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چکیده

بآوری
موضوع ایمنی شهرها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلیبرنامهریزی شهری است ،لذا پ  صوصخ رد شهوژ تا ببب ببب
شهری و شناخت میزان تاب آوری آنها در مقابل مخاطرات طبیعی بسیار ضروری است .مطالعه حاضر به لحا و یدربراک فده ظ

به لحاظ روش توصیفی  -تحلیلی است ..ب یلحت هیزجت یار ل داد  ههه ههههها دم زا  لل لللهاییی  FANPو تاپس سی

رن و مم ممم افزارهاییی SPSS

,Excel, DECISION SUPER ,و ARC GISاستفاده شد .بدین منظ ب رورم زا سپ رو ر یرظن نوتم یبرجت و ترم بط

      

شاخصهای تبیین کننده تابآوری کالبدی شناسایی و انتخاب شدند .ابتدا تحلیل عاملی با شاخصهای منتخب انجا  ات دش م ا عب اد     
نشانگر موضوع مورد بررسی ،شناسایی و استخراج شوند .در مرحله بعد از روش تحلیل شبکهای استفاده شد تا ضریب اهمیت نسبی
شاخصهای تبیین کننده تابآوری کالبدی محاسبه شود .درنهایت از مدل تاپسیس جهت تحلیل دادهها و محاس زیم هب ا روآبات ن ی    

منطقه  7شهر تهران استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که می توان  41شاخص را در  5عامل خالصه ک نیا رد در   
میان عامل اول و دوم بیشترین تاثیر را در تابآوری کالبدی منطقه  7شهر تهران داشتند .با اج  یی یییگ تسدب یلماع یاهراب و یراذ     
آمده از تحلیل عاملی در فرآیند شبکه ضریب اهمیت شاخصها بدست آمد به طوری ک اش ه خخ خخخصها اد رباعم هب یسرتسد ی ر یا     
عرض مناسب و دسترسی به فضای سبز با ضریب 0/011بیشترین تاثیر را بر تابآوری کالبدی منطقه  7شهر تهران داشتند.
واژگان کلیدی :تابآوری کالبدی ،زلزله ،مدل ، FANPمدل تاپسیس ،منطقه  7تهران

( -1نویسنده مسئول) s.lotfi@umz.ac.ir
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مقدمه
ایران یکی از کشورهای حادثه خیزی است که بدلیل گستردگی گسلها مستعد وقوع زلزله و بحرانهاای متعاقب

نآ

است بطوریکه یکی از نقاط ده نقطه بالخیز در جهان است ) .(ZandMoghadam, 2018: 296در طی سالهای اخیر
روند افزایش جمعیت و همچنین روند مهاجرت از روستا به شهر باعث رشد س رهش عیر ه د .تسا هدش ا

رررر ررررر چنین ن
ن

شرایطی معضالت و مشکالت شهرنشینی به عنوان موضوعی حساس و قابل توجه رخنمون شدههاند(( Zangiabadi et

 .)al, 2008معضالت و مشکالت شهری سبب شده تا امروزه تاب آوری شهری تبدیل به یکی از موضوعات اصلی در
زمینه تابآوری شود .تابآوری در واقع به عنوان بازگشت سریع بعد از تنش ،تحمل تنش بیشتررر ،ک بیرخت شها
ب آوری بههه دلی للل
در اثر مقدار معینی از تنش تعریف شده است ( .)AghaMohammadi and Ghiasvand, 2014تاب ب
پویا بودن واکنش جامعه در برابر مخاطرات ،نوعی آینده نگری است و به گسترش گزینشهای سیاستی برای رویاروی
با عدم قطعیت و تغییر هم کمک میکند .در این صورت ،افزایش تابآوری در برابر سوانح میتواند به ایجادد اف یاز ش ش
ش
بآوری ن ریدم یعو یت   
ظرفیت سازگاری و معیشت پایدار جامعه منجر ش  دو ( ( .)Rafieian et al, 2011بن ات نیاربا بب بب
ت ،به وظنم  رر ررر
ی اق اماد ت ت
ی و اج ار ی ی
بحران است که به عنوان فرایندی چند بخشی و چند رشتهای یکپارچه از برنامهریزی ی
ع و م ثؤ ررر بههه
ی س یر ع ع
ی اض یوگخساپ و یرارط یی یی
جلوگیری یا کاهش ریسک بحران ،پیشگیری شدت یا عواقب ،آم گدا ی ی
ت بح ار ننن
بحرانها و بهبود و احیای بعد از آن میباشد ( .)Trondheim, 2002بر این اساس میتوان گفت کههه م یرید ت ت
تو
ت م ارطاخ ت ت
سیستم جامعی است که بتواند با در نظر گرفتن جوانب مختلف حادثه ،تمامی مراح للل آن را باا ش خان ت ت
ارزیابی ریسک و نیز منابع موجود ،از زمان پیش از حادثه به گونهی برنامهریزی کند که در هنگام وقوععع حادثههه بت او ننن
منابع موجود را موازنه نماید ( .)Rafieian et al, 2011حساسیت موضوع مورد مطالعه در شهرهای مختلففف به کی    
اندازه نیست ،در واقع اهمیت پرداختن به موضوع تابآوری و بخصوص تابآوری کالبدی در شهرهای ب تیعمج ا   
زیاد و پتانسیل آسیب پذیری باال همچون تهران میتواند بیش از سایر مناطق مورد توجه ق حب .دریگ رار ثثثثثثث آسی ببب
شروی متخصصاننن
پذیری شهرها از جمله تهران و به خصوص بافتهای قدیمی و فرسوده ،به عنوان مسئله مه یپ م شش شش
رشتههای گوناگون قرار گرفته است .موقعیت جغرافیایی شهر تهران و مستعد بودن آن از نظر آسیبپذیری به یک زا ی
مسا لئ مهم سالهای اخیر مسئولین این شهر مبدل شده است .این مسئله در مناطق آسیب پذیری از جمله شهر ته نار
بسیار مشهودتر از سایر نواحی است .شهر ته ضرعم رد نآ ییایفارغج تیعقوم لیلد هب نار م فلتخم تارطاخ

      

محیطی از جمله زلزله ،سیل ،فرونشست و ...قرار دارند .اهمیت و اولویت موارد مذکور زمانی آشکارتر میشود که به
مقر و موقعیت جغرافیایی ،اهمیت سیاسی و کارکردهای گوناگون این شهر و نیز جایگاه بین المللی آن توجه شود ،چرا
ی،
ع اقتص دا ی ی
ی وسیع ع
که تهران هم به عنوان پایتخت کشور و هم به عنوان بزرگترین کالن شهر ایران ،دارای عملکردهای ی

ی-
ارتباطی ،سیاسی ،خدماتی ،فرهنگی در مقیاس منطقهای و ملی و حتی بینالمللی است .با توجه به موارد م م روکذ یی یی
بآوری کالب نارهت یرهش قطانم ید     
توان گفت که بررسی وضعیت میزان آسیبپذیری و تابآوری بخصوص تاب ب
یکی از مسا لئ پیشروی مدیران و مسئولین شهری است (.)Rezaei et al, 2010

سنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تابآوری21 ...

منطقه  7تهران در مرکزیت شهر تهران قرار دارد و دسترسی به شمال ،جنوب ،غرب و شرق متاثر از این منطقه است
چرا که بیشتر خطوط ارتباطی از محدوده این منطقه میگذرد .آمار و اطالعات موجود و بررسیهای می رگنایب یناد   
این است که منطقه  7به لحاظ بافت کالبدی و اجتماعی دو پهنه تقریبا متفاوت (شرقی و غربی) دارد که پهنه یقرش    

ت-
دارای  51درصد بافت فرسوده است که به لحاظ طبقات اجتماعی در سطوح پایین هستند .در پهنه غربی نی فاب ز تت تت
های ناکارآمد به صورت جزیرهای پراکنده شدهاند .مجموعهای از این عوامل به هم کیژتارتسا هار ی م ندوب  ن ب هقط ه    
لحاظ موقعیت جغرافیایی در شهر تهران که به نوعی موقعیت چهارراهی دارد باعث شده که اهمی شیاپ عوضوم ت    
 10درص زا شیب ای د

تابآوری در سطح منطقه اهمیت دوچندانی داشته باشد .عالوه ب جو نیا ر ود    

  

 140هکت را

کاربریهای بزرگ مقیاس نظامی در سطح منطقه منجر به گسیختگیهای فضایی منطقه مورد مطالعه دش  ه هک تسا 
امکان مدیریت بحران و یا برنامهریزی جهت پایدارسازی پهنه را مختل ک و تسا هدر

   

پکی ااا اااارچگی فض یا ی لاح رد    

ب-
حاضر وجود ندارد .امروزه سطح وسیع خسارات و تلفات ناشی از بحرانهای ناشناخته ،لزوم پرداختن به مفهوم تاب ب
بیان شده در این تحقیق تالش می-

آوری را بیش از پیش آشكار میسازد ( .)Cangelosi, 2015لذا با توجه به مطا بل

شود تا به این سوال پاخ داده شود که وضعیت تاب آوری کالبدی در محالت منطقه 7تهران چگونه است؟
مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی -تحلیلی است .ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهههای و
همچون استفاده از مطالعه متون مرتبط با موضوععع و تحقیق و نیشیپ تا

      

زا هدافتسا مز نیا رد ناصصختم تایرظن ی هن

صشده و درنهایت از مدل  FANPو تاپسیس جهتتت
بآوری ابعاد کالبدی شهر در برابر زلزله مشخ 
معیارهای م ثؤ ر بر تا 
تجزیه و تحلیل دادهها استفاده خواهد شد .بدین منظور پس از مرور بر متون نظری و تجربی مرتبط و تدوین چ بوچرا
نظری تحقیق ،شاخصهای تبیینکننده موضوع مورد بررس و ییاسانش ی
انجام شد .سپس شاخصهای منت بخ

شاخصهای منت بخ

اختنا ب با .تسا هدش  ت لیلحت اد اب یلماع      

   

در یک ساختار شبکه ای قرار گرفت؛ و در نهایت با استفاده از

صه اا ا مش ب .دش صخ رررررر رای انج راک نیا ما
روش  ANPوزن هری خاش و اهرایعم زا ک صصصصصص 

ن زا ر رازفا م           

SUPER

 DECISIONاستفاده شده است .در نهایت با استفاده از مدل تاپسیس به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است.
صهای مورد استفاده در تحقیق
جدول .1شاخ 

شاخص

تأ ثثثثثث یر ب رررر رر شاخص

منبع

منبع

تابآوری

دانهههبن دد دی قطع تا     Ziari and Darab Khani, 2010; Sharifzadegan and Fathi,منفی
2008; Habibi et al., 2008
(مساحت)
مقاومت ساختمان
تراکم جمعیتی

 Cutter et؛ Normandin et al, 2010؛ Verrucci et al,2012مثبت
al,2010

؛ 2010

al,

et

 Asadzadehمنفی

;Burton,2012

م ن ا سب

 Kobe city council,2008منفی

معابر دارای پل

 Cutter et al,2010; Burton,2012;Ainuddin,2012مثبت

پبنزین Bahreini, 1996
فاصله از پم 

بآوری
تا 

 Azizi and Akbari, 2008; Habibi et al.,مثبت
2008; Rezaei, 2010

دسترسی به فضای سبز

دسترس ب ی ه اگتسیا  ه             Habibi et al.,؛  Asadzadeh et al, 2015مثبت
2008; Rezaei, 2010

شنشانی
آت 

 Sharifnia, 2012مثبت

مع راد ربا ا ضرع ی     

نقش شبکه معابر

Normandin؛ 2015

al,

et

تأ ثثثثثث یر ب رررر رر

یه یا   
دسترس هب ی      ک برا ررر 
درمانی
  

تع ره رد ناتسرامیب داد
کیلومترمربع
تع ره رد سرادم داد   

       ;Burton,2012

  

کیلومترمربع
شنش رد ینا
تعداد ایستگاه آتش ش
تعادد اگتسیا  ه ره رد سیلپ 
کیلومترمربع

Source: Authors

 Verrucci et al,2012مثبت

     

هر کیلومترمربع
منفی

Rezaei, 2010؛  Asadzadeh et al, 2015مثبت

  

; Cutter et al,2010مثبت
Verrucci et al,2012

 Burton,2012; Verrucci et al,2012مثبت

     Burton,2012; Verrucci et al,2012

م ثبت
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رویکرد نظری و مفهومی تحقیق
ی ،اقتص هب دا   
تاب آوری در بسیاری از حوزههای علمی و در دامنه وسیعی از اکولوژی تا علوم اجتماعی ،روانشناسی ی
یک اصطالح مهم تبدیل شده است .هیچ اجماعی از تعریف تاب آوری که مورد قبول همه رشتههههاای علم دشاب ی   

وجود ندارد .واژه تاب اوری اغلب به مفهوم "بازگشت به گذشته" به کار میرود که هشیر زا      Resilioگرفته دش  ه   

ع ،تغییررر ،ش و یروان
است ( .)Kelin et al, 2003واژه  Resilienceدر فرهنگ لغات ،توانایی ،بازیابی یا بهب یرس دو عع عع
کشانی ترجمه شده است (.)Rezaei, 2013
این کلمه را نخستین بار هولینگ در سال  1973در مطالع تا

اکو  تفرگ راکب یکیژول ((( (((( Dadashpour and Adeli,

.)2015
واژه تاب آوری را میتوان به صورت توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود .در واق بات ع   
اوری ظرفیت افراد ،برای سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پرخطر اس هن درف هک ت نت ه نآ رب ا       
شرایط دشوار فائق میشود ،بلکه طی آن و باوجود آن قوی تر نیز میگردد اخذ شده باشد .با این توصیف ریشه تاب
آوری چه از بوم شناختی ،روانشناختی ،روانپزشکی ،فیزیک ،یا علوم دیگر اخذ شده باشد ،میتوان آن را واژه پذیرفته
شده ای در توسعه پایدار و مدیریت بحران دانست (.)Rezaei, 2013
بسیاری از اکولوژیستها معتقدند که تاب آوری ،کلید اصلی مدیریت یک اکوسیستم پای و تسا راد

ونت ععع عععع ،موجب

افزایش تاب آوری ،مقاومت و ساخت اکوسیستم میشود .همچنین برخی از اقتصاددانان محیط ین ی زز ززز ،ت ار یروآ با
به عنوان مفهوم کلیدی پایداری میدانند ( .)Kelin et al, 2003تاب آوری اشاره به سازگاری فرایندها به عن کی ناو   
تغییر مستقل از سیستم دارد (.)Fallah, et al, 2019: 746
تایمرمن (  ،) 1981نخستین فردی بود که مفهوم تاب آوری را در حوزه بالی  درک حرطم تارطاخم و ا (((( ((((( Mayunga,

 .)2007امروزه مفهوم تاب آوری در برابر بالیای طبیعی به ویژه بع لاس رد وگویه یراک بوچراچ شریذپ زا د

    

ح،
 2005بسیار مورد توجه قرار گرفت که به تدریج توانست در هر دو زمینه نظری و عمل اک ی ه ناوس تارطخ ش حححح حححح
جایگاه بیشتری را به خود اختصاص دهد ،در سالهای اخیر مفاهیمی چ وآ بات عماوج نو

ررر رررر ،معیش و روآ بات ت

ایجاد جوامع تاب آور به صورت معمول در مقاالت علمی مورد استفاده قرار گرفته اند (.)Manyena, 2007
تاب آوری رویکردی چندوجهی میباشد و بحث پیرامون این رویکرد نیازمند توجه به ابعاد مختلف و تاثیرگ رب راذ   
آن میباشد .همانند سایر مفاهیم شهرسازی و مدیریت بحران ،مفهوم ت م داعبا زین یروا با تتت تتتتعدد راد ی دد ،و ت نونکا
تعریف مشترک پذیرفته شده ای از آن ارائه نشده است (.)Klein, 2003
ی،
در ادبیات مخاطرات و مدیریت سوانح تاب آوری ،به شیوههای متعددی استفاده میشود ،مثل ت داصتقا یروآ با یی یی
سازمانی ،اکولوژیکی ،اجتماعی ،ساختمانی و مهندسی ،زیرساختهای حیاتی و سیستم ارتباطی که جنبه مشترک همه
آنها توانایی ایستادگی ،مقاومت و واکنش مثبت به فشار یا تغییر است .با این وجود به نظر برنئو میتوان چه دعب را   
را برای تاب آوری در نظر گرفت.
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جدول ( :)2ابعاد تاب آوری
صها
شا خ 

بعد

تعریف

اجتماعی

ت ،انطب اب قا   
از تفاوت ظرفیت اجتماعی جوامع ،در نشان دادن واکنش مثبت ت

آگاهی ،دانش ،مهارت ،نگرش ،شبکههای اجتماعی ،ارزشهای جامعه ،سازمانهای مبتن رب ی   

ی-
تغییرها و حفظ رفتار سازگارانه و بازیابی از سوانح به دست میآید که می ی

ی ،زیاننن،
ن ،دسترسی ی
صداقت ،درک محلی از خطر ،خدمات مشاوره ای ،س افر و یتمال ههههه ،سن ن

توان آن را از طریق بهبود ارتباطات ،آگاهی از خطر ،آمادگی ،توسعه و اجرای

نیازهای ویژه ،دلبستگی به مکان ،مشغولیت سیاسی ،مذهب ،درگیری اجتماعی ،تمایل به حفظ

حهای مدیریت سوانح و بیمه برای کمک به فرآیند بازیابی ارتقا داد.
طر 

معیارهای فرهنگی قبل و بعد از سانحه.
تها و توانایی برگشت به ش و یلغش طیار
شدت خسارتها ،ظرفیت یا توانایی جبران خسار 

اقتصادی
واکنش و سازگاری اف آ هکیروط هب عماوج و دار نننن نننننهاا را ق شهاک هب ردا    

درآمدی مناسب در قا بل

خسارتهای بالقوه سانحه سازد که بیشتر قابلیت حیات اقتصادی جوام ار ع

سرمایههای خانوار ،بیمه ،احیای فعالیتهای اقتصادی بعد از یک س حنا ههه ،اش اغت للل ،وابس یگت

نشان میدهد.

اشتغال به یک بخش ویژه.

نهادی

درامد ،منابع درآمد ،سرمایه ،دسترسی به خدمات مالی ،پس اندازها و

ی،
بستر ،زیرساخت ،روابط و عملکرد نهادها ،ویژگی فیزیکی نهاده لحم داهن دادعت ریظن ا ییییی ییییی
ت ،تعام یاهداهن ل   
دسترسی به اطالعات نیروهای آموزش دیده و داوطلب ،ق اررقم و نیناو تت تت

حاوی ویژگیهای مربوط به تقلیل خطر،برنامهریزی و تجربه یلبق حناوس     
است.

محلی با مردم و نهادها ،رضایت از عملکرد نهادها ،مسئولیت پذیری ،مراکز تصمیمگیری ،نحوه

در اینجا تاب آوری از ظرفیت جوامع برای کاهش خطر ،اشتغال افراد محلی

مدیریت یا واکنش به سوانح مانند ساختار سازمانی ،ظرفیت ،رهبری ،آموزش و تجربه.

       

در تقلی جیا یارب رطخ ل اد پی و ینامزاس یاهدنو به زا تظافح و دوب    

  

سیستمهای اجتماعی در یک جامعه تاثیر میپذیرد.
ی ،ش و لمح هکب
تهای اصلی ی
تعداد شریانهای اصلی ،خطوط لوله ،جادهها ،و زیرساخ 

کا ل ب دی

قن للللللل ،

ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازی اگهانپ ریظن هحناس زا دعب یبا هههههههههههه ،ا

کاربری زمین ،ظرفیت پناهگاه ،نوع مسکن ،جنس مصالح ،مقاومت بنا ،کیفی نب تمدق و ت ااا اااا،

ی ،مانن لول طوطخ :د هه ههههه،
واحدهای مسکونی ،تسهیالت سالمتی و زیرس تخا ی ی

ت ،فض یا
مالکیت و نوع ساخت و ساز ،ارتفاع ساختمانها ،فضای باز ساختمان محل س نوک ت ت

تهای دیگر را به همره دارد.
جادهها و وابستگی آنها به زیرساخ 

سبز ،تراکم محیطی ،دسترسی ،ویژگیهای جغرافیایی (ژئوتکنی بیش و ک )) ))) ،ش ارکت و تد ر   
لها.
مخاطرهها و گس 

Source: Rafieian et al., 2011

در این پژوهش با توجه به ابعاد چهارگانه برای بخش تاب آوری از بع یروآ بات .تسا هدش هدافتسا یدبلاک د
کالبدی درست شهرها یکی از عواملی است که م د یریذپ بیسآ دناوت ی ر یعیبط تارطاخم لباقم 

    

ب ار ه وحن          

چشمگیری کاهش دهد ( .)Shia et al, 2010اثرات زیانبار حادث شده بر اثر زلزله معموال شامل آسیبهای کالبدییی،
اختالالت عملکردی و تلفات جانی می باشد و الزم است تا جهت کاهش خطرات ،آسیبها و ف هنیمز ندومن مهار    

ای ایجاد آمادگیهای الزم در مردم جهت رویارویی با این گونه بالیا برنامهریزی و اقدام نمود .سیستمهای کالبدی –
ساختاری به عنوان جسم ،استخوانها ،شاهرگها و ماهیچههای شهری میباشند .در ط تسیس نارحب کی لو مممم مممممه یا

کالبدی – ساختاری باید قادر باشند تا فشار زیادی را تحمل کرده و کارکرد خوبی داشته باشند .اگ یس نیا ر ست ممم ممممها
دچار نقصهای زیادی شده که قابل تعمیر نباشند ،فرآیند بازگشت پس از بحران به کندی صورت خواه فریذپ د تت تتت،
یک شهر بدون سیستم کالبدی – ساختاری تابآور به شدت در مقابل بحرانها آسیب پذیر می ی
یباش  د ( ( Godschalk,

 .)2003بنابراین ابعاد کالبدی را میتوان به عنوان محسوس ترین نقش شهرسازی وکاهش زلزله دانست .وضعیت بد
استقرار عناصر کالبدی و کاربریهای نامناسب زمینهای شهری ،شبکه ارتباطی ناکارآمد شهر ،باف درشف یرهش ت ه هه هههه،
تراکمهای شهری باال ،وضعیت بد استقرار تاسیسات زیر بنایی شهر و کمبود و توزیع نامناسب فضاهای باز شه و یر
مواردی از این قبیل نقش اساسی در افزایش میزان آسی 
بهاای وارده به رهش  ه  رد ا بب بببراب  دنراد هلزلز ر ((( (((( Mousavi,
.)2005
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق ))Source: Authors

محدوده مورد مطالعه
منطقه  7به عنوان قلب شهر تهران ،از شمال به بزرگراه رسالت ،از جنوب به خیابانهای انقالب و دماوند ،از شرق بههه
خیابان استاد حسن بنا و سبالن و از غرب به بزرگراه شهید مدرس و خیابان مفتح محدود میگردد .منطقه  7وس يتع
معادل  2.41 1 153352متر مربع دارد كه  1/2درصد مساحت لك شهر تهران است و از لحاظ وسعت مق هدزناپ ما مم ممم را

در بين مناطق شهر تهران دارا ميباشد .جمعیت ساکن مطقه  94 1 ، 312نفر و جمعیت متغیر روزانه  741 ، 36نفر می-
باشد که نسبت به جمعیت شهر تهران  % 3/ 83است .رتبه منطقه از لحاظ جمعیتی در بین مناطق  21می باش ادعت .د د   

یدهن .د ا ني
خانوار آن  930 ، 15 1است که در این بین  024 ،251نفر را مردان و  170 ، 160نفر را زن م لیکشت نا ییی ییی
منطقه كه در قلب تهران قرار گرفته داراي  5ناحيه و  16محله ميباشد .محالت گرگان ،نظام آباد ،عباس آباد ،عشرت ت
ت
ق عمدهه فع تيلا ييي شهر
آباد و انديشه از محالت مشهور اين منطقه هستند .با توجه به همجواري منطقه هفت باا من طا ق ق
ت فع تيلا ييي ايننن من طا ق ق
ق
تهران (منطقه شش و دوازده) و محورهاي اصلي ،ساختار فعا يل تي منطقه ت تاريثأ ييي را از تح الو ت ت
پذيرفته است .ساختار اصلی این منطقه ارقتسا  ر ب زکارم  ز گر     

ی» خ و یناتسرامیب تامد
«اداری – انتظ ما ی ی

یکشزپ    

ی» و
«کارگاههای صنعتی بخصوص در زمینه مبلمان و تولید پوشاک»« ،تعداد قابل مالحظه ای دف زکرم تارادا و رتا یی یی
ت»« ،بهداش یراکددم و ت   
شهاای «حم  و ل ننق للل  ،انب اطابترا و یرادرا تت تت
وجود میزان قابل توجهی از شاغلین در بخ 
اجتماعی» «اداره امور عمومی -دفاع و تأمین اجتماعی» است.
بر پایه گزارشها ،گسلهای فعال در تهران و اطراف آن عبارت اند از گسلهاای مشاءء ،ش و نارهت لام

.یر لسگ    

یکه زلزله لاعف رطاخ هب نارهت       
جایکا گسل ری را خطرناکترین گسل تهران نامبرده و اعالم کرده است درصورت 
شدن گسل ری باشد 480 ،هزار ساختمان در تهران یعنی  55درصد ساختمانها فرو خواهد ریخت .در م لسگ درو   
ری ،نسبت تلفات در چندین حوزه آماری در مناطق  11و  21فوقالعاده باال (  40درصد یا بیشتر) خواهد بود .در این
مطالعه منطقه  7جزو مناطق با آسیب پذیری متوسط قرار گرفت .درمجموع تحلیل خسارت ناشی از زلزله یارب هک     

سنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تابآوری25 ...

سراسر منطقه تهران انجامشده نشان میدهد که بخش جنوبی شهر در تهران در اثر زلزله ناش یر بونج لسگ زا ی

  

بهشدت خسارت خواهد دید.

شکل  :2موقعیت منطقه  7در شهر تهران ))Source: Authors

یافتههای تحقیق
انجام تحلیل عاملی و شناسایی ابعاد تشکیل دهنده تاب آوری کالبدی
روش تحلیل عاملی با شناسایی  ۱۴شاخص منت بخ

انجام شد .بدین منظور ماتریسی دارای  ۱۴ناحیه منطقه  ۷ته نار

ُس به عنوان ماتریس اولیه
به عنوان ردیفهای ماتریس و  ۱۴بعد کالبدی تاب آوری شهری به عنوان ستونهای ماتری ُس
اطالعات تشکیل شد .برای سنجش تقلیل دادههای مقیاس تابآوری از دو آماره  KMOو بارتلت استفاده شد.
مقادیر باال (نزدیک به ) 1در این آزمون نشان میدهد که تحلیل عاملی براي دادههاي م هگا .تسا بسانم رظن درو     
مقدار کمتر از  0.5باشد یعنی نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی مناسب نیست .ج لود

 2بررس تیورک نومزآ ی    

بارتلت و ضریب ( )KMOرا برای تحلیل موردنظر در این پژوهش ارائه میکند .خروجی جدول نشان م ممیده هک د   
مقدار  KMOباالتر از  0.50بوده و برای تحلیل عاملی دادههای مربوطه بسانم 
بارتلت نیز در حد پذیرش قرار دارد.
جدول  :3نتایج آزمون  KMOوBartlett
0/ 523

مقدار کفایت نمونهگیری کایزر مییر اولکین

259 /12

آزمون کرویت بارتلت

کای اسکوئر

38

درجه آزادی

0/ 000

سطح معناداری

Source: Research findings

م ممیباش رامآ رادقم نینچمه و د     
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در این مرحله تعداد عوامل مشترک که برای توصیف مناسب دادهها مورد نیازهستند مشخص می ش لماوع نیا .دو    
بآوری کالبدییی بههه
ی تاب ب
مشخص می کنند که برآیند تحلیل عاملی در کاهش و خالصهسازی شاخصها و سنجههای ی
چند عام لــ نهایی منتهی ش ــ ده است و مهمتر اینکه سهم هریک از عوامل مربوطه در تبیین تابآوری کالبدییی ب ــ ههه
چه میزان بوده اس ــ ت .در ارتب ــ اط ب ــ ا تعیین نهایی تعداد عوامل تبیینکننده تابآوری کالبدی ،باید به لحاظ آم را ییی
سه شرط را رعایت نمود ،شرط اول توجه به این نکته است که بر اساس معیار کیزر مق ژیو ریدا ه ب طوبرم 

ههه ههههههتم یما

عوامل تابآوری کالبدی باید باالتر از  1باشد .شرط دوم رعایت مقدار واریانس تجمعی است که مجم سنایراو عو
تجمعی عوامل استخراجشده نهایی باید باالتر از  60باشد و شرط سوم اینکه واریانس تبیین شده هر عام ب ل هههههتنه یا ی
باید باالتر از  10باشد تا عامل مربوطه به عنوان عامل مبین تا 
بآوری کالبدی شناخته شود (.)Zabrdast, 2007
بررسی شروط فوق در جدول  3نشان میدهد که  5عامل به عنوان عوامل مبین تابآوری کالبدی در مح دروم هدود   
مطالعه شناختهشدهاند .دلیل این موضوع این است که مقادیر ویژه هر یک از عوامل فوق باالتر از  1بود و این مق راد
در عامل اول  ،3/4 40در عامل دوم  ،2/ 498در عامل سوم  ،2/ 360در عامل چه مرا

 1/ 882و در عام جنپ ل مم ممم 1/ 513

میباشد .بررسی شرط دوم نشان میدهد که واریانس تجمعی تبیین شده توس رد هطوبرم لماوع ط

دودحم ه دروم       

مطالعه  83 / 523میباشد که نشان میدهد عوامل مربوطه  83درصد تابآوری کالبدی را بیان میکنند .بررس طرش ی   
ینمایند
سوم نیز نشان میدهد که هر عامل تابآوری کالبدی بهصورت مستقل بیش از  10درصد واریانس را تبیین م 
تا جایی که مقدار این موضوع در عامل اول  24 / 573درصد بوده و نشان میدهد که مهمممت  لماع نیر ش سان ا دعب یی     
کالبدی تابآوری شهری در این عامل نهفته است .همچنین این مقدار در عامل دوم  ، 17 / 842در عامل سوم ، 16 / 860
در عامل چهارم  13 /1 44و در عامل پنجم  10 / 07 8می باشد.
جدول  :4مقادیر ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی تبیین شده
مجموع مجذور بارهای چرخش یافته نهایی
درصد واریانس تجمعی
24 / 573

درصد واریانس

مجموع مجذور بارهای استخراجی
کل

درصد واریانس تجمعی

درصد واریانس

مقادیر خاص آغازین
کل

درصد واریانس تجمعی

عامل
درصد واریانس

کل

24 / 573

3/ 440

36 / 662

36 / 662

5/ 133

36 / 662

36 / 662

5/ 133

1

17 / 842

2/ 498

15/231

41/ 470

2/ 026

15/231

41/ 470

2/ 026

2

59 / 275

16 / 860

2/ 360

64 / 664

13 /1 53

1/ 894

64 / 664

13 /1 53

1/ 894

3

72 / 716

13 /1 44

1/ 882

75 / 248

10 / 585

1/ 482

75 / 248

10 / 585

1/ 482

4

83 / 523

10 / 07 8

1/ 513

83 / 523

8/ 274

1/ 58 1

83 / 523

8/ 274

1/ 58 1

5

42 /14

در ای ــ ن مرحل ــ ه و بع ــ د از تعیی ــ ن واریان ســ

Source: Research findings

ی ،ماتری ــ سسس
بآوری کالبدی ی
ه ــ ر ی ــ ک از عوام لــ تبیینکننده تاب ب

ط را ب ــ اا عوام ــ للل مربوط ــ ههه بههه
ن ارتب اــ ط ط
عامل ــ ی را دوران داده ت ــ ا هری ــ ک از شاخصهای مربوط ــ ه بیش یرتــ ن ن
دست آورن ــ د و ش ــ رایط را ب ــ رای نامگذاری و شناس ــ ایی عوامل مربوطه به مدد امتیاز هر شاخص از عامل تسهی للل
نمایند .درواقع ای ــ ن ماتری ســ

ی
همان ماتریس عاملی اس ــ ت ک ــ ه عاملهای آن ب ــ ا روش تجزی ــ ه ب ــ ههه م لؤ فههههای ی

اصلی استخراجشده و با روش چرخ ــ ش واریماک ســ

ی را
ن مرحل ــ ههه وزنی ی
دوران یافت ــ ه اس ــ ت .محص وــ للل ای ــ ن ن

برای هر عامل در مقابل شاخص مربوطه ایجاد م 
یکند (.)Zabrdast et al., 2012

سنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تابآوری27 ...

بر اساس ماتریس عاملی چرخش یافته نهایی  5عامل نهایی تابآوری کالبدی در محدوده موردمطالعه به دس دمآ ت   
همانطور که پیشتر نیز بدان اشاره شد ترکیب خطی متغیرهای مختلف در قا بل

دو عامل اول و دوم ،بی ودح رگنا د   

 42درصد از ابعاد کالبدی تابآوری است و تمامی عوامل در کنار هم  83 / 523درصد از واریانس را تبیین می کنند.
جدول  :5عوامل استخراجشده از تحلیل عاملی ،میزان بار عاملی آنها و نیز نام گذاری آنها
نام عامل

درصد تغییرات

بار عاملی
0/ 873
0/ 752

عامل اول

24 / 573

عامل دوم

17 / 842

عامل سوم

16 / 860

عامل چهارم

13 /1 44

عامل پنجم

10 / 07 8

0/ 684
0/ 710
0/ 654
0/ 607
0/ 746
0/ 16 9
0/ 901
0/ 729
0/ 889
0/ 690
0/ 661
0/ 932

فرایند تحلیل شبکهای ()ANP

اختصار
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

صها
شا خ 
مقاومت ساختمان
دانهبندی قطعات
تراکم جمعیت
تعداد مدارس در هر کیلومتر مربع
شنشانی
دسترسی به ایستگاه آت 
تعداد بیمارستان در هر کیلومتر مربع
نقش شبکه معابر
دسترسی به کاربریهای درمانی
دسترسی به معابر دارای عرض مناسب
دسترسی به فضای سبز
شنشانی در هر کیلومتر مربع
تعداد ایستگاه آت 
فاصله مناسب از معابر دارای پل
تعداد ایستگاه پلیس در هر کیلومتر مربع
فاصله مناسب از پمپبنزین

Source: Research findings

در این مرحله در چهارچوب مدل  FANPعوامل استخراج شده از تحلیل عاملی(مرحله اول) و شاخصهای آنها با
استفاده از  ANPمورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند تا ضریب اهمیت نسبی آنها محاسبه شود.

بآوری کالبدی ))Source: Authors
صهای تا 
شکل  :3مدل شبکهای شاخ 
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ی انف دارــ ییی آن
ب ــ ا توج ــ ه ب ــ ه مدل شبکهای ساختهشده ،س ــ وپر ماتری ــ سسس اولی ــ ههه تش یک للل شدهه و م یرتا سسس های ی
س ــ اخته خواهند ش ــ د .س ــ وپر ماتریس اولیه برای مدل شبکهای در سه سطح (متناظر با  3خوشه مدل ش کب هههای) به
شرح زیر است:

سپس با توجه به خوشهها عنوان شده در ماتریس به رادرب یاهرادرب بیترت        ،𝑊21م سیرتا
محاسبه شده و نهایت نیز وزن نهایی شاخصها در جدول زیر بدستآمده است.1

 ،𝑊32م سیرتا

𝑊33

صها
جدول  :6وزن نهایی شاخ 
عامل

ضریب اهمیت

عامل اول

شا خ ص
مقاومت ساختمان
دانهبندی قطعات

0/ 294

تراکم جمعیت
تعداد مدارس در هر کیلومترمربع
شنشانی
دسترسی به ایستگاه آت 
تعداد بیمارستان در هر کیلومتر مربع

عامل دوم
0/ 214

نقش شبکه معابر
دسترسی به کاربریهای درمانی

عامل سوم
عامل چهارم
عامل پنجم

0/ 202
0/ 161
0/ 129

دسترسی به معابر دارای عرض مناسب
دسترسی به فضای سبز
شنشانی در هر کیلومترمربع
تعداد ایستگاه آت 
فاصله مناسب از معابر دارای پل
تعداد ایستگاه پلیس در هر کیلومترمربع
پبنزین
فاصله مناسب از پم 

اختصار
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

Source: Research findings

ضریب اهمیت
0/ 0551
0/ 0617
0/ 0583
0/ 0583
0/ 0586
0/ 0645
0/ 0717
0/ 0777
0/ 110
0/ 110
0/ 0805
0/ 0805
0/ 0645
0/ 0645

نتایج جدول  5نشان میدهد که عامل اول با ضریب اهمیت  0/ 294بیشترین تأثیر را برت هقطنم یدبلاک یروآ با     7
شهر تهران دارد و در میان شاخصها نیز شاخص دسترسی به معابر دارای عرض مناسب و دسترسی به فض زبس یا   
با ضریب  0/ 110بیشترین تأثیر را برتاب آوری کالبدی منطقه  7شهر تهران دارد.
در مرحله بعد ،پس از تعیین عاملهای مهم در مفهوم تابآوری کالبدی از طریق تحلیل عاملی و پیبردن به تیمها    
هر یک از عوامل و شاخصها از طریق فرایند تحلیل شبکه ،میزان تابآوری کالبدی منطقه  7شهر تهران با استفاده از
مدل تاپیس مورد سنجش قرار گرفت .نتایج مدل تاپسیس نشان می دهد که تفاوت زیادی از نظر تاب آوری کالب ید
بین محالت در محدوده مورد مطالعه وجود دارد به طوری که محله بهار با  ،0/ 568نیلوفر با  0/ 546و عب اب دابآ سا    
 0/ 498دارای بیشترین میزان تاب آوری کالبدی بود و در سمت مقابل محالت نظام آب اب دا     ،0/ 340ش قرا
1

به دلیل محدودیت در تعداد صحفه از آوردن جداول در این بخش صرف نظر شده است.

 0/ 341و

سنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تابآوری29 ...

س،
خواجه نظام المک با  0/ 346دارای کم ترین میزان تاب آوری کالبدی در سطح منطقه  7می باش .دن ب سا نیا ر اس سس سسس
بآوری مطل بو
بآوری متوس  ط ( ( )0/ 45 -0/4و تاب ب
تابآوری کالبدی به سهطبقه تابآوری کم (کم ت زا ر  ،)0/4تاب ب
(بیش از  )0/ 45تقسیمشده است (شکل .)4
جدول  :7مقدار  𝐜𝐥𝐢+و رتبه بندی نهایی محالت
محله

رتبه نهایی

نیلوفر-شهید قندی
مجیدیه-ابتدایی

𝑐𝑙𝑖 +

0/ 430

5

باغ صبا-سهرودی

0/ 468

4

امجدیه و خاقانی

0/1 42

6

بهار

0/ 568

1

نظام آباد

0/ 340

41

خواجه نصیر و حقوقی

0/ 408

8

0/ 546

2

عباس آباد -اندیشه

0/ 498

3

کا ج

0/ 397

10

خواجه نظام الملک

0/ 346

21

دهقان-گرگان

0/ 400

9

شا ر ق

0/ 341

13

ارامنه

0/ 374

11

قص ر

0/ 410

7

Source: Research findings

بررسی مجموعه معیارهای پژوهش حاکی از آن است که مقدار برخورداری ه کی ر   

ی ب عد
ت ،از معیارهای ی
از محالت ت

ن هر محلههه ازنظ رد اهرایعم زا یخرب ر تیعضو     
بآوری به شکل همگن و یکنواخت نیست درایننن بین ن
کالبدی تا 
ت.
مطلوبتری نسبت به سایرین قرار دارد و درعینحال در رابطه با برخی از معیارها با کمبود و نقصان روبهههرو است ت
در ادامه عوامل پنج گانه به تفکیک موردبررسی قرارگرفته تا مشخص شود که اگیاج  ه ه کی ر ره رد تالحم زا   
شاخص به چه صورتی است:

شکل  .4نقشه تاب آوری کالبدی منطقه  7تهران ))Source: Authors
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بررسیها نشان داد که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تاب آوری کالبدی منطقه  7تهران در عامل اول خالصه می ش .دو
برای ارزیابی این عامل از شاخصهای مقاومت ساختمان ،دانه بندی قطعات ،تراکم جمعیتتت ،تع سردم داد ههههه در هر
شنشانی به عنوان ی هم لماع ک م    
کیلومتر مربع و دسترسی به ایستگاه آتش استفاده شده است .دسترسی به مراکز آت 
در امدادرسانی تلقی میشود و افزایش فاصله تا سکونتگاه با مراکز آتشنشانی ،سرعت امداد را کاهش و دامنه رطخ    
را افزایش میدهد .از نظر این شاخص می توان گفت که اکثر محالت منطقه دارای دسترسی مناسب به ایستگاه آتش
نشانی (فاصله  000 2متری) هستند .تنها در محالت نیلوفر-شه  یدنق دی

کهاا) و عب ابآ سا دد ددد-
(( (((  80 / 56درص ولب د کک کک

اندیشه ( 42 /69درصد بلوکها) در شعاع  000 2متری آتش نشانی قرار دارند .بررسی مح زا هعلاطم دروم هدود رظن     
تعداد مدارس در هر کیلومتر مربع نشان می دهد که تفاوت زیادی از نظر برخورداری از مدارس بین مح دوجو تال   
دارد بطوری که محله دهقان-گرگان دارای بیشترین تعداد مدرسه در هر کیلومتر مربع با  28 / 37مدرسه میباش رد و د
سمت مقابل محله مجیدیه -ابتدایی با  4/ 66مدرسه در هر کیلومتر مربع قرار دارد .با توجه به اینکه م نامز رد سراد   
قبل از وقوع بالیا ،جهت ساماندهی نیروهای امداد و نجات ،اطالعرسانی و مکانی جهت اسکان آسیب دیدگان بسیار
مورد استفاده قرار میگیرند ،اهمیت زیادی در هنگام وقوع بحران دارند .تراکم باالی جمعیت از یکسو باعث اف شیاز
یکن تابساحم قبط .د    
م تخس ییییی ییییی

میزان تلفات و آسیب هنگام رخداد حوادث میشود و از س یو ی ادما  د ار یناسر 

صورت گرفته (با استفاده از دادههای بلوک آماری سال  ) 95محله خواجه نظام الملک با  42954نف رتمولیک ره رد ر    
مربع دارای بیشتر میزان تراکم در سطح منطقه بوده و پس از آن به ترتیب محله ارامنه با  41104نف رتمولیک ره رد ر    
مربع و دهقان -گرگان با  35627نفر در هر کیلومتر مربع قرار دارند از طرفی کمترین میزان ت هلحم هب طوبرم مکار     
نیلوفر شهید قندی با  0008 1نفر در هر کیلومتر مربع می باشد .تفکیک اراضی در ابع ندش درخ ثعاب کچوک دا

    

یش دو ؛؛ بن هچ ره نیاربا    
ی و ...کاس م هت یی یی
فضاهای بازشده و در عمل از مفید بودن فضای باز برای گریز و پناه هگیری ی
مساحت قطعات تفکیکی با توجه به نوع کاربری آن کوچکتر باشد آسیبپذیری ناشی از زلزله بیش .دش دهاوخ رت    
طبق محاسبات صورت گرفته از روی بلوکها آماری مشخص ش زا شیب هک د

  

 80درص و هنادزیر هقطنم تفاب د   

قطعات کم تر از  00 2متر مساحت دارند .این مقدار در محالت قصر حشمتیه ،ارامنه ،شارق ،دهقان گرگاننن ،خواجه
نظان الملک ،کاج ،نظام آباد و مجیدیه ابتدایی تشدید می شود .بررس  نامتخاس تفاب ی از واقم رظن م خاس ت ت نام       
حکایت ازبافت فرسوده در این منطقه دارد .بر اساس آمارهای موجود (شهرداری منطقه  ،)7مساحت باف هدوسرف ت   
منطقه  238هکتار که  51درصد کل مساحت منطقه را شامل میش ش و دو ش ب هقطنم نیم ه اراد ظاحل

ندوب ب تفا

     

فرسوده در بین مناطق شهر تهران میباشد که حدود  3/7درصد بافت فرسوده تهران را به خود اختصاص داده است.
برای ارزیابی این عامل دوم از شاخصهای تعداد بیمارستان در هر کیلومتر مربع ،نقش ش و رباعم هکب

هب یسرتسد

   

کاربریهای درمانی استفاده شده است .در هنگام بروز بحران دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی جهت امدادرسانی
میتواند نقش ویژهای ایفا نماید .فاصله کم مراکز درمانی تا سکونتگاهها موجب سرعت بخشیدن به ام تاجن و داد   
یش و دو درنتیجه
و خدماترسانی میشود و هر چه فاصله بیشتر باشد ،زمان بیشتری بین مبدأ و مرکز درمانی طی م 
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درمان به مخاطره میافتد .مالک دسترسی به مراکز درمانی و بیمارستان در ش تسا نکمم هک ینارحب طیار
مسدود شده باشند فاصلهای است که با پای پیاده بتوان در  10دقیقه پیمود که لداعم    

اعم

بببببب بببببببر

 450مت نیا رظن زا .تسا ر     

شاخص تفاوت قابل مالحظه ای بین محالت وجود دارد بطوری که  100درصد بلوکهای محله کاج در فاص هل

450

نمارا تالحم نآ ههههه هههههههه با  98 /69درص  ماظن هجاوخ و د ا اب کمل

   

یهای درمانی در سطح منطقه مرب اب قراش هلحم هب طو
 94 / 89درصد قرار دارند .کم ترین میزان دسترسی به کاربر 

   

متری کاربریهاای درم ارق ینا ر سپ و دنراد  زا

 58.46درصد می باشد .از شاخصهای مهم این عامل می توان به نقش شبکه معابر اش کبش .درک هرا ه شقن رباعم      
مهمی در کاهش آسیب پذیری شهر و افزایش تاب آوری در برابر زلزله دارد .شبکه ارتباطی عالوه ب ندرک مهارف ر    
امکان گریز از موقعیتهای خطرناک و تسهیل امداد و کمک رسانی به مصدومان بس فلتخم تایلمع یارب مزال رت     
نجات و بازسازی را فراهم میکند .برای محاسبه این شاخص از طول خیابانهای شریانی استفاده ش نامه .تسا هد    
طور که در جدول  29 -4مشاهده می شود محله عباس آباد اندشه با  51/ 25کیل نابایخ نازیم نیرتشیب یاراد رتمو     
  

شریانی بوده و در مقابل محله نظام آباد با  2.1کیلومتر قرار دارد .با توجه به رد ینامرد و یتشادهب تامدخ هکنیا    
ابعاد مختلف کمی و کیفی ،هم در زمان قبل ،حین و بعد از بحران بسیار مهم هستند مح زا هعلاطم دروم هدود رظن     
تعداد بیمارستان در هر کیلومتر مربع نیز مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که بیشترین تعداد بیمارستان در هر
کیلومتر مربع در محله بهار با  6/ 24قرار دارد و کم ترین میزان آن مرب وخ هلحم هب طو ااا ااااجه و ریصن 

وقح ق اب ی

    0

بیمارستان می باشد.
برای ارزیابی این عامل سوم از شاخصهای دسترسی به معابر دارای عرض مناسب و دسترسی به فضای سبز استفاده
شده است .پارکهای بزرگ شهری میتوانند به عنوان پایگاههای امدادرسانی نیروهای عملکنندهه و نی تروص رد ز   
امکان برای اسکانهای بزرگ و اردوگاهی مورداستفاده قرار گیرند .پارکهای متوسط و کوچک نیز عالوه بر اس هدافت
نیروهای امدادرسان بهخوبی میتوانند به عنوان مکانهای تخلیه در مراحل امداد و نج و تا نیززز مکانننهاای اس ناک
اضطراری و اسکان موقت مورد بهرهبرداری واقع شوند .ازنظر این ش ودحم صخا ده    موردمطالعههه برحسب

دصرد   

بلوکهایی که در شعاع  500متری فضای سبز قرار دارند مورد ارزیابی قرار گرفتن هک داد ناشن جیاتن .د به زا ریغ        
محالت خواجه نظام الملک (  62 / 24دصد) و کاج ( 96/96درصد) بقیه محالت در وضعیت مناسبی ق ره .دنراد رار    
شیافته نینچمه و رارف و زیرگ ناکما هجیتنرد و        
چه عرض شبکه معابر بیشتر باشد امکان انس هاک اهریسم داد ششش ششش
امدادرسانی افزایش م 
ییابد که این موضوع کاهش تلفات را در پی دارد .ب اونع بلاطم هب هجوت ا نن ننن ننننننش ینابم رد هد   
نظری ،این شاخص از طریق درصد بلوکهایی که به معابر بیش از  8متر دسترسی مستقیم دارن ودحم رد د د دروم ه    
مطالعه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که محله نیلوفر شه اب یدنق دی      69/ 57درص بص غاب هلحم و د اااا ااااا-
سهروردی با  39/2درصد دارای بیشترین میزان دسترسی به معابر بیش  8متر هستند و کم ترین میزان دسترسی متعلق
یباشد ..ب چ لماع نیا یبایزرا یار ه زا مرا      
به محالت خواجه نظام الملک با  37/ 75و ارامنه با  67.01درص م د یی یی
شاخصهای تعداد ایستگاه آتش نشانی در هر کیلومتر مربع و فاصله مناسب از معابر دارای پل اس دش هدافت ه .تسا     
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یش ات هلصاف شیازفا و دو هاگتنوکس       ب زکارم ا   
مراکز آتشنشانی به عنوان یک عامل مهم در امدادرسانی تلقی م مم 
آتشنشانی ،سرعت ام اک ار داد ه و ش

شیازفا ار رطخ هنماد      

م ممیده .د بررس سسیه اد ناشن ا د رد طقف  دو هلحم     

قصرحشمتیه (  )0/ 86و خواجه نصیر و حقوقی ( )1/87ایستگاه آتش نشانی وجود دارد .البته الزم به ذکر است که با
توجه شعاع عمل ایستگاه آتش نشانی ( 000 2متر) اکثر سطح منطقه را پوشش می دهد .از دیگر م لؤ فههای تأثیرگ راذ
  

لها و سازههای موج رد یساسا شقن رباعم هکبش رد دو   
یباشد .پ 
در این بخش فاصله مناسب از معابر دارای پل م 
یشوند و در صورت ع رباعم نیا یرادیاپ مد     
هنگام وقوع زلزله دارند .پلها معمو ًالًال بر روی معابر شریانی ساخته م 
عمومًاًا شریانی که نقش حیاتی را در امدادرسانی دارند مسدود خواهند شد و آسیبپذیری ناش ب هلزلز زا ی هه هههههش تد
ییاب دودح هک .د    
بآوری افزایش می ی
افزایش خواهد یافت .هرچه فاصله از معابر دارای پل بیشتر باشد تا 

 32درصد
   

بلوکهایهای محله خواجه نصیر حقوقی در شعاع  300متری پل قرار دارند و در بقیه یم مک رامآ نیا تالحم    
باشد.

برای ارزیابی این عامل پنجم از شاخصهای تعداد ایستگاه پلیس در هر کیلومتر مربع و فاصله مناسب از پمپ بن نیز
استفاده شده است .امنیت از بنیادیترین نیازهای جامعه چه در زمان قبل بحران و چه در پی رخداد بح زا .تسا نار   
منظر امنیت عمومی هر چه تعداد سرقت ،قتل ،شرارت ،مشروبات الکلی کمت بات رهش دشاب ر     

یگ در د.
آور تررر م مم 

بررسی محدوده مورد مطالعه از نظر تعداد ایستگاه پلیس در هر کیلومتر مرب اد ناشن ع د رصق تالحم رد طقف هک 

    

حشمتیه (  ،) 0.86خواجه نظام الملک ( )1/2و باغ صبا سهروردی ( )0/9ایستگاه پلیس وجود دارد .شاخص دیگر این
عامل فاصله مناسب از پمپ بنزین می باشد .این کاربری همزمان با حادث شدن بحران در شه مدع تروص رد و ر    
رعایت سازگاری و ایمنی در زمان استقرار و مکانیابی عالوه بر مخاطره افتادن خود کاربری ،میتوانند بهصورت آنی
منجر به خسارت جبرانناپذیری در شهر کاربریهای همجوار خود ش هک داد ناشن حیاتن .دنو ص غاب هلحم رد با   

    

سهروردی فقط  9درصد بلوکها در فاصله  75متری پمپ بنزین قرار دارند .همچنین این عدد هیدجما هلحم یارب 

    

خاقانی  2/ 85درصد می باشد و در سایر محالت صفر می باشد.
نتیجهگیری و دستاورد علمی – پژوهشی
امروزه به دنبال رشد مداوم جمعیت شهرنشین و هم چنین افزایش مخاطرات طبیعی ،تقویت تاب آوری شهرها ام یر
حهاای توس ظاحل یرهش هع   
ضروری بوده و میبایست به منظور کاهش آسیب پذیری به عنوان بخشی مهم در طرح ح
گردد .در سطح جهانی ،تغییرات چشمگیری نسبت به مخاطرات دیده میشود به طوریکه دیدگاه غا بل

از تمرک رب ز   

روی صرفا کاهش آسیب پذیری به افزایش تاب آوری در مقابل سوانح تغییر پیدا کرده اس شرگن نیا ساسارب .ت     
یهای جوامع تاب آور باش ریجنز رد و دن ه یدم  ررر رررریت
برنامههای کاهش مخاطرات ،باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگ 
سوانح به مفهوم تاب آوری نیز توجه نمایند ( )Cutter,et al,2007در این میان تاب آوری یکی از مهم ت لماوع نیر   
تحقق پایداری است در واقع اصلی ترین مبحث در تاب آوری شهرها بحث پیشگیری استتت ( Langarneshin et al,

.)2019: 246
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اهمیت پرداختن به موضوع تاب آوری و بخصوص تاب آوری کالبدی در شهرهای با جمعیت زیاد و پتانسیل آس بی
پذیری باال همچون تهران میتواند بیش از سایر مناطق مورد توجه ق یفارغج تیعقوم .دریگب رار ایی رهش  ته و نار     
مستعد بودن آن از نظر آسیب پذیری به یکی از مسا لئ مهم سالهای اخیر مسئولین مبدل شده است .در ای  اتسار ن دد دددر
پژوهش حاضر سعی شده است که میزان تاب آوری کالبدی منطقه  7شهر تهران را در برابر زلزله س یبایزراو شجن   
نماید .سوال اصلی مطرح شده در این پژوهش که بدنبال پاسخگویی به آن بود ای بات تیعضو هک تسا ن

یروآ

    

کالبدی در محالت منطقه  7شهر تهران چگونه است؟ پاسخ به این سوال ،پایه و اساس نظ مزال یسانش شور و یر   
برای سنجش میزان تاب آوری کالبدی منطقه  7شهر تهران را فراهم کرد .جهت دستیابی به اهداف ای شهوژپ ن   

-1

شناسایی مهم ترین شاخصها برای سنجش تاب آوری کالبدی منطقه  7شهر تهران و  -2شناس یا ی تالحم توافت     
منطقه  7شهر تهران از نظر سطح تاب آوری ،از  41شاخص با استفاده از مدلهای  FANPو تاپسیس استفاده شد.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که می توان  41شاخص را در  5عامل خالصه کرد در این می و لوا لماع نا
دوم بیشترین تاثیر را در تاب آوری کالبدی منطقه  7شهر تهران داشتند .با جایگذاری و بارهای عاملی بدست آم زا هد
صهاای دسترس رباعم هب ی    
تحلیل عاملی در فرآیند شبکه ضریب اهمیت شاخصها بدست آمد به طوری که ش خا ص ص
دارای عرض مناسب و دسترسی به فضای سبز با ضریب  0/ 110بیشترین تاثیر را بر تاب آوری کالبدی منطقه  7شهر
تهران داشتند.
نتایج حاصله از مدل تاپسیس که برای سنجش وارزیابی میزان ت هقطنم یدبلاک یروآ با      7شه حطس رد نارهت ر    
محالت نشان داد که تفاوت زیادی از نظر تاب آوری کالبدی بین محالت در محدوده م جو هعلاطم درو و راد د د هب     
طوری که محله بهار با  0/ 568نیلوفر با  0/ 546و عباس آباد با  0/ 498دارای بیشترین میزان تاب آوری کالبدی ب و دو
در سمت مقابل محالت نظام آباد با  ، 0.340شارق  0/ 341و خواجه نظام المک با  0/ 346دارای کم ترین می بات ناز   
آوری کالبدی در سطح منطقه  7می باشند .بر این اساس ،تابآوری کالبدی به سهطبقه تابآوری کم (کم تر از ،)0/4
تابآوری متوسط ( )0/ 45 -0/4و تابآوری مطلوب (بیش از  )0/ 45تقسیمشده است .همچن هقطنم نی     7به ظاحل 
بافت کالبدی و اجتماعی دو پهنه تقریبا متفاوت شرقی و غربی دارد که پهنه شرقی دارای  51درصد یعنی حدود 238
هکتار بافت فرسوده است که به لحاظ طبقه اجتماعی در سطوح پایین هستند .در پهنه غربی نیز بافتهای ناکارآمد به
صورت جزیره ایی پراکنده شده اند .از نتایج بعمل آمده می توان استنباط کرد که محالت منطبق بر نیمه غربی منطقه
 7به دلیل بافت مسکونی جدید ،شبکه دسترسی منظم و وجود پایگاه مدیریت بحران در این نیمه (عباس آب ارثکا )دا   
با درجه تاب آوری مطلوب و متوسط ارزیابی گردیده اما در مقابل ،محالت شرقی و جن هقطنم یقرش بو      7ب هژیو
نواحی  2 ،1و  5به دلیل وجود هسته تاریخی وداشتن بافت قدیم و فرسوده ،تراکم باالی جمعیت ،قدمت باالی ابنیه،
تراکم فشرده قطعات ریز دانه مسکونی ،عرض کم معابر و نبود شبکه منظم معابر ،فقدان فضای باز و عدممم پراکن یگد
مناسب فضای سبز در سطح محالت و عدم دسترسی مناسب به مراکز درمانی در شرایط بحرانی ،با درجه ت یروآ با
ضعیف ارزیابی شده اند.
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در میان شاخصهای تاب آوری کالبدی میتوان به نقش شبکه معابر به عنوان یک شاخص مه هکبش .درک هراشا م     
معابر نقش مهمی در کاهش آسیب پذیری شهر و افزایش تاب آوری در برابر زلزله رب هوالع یطابترا هکبش .دراد 

   

فراهم کردن امکان گریز از موقعیتهای خطرناک و تسهیل امداد به مصدومان ،بس تاجن تایلمع تهج ار مزال رت     
فراهم میکند .برای محاسبه این شاخص از طول خیابانهای شریانی استفاده شد .نتایج نشان داد که محالت نیل و رفو
عباس آباد دارای بیشترین میزان خیابان شریانی بوده و در مقابل محالت نظام آباد ،ارامنه و خواجه نظام الملک دارای
کمترین میزان خیابان شریانی بودند از طرفی هرچه عرض شبکه معابر بیشتر باشد امکان انسداد مسیرها کاهش یافته
و در نتیجه امکان گریز و فرار و همچنین امداد رسانی افزایش مییابد و تلفات کمتری در پی دارد به ضرع ظاحل     
شبکه معابر هم نتایج نشان داد که محالت نیلوفر و باغ صبا (سهروردی) دارای بیش هب یسرتسد نازیم نیرت
دارای عرض بیش از  8متر هستند و کمترین میزان دسترسی به معابر ب زا شیب ضرع ا

رباعم      

    8مت  ر ممتعل تالحم هب ق    

خواجه نظام الملک و ارامنه در نیمه شرقی و جنوب شرقی منطقه  7شهر تهران میباشند.
در یک نتیجهگیری کلی می توان گفت که یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای متعددی درباره موض دروم عو   
نظر همخوانی دارد که طی سالهای اخیر در ایران انجام شده است .یافتههای مطالعه حاضر ،مطالعه زنگنه شه و یکر
همکاران ( )6931را در زمینه نقش شبکه معابر بر میزان تاب آوری کالبدی تایید می کند .همچن هعلاطم جیاتن اب نی     
ملکی و همکاران ( )6931که معتقدند که مناطقی از شهر اردبیل که نوساز هستند از تابآوری مناسبتری نس هب تب   
ته یا ی قیقحت جیاتن اب       حی یرد
مناطق با بافت فرسوده برخوردارند ،تا حدودی مشابه است .از طرف دیگر تف وا ت ت
سورشجانی و همکاران ( )7931دارد .در این تحقیق مقاومت زیرساخت بیشترین تاثیر را بر تاب آوری کالب دراد ید
درحالی که در پژوهش حاضر همانند مطالعه زنگانه و همکاران شبکه معابر و دسترسی به فضای سبز بیشترین تایر را

ت-
بر تاب آوری کالبدی دارند عالوه بر این با مطالعه ملکی و همکاران ( )6931و رضایی و همکاران ( )4931تف وا ت ت
هایی را از نظر روش کار دارد.
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Abstract
The present study is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical
method. First, using library studies such as the study of texts related to the subject and
previous research and using the opinions of experts in this field, effective criteria for
determining the physical dimensions of the city against earthquakes and finally using
FANP and TOPSIS model to analyze data will be. For this purpose, after reviewing the
relevant theoretical and experimental texts and formulating the theoretical framework
of the research, the explanatory indicators of the subject under study have been
identified and selected. First, factor analysis was performed with selected indicators.
First, factor analysis was performed with selected indicators. The selected indicators
were then placed in a network structure; and finally, the weight of each of the criteria
and indicators was determined using the ANP method. SUPER DECISION software
has been used to do this. Finally, the data is analyzed using the TOPSIS model. The
results of factor analysis showed that five factors were identified as the final
determinant of physical resilience in the study area, so that the first factor with
24.573% had the greatest effect on physical resilience in region 7. The results showed
that this factor, along with the second factor, explains about 42% of the physical
dimensions of resilience in the region. By placing the factor load obtained from the
factor analysis in the ANP model, the significance coefficient of the index was
obtained. The results of the ANP model showed that the two indicators of access to
passages with suitable width and access to green space with a coefficient of 0.110 have
the greatest effect on the physical reflection of Tehran's 7th district. Finally, using the
TOPSIS model, the neighborhoods were ranked The results of TOPSIS model show
that there is a big difference in terms of physical resilience between neighborhoods in
the study area, so that Bahar neighborhood with 0.568, Niloufar with 0.576 and
Abbasabad with 0.498 have the highest physical resilience. On the opposite side of
Nezamabad neighborhoods with 0.340, Shargh 0.341 and Khajeh Nezam Al-Molk
with 0.346 have the lowest level of physical resilience in region 7.
Keywords: Physical Resilience, Zone 7 of Tehran, Earthquake, FANP Model,
TOPSIS Model
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