و طبیعی و منظور از جوامع انسانی، مؤلفه های اجتماعی و نهادی 
غیررسمی،  و  رسمی  انسانی  اجتماعات  شامل  که  است  شهر  یک 
 .]20[ می کنند  عمل  شهری  فضای  در  که  هستند  منفرد  و  پایدار 
جذب  بـــرای  شهر  یــک  ظرفیت  معنای  بــه  نیز  شــهــری  ــاب آوری  ــ ت
اولیه و روشهای  که بتواند همان ساختار  اختالالت است؛ در حالی 
اول  بنابراین تعریف، تاب آوری در مرحله  کند.  را حفظ  عملکردی 
که در مرحله بعد  شامل ظرفیت مقاومت در برابر ناهنجاری هاست 
کاربری  که الگوهای  کاهش دهد ]21[. از آنجا  ریسک های آینده را 
لذا  هستند،  اجتماعی  و  فیزیکی  اجــزای  این  بــرای  بستری  اراضــی 
تناسب این الگوها با خطرات و توجه به خطرات طبیعی در طراحی 
آنها نقش مهمی در حفظ تاب آوری این اجزا و در نتیجه تاب آوری 

کل شهر خواهد داشت ]22[.
تاب آوری کالبدی

کالبدی-محیطی  بــعــد  ــاب آوری  ــ تـ چــهــارگــانــه  ابــعــاد  از  یــکــی 
ظرفیت  و  جامعه  کنش  وا اساسی  طــور  به  که  اســت  )زیرساختی( 

جدول1: تعاریف تاب آوری مرتبط با بحران]19،16،3[

تعاریفسال

تاب آوری به ظرفیت جذب و عملکردهای اساسی و ویژه در طی سوانح و نیز ظرفیت بازیابی “ برگشت به تعادل “ پس از سانحه اطالق 2010
می شود. 

کسب تجربه از شرایط بحرانی و استفاده بهینه از این تجارب در آینده 2011 کید دارند. به عبارت دیگر توانایی  بر اهمیت آموزش در تاب آوری تا
است. 

گذشت زمان خود را با شرایط منطبق و به شرایط پاسخ دهند. 2012 که می توانند با  تاب آوری فرآیند پویایی است و در افرادی به وجود می اید 
کند. که بتوانند سرپا بایستد و عملکرد سالم خود را حفظ  این فرآیند به آنها این امکان را می دهد 

کشورها پس از وقوع شوک ها، 2013 فرآیند دگرگونی تقویت ظرفیت جمعیت، جوامع، سازمان ها و پیش بینی، بازدارندگی، بازیابی و دگرگونی 
استرس و تغییرات را تاب آوری می نامند.

کنترل 2014 که رفتار آن را  کند، قبل از اینکه ساختار سیستم از طریق تغییر متغیرها و فرآیندهایی  که سیستم می تواند آن را جذب  شدت اختالالتی 
می کند، به ساختار متفاوتی تبدیل شود.

کولوژیکی برای جذب اختالالت و نیز برای حفظ بازخوردها، فرآیندها و ساختارهای الزم و ذاتی سیستم 2015 تاب آوری به ظرفیت سیستم های ا
اطالق می شود.
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خالی  مسکونی  واحــدهــای  پناهگاه،  نظیر  سانحه  از  بعد  بازیابی 
و  شاخص ها  می کند.  ارزیــابــی  را  سالمتی  تسهیالت  و  ــاره ای  اجـ یا 
کالبدی-محیطی یکی از ابعاد تأثیرگذار در سنجش  متغیرهای بعد 
که از طریق آن میتوان وضعیت  کالبدی است  سطح تاب آوری، بعد 
جامعه را از نظر ویژگی های فیزیکی و جغرافیایی تأثیرگذار در مواقع 
کرد. به همین منظور، برای سنجش این بعد  بروز سانحه ارزیابی 
کم  متغیرهایی مانند مقاومت ساختمان محل سکونت خانوارها، ترا
کاربری های  امدادرسانی،  کز  مرا و  خدمات  به  دسترسی  جمعیت، 
ناسازگار، وضعیت فضاهای باز و زمین بستر و غیره بررسی می شوند. 
کدام از مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر آسیب پذیری و نیز  در ادامه به هر 

کالبدی در شهرها و فضاهای شهری پرداخته می شود: تاب آوری 
عوامل مؤثر بر تاب آوری کالبدی شهری

فرم شهر	 
اجزای  و  از همه ی عناصر  فرم شهر متشکل  لینچ  گفته ی  به   
تبلور  ع،  مصنو و  طبیعی  عناصر  همه ی  شهر،  رؤیت  قابل  کالبدی 
آسیب پذیری  مفهوم  اســت.  جوامع  فعالیت های  شکل  و  فضایی 
درتعریف و تبیین فرم شهر و عناصر تشکیل دهنده ی آن می تواند در 
قالب چند ترکیب خاص صورت پذیرد: موقعیت قرارگیری، ساخت 

و سازماندهی الگوی فضایی-کالبدی و بافت.
اندازه ی شهر	 

آن  اجــزای  و  شهر  آسیب پذیری  ارزیابی  بر  که  دیگری  ویژگی 
کمی است و هر  استفاده می شود، اندازه ی شهر است. اندازه  ویژگی 
کمی دارای اندازه است. مفاهیم  چیز قابل سنجش با ویژگی های 

گون اندازه شهر در سطوح مختلف:  گونا
شهر  فضایی  و  کالبدی  مشخصات  مفهوم  بــه  انـــدازه  الـــف. 

)سطح، حجم و فاصله(؛
ب. اندازه به مفهوم ظرفیت یا حجم فعالیت های مختلف؛

کم جمعیت.  پ. اندازه در مفهوم ترا
الگوی شهر	 

آسیب پذیری  بررسی  بــرای  مطالعه  مــورد  ویژگی هایی  از  یکی 
که  است  این عقیده  بر  لینچ  اســت.  الگوی شهر  آن  اجــزای  و  شهر 
کالبدی  اجــزای  و  عناصر  همجواری  چگونگی  شهرسازی  در  الگو 
که دارای نظام و قانونمندی  مشخص  تشکیل دهنده ی شهر است 

است ]23[.
ارتباط بین تاب آوری و آسیب پذیری

و  ــاب آوری  ــ ت ســوانــح،  مدیریت  محققان  از  بسیاری  نظر  بــه 
کلیدی در مطالعه خطرات طبیعی هستند.  آسیب پذیری دو مفهوم 
اسـت  اجتمـاعی  سیستم های  ذاتـی  کیفیت   یا  ویژگی  آسیب پذیری 
که پتانسیل آسیب را به دنبال دارد و تابع جنبه های در معرض خطر 
حساسیت2  اســت؟(،  خطر  در  کسـی  چـه  یـا  چیـز  گرفتن1 )چـه  قــرار 
است  کـنش3  وا ظرفیـت  و  مکان ها(  و  افـراد  دیـدگی  آسیب  )میزان 
کلی تنها بر وضعیت سیستم قبل از سانحه تکیه و برای  که به طور 
آمادگی در برابر خطرات آتی مفید است و با حرکت از یک نقطه به 

نقطه دیگر یـا بازسـازی بعـد از سانحه تغییر میکند ]24[.
از  بازیابی  و  کــنــش  وا در  سیستم  یــک  توانایی  تـــاب آوری  امــا 
کـه به سیستم اجازه می دهد  سوانح بوده و شامل شرایط ذاتی است 

دوباره،  سازماندهی  در  سازگاری  فرآیندهای  با  و  جذب  را  تأثیرات 
کند. در همین ارتباط  کنش ها انطباق پیدا  گرفتن از وا تغییـر و درس 
آسیب پذیر  که  چیزی  اســت  ایــن  بر  هم  تـــاب آوری4  اتحادیه  نظر 
از  باشـد، تاب آور نیست و برعکس. در این مورد، تاب آوری عاملی 
آسیب پذیری است و آسیب پذیری نیـز عـاملی از تاب آوری. اما این 
ع از تعبیر به نظر بسیاری از محققان ساده است و به عبارت دیگر  نو
نیست  تــاب آور  چون  است  آسیب پذیر  سیستم  اســت:  تسلسل  دور 
میان  ارتباط   1 تصویر  در  نیست.  آسیب پذیر  زیرا  اسـت،  تــاب آور  و 

مفاهیم تاب آوری و آسیب پذیری بیان شده است. 

روش تحقیق و ابزارها 

اطالعات  و  داده هــا  تحلیل  نظر  از  تحقیق  این  شناسی  روش 
کمی تحقیق است. همچنین روش تحقیق  عمدتًا مبتنی بر رویکرد 
ــردآوری   گـ روش  نظر  از  و  بـــوده  توصیفی-تحلیلی  ــدف  ه نظر  از 
اطالعات از مطالعات کتابخانه ای)اسنادی(-میدانی بهره می گیرد. 
گرفته شده در این پژوهش، ترکیبی  کار  بنابراین روش تحقیق به 
داده های  و  متون  بررسی  و  میدانی  بازدید  مشاهده،  روش هــای  از 
جمع آوری  و  تحقیق  نظری  مبانی  مطالعه  از  پس  است.  اسنادی 
خارجی  و  داخــلــی  منابع  اســنــاد،  مــتــون،  بــررســی  از  کــه  اطــالعــات 
می گیرد.  شکل  پژوهش  نظری  بخش  ساختار  می شود،  استخراج 
گام بعد و در راستای دستیابی به روابط بین متغیرها و شناخت  در 
با  و  مرحله  این  در  می شود.  استفاده  تحلیلی  روش  از  علی  روابــط 
توجه به چارچوب استخراج شده از مبانی نظری تحقیق، فضاهای 
کالبدی  شهری محله زرگنده بر اساس اصول و معیارهای تاب آوری 
به منظور  پــایــان  در  و  اولــویــت بــنــدی شــده  آســیــب پــذیــری  مــیــزان  و 
مــورد  مــحــدوده  ــاب آوری  ــ ت بهبود  و  شهری  فضاهای  ساماندهی 
شاخص های  پژوهش  این  در  می شود.  ارائــه  راهکارهایی  مطالعه 
منابع  و  اســنــاد  مطالعه  بــا  آسیب پذیری  ارزیــابــی  بــرای  نظر  مــورد 
تــاب آوری  سنجش  چارچوب های  و  شده  بررسی  خارجی  و  داخلی 
کالبدی و تجارب موفق در این زمینه استخراج شده است. سپس با 
کارشناسان و متخصصان علوم شهری در قالب  استفاده از نظرات 
روش  از  استفاده  با  زیرمعیارها  و  معیارها  ارزیابی  به  پرسش نامه، 
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 نقطه به نقطه یك از حرکت با و ستا مفید تیآ خطرات در برابر گیدماآ ایبر و تکیه سانحه از قبل سیستم وضعیت بر تنها
 .]24[ کندمی تغییر سانحهاز  دـبع زیاـسزبا اـی یگرد

 زهجاا سیستم ه بهـک ستا تیذا یطاشر شامل و دهبو نحاسو از یابیزبا و کنشوا در سیستم یك ناییاتو آوریبرزگربفروییتاب ماا
 از گرفتن درس و رـتغیی ،دوباره ماندهیزسا در ریگازسا ییندهاآفر با و بجذ را اتتاثیر دهدبرزگربفروییمی

 که یچیز ستا ینا بر هم 4یآوربرزگربفروییتاب یهدتحاا نظر طتباار همین در. کند اپید قنطباا هابرزگربفروییواکنش
 از عاملی آوریبرزگربفروییتاب رد،مو ینا در. برعکس و نیست آوربرزگربفروییتاب ،دـباش پذیربرزگربفروییآسیب
 ریبسیا نظر به تعبیر از عنو ینا ماا. آوریبرزگربفروییتاب از املیـع زـنی پذیریبرزگربفروییآسیب است و پذیریبرزگربفروییآسیب

 و نیست آوربرزگربفروییتاب چون ستا پذیربرزگربفروییآسیب سیستم: ستا تسلسل دور یگرد رتعبا به و ستا دهسا نمحققا از
و  آوریبرزگربفروییتابارتباط میان مفاهیم  1در تصویر شماره نیست.  پذیربرزگربفروییآسیب زیرا ،تـسا آوربرزگربفروییتاب

 بیان شده است.  پذیریبرزگربفروییآسیب

 
 ]24[ آوریبرزگربفروییتابو  پذیریبرزگربفروییآسیب. ارتباط بین 1تصویر

 روش تحقیق و ابزارها 

ست. همچنین مبتنی بر رویکرد کمی تحقیق ا عمدتاً و اطالعات هابرزگربفروییهروش شناسی این تحقیق از نظر تحلیل داد
از مطالعات  ر روش گردآوری اطالعاتتحلیلی بوده و از نظ-روش تحقیق از نظر هدف توصیفی

. بنابراین روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، گیردبرزگربفروییمیمیدانی بهره -ای)اسنادی(برزگربفروییکتابخانه
. پس از مطالعه استاسنادی  هایبرزگربفروییهمشاهده، بازدید میدانی و بررسی متون و داد هایبرزگربفروییشترکیبی از رو

منابع داخلی و خارجی استخراج  اطالعات که از بررسی متون، اسناد، آوریبرزگربفروییجمعمبانی نظری تحقیق و 
ستای دستیابی به روابط بین . در گام بعد و در راگیردبرزگربفروییمی، ساختار بخش نظری پژوهش شکل شودبرزگربفروییمی

حله و با توجه به چارچوب . در این مرشودبرزگربفروییمیو شناخت روابط علی از روش تحلیلی استفاده ها متغیر
آوری برزگربفروییشده از مبانی نظری تحقیق، فضاهای شهری محله زرگنده بر اساس اصول و معیارهای تاببرزگربفروییاستخراج

منظور ساماندهی برزگربفروییشده و در پایان بهبرزگربفروییبندیبرزگربفروییاولویت پذیریبرزگربفروییآسیبکالبدی و میزان 
. در این پژوهش شودبرزگربفروییمیائه راهکارهایی ار آوری محدوده مورد مطالعهبرزگربفروییبود تاببهفضاهای شهری و 

                                                                                                                                                                                     
3 capacity of response 
4 Resilience Alliance 

تصویر 1: ارتباط بین آسیب پذیری و تاب آوری ]24[
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تحلیل سلسله مراتبی )AHP( پرداخته شده است. سپس به منظور 
کمی و نیز  ارزیابی میزان آسیب پذیری، به کمک روش درون یابی ترا
 ،GIS در نرم افزار raster calculator و  raster reclassifyدستورات
با محاسبه وزن و ضریب اهمیت هریک از زیرمعیارهای پژوهش، 
کم وجود هریک از عناصر مؤثر در  سطح محله زرگنده بر اساس ترا
میزان آسیب پذیری به مناطقی همگن تقسیم شده است. در ادامه 
تکنیک های به کارگرفته شده برای تبیین و ارزیابی شاخص ها برای 

سنجش توضیح داده می شود.
بررسی توصیفی

اساس  بر  شاخص  هر  امتیاز  مبنای  بر  توصیفی  بررسی های   
گرفتن اختالف از میانه نظری  طیف ارزش گذاری لیکرت و با در نظر 
گاهی  از نظرات  انجام می شود. ارزش گذاری یادشده در راستای آ
پژوهش  معیارهای  و  کردن شاخص ها  نهایی  برای  و  متخصصان 
حاضر انجام شده است. الزم به ذکر است در طیف لیکرت، ارزش 
کمتر یا آنها که پیرامون و نزدیک 1 هسـتند، به عنوان کمترین میزان 
به عنوان   5 نزدیک  یعنی  بــاال  ارزش هـــای  و  استاندارد  به  نسـبت 

گرفته شده اند.  بیشترین میزان نسبت به میزان استاندارد در نظر 
تکنیک دلفی

کارشناسان  نظر  اعمال  از  استفاده  با  تا  می کوشد  که  روشــی 
صاحب نظر، رابطه میان تأثیر هر یک از شاخص ها و زیرشاخص های 
ع کلی پژوهش کشف و تعیین کند. این  پژوهش را در ارتباط با موضــو
کارشناسان  میزان تأثیر توسـط توزیع پرسش نامه های مختلف ویژه 
و برگزاری جلسه های مختلف برای رسیدن به نتیجه و با استفاده از 
مقایسه ی دودویی معیارها و زیرمعیارها بر اساس طیف ارزش دهی 
تکمیل  ــای  ــت راس در  ــت،  اسـ گفتنی  ــت.  اسـ شـــده  تــدویــن  لــیــکــرت 
پرسشنامه و تعیین اوزان معیارها و زیرمعیارهای پژوهش 30 نفر از 
متخصصان علوم شهری در رشته های برنامه ریزی شهری، طراحی 

کردند.  شهری و معماری همکاری 
ضریب هماهنگی کندال

میان  نــظــر  اتــفــاق  مــیــزان  تعیین  ــرای  بـ پــژوهــش حــاضــر،  در   
این  استفاده شده است.  کندال  از ضریب هماهنگی  پانل  اعضای 
موافقت  و  هماهنگی  درجــه  تعیین  بــرای  مقیاسی  واقــع  در  ضریب 
میان چندین دسته رتبه بندی مربوط بهN  شیء یا فرد است. به 
میان  رتبه ای  همبستگی  می توان  مقیاس  این  کاربرد  با  عبارتی، 
کندال نشان می دهد  K مجموعه رتبه را یافت. ضریب هماهنگی 
کرده اند، اساسًا  که چند مقوله را بر اساس اهمیت آنها مرتب  افرادی 

معیارهای مشابهی را برای قضاوت درباره اهمیت هریک از مقوله ها 
کار برده اند و از این لحاظ با هم اتفاق نظر دارند ]25[. ضریب  به 

کندال )W( با استفاده از رابطه 1 محاسبه می شود.  هماهنگی 
رابطه1:

S: حاصل جمع مربعات انحراف های از میانگین
K: تعداد متخصصان

N: تعداد عوامل رتبه بندی شده
ــا تــوجــه بــه جـــدول 2 مــقــدار ایـــن ضــریــب در صـــورت وجــود  ب
کامل برابر با  کامل برابر با 1 و در صورت عدم هماهنگی  هماهنگی 
صفر خواهد بود. پس از تکمیل پرسشنامه متخصصان برای نهایی 
پژوهش،  زیرمعیارهای  و  معیارها  اولویت  و  اهمیت  ترتیب  کــردن 
کندال برای این پژوهش برابر با 0.67 به دست  ضریب هماهنگی 
امد. با توجه به جدول 2 و معیار اتفاق نظر، ضریب به دست آمده 
دارای اتفاق نظر مناسب و نزدیک به قوی است. بنابراین با درصد 
و  معیارها  اولویت  و  اهمیت  ترتیب  به  می توان  احتمال  از  باالیی 

کرد. زیرمعیارها اعتماد 
نظرات  از  گاهی   آ از  پس   AHP مراتبی  سلسله  تحلیل  روش 
ــرای  ب یــادشــده  پــرســشــنــامــه هــای  ــع  ــوزی ت واســطــه  ــه  ب متخصصان 
از روش  پژوهش  در  زیرمعیارهای منتخب  و  معیارها  اولویت بندی 
استفاده   Expert Choice افزار  نرم  و   AHP مراتبی  سلسله  تحلیل 
اولویت بندی شده  زیرمعیارهای  و  معیارها  راستا  همین  در  شــد. 
توسط متخصصان به صورت دودویی و در مقیاس 9 کمیتی توماس 
ارزش گــذاری شده و در  و  رتبه بندی  ال ساعتی نسبت به یکدیگر 
نهایت امتیاز وزنی هر معیار محاسبه شد. جدول 3 میزان و درصد 
اهمیت هریک از معیارها و زیرمعیارهای نهایی این پژوهش را برای 
با  می دهد.  نشان  مطالعه  مــورد  محدوده  آسیب پذیری  سنجش 
توجه به نتایج به دست آمده از روش باال معیار دسترسی با حدود 49 
درصد مهمترین معیار در راستای ارزیابی آسیب پذیری است. پس 
کم با 19 درصد در جایگاه دوم و معیار شبکه ارتباطی  از آن معیار ترا
با حدود 13 درصد در جایگاه سوم قرار دارد. معیارهای ویژگی های 
با 11 و 8 درصد در  زمین-بستر و مقاومت ساختمان هم به ترتیب 
محدوده  آسیب پذیری  ارزیابی  در  اهمیت  نظر  از  بعدی  رتبه های 

گرفته است. قرار 

( )2 31
12

SW
K N N

=
−

کندال و میزان اطمینان نسبت به ترتیب عوامل  ]25[ جدول2: مقادیر ضرب هماهنگی 

W اطمینان نسبت به ترتیب عواملتفسیر مقدار

وجود ندارد اتفاق نظر بسیار ضعیف 0.1

کم اتفاق نظر ضعیف0.3

متوسط اتفاق نظر متوسط 0.5

زیاد اتفاق نظر قوی 0.7

خیلی زیاد اتفاق نظر بسیار قوی 0.9
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شناخت محدوده مطالعه 

که  واقع شده  تهران  مرکزی  در شمال  زرگنده  محله حسن آباد 
محدوده  پهنه  شــد.  می  محسوب  تهران  ییالقی  نقاط  جــزو  قباًل 
از  شریعتی،  خیابان  به  شــرق  از  صــدر،  بــزرگــراه  به  شمال  از  زرگنده 
مدرس  بــزرگــراه  به  غــرب  از  و  دستگردی  وحید  خیابان  به  جنوب 
شهرداری   3 منطقه   2 ناحیه  از  بخشی  زرگنده  می شود.  محدود 
 1335 سرشماری  در  است.  هکتار   129 تقریبی  مساحت  به  تهران 
میزان  بیشترین   .] 26[ بود  شمیران  و  قلهک  جزو  زرگنده  روستای 
جمعیت در این محدوده مربوط به دهه 70 شمسی است. در حالی 
کلی  تغییرات  و  جمعیتی  تغییرات  علت  به  سال   10 گذشت  با  که 
کاهش  زرگنده، شاهد  و در پی آن محله  بافت سکونتی منطقه 3 
جمعیت و شتاب رشد آن در سال 1385 نسبت به دوره های گذشته 
هستیم. اما از طرفی جمعیت محله زرگنده بر طبق امار 1390 برابر 
که در مقایسه با جمعیت محله در سال 1385  با 48050 نفر است 

افزایش یافته است. 
کوزه های با ارزش موجود  کشف سکه و  وجه تسمیه زرگنده به 
یافتن  در تپه های آن برمی گردد. سال ها مردمان زیادی به بهانه 
زر و سیم به این محله می امدند تا شاید بتوانند چیزی درخور نام 
این محله به دست اورند. وجود قنوات، آب های زیرزمینی و مسیل 
زرگنده )رودکی( نشانگر روزهای شادابی و طراوت این محله است. 
هستند؛  گروه  دو  شامل  آن  کنان  سا و  فرسوده  بافت  دارای  محله 
کنان قدیمی و بومی روستای حسن آباد زرگنده  که همان سا گروهی 
که از شهرهای دیگر به این محله خوش اب وهوا  گروهی  بوده اند و 
محوطه  و  اسماعیل)ع(  امامزاده  مبارک  آستانه  کرده اند.  مهاجرت 

اختصاص  ازاد  دانشگاه  به محوطه  کنون  ا که  رنگ سازی  کارخانه 
می شوند.  محسوب  محله  این  تاریخی  ابنیه  جزو  شــده،  ضمیمه 
و سیمای شهری بخش های متفاوت  بافت  در  این ویژگی ها  تأثیر 
که در نگاه اول جلب توجه می کند ]26 [. در تصویر  انقدر بارز است 
شهر   3 منطقه  در  زرگنده  حسن آباد  محله  جغرافیایی  موقعیت   2

تهران و موقعیت منطقه 3 در شهر تهران مشخص شده است.  
مواجهه محدوده مورد مطالعه با مخاطرات طبیعی احتمالی

بــررســی عــوامــل ایجادکننده  پــژوهــش،  ع  بــه مــوضــو تــوجــه  بــا 
فضاهای  آسیب پذیری  افزایش  موجب  که  زرگنده  محله  در  آسیب 
شهری درمحدوده مورد مطالعه می شود، ضروری به نظر می رسد. 
متمرکز  و  کــم  مــتــرا مــحــدوده هــای  جـــزو  ــده  ــن زرگ محله  طــرفــی،  از 
 12.59 معادل  وسعتی  زرگنده  فرسوده  بافت  می شود.  دسته بندی 
 106 مــعــادل  مساحت  متوسط  بــا  قطعه   905 از  متشکل  هکتار، 
کم خالص 422 نفر  مترمربع و با جمعیتی در حدود 5569 نفر و ترا
درصدی   25-40 حدود  فرسوده  بافت  عــالوه،  به  است.  هکتار  در 
سطح محلـه یکـی از مهمتـرین معضـالت جدی محله است. در این 
نازیبایی  و  کم عرض بودن  ریزدانگی واحدهای مسکونی و  میان، 
بافت  اصلی  مشکالت  از  آنها  شدن  توقفگاهی  و  محله  معابر  برخی 
به  ادامه  در  بنابراین   .] 27[ است  زرگنده  حسن آباد  محله  فرسوده 
موجود  مسیل های  و  گسل ها  جمله  از  طبیعی  ویژگی های  مطالعه 
را  سیالب  و  زلزله  همچون  طبیعی  بالیای  بروز  خطر  که  منطقه  در 
و  سیل  زلــزلــه،  کلی  طــور  به  مــی شــود.  پرداخته  می دهند،  افــزایــش 
و  تهران  شهر   3 منطقه  که  است  سوانحی  عمده ترین  آتش سوزی 

بالطبع محدوده مورد مطالعه این پژوهش را تهدید می کند.

AHP جدول3: ارزش گذاری هریک از معیارها و زیرمعیارهای مورد مطالعه با روش

میزان آسیب پذیری نهایی نرخ ناسازگاری زیرمعیار میزان آسیب پذیری  معیار

مقاومت 
ساختمان

0.073

قدمت ابنیه

0.02

0.383

0.269نوع اسکلت ابنیه

0.149کیفیت ابنیه

0.045مصالح نما 

0.056مساحت قطعات )متر مربع(

کم ساختمانی)ارتفاع( 0.099ترا

کم کم جمعیتی)نفر در هکتار(0.194ترا __0ترا

0.129شبکه ارتباطی
 عرض معابر 

0
0.75

0.25پیوستگی شبکه راه

دسترسی
0.492

دسترسی به معابر اصلی )متر(
0.05

0.102

کز درمانی )متر( 0.259دسترسی به بیمارستان و مرا

کز آموزشی )متر( 0.070دسترسی به مرا

0.569فاصله تا فضاهای سبز و باز محله )متر(

خصوصیات 
0.113زمین-بستر 

درصد شیب اراضی
0

0.167

0.883فاصله از روددره )متر(
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خطر زمین لرزه
گسل اصلی شمال تهران، مشاء و ری  در سطح شهر تهران سه 
وجود دارند که خطر اصلی زلزله شهر تهران محسوب می شوند. اما با 
گسل های منطقه سه شهر تهران و حرایم 500، 1000 و  درنظرگرفتن 
1500 متری آنها می توان دریافت در محله زرگنده به عنوان محدوده 
که از  مورد مطالعه هیچ گسلی وجود ندارد. اما این بدان معنا نیست 
آسیب پذیری در برابر زلزله مصون است؛ زیرا ممکن است گسل های 
که در  پنهان در زیر الیه های رسوبی شهر تهران وجود داشته باشد 
چنین صورتی تعیین مکان دقیق آنها دشوار و احتمال رویداد زلزله 

در هر جای شهر یکسان خواهد بود ]26 [.
خطر سیالب

کن، فرحزاد،  در شهر تهران هفت روددره اصلی دارآباد، درکه، 
ایــن روددره هــا  از  که  گــالبــدره جریان دارنــد  دربــنــد، خــرگــوش دره و 
می کنند.  عــبــور  منطقه  از  کــانــال  و  مسیل  شــکــل  بــه  انــشــعــابــاتــی 
آب  و  می شود  شروع  تجریش  میدان  جنوب  از  مقصودبیک  مسیل 
این  این مسیل می ریزد.  به  گالبدره  و  دربند  مسیل های سعدآباد، 
دیــواره  مسیر  طول  در  عمدتًا  و  است  کی  خا بستری  دارای  مسیل 
است.  شده  شسته  مسیل  کف  قسمت ها  بیشتر  در  دارد.  ســازه ای 
این روددره با عبور از محله زرگنده نقش مهمی برای برنامه ریزی در 
راستای کاهش آسیب پذیری و بهبود تاب آوری کالبدی در محدوده 

مورد مطالعه این پژوهش ایفا می کند. 
خطر آتش سوزی

آتش سوزی به عنوان یکی از مخاطرات بالقوه در بافت شهرها 
گون بوده  گونا حائز اهمیت است. به طور معمول علل آتش سوزی 
غیره  و  مسکونی  صنعتی،  تجاری،  بخش های  کــردن  درگیر  با  و 
خسارات شدید انسانی و مالی به فضاهای شهری وارد می کند. در 
حال حاضر، شهرداری تهران دارای 129 ایستگاه آتش نشانی فعال 
که از این تعداد 8 ایستگاه در منطقه 3  در سطح شهر تهران است 
شهرداری واقع است. اما از نکات قابل توجه، قرار نداشتن ایستگاه 
زمان  در  خطر  ضریب  افزایش  و  مطالعه  محدوده  در  آتش نشانی 
احــداث  بــرای  برنامه ریزی  بنابراین  اســت.  طبیعی  سوانح  ع  وقــو
نامناسب  وضعیت  به  توجه  با  محدوده  در  آتش نشانی  ایستگاه 

بــه نظر  ــروری  مــوجــود در آن ضـ و دســتــرســی هــای  ارتــبــاطــی  شبکه 
می رسد ]26 [.

تحلیل یافته ها 

از  بــا هریک  ارتــبــاط  انــجــام شــده در  ارزش گــــذاری  بــه  بــا توجه 
معیارها و زیرمعیارها در جدول 3 با استفاده از نرم افزار GIS و روش 
کم وجود هریک  کمی، سطح محله زرگنده بر اساس ترا درون یابی ترا
کردن ضرایب آنها  از عناصر مؤثر در میزان آسیب پذیری و با لحاظ 
کالبدی  به مناطقی همگن از نظر میزان آسیب پذیری و تاب آوری 
تقسیم می شود. در این راستا و برای تولید نقشه های آسیب پذیری 
اولویت بندی  بــرای    raster reclassifyدستور از   GIS نرم افزار  در 
 raster calculatorهریک از معیارها بر اساس طیف لیکرت و دستور
برای محاسبه وزن و ضریب اهمیت هریک از زیرمعیارهای پژوهش 

استفاده شده است.
هــمــچــنــیــن مـــیـــزان آســیــب پــذیــری نــهــایــی پـــس از ارزیـــابـــی 
گرفته  آسیب پذیری محدوده مورد مطالعه نسبت به 5 معیار در نظر 
شده برای سنجش )تصویر 3( در این پژوهش محاسبه شد. با توجه 
از معیارهای سنجش الزم است  به ضریب و درصد اهمیت هریک 
الیه های  ترکیب  از  زرگنده  محله  در  نهایی  آسیب پذیری  ارزیابی  تا 
مرتبط با آسیب پذیری هرکدام از معیارهای یادشده و با اعمال وزن 
که میزان اهمیت  و ضریب هریک به دست اید. با توجه به جدول 3 
هریک از معیارها و زیرمعیارهای پژوهش در آن مشخص شده، در 
Raster Calculator  در  از منطق فازی و دستور  با استفاده  نهایت 
با  معیارها  از  هریک  آسیب پذیری  با  مرتبط  الیه های   GIS نرم افزار 
به دست  نهایی محدوده مطالعه  آسیب پذیری  و  ترکیب شده  هم 

می اید.
از مشاهده تصویر 4 مشخص می شود پهنه های شمالی، غربی 
کمترین میزان آسیب پذیری هستند.  و جنوب شرقی محله دارای 
فضاهای  بـــاز،  و  سبز  فضاهای  وجـــود  دلــیــل  بــه  شمالی  پهنه  در 
به  همچنین  درمانگاه ها،  و  بیمارستان  نظیر  درمــانــی  و  آمــوزشــی 
دلیل وجود دسترسی مناسب به این فضاها احتمال آسیب پذیری 
کمتر بوده و در برخی  ع سوانح طبیعی  فضاهای شهری در زمان وقو
میل   )1 )عــدد  آن  میزان  کمترین  سمت  به  پهنه  این  بخش های 
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 ]26[ و شهر تهران 3موقعیت جغرافیایی محله زرگنده در منطقه . 2تصویر

 طبیعی احتمالیواجهه محدوده مورد مطالعه با مخاطرات م

 پذیریبرزگربفروییآسیبکننده آسیب در محله زرگنده که موجب افزایش موضوع پژوهش، بررسی عوامل ایجاد با توجه به
 وجز هگندزر محله از طرفی،د. رسبرزگربفروییمی، ضروری به نظر شودبرزگربفروییمیفضاهای شهری درمحدوده مورد مطالعه 

 دلمعا سعتیو هگندزر دهفرسو . بافتشودبرزگربفروییمی بندیبرزگربفروییدسته متمرکزو  کمامتر هایبرزگربفروییهودمحد
خالص کم اترو  نفر 5569 ودحددر  جمعیتی باو  مترمربع 176 دلمعا مساحت متوسط با قطعه 975از  متشکل ر،هکتا 12859

 محله یجد تالـمعض رینـمهمتاز  یـیک هـمحل سطح یصددر 25-47 ودحد دهفرسو بافت. به عالوه، استنفر در هکتار  422
 نشد توقفگاهیو  محله معابر برخی یباییزناو  دنبو عرضبرزگربفروییکممسکونی و  دهایدر این میان، ریزدانگی واح .است

به مطالعه  راین در ادامهبناب. ]20[ ستا هگندزر آبادبرزگربفروییحسن محلهبافت فرسوده  صلیا تمشکالاز  نهاآ
های موجود در منطقه که خطر بروز بالیای طبیعی برزگربفروییمسیل و هابرزگربفروییلطبیعی از جمله گس هایبرزگربفرویییویژگ

 کلی زلزله، سیل و آتش سوزی. به طور شودبرزگربفروییمیند، پرداخته دهبرزگربفروییمیهمچون زلزله و سیالب را افزایش 
محدوده مورد مطالعه این پژوهش را تهدید  شهر تهران و بالطبع 3ت که منطقه ترین سوانحی اسبرزگربفروییعمده

 .کندبرزگربفروییمی

 لرزهبرزگربفروییزمینخطر 

در سطح شهر تهران سه گسل اصلی شمال تهران، مشا و ری وجود دارند که خطر اصلی زلزله شهر تهران محسوب 
 متری آنها 1577و  1777، 577رایم شهر تهران و ح سههای منطقه ربفروییبرزگگرفتن گسل. اما با درنظرشوندبرزگربفروییمی
اما این بدان معنا نیست  ندارد.نده به عنوان محدوده مورد مطالعه هیچ گسلی وجود دریافت در محله زرگ توانبرزگربفروییمی

ی پنهان در زیر هابرزگربفروییلممکن است گسزیرا ؛ استدر برابر زلزله مصون  پذیریبرزگربفروییآسیبکه از 
دقیق آنها دشوار و احتمال رویداد  در چنین صورتی تعیین مکان که باشد تهران وجود داشته رسوبی شهر یهابرزگربفروییهالی

 .]26[ خواهد بود هر جای شهر یکسان زلزله در

 سیالبخطر 

از دره و گالبدره جریان دارند که برزگربفروییدرکه، کن، فرحزاد، دربند، خرگوش در شهر تهران هفت روددره اصلی دارآباد،
 از مقصودبیك مسیل ند.کنبرزگربفروییمیانشعاباتی به شکل مسیل و کانال از منطقه عبور  هابرزگربفروییهددرروبرزگربفروییاین

 مسیل این به گالبدره و دربند سعدآباد، یهابرزگربفروییلمسی آب و شودبرزگربفروییمی شروع تجریش میدان جنوب
 بیشتر در. دارد ایبرزگربفروییسازه دیواره مسیر طول در عمدتاً و است خاکی بستری دارای مسیل این. ریزدبرزگربفروییمی

تصویر 2: موقعیت جغرافیایی محله زرگنده در منطقه 3 و شهر تهران ]26[
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محدوده  غربی  پهنه  سمت  به  شمالی  پهنه  از  حرکت  با  می کند. 
مدرس  بــزرگــراه  و  محله  غربی  لبه  به  شــدن  نزدیک  با  ویــژه  به  و 
با  مقایسه  در  مــحــدوده  آسیب پذیری  شــدن  کمتر  شاهد  کان  کما
به  زرگنده  محله  از  قسمت  این  در  هستیم.  آن  قسمت های  سایر 
معابر  پیوستگی  و  انتظام  مناسب،  عرض  دارای  معابر  وجود  دلیل 
کاهش  برای  مناسب  فضاهای  برخی  وجود  موجود،  بلوک های  و 
مصالح  از  استفاده  نیز  و  بــاز  و  سبز  فضاهای  نظیر  آسیب پذیری 
کنار نوساز بودن بیشتر  مقاوم در ساخت وساز های این محدوده در 

کم و بهینه ارزیابی  ابنیه موجود، وضعیت آسیب پذیری به صورت 
با حرکت به سمت پهنه جنوب شرقی محدوده  می شود. در ادامه 
کم  شاهد  نیز  قسمت ها  ایــن  در  محله  مــرز  بــه  شــدن  نــزدیــک  بــا  و 
بودن  کم  دالیــل  جمله  از  هستیم.  کالبدی  آسیب پذیری  ــودن  ب
آسیب پذیری در این قسمت از محله می توان به دسترسی مناسب 
کز درمانی، آموزشی، فضاهای سبز و باز، معابر نسبتًا عریض،  به مرا
ساختمان های  وجــود  نیز  و  بلوک ها  مناسب  پیوستگی  و  انتظام 
به پهنه های  با نگاه  از سویی دیگر،  اما  کرد.  اشاره  نوساز و مقاوم 
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تصویر 3: وضعیت آسیب پذیری محدوده نسبت به معیارهای پژوهش محدوده نسبت به معیارهای پژوهش پذیریبرزگربفروییآسیبوضعیت  .3تصویر
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در  آسیب پذیری  دریافت  می توان  باال  تصویر  در  محدوده  مرکزی 
بافت  که  محله  مرکزی  پهنه  اســت.  گرفته  قــرار  بیشینه  وضعیت 
مقاومت  به  توجه  با  می دهد،  تشکیل  را  آن  عمده  زرگنده  فرسوده 
پایین ساختمان ها و ابنیه موجود، عرض کم معابر، ناپیوسته بودن 
کم باالی جمعیتی و نیز  کنار ریزدانگی قطعات، ترا کثر بلوک ها در  ا
به سایر قسمت های  نقاط نسبت  این  در  بودن درصد شیب  باالتر 
کالبدی را از خود در برابر سوانح طبیعی  کمترین تاب آوری  محله، 
به  مرکزی  پهنه  از  حرکت  با  همچنین  داد.  خواهد  نشان  احتمالی 
سمت خیابان شریعتی و مرز شرقی زرگنده شاهد بیشتر شدن میزان 
کردن آن به حالت بیشینه )عدد 5( هستیم.  آسیب پذیری و میل 
در  کالبدی  آسیب پذیری  افزایش  برای  گفتن  قابل  دالیل  عمده  از 
این پهنه می توان به نزدیک شدن به مسیل رودکی به عنوان یک 
بستر خطرزا در زمان بحران سیالب، افزایش فاصله ی دسترسی تا 
کز پشتیبان و اسکان موقت نظیر فضاهای سبز و باز، درمانی و  مرا
کرد.  اشــاره  کم  دارای عرض  و  بن بست  معابر  نیز وجود  و  آموزشی 
الزم به ذکر است در سایر پهنه های محدوده مورد مطالعه وضعیت 
را  آن  که می توان  قابل دیدن است  آسیب پذیری به صورت میانه 
کرد.  توجیه  آسیب پذیر  معیارهای  و  عوامل  برهم کنش  به واسطه 
همچنین نکته قابل توجه در ارتباط با تصویر آسیب پذیری نهایی 
که  به طوری  آن است؛  در  پایین موجود  و  باال  باال، حد عددی  در 
به  بــاال  تصویر  در  که  آسیب پذیری  عــددی  مقدار  مــی شــود،  دیــده 
تا   1.55 بین  مقداری  شده،  ج  در فازی  حالت  در  و  عددی  صورت 
که اوال حد پایین  گویای آن است  4.64 را نشان می دهد. اعداد باال 

که در  آسیب پذیری باالتر از یک است و این خود بدان معنی است 
قرار  خود  مقدار  کمترین  در  آسیب پذیری  که  محله  از  بخش هایی 
همچنان  آسیب پذیری  ایجاد  معیارهای  و  عوامل  از  برخی  دارد، 
کمتر  محله را تهدید می کند و ثانیًا از سوی دیگر حد باالی موجود 
از محله  که در نقاطی  که این مقدار هم مبین آن است  از 5 است 
کالبدی وجود دارد، همه  که بیشترین احتمال آسیب پذیری  زرگنده 
بدترین  و در  نبوده  کثری  کننده آسیب حدا ایجاد  و عوامل  شرایط 

شرایط خود به سر نمی برند. 

نتیجه گیری و پیشنهادها

کیفی  مفهوم سازی های  از  گــذار  فــوق،  پژوهش  از  کلی  هدف 
کمی در جهت شناخت بهتر عوامل مؤثر در تاب آوری  به معیارهای 
نتیجه  مــی تــوان  بنابراین  اســت.  درگــیــر  عــوامــل  بــررســی  و  کالبدی 
کم، شبکه ارتباطی،  گرفت معیارهایی نظیر مقاومت ساختمان، ترا
سنجش  معیارهای  به عنوان  زمین-بستر  خصوصیات  و  دسترسی 
سوانح  بــرابــر  در  آسیب پذیری  ارزیــابــی  ــرای  ب کالبدی،  تـــاب آوری 
طبیعی مهم به شمار می روند. مهمترین نتایج حاصل از معیارهای 

پژوهش در ادامه بررسی می شود. 
مراتبی  سلسله  تحلیل  فرآیند  و  مختصصان  نظرات  اساس  بر 
گفت معیار دسترسی با حدود 49 درصد مهمترین معیار در  می توان 
کم با  راستای ارزیابی آسیب پذیری بوده است. پس از آن معیار ترا
19 درصد در جایگاه دوم و معیار شبکه ارتباطی با حدود 13 درصد 
و  زمین-بستر  خصوصیات  معیارهای  دارد.  قــرار  ســوم  جایگاه  در 
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 نهایی محدوده پذیریبرزگربفروییآسیبوضعیت  .2تصویر

شمالی، غربی و جنوب شرقی محله دارای کمترین میزان  هایبرزگربفروییهپهن شودبرزگربفروییمیمشخص  4 از مشاهده تصویر
درمانی نظیر بیمارستان  ی سبز و باز، فضاهای آموزشی و. در پهنه شمالی به دلیل وجود فضاهاهستند پذیریبرزگربفروییآسیب

فضاهای  پذیریبرزگربفروییآسیباحتمال  مناسب به این فضاها، همچنین به دلیل وجود دسترسی هابرزگربفروییهو درمانگا
( 1)عدد  به سمت کمترین میزان آناین پهنه  هایبرزگربفروییششهری در زمان وقوع سوانح طبیعی کمتر بوده و در برخی بخ

به غربی محله و به ل بی محدوده و به ویژه با نزدیك شدند. با حرکت از پهنه شمالی به سمت پهنه غرکنبرزگربفروییمیمیل 
آن هستیم.  هایبرزگربفروییتمحدوده در مقایسه با سایر قسم پذیریبرزگربفروییآسیبکماکان شاهد کمتر شدن  بزرگراه مدرس

های برزگربفرویی، انتظام و پیوستگی معابر و بلوکدر این قسمت از محله زرگنده به دلیل وجود معابر دارای عرض مناسب
ستفاده از مصالح فضاهای سبز و باز و نیز ا نظیر پذیریبرزگربفروییآسیبکاهش  برایموجود، وجود برخی فضاهای مناسب 

ابنیه موجود، وضعیت  ن محدوده در کنار نوساز بودن بیشترهای ایبرزگربفروییوسازبرزگربفروییمقاوم در ساخت
با حرکت به سمت پهنه جنوب شرقی  . در ادامهشودبرزگربفروییمیبه صورت کم و بهینه ارزیابی  پذیریبرزگربفروییآسیب

کالبدی هستیم.  پذیریبرزگربفروییآسیبنیز شاهد کم بودن  هابرزگربفروییتمحدوده و با نزدیك شدن به مرز محله در این قسم
به دسترسی مناسب به مراکز  توانبرزگربفروییمیدر این قسمت از محله  پذیریبرزگربفروییآسیباز جمله دالیل کم بودن 

و نیز وجود  هابرزگربفروییکعریض، انتظام و پیوستگی مناسب بلو درمانی، آموزشی، فضاهای سبز و باز، معابر نسبتاً
مرکزی محدوده در تصویر  هایبرزگربفروییه. اما از سویی دیگر، با نگاه به پهنکرد اشارهی نوساز و مقاوم هابرزگربفروییساختمان

در وضعیت بیشینه قرار گرفته است. پهنه مرکزی محله که بافت  پذیریبرزگربفروییآسیبدریافت  توانبرزگربفروییمیباال 
ابنیه موجود، عرض  و هابرزگربفروییساختماند، با توجه به مقاومت پایین دهبرزگربفروییمیفرسوده زرگنده عمده آن را تشکیل 

در کنار ریزدانگی قطعات، تراکم باالی جمعیتی و نیز باالتر بودن درصد شیب  هابرزگربفروییکپیوسته بودن اکثر بلوکم معابر، نا
کالبدی را از خود در برابر سوانح طبیعی  آوریبرزگربفروییتابمحله، کمترین  هایبرزگربفروییتدر این نقاط نسبت به سایر قسم

شاهد بیشتر شدن  خیابان شریعتی و مرز شرقی زرگندهت از پهنه مرکزی به سمت احتمالی نشان خواهد داد. همچنین با حرک

تصویر4: وضعیت آسیب پذیری نهایی محدوده
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مقاومت ساختمان هم به ترتیب با 11 و 8 درصد در رتبه های بعدی 
دسترسی،  معیار  با  ارتباط  در   3 جدول  به  توجه  با  گرفته اند.  قرار 
کز آموزشی به ترتیب  فاصله تا فضاهای سبز و باز و دسترسی به مرا
هستند.  آسیب پذیری  میزان  در  تأثیر  کمترین  و  بیشترین  دارای 
کنش بیشتر این فضاها در بخش های شمالی و غربی  همچنین پرا
سایر  به  نسبت  بخش ها  این  آسیب پذیری  کاهش  موجب  زرگنده 
بلوک های  جمعیتی،  کم  ترا معیار  با  رابطه  در  است.  شده  پهنه ها 
از  بیش  جمعیتی  کم  ترا با  محله  مرکزی  نــوار  در  موجود  فــرســوده 
هستند.  آسیب پذیری  میزان  بیشترین  دارای  هکتار  در  نفر   350
جمعیتی  کم  ترا متوسط  با  محدوده  مــرزی  بخش های  مقابل،  در 
نشان  خــود  از  را  آسیب پذیری  میزان  کمترین  هکتار  در  نفر   200
زرگنده  بلوک های  از  درصد   23 به دست آمده  آمار  طبق  می دهند. 
کم جمعیتی  ترا با معیار  باال در رابطه  دارای وضعیت آسیب پذیری 
عنوان  به  معابر  عرض  ارتباطی،  شبکه  معیار  با  ارتباط  در  هستند. 
مهمترین عامل در براورد میزان آسیب پذیری نقش دارد؛ به طوری 
که عمدتًا در نوار  کمتر از 6 متر  که معابر نفوذناپذیر و دارای عرض 
کردن عملیات امداد و  مرکزی محدوده قرار دارند، به علت مختل 
نجات در زمان بحران دارای بیشترین میزان آسیب پذیری هستند. 
کل شبکه ارتباطی زرگنده را شامل  این معابر در حدود 20 درصد از 
می شوند. در ارتباط با ویژگی های بستر زمین در محدوده مطالعه دو 
عامل وجود روددره و شیب زمین به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا 
رودکی در پهنه  استقرار مسیل  به  با توجه  نتایج،  بر طبق  هستند. 
شرقی محدوده، شعاع 150 متری این عارضه به عنوان پهنه های 
افزایش  با  طرفی  از  می شود.  ارزیابی  بیشینه  آسیب پذیری  دارای 
شیب زمین در بخش های مرکزی و غربی زرگنده تا حدود باالی 40 
درصد آسیب پذیری هم افزایش می یابد. در نهایت نتایج حاصل از 
کل  از  درصد   10 حدود  می دهد  نشان  ابنیه  مقاومت  معیار  ارزیابی 
دارای  بناها  درصد   13 سال،   25 باالی  قدمت  دارای  زرگنده  ابنیه 
کل ابنیه تخریبی و باالی 40  اسکلت چوبی و ناپایدار، 2 درصد از 
)ریزدانه(  مربع  متر  از 200  کمتر  دارای مساحت  ابنیه  کل  از  درصد 
شرقی  و  مرکزی  بخش های  در  عمدتًا  که  یادشده  ابنیه  هستند. 
گرفته اند، آسیب پذیری بیشتری را در مقایسه با ابنیه  محدوده قرار 

نوساز و مستحکم از خود نشان می دهند.  
ــه راهــکــارهــای  ــ ــده، در ادام ــ ــه دســـت آم ــه نــتــایــج ب ــا تــوجــه ب ب
ح می شود.  کالبدی مطر پیشنهادی برای بهبود وضعیت تاب آوری 
کالبدی تعدادی از راهکارها هم جنبه آموزشی  عالوه بر راهکارهای 
و فرهنگ سازی داشته و به نقش مردم و جامعه محلی در راستای 
شرایط  و  خــود  زنــدگــی  محل  وضعیت  از  بیشتر  هرچه  گــاه ســازی  ا
و  سیالب  زلزله،  نظیر  طبیعی  سوانح  بــروز  هنگام  در  به وجودآمده 

آتش سوزی اشاره دارند:
کم جمعیتی و ساختمانی -  کنترل روند ترا
ع حادثه -  تعیین مسیرهای ایمن خدمت رسانی در زمان وقو
ایجاد فضاهای سبز و باز در نواحی در معرض آسیب پذیری باال - 
قسمت های -  در  فـــرســـوده  ــافــت هــاى  ب نـــوســـازى  و  بــهــســازى 

آسیب پذیر 

ــابـــی ایــمــنــی هــمــه مــکــان هــاى عــمــومــی مــانــنــد مــــدارس، -  ارزیـ
تأسیسات درمانی و ارتقای آنها در صورت لزوم. 

کاربری های ویژه )مدارس، -  تا  امتداد مسیرهای سریع الوصول 
ع سوانح  بیمارستان ها و ...( برای امدادرسانی سریع پس از وقو

کاهش اثرات آن  و 
راستای -  از 6 متر در  کمتر  تعریض معابر دارای عرض  و  اصالح 

ع سوانح  تسهیل امدادرسانی در زمان وقو
اعمال قوانین در جهت مقاوم سازی ساختمان های فرسوده و - 

افزایش ضریب ایمنی در ساختوسازهای تازه
و سکونت -  کار  کن محل  اما آسیب پذیری  از  مــردم  کــردن  گــاه  آ

از طریق  نوسازی  یا  برای مقاوم سازی  انگیزه  ایجاد  به منظور 
ایجاد تسهیالت اعتباری توسط بخش دولتی

ح تخلیه محله و تعیین محل اسکان موقت -  تهیه نقشه و طر
مردم  اختیار  در  آن  دادن  قــرار  و  شهرداری  توسط  شهروندان 

محله هنگام بروز سوانح 
بافت -  در  زمین  کوچک  قطعات  از  مجموعه ای  درنظرگرفتن 

فرسوده به منظور ایجاد پارک های محله برای تقویت دسترسی 
به فضاهای باز

برگزاری دوره های آموزشی مقابله با زلزله ویژه سنین مختلف - 
کمک های اولیه در طول هفته بحران و  و برگزاری دوره های 

زلزله.
گــاهــی بــخــشــی به -  ــی و ا ــوزش ــراى بــرنــامــه هــاى آم تــدویــن و اجــ

ع سوانح شهروندان در هنگام و پس از وقو
کوچکتر به قطعات بزرگ تر در بافت فرسوده -  تجمیع قطعات 

پی نوشت
1.Exposure

2.Sensitivity

3. capacity of response

4.Resilience Alliance
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