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چکیده

حوزه شرقی شهر تهران همواره در معرض خطرات شدید احتمالی ناشی از بحرانهای طبیعی و انسانساخت است ،به گونهای که در
برنامه ساختاری -راهبردی این حوزه به تدبیر راهکارهای نوین در جهت کاهش خطرپذیری و ارتقای کارایی مدیریت بحران تأکید
شده است .هدف این مقاله ارزیابی تأثیر ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی طرح راهبردی شهر تهران بر تابآوری آن در برابر
بحرانها است .سؤال اصلی مقاله حاضر این است که ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی طرح راهبردی شهر تهران بر تابآوری
شهر چه تأثیراتی دارد؟ پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی با رویکرد عملی و حل مشکل و از لحاظ ماهیت و روش ،تحلیلی-
تجویزی بر پایه دادههای کمی است .در این مقاله با توجه به قابلیت روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی در راستای نظرات کارشناسان
و در نظر گرفتن طیف وسیعی از معیارهای کیفی و کمی چندگانه در مسیر تحقیق ،روش مذکور برای بهکارگیری در نمونه موردی
برگزیده شد .بر مبنای یافتههای پژوهش ،بیش از  45درصد از وسعت حوزه با خطرپذیری نسبتًاًا باال در برابر بحرانهای طبیعی و
بآوری در دو طبقه کالن شامل
انسانساخت روبروست .این در حالی است که با بهکارگیری هفت معیار مؤثر بر ارتقای تا 
تهای اجتماعی
خصوصیات شبکه (تراکم جمعیتی ،ظرفیت معابر و الگوی سفر ساکنین) و ایمنی شبکه (درجه محصوریت ،ظرفی 

ساکنین ،کیفیت ابنیه و تراکم ساختمانی) مشخص گردید که حدود  28درصد از معابر فاقد تابآوری الزم در زمان پس از بروز

بحران خواهند بود و همچنین توانایی بازگشت به وضعیت تعادل و شعاع پوشش دهی ،در جهت امدادرسانی و اسکان موقت
شهروندان به شدت پایین است.
واژگان کلیدی :تابآوری ،شبکه معابر ،بحران ،خطرپذیری ،حوزه شرقی شهر تهران.

( -1نویسنده مسئول) eqb.naser200589@gmail.com
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مقدمه
مدیریت بحرانهای ناشی از عوامل طبیعی و انسانساخت در کنار توسعه پایدار ،به عنوان موضوعی یکپارچه در نظر
گرفته میشوند .با توجه به محدود بودن منابع ،توسعه در تمامی ابعاد شهری بدون یکپارچگی با برنامههای کاهش
اثرات بحرانها امکانپذیر نخواهد بود .از این رو ،برنامهریزی با هدف مدیریت بحران و ارزیابی میزان خطرپذیری
سیستمهای شهری همواره یکی از دغدغههای اصلی برنامه ریزان و مدیران شهری بوده است .مدیریت بحران هدف
شبینی بحرانهای بالقوه طبیعی و انسانساخت و برنامهریزی درباره نحوه برخورد با آنها بر پایه اصول
در پی 
تها و نظریههای
مدیریت برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری ،نظارت و هماهنگی دارد( .)Shakiba, 2008: 689رهیاف 
نوین مدیریت سوانح و توسعه پایدار به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی هستند( Rafieian,

بآوری بدان معناست که اجتماع ظرفیت تحمل بحران را بدون دریافت خسارات عمده ،آسیبها،
 .)2010:19تا 
کاهش کیفیت زندگی و نیاز به کمک زیاد از بیرون جامعه دارا باشد ( .)Mileti,1999:7به عبارتی جامعه و سیستم
شهری که در مقابل خطر و بحران تابآوری دارد ،به سرعت به شرایط متعادل بازگشته و یا اینکه به آسانی شرایط
خود را به گونهای جدید تغییر م 
یدهد ( .)Pendal,2007:11ضرورت و اهمیت برنامهریزی نواحی شهری بر مبنای
بآوری در آن است که در این رهیافت نیازی به تمرکز بر روی یک الگوی خاص توسعه شهری نیست،
رهیافت تا 
یسازد که با توجه به شرایط یگانه شهرها و برنامههای توسعه،
بآوری این امکان را میسر م 
فپذیری تا 
بلکه انعطا 
جوابگویی و انطباق با شرایط ویژه هر محدوده مورد مطالعه وجود داشته باشد .این ویژگی سبب میشود که خالقیت
بآوری بدون محدود شدن در چارچوب خاصی ،ایجاد شود
فکری برای اندیشیدن به راههای گوناگون کسب تا 
(.)Behashash, 2012: 115
بپذیری هر یک از عناصر کالبدی
بپذیری ،ناگزیر از شناخت نحوه و علل آسی 
برنامهریزی شهری با هدف کاهش آسی 
بپذیری شبکه ارتباطی به عنوان یکی از عناصر کلیدی کالبد شهر ،به دلیل تأثیر
شهر است .در این میان ،آسی 
یگذارد ،حائز اهمیت است .به عنوان مثال ،چنانچه فضاهای باز در
مستقیمی که بر عملکرد سایر عناصر شهری م 
شهر بهخوبی توزیع شده باشند ،اما شبکه ارتباطی امکان دسترسی مطلوب به این فضاها را فراهم نسازد ،مطلوبیت
یهای شهری از
ییابد .تفسیری مشابه در خصوص مکان گزینی سایر کاربر 
عملکرد این فضاها به شدت کاهش م 
یها به شدت متأثر از ظرفیت و ایمنی
یهای آموزشی که خطرپذیری و مکان گزینی این گروه از کاربر 
جمله کاربر 
معابر تغذیه کننده است ،قابل ارائه است .از سوی دیگر ،شبکه ارتباطی در نحوه عملکرد و واکنش بافت شهری
نسبت به تهدیدها ،به ویژه خطر زمین لرزه و همچنین ساختار فضایی-کالبدی شهر اثرگذار است(.)Azizi, 2011: 6
در نتیجه شبکه ارتباطی از مهمترین عناصر ساختار کالبدی شهر محسوب میشود که به ویژه بعد از بروز بحران ،در
عملیات امداد و نجات و خروج اضطراری تأثیر بسزایی دارد .در نتیجه ارزیابی میزان آسیبپذیری ساختار ارتباطی و
بآوری نواحی شهر بر پایه پارامترهای دسترسی و حمل و نقل در مواقع بروز بحران
برنامهریزی در جهت افزایش تا 
از اهمیت باالیی برخوردار است.
بآوری ،این رهیافت فاقد درک فراگیر و عملیاتی در
شهای اولیه در مورد تا 
با گذشت بیش از سه دهه از پژوه 
بآوری و
انتظام مدیریت بحرانهای شهری است .با وجود همراهی و اجماع در میان برنامه ریزان مبنی بر اینکه تا 
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سیستمهای تاب آور مفهومی چند بعدی ،شامل ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،کالبدی و محیطی است ،با این حال
به تاب آور ساختن سیستم شهری بر پایه ارتقای پارامترهای ساختار شبکه ارتباطی توجه چندانی نشده است.
همچنین هیچ مجموعه مشخصی از دستهبندی نهایی پارامترها برای کمی سازی میزان تابآوری سیستمهای شهری
یترین گامهای پژوهش در زمینه سیستمهای تاب آور،
در برابر مخاطرات ارائه نشده است .در نتیجه یکی از اصل 
توجه به نقش و اهمیت ساختار ارتباطی در ارتقای تابآوری سیستم شهری و تعیین پارامترهای الزم برای
بآوری آنهاست .مرحله مهم در ایجاد پارامترهای تحلیل ،شناسایی متغیرهایی است
اندازهگیری و ارزیابی میزان تا 
که متناسب ،قوی و بیانگر آن پارامتر باشند؛ زیرا که نقطه قوت و ضعف پارامترها بر مبنای کیفیت متغیرهای انتخاب
شده تعیین م 
یشود(.)Rafiiyan, 2010: 29
با توجه به استقرار جمعیتی بیش از  2.6میلیون نفر در سال  0931و تراکم باالی جمعیت و فعالیت در حوزه شرقی
لهای فعال و نقش شهر تهران به عنوان پایتخت
شهر تهران به عنوان نمونه موردی و قرارگیری آن بر روی گس 
سیاسی و اقتصادی کشور ،همواره این حوزه در معرض خطرات شدید احتمالی ناشی از بحرانهای طبیعی و
انسانساخت است .به گونهای که در برنامههای تغییر و توسعه شهری تهران در سطوح سه گانه محلی ،منطقهای و
ملی به تدبیر راهکارهای نوین در جهت کاهش خطرپذیری نواحی شهری تهران و ارتقای کارایی و اثربخشی
مدیریت بحران در آن توجه شده که بیشتر بر پایه مقاومسازی بناها و فضاهای ساخته شده در برابر مخاطرات استوار
است.
بآوری در برنامهریزی و مدیریت بحران نواحی شهری
یتوان گفت بررسی و بهکارگیری رهیافت نوین تا 
در نتیجه م 
تهران به منظور کاهش آسیبپذیری در برابر بالیای طبیعی و انسانساخت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بآوری
همچنین یک تغییر دیدگاه صرف از تأکید بر جنبههای کالبدی و مقاومسازی ابنیه ،به توجه به تمامی ابعاد تا 
یرسد .از آنجا که ساختار ارتباطی شهری از مهمترین عوامل
در مدیریت بحران شهر تهران نیز الزامی به نظر م 
بآوری و متعاقب آن توسعه پایدار است ،ارزیابی میزان
تأثیرگذار در سازمان فضایی شهر برای دستیابی به تا 
بآوری شبکه معابر حوزه شرقی تهران به عنوان نمونه موردی بر پایه پارامترهای دسترسی و حمل و نقلی به
تا 
بآوری در
بپذیری اجتماع و سیستم شهری مورد مطالعه و ارائه چارچوب پیشنهادی ارتقای تا 
منظور کاهش آسی 
زمینههای روند کاری و نهادی حوزه شرقی ضرورت دارد .با توجه به موضوع پژوهش ،هدف کالن پایاننامه ،تبیین
بآوری شهری در هنگام بروز بحرانهای طبیعی و انسانساخت از طریق بررسی
نقش ساختار ارتباطی بر میزان تا 
بآوری شبکه معابر حوزه شرقی
پارامترهای تأثیرگذار شبکه ارتباطی و کاربست آنها در تحلیل و ارزیابی میزان تا 
بآوری سیستم شهری و کاهش تلفات و خسارات
تهران در راستای تجویز و ارائه پیشنهاد در خصوص ارتقای تا 
ناشی از بروز بحران است .اهداف کلی رساله در جهت دستیابی به هدف کالن ،در سه سطح توصیفی ،تحلیلی و
شها در دو سطح کالن و خرد که هر یک در
خگویی به پرس 
تجویزی عبارت است از :در این پژوهش در راستای پاس 
یشود .در سطح کالن،
مراحل گوناگون برنامهریزی شامل توصیف ،تحلیل و تجویز تدوین شدهاند ،کوشش م 
شها در برگیرنده موارد زیر هستند:
پرس 
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بآوری سیستم شهری،
بآوری و نقش ساختار شبکه ارتباطی در تا 
• چیستی مفهوم و ابعاد تا 
• تبیین رابطه بین ساختار شبکه ارتباطی و تابآوری شهری،
بآوری در شبکه حمل و نقل شهری،
• معیارهای سنجش تا 
• میزان تابآوری شبکه ارتباطی در نمونه موردی و عوامل مؤثر بر آن،
بآوری در شبکه ارتباطی نواحی شهری به ویژه با تأکید بر نواحی شهری.
• چگونگی ارتقای تا 
یگیرند و به ویژه بر سطح نمونه موردی
در سطح خرد این پرسشها در سطح تفصیل بیشتر مورد پژوهش قرار م 
ییابند تا میزان تابآوری شبکه ارتباطی را به صورت عددی اندازهگیری نموده و علل مؤثر بر آن را
تمرکز بیشتری م 
شناسایی و واکاوی نمایند و پس از آن پیشنهادات ممکن برای ارتقای این متغیر را از جنبههای گوناگون فنی و
مدیریتی مورد ارزیابی قرار داده و معرفی نمایند .پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی با رویکرد عملی و حل
مشکل و از لحاظ ماهیت و روش تحلیلی -تجویزی بر پایه دادههای کمی است .هدف تحق قي كاربردي رشد و بهتر
نمودن كي

محصول يا روال كي

تهای
فعاليت ،از طریق مورد آزمون قرار دادن مفاهيم نظري و مجرد در موقعی 

شها و تکنیکهاي برنامهریزی و حمل و نقلی مختلفي جهت سمت و
واقعي است .همچنین در این پژوهش ،از رو 
سو دادن به تحق قي بهمنظور رسيدن به هدف نهايی پروژه استفاده میشود .با توجه به ماهیت موضوع که تبیین نقش
بهای تحلیلی بیشتر بر پایه
ساختار شبکه ارتباطی در تابآوری حوزه شرقی شهر تهران است ،در نتیجه چارچو 
شها و فنون برنامهریزی است .با این حال در راستای افزایش اعتبار نتایج مدلها
یهای کمی و بهرهگیری از رو 
ارزیاب 
و بهرهگیری از نظرات کارشناسی انتظامهای فکری مرتبط با موضوع ،در مجموع  10پرسشنامه از نخبگان و
متخصصان معرفی شده در بند فوق تکمیل میشود.
چارچوب نظری
واژه تا 
بآوری ( )Resilienceریشه در واژه التین ( )Resalireدارد که بهصورت جهش یا خیزش به عقب ترجمه
نگونه تعریف
بآوری در برابر بالیای طبیعی را ای 
نالمللی کاهش خطر در تعریفی جامع تا 
یشود .استراتژی بی 
م
یکند :توانایی یک سیستم ،جامعه یا اجتماع در معرض خطر برای مقاومت ،جذب ،تطبیق و بهبود از اثرات یک
م
مخاطره به طرزی کارآمد و بهموقع ،ازجمله از طریق حفاظت و ترمیم ساختارها و کارکردهای ضروری و اساسی
خود .در حقیقت تابآوری مفهومی است که بهراحتی با تمام مراحل و فازهای مدیریت بحران ارتباط پیدا میکند.
یداند که برای اندازهگیری توانایی یک شهر برای بهبود از یک
گادسچالک (  ) 2004تابآوری شهری را اصطالحی م 
یرود .در حقیقت شهرهای تاب آور از پیش برای پیشبینی ،پشت سر گذاشتن و بهبود از تاثیرات
بال به کار م 
خطرات طبیعی یا فنی طراحی شدهاند و سیستمهای فیزیکی و اجتماعی در چنین شهری قادر به بقا و عملکرد تحت
شرایط فشار و بحرانی هستند ()Salman Moghaddam, 2014: 22
بآوری در مدیریت بحران طیف وسیعی از پیشگیری و کاهش آسیبپذیری تا بازسازی و بهبود پس از
مباحث تا 
یشود .این تنوع موضوعی و عملیاتی ،انواع بحرانهای طبیعی و مصنوع آتی نظیر زلزله ،سیل،
سانحه را شامل م 
یگیرد .تعاریف و کاربردهای اولیه تابآوری در شهرها که برای اولین بار در
توفان و حوادث تروریستی را در برم 
دهههای  80و  90میالدی ظاهر شدند ،بر این بعد تأکید داشتند .به همین جهت موضوع تابآوری اهمیت زیادی در
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مدیریت بحران و کاهش خطرات ناشی از عوامل طبیعی و انسانی دارد .شهرنشینی و مداخالت انسانی بهعنوان یکی
از مهمترین عوامل توسعه خطرپذیری هستند .بسیاری از بحرانهایی که اکنون نواحی شهری درگیر آن هستند ،ناشی
از افزایش خطرپذیری است .یکی از ابعاد سودمند طرح ب ثح

بآوری ،مقابله با بحرانهای طبیعی و انسان از
تا 

بآوری بر
طریق پدافند غیرعامل بهمنظور ایجاد آمادگی برای مقابله با بحران به روش غیرفعال است .تأکید تا 
یهای آن ،سهم زیادی در این
خودسازماندهی و ارتقا دانش و یادگیری حتی در خردترین سطوح در کنار سایر ویژگ 
مهم دارد .افزایش خودبسندگی و تأمین منابع الزم در واحدهای محلی برای مقابله با پیامدهای ناشی از بحرانها
ازجمله راهکارهای مهم است.
بآوری تعریف میشود ،زیرا بدنه مهمی از دانش و تجربیات
در همین راستا نیز ،رابطه پدافند غیرعامل با تا 
تولیدشده در مقیاس جهانی در زمینه تابآوری ،به ب ثح

شهای نهادینه و غیرتهاجمی برای مقابله با
درباره رو 

شبینی نشده و حتی بحرانهای انسانساخت نظیر حمالت تروریستی و جنگهای خارجی و داخلی
تغییرات پی 
یتوان گفت برخی نظریهپردازان مفهوم
دارد( .)Hussein, 2015: 19-17بهطورکلی بر اساس تقسیمبندی مایانگا ،م 
بآوری را چشماندازی بلندمدت و فرآیند
یدانند تا نتیجه و پیامد .برخی تا 
بآوری در برابر سوانح را فرآیند م 
تا 
بآوری معیار یا وسیلهای در طول زمان برای برگشت به
بازیابی بلندمدت بعد از سوانح دانستهاند .بهبیاندیگر ،تا 
بآوری را با مفهوم سازگاری مطرح کردهاند که به افزایش
گذشته جهت حفظ تعادل باشد .برخی نظریهپردازان تا 

یشود( .)Dadashpour, 2014: 76گادزچالک ) 2003 ( 1در راستای
ظرفیت یادگیری در هنگام مواجهه با سوانح منجر م 
یهای جوامع تاب آور در برابر بحرانهای طبیعی بهویژه زلزله ،پژوهشهای گستردهای
پاسخگویی به تعیین ویژگ 
یهای یک جوامع تاب آور در برابر بالیای طبیعی مطابق جدول زیر است:
انجام داده است .بر این مبنا ،ویژگ 
یهای جوامع تاب آور در برابر بحرانهای طبیعی
جدول  :1ویژگ 
ویژگی جامعه تاب آور
2

3

وجود عناصر چندگانه در برابر یک عنصر مرکزی بهمنظور حفاظت در برابر بحران

مازاد
تن و ع

تشریح ویژگی
سیستم شهری با عناصر و مؤلفههای چندگانه طراحی شده است و این امکان را فراهم میآورد که در صورت بروز بحران ،کل سیستم دچار نقص نشود.

کارآمدی

4

سهم مثبت انرژی تأمین شده به انرژی دریافت شده بهوسیله سیستم پویا

مستقل و خودمختاری
محکم

6

توانایی تحمل مخاطرات و فشارهای خارجی

وابستگی درونی
انطباق پذیر
همکاری

5

توانایی انجام فعالیت بهصورت مستقل و بدون کنترل خارجی

9

8

7

سیستم یکپارچه برای پشتیبانی از یکدیگر
توانایی یادگیری از تجارب و منعطف بودن نسبت به تغییرات
انگیزهها و فرصتهای چندگانه برای مشارکت طیف گستردهای ذینفعان

(Source: )Godschalk,2003: 139

ویژگیهای ساختار طبیعی حوزه شرقی شهر تهران
وضعیت ساختار طبیعی مناطق تشکیلدهنده حوزه شرقی شهر تهران ،از راه شناخت مهمترین عوارض طبیعی ،نحوه
شیب بندی و مشخصات توپوگرافیک زمین مورد بررسی قرار میگیرد.
1

Godschalk
Redundant
3
Diverse
4
Efficient
5
Autonomous
6
Strong
7
Interdependent
8
Adaptable
2

Collaborative

9
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نقشه  :1موقعیت شهر تهران

(Source: (https://newleftreview.org

عوارض طبیعی موجود در منطقه  4شهرداری
این منطقه از لحاظ جغرافیایی در کوهپایههای رشتهکوه البرز واقع گردیده است .از لحاظ زمینشناسی ،خاك منطقه
بهای تند و خطوط ارتفاعي متراكم و كم دامنه كه بلندتر ني نقطه آن در محل
مشتمل است بر اراضي تپهماهور با شی 
ارتفاعات كوه هزار دره كه حدود  ١٩٧٠متر از سطح دريا ارتفاع دارد (.)Detailed Plan for Area 4, 2003: 8
عوارض طبیعی موجود در منطقه  8شهرداری
منطقه  8در دامنه شيب ماليم رشتهکوه البرز در شمال کوههای سه تپه در شرق تهران قرار گرفته است و از طر قي
لهای
همسايه شمالي خود (منطقه  )4به ارتفاعات كوه البرز و از طر قي همسايه جنوبي خود منطقه  13به جنگ 
بهای سط يح
تکننده آ 
یرسد .شيب طبيعي ا ني اراضي از شمال به جنوب هدای 
سرخهحصار و کوههای سه تپه م 
باالدست به ا ني منطقه و سپس مناطق جنوب شرقي شهر تهران است(.)Detailed Plan for Area 8, 2003: 7
عوارض طبیعی موجود در منطقه  13شهرداری
یشود.
از عوامل طبیعی در منطقه  13به پارك جنگلی سرخهحصار ،کوه سنگی ،مناظر کوهستانی شرق تهران اشاره م 
پارك جنگلی سرخهحصار که از معدود فضاهاي سبز وسیع و حفاظت شده در حاشیه شهر تهران است از ابتداي
تهاي موقت بهو ژي ه
شکلگیري پایتخت به لحاظ پوشش جنگلی غنی و همچنین حیاتوحش مورد توجه حکوم 
سالطین قاجار و پهلوي بوده است .جنگل مزبور که بر روي ارتفاعات شرقی مشرف به شهر تهران قرار گرفته ،عمدتًاًا
یگرفته است.
به عنوان شکارگاه مورد استفاده قرار م 
کوه سنگی که در امتداد خيابان پیروزي به سمت شرق قرار گرفته همواره به عنوان یک نشانه طبیعی قوي خودنمايی
یهای اطراف از شکل متفاوتی برخوردار است ،از دیر زمان بهعنوان یک نشانه
یکند .این کوه که نسبت به ناهموار 
م
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یکردهاند ،قرار داشته است( Detailed Plan for Area
طبیعی بر سر راه مسافران تهران که از دروازه دوشان تپه تردد م 

)13, 2003: 6
عوارض طبیعی موجود در منطقه  14شهرداری
منطقه  14شهر تهران در مسیر مسیل سرخهحصار قرار دارد که از ارتفاعات شرق تهران سرچشمه گرفته و به سمت
جنوب حرکت میکند .شیب عمومی در این منطقه به سمت جنوب است(.)Detailed Plan for Area 14, 2003: 4
عوارض طبیعی موجود در منطقه  15شهرداری
موقعیت استقرار منطقه  15در پاییندست شیب شمالی -جنوبی شهر ،همسایگی با بیابانهای خشک جنوب شهر،
قرار داشتن در مسیر بادهای غرب به شرق ،همسایگی با واحد هفتم کارخانه سیمان تهران ،سرازیر شدن آب تعداد
یهای موقعیت طبیعی این منطقه
بهای سطحی شهر به منطقه و گذر از آن از ویژگ 
لها و کانالهای آ 
زیادی از مسی 
است ()Detailed Plan for Area 15, 2003: 5
لهای واقع در حوزه شرقی شهر تهران
ویژگیهای لرزهخیزی و موقعیت گس 
بررسی گسلها و وضعیت لرزهخیزی ،یکی از موضوعات اساسی در مطالعات خطرپذیری است که در این بخش از
جگانه انجام میگیرد.
گزارش به تفکیک مناطق پن 
لهای موجود در منطقه  4شهرداری
گس 
یدهد  2خط گسل از درون منطقه  4عبور میکند .هر دو
نشناسی نقشههای جایکا نشان م 
از لحاظ جغرافیایی و زمی 
یباشند .شاخۀ شمالی به طور تقریب از حدود ارتفاعات  1800متری و از
این شاخهها مربوط به گسل شمال تهران م 
یکند .شاخۀ دیگر گسل دقیقًاًا زیر بزرگراه شهید بابایی واقع شده است.
پائین روستای سوهانک و شهرک قائم عبور م 
یشود و تا شهرک امید و قنات کوثر کشیده
این شاخه ،زیر بخش غربی پارک جنگلی لویزان ،به  2قسمت تقسیم م 
یشود()Tehran City Strategic Plan, 2006: 15
م
لهای موجود در منطقه  8شهرداری
گس 
کترین گسله در جنوب منطقه از جنگلهای
لها و گسلههای تهران در منطقه  8قرار ندارند .نزدی 
چیک از گس 
هی 
سرخهحصار قرار دارد .یک گسله کوچک هم در قسمت غرب (در منطقه  )7در نزدیکی منطقه ،در نقشههای زلزله
آورده شده است .لیکن در مطالعات ریز پهنهبندی تهران اشاره شده است که در اثر فعالیت گسل شهر ری خسارات
وارده به منطقه به خصوص در قسمتی از ناحیه  3زیاد خواهد بود .در مورد خطرپذیری متوسط و باال ضابطه خطر و
خسارات ناشی از آن در قالب تقویت سازههای ساختمانی و همچنین ضابطه شرایط اجتماعی در قالب توسعه مجدد
منطقه و تأمین فضای باز کافی نیاز به تحقیق و بررسی دقیق دارد (.)Ibid: 23
لهای موجود در منطقه  13شهرداری
گس 
یتوان گفت اگرچه وجود گسلهاي متعدد تهران باعث باال
لهای اصلي م 
از نظر وضعيت كلي منطقه نسبت به گس 
بردن ريسك زلزله در ا ني شهر شده است و تأثیرات نامطلوب خود را بر كل شهر خواهد گذاشت ،اما در منطقه  13با
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یکند ( Ibid:
لهای اصلي از ا ني محدوده عبور نم 
یدهد که گس 
لهای موجود در تهران نشان م 
توجه به نقشههای گس 

.)24
لهای موجود در منطقه  14شهرداری
گس 
لهای موجود در منطقه  14شهر تهران بر مبنای مطالعات جایکا ،گسل ری است که در
از جمله مهمترین گس 
صورت بروز زلزله منطقه  14با خطرپذیری باالیی روبهرو خواهد شد .در صورت بروز گسل شمال تهران میزان
خطر کمتری این منطقه را تهدید میکند .در مورد گسل مشا نیز میزان تهدید خطر کمتر است ( .)Ibid: 24
گسلهای موجود در منطقه  15شهرداری
نزدیکی منطقه به گسل ری و قرار داشتن بخشی از دنباله گسل پارچین در داخل منطقه از خصوصیات مهم
یدهد که در صورت فعال شدن گسل ری ،ساختمانهای واقع در
زمینشناسی این منطقه است .مطالعات نشان م 
کهای شوش ،کیانشهر ،امام خمینی و
شمال غربی منطقه در شمال بزرگراه بعثت و نیز ساختمانهای واقع در شهر 
جمهوری به صورت کامل تخریب میشود .کم آسیبترین قسمت منطقه حوالی افسریه تا مسعودیه خواهد بود
( .)Ibid: 24
تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی شهر تهران در برابر بالیای طبیعی و انسانساخت با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله
مراتبی

یشود که در آن سکونتگاههای انساني و يا ساختمانها به سبب مجاورت با مخاطرات،
خطرپذیری به شرایطی اطالق م 
یگیرند .با توجه به برونداد مراحل پیشین ،در این مرحله به
کيفيت ساخت و يا هر دو مورد در معرض تهديد قرار م 
منظور تعیین میزان خطرپذیری حوزه شرقی شهر تهران در برابر بحرانهای طبیعی و انسانساخت از روش  AHPدر
حبندی و تصمیمگیری در شرایطی که معیارهای متعددی در
نرمافزار  GISاستفاده میشود .این روش که برای سط 
یگیرد .در این پژوهش به منظور تهيه نقشه پهنهبندی خطرپذیری بر
فرایند تحلیل وجود دارد ،مورد استفاده قرار م 
مبنای فرایندی چهار مرحلهای پیموده میشود:

• مرحله نخست :مدلسازی و تشکیل درخت سلسله مراتبی
شگذاری و مقایسه دو به دویی معیارها و زیرمعیارهای تحلیل بر اساس نظرات کارشناسان،
• مرحله دوم :ارز 

• مرحله سوم :تولید نقشههای زیرمعیارهای مورد استفاده در فرایند تحلیل سلسله مراتبی در نرمافزار ( )GISبر مبنای
طبقهبندی سه سطحی
• مرحله چهارم :پهنهبندی ترکیبی خطرپذیری در برابر انواع تهدیدهای طبیعی و انسانساخت.

لسازی و تشکیل درخت سلسله مراتبی
مد 
با توجه به طبقهبندی بالیای طبیعی و انسانساخت و همچنین مطالعه و بررسی ویژگیهای طبیعی و فضایی حوزه

شرقی شهر تهران ،سوانح و بحرانهایی که محدوده مورد مطالعه با آنها روبرو است شناسایی شدهاند 1که عبارتاند
از :
1

الزم به توضیح است که نقشه خطرپذیری مرتبط با هریک از متغیرهای تحلیل که نشان دهنده دالیل انتخاب آنها به منظور تحلیل میزان خطرپذیری نمونه موردی در

برابر بالیای طبیعی و انسان ساخت است در مرحله سوم بکارگیری روش  AHPتولید و بررسی می شود.
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• خطرات طبیعی شامل تهدید وقوع زلزله و سیل
• خطرات مرتبط با جنگ شامل نزدیکی به مراکز استراتژیک و نزدیکی به تأسیسات مهم شهری
• خطرات اتفاقی شامل آتشسوزی و فرسودگی ابنیه.

نمودار  :2معیارها و زیرمعیارهای بکارگرفته شده جهت سنجش میزان خطرپذیری پهنه شرقی شهر تهران بر مبنای روش AHP
(Source: (Research findings

ارزشگذاری و مقایسه دو به دویی معیارها و زیرمعیارهای تحلیل بر اساس نظرات کارشناسان
در فرآيند تصمیمگیری ،مقايسه ب ني معيارها و زیرمعیارها ،به صورت دو به دو و در قالب ماتر سي

و بر مبنای كي

کهای رياضي براي تع نيي وزن نها يي
یگیرد .پس از ا ني مقايسه ،از تکنی 
مقياس نسبي وزني و به صورت كمي انجام م 
هر كي

سهای مقايسه زوجي در سلسلهمراتب استفاده خواهد شد .وزنهای نها يي به دست آمده در واقع
از ماتری 

یباشند .به منظور ارزشگذاری معیارها و زیرمعیارها از نظرات 10
سنجشي از ارج يح ت نسبي معيارها و زير معيارها م 
کارشناس شهرسازی ،پدافند غیرعامل ،حمل و نقل و ترافیک با بهکارگیری روش دلفی استفاده شده که نتایج آن در
شکل ذیل نمایش داده شده است .الزم به ذکر است ،نظرات و رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها از طریق کارشناسان
که ویژگی آنها در جدول ذیل نمایش داده است ،پس از ارائه و مطالعه نتایج پژوهش در خصوص بحرانهای
طبیعی و انسانساخت حوزه مورد مطالعه انجام پذیرفته است.
یهای مصاحبه شوندگان برای رتبه بندی معیارها و زیرمعیارهای تحلیل
جدول  :2ویژگ 
میزان تحصیالت

تعداد (نفر)

رشته تحصیلی

 7- 20سال

کارشناسی ارشد و دکتری

5

شهرسازی

میزان سابقه کاری (سال)
 10 - 14سال

کارشناسی ارشد

2

پدافند غیرعامل

 5- 16سال

کارشناسی ارشد و دکتری

3

برنامهریزی حمل و نقل

(Source: (Research findings

لهای صورت گرفته ،بیشترین تأثیرپذیری حوزه مورد مطالعه از سوانح طبیعی و انسانساخت مربوط
بر مبنای تحلی 
به بالیای طبیعی است که میزان اهمیت آن از نظر کارشناسان  0.649در مقیاس واحد است .همچنین میزان
خطرپذیری حوزه شرقی شهر تهران کارشناسی شده در برابر خطرات ناشی از جنگ و سوانح انسانساخت به ترتیب
برابر با  0.279و  0.250در مقیاس واحد است .اهمیت هریک از زیرمعیارها نسبت به یکدیگر نیز در نمودار زیر
مش صخ

است.
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نمودار  :3میزان اهمیت هریک از معیارها و زیرمعیارهای تحلیل خطرپذیری پهنه شرقی تهران
(Source: (Research findings

تولید نقشههای زیرمعیارهای مورد استفاده در فرایند تحلیل سلسله مراتبی در نرمافزار ( )GISبر مبنای
طبقهبندی سه سطحی
یبایست بر
به منظور تعیین میزان خطرپذیری محدوده مورد مطالعه در برابر بحرانهای طبیعی و انسانساخت ،ابتدا م 
اساس بروندادهای مرحله شناخت ساختار فضایی وضعیت موجود ،نقشههای تحلیلی زیرمعیارهای معرفی شده را بر
حبندی انجام شده و فواصل اقلیدسی در نظر
مبنای یک طبقهبندی سه سطحی از میزان خطرپذیری تولید نمود .سط 
گرفته شده ،بر مبنای اصول و ضوابط سازمانها و نهادهای مرتبط با موضوع مورد بررسی و حرایم مربوط به
عوارض طبیعی و انسانساخت است.
تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی تهران بر اساس مخاطرات طبیعی
مخاطرات طبیعی ،دربردارنده اطالعات مرتبط با میزان خطرپذیری حوزه شرقی در مواجهه با بالیای طبیعی نظیر
لهای موجود در
زلزله و سیل است که با توجه به میزان ارتباط اراضی موجود در حوزه شرقی با خطوط گسل و مسی 
یباشند.
حوزه ،قابل بررسی م 
خطر وقوع زلزله
لها،
تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی تهران بر اساس خطوط زلزله با استفاده از دادههاي زمینشناسی و مكان گس 
نلرزه احتمالي به دست آمده است .بر این اساس در حدود یک سوم از وسعت کل
میزان شدت تخريب در اثر زمی 
حوزه مورد مطالعه در حریم درجه یک گسلها واقع شدهاند که بیانگر خطرپذیری باالی حوزه شرقی در برابر بحران
یتوان گفت بیشتر خطرپذیری مربوط به
زلزله میباشد .از نظر موقعیت مکانی اراضی خطرپذیر در برابر این بحران م 
مناطق  4 ،1و  15شهرداری تهران است .سطح و سهم پهنههای خطرپذير بر اساس خطوط زلزله به صورت زیر
است.
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جدول شماره  :4تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی تهران بر اساس خطوط زلزله
محدوده

مساحت (هکتار)

سهم از کل (درصد)

اراضی واقع در حریم درجه یک گسل

4723.38

33.44

اراضی واقع در حریم درجه دو گسل

4245.46

30.05

کل اراضی واقع در حریم گسل

8968.84

63.49

کل حوزه شرقی

14126.29
(Source: (Research findings

100.00

خطر بروز سیل
لهای موجود در
تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی تهران بر اساس خطوط مسیل بر مبنای دادههای موجود بر اساس مسی 
حوزه شرقی تهران ،میزان شدت تخريب در اثر سیل احتمالي به دست آمده است .با توجه به مسیلها و انهار موجود در
حوزه مطالعه در حدود  7 25.8درصد از وسعت کل محدوده با خطر وقوع سیل مواجه هستند که از این میزان تنها 8 0.5 1
درصد در حریم درجه یک مجراهای آب طبیعی واقع شدهاند .این مجاری بر اساس چهار شاخه اصلی از بخش شمالی
شهر وارد حوزه شرقی شده و پس از طی مسیر بر مبنای ساختار توپوگرافی زمین در بخش جنوبی محدوده به یکدیگر
ییابند .سطح و سهم پهنههای خطرپذير بر اساس خطوط مسیل به صورت زیر است.
الحاق م 
جدول  :5تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی تهران بر اساس خطوط مسیل
مساحت (هکتار)

محدوده

سهم از کل (درصد)

اراضی واقع در حریم درجه یک مسیل

1494.56

8 0.5 1

اراضی واقع در حریم درجه دو مسیل

2160 / 12

15 / 29

کل اراضی واقع در حریم مسیل

3654.68

7 25.8

کل حوزه شرقی

14126 / 29

(Source: (Research findings

100.00

تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی تهران بر اساس خطرات ناشی از بروز جنگ
خطرپذیری مرتبط با جنگ در حوزه شرقی تهران از یک سو بر اساس فاصله با مراکز استراتژیک و از سوی دیگر بر
اساس نزدیکی به تأسیسات حساس شهری سنجیده میشود .اهمیت بررسی این موضوع در محدوده مورد مطالعه به
دلیل استقرار تعداد زیادی از پادگانهای ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران در این محدوده ،اوضاع نابسامان
منطقه و نقش پررنگ سیاسی -اقتصادی شهر تهران به عنوان پایتخت کشور است.
خطر احتمالی حمله به مراکز استراتژیک
میزان خطرپذیری حوزه شرقی تهران به واسطه حضور وسعت قابل توجهی از مراکز استراتژیک و تأسیسات وابسته
به آنها ،بر مبنای میزان فاصله با این مراکز قابل بررسی و تحلیل است .در مجموع  9 .5 23درصد از کل وسعت
حوزه مورد مطالعه با خطر حمالت نظامی و تاثیرپذیری مستقیم دارند که بیشتر در بخش شمالی منطقه  4و نواحی
مرکزی منطقه  13شهرداری تهران مستقر هستند .سطح و سهم پهنههای خطرپذير بر اساس خطر احتمالی حمله
نظامی به این مراکز به صورت زیر است.
جدول  :6تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی تهران بر اساس خطر احتمالی حمله به مراکز استراتژیک
محدوده

مساحت (هکتار)

اراضی واقع در حریم درجه یک مراکز استراتژیک

02.22 71

اراضی واقع در حریم درجه دو مراکز استراتژیک

2902.11

20.54

.33 40 46.

9 .5 23

کل اراضی واقع در حریم
کل حوزه شرقی

14126.29

(Source: (Research findings

سهم از کل (درصد)
12.05

100.00
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خطر انهدام خطوط اصلی تأسیسات زیربنایی در زمان بروز بحران جنگ
خطوط اصلی تأسیسات زیربنایی موجود در حوزه شرقی تهران نیز به عنوان یکی از مواردی که در صورت بروز
یگیرند و میزان
یافزاید مورد بررسی قرار م 
بالیای طبیعی و یا حوادث نظامی بر شدت خطرپذیری این پهنه م 
خطرپذیری حوزه شرقی بر مبنای فاصله با این تأسیسات قابل تحلیل است .تأسیسات حياتي تأسیساتی كه يا در زمان
بپذیری آنها موجب گسترش ابعاد بحران
یباشند و يا آسی 
وقوع بحران مسئول ارائه خدمات در جهت مهار بحران م 
یگیرند .باتوجه به یافتههای تحقیق ،در حدود نیمی از محدوده حوزه شرقی
یگردد ،شناسا يي و مورد ارزيابي قرار م 
م
عشدهاند.
به عبور خطوط اصلی تغذیه و پخش تأسیسات زیربنایی حیاتی شهر تهران در پهنههای خطرپذیری واق 
سطح و سهم پهنههای خطرپذير بر اساس خطوط اصلی تأسیسات زیربنایی به صورت زیر است.
جدول  :7تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی تهران بر اساس خطوط اصلی تأسیسات زیربنایی
محدوده

مساحت (هکتار)

اراضی واقع در حریم درجه یک تأسیسات اصلی

08.29 74

اراضی واقع در حریم درجه دو تأسیسات اصلی

2347.18

16.62

کل اراضی واقع در حریم

74 55. 07

49.95

کل حوزه شرقی

14126.29
(Source: (Research findings

سهم از کل (درصد)
33.33

100.00

تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی تهران بر اساس خطرات اتفاقی و انسانساخت
تحلیل خطرات اتفاقی ،دربردارنده اطالعات مرتبط با میزان خطرپذیری حوزه شرقی در مواجهه با آتشسوزی و نیز
بپذیر در برابر انواع تهدیدها است.
تهای فرسوده و آسی 
وجود باف 
 تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی تهران در برابر خطر آتشسوزیخطرپذیری حوزه شرقی شهر تهران در برابر خطر آتشسوزی بر اساس همجواری با پهنهها و نواحی گسترده
کارگاهی -صنعتی به عنوان کاربریهای خطرپذیر در برابر این پدیده مورد تحلیل قرار گرفته است.
وضعیت خطرپذیری نواحی مختلف حوزه شرقی تهران از نظر نزدیکی به مراکز بزرگ مقیاسی که در معرض خطر
شسوزی احتمالی به شرح جدول
شسوزی قرار دارند و نیز نواحی نزدیک به مراکز کوچکمقیاس در معرض آت 
آت 
زیر است.
جدول  :8تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی تهران بر اساس خطر آتشسوزی
مساحت (هکتار)

محدوده

سهم از کل (درصد)

گمقیاس در معرض آتشسوزی
همجواری با مراکز بزر 

1630.17

11.54

همجواری با مراکز کوچکمقیاس در معرض آتشسوزی

1887.42

13.36

کل اراضی واقع در حریم
کل حوزه شرقی

.59 3517

24.90

14126.29

100.00

(Source: (Research findings

تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی تهران بر اثر فرسودگی ابنیه
از نظر خطرات ناشی از فرسودگی ،نواحی فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی در پهنه میزان خطرپذیری باال قرار
داده شدهاند ،زیرا نه تنها اغلب بناهای واقع در این محدودهها دارای کیفیت کالبدی نامطلوب هستند ،بلکه در ارتباط
یآورند که سبب تشدید آسیبپذیری و دشواری امدادرسانی در مواقع بروز
با یکدیگر نیز فضایی را به وجود م 
لهای نواحی دچار افت شهری استفاده شده است که
یگردد .به منظور تحلیل معیار فرسودگی از نتایج تحلی 
بحران م 
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بیانگر در حدود  30درصد خطرپذیری در برابر سوانح طبیعی و انسانساخت به دلیل کیفیت پایین ابنیه و فرسودگی
کالبدی است.
جدول  :9تحلیل خطرپذیری حوزه شرقی تهران بر اساس معیارهای فرسودگی ابنیه
مساحت (هکتار)

محدوده
نواحی با فرسودگی کامل

سهم از کل (درصد)

300 / 59

21 / 28

1310 /27

9/ 28

نواحی فاقد فرسودگی

9809 / 98

69 / 44

کل حوزه شرقی

14126 / 29

نواحی دچار ریزدانگی و فشردگی

(Source: (Research findings

100 / 00

پهنهبندی ترکیبی خطرپذیری در برابر انواع تهدیدهای طبیعی و انسانساخت
تلفیق الیههای خطرپذیری مربوط به هر زیرمعیار و سپس تلفیق الیههای خطرپذیری در برابر معیارهای کالن ،بر
اساس وزنهایی که از روش دلفی استخراج شدهاند در محیط نرمافزار  Arc GISانجام گردیده است .نتیجه حاصل
نقشهای است که میزان خطرپذیری نواحی مختلف حوزه شرقی شهر تهران را در برابر تهدیدهای طبیعی و
یدهد.
انسانساخت نشان م 
بر مبنای نتایج پژوهش میتوان گفت  7 28.6درصد از نواحی مختلف حوزه مورد مطالعه میزان خطرپذیری باالیی در
برابر بروز بحرانهای طبیعی و انسانساخت دارند و همچنین  16.39درصد از وسعت محدوده نیز با خطرپذیری
نسبتًاًا باال مواجه هستند .در مجموع در حدود  45درصد از وسعت حوزه شرقی شهر تهران ،با وسعتی نزدیک به
 6365.5هکتار ،در زمان وقوع با خطرپذیری نسبتًاًا زیاد و زیاد روبرو خواهند بود که از نظر پخشایش فضایی بیشتر
در بخش شمالی و شرقی حوزه تمرکز یافتهاند.
جدول  :01طبقهبندی میزان خطرپذیری نواحی مختلف حوزه شرقی شهر تهران در برابر بالیای طبیعی و انسانساخت
مساحت (هکتار)

محدوده
میزان خطرپذیری کم
میزان خطرپذیری نسبتًاًا کم

51 29 85

سهم (درصد)
 20 / 64درصد

805 2/ 62

19 / 86

میزان خطرپذیری متوسط

2039 /25

14 / 44

میزان خطرپذیری نسبتًاًا زیاد

315 2/1

16 /93

میزان خطرپذیری زیاد

0 05 4/ 47

28 / 67

مجموع

14126 / 29

100 / 00

(Source: (Research findings

بآوری شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران در زمان بروز بالیای طبیعی و انسانساخت
ارزیابی میزان تا 
تابآوری نشاندهنده توانایی سیستم برای حفظ تمرکز و تأمین اهداف کلیدی در هنگام مواجهه با چالش در محیط
تهای شدید توسط سیستم در
پیرامونی است .یک شبکه ارتباطی تاب آور دارای توانایی در جذب پیامدهای شکس 
راستای به حداقل رساندن اثرات آنها و حفظ کارکرد و کارایی آن است ( .)Leu, 2010:1هدف از ارزیابی میزان
بآوری سیستم مورد برنامهریزی ،شناسایی توانایی ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران به جذب
تا 
بآوری است .این مرحله بهعنوان
پیامدهای ناشی از بروز بحرانها و بالیای طبیعی بر مبنای معیارهای مؤثر در تا 
یکی از مراحل کالن مدل مفهومی خطی -زمانی دیویس محسوب میشود که هدف آن ،استفاده از معیارهای معطوف
به ظرفیتهای پیش و حین وقوع بحران در سیستم مورد برنامهریزی به منظور ارزیابی میزان آسیبپذیری و
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بآوری شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران است ( .)Rafiiyan, 2010: 23در راستای انجام ارزیابی میزان
تا 
یهای مدل شاخص خط مبنا به دلیل استفاده از معیارهای
تابآوری شبکه ارتباطی محدوده مورد مطالعه از ویژگ 
لاندازهگیری در قالب مراحل کالن مدل مفهومی خطی -زمانی دیویس استفاده شده است .این مدل مجموعهای از
قاب 
بآوری سوانح در جوامع ارائه م 
معیارها را برای اندازهگیری شرایط موجود مؤثر بر تا 
یکند ( .)Ibid: 2017روش آن
بآوری
استفاده از شاخص ترکیبی برای تعیین و دستیابی به متغیرهای خاص جهت ایجاد یک مقیاس حجمی از تا 
است .این مدل با تصویرسازی نتایج نهایی یک بررسی کلی تطبیقی سریع را از اینکه کدامیک از ابعاد در
بآوری
یدهد .در این مرحله میزان تا 
بآوری بیش از سایر ابعاد مهمتر هستند ارائه م 
شاخصهای خط مبنای تا 
شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران در زمان بروز بالیای طبیعی و انسانساخت بر اساس مدل شاخص خط مبنا
یگردد به شرح ذیل است:
در یک فرایند  5مرحلهای ارزیابی م 
لسازی و معرفی معیارهای ارزیابی
مد 
بآوری و
با بهرهگیری از برونداد چارچوب نظری و تجربی پژوهش ،معیارهای منتخب به منظور ارزیابی میزان تا 
بپذیری شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران در زمان وقوع بحران در یک طبقهبندی دو سطحی شامل
آسی 
خصوصیات شبکه و ایمنی شبکه ارائه شده است.
بآوری ساختار شبکه ارتباطی محدوده مورد مطالعه در برابر بحرانهای طبیعی و انسانساخت
جدول  :11معیارهای منتخب برای ارزیابی تا 
طبقهبندی کالن

معیارهای ارزیابی تابآوری

خصوصیات شبکه

• تراکم جمعیتی نواحی پیرامونی محورهای ارتباطی،
• ظرفیت معابر و سلسلهمراتب دسترسی،

• الگوی سفر ساکنین بر اساس تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی.
ایمنی شبکه

• درجه محصوریت (عرض به نصف ارتفاع جدارهای معبر)،

• ظرفیتهای اجتماعی ساکنین جهت مشارکت در فرایند تخلیه اضطراری،
• کیفیت ابنیه و فرسودگی کالبدی نواحی پیرامونی محورهای ارتباطی،
• تراکم ساختمانی نواحی ساخته شده و بالفصل محورهای ارتباطی.
(Source: (Research findings

بررسی تأثیرپذیری معیارهای تحلیل از عوامل زمینهای و سایر معیارها
بپذیری و تابآوری شبکه ارتباطی محدوده مورد مطالعه بدون در نظر گرفتن
بررسی منفرد معیارهای تحلیل آسی 
عوامل زمینهای ،موقعیت شبکه و ارتباط متقابل میان معیارها ،نتایج را با انحراف مواجه خواهد کرد .بهعنوان مثال ،در
یتوان گفت ،در صورت عدم دخالت عوامل مرتبط با این معیار در فرایند تحلیل ،معابر
بررسی معیار ظرفیت معابر م 
شریانی درجه یک فاقد ظرفیت مناسب در محدودههایی با خطرپذیری باال با محورهای محلهای فاقد ظرفیت مناسب
در محدودههایی با خطرپذیری پایین دارای ارزش یکسانی در تحلیل در نظر گرفته شوند که بیانگر انحراف نتایج
خواهد بود.
به منظور جلوگیری از انحراف در نتایج تحلیل ،ابعادی که در تحلیل هر یک از معیارها دخالت داده شدهاند ،از طریق
مصاحبه با کارشناسان شهرسازی ،پدافند غیرعامل و برنامهریزی حمل و نقل شناسایی شده اند که ویژگیهای
مصاحبه شوندگان پیشتر معرفی شده است .تأثیرپذیری معیارهای تحلیل از عوامل زمینهای و سایر معیارها بر اساس
برونداد مصاحبه با کارشناسان در جدول ذیل استنتاج شده است .در هنگام تحلیل هر معیار ،ماتریس نرمال شده هر
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یک ابعاد تأثیرگذار از طریق روی همگذاری الیههای اطالعاتی در نرمافزار  Arc GISدر وزن معیار مورد بررسی
اعمال و نقشههای نهایی معیار استنتاج گردیده است.
بآوری
ارزشگذاری و مقایسه دو به دویی معیارهای تحلیل تا 
در این مرحله از فرایند تحلیل ،مقایسه دو به دویی معیارهای تحلیل در قالب ماتر سي

و بر مبنای كي

مقياس نسبي

یگیرد که در شکل ذیل ارائه شده است .وزنهای نها يي به دست آمده در واقع
وزني و به صورت كمي انجام م 
سنجشي از ارزشگذاری معیارها توسط  10کارشناس شهرسازی ،پدافند غیرعامل ،حمل و نقل و ترافیک است .بر
لهای صورت گرفته ،مهمترین معیارهای تاثیرگذار بر روی ساختار شبکه ارتباطی حوزه مورد مطالعه،
مبنای تحلی 
محصوریت و ظرفیت معابر هستند که به ترتیبی ارزشی برابر با  .277 0و  36 0.2در تاثیرپذیری حوزه مورد مطالعه از
سوانح طبیعی و انسانساخت مربوط به بالیای طبیعی است که میزان اهمیت آن از نظر کارشناسان  0.649در مقیاس
واحد است .همچنین میزان خطرپذیری حوزه شرقی شهر تهران کارشناسی شده در مقیاس واحد دارند.

بآوری
شگذاری و مقایسه دو به دویی معیارهای تحلیل تا 
نمودار  :4ارز 
(Source: (Research findings

بآوری شبکه ارتباطی بر مبنای طبقهبندی پنج سطحی
تولید نقشههای معیارهای تحلیل تا 
در این مرحله با توجه به برونداد شناخت ساختار فضایی وضعیت موجود و اعمال وزن نرمال شده عوامل زمینهای و
ابعاد تأثیرگذار بر فرایند تحلیل ،محورهای ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران در نرمافزار  Arc GISمورد بررسی و
یگردد.
بآوری شبکه ارتباطی ارائه م 
یگیرد و خروجیهای فرایند در قالب نقشههای  5سطحی تا 
تحلیل قرار م 
تحلیل تابآوری شبکه ارتباطی حوزه شرقی تهران بر اساس خصوصیات شبکه
یهای
به منظور بررسی خصوصیات شبکه و تعیین میزان تابآوری شبکه ارتباطی محدوده مورد مطالعه از نظر ویژگ 
شبکه ،معیار تراکم جمعیتی ،ظرفیت معابر و الگوی سفر ساکنین استفاده شده است که در ادامه هر یک به ترتیب
تشریح خواهند شد:
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تراکم جمعیتی
این معیار بر اساس نقشه وضعیت موجود نواحی مختلف مناطق  5گانه حوزه شرقی شهر تهران و از روی همگذاری
الیههای تحلیلی خطرپذیری ،سلسلهمراتب و ظرفیت معابر استنتاج شده است .همانطور که در نقشه تحلیلی
بآوری شبکه معابر از نظر معیار تراکم جمعیتی مش صخ
تا 

است ،نواحی مرکزی حوزه مورد مطالعه (اراضی پادگان

بپذیری باالیی داشته و بسیاری از معابر این
دوشان تپه) ،در صورت بروز بحرانهای طبیعی و انسانساخت ،آسی 
محدوده و به ویژه منطقه  13شهرداری تهران انسداد خواهند یافت.
ظرفیت معابر
معیار ظرفیت معابر بر مبنای نقشه وضعیت ترافیک و سطح سرویس شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران در مواقع
اوج سفر و از روی همگذاری الیههای تحلیلی خطرپذیری ،ظرفیت معابر ،تراکم جمعیتی ،فرسودگی کالبدی و
محصوریت استنتاج شده است .بر مبنای نتایج تحلیل میتوان گفت ،بزرگراه امام علی و بسیج و محورهای منتهی به
ب آ ور ی
آنها ،با بیشترین آسیبپذیری در زمان بروز بحران مواجه خواهند بود .بیشترین انبوهش محورهای فاقد تا 
الزم در ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی تهران مربوط به نواحی ریزدانه و نفوذناپذیر است.
الگوی سفر ساکنین
به منظور بررسی الگوی سفر ساکنین از دادههای طرح جامع حمل و نقل و نرخ سفر ساکنین با وسیله شخصی
استفاده شده است .معیار مذکور به عنوان یک مؤلفه اجتماعی -اقتصادی نشاندهنده تفاوت در رفتار حرکتی ساکنین
در زمان وقوع بحران برای خروج اضطراری از شهر است .بر اساس نتایج تحلیل ،شبکه ارتباطی بخش شمالی حوزه
مورد مطالعه (مناطق  4و  8شهرداری تهران) با تأکید بر بزرگراه همت و امام علی بیشترین انسداد را در زمان بروز
بحران خواهند داشت؛ به عبارت دیگر ،میزان تقاضای استفاده ساکنین شهر تهران از محورهای ارتباطی این مناطق
برای خروج از شهر بیشینه است و تأخیر زمانی باالیی را در فرایند تخلیه اضطراری شهر و امدادرسانی به مصدومان
یکند.
و آسیب دیدگان را ایجاد م 
تحلیل تابآوری شبکه ارتباطی حوزه شرقی تهران بر اساس ایمنی شبکه
بآوری شبکه ارتباطی
در راستای تحلیل ایمنی شبکه در برابر بحرانهای طبیعی و انسانساخت و تعیین میزان تا 
تهای اجتماعی ساکنین ،فرسودگی کالبدی و تراکم
محدوده مورد مطالعه ،معیارهای درجه محصوریت ،ظرفی 
ساختمانی استفاده شده است که در ادامه هر یک به ترتیب تشریح خواهند شد:
درجه محصوریت
تحلیل درجه محصوریت با هدف شناسایی معابری است که در صورت ریزش آوار در مواقع بروز بحران مسدود
یهم گذاری الیههای تحلیلی
یشوند .استنتاج این معیار بر اساس ارتفاع ساختمان و عرض معبر و از رو 
م
خطرپذیری محدوده ،سلسلهمراتب و ظرفیت معابر ،فرسودگی کالبدی و تراکم ساختمانی استفاده شده است.
بپذیری و انسداد معابر در مناطق  5گانه حوزه شرقی شهر تهران مرتبط به مناطق  13 ، 14و 15
بیشترین آسی 
شهرداری تهران است ،به طوری که در صورت بروز بحران و بالیای طبیعی ،بخش اعظم شبکه معابر به دلیل
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ریزدانگی ،عرض کم معابر ،بیشینه بودن نسبت ارتفاع ساختمان به عرض معابر مسدود خواهند شد و امکان
امدادرسانی و جابجایی مصدومان کاهش خواهد یافت.
ظرفیتهای اجتماعی ساکنین
در مواقع بروز بحران ،یکی از عوامل مسدود شدن مجراهای حیاتی شهر برای امدادرسانی ،آگاهی و ظرفیتهای
اجتماعی ساکنین برای مشارکت در فرایند خروج اضطراری شهر و کمک به عملیات امداد و نجات است .در راستای
تحلیل این معیار ،از دادهها و اطالعات سطح سواد و میزان باسوادی استفادهشده است .همچنین عوامل خطرپذیری
محدوده و سلسله مراتب معابر نیز در فرایند تحلیل معیار مذکور دخالت داده شده است.
فرسودگی کالبدی
بآوری شبکه ارتباطی محدوده مورد مطالعه ،کیفیت
یکی از معیارهای تأثیرگذار بر مسدود شدن و کاهش میزان تا 
ابنیه و فرسودگی کالبدی قطعات ساخته پیرامون محورها است .وزن این عامل با در نظر گرفتن معیارهای
خطرپذیری ،سلسلهمراتب و درجه محصوریت و همچنین تراکم ساختمانی تشدید و یا کاهش خواهد یافت .بر
اساس نتایج تحلیل ،همانطور که در نقشه تحلیلی این معیار مش صخ

است ،محورهای بخش غربی حوزه مورد

مطالعه با تأکید بر محور امام علی و منشعب از آن در مناطق  13 ، 14و  15شهرداری تهران با انسداد و کاهش سطح
عملکردی مواجه خواهند شد .همچنین در بخش شرقی منطقه  4شهرداری نیز برخی معابر با مشکل انسداد و عدم
یشوند.
امکان امدادرسانی مناسب روبرو م 
تراکم ساختمانی
ییابد .این معیار با
بپذیری نيز افزايش م 
معیار تراکم ساختمانی شاخص مهمي كه با افزايش آن احتمال تخريب و آسی 
عوامل خطرپذیری محدوده ،سلسلهمراتب و درجه محصوریت معابر و فرسودگی کالبدی ترکیب شده است.
همانطور که در نقشه تحلیلی تراکم ساختمانی مش صخ

است ،بیشترین آسیبپذیری معابر در حوزه شرقی شهر

تهران مربوط به نواحی مرکزی حوزه و پیرامون اراضی پادگان دوشان تپه است .بیشترین تأثیر این معیار بر کاهش
میزان تابآوری شبکه ارتباطی مناطق  5گانه مرتبط با بخش غربی مناطق  8و  13شهرداری تهران است.
بآوری شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران
استنتاج نقشه نهایی تحلیل تا 
یهم گذاری الیههای تحلیل تابآوری شبکه ارتباطی
در این مرحله با اعمال ضریب اهمیت هریک از معیارها و رو 
حوزه مورد مطالعه ،میزان تابآوری معابر موجود در مناطق  5گانه مش صخ
مش صخ

یگردد .همانطور که در جدول ذیل
م

بآوری الزم در حدود  273 .5کیلومتر است که نزدیک به 28
است ،در مجموع طول شبکه معابر فاقد تا 

درصد از کل اندازه شبکه معابر حوزه را شامل میشود .از مجموع مسافت ذکر شده 151 ،کیلومتر مربوط به
بآوری نسبتًاًا کم نسبت به بحرانهای طبیعی و انسانساخت است که از
تابآوری کم و  123کیلومتر به معابر با تا 
میزان سهم مناطق  14و  13شهرداری تهران نسبت به سایر مناطق بیشینه است.
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بآوری شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران به تفکیک مناطق (کیلومتر)
جدول  : 12میزان تا 
منطقه

مجموع

منطقه 4

منطقه 8

منطقه 13

منطقه 14

منطقه 15

124 / 14

13 / 89

30 / 82

12 / 86

19.57

7 201.2

112 /04

.70 02

23.76

21.11

90. 45

232.06

تابآوری متوسط

68.92

68.97

27.86

36.78

72.81

75.35 2

تابآوری نسبتًاًا کم

7 25.0

18.61

22.04

35.84

7 21.1

تابآوری
تابآوری باال
تابآوری نسبتًاًا باال

47 122.

تابآوری کم

13.37

25.90

41.93

44.58

25.04

150.82

مجموع

343.90

80 8. 41

.41 6 14

8 51.1 1

192.67

3 82.2 9

(Source: (Research findings

نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
بآوری به معنای توانایی جوامع ،سیستمهای فیزیکی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،ابنیه و سکونتگاههای آنها و
تا 
بهای رخ داده از فشارها و ضربهها که بتواند بهسرعت به وضعیت قبلی
تحمل ایستادگی در برابر خطرها و آسی 
یگردد .در تعاریف ارائه شده از
برگردد ،تهدیدهای وضعیت آتی را شناسایی کند و با آنها روبرو شود ،تعریف م 
بآوری نظیر بهبودی ،جهش ،ایستادگی ،انطباق،
یتوان تعدادی کلمات کلیدی مرتبط با تا 
مفهوم تابآوری ،م 
انعطاف ،رویارویی و تحمل را استخراج نمود .اگرچه این رهیافت ،ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،کالبدی
یگیرد ،با این حال ازآنجاکه از دالیل اصلی گسترده شده ابعاد بحران ،آسیبدیدگی کالبدی شبکه
و محیطی را در برم 
ارتباطی و انسداد معابر در زمان بروز سانحه است .معابر بهعنوان يكي از عناصر بسيار مهم شهري ،بالفاصله پس از
ییابند ،چراکه نياز به تخليه مجروح ني و امدادرساني در کوتاهترین زمان مم نك مطرح
وقوع بحران اهميت ویژهای م 
یشود .ا ني تخليه و جابجا يي بهوسیله راههای هوا يي و زميني امکانپذیر است ،اما با توجه به محدود بودن ظرفيت
م
یشود كه در صورت بسته شدن يكي از محورهای
امدادرساني هوا يي  ،ا ني امر بيشتر از طر قي معابر درونشهری انجام م 
یشود و زمان بازگشت به وضعيت
اصلي و يا حتي فرعي ،صدمات و خسارات ناشي از وقوع بحران را چند ني برابر م 
لونقل شهری تاب آور ،توانایی
یاندازد .بهطورکلی ،هدف از ایجاد یک سیستم حم 
عادي را گاهي تا ماهها به تأخير م 
تهای شدید توسط سیستم در راستای به حداقل رساندن اثرات آنها و حفظ کارکرد و
در جذب پیامدهای شکس 
کارایی آن است .ساختار ارتباطی تاب آور به معنی توانایی سیستم در حفظ سطح سرویس مورد انتظار یا توانایی
لونقل
بازگشت به آن سطح سرویس در یک چارچوب زمانی معین است .دستیابی به شهری با یک سیستم حم 
طراحی شده و مناسب ،بهگونهای که شکست در هر جزء آن باعث اتفاق منفی بزرگی در کل سیستم نشود،
اصلیترین هدف هر فعالیت برنامهریزی است .به این سبب پژوهشهایی برای درک و تعامل بین این قیود با
بآوری شهری مورد نیاز است .این نوع ادراک برای کسانی که یک شهر جدید را برنامهریزی میکنند و همچنین
تا 
بآوری با
بآوری نواحی شهری موجود هستند ضروری است .تفاوت رویکرد تا 
برای کسانی که در پی بهبود تا 
لونقل شهری ،در درک مدیریت خطر نهفته است که بر پایه توسعه
رویکردهای نظری سنتی خطر در زمینه حم 
توانایی سیستم برای تعریف کارکردهای کلیدی و ایجاد فرایندهای منعطف و با ثبات و ایجاد سیستم تابآور قرار
بآوری شبکه ارتباطی در سالهای اخیر در زمینههای موضوعی و سطوح مختلف برنامهریزی مطالعه شده
دارد .تا 
فهای
است .بهطورکلی میتوان گفت ،با توجه به شرایط خاص و ویژه نواحی شهری و بر اساس خطرات و ضع 
لونقل شهری
موجود در ساختار شبکه ارتباطی محدوده موردمطالعه ،موضوع و سطح تحلیل تابآوری سیستم حم 
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بهای
مختلف و متعدد است .برخی از این مطالعات بر پایه در نظر گرفتن بحرانهای بزرگمقیاس که سبب آسی 
یشوند ،انجام گرفته است .بر مبنای این رویکرد ،تابآوری شبکههای حملونقل برحسب
وسیع در سطح سیستم م 
ثبات سیستم در برابر بحرانهای طبیعی و انسانساخت و آسیبهای ناشی از بروز آنها بررسی میشود .در پژوهش
حاضر نیز با توجه به گستردگی و تنوع زمینههای موضوعی قابل بررسی در زمینه تابآوری سیستمهای حملونقل
شهری ،بر روی بررسی و ارزیابی میزان تابآوری شبکه معابر درونشهری تمرکز یافته شده است .هدف اصلی
نکننده توان سیستم برای حفظ سطحی خاص از عملکرد در
بآوری ،مطالعه و کاربرد پارامترهای تضمی 
رویکرد تا 
بآوری سیستم آن را برای دستیابی به تعادل و
شرایط عادی و بحرانی است .در زمان وقوع حوادث غیرمنتظره ،تا 
بازگشت به عملکرد عادی توانا م 
بپذیری نواحی شهری در
شهای زیادی در زمینه آسی 
یسازد .در دو دهه اخیر پژوه 
بآوری در شبکه ارتباطی شهری صورت
برابر حوادث طبیعی و انسانساخت و تدوین راهکارهایی بهمنظور ایجاد تا 
گرفته است .بهطورکلی یکی از فعالیتهای ضروری برای بهینهسازی شبکه ارتباطی شهر ،تحلیل وضعیت موجود و
شناسایی آسیبپذیری شبکه است .با توجه به هدف پژوهش رساله مبنی بر تبیین نقش ساختار ارتباطی بر میزان
بآوری شهری در هنگام بروز بحرانهای طبیعی و انسانساخت و بررسی ادبیات نظری پژوهش و تجارب
تا 
بآوری شبکه معابر از طریق
بکارگرفته شده در کشورهای بیشتر و کمتر توسعهیافته ،عوامل تأثیرگذار بر ارتقای تا 
روش گراندد تئوری شناسایی گردید .بر مبنای یافتهها و تبادل نظرات میان کارشناسان ،در راستای دستیابی به
لخیز،
یهای خطرزا و موقعیت خطوط گسل و سی 
بآوری شبکه ارتباطی در نواحی شهری ،فاصله مناسب از کاربر 
تا 
یهای همجوار و سطح سرویس معابر از اهمیت باالیی در ارتقای
همچنین رعایت محصوریت فضایی ،کاربر 
بآوری شبکه ارتباطی در
تابآوری شبکه معابر دارند .مطابق جدول ذیل فهرست معیارهای تأثیرگذار بر روی تا 
برابر بحرانهای طبیعی و انسانساخت در یک طبقهبندی چهار سطحی شامل موقعیت و خصوصیات شبکه ،دسترسی
و ایمنی شبکه تدوین گردیده است.
بآوری شبکه ارتباطی در برابر بحرانهای طبیعی و انسانساخت
جدول  : 13عوامل تأثیرگذار بر میزان تا 
طبقهبندی کالن

یهای شبکه ارتباطی شهری تاب آور
ویژگ 

موقعیت شبکه

•

لهای فعال شهر،
عدم انطباق شبکه ارتباطی بر گس 

•

عدم قرارگیری شبکه ارتباطی در معرض روانگرایی ،سیل و جز آن،

•

یهای خطرزا.
تها و کاربر 
فاصله شبکه معابر از زیرساخ 

•

وجود سلسلهمراتب عملکردی در شبکه،

•

کاهش گرههای ترافیکی در شبکه،

•

کاهش شدت ترافیک استفادهکنندگان (نسبت تقاضای سفر به ظرفیت معابر)،

•

کمتر بودن تعداد بنبستها در شبکه،

•

کاهش تعداد تقاطعهای شبکه.

•

یهای با اهمیت در زمان بحران به یکدیگر،
نزدیکی کاربر 

•

بیشتر بودن نسبت شبکه (فضای باز) به فضای ساختهشده،

خصوصیات شبکه

دسترسی

ایمنی شبکه

•

امکان دسترسی دوباره به شبکه،

•

یهای عمومی از طریق شبکه متناسب و نوع کاربری،
ارتباط بین کاربر 

•

یهای مهم به یکدیگر.
دسترسی سریع کاربر 

•

کمتر بودن نسبت طول به عرض معبر،

•

بیشتر بودن نسبت عرض به نصف ارتفاع جدارهای معبر،

•

افزایش قابلیت کنترل شبکه،

•

امکان گریز و تخلیه اضطراری سریع در شبکه در زمان بحران،

•

وجود سرعت کافی ،طول کمتر و ایمنی بیشتر در شبکه ارتباطی.

(Source: (Research findings
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یهای مدل شاخص خط مبنا به
بآوری شبکه ارتباطی محدوده موردمطالعه از ویژگ 
در راستای انجام ارزیابی میزان تا 
لاندازهگیری در قالب مراحل کالن مدل مفهومی خطی -زمانی دیویس استفاده شده
دلیل استفاده از معیارهای قاب 
بآوری سوانح در جوامع ارائه
است .این مدل مجموعهای از معیارها را برای اندازهگیری شرایط موجود مؤثر بر تا 
یکند .مبنای این روش استفاده از شاخص ترکیبی برای تعیین و دستیابی به متغیرهای خاص جهت ایجاد یک
م
بآوری شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران در زمان
بآوری است .در این مرحله میزان تا 
مقیاس حجمی از تا 
بروز بالیای طبیعی و انسانساخت بر اساس مدل شاخص خط مبنا در یک فرایند  5مرحلهای ارزیابی گردید .با
بهرهگیری از برونداد چارچوب نظری پژوهش و مطالعه متون مختلف و تجارب بکارگرفته شده در کشورهای
بپذیری شبکه ارتباطی حوزه
بآوری و آسی 
توسعهیافته و درحالتوسعه ،معیارهای منتخب بهمنظور ارزیابی میزان تا 
شرقی شهر تهران عبارت است از:
• تراکم جمعیتی نواحی پیرامونی محورهای ارتباطی
• ظرفیت معابر و سلسلهمراتب دسترسی
• الگوی سفر ساکنین بر اساس تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی
• درجه محصوریت (عرض به نصف ارتفاع جدارهای معبر)
تهای اجتماعی ساکنین جهت مشارکت در فرایند تخلیه اضطراری
• ظرفی 
• کیفیت ابنیه و فرسودگی کالبدی نواحی پیرامونی محورهای ارتباطی
• تراکم ساختمانی نواحی ساخته شده و بالفصل محورهای ارتباطی.
بآوری شبکه ارتباطی حوزه
یهم گذاری الیههای تحلیل تا 
با اعمال ضریب اهمیت هریک از معیارها و رو 
بآوری معابر موجود در مناطق  5گانه مش صخ
موردمطالعه ،میزان تا 

گردید .در مجموع طول شبکه معابر فاقد

تابآوری الزم در حدود  73.5 2کیلومتر است که نزدیک به  28درصد از کل اندازه شبکه معابر حوزه را شامل
بآوری کم و  123کیلومتر به معابر با تابآوری
یشود .از مجموع مسافت ذکر شده 151 ،کیلومتر مربوط به تا 
م
نسبتًاًا کم نسبت به بحرانهای طبیعی و انسانساخت است که از میزان سهم مناطق  14و  13شهرداری تهران نسبت
به سایر مناطق بیشینه است.
بآوری شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران به تفکیک مناطق (کیلومتر)
جدول  : 14میزان تا 
منطقه

منطقه 4

منطقه 8

منطقه 13

منطقه 14

منطقه 15

مجموع

بآوری
تا 
بآوری باال
تا 
بآوری نسبتًاًا باال
تا 

124 / 14

13 / 89

30 / 82

12 / 86

19 / 57

201 /72

112 /04

20 /07

23 / 76

21 / 11

54 / 09

232 / 06

72/ 86

36 / 78

27/18

75 2/ 35

35 / 84

21 / 17

122 / 74

44 / 58

52/40

150 / 82

151 /81

192 / 67

982 / 23

بآوری متوسط
تا 

68 / 92

68 / 97

بآوری نسبتًاًا کم
تا 

52/70

81/ 61

بآوری کم
تا 

13 / 37

52/ 90

مجموع

343 / 90

841/ 08

22 /40
41 /39
146 / 41

(Source: (Research findings

بآوری شبکه ارتباطی بهمنظور امدادرسانی مصدومان
تحلیل میزان تا 
حوزه شرقی شهر تهران ،تحت پوشش  33مرکز آتشنشانی است که در وضعیت موجود ،بر اساس نتایج روش
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تحلیل شبکه با شعاع خدماتی  1500متر ،وسعتی در حدود  9355هکتار از کل وسعت محدوده مورد مطالعه ( 66.22
نحال با بروز بحران و انسداد معابر تحلیل شده ،وسعت
یدهند .باای 
درصد از کل وسعت حوزه) را پوشش بهینه م 
ییابد .در وضعیت موجود ،بخش شرقی
شنشانی به  5161هکتار (  ) 36.53کاهش م 
پوشش خدماتی ایستگاههای آت 
منطقه  4شهرداری تهران ،بیشترین مشکل در امدادرسانی را دارد .در وضعیت پس از وقوع بحران نیز ،بخش وسیعی
یشود .همچنین در حوزه موردمطالعه،
از مناطق  14و  13شهرداری نیز به نواحی مواجه با کمبود خدماتی اضافه م 
 20مرکز بیمارستانی مناسب برای امدادرسانی وسیع (شعاع خدماتی  1500متر) در سطح حوزه مورد بررسی وجود
دارد که سطح پوشش آنها در وضعیت عادی برابر  6337هکتار (  44.86درصد از وسعت کل) و در مواقع بحرانی
 3486هکتار (  ) 24.68است .بخش وسیعی از مناطق  13 ، 14و  15شهرداری تهران با مشکل شدید کمبود
کچهارم حوزه شرقی ،از وضعیت بهینه برای کمکرسانی به
خدماترسانی مطلوب مواجه خواهند شد و در حدود ی 
مصدومان و آسیب دیدگان برخوردار است.
تحلیل میزان تابآوری شبکه ارتباطی بهمنظور اسکان موقت آسیبدیدگان
آسیب دیدگان ناشی از بروز بحران بهمنظور دسترسی راحت به محل زندگی خود برای انجام عملیات امداد و نجات
یکنند .بر اساس یافتههای تحلیل،
کهای موجود در محله (شعاع  350متری) را انتخاب م 
بستگان و همسایگان ،پار 
کهای شهری مناسب برای اسکان موقت 0 741 ،هکتار (  52.46درصد از وسعت کل) است
وسعت تحت پوشش پار 
ییابد .از نکات قابل توجه آن است که
که این میزان در وضعیت بحران به  6375هکتار (  45.13درصد) کاهش م 
ترسانی آنها به دلیل قرارگیری در پیرامون معابر
باوجود سطوح وسیع سبز در بخش شمالی حوزه شرقی ،خدما 
فراشهری و فاصله زیاد از نواحی مسکونی عملکرد مناسبی برای اسکان موقت نخواهند داشت .همچنین مقاوم بودن
سازه ایستگاههای مترو و وجود امکانات موردنیاز در آنها ،یکی از مکانهای مناسب برای اسکان موقت ،بهویژه در
یباشند .عملکرد ایستگاههای مترو در وضعیت عادی 8405 ،هکتار ( 35.73
مواقع بروز بحرانهای انسانساخت م 
درصد از کل وسعت حوزه) و در شرایط بحرانی برابر  2499هکتار (  17.69درصد) است .با توجه به اقدامات ارائه
شده بر مبنای تحلیل میزان خطرپذیری محدوده موردمطالعه در برابر بحرانهای طبیعی و انسانساخت و همچنین
میزان تابآوری شبکه ارتباطی در زمان وقوع و پس از بروز بحران ،یکی از اقدامات مؤثر در راستای دستیابی به
اهداف تا 
بآوری شهری ،تعیین مکانهای بهینه استقرار سازههای حفاظتی و حیاتی است .یکی از اصول مهم
بآوری شهری ،استفاده از سازههای امن و استحکامات است و مصداق آن در شهرها ،احداث سازههای حفاظتی
تا 
چندمنظوره است که همواره توسط متصدیان مورد تأکید قرار گرفته و به آن اهتمام ورزیدهاند .ساخت و استفاده از
سازههای حفاظتی چندمنظوره در هنگام وقوع بحران که ممکن است ساختمانها دچار آسیب کلی و یا تخریب کلی
گردند ،بهعنوان یکی از اصول پیشگیري و آمادگی براي مقابله و جلوگیري از هرگونه تلفات و صدمات احتمالی جانی
است که بایستی در اماکن عمومی به آن توجه ویژهای گردد .بهمنظور تعیین مکانهای بهینه استقرار سازههای حفاظتی
1

و حیاتی در حوزه شرقی شهر تهران ازنظر تابآوری شبکه ارتباطی ،از روش نقشههای همپوشان در نرمافزار GIS
Overlay
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 نقشههای نهایی خطرپذیری حوزه شرقی در برابر بحرانهای طبیعی و انسانساخت با استفاده از.استفاده گردید
بآوری شبکه ارتباطی در زمان وقوع بحران با استفاده از روش ماتریس
  میزان تا،روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی
مقایسهای دوبهدویی و تحلیل میزان تابآوری شبکه ارتباطی محدوده مطالعاتی پس از تحمل آسیب با استفاده از
 همچنین در معرفی مکان دقیق.روش تحلیل شبکه بهعنوان نقشههای زیرکار فرایند تحلیل بکار گرفته شدند
سایتهای استقرار سازههای حفاظتی دو اولویت مهم مدنظر قرار گرفتند و طبقهبندی مکانهای مطلوب در قالب
:نقشه ذیل ارائه گردید
، مترمربع حاصل شوند2000  قطعات حاصل از تجمیع قطعات ریزدانه با مساحت باالی-اولویت نخست
 قطعات با شکل منظم که امکان ایجاد بهترین نظام از آرایش مکانی ساختمانها و سایر تأسیسات-اولویت دوم
.یکند
 کالبدی نظامی و شهری در سطح قطعه را فراهم م
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