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چکیده

امروزه جوامع در تالش برای دست یابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحران ،بازگشت سریع آنها را به وضعیت پیش

ی تأکیددد خاصییی م ممیشوددد.
از بحران (اولیه یا عادی) فراهم سازد .از این رو در سالهای اخیر به تابآوری به جای آسیب ریذپ ی ی
گاهها ای غیررس زا یم
افزایش آسیبپذیری شهرها باعث خسارات و تلفات جانی و مالی زی م یدا یی یییش ضوم نیا دو و  ع ددد ددددر س تنوک گ گ
اهمیت بیشتری برخوردار است با توجه به ویژگیهای ساخت و شکلگیری این سکونتگاهها و نبود زیر ساختهای مناسب ش یره
در خود ،لذا این نوع با فت ها از درجه و شدت آسیب پذیری بیشتری برخوردار هستند ..هدف این مقاله تحلیل شاخصها ای ت با
آوری سکونتگاههای غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی میباشد و محله فرحزاد به عنوان نمونه موردی بررسی میگ در د.

روش به کار رفته روش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی میباشد و ابزار گردآوری دادهها اسنادی و کتابخانهای و پیمایشی می-
باشد .با توجه به فرمول کوکران تعداد  483پرسشنامه میان ساکنین محدوده توزیع شد .و شاخصهای اجتماعی ب جیاتن زا هدافتسا ا    

مطا عل ات و تکنیک دلفی استخراج گردید و وزن نهایی آنها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHPتعیین گردید .یافتههای تحقیق
نشان میدهد تاب آوری در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی-محیطی و مدیریتی -نه ودحم رد یدا د یبسانم تیعضو دازحرف ه      
ندارند واز لحاظ اهمیت شاخصهای اجتماعی تاب آوری ،شاخص آگاهی و دانش ب ییاهن نزو ا     w1=0.4472دارای بیشت نیر

تأثیر و شاخص وابستگی اجتماعی با وزن نهایی w5=0.0292دارای کمترین تأثیر در تاب آوری محله فرحزاد تهران را دارند.

صهای اجتماعی ،فرحزاد
واژگان کلیدی :زلزله ،تابآوری ،سکونتگاه غیررسمی ،شاخ 
 -1محمود رحیمی (نویسنده مسئول) adish6161@yahoo.com
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مقدمه
با آغاز قرن بیست و یکم ،جمعیت جهان به باالترین رقم خ ه و دیسر خیرات لوط رد دو ممممم ممممممزم نیشنرهش نا ی زین     
متراکمترین و انبوهترین دوران خود را آغاز کرد .در این قرن ،جمعیت جهان از مرز شش میلیارد نفر فراتر رفت و هر
چه بیشتر در نقاط شهری متمرکز شد؛ در حالی که در س لا  1002حد دو

 47درصد رد ناهج تیعمج زا 

قطانم   

شهری زندگی میکرد ،در سال  7002این رقم به بیش از  05درصد رسید .)Irandoost,2000,13( .این مسئله به ایننن
د شد ( ( León and March‚ 2014:
معنا است که مناطق شهري به مکان اصلی بسیاري از بالیاي احتمالی بدللل خواهند د

 .)251از جمله عواملی که منجر به افزایش احتمال خطر بالیا در نواحی شهري میگردد میتوان به م راو دد زیررر اش را هه
ع س تنوک گگگاههاای
یها ،فقر ،توسعهی س یر ع ع
کرد :رشد جمعیت ،توسعهی شهري برنامه ریزي نشده ،تمرکز اموال و دارای 
غیررسمی ،فرسایش اکوسیستم ،عدم توانایی براي تضمین عملکرد زیرساختها و مدیریت ض رهش فیع ييييي و فقداننن
ت ک ها ششش آسی ببب پ ریذ ييي شهررر در
نظ  ترا ( ( .)León andMarch‚2014:251‚UNISDR‚2010:8بن ورض نیاربا ر تت تت
یشود د
ب م مم 
برابرحوادث بط یعی بویژه زلزله ،به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه ریزي شهري و طراحی شهر محسوب ب
( .)Ghanbari et al,2013,1بالیای اتفاق افتاده در سالیان اخیر بیانگر این موضوع است که جوامع و افراد بههه ص رو ت ت
ت
ت و تلف تا
فزایندهای آسیبپذیرتر شده و ریسکها نیز افزایش یافتهاند .افزایش آسیب پذیری شهرها باع راسخ ث ا تت تت
یشود این موضوع در سکونتگاههای غیررسمی از اهمیت بیشتری برخوردار است با توج هب ه   
جانی و مالی زیادی م 
ویژگیهای ساخت و شکلگیری این سکونتگاههاا از درج رتشیب یریذپ بیسآ تدش و ه ی .دنتسه رادروخرب         
سکونتگاههای غیررسمی به دليل سرعت پيدا شي

و نبود نظ تسد ترا گگ گگگاههااي اجرا لوبق لباق ياهدرادناتسازا يي     

زيستي بي بهره بوده و عمدتًاًا فاقد نظام شکل يافته و مطلوب سکونتي هستندکه در پاسخگو يي به نياز سرپناه فقرا به
ی و اجتم یعا
ط کالبدی ی
ف پ ریذ ییی محیط ط
يآيند .بنابراین تقلیل میزان آسی ببب پ ریذ ییی و باالالال ب در ننن س اطعنا حط فف فف
وجود م 
شهرهابویژه سکونتگاههای غیررسمی به عنوان نقاط آسیبپذیر در برابر تنشهای ناشی از بروز سوانح و نیز به حد قا ل ل
ل
رساندن زمان بازتوانی ،همچنین ارتقا و بهبودبخشی سطح زندگی افراد و به طور کلی ،تابآور ساختن شهرها در برابر

ب-
یبایست در برنامهریزی شهرها مورد توجه قرار گیرد .افزون بر این ،تاب ب
سانحه ،از جمله مهمترین عواملی است که م 
آوری شهرها در برابر بحرانهای وارده ،دارای دو کیفیت اصلی معرفی شده است .اول ،کیفیت ذاتی که شامل عملکردها
ی در هنگ ما
فپ ریذ ی ی
ی در زماننن بح ار ننن و انعطاف ف
قپ ریذ ی ی
یش  ؛دو ووو دوم ،تطبیق ق
در شرایط عادی و زمان غیر از بحران می ی
ی اجتم عا ییی و یاا
تهاا و سیستمممهای ی
پاسخگویی به سانحه ،که میتواند در سیستمهای کالبدی شهرها ماننددد زیرس خا ت ت
اقتصادی مانند مؤسسات و سازمانها مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین ،بکارگیری این دو کیفیت اصلی در برنامهههریزی ی
ی
شهرها میتواند از عوامل افزایش تابآوری آنها در برابر سوانح گردد () .Cutter et al., 2008,1-5مفهوم تابآوری در
ح توص د یفی ررر
یشودد) بههه عن او ننن ی ککک اص الط ح ح
سال  1973توسط هالینگ( 1که از وي به عنوان پدر تاب آوري یاد م مم 

اکولوژي معرفی گردید ( )Kärrholm et al‚2014:121و از آن زمان به بعد به طورگسترده اي مورد استفاده قرار گرفته
و بر زمینههای علمی مختلفی مانند مدیریت بالیا ،روانشناسی و اکولوژي تأثثیر گذاشتههه اس  ت ( ( and arch‚2014:251

1-Holling

بآوری سکونتگاههای742 ...
صهای تا 
تحلیل شاخ 

ح ک در
ت مطرح ح
ب آوري را در ح زو هه بالیاا و مخ ارطا ت ت
ن )1981(1نخستتین ف در ييي بودد کههه مفهوممم تاب ب
 (Leónت مرمیا ن ن

( .)Mayunga‚ 2007: 3این مفهوم پس از پذیرش چهارچوب کاري هیوگو 2براي دوره سالهاي 2015 - 2005به وط ررر
س جه امزاس ینا نن ننن ملل
ن کنف نار س س
وسیعی به کارگرفته شده اس  ت ( ( .)Usamah et al‚ 2014:179همچن د نی ررر س یمو ن ن
تو
چارچوب سندای برای کاهش خطر بالیا (  ) 2030 - 2015بر پایه عناصری تدوین شده که تداوم کار به وسیله ای الا ت ت

ی اج ار ی ی
ی
ی و ب نیبزا ی ی
ل ارزی با ی ی
سایر ذی نفعان تحت چارچوب اقدام هیوگو را تضمین نم دا رب و هدو ا نور هم ددد دددددد تکمیل ل
چارچوب هیوگو با عنوان ایجاد تاب آوری ملل و جوامع در برابر بالیا تاکید داشت .لذاا روز بههه روز ش ها ددد اف یاز ششش
تعداد مطالعات و کارهاي علمی در ارتباط با مفهوم تاب آوري به عنوان رویکردي جدید در م ممدیریت بح ار ننن و بالیاا
ه س تی م .
ی و زیرزمینی ی
ی
ی بط یعی ی
از طرفی موقعیت جغرافیایی کشور ایران علیرغم آنکه موجب بهرهمندی آن از منابع و ثروتهای ی
شده ،س بب

ی بط یعی ی
ی
قرار گرفتن آن در معرض یکی از مخربترین و در عین حال غیرقابل پیشبینیت دیدپ نیر هه ههههای ی

یعنی زلزله نیز هست .بر بط ق گزارش سازمان ملل ازسال  1980تا سال ، 2008به دنبال زمین لرزههای بوقوع پیوسته در
ایران ،تعداد  73276نفر از ایرانیان جان خود را از دست داده و زیان اقتصادي این زلزلههاا ب لا غغغ بررر  10میلی را دد و 300

میلیون دالر برآورد شده است (.)UN/ISDR,2005
ایران یکی از کشورهای بالخیز در سطح دنیا است که بالیای بط یعی در آن باعث خسارتهای جانی و مالی ف ناوار
گردیده است .بر اساس آیین نامهی  ، 2800ایران در پهنهی وقوع زلزله (ب دننک صخشم دنبرمک یور ر هههه هههههی ن یحاو
زلزلهخیز) قرار گرفته است ،در میان این بالیای بط یعی ،بحران زلزله از لحاظ خسارت بارزترین آنها ب بیرقت هک هدو    ًاًا
هر ساله شاهد آن در نقاط مختلف کشور بودهایم .کالنشهر تهران به عنوان پایتخت کشور ،دربرگیرندهی مراکز مهم
دولتی و خصوصی است .از دیگر ویژگیهای تهران جمعیت باالی آن (باالی  11میلیون نفر) ،وسعت این شهر ،عدم
تهای فرسوده و همین طور تراکم بسیار ب ،الا
وجود ساختار شهری مبتنی بر مهندسی و جغرافیای شهری مناسب ،باف 
معابر قدیمی و نامناسب ،تراکم بسیار زیاد خودرویی در طول روز به خصوص در زمانهای اوج ترافیک ،س زا ههه و ا
یباشد رگید فرط زا     .
شبینی شدهی امدادی در زمان بحران می ی
ساختمانهای نامقاوم در مقابل زلزله و فاقد مراکز پی 
وجود گسلهای مختلف در داخل شهر تهران و هم چنین عدم فعالیت آنها در یک دورهی زم رطخ ،تدمدنلب ینا

   

یدهد .تاکنون عمده زلزلههای به وقوع پیوس و طسوتم یاهرهش رد ناریا رد هت   
بروز زلزله در این شهر را افزایش م 
عآوری شده مربوط به چنین شرایطی بوده است .تمامی این موارد منتج ب نیا ه   
کوچک اتفاق افتاده و تجربههای جم 
تهای ناکارآمد و سکونتگاههاای
مسئله میگردد که مسئله تاب آور بودن و در واقع تاب آور ساختن شهرها بویژه باف 
غیررسمی اهمیت بسزایی دارد .لذا بر اساس مطالب مطرح شدهی باال و اهمیت آن ،ای یین پ ده ظاحل هب شهوژ فففف فففف
ف
کاربردي بوده و با روشی تحلیلی  -توصیفی به بررسی تأثیر برنامه ریزي شهری از طریق شاخصهایی چوننن آگ و یها
ب آوري
دانش ،دل بستگی به مکان ،سرمایه اجتماعی ،درک محلی از خطر ،وابستگی اجتماعی و غیره بر اف یاز ششش تاب ب
ن پ هوژ ششش ابتداا باا اس دافت هه از روش
تهای آسیبپذیر شهر میپ دزادر  ..در این ن
سکونتگاههای غیررسمی به عنوان باف 
1- Timmerman
2- Hyogo Framework for Action
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ی شد .دن
کتابخانهای ،اطالعات مورد نیاز در زمینهی تابآوری ،جمعآوری و شاخصهای تابآوری اجتماعی شناس یا ی ی
ی ش ،یره
سپس از طریق مطالعات کتابخانهای ،منابع اینترنتی ،روشهاي میدانی و نظرسنجی از متخصصین برنامهریزی ی
مدیران شهری و مسئوالن برای تعیین وزن و اهمیت شاخصهای تابآوری اجتماعی با استفاده روش تحلی هلسلس ل   
مراتبی ( )AHPاستفاده شده است و به دنبال پاسخ به سواالتی چون :شاخصهای تابآوری در محدوده مورد مطاله
یباشد.
چه وضعیتی دارند؟ عوامل مؤثر بر ارتقای تاب آوری اجتماعی کدامند؟ م 
تعاریف و ابعاد تاب آوری
تابآوري :واژهي تابآوري ( )Resilienceریشه در واژهي التین ( )Resalireدارد که به صورت جهش یا خیزش بههه
ی ج ما ع ع
ع
عقب ترجمه میگردد ( .)Gunderson‚2010:19استراتژي بین المللی ک ها ششش خط  ر ( ( )1UNISDRدرتعریفی ی
تابآوري در برابر مخاطرات بط یعی را این گونه معرفی میکند :توانایی یک سیستم ،جامعه یا اجتماع در معرض خطررر
ق
براي مقاومت ،جذب ،تطبیق و بهبود از اثرات یک مخاطره (خطر) به طرزي کار آمددد و بههه موقع؛؛ از جملههه از طریق ق
حفاظت و ترمیم ساختارها و کارکردهای ضروري و اساسی خود .در حقیقت تاب آوري مفهومی است که به راحتی با
تمام مراحل و فازهای مدیریت بحران ارتباط پیدا میکند ( )4002 ,Godsghalk()Izadkhah,2009,1تابآوري شهري
یرود؛ در حقیقت شهرهاي
را اصطالالحی میداند که براي اندازه گیري توانایی یک شهر براي بهبود از یک بال به کار م 
ی شده هانددد و
ی طراحی ی
ی یاا فنی ی
ت بط یعی ی
تاب آور از پیش براي پیش بینی ،پشت سر گذاشتن و بهبود از تاثیرات خط ار ت ت
سیستمهای فیزیکی و اجتماعی در چنین شهري قادر به بقا و عملکرد تحت شرایط فشار و بحرانی هستند .ت یروآ با
اجتماعی ظرفیت افراد برای یادگیری از تجربهها و شرکت آگاهانه در یادگیری در تعامل با محیط اجتماعی و فیزیکی
را در نظر دارد .از آنجاکه الگوهاي کاربري اراضی بستري براي این اجزاي فیزیکی و اجتماعی هستند ،لذا تناسب این ن
ن
الگوها با مخاطرات و توجه به مخاطرات بط یعی در طراحی آنها نقش مهمی در حفظ تاب آوري این اجزا و در نتیجههه
تاب آوري کل شهر خواهد داشت.
جدول ( )1تعریفهای تابآوری
تعریف

نا م
Holing, 1973
Pimm, 1984
Adger, 2000
al.,

Carpenter et
2001

UN/ ISDR, 2002
Manyena, 2006
al.,

et

Bruneau
2003

معیاری از توانایی برای جذب تغییرات ،در حالی که هنوز مقاومت قبلی را دارد.
باز گشت یک سیستم به حالت اولیه بعد از نابسامانی
بهایی است که در نتیجه تغییرات اجتماعی ،سیاسی و ...به وجود
قدرت گروهها و جوامع برای انطباق با فشارهای خارجی و تخری 
یآید.
م
-1میزان تخریب و زیانی که سیستم قادر است جذب کند بدون آنکه از حالت تعادل خارج ش دو ؛؛-2می یس ییاناوت ناز س یارب مت     
سازمان دهی و تجدید خود در شرایط مختلف -3میزان توانایی سیستم در ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیری و تقویت س اب یراکزا   
شرایط
ظرفیت جامعه برای مقاومت بیشتر در برابر تغییرگونهای که بتواند سطح قابل پذیرشی را در ایجاد ساختار به دست آورد.
یتوان ظرفیت ذاتی سیستم ،اجتماع یا جامعه دانست .این تعریف دارای نتایجی برای کاهش خطرهای
تابآوری در برابر سوانح را م 
سوانح و توسعه تجربههاست.
توانایی سیستم در کاهش احتمال یک شوک ،کنترل شوک در صورت رخداد (کاهش ناگهانی عملکرد) و باز یابی سریع پس از شوک
(بازسازی عملکرد نرما)
توانایی جوامع ،سیستمهای فیزیکی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،ساختمانها و سکونتگاههای آنها و تحم ربارب رد یگداتسیا ل    

Davis, 2006

ی آن و دریذپب ار ی
خطرهای به وجودآمده از تنشها و فشارها که بتواند به طور سریعی به عق اهدیدهت ،هدرک تشگرب ب یییی یییی

نآ اب   

رویارویی کنند.

1- UNISDR: United Nation International Strategy for Disaster Reduction
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جدول ( )2ابعاد و شاخصهای استفاده شده برای ایجاد شاخص تابآوری سوانح
ابعاد

شاخصها

تعریف

اجتماعی

از تفاوت ظرفیت اجتم اشن تبثم شنکاو رد ،یعا ن دا ا ،ند ن بط ا اب ق

   

آگاهی ،دانش ،نگرش سرمایه اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ،ارزشهای جامعه ،درک محلی از

تغییرات و حفظ رفتار سازگارانه و بازیابی یافتن از سوانح به دست می-

خطر ،خدمات مشاورهای ،سالمتی و رفاه ،کیفیت زندگی ،سن ،دسترسی ،زبان ،نیازهای وی ،هژ

آید.

دلبستگی به مکان ،تمایل به حفظ معیارهای فرهنگی

اقتصادی

واکنش و سازگاری افراد و جوامع به طوری که آنها را قادر به ک شها
خسارتهای بالقوه ناشی از سوانح سازد.

میزان خسارتها ،ظرفیت و توانایی جبران خسارتها و توانایی برگشت ب و یلغش طیارش ه
درآمدی مناسب ،دسترسی به خدمات مالی ،پس انداز ،بیمه ،احیای دوباره فعالیتهای اقتصادی
بعد از سانحه.

نهادی

ی و تجرب حناوس ه   
حاوی ویژگیهای مرتبط با تقلیل خطر ،برنامهههریزی ی

ی فیزیک ادعتریظن اهداهن ی د داهن  های     
یهای ی
بستر ،زیرساخت ،روابط و عملکرد نهادها ،ویژگی ی
دد دددید هوحن ،تاررقم و نیناوق ،بلطواد و ه      

قبلی است و به وسیله ظرفیت جوامع برای کاهش خطر ،اش دارفا لاغت   

محلی ،دسترسی به اطالعات نیروه  شزومآ یا

محلی در تقلیل خطر تأثیر میگیرد

مدیریت یا واکنش به سوانح مثل ساختار سازمانی ،ظرفیت ،رهبری.

کالبدی-محیطی

ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی بعد از س نام هحنا ن اگهانپ د ههه ههههه،

خطوط لوله ،شبکه حمل و نقل ،کاربری زمین ،طرفیت پناهگاه ،نوع مسکن ،کیفی تمدق و ت   

واحدهای مسکونی و زیرساختی مثل خطوط لوله ،جادهه یگتسباو و ا   

بنا ،مالکیت و ارتفاع ساختمانها ،فضاهای باز و سبز ،ت  ،هدش هتخاس طیحم مکار د ،یسرتس      

آنها به زیرساختهای دیگر

یهای جغرافیایی.
ویژگ 

)(Rafieian et al,2011

ارتقای تاب آوری سکونتگاههای غیررسمی
از وظایف برنامهریزان شهري تالش براي تبدیل شهر به محیطی آرام ،ایمن و سالم است که سالمت شهروندان س کا ن ن
ن
یدهند ،آن چه راکه پس
در آن را حفظ کند .آن چه برنامهریزان ،مدیران شهري و شهروندان پیش از وقوع بالیا انجام م 
ی ک ب نیمز یربرا ههه هههه
یکند .در این میان برنامه ریزي اجتماعی همانند برنامهریزی ی
از وقوع بالیا رخ خواهد داد ،تعیین م 
عنوان ابزاري قدرتمند در دست مسئولین شهري نقشی مهم در افزایش تابآوري جوامع شهري دارد .چ تارثا هک ار    
زیانبار حادث شده بر اثر حوادث بط یعی مانند زلزله شامل آسیبهای کالبدی ،اختالالت عملک یناج تافلت و یدر    
بها و فراهم نم ندو
یباشد و الزم است تا جهت کاهش خطرات ،آسی 
م

یهاای الزم در م مدر
زمینهههی ایج دا آم دا گگگ 

جهت رویارویی با این گونه بالیا برنامهریزی و اقدام نمود .درحقیقت برنامه ریزي صحیح و عادالنههه گرچههه آسی ببب -

ت-
یدهددد ( .)Berke and smith‚ 2006: 10بافت ت
یکند ،ولی کاهش م 
پذیري ما در برابر بالیا را به طور کامل برطرف نم 
های مسالهدار شهری و سکونتگاههای حاشیهای و غیررسمی بیشتر از سایر بافتهای شهری در مع یسآ ضر ببببب ه یا
ناشی از خطر بالیا قرار دارند .امروزه معلوم شده که کاهش آسیب پ هب هب یریذ ب  دو و یگتسب هعماج تیعض        دارد
( .)Bahreini et al.1996حبیب در مقاله نقش فرم شهر در به حداقل رساندن خطرات ناش زا ی زلزل  ه ( (  ) 1371بی نا
یت او ننیم ب عون هس ه    
میدارد در واقع اگر بخواهیم انواع برنامهریزی را با توجه کیفیت زندگی مردم بررسی کن می م مم 
ی اقتص رد .مینک هراشا یدا اهرهش     
برنامهریزی عمده شامل برنامهریزی فیزیکی ،برنامهریزی اجتماعی و برنامهریزی ی
ی فیزیک هب دیاب ی    
روند اقتصادی ،اجتماعی و محیطی به صورت روشنی در هم بافته شدهانددد .بن مانرب نیاربا هه هههریزی ی
موازات برنامهریزی اجتماعی -اقتصادی انجام گیرد تا در همه زوایای جامعه شهری به نتایج مطلوب برسد زا یکی    .
تهاای ش ،یرهش راد هلاسم و یره    
مهمترین عوامل در کاهش ضایعات زلزله و در واقع تابآور نمودن شهر و بافت ت
وجود آمادگی قبلی برای برخورد با پدیده زلزله میباشد .آمادگی برای برخورد با زلزله جنبههههاای گون و دراد ینوگا
میتوان با استفاده از تمهیدات برنامهریزی ،شهرها را به گونهای برنامهریزی کرد که ب قو ماگنه ه و نیرتمک هلزلز ع      
یتوانند
آسیب به آنها وارد شود .تفاوتهای عمدهای در دیدگاههایی که برنامه ریزان نسبت به خط م یطیحم تار ییی ییی
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اتخاذ کنند وجود دارد که بعضی از آنها میتوانند با هم همراه شوند .رس آ تید و ی

    

نن نننه ایس هس هب ار ا س ریز ت

ردهبندی کردهاند:
-1سیاست بازار که بر پایه اصل بازار آزاد است

-2سیاست اضطرار و رفع بحران 1که بر مبنای این ایده است که تقریبًاًا امکان شناخت و تسکین کامل ریسک

وجو د   

ندارد .بنابراین یک گزینه و سیاست مناسب برای اقدام فوری ،تسکین و احیای مجدد در صورت وق دیاب هثداح عو    
فراهم شود.
-3سیاست کاهش که بر مبنای پذیرش مسئولیت و برنامهریزی حکومتی برای کاهش ریسک خطرات در حد ناکما    
یش دنو ::
میباشد .در این سیاست معیارهای برنامهریزی برای کاستن ریسک خطرات بط یعی به چهار گروه تقس م می یی یی
کدهای ساختمانی ،برنامهریزی کاربری زمین ،اطالعات عمومی و ابزارهای محرک.
ح و مخصوص ًاًاًاًا
برنامهریزی به عنوان ابزاری برای اتخاذ اقداماتی در راستای کاهش آسیبپذیری شهرها در برابر س ناو ح ح
زمین لرزهها ،افزایش تابآوری آنها را به دنبال خواهد داشت .باید توجه داشت که اقدامات کاهش آسیبپ یریذ  ،،بههه
بآوری ظرفی اب هلباقم ناوت و ت و سرتسا    
طور صرف در تابآور شدن شهرها در برابر سوانح کافی نمیباشد .تاب ب
یش یسآ نازیم .دو ببببببب پ یریذ
فشارهارا افزایش داده و از این رو یک قاعده یا راه حل متضاد با آسیب پذیری تلقی می ی
سکونتگاهها در برابر مخاطرات تا حدود بسیاری تحت تابآوری و قدرت واکنش دهندگی محلی در برابر ح ثداو
قرار دارد.
برنامهریزی اجتماعی میتواند به عنوان ابزاري کارآمد در دست برنامه ریزان شهري برای حداقل سازي احتماللل خطررر
باشد .با این حال امکان کنترل و یا پیش بینی دقیق بالیا وجود ندارد و آن چه امکان پذیر است گام برداشتننن در مسیررر
ساخت شهرهای تاب آورتر در مواجهه با یک بال است ( .)Moehel et al, 2009:2ادغام و گنجاندننن مف یها ممم ک ها ششش
بترین راههاي افزایش تاب آوري جوامع شهري در برابر بالیا است.
خطر در برنامههای توسعهی شهري یکی از مناس 
کاهش مخاطرات
پیش بینی وقوع و حذف برخی از بالیاي بط یعی از جمله زلزله امکان پذیر نیست ،با ای وجو ن ددددد مفهوممم ک ها ششش آثاررر
یگ در د د ( .)Arya et al, 1999: 7-8ک ها ششش
مخاطرات شهري با فهم این مطلب که اکثر بالیا غیرمنتظره نیستند شروع م 
ی در زمینهههی
ی فنی ی
ت و اص حالط ی ی
ی است ت
خطر یکی از جدیدترین حوزههای مطالعه در زمینه مخاطرات و بالیاي بط یعی ی
یهاای آنهاا از
کاهش احتمال خطر پیش از وقوع بالیا است که براي کاهش یا حذففف آسی ببب پ ریذ ييي م در ممم و دارایی ی
یرود ( .)DROCEG, 2005: 2تمرکز درازمدت و ماهیت غیر
بالالیاي بط یعی و کاهش آثار این آسیب پذیري به کار م 
منفعالنه کاهش مخاطرات آن را از فعالیتهای بی درنگ و انفعالی اتخاذ شده در طول مراحل آمادگی ،واکنش و بهبود
ت زنجیرهه آس بی ،،
یسازد .در واقع این مرحله تنها مرحله از مدیریت شرایط بحران است که به شکست ت
از بالیا متمایز م 
بازسازي و آسیب مجدد از بالیا اختصاص یافته است ( )Godschalk‚ 2003: 136اقدامات ک ها ششش خطررر در دو نوععع
یشود.
یپذیرد که به ترتیب کاهش خطر سخت و نرم نامیده م 
سازهای و غیرسازه اي صورت م 
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کاهش خطر سازهای (سخت) :این نوع کاهش خطر مقاوم سازي ساختمانها و زیرساختهای در معرض خطررر را بههه
ت و س تفرشیپ زا هه ههه و غی هر ))
یهاای س خا ت ت
شیوههای مختلف (کدهای ساختمانی ،طراحی و مهندسی پیشرفته ،تکنولوژ 
شامل میگردد.

کاهش خطر غیرسازهای (نرم) :که شامل هدایت توسعه به دور از نواحی خطر شناخته شده یاا مکانننهاای در معرض ض
ض
نتر و حفظ مشخصههههاای حف تظا ی ی
ی
خطر باال ،انتقال توسعهی موجود که متحمل خسارات مکرر شدهاند به نواحی ام 
لها ،نواحی داراي پوشش گیاهی که قادر بههه جذببب و ک ها ششش اث ار ت ت
ت
محیط بط یعی (به عنوان مثال تپههای شنی ،جنگ 
حها و مقررات کاربري اراضی است ( )Paton&johnston‚2006: 31به لحاظ تاریخی،
مخاطرات هستند) از طریق طر 
ع ام زور ييي پی ی
ی
لهای ساختاري متمرکز بوده است؛؛ اماا جوامع ع
رویکردها به کاهش خسارات انواع مخاطرات بر راه ح 
ل از بالیاا
ت قبل ل
بردهاند که پرداختن به بال ایای و بهبود از آنها چیزي بیش از بازسازي ساختمانها و تاسیسات بههه ص رو ت ت
است (.)ROCEG‚ 2005:5
شناخت محدوده مورد مطالعه
محدوده فرحزاد با مساحتی حدود  37 / 41هکتار در ناحیه  9از منطقه دو شهرداری تهران واقعاست که ازجن هب بو   
کوههای البرز ،از شرق به بزرگراه یادگار امام ،از شرق به امزاده داود و خیابان تبرک ،و ازغرب ب ازحرف هناخدور ه د    
یباشد که از این جمعیت  1933نفر م در
یشود .محله دارای جمعیتی معادل  7495هزار نفر و  1973خانوار م 
منتهی م 
و  3564نفر زن م 
یباشند .از  100درصد جمعيت منطقه  90درصد آنها مسلمان شيعه و  10درصد آنهاا سن ييي هس دنت ..
تهای مذه يب در محله وجود ندارد .از  100درصد جمعيت موجود در محله فرحزاد  70درصددد آنهاا ف را سسس
ساير اقلی 
هستند و  10درصد آنها ترك 5 ،درصد لر 8،درصد كرد 5 ،درصد آنها گيل يك و  2درصد ساير قوميتها هستند .بررس ييي
وضعيت قوميتي ساكنين محله فرحزاد نشان دهنده تنوع قوميتي باال است ولي علي رغم تنوع آنها ،هممم چناننن اكثريت ت
ت
ن خ  يجرا ( (افغ نا ييي و پاكس نات ييي ) ستتت.
ساكنين در محله ،فرحزادي هستند .نكته قابل توجه در مورد قوميتها ،مه يرجا ن ن

کاربر 
ت .ای ودحم ن د هه ههه به
یهای اصلي محله شامل مراكز مذه يب  ،مراكز آموزشي و فرهنگي ،مراكز تفريح ييي و  ...است ت
علت وجود اماكن زيارتي آب و هواي مطلوب و استقرار واحدهاي پذيرا يي و گردشگري محد دو ه هاي ش هدش هتخان   
یآید .بافت مسكوني فرحزاد به دو بخش روس ازحرف يميدق ياهات د خب و  ششششششششش
در ميان شهروندان تهراني به شمار م 
یشود.
حاشيه نشين شمالي تقسيم م 
ویژگیهای کالبدی محدوده
یتوان گفت که وجود فضاهاي باز وسيع نس متخاس هدوت هب تب ا  ين ان لامش رد کد
در بررسی توده و فضا م 
فرحزاد ،وجود بافت ارگان کي

هد    

  

روستا يي و بافت منظم شهري در جنوب و تمرکز توده ساختماني در منطقه روستا يي و

عدم تمرکز توده ساختماني در بافت شهري از نکات بارز هستند .در رابطه با تراکم ،ساختمانهای کي
در بخش شمال غربي متمرکزند و در جنوب و جنوب غربي ترک يبي از ساختمانهای کي

هقبط    عمدت ًاًاًاًا

بط ق هاشم هقبط ود و ه ده    

یخورد و ساختمانهای با تراکم ب شي
یشود .در قسمت جنوب شرقي ،ساختمانهای دو بط قه و سه بط قه به چشم م 
م
یها ،بخش عمده را کاربري باغات و ب غا
از سه بط قه در بخش شرقي منطقه قرار دارند .در رابطه با نظام توزيع کاربر 

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره اول ،زمستان 6931
 252فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

یدهد .اراضي باير در قسمتها يي از بافت به صورت مزروعي رها شده وجود دارد .فشردگي بافت
مسکوني تشکيل م 
مسکوني در بخش قديمي منطقه مورد مطالعه از جمله مواردي است که موجب باال رفتن ضر بي

خسارات و تلف تا

یگردد .کاربري مسکوني عمدتًاًا در نيمه غربي بافت متمرکز بوده و در برخي قسمتها به صورت متراکم و
احتمالي م 
یباشد .تمرکز عمده فضاهاي جن يب مورد نياز از ق يب ل پارکينگ عم گنيکراپ روط نيمه و يمو     
در قطعات ريزدانه م 
یشود.
سهای خدمات شهري احساس م 
ويژه سروی 

شکل شماره -1موقعیت محدوده مورد مطالعه
Source: authors

در رابطه با شبکه ارتبا يط بايد گفت که محدوده فرح لس دقاف داز سل ا يسرتسد بتارم ه س .ت
یباشد ،معابر اکثرًاًا بار کي
نفوذپذيري زياد به داخل بافت نم 
که در بسياري از موارد به دليل ش بي

و پر پيچ و خم هستند و ش بي

ياراد يلصا رذگ   

     

خارج از استاندارد دارند،

یباشددد .توز ضرع اب رباعم عي     
زياد ،دسترسي فقط از طريق پله امکان پذير م 

یخورد .اين ام نارحب هنماد رب دوخ هبون هب ر       
کمتر از چهار متر تقریبًاًا در  70درصد از بافت مسکوني به چشم م 
یسازد .در رابطه با تاسيس رد ،ييانبريز تازيهجت و تا ح لاح ا رض      
یافزاید و عمليات امداد رساني را ناممکن م 
م
بهاای واحد ياه
فرحزاد داراي لوله کشي گاز شهري ،تلفن و برق بوده ،ام .تسا بالضاف هکبش دقاف ا       فاضالب ب
مسکوني و تجاري همراه با آبهای سطحي معابر با استفاده از ش بي

معابرو اکثر موارد بدون وجود کان رباعم رد ،لا   

یشود .تداخل شبکه فاضالب با آبهای سطحي و کشاورزي از مسائل ديگري است ک روم دياب ه د هجوت      
جاري م 
قرار بگيرد .دفع زباله به علت وجود ش بي

یت او ننن
زياد و پلهها در معابر با مشکل زياد همراه است .به ،يلک روط    م مم 

گفت که با توجه به ريزدانه بودن قطعات ،استفاده از مصالح نامرغوب ،فرسوده ب بلغا ندو   

س امتخا نننهاا و کم دوب
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فضاهاي عمومي ،آس بي

یباشد .مطالعات زمين شناسي و ژئوتکتون کي
پذيري بافت باال م 

مويد ا نازيم هک تسا ني     

مخاطرات يبط عي محدوده فرحزاد چه از نظر زلزله و چه ساير سوانح يبط عي (نظير روانگرا يي و زمين لغزش) به دليل
ش بي

زياد محدوده ،ارتفاع باال ،جنس نامقاوم خاک و عبور گسل قوي و فعال شمال تهران از اين محدوده بسيار ب الا

یباشد .اين در حاليست که در کليه طرحهای موجود براي فرحزاد ،بر نقش گردشگري و تفريحي تاکيد شده است
م
و ارزشهای يبط عي و زيست محيطي آن مورد توجه قرار گرفته است.

شکل شماره -2کاربری اراضی موجود در فرحزاد\
Source: authors

جدول  -3درصد کاربریهای محدوده
درصد کاربری

کاربری

درصد کاربری

کاربری

0.02

اداری

57.44

مسکونی

11.28

فضای سبز

4.95

ت ج ا ری

0.16

صن عتی

0.41

آموزشی

0.06

تجهیزات شهری

0.08

آ م و ز ش عا ل ی

8.95

سایر

2.39

مذهبی

7.76

مختلط

0.42

گردشگری

5.35

باغ

0.59

درمانی

100

جم ع

0.13
Source: Research findings

بهداشتی

بررسی ابعاد تابآوری محله فرحزاد
برای ارزیابی و تحلیل شاخصهای کالبدی در محدوده مورد مطالعه ،با توجه به مبانی نظری چه و یعامتجا دعب را

اقتصادی ،مدیریتی –نهادی و کالبدی – محیطی تاب آوری در نظر گرفته شده و برای ای اب دعب راهچ ن هب هجوت       
صهاا گوی یهت ییاه ه ه ووو وووو در
تحقیقات صورت گرفته در زمینه تاب آوری شاخصهایی و برای سنجش این ش خا ص ص
نهایت پرسشنامهای تهیه شد .جامعه آماری این پژوهش با توجه ب وک لومرف ه ک نار    

 384نف انکاس زا ر ن ب هلحم  ه    

صورت تصادفی انتخاب شدند .جهت روایی پرسشنامه از نظر اساتید و متخصصین در ای تهج و هدافتسا هنیمز ن     
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یباشد تهج    .
سنجش پایای آن از آلفای کرونباخ که ضریب آن  0/ 823است که بیانگر پای یا ی  همانشسرپ یالاب  م یییی یییی
– اس یارب فونریم   

بررسی متغیرها از آزمون مقایسه میانگینها استفاده شده است .همچنین از آزمون کولم فورگو
نرمال بودن استفاده شده است.
جدول  -4آلفاي كرونباخ كلي پرسشنامه

Cronbach,s Alpha
0.823

N of items
24

Source: Research findings

جدول  -5بررسي وضعيت نرمال بودن دادههای پرسشنامه با استفاده از آزمون K-S
آزمون

اقتصادی

اجتماعی

مدیریتی -نهادی

کالبدی-محیطی

كلوموگروف اسميرنوف

00 8 0.

1.009

76 2 1.

1.979

سطح معناداري

43 5 0.

60 2 0.

0.077

0.050

Source: Research findings

بدنهی اصلي بخش اول پرسشنامه ،شامل  24سؤال بوده که در قالب يط ف ليکرت مشخص گرديده است.
جدول  -6ابعاد پنج گانه ي طيف ل كي رت
گزينه

بسیار كم

امتياز

1

كم

متوسط

2

3

4

تاب آور

کام ًالًال تاب آور

آسیب پذیر

زياد

بسیار زیاد
5

Source: Research findings

وضعیت تاب آوری در محله فرحزاد ،با توجه به بافت و ساختار محله و ویژگیهای آن و بط ق گویهههه یحارط یا   
شده ،و بررسی محله از لحاظ ابعاد تابآوری ،اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی -نهادی و کالبدی -محیطی به شرح زیر
یباشد .در بین ابعاد ،بعد اجتماعی با میانگین  2/ 73بعد مدیریتی -نهادی با  2/16باالترین می نیگنا
م
کالبدی -محیطی با میانگین  2/ 59و بعد اقتصادی با  2/ 12کمت صتخا دوخ هب ار نیگنایم نیر ا هداد ص

یباشنددد ،بعد
م مم 
تسا  ....... ......در

یباشند.
یباشند و در واقع آسیب پذیر م 
نتر م 
یتوان گفت تمامی ابعاد تاب آوری از میانگین ( )µ=3پایی 
مجموع م 
جدول  :7آزمون  -Tتك نمونهای براي بررسي ابعاد تابآوری در محله فرحزاد
فاصله اطمينان %59

آماره آزمون t

درجه آزادي

سطح معن يوسود يرادا هه ههه Sig.

2.12

25.987

383

.000

0.883

اجتماعی

2.73

5.295

383

.000

0.26823

.1686

مدیریتی -نهادی

2.61

11.495

383

.000

0.39012

.4231

کالبدی -محیطی

2.49

10.000

383

.000

0.41146

.3306

متغيرها
اقتصادی

ميانگين

df

)(2-tailed

نها
اختالف میانگی 

Source: Research findings

نمودار -1مقایسه ابعاد تاب آوری در فرحزاد Source: Research findings

كمينه

بيشينه

.82

.95
.3678
.5977
.4924
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یباشددد
در ادامه به تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر تابآوری اجتم راتشون نیا رد یلصا فده عقاو رد هک یعا         م مم 
یپردازیم.
م
تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر تاب آوری اجتماعی
تعیین وزن شاخصها با استفاده از مدل ()AHPدر فرآیند برنامهریزی شهری ،که تالشی برای ایجاد چارچوبی مناسب که طی آن برنامه ریز بتواند برای رسیدن به راه
حل بهینه اقدام کند پس از تعیین اهداف کلی"بیان مقاصد" اهداف عملیاتی ،برنامهریزی تهیه و گزینههههاای مختلف
  

برای رسیدن به اهداف مقاصد و برنامهریزی ،ارزیابی صورت میپذیرد ت سا رب ا اس  ره یبسن یگتسیاش  ی زا ک   
گزینهها ،گزینه مطلوب یا بهینه انتخاب شود ( .)Zebardast,2002با توجه به هدف پژوهش که تعیین اهمیت عوامل
یباشددد .وزن ش مک اب ار صخا ک شور     
مؤثر بر ارتقای تاب آوری اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی م مم 

AHP

یکنیم .ابتدا به توضیح مختصری راجب به روش تحلیل سلسله مراتبی بسنده کرده و در ادامه به کمک این
مشخص م 
یکنیم.
روش وزن شاخصها را تعیین م 
ی-
فرآیند تحلیل سلسل مراتبی برای استخراج مقیاسهای نسبی از مقایسهی زوجی دادههای گسسته و پیوسته استفاده می ی
شود .این مقایسهها ممکن است برای اندازهگیریهای واقعی به کار رود یا این که نشان دهندهی وزن نسبی ترجیحات
بآوری اجتم یعا 35 ،،
ی تاب ب
صهای ی
باشد ( .)Saaty, 2004در این پژوهش برای تعیین وزن و اهمیت هر ی ککک از ش خا ص ص
ن ص ظن بحا رر ررر در
پرسشنامه در قالب روش وزندهی  1تا  9توماس آل ساعتی به وس لی هههی کارشناساننن و متخصصین ن
ت گرفتههه بههه وس لی هههی
ی ص رو ت ت
زمینهی برنامهریزی شهری جمعآوری شد .سپس به دلیل تفاوت در مقایسههههاا زوجی ی
ی
کارشناسان ،از روش  Copelandبرای ادغام مقایسهها استفاده شده .سپس وزن نسبی و بعد وزن مطلققق ش خا صصصهای ی
مورد مطالعه محاسبه شد.
جدول ( )8مقیاس  9کمیتی ساعتی برای مقایسه دودویی معیارها
امتیاز

تعریف

توضیح

1

اهمیت مساوی

در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوی دارند

3

اهمیت اندکی بیشتر

تجربه نشان میدهد که برای تحقق هدف اهمیت  iاندکی بیشتر از  jاست

5

اهمیت بیشتر

تجربه نشان میدهد که برای تحقق هدف اهمیت  iبیشتر از  jاست

7

اهمیت خیلی بیشتر

تجربه نشان میدهد که برای تحقق هدف اهمیت  iخیلی بیشتر از  jاست

9

اهمیت مطلق

اهمیت خیلی بیشتر  iنسبت به  jبه طور قطعی به اثبات رسیده است.

8،6،4،2

W1=1.4374ضریب دلبستگی به مکان
W2=0.2443ضریب سرمایه اجتماعی
W3=2.2313ضریب آگاهی و دانش
W4=0.1456ضریب وابستگی اجتماعی
W5=0.9311ضریب درک محلی از خطر

هنگامی که حالتهای میانه وجود دارد
Source: Research findings
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پس از تشکیل ماتریس و امتیاز دهی از روش میانگین هندسی و سپس نرمالیزه کردن وزن نه یا ی  هب اهرایعم  د تس     
میآید .که در اینجا برای جلوگیری از طوالنی شدن بحث مراحل تشکیل ماتریس و و نرمالیزه کردن داده آورده نشده
است و وزن نهایی مستخرج از ان در جدول زیر ارائه شده است.
صها بر اساس روش سلسله مراتبی
جدول  :9وزن نهایی شاخ 
بعد

اجتماعی

وزن نهایی

ص ها
شا خ 

رتبهبندی بر اساس وزن

دلبستگی به مکان

881 2 0.

2

سرمایه اجتماعی

0 .049 0

4

آگاهی و دانش

0.4472

1

و اب س تگ ی ا ج تم ا ع ی

0.0292

5

درک محلی از خطر

0.1866

3

Source: Research findings

در این مرحله هر یک از شاخصهای اجتماعی که در ابتدا با مراجعه به متخصصین انتخ زا سپس و ،دوب هدش با
آنها خواسته شد که به هر یک از این معیارها امتیاز بدهند .پس از امیتیاز دهی توسط آنه شور زا ا

  

 AHPوزن نه یا ی

شاخصها مشخص شد.
بحث و یافتهها
یباشد و جز نقاط آسیب پذیر و همچنین ب هب هجوت ا    
با توجه به اینکه محدوده مورد مطالعه سکونتگاه غیررسمی م 
یباشددد .ب یار
اینکه هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی شاخصهای تاب آوری اجتماعی در این نوع سکونتگاه م 
نهاای
این کار ابتدا میانگین ابعاد با هم مقایسه شده و با قرار دادن میانگین  3به عنوان وضعیت تاب آور .سایر میانگی 
یتوان به این نتیجه رسید ک ظاحل زا دازحرف ه    
نها م 
به دست آمده با این عدد مقایسه شدند .بر اساس مقایسه میانگی 
یباشد.
تاب آوری در وضعیتی مناسبی قرار ندارد و در واقع آسیب پذیر م 
همچنین برای تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی از بین شاخصهای اجتماعی ،متخصصین به ترتیب
به شاخصها از  1تا  5امتیاز را دادند و در نهایت با کمک روش سلسله مراتبی وزن نهایی و اهمی یارب اهرایعم ت    
برنامهریزی تابآور در این سکونتگاهها مشخص شد .یافتههای تحقیق حاکی از این اس و ناسانشراک رظن زا هک ت   
متخصصین امر معیار آگاهی و دانش برای برنامهریزی اجتماعی تاب آور دارای بیشترین اهمیت
برنامهریزی برای شهر و بویژه سکونتگاههای غیررسمی باید و همانرب 

یباشددد یعن رد ی
م مم 
     

ب یارب یتاداهنشیپ ا ربال د شناد و یهاگآ ن

یتواند محل زندگیشان را در خطر بیندازد باال برد آم زو ششش
ساکنین این محالت نسبت به خطرات و ریسکهایی که م 
به عنوان یکی از مولفههاي مهم در کاهش اثرات ناشی از حوادث ،تلف راسخ و تا ات   

زا

تأثثیر زی راد یدا دد و یک

اصول تاب آوری نیز همین باال بردن آگاهی و دانش نسبت به خطرات بالقوه است که با باال رفتن آگاهی افراد می ناز
یتواند کاهش پیدا کند و به عبارت دیگ نینچمه .دوش روآ بات هعماج ر
آسیبهای مالی و جانی تا حد زیادی م 
معیار دلبستگی به مکان به عنوان دومین معیار از نظر متخصصین امتیاز دهی شده است دلبس رد ناکم هب یگت

     
عقاو     

یتواند به ایجاد امنیت در محیط و هدفمندی در اشخاص و ایجاد انسجام را به
پیوند میان شخص و محیط است که م 
وجود بیاورد در واقع یکی از معانی مهم در ارتقای کیفیت محیط انسانی دلبستگی به مکان است که مبین احساس تا
عمیق فرد (چه مثبت و منفی) نسبت به یک موقعیت خاص جغرافیایی یا مکان خاص است که در فرایند اب لماعت     

بآوری سکونتگاههای752 ...
صهای تا 
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ن دلبس هب قلعت سح و یگت رد ناکم   
مکان کالبدی و معنا بخشیدن به آن شکل میگیرد و در واقع ب یا تیوقت ا ننن ننن

  

برنامهریزی اجتماعی میتوان به کاهش آسیبپذیری و در واقع تابآوری مکان کمک کرد .سومین معیاری که از نظر
یها برای ارتقای تابآوری قرار بگیرد درک محلی از خطر اس ینعی ت   
متخصصین برنامهریزی میتواند در برنامهریز 
ف
ن امررر باا هدف ف
دستیابی به آگاهیهایی در مورد سطح درک از خطر بالقوه و بالفعل ،ساکنان و ارائه آنها به مس یلوئ ن ن
یهای آتی بر اساس درک خطر محلی .معیار سرمایه اجتماعی که از دید صختم  ص نی   
تدوین خطمشیها و برنامهریز 
یهای تابآور قرار گرفت سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی هم نا
در رتبه چهارم برای گنجاندن در برنامهریز 
یکند و از طریق تش هب دارفا قیو    
ظرفیت (جوهر اجتماعی) که هماهنگی و همکاری را در جامعه و گروه ،تسهیل م 
«همکاری» و «مشارکت» در تعامالت اجتماعی ،قادر است به حل میزان بیشتری از معضالت موج ،عامتجا نآ رد دو   
فائق آید .بنابراین شناخت و تقویت سرمایههای اجتماعی (مشارکت ،اعتماد ،صداقت ،حسن تف ،سفن یتمالس ،مها    
یتواند تا حد زیادی آسیب پذیری مح و نییاپ ار تال
هم دردی ،دوستی ،همبستگی ،فداکاری و )..م 

 یروآ بات را   

افزایش دهد .و آخرین معیار از نظر متخصصین معیار وابستگی اجتماعی است یعنی در نظر ساکنان ایفای نقش مثبت
در جامعه دارای ارزشمندی باشدو همچنین دیدگاه جامعه نسبت به شخص مورد تأیید و تاکید باشد .بنابراین ارتق یا
تابآوری سکونتگاههای غیررسمی باید برنامهریزی شهری تاب آور شهری امکان پذیر است.
نتیجه گیری و پیشنهادات
یکنددد؛ ل ازیم اذ نن ننن
ن م مم 
یدهددد ،تعیین ن
یدهد ،آن چه را پس از آن رخ م 
آن چه یک شهر پیش از وقوع زمین لرزه انجام م 
خسارات و تلفات ناشی از مخاطرات بط یعی به میزان آمادگی جامعه در برابر واقعه بستگی دارد .سطح دانش و آگ ،یها
ی در
دلبستگی به مکان ،درک محلی از خطر ،سرمایههای اجتماعی و وابستگی اجتماعی به عنوان معیاره عامتجا یا یی یی
آسیب پذیري و در نتیجه میزان خسارات ناشی از زمین لرزهها و افزایش زمان بهبود شهر اثر گذار میباشد .اگر شهر را
به عنوان یک موجود زنده معرفی کنیم و رشد ،تغییر و پویایی شهرها و شهروندانشان را بپذیریم ،در تمام جهان ،یافتن
ب آوری باشد ،،بههه ندرت ت
ت
ی تاب ب
صهای ی
ل دارای مؤلفههههاا و ش خا ص ص
ی کههه بههه وط ررر کامل ل
ن ش ره ی ی
ی س تخا ن ن
و حتی ی
امکانپذیر است ،اما آن چه که مهم است اراده و خیزش این شهرها و مدیریت شهری آنها و حرکت گام به گامشان بههه
سمت شهرهای آماده و نزدیکتر شدن به شهرهای تاب آور است .در راستای تحقق این مهم ،کمپین س خا تتت شهههرهای
ی
س اس اهدرادنات ی ی
ع موجود د ش اسارب اهره سس سس
تابآور در حال ارائه رهنمود و کمک به مدیران شهری برای ارزیابی وضع ع
یباشد و درصدد کمک به موازی سازی رشد و توسعه شهرها با حرکت ش هره اا در
مصوب شهرهای آماده و تابآور م 
یتوان با افزودن شاخصهای مختص و بومی تابآوری شهرهای اسالمی ایرانی بههه
مسیر شهرهای تابآور است که م 
آن فاکتورها ،امید به بهرهمندی هرچه بیشتر شهرهای ایران از رهنمودهای مذکور داشت.

بررسی معیارهاي تحقیق در سطح محدوده مورد مطالعه از وضعیت نامطلوب و آسیب پ هاگتنوکس نیا یالاب یریذ     
حکایت دارد .مقایسه بین نتایج به دست آمده در شاخصهای اجتماعی بر اساس وزن دهی این ش خا صصصهاا توسط
متخصصین امر نشان میدهد که زمانی میتوانیم در راس ماگ اهرهش ندومن روآ بات یات رب هوالع هک میرادرب          
شاخصهای کالبدی ،اقتصادی و زیست محیطی شاخصهای اجتماعی را نیز در برنامهریزی لحاظ نم عقاو رد و دو   
همگام با پیاده سازی برنامههایی برای مقاوم سازی ساختمان و ....برنامههایی نیز برای ارتقای شاخصهاای اجتم یعا
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یتوانددد
یروآ بات شیازفا      م مم 

اجرا نمود .نتیجه حاصل از مطالعه موردی منطقه فرحزاد در کاهش آس ریذپ بی ی و 

بآور ش یمامت تفگ رگا .دو     
منجر به آمادگی در برابر حوادث بویژه حوادثی مانند زلزله با برنامهریزی ش ات یره بب بب
یباشد بنابراین ابزار برنامهههریزییی ش یره
یباشند ادعایی درست م 
سکونتگاههای غیررسمی دارای آسیب پذیری باال م 
     

مانند طرحهای جامع و تفصیلی و سایر طرحها باید در راستای ت اعبا رد یروآ با د صتقا ،یعامتجا ،یدبلاک  ا ،ید
زیست محیطی ،و مدیریتی و نهادی باشند.

   

وجه تمایز این پژوهش با دیگر مطالعات در نتایج ،بیشتر متمرکز بر شاخص اجتم  هک یروآ بات یعا در هب عقاو
یطلبد ،است .به این معنا که افزایش تاب آوری به عنوان یک هد مانرب و ف هه هههری یز
نوعی برنامهریزی اجتماعی را م 

یتوان در قالب برنامههایی
اجتماعی ،به عنوان یک فرآیند تدریجی و یک الگوی اجرائی در نظر گرفته شده بنابراین م 
برای باالبردن آگاهی و دانش و همچنین افزایش دلبستگی و وابستگی به محل زندگی و در واقع حس تعلق به مک نا
که با برنامهریزی درست و دادن خدمات و تأمین رفاه و آسایش که همان هدف برنامهریزی است

یتوانددد محقق
م مم 

یتواند مشارکت مردم که همان سرمایه اجتماعی است را باال ببرد.
شود و ابن مهم م 
یتواند تاب آوری کالبدی و زیست محیط دوش رجنم ار ی    
یدهد که در تاب آوری اجتماعی م 
نتایج پژوهش نشان م 
زیرا کالبد و محیط اطراف ساخت دست انسان است و هر چه آگاهی و درک و حس تعلق به مکان بیشتر شود کالبد
و محیطی تاب آور به وجودخواهد آمد .حصول به این نتیجه ،تقریبًاًا هدف اصلی این پژوهش را محقق ساخته اس .ت
اما ارائه توصیفی برخی اولویتهای اقدام در آینده برای افزایش تاب آوری اجتماعی ،به عنوان خروج نیا رگید ی    
پژوهش در ادامه مورد توجه قرار گرفته است .ماهی نیا ت    اقدامممهاا اس کیژتارت

وب د و ه مزاین ینامز ظاحل هب ند       

یتواند در قالب نقشهای سیاستی و مش یتکرا
یهای بلند و میان مدت است .مکانیزم اجرائی این برنامهها م 
برنامهریز 
شهروندان مدنظر دیگر پژوهشها قرار گیرد .همچنین توجه به بحث اجتماعی محل اپ یحطس ناونع هب ه ی  نی ا هراد      
جامعه ضروری مینماید .به عبارتی میتوان بیان د اشت؛ در محله فرحزاد ظرفیتهای اجتماعی و پتانسلهای در این
لماوع     

زمینه وجود دارد که با برنامهریزی و توجه به این ظرفیتها زمینه ایجاد سرمایه اجتماعی ب کی ناونع ه ی زا 

ی-اقتص دا ییی -کالبد و ی
یتوان گفت باید برنامهریزی اجتم عا ی ی
مؤثر برای خلق جامعه تاباور ذکر کرد .به طور کلی م 
یهاایی در
زیست محیطی برنامهای تاب آور باشد و با توجه به روند طرحهای موجود ضروری است در آنها ب گنزا ررر 
راستای اضافه نمودن شاخصهای تاب آوری در تمامی ابعاد انجام شود و تنها در ای هک تسا تروص ن

یت او ننن
    م مم 

گفت گامی به سوی توسعهی پایدار با ساختن جوامع تاب آور برداشته شده است.
یتوان گفت سنگ بنای تاب آوری جوام یهاگآ عماوج ات تسا یعامتجا یروآ بات ع  و دا ،شن
به طور کلی م 

      

یتوان انتطار تاب آوری محیطی و کالبدی
دلبستگی به مکان و حفظ میراث فرهنگی و درک از خطر نداشته باشند نم 
داشت .اما با تاب آور ساختن اجتماعی جوامع به نوعی مشارکت دادن آنها در زمان بحران در مدیریت بحران است.
ذکر این نکته ضروری است که اولویتهای برشمرده در این بخش ،ضرورت زمانی کنونی ب رد تامادقا نیا و هدو

  

تتر باشد.
شهای آتی بایستی متفاو 
مراحل بعدی و در پژوه 
در زیر چند پیشنهاد در این زمینه ارائه میگردد.
• ایجاد مراکز اجتماعی به منظور ارتقاء آگاهی عمومی و انباشت مواد ضروری برای اجرای فعالیتهای امداد و نجات.

952 ...بآوری سکونتگاههای
 صهای تا
 تحلیل شاخ
.ی
ط اض رارط ی ی
ی در ش یار ط ط
تهای فنی و لجس کیت ی ی
 • آموزش ساکنان و داوطلبان در پاسخگویی به حوادث و تقویت ظرفی

 آموزش و ایجادد، آموزشهای تخلیه: پاسخگویی و بازسازی حوادث و بالیا شامل،نهای منظم آمادگی
 گسترش تمری
 ش لما،ی مربوططط بههه آن
یهای ی
ث و جابج یا ی ی
سیستمهای پشتیبانی محلی با نگاهی به پاسخگویی سریع و مؤثر بههه ح داو ث ث
. اقدام امدادی اساسی غذایی متناسب با نیازهای محلی،دسترسی به سرپناه ایمن

.تهای مقامات محلی برای جابجایی افرادی که در مناطق حادثه خیز زندگی میکنند
 • تقویت حس مشارکت و ظرفی
ی تماممم اف ار دد
ی ب ار ی ی
ت ذهنی ی
ی و خد مالس تام تت تت
 اجتم عا ی ی،• ارتقاء برنامههای بازسازی به منظور ارائه کمکهای روانی
.نیازمند
.• ترویج فرهنگ پیشگیري و آمادگی مقابله با سوانح بط یعی و حوادث انسان ساز براي محافظت از مردم
ب آوري درتم ما
ی و تاب ب
 نوآوري وآموزش وپرورش براي ایجاد فرهنگ ایمنی ی، استفاده ازدانش:• ایجاد درك و آگاهی
.سطوح
ن
ی و در نتیجههه تض یم ن ن
ت محلی ی
• تقویت مشارکت اجتماعی که موجب دسترسی بهتر برنامه ریزان شهري بههه اطالعات ت
.یگردد
 تهای جامعه م
 تعهد مشخص و مستقیم نسبت به اولوی
 در شیوههای کاهش خطرپذیري بالیا؛ حصوللل اطمیناننن، اعم از علمی و محلی،• باال بردن آگاهی و استفاده از دانش
.تهای محلی
 از ارتقاء و ارزش قائل شدن براي ظرفی
• با توسعه آموزش به صورت مستمر و بروزرسانی آن امکان کمک رسانی بهتر به مصدومان فراهم شود
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