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مقدمه 
گسترة جغرافیایی ایران از نظر احتمال وقوع حوادث بهویژه زلزله ،از آسیبپذیرترین بخشهای کرة زمین است .هرساله
وقوع این حوادث موجب خسارتهای جانی و مالی فراوان میشود و گسترههای شهری نیز همواره با اینگونه بالیا مواجه
میشوند .بهنظر میرسد برنامهریزی خاص برای مصونسازی هرچه بیشتر فضاهای شهری اهمیت شایانی دارد .شهرها
بهدلیل تمرکز جمعیت و سرمایهگذاریهای اقتصادی بهشدت آسیب میبینند و این فضاها از آغاز تشکیل خود ،فرم و
ساختار خاصی برای رشد انتخاب کردهاند و در گذر زمان نیز گسترش یافتهاند (لطیفی .)1 :1389 ،به عبارت دیگر ،با توجه
به آنکه بیش از  60درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و شهرهای کشور نیز عمدتاً از نظر بافت ،عمر بنا و مصالح
بهکاررفته در ساختمانها شرایط مناسبی ندارند ،برنامهریزی شهری برای کاهش آسیبهای ناشی از زلزله ضروری است.
یکی از جنبههای این برنامهریزی ،توجه به الگوی بافت شهر و بررسی نقش آن در افزایش یا کاهش خسارات زلزله است.
درواقع با آیندهنگری صحیح به چگونگی رفتار بافت شهر در مواجهه با زلزله ،اقدامات پیشگیرانهای برای کاهش خسارات
صورت میگیرد .هدف این پژوهش معرفی و کاربست رویکرد تابآوری شهری در مقابل زمینلرزه و برنامهریزی برای
دستیابی به ارائة مدل مطلوب بهمنظور ارتقای سطح تابآوری کالنشهر تهران و کاهش تأثیرات زمینلرزه در مناطق
شهری کالنشهر تهران است.

مبانینظری
تابآوریدرشهر؛ماهیتومفاهیم 
تابآوریو 


انسانها معموالً در برابر شرایط نامساعد ،خطرها و نامالیمات احساس بیپناهی میکنند و در بسیاری از مواقع نیز سعی
میکنند خطرها و موقعیت ناگوار را تحمل کنند که سبب میشود به نتایج غیرمنتظرهای دست یابند .توانایی اجرای این حالت
در حوزة علوم اجتماعی ،انعطافپذیری یا «تابآوری» نام دارد (حمزهئی طهرانی و همکاران .)121 :1395 ،بسیاری معتقدند
تابآوری از واژة  Resilienceگرفته شده است که در فرهنگ لغت «مری ام وبستر» به دو صورت تعریف شده است .نخست
بهعنوان توانایی کشسانی بدن برای بازگشت به سایز خود پس از تغییر شکل ،بهویژه تغییر شکلهایی که بهدلیل تنشهای
متوالی ایجاد میشود و دوم توانایی برای بازیابی یا سازگاری آسان با بدبختی یا تغییر است .وجه مشترک همة تعاریف
ذکرشده توانایی بازگشت به حالت اولیه ،پیرو حادثه یا اتفاقی ناخوشایند است .البته الزمة این امر این است که مجموعه در
وهلة نخست بتواند در برابر حوادث مقاومت کند .تابآوری یعنی توانایی مقاومت در برابر سختیها و مشکالت ،انطباق با
وضعیت بحرانی و خروج از بحران؛ بهگونهای که نهتنها تواناییها و قابلیتهای یک فرد ،سازمان یا جامعه کاهش نمییابد،
بلکه ضمن حفظ آنها قدرت گذار به شرایط بهتر نیز فراهم میشود .تابآوری مفهومی اکولوژیکی است که «هولینگ»1
( )1973در مقالة تابآوری و مقاومت سیستمهای اکولوژیکی بیان کرده است .وی واژة تابآوری در اکوسیستم را معیاری از
توانایی اکوسیستم برای جذب تغییرات تعریف کرده است که مقاومت قبلی را دارند .همچنین او تابآوری را با مفهوم
پایداری ،یعنی توانایی سیستم برای بازگشت به حالت تعادل پس از اختالل موقتی مقایسه میکند؛ یعنی هرچه سریعتر یک
سیستم به حالت تعادل خود بازگردد ،پایداری آن بیشتر میشود .از نظر هولینگ ،تابآوری و پایداری دو ویژگی مهم در
سیستمهای اکولوژیکی هستند .تابآوری شهر معیاری برای سنجش میزان توانایی نظام ( )Systemشهری بهمنظور جذب
تغییرات و سازماندهی مجدد تغییرات حاصل از اختالالت ،پایداری شهر و ظرفیتسازی است (فرزاد بهتاش و همکاران،
 .)113 :1391میتوان بهترین طبقهبندی از تابآوری را در جدول  1مشاهده کرد.
1. Holling
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کالنشهرتهراندربرابرسوانحطبیعی...
تابآوری 
ارتقایسطح 
تابآوری 
دستهبندیتعاریف 

جدول.1
برپایةسازگاری 
تأکید بر
 خودسازماندهیحفظظظظ سظظظاختارهایبنیادی
افظظظزایش ظرفیظظظتیادگیری 

برپایةدیدگاه

چشماندازبلندمدت 
برپایة 

برپایةمفهومپایداری 

تأکید بر
 فرایند بازیابی بلندمدت بعد از یکسانحه
معیاری در طول زمان برای بازیابییا برگشت به عقب برای حفظ تعادل
-برگشت سریع به مسیر قبلی رشد

تأکید بر
پاسظظظظداری بظظظظه بقظظظظایطوالنیمظدت ،بظدون کظاهش
کیفیت زندگی اشاره دارد
وابستگی به منابع طبیعی-استفادة پایدارتر از منابع جامع

اکولوژی 
تأکید بر
ساختار سیستم و ظرفیظتخودسازماندهی مجدد آن
تاب آوری در برابر سظوانحبهعنوان فرایند

برپایةعکس
بپذیری 
آسی 
موجب دور تسلسل مظی شظود؛یعنی جامعه آسظیب پظذیر اسظت،
چون تظابآور نیسظت و تظابآور
نیست ،چون آسیبپذیر است.

منبع:رضاییورفیعیان 1391،

تابآوری 
شاخصهای 

ابعاد،معیارهاو

با توجه به مدلهای مختلف و مطالعات پژوهشگران و صاحبنظران مختلف پیرامون موضوع تابآوری ،ارتباط معیارها و
شاخصهایی در آنها برای ارزیابی تابآوری ارائه شده است؛ از اینرو ضروری است در پژوهشها تعیین شود کدامیک از این
شاخصها تبیینکنندة نتایج مربوط به تابآوری و میزان ارتباط آنها هستند و آیا این عوامل ناشی از فرایندهای اساسیتر
هستند؛ به همین دلیل مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است به شاخصهایی برای ارزیابی تابآوری اشاره کردهاند
( .)Cutter et al., 2008: 10تعیین شاخصها از این نظر مهم است که بهعنوان مجموعهای از شرایط اولیه عمل میکند که
کارایی برنامهها ،سیاستها و مداخالتی را که به شکلی خاص برای بهبود تابآوری سوانح طراحی شدهاند اندازهگیری میکند.
ارزیابی و سنجش شرایط اولیه که به تابآوری جامعه منجر میشود ،نهتنها حیاتی است .همچنین اندازهگیری عوامل سهیم در
آثار نامطلوب و کاهش ظرفیت جامعه در زمان واکنش و بازگشت جامعه به حالت اولیه بعد از سوانح نیز به همان اندازه اهمیت
دارد (همان .)4 :رفیعیان شاخصهای مطلوب برای سنجش تابآوری را در قالب ابعاد چهارگانة اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و
کالبدی-محیطی پیشنهاد میکند که در جدول  2آمده است (رفیعیان ،رضایی.)13 :1389 ،
تابآوری 
استفادهشدهبرایایجادشاخص 

شاخصهای

جدول.2ابعادو
ابعاد 
اجتماعی
اقتصادی
نهادی
کالبدی -محیطی

تعریف 
از تفاوت ظرفیت اجتماعی در واکنش مثبت
نشاندادن ،انطباق با تغییرات و حفظ رفتار
سازگارانه و بازیابی یافتن از سوانح بهدست
میآید.
واکنش و سازگاری افراد و جوامع بهطوریکه
میتوانند خسارتهای بالقوة ناشی از سوانح را
کاهش دهند.
حاوی ویژگیهای مرتبط با تقلیل خطر،
برنامهریزی و تجربة سوانح قبلی است و متأثر از
ظرفیت جوامع برای کاهش خطر و اشتغال افراد
محلی در تقلیل خطر است.
ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازاریابی بعد از
سانحه ،مانند پناهگاهها واحدهای مسکونی و
زیرساختی مثل خطوط لوله ،جادهها و وابستگی
آنها به زیرساختهای دیگر

شاخصها 

آگاهی ،دانش ،مهارت ،نگرش ،سرمایة اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ،ارزشهای جامعه،
درک محلی از خطر ،خدمات مشاورهای ،سالمتی و رفاه ،کیفیت زندگی ،سن ،دسترسی،
زبان ،نیازهای ویژه ،دلبستگی به مکان ،تمایل به حفظ معیارهای فرهنگی
میزان خسارتها ،ظرفیت یا توانایی جبران خسارتها و توانایی برگشت به شرایط شغلی و
درآمدی مناسب ،دسترسی به خدمات مالی ،پسانداز ،بیمه ،احیای دوبارة فعالیتهای
اقتصادی بعد از سانحه
بستر ،زیرساخت ،روابط و عملکرد نهادها ،ویژگیهای فیزیکی نهادها مانند تعداد نهادهای
محلی ،دسترسی به اطالعات ،نیروهای آموزشدیده و داوطلب ،قوانین و مقررات ،نحوة
مدیریت یا واکنش به سوانح مثل ساختار سازمانی ،ظرفیت ،رهبری
خطوط لوله ،شبکة حملونقل ،کاربری زمین ،ظرفیت پناهگاه ،نوع مسکن ،کیفیت و قدمت
بنا ،مالکیت ،ارتفاع ساختمانها ،فضاهای بازی و سبز ،تراکم محیط ساختهشده ،دسترسی،
ویژگیهای جغرافیایی

منبعNorris, 2008; Vale et al., 2006; Adger, 2000, Cutter et al., 2008 and 2010; Maguire and Hagen, 2007; Adger, 2000; NRC, :
2006; Rose, 2004; pfefferbaum et al., 2005; Godschalk, 2007; ADPC, 2007; Mileti, 1999; Folke, 2005
بهنقلازرفیعیان،رضایی.1389 ،
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جدیدترین پژوهش در سال  2015- 2013با پشتیبانی بنیاد راکفلر بوده است که کارشناسان گروه

ARUP

انجام

دادهاند .برایناساس مطالعات وسیعی برای شناسایی صد شهر تابآور در دنیا انجام شده که معیار آنها برای  1546عامل
در ابتدا از سوی مشاوران استخراج شده است (عوامل مثبت و منفی) که حدود  25درصد عوامل تقریباً یکسان بودند .این
عوامل حذف و درنهایت  1178عامل منحصربهفرد ارزیابی شدند .پس از گروهبندی این عوامل ،این امر مدنظر قرار
گرفت .در این میان ،هیچگونه پیشداوری برای شهر انعطافپذیر صورت نگرفت و درنهایت ساختار کلی دستهبندی
عوامل و متغیرها به چهار بعد ،دوازده معیار و  47شاخص فرعی طبقهبندی شد که با تجزیه و تحلیل آنها میتوان به
انعطافپذیری شهر دست یافت

(2014: Vol. 1

 .)Arup,بهمنظور جلوگیری از افزایش آسیبپذیری ،تابآوری جامعة

محلی شناسایی و همچنین مشخص میشود چه قوتهایی در جامعهای که دستخوش سانحه است برای ساختن مسیر
امن توسعه در آینده وجود دارد که میتوان از آنها بهره گرفت .شناسایی تابآوری مردم برای طراحی و اجرای واکنش
مناسب به سوانح که تأثیرات توسعهای دارند ضرورت دارد (رضایی .)10 :1389 ،پژوهشهای کاربردی در امور مربوط به
ایمنسازی شهرها در برابر حوادث طبیعی سبب افزایش ابتکارات در طراحی و یافتن بهترین سیاستها خواهد شد؛
بنابراین برای دستیابی به این هدف ،برنامههای افزایش تابآوری و کاهش آسیبپذیری شهروندان و جامعه که در
معرض مخاطرات و سوانح طبیعی هستند در طرحهای توسعه شهری ضرورت دارد .در این پژوهش در نتیجة مطالعه و
تبیین رابطة تابآوری مدیران محلی بهمنظور کاهش تأثیرات سوانح طبیعی ،بهویژه زلزله بهمنظور شناخت بهتر اصول
تابآوری و راهبردهایی برای سیاستهای تقلیل خطر ،تبیین ارائة مدل مطلوب برای ارتقای سطح تابآوری اهمیت و
ضرورت فراوانی دارد.

معرفیمحدودۀموردمطالعه(منطقة12شهرتهران) 
محدودة مورد مطالعه شامل محلههای در معرض خطر زمینلرزه منطقة  12شهر تهران است .تابآورکردن شهر از
یکسو و وقوع بحران در سطح شهر از سوی دیگر بر همة مردم تأثیرگذار است .با توجه به اینکه محدودة پژوهش منطقة
 12شهر تهران است ،جامعة آماری پژوهش شامل همة شهروندان این منطقة است .جمعیت جامعة مورد بررسی در سال
 1390برابر  239.611است .برایناساس نگارنده به بهرهگیری از دو تیپ پرسشنامه و دریافت دیدگاههای دو گروه در
جامعة آماری پرداخته است .بدینترتیب که در پرسشنامة اول با بهرهگیری از فرمول کوکران به تعیین  384نمونه مبادرت
شد که پاسخگوی پرسشنامة عمومی خواهند بود .این بخش از جامعة آماری شهروندان ساکن در منطقه یا مسافران و
کاسبانی هستند که در سطح منطقه تردد دارند .از سوی دیگر ،با توجه به تخصصیبودن بخشی از اهداف طرح و
همچنین دادههای موجود ،در این پژوهش بهمنظور تحلیل بهتر در زمینة تابآوری منطقة  ،12نمونة مورد بررسی شامل
 35نفر از نخبگان و کارشناسان (تکنیک دلفی) سازمانهای مرتبط با تابآوری و ابعاد آن مشتمل بر فعاالن حوزههای
مختلف در منطقة  12است .این سازمانها شامل شهرداری منطقة  12و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
هستند.

کالنشهرتهراندربرابرسوانحطبیعی...
تابآوری 
ارتقایسطح 

سلسلهمراتبتقسیماتکشوری 

شکل.1موقعیتمنطقة12شهرتهراندر
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روشپژوهش 
پژوهش حاضر کاربردی است که یافتههای آن میتواند برای ایجاد مدل مطلوب تابآوری محلههای منطقة  12شهر
تهران بهمنظور کاهش تأثیرات زمینلرزه قابلاستفاده باشد .در این پژوهش از ترکیب روش تحلیل سلسلهمراتبی  AHPو
نتایج حاصل از پرسشنامه برای سنجش و مقایسة آسیبپذیری ناشی از زلزله در محدودههای انتخابی استفاده شده است.
برای جمعآوری اطالعات در این پایاننامه عالوهبر برداشتهای میدانی ،از نقشههای پایة سازمان نقشهبرداری کشور و
مجموعه مطالعات بررسی مسائل توسعة منطقة  12که مهندسان مشاور تهیه کردهاند استفاده شد .پردازش دادهها و
ساخت پایگاه اطالعاتی در نرمافزار  Arc Gisانجام شد و نتایج نهایی برای مقایسه و تحلیل در نرمافزار  SPSSبهدست
آمد .روش

AHP

یکی از روشهای مرسوم در وزندهی به معیارهای تصمیمگیری است .در این پژوهش برای تحلیل

میزان تعیین نواحی پرخطر و متراکم مسکونی فرسوده و امتیازبندی طیفهای مختلف آسیبپذیری بهعنوان گزینههای
پژوهش ،تولید نقشة پهنهبندی خطر زلزله و طراحی سناریوهای آسیبپذیری و تخمین تلفات ساختمانی و انسانی از این
روش استفاده شد .بهمنظور ارزیابی آسیبپذیری کلی در این پژوهش ،پس از آنکه وزن معیارها با استفاده از روش

AHP

(نرمافزار  )Expert choiceمحاسبه شد ،هرکدام از وزنها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در الیههای مربوط
اعمال و طیفهای مختلف آسیبپذیری امتیازبندی شدند .همچنین بررسی آنها با تحلیل همة شاخصها و
زیرشاخصهای پژوهش با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی صورت گرفت .در پژوهش حاضر ،با شناسایی و تدوین روابط
برنامهریزی شهری و مدیریت بحران زلزله ،راهکارهایی بهمنظور کاهش آسیبپذیری لرزهای در بافت فرسودة محلههای
منطقة  12تهران پیشنهاد شد .برای این منظور به چندین موضوع خرد شامل شناسایی و انتخاب شاخصهای ارزیابی
آسیبپذیری لرزهای ،استفاده از مدل  AHPبرای تحلیل میزان تأثیر هریک از شاخصها و تعیین نواحی پرخطر و متراکم
مسکونی فرسوده و امتیازبندی طیفهای مختلف آسیبپذیری بهعنوان گزینههای پژوهش ،تولید نقشة پهنهبندی خطر
زلزله ،طراحی سناریوهای آسیبپذیری و تخمین تلفات ساختمانی و انسانی و ارائة راهبردهای و سیاستهای مرتبط با
مدیریت بحران در محدودة مطالعاتی بهمنظور کاهش خسارتها و تلفات ناشی از وقوع زلزله پرداخته شد.
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تابآوری به تفکیک محله در
بهمنظور دستیابی به ابعاد  
شاخصهای مؤثردر بحران زلزله  

تجزیه و تحلیل 
منطقة12شهرتهران 

براساس اطالعات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و محاسبات پیچیده بهکمک متدولوژی استخراج توابع
شکنندگی (براساس گفتة سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران) استخراجشده شاخصهای مؤثر در بحران
زلزله در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی تعیین و به تفکیک محلهها امتیازگذاری شدند .شاخصهای درآمد،
اشتغال ،پوشش بیمة درمان ،تحصیالت دانشگاهی ،سواد ،خانوارهای مالک ،تعداد اعضای آموزشدیده ،جمعیت 60-15
سال ،درصد بافت مسکونی ،تراکم جمعیتی ،ساختمان نوساز ،آسیبناپذیری شبکة آب ،آسیبناپذیری شبکة برق،
آسیبناپذیری شبکة گاز ،آسیبناپذیری شبکة تلفن ثابت ،کیفیت عرض معابر ،فضای باز ،سازههای باالی هشت طبقه،
وجود مراکز امنیتی ،وجود پایگاه مدیریت بحران ،وجود مراکز نظامی و انتظامی ،وجود سرانة فضای سبز ،تعداد حوادث
شهری و حداکثر شتاب احتمالی بهصورت کیفی با توجه به تحلیل نقشهها نشان داده شده است .امتیاز شاخصهای مؤثر
در بحران زلزله به تفکیک محلهها در جدول  3آمده است .این امتیازات بین  0تا  10است .هرچه میزان این امتیازها
بیشتر باشد ،وضعیت شاخص بررسیشده در محلة مورد نظر مناسبتر است .جدول  3طبقهبندی امتیاز شاخص در محلة
مورد نظر ،رنگ نمادین آن و وضعیت شاخص را نشان میدهد.
.طبقهبندیامتیازشاخصدرمحلةموردنظر،رنگنمادینآنووضعیتشاخص

جدول3
امتیازکمی 
0-2
2-4
4-6
6-8
8-10

رنگ 

وضعیت 
بسیار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
بسیار مناسب

منبع:نگارندگان 

براساس تحلیل صورتگرفته در هریک از بخشها و شاخصها ،در ادامه الیههای مربوط به هریک از ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،کالبدی و نهادی در منطقة  12در قالب نقشههایی انجام شد که وضعیت هر محله و درنهایت کل منطقه نشان داده
شده است؛ از اینرو مقولة حاضر زمینهای برای تحلیل کمی تابآوری منطقه در برابر سوانح طبیعی بهویژه زلزله است .یافتهها
نشان میدهد در شاخص اشتغال ،محلة بازار بهترین وضعیت و محلة ایران بدترین وضعیت را دارند .در شاخص پوشش بیمة
درمان شهروندان ،محلة مختاری-تختی بهترین وضعیت و محلة ارگ-پامنار بدترین وضعیت را دارند .در شاخص تحصیالت
دانشگاهی شهروندان ،محلة ایران بهترین وضعیت و محلة هرندی بدترین وضعیت را دارند .در شاخص سواد شهروندان ،محلة
ایران بهترین وضعیت و محلة هرندی بدترین وضعیت را دارند .در شاخص میزان خانوارهای مالک ،محلة ایران بهترین وضعیت
و محلة بازار بدترین وضعیت را دارند .در شاخص تعداد اعضای آموزشدیده ،محلة ارگ-پامنار بهترین وضعیت و محلة کوثر
بدترین وضعیت را دارند .در شاخص جمعیت بین  15تا  60سال شهروندان ،محلة فردوسی بهترین وضعیت و محلة مختاری-
تختی بدترین وضعیت را دارند .در شاخص درصد بافت مسکونی ،محلة قیام بهترین وضعیت و محلة ارگ-پامنار بدترین
وضعیت را دارند .در شاخص تراکم جمعیت ،محلة ارگ-پامنار بهترین وضعیت و محلة کوثر بدترین وضعیت را دارند .در شاخص
میزان ساختمان نوساز ،محلة امامزاده یحیی بهترین وضعیت و محلة ایران بدترین وضعیت را دارند .در شاخص آسیبناپذیری
شبکة آب ،محله مختاری-تختی بهترین وضعیت و محلة فردوسی بدترین وضعیت را دارند .در شاخص آسیبناپذیری شبکة
برق ،محلة ارگ-پامنار بهترین وضعیت و محلة آبشار-دردار بدترین وضعیت را دارند .در شاخص آسیبناپذیری شبکة گاز ،محلة
آبشار-دردار بهترین وضعیت و محلة فردوسی بدترین وضعیت را دارند .در شاخص آسیبناپذیری شبکة تلفن ثابت ،محلة قیام
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بهترین وضعیت و محلة هرندی بدترین وضعیت را دارند .در شاخص کیفیت عرض معابر ،محلة ارگ-پامنار بهترین وضعیت و
محلة امامزاده یحیی بدترین وضعیت را دارند .در شاخص میزان وجود فضای باز محلهها ،محلة هرندی بهترین وضعیت و محلة
دروازه شمیران بدترین وضعیت را دارند .در شاخص میزان وجود سازههای باالی هشت طبقه ،محلة ایران بهترین وضعیت و
محلة فردوسی بدترین وضعیت را دارند .در شاخص میزان وجود مراکز امنیتی ،محلة فردوسی ،سنگلج و کوثر بهترین وضعیت و
محلة آبشار-دردار بدترین وضعیت را دارند .در شاخص میزان وجود پایگاه مدیریت بحران ،محلة مختاری-تختی بهترین
وضعیت و محلة قیام ،آبشار-دردار و دروازه شمیران بدترین وضعیت را دارند .در شاخص میزان وجود مراکز نظامی و انتظامی،
محلة بهارستان و فردوسی بهترین وضعیت و محلة امامزاده یحیی و کوثر بدترین وضعیت را دارند .در شاخص میزان وجود
سرانة فضای سبز ،محلة سنگلج بهترین وضعیت و محلة بازار بدترین وضعیت را دارند .در شاخص تعداد حوادث شهری ،محلة
قیام بهترین وضعیت و محلة بازار بدترین وضعیت را دارند .در شاخص میزان حداکثر شتاب احتمالی محلهها ،محلة مختاری-
تختی بهترین وضعیت و محلة آبشار-دردار بدترین وضعیت را دارند.
تحلیلهای صورت

آسیبپذیری ناشی از زلزله براساس 

محلههای منطقة  12شهر تهران از نظر 
ارزیابی  
دادههایپایه 
بهرهگیریاز 
گرفتهبا 

تحلیل صورتگرفته نشان میدهد هریک از محلههای منطقة  12در ابعاد و ویژگیهای مختلف با شرایط مختلف
توانمندی در مقابله با سوانح و آسیبها در مقیاس کاربریها و خدمات مختلف مواجه هستند .در این بخش با جمعبندی
مطالب فوق ،شاخصهای مؤثر در رخداد سوانح طبیعی همچون زلزله به تفکیک محلهها از نظر آسیبپذیری رتبهبندی
میشنود .بدینمنظور شاخصهای مؤثر در ارزیابی آسیبپذیری محلههای ناشی از زلزله بهکمک تعیین ضرایب
امتیازگذاری و سپس با استفاده از روش میانگین وزنی ،محلهها از نظر آسیبپذیری رتبهگذاری میشوند .میانگین وزنی
هرکدام از محلههای منطقة  12تهران از ضرب امتیاز شاخصها در ضرایب تعیینشده توسط نگارنده بهدست آمده است.
جدول  3رتبهگذاری محلههای منطقة  12تهران از نظر آسیبپذیری در برابر بحران زلزله را به روش میانگین وزنی نشان
میدهد .براساس جدول  4محلة مختاری-تختی و ارگ-پامنار در بهترین وضعیت و محلة آبشار-دردار و بازار در بدترین
وضعیت از نظر آسیبپذیری در برابر بحران زلزله قرار دارند
آسیبپذیریدربرابربحرانزلزلهبهروشمیانگینوزنی 

محلههایمنطقة12تهرانازنظر
جدول.4رتبهگذاری 
ناممحله
ارگ -پامنار
امامزاده یحیی
ایران
آبشار -دردار
بازار
بهارستان
مختاری-تختی
دروازه شمیران
سنگلج
هرندی
فردوسی
قیام
کوثر
منبع:نگارندگان 

میانگینوزنیساده
5/58
5/22
5/13
4/87
4/98
5/07
5/71
5/10
5/43
5/47
5/23
5/03
5/15

آسیبپذیری

رتبه
12
8
6
1
2
4
13
5
10
11
9
3
7
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براساس یافتههای جدول  ،3رتبهگذاری محلههای منطقة  12تهران از نظر آسیبپذیری در برابر بحران زلزله به
روش میانگین وزنی در شکل  2آمده است.

تهیهکننده:نگارندگان

آسیبپذیریدربرابربحرانزلزله 

محلههایمنطقة12تهرانازنظر
شکل .2



منبع:نگارندگان 

بر اساس شکل  2محلة مختاری-تختی و ارگ-پامنار در بهترین وضعیت و محلة آبشار-دردار و بازار در بدترین
وضعیت از نظر آسیبپذیری در برابر بحران زلزله قرار دارند .به عبارت دیگر محلة آبشار-دردار در رتبة اول (بهترین) و
محلة مختاری -تختی در رتبة سیزدهم (بدترین) قرار دارند .سایر محلهها نیز بهترتیب شامل بازار ،قیام ،بهارستان ،دروازه
شمیران ،ایران ،کوثر ،امامزاده یحیی ،فردوسی ،سنگلج ،هرندی و ارگ-پامنار هستند.
تابآوریزلزلةمنطقة12تهران 
تابآوریباارتقایسطح 
همبستگیابعادموردبررسی 
بررسی 
ضریب همبستگی پیرسون میان این دو متغیر در محلههای منطقة  12برابر با  0/567است .سطح معناداری رابطه در ناحیة
آلفای  0/01و اطمینان  0/99برابر  0/000است؛ پس میان مؤلفة بعد اجتماعی و ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقة 12
تهران رابطة معنادار باالیی (همبستگی ناقص ،خطی مثبت و متوسط بین دو متغیر) وجود دارد؛ بنابراین فرض  0Hمبنی بر
نبودن رابطة این دو متغیر به نفع  1Hرد میشود .به عبارت دیگر هرچه مؤلفة بعد اجتماعی در محلههای منطقة  12ارتقا
یابد ،نسبت تابآوری زلزله منطقه ارتقا مییابد و تأثیر بیشتری بر کاهش آسیبپذیری منطقه خواهد داشت.
همبستگیپیرسون
تابآوریزلزلةمنطقه12تهرانازطریقضریب 
تابآوریباارتقایسطح 
جدول.5میزانهمبستگیبعداجتماعی 
تابآوریزلزلةمنطقة12تهران
تابآوریباباارتقایسطح 
ضریبهمبستگیبعداجتماعی 

بعد اجتماعی

ارتقای سطح تابآوری زلزله

بعد اجتماعی

همبستگی پیرسون

** 0/567

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

384
** همبستگی معنادار در سطح 0/01

منبع:نگارندگان 1396،

384
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تابآوریزلزلةمنطقة12تهران 
تابآوریباارتقایسطح 
همبستگیپیرسونمیانبعداقتصادی 

ضریب همبستگی پیرسون میان این دو متغیر در محلههای منطقة  12برابر با  0/791و سطح معناداری رابطه در ناحیة
آلفای  0/01و اطمینان  0/99برابر  0/000است؛ پس میان مؤلفة بعد اقتصادی و ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقة 12
تهران رابطة معنادار بسیار باالیی (همبستگی ناقص ،خطی مثبت و قوی بین دو متغیر) وجود دارد؛ بنابراین فرض

0H

مبنی بر نبودن رابطة میان این دو متغیر به نفع  1Hرد میشود .به عبارت دیگر ،هرچه مؤلفة بعد اقتصادی در محلههای
منطقة  12ارتقا یابد ،تابآوری زلزلة منطقه ارتقا مییابد و تأثیر بیشتری بر کاهش آسیبپذیری منطقه دارد.
همبستگی
بهکمکضریب 
تابآوریزلزلةمنطقة12تهران 
تابآوریباارتقایسطح 
جدول.6میزانهمبستگیبعداقتصادی 
پیرسون
تابآوریزلزلةمنطقة12تهران
تابآوریباارتقایسطح 
ضریبهمبستگیبعداقتصادی 

بعد اقتصادی

ارتقای سطح تابآوری زلزله

بعد اقتصادی

همبستگی پیرسون

** 0/791

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

384

384

** همبستگی معنادار در سطح 0/01
منبع:نگارندگان 1396،

تابآوریزلزلةمنطقة12تهران
تابآوریباارتقایسطح 
همبستگیپیرسونمیانبعدنهادی 

ضریب همبستگی پیرسون این دو متغیر در محلههای منطقة  12برابر با  0/782است .سطح معناداری رابطه نیز در ناحیة
آلفای  0/01و اطمینان  0/99برابر  0/000است؛ پس میان مؤلفة بعد نهادی و ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقة 12
تهران رابطة معنادار بسیار باالیی (بیانگر همبستگی ناقص ،خطی مثبت و قوی بین دو متغیر) وجود دارد؛ بنابراین فرض
 0Hمبنی بر نبودن رابطة میان این دو متغیر به نفع  1Hرد میشود .به عبارت دیگر هرچه مؤلفة بعد نهادی در محلههای
منطقة  12ارتقا یابد ،تابآوری زلزلة منطقة ارتقا مییابد و تأثیر بیشتری بر کاهش آسیبپذیری منطقه دارد.
تابآوریزلزلةمنطقة12تهرانازطریقضریبهمبستگیپیرسون
تابآوریباارتقایسطح 
جدول.7میزانهمبستگیبعدنهادی 
تابآوریزلزلةمنطقة12تهران
تابآوریباارتقایسطح 
ضریبهمبستگیبعدنهادی 

بعد نهادی

ارتقای سطح تابآوری زلزله

بعد نهادی

همبستگی پیرسون

** 0/782

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

384

384

** همبستگی معنادار در سطح 0/01
منبع:نگارندگان1396،

تابآوریزلزلةمنطقة12تهران 
تابآوریباارتقایسطح 
همبستگیپیرسونمیانبعدکالبدی-محیطی 

ضریب همبستگی پیرسون میان این دو متغیر در محلههای منطقة  12برابر  0/642و سطح معناداری رابطه در ناحیة
آلفای  0/01و اطمینان  0/99برابر  0/000است؛ پس میان مؤلفة بعد کالبدی -محیطی و ارتقای سطح تابآوری زلزلة
منطقة  12تهران رابطة معناداری بسیار باالیی (همبستگی ناقص ،خطی مثبت و قوی میان دو متغیر) وجود دارد؛ بنابراین
فرض  0Hمبنی بر نبودن رابطة این دو متغیر به نفع  1Hرد میشود .به عبارت دیگر هرچه مؤلفة بعد کالبدی-محیطی در
محلههای منطقة  12ارتقا یابد ،تابآوری زلزله منطقه بیشتر میشود و تأثیر بیشتری بر کاهش آسیبپذیری منطقه دارد.
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تابآوریزلزلةمنطقة12تهرانازطریقضریبهم
تابآوریباارتقایسطح 
جدول.8میزانهمبستگیبعدکالبدی-محیطی 
بستگیپیرسون
تابآوریزلزلةمنطقة12تهران
تابآوریباارتقایسطح 
ضریبهمبستگیبعدکالبدی 
ارتقای سطح تابآوری زلزله

بعد کالبدی

همبستگی پیرسون

** 0/642

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

384

بعد کالبدی

384

** همبستگی معنادار در سطح 0/01
منبع:نگارندگان 1396،

بحثویافتهها 
متغیرهایی با مقادیر بزرگتر از  0/8رابطة بسیار قوی ،مقادیر بین  0/6تا  0/8رابطة قوی ،مقادیر بین  0/4تا  0/6رابطة
متوسط و مقادیر کمتر از  0/4رابطة ضعیف یا بسیار ضعیف دارند .بررسیها نشان میدهد میان ابعاد اقتصادی ،نهادی و
کالبدی-محیطی تابآوری و میزان همبستگی آنها با ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقه  12تهران همبستگی
قدرتمندی وجود دارد .همچنین میان بعد اجتماعی تابآوری و میزان همبستگی آن با ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقة
 12تهران همبستگی متوسطی وجود دارد.
تابآوریزلزلةمنطقة12تهران
تابآوریباارتقایسطح 
جدول.9جهتوشدتهمبستگیابعاد 
تابآوری 
ابعاد 

اجتماعی

اقتصادی

نهادی

کالبدی-محیطی

ضریب همبستگی با متغیر تابآوری

0/567

0/791

0/782

0/642

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

جهت همبستگی

خطی مثبت

خطی مثبت

خطی مثبت

خطی مثبت

شدت همبستگی

ناقص متوسط

ناقص قوی

ناقص قوی

ناقص قوی

منبع:نگارندگان 1396،

تابآوری زلزله منطقة
(ابعادتابآوری شهری)بر ارتقای سطح  

تحلیل رگرسیونی از تأثیر متغیرهای مستقل 
12تهران 

ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقة  12تهران متغیر مالک (وابسته) است و ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و کالبدی-
محیطی مستقل هستند .جدول  10خالصة مدل رگرسیون را نشان میدهد .جدول  10مقادیر ضریب همبستگی چندگانه
( )Rو مجذور ضریب همبستگی چندگانه ( )R Squareرا نشان میدهد .مقدار ضریب همبستگی چندگانه ( )Rبرابر است
با  0/771که به همبستگی سادة دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر اشاره میکند .همانطور که از مقدار
( Rضریب همبستگی چندگانة بین دو متغیر) مشخص است ،میان دو ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقة  12تهران ،ابعاد
تابآوری منطقه و متغیرهای وابستة آن ،همبستگی فراوانی وجود دارد .مقدار مجذور ضریب همبستگی چندگانه (

R

 )Squareنشان میدهد چه مقدار از متغیر تأثیرپذیرنده (وابسته) یعنی ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقة  12تهران
بهکمک متغیر مؤثر (مستقل) یعنی تابآوری و ابعاد و متغیرهای وابستة آن تبیین میشود .براساس این فرض ،تابآوری
و ابعاد آن  59درصد تغییرات تابآوری منطقه را در برابر زلزله تبیین میکند که درواقع مقدار نسبتاً مناسبی است؛ بنابراین
مابقی تغییرات یعنی  41درصد که به مجذور کمیت خطا  e2معروف است متأثر از متغیرهای خارج از مدل است.
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تابآوری 
ارتقایسطح 
تابآوریمنطقة 12
جدول.10میزانتبیین 
تابآوریزلزله 
ارتقایسطح 
ابعاد تابآوری

ضریب همبستگی چندگانه
()R

مجذور ضریب همبستگی چندگانه ()R2

ضریب تعیین تعدیلشده

خطای استاندارد برآورد

0/595

0/591

0/818

0/771

پیشبینی (ثابت) :ابعاد تابآوری
متغیر تأثیرپذیرنده (وابسته) :ارتقای سطح تابآوری زلزله
منبع:نگارندگان 1396،

جدول  10نشان میدهد مقدار  Rبرابر است با  0/771که همبستگی ساده میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل و
به عبارتی شدت همبستگی را نشان میدهد .همانطور که از مقدار  Rنمایان است ،بین توانمندی و انعطافپذیری شهر و
متغیرهای مستقل همبستگی شدیدی وجود دارد .همچنین مقدار مجذور  )R2( Rنشان میدهد چه مقدار از متغیر وابسته
میتواند بهکمک متغیرهای مستقل تبیین شود .در جدول  ،10متغیرهای مستقل  59/1درصد تغییرات تابآوری منطقه را
تبیین میکند که درواقع مقدار چشمگیری است .همچنین جدول  11معناداری مقادیر مجذور همبستگی را نشان میدهد.
این جدول که  ANOVAنام دارد نشان میدهد آیا مدل رگرسیون میتواند بهطور معناداری (و مناسبی) تغییرات متغیر
وابسته را پیشبینی کند .میزان معناداری ( )sigآزمون  Fدر جدول کمتر از  0/05است که بیان میکند مدل رگرسیونی
معنادار است؛ پس پیشبینیکنندة مناسبی است .مطابق با جدول  11میزان معناداری آماری مدل رگرسیون ( )0/000کمتر
از  0/05است؛ درنتیجه میتوان گفت مدل استفادهشده پیشبینیکنندة خوبی برای ابعاد تابآوری و شاخصهای وابستة
آن است .در این رابطه نیز مدل رگرسیون معنادار است .همچنین میزان  fدر جدول  139/223بوده که در سطح ()0/000
معنادار است و نشان میدهد ابعاد تابآوری و شاخصهای وابستة آن از تبیین نسبتاً باالیی برخوردار هستند و قادرند
میزان تغییرات و واریانس متغیر تأثیرپذیرنده (وابسته) یعنی ارتقای سطح تابآوری زلزله را تا حدودی توضیح دهند.
شاخصهایوابسته

تابآوریو
تابآوریزلزلهبااستفادهازابعاد 
یشبینیمیزانتغییراتارتقایسطح 
جدول.11پ 
تابآوریزلزله 
ارتقایسطح 

ابعاد تابآوری

سطح

مجموع مجذورات

انحراف معیار

مجذور میانگین

F

رگرسیون

372/786

4

93/196

139/223

0/000

باقیمانده

253/704

379

0/669

-

-

مجموع

626/490

383

-

-

-

معناداری

متغیر تأثیرپذیرنده :ارتقای سطح تابآوری زلزله
پیشبینی (ثابت) :ابعاد تابآوری
منبع:نگارندگان 1396،

پس از بیان مشخصات کلی از مدل رگرسیون که ارتباط متغیر مستقل (ابعاد تابآوری و شاخصهای وابسته) و متغیر
وابسته (ارتقای سطح تابآوری زلزله) را نشان میدهد ،در ادامه نگارنده به تحلیل ارتباط و تأثیر هریک از ابعاد چهارگانة
ابعاد تابآوری بر ارتقای سطح تابآوری زلزله در قالب تحلیل رگرسیونی پرداخته است .در این مقوله ضرایب رگرسیون
متغیرهای پیشبینی (مستقل) نشان داده میشود که براساس مقدار ثابت و بعد اجتماعی با توجه به سطح معناداری
( )0/000معنادار شدهاند .ضریب رگرسیون استانداردشده ( )Betaبرابر با  0/102است که نشاندهندة میزان تأثیر بعد
اجتماعی بر ارتقای سطح تابآوری زلزله است .همچنین میزان  tدر این رابطه از آنجا که بزرگتر از  3است ( )3/837در
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سطح  0/01بیانگر آن است که بعد اجتماعی تأثیر معناداری بر تبیین ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقة  12شهر تهران
دارد؛ بنابراین با توجه به جدول  ،12ضریب رگرسیون استانداردشده برای متغیر امنیت  0/102در سطح خطای کوچکتر از
 0/01معنادار است؛ پس میتوان بیان کرد بعد اجتماعی بر ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقة  12مؤثر است؛ یعنی با
ارتقای شاخصهای بعد اجتماعی تابآوری و دستیابی به تابآوری اجتماعی در منطقة  ،12ارتقای سطح تابآوری زلزله
به مقدار  0/102انحراف استاندارد افزایش مییابد.
(تابآوریاجتماعی)
تابآوری 
تابآوریزلزلهبااستفادهازبعداجتماعی 
جدول.12اطالعاتمربوطبهارتقایسطح 
تابآوریزلزله 
ارتقایسطح 
بعد اجتماعی-تابآوری

ضرایب غیراستاندارد
ضریب رگرسیون
استانداردنشده ()B
ثابت
بعد اجتماعی
تابآوری

ضرایب استاندارد

خطای انحراف معیار

0/366

0/099

0/105

0/057

ضریب رگرسیون استانداردشده
()Beta

0/102

اهمیت متغیر

سطح

مستقل ()t

معناداری

3/715

0/000

3/837

0/037

متغیر تأثیرپذیرنده (وابسته) :ارتقای سطح تابآوری زلزله 
منبع:نگارندگان1396،

براساس جدول  ،12مقدار ثابت و بعد اقتصادی با توجه به سطح معناداری ( )0/000معنادار شدهاند .ضریب رگرسیون
استانداردشده ( )Betaبرابر با  0/102است که بیانکنندة میزان تأثیر بعد اقتصادی بر ارتقای سطح تابآوری زلزله است.
همچنین میزان  tدر این رابطه از آنجا که بیشتر از  3است ( )4/625در سطح  0/01نشان میدهد بعد اقتصادی تأثیر معنا
داری بر تبیین ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقة  12شهر تهران دارد؛ بنابراین ضریب رگرسیون استانداردشده برای بعد
اقتصادی  0/102در سطح خطای کوچکتر از  0/01معنادار است؛ پس میتوان گفت بعد اقتصادی بر ارتقای سطح
تابآوری زلزلة منطقة  12مؤثر است؛ یعنی با ارتقای شاخصهای بعد اقتصادی تابآوری و دستیابی به تابآوری
اقتصادی در منطقة  ،12ارتقای سطح تابآوری زلزله به مقدار  0/102انحراف استاندارد افزایش مییابد.
(تابآوریاقتصادی)
تابآوری 
تابآوریزلزلهبااستفادهازبعداقتصادی 
جدول.13اطالعاتمربوطبهارتقایسطح 
تابآوریزلزله 
ارتقایسطح 
بعد اقتصادی-تابآوری

ضرایب غیراستاندارد
ضریب رگرسیون

خطای انحراف معیار

استانداردنشده ()B

ضرایب استاندارد

اهمیت متغیر

سطح

ضریب رگرسیون استانداردشده

مستقل ()t

معناداری

()Beta

ثابت

0/366

0/099

بعد اقتصادی

0/473

0/102

0/382

3/715

0/000

4/625

0/000

تابآوری
متغیر تأثیرپذیرنده (وابسته) :ارتقای سطح تابآوری زلزله
منبع:نگارندگان 1396،

براساس جدول  ،13مقدار ثابت و بعد نهادی با توجه به سطح معناداری ( )0/000معنادار شدهاند .ضریب رگرسیون
استانداردشده ( )Betaبرابر با  0/190است که نشاندهندة میزان تأثیر بعد نهادی بر ارتقای سطح تابآوری زلزله است.
همچنین میزان  tدر این رابطه از آنجا که بزرگتر از  3است ( )3/594در سطح  0/01بیانگر آن است که بعد نهادی تأثیر
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تابآوری 
ارتقایسطح 

معناداری بر تبیین ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقة  12شهر تهران دارد؛ بنابراین ضریب رگرسیون استانداردشده برای
بعد نهادی  0/190در سطح خطای کوچکتر از  0/01معنادار است؛ پس میتوان گفت بعد نهادی بر ارتقای سطح
تابآوری زلزلة منطقة  12مؤثر است؛ یعنی با ارتقای شاخصهای بعد نهادی تابآوری و دستیابی به تابآوری نهادی در
منطقة  ،12ارتقای سطح تابآوری زلزله به مقدار  0/190انحراف استاندارد افزایش مییابد.
(تابآورینهادی)
تابآوری 
تابآوریزلزلهبااستفادهازبعدنهادی 
جدول.14اطالعاتمربوطبهارتقایسطح 
تابآوریزلزله 
ارتقایسطح 
بعد نهادی-ی تابآوری

ضرایب غیراستاندارد
ضریب رگرسیون
استانداردنشده ()B
ثابت
بعد نهادی
تابآوری

ضرایب استاندارد

خطای انحراف معیار

0/366

0/099

0/190

0/073

ضریب رگرسیون
استانداردشده ()Beta

0/203

اهمیت متغیر

سطح

مستقل ()t

معناداری

3/715

0/000

3/594

0/010

متغیر تأثیرپذیرنده (وابسته) :ارتقای سطح تابآوری زلزله 

براساس جدول  14مقدار ثابت و بعد نهادی با توجه به سطح معناداری ( )0/000معنادار شدهاند .ضریب رگرسیون
استانداردشده ( )Betaبرابر با  0/136است که نشاندهندة میزان تأثیر بعد کالبدی-محیطی بر ارتقای سطح تابآوری
زلزله است .همچنین میزان  tدر این رابطه از آنجا که بزرگتر از  3است ( )4/577در سطح  0/01بیانگر آن است که بعد
کالبدی-محیطی تأثیر معناداری بر تبیین ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقة  12شهر تهران دارد؛ بنابراین ضریب
رگرسیون استانداردشده برای متغیر امنیت  0/136در سطح خطای کوچکتر از  0/01معنادار است؛ پس میتوان بیان کرد
بعد کالبدی-محیطی بر ارتقای سطح تابآوری زلزلة منطقة  12مؤثر است؛ یعنی با ارتقای شاخصهای بعد کالبدی-
محیطی تابآوری و دستیابی به تابآوری کالبدی -محیطی در منطقة  ،12ارتقای سطح تابآوری زلزله به مقدار 0/136
انحراف استاندارد افزایش مییابد.
(تابآوریکالبدی-محیطی)
تابآوری 
تابآوریزلزلهبااستفادهازبعدکالبدی-محیطی 
جدول.15اطالعاتمربوطبهارتقایسطح 
بعد کالبدی -محیطی تابآوری

تابآوریزلزله 
ارتقایسطح 
ضرایب غیراستاندارد

ثابت
بعد کالبدی -محیطی
تابآوری

ضرایب استاندارد

ضریب رگرسیون

خطای انحراف

ضریب رگرسیون

استانداردنشده ()B

معیار

استانداردشده ()Beta

0/366

0/99

0/136

0/086

0/128

متغیر تأثیرپذیرنده (وابسته) :ارتقای سطح تابآوری زلزله 

منبع:نگارندگان 1396،


اهمیت متغیر

سطح

مستقل ()t

معناداری

3/715

0/000

4/577

0/016
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تابآوریمنطقة12دربرابرسوانحطبیعی(زلزله)
تحلیلسلسلهمراتبی()AHPابعاد 

ارگ-پامنار

امامزادهیحیی

ایران

آبشار-دردار

بازار

بهارستان

مختاری-تختی

دروازهشمیران

سنگلج

کالبدی-
محیطی

هرندی

میانگین
رتبهبندی

فردوسی

ابعاد

قیام

محلهها 


کوثر

محلههایمنطقة12شهرتهران 
تابآوری 
رتبهبندیبعدکالبدی-محیطی 
جدول.16میانگینو 

2/38
5

2/2
8

2/33
6

2/01
10

1/81
13

1/84
12

2/78
1

1/91
11

2/59
3

2/68
2

1/2
9

3/27
7

2/43
4

منبع:نگارندگان 

ارگ-پامنار

امامزادهیحیی

ایران

آبشار-دردار

بازار

بهارستان

مختاری-تختی

دروازهشمیران

سنگلج

هرندی

اجتماعی

میانگین
رتبهبندی

فردوسی

ابعاد

قیام

محلهها 


کوثر

محلههایمنطقة12شهرتهران
تابآوری 
رتبهبندیبعداجتماعی-فرهنگی 
جدول.17میانگینو 

2/21
9

2/39
6

2/97
1

2/63
3

2/47
5

2/54
4

2/13
10

2/33
7

1/95
12

1/94
13

2/84
2

2/27
8

2/04
11

منبع:نگارندگان

ارگپامنار

امامزادهیحیی

ایران

آبشار-دردار

بازار

بهارستان

مختاری-تختی

دروازهشمیران

سنگلج

هرندی

اقتصادی

میانگین
رتبهبندی

فردوسی

ابعاد

قیام

محلهها 


کوثر

محلههایمنطقة12شهرتهران 
تابآوری 
رتبهبندیبعداقتصادی 
جدول.18میانگینو 

1/96
12

2/44
6

2/04
11

2/21
8

2/08
10

2/75
2

2/94
1

2/53
4

2/60
3

1/90
13

2/14
9

2/40
7

2/49
5

منبع:نگارندگان 

ارگ-پامنار

امامزادهیحیی

ایران

آبشار-دردار

بازار

بهارستان

مختاری-تختی

دروازهشمیران

سنگلج

هرندی

نهادی

میانگین
رتبهبندی

فردوسی

ابعاد

قیام

محلهها 
 

کوثر

محلههایمنطقة12شهرتهران
تابآوری 
رتبهبندیبعدنهادی 
جدول.19میانگینو 

2/74

2/39

2/25

1/75

1/8

1/19

2/66

2/01

2/41

2/61

2/54

1/84

2/18

1

6

7

13

12

10

2

9

5

3

4

11

8

منبع:نگارندگان 

تابآوریزلزلةمنطقة12تهران 
تحلیلسلسلهمراتبی گویههایبعدکالبدی-زیرساختی 

در تحلیل گویههای بعد کالبدی-زیرساختی تابآوری در سطح محلههای منطقه ،هریک از محلهها دارای شرایط در
هریک از گویهها هستند .در بعد کالبدی-محیطی محلههای مختاری-تختی و هرندی بهترین وضعیت و محلههای بازار
و بهارستان بدترین وضعیت را از نظر تابآوری زلزله دارند.
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کالنشهرتهراندربرابرسوانحطبیعی...
تابآوری 
ارتقایسطح 

محلههایمنطقة 12
تابآوری 
رتبهبندیبعدکالبدی-محیطی 
شکل .3



منبع:نگارندگان 

تابآوریزلزلةمنطقة12تهران 
تحلیلسلسلهمراتبی گویههایبعداجتماعی-فرهنگی 

در تحلیل گویههای بعد اجتماعی-فرهنگی تابآوری در سطح محلههای منطقه ،بهترتیب محلههای ایران ،فردوسی،
آبشار–دربار ،بهارستان ،بازار ،امامزاده یحیی ،دروازه شمیران ،قیام ،ارگ پامنار ،مختاری-تختی ،کوثر ،سنگلج و هرندی
قرار دارند .یافتهها در بعد اجتماعی حاکی از آن است که محلههای ایران و فردوسی بهترین وضعیت و محلههای هرندی
و سنگلج بدترین وضعیت را از نظر تابآوری زلزله دارند.



محلههایمنطقة 12
تابآوری 
رتبهبندیبعداجتماعی-فرهنگی 
شکل .4
منبع:نگارندگان 

تابآوریزلزلةمنطقة12تهران 
تحلیلسلسلهمراتبی گویههایبعداقتصادی 

براساس تحلیل گویههای بعد اقتصادی تابآوری در سطح محلههای منطقه ،هریک از محلهها شرایطی در هریک از
گویهها دارند که ترتیب توانمندی و حتی آسیبپذیری آنها در جدول  19و شکل  5آمده است .برایناساس میزان
تابآوری اقتصادی محلههای منطقة  12شهر تهران به این ترتیب است که محلة مختاری-تختی در باالترین رتبه و
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هرندی در پایینترین رتبه قرار دارند .براساس شکل  ،5در بعد اقتصادی ،محلههای مختاری-تختی و بهارستان بهترین
وضعیت و محلههای هرندی و ارگ پامنار بدترین وضعیت را از نظر تابآوری زلزله دارند.

محلههایمنطقة 12
تابآوری 
رتبهبندیبعداقتصادی 
شکل .5
منبع:نگارندگان 

تابآوریزلزلةمنطقة12تهران 
برنامهریزی 

تحلیلسلسلهمراتبی گویههایبعدنهادی-

براساس تحلیل گویههای بعد نهادی تابآوری در سطح محلههای منطقه ،هریک از محلهها شرایطی در هریک از گویه
ها دارند که ترتیب توانمندی و حتی آسیبپذیری آنها در جدول  20و شکل  6آمده است.

تهیهکننده:نگارندگان

محلههایمنطقة 12
تابآوری 
رتبهبندیبعدنهادی 
شکل .6



منبع:نگارندگان 

درواقع در بعد نهادی ،محلههای ارگ پامنار و مختاری-تختی بهترین وضعیت و محلههای آبشار-دردار و بازار بدترین
وضعیت را از نظر تابآوری زلزله دارند.

1027

کالنشهرتهراندربرابرسوانحطبیعی...
تابآوری 
ارتقایسطح 

تابآوریزلزلةمنطقة12تهران
تحلیلسلسلهمراتبی ابعادارتقایسطح 
تابآوریزلزلةمنطقة12تهران 
جدول.20اولویتابعادارتقایسطح 
تابآوریزلزلةمنطقة12تهران 
ابعادارتقایسطح 

نماد 

وزننهایی 

اولویت 

بعد کالبدی-زیرساختی

E1

0/462

1

بعد اجتماعی-فرهنگی

E2

0/274

2

بعد اقتصادی

E3

0/086

3

بعد نهادی-برنامهریزی

E4

0/178

4

منبع:نگارندگان 

براساس دادههای کلی تحلیل سلسلهمراتبی از ابعاد تابآوری منطقة  12شهر تهران ،اولویت ابعاد ارتقای سطح
تابآوری زلزله منطقة  12تهران با اهمیت فراوان بعد کالبدی-زیرساختی با ضریب  0/462همراه است .به عبارت دیگر
در راستای بهبود شرایط موجود و ارتقای تابآوری منطقة  12در برابر سوانح طبیعی مانند زلزله باید بیشترین توجه را به
بعد کالبدی-زیرساختی (با ضریب  )0/462داشت پس از آن بعد اجتماعی-فرهنگی با ضریب  ،0/274بعد نهادی-
برنامهریزی با ضریب  0/178و درنهایت بعد اقتصادی با ضریب  0/86قرار دارند.
بر مبنای تحلیل کلی و دادههای صورتگرفته در ابعاد مختلف تابآوری و نیز شاخصها و گویههای هر بعد ،نقشة
کلی تابآوری منطقة  12شهر تهران بهصورت یکپارچه و به تفکیک نواحی در محلهها با تابآوری خیلی کم ،کم،
متوسط و خیلی زیاد در شکل  7آمده است.

تهیهکننده:نگارندگان

محلههایمنطقة 12
تابآوری 
رتبهبندیبعدنهادی 
شکل .7



منبع:نگارندگان 

بر اساس شکل  7میتوان پراکنش الگوی تابآوری منطقه را در طیف پنجگانة خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی
زیاد مشاهده کرد .براساس شکل و تلفیق الیهها بخشی از غرب ،جنوب و جنوب غربی منطقه تابآوری خیلی زیاد و
بخشهایی از شمال شرقی تابآوری خیلی کم دارند .سایر طیفها نیز در سطح منطقه توزیع شدهاند.
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نتیجهگیری 

آنچه در این پژوهش مدنظر است ،ارتقای سطح تابآوری کالنشهر تهران در برابر سوانح طبیعی با تأکید بر زلزله در
منطقة  12شهر تهران است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد براساس بررسیهای صورتگرفته در چارچوب نظری،
تابآوری شهری ابعاد و شاخصهایی دارد که این شاخصها بر میزان آنها اثرگذارند .در پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسی
میزان تابآوری منطقة  12با رویکرد و توجه به زلزله بهعنوان یکی از مهمترین سوانح طبیعی از چهار بعد مشتمل بر ابعاد
اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،نهادی و کالبدی-محیطی استفاده شده است که هریک از ابعاد مذکور با شاخصهای
متنوعی تعریف میشوند .در راستای تحلیل منطقه و جامعة آماری ضمن تهیة الیههای مختلف در هریک از ابعاد در
سطح منطقه و ترسیم نقشههای آسیبپذیری ،آسیبپذیری و تابآوری منطقه ،به تحلیل پرسشنامهای و آزمونهای
مختلف مبادرت شده است؛ بهطوریکه وضعیت کیفیت گویههای شاخصهای ابعاد تابآوری اجتماعی در سطح منطقه در
حد پایین و ضعیف قرار دارد .البته در سطح محلههای منطقه این فرایند شرایط متفاوتی دارد؛ به این صورت که در تحلیل
همة گزینهها و شاخصهای تابآوری در این بعد ،محلههای ایران و فردوسی بهترین وضعیت و محلههای هرندی و
سنگلج بدترین وضعیت را از نظر تابآوری زلزله دارند .این امر در تحلیل تابآوری اقتصادی در سطح منطقه شرایط
ضعیفتری دارد؛ بهگونهایکه در بعد اقتصادی از میان گویههای تعریفشده نزدیک به نیمی از آنها ضریب کمتر از 2
(سطح متوسط  )3دارند که حاکی از ضعف فراوان در این زمینه است .با این حال وضعیت این بعد بهصورت واحد و مشابه
نیست؛ بهگونهایکه محلههای مختاری-تختی و بهارستان بهترین وضعیت و محلههای هرندی و ارگ پامنار بدترین
وضعیت را از نظر تابآوری زلزله دارند .تحلیلی بر الگوی الیههای بعد نهادی در سطح منطقة  12و دیدگاه شهروندان و
کارشناسان حاکی از ضعف در بخشی از زیرساختهای منطقه از جمله ظرفیت الزم سازمانها در منطقه بهمنظور ارائة
خدمات در زمان بحرانهایی مانند زلزله و بهدنبال آن افزایش آسیبپذیری این منطقه در مقابل سوانحی مانند زلزله
است .مانند سایر ابعاد ،این امر در بعد نهادی نیز صدق میکند که ضعفهای مطرحشده و در مقابل قوتهای موجود
بهصورت همسان در سطح منطقه توزیع نشده است .در نگاهی کلی ،محلههای ارگ پامنار و مختاری-تختی بهترین
وضعیت و محلههای آبشار-دردار و بازار بدترین وضعیت را از نظر تابآوری زلزله دارند .بعد کالبدی-محیطی که بیشتر به
زیرساختهای فیزیکی در سطح شهر و منطقه اشاره دارد ،الگوی متفاوتی با سایر ابعاد ذکرشده دارد؛ بهگونهایکه وضعیت
گویههایی مانند میزان رضایت از الگوی عبور خطوط برق در منطقه ،میزان رضایت از الگوی شیب منطقه (بهگونهای که
بتوان فاضالب شهری را بدون هیچ مزاحمتی هدایت کرد و موجب جمعشدن آبهای سطحی نشد) در شرایط باالتر از
سطح متوسط قرار دارد ،اما باید توجه داشت که سطح تناسب یا تناسبنداشتن زیرساختها و کاربریهای مورد نظر در
این بعد در سطح محلههای منطقه شرایط همسانی ندارد و محلههای مختاری-تختی و هرندی بهترین وضعیت و
محلههای بازار و بهارستان بدترین وضعیت را از نظر تابآوری زلزله دارند.
پژوهش حاضر با هدف معرفی و کاربست رویکرد تابآوری شهری در مقابل زمینلرزه و برنامهریزی برای دستیابی به
ارائة مدل مطلوب بهمنظور ارتقای سطح تابآوری کالنشهر تهران و کاهش تأثیرات زمینلرزه و کاهش آسیبپذیری
جوامع و تقویت تواناییهای مردم برای مقابله با خطرات ناشی از وقوع سوانح زمینلرزه در مناطق شهری کالنشهر تهران
صورت گرفته است ،اما پژوهش کاربردی حاضر ضمن بیان ویژگیهای منطقه در همة شاخصها زمینه را برای ارائة
راهکارهای مؤثر و اجرایی در بازههای زمانی مختلف مهیا کرده است؛ زیرا در نقشههای خروجی تابآوری (در همة ابعاد)
محلههای بحرانی ،برخوردار و متوسط در طیفهای مختلف مشخص شدهاند که میتوان برنامههای کارآمد را متناسب با
بازههای زمانی و نوع مداخله در آنها ارائه کرد .همچنین در کنار تابآوری محلهها ،تابآوری در شاخصها نیز در هر
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تابآوری 
ارتقایسطح 

شاخص بر مبنای چارچوب نظری تدوین شده است .براساس نتایج پژوهش ،در بعد کالبدی-محیطی محلههای مختاری-
تختی و هرندی بهترین وضعیت و محلههای بازار و بهارستان بدترین وضعیت را از نظر تابآوری زلزله دارند .یافتهها در بعد
اجتماعی نشان میدهد محلههای ایران و فردوسی بهترین وضعیت و محلههای هرندی و سنگلج بدترین وضعیت را از نظر
تابآوری زلزله دارند .ضمن اینکه میزان تابآوری اقتصادی محلههای منطقة  12شهر تهران به این ترتیب است که محلة
مختاری-تختی در باالترین رتبه و هرندی در پایینترین رتبه قرار دارند .بعد نهادی محلههای ارگ-پامنار و مختاری-تختی
بهترین وضعیت و محلههای آبشار-دردار و بازار بدترین وضعیت را از نظر تابآوری زلزله دارند.
تابآوریمنطقة12شهرتهران 
بهمنظورارتقایسطح 
سیاستهای(بیانیةراهبردی) 

تدویناهداف،راهبردهاو
تابآوریمنطقة12شهرتهراندربرابرزلزله 
بهمنظورارتقایسطح 
جدول.21بیانیةراهبردی 
مقصد 
هدفکالن 

مسیر 

هدفخرد 

اولویت 

حداکثر
اثربخشی
تابآوری
اجتماعی -
اقتصادی

1

راهبرد 

تقویت میزان آمادگی در برابر وقوع
زلزله و آموزش

تقویت دستگاه مدیریتی برای
برنامهریزی برای بحران و آموزش
مدیران

ارتقای
سطح
تابآوری
منطقة 12
شهر
تهران در
برابر
بحران
زلزله

تعدیل تراکم ساختمانی و جمعیتی

توانمندسازی خانوارها و شهروندان در
بازگشت به اوضاع مناسب اقتصادی بعد
از بحران
ایجاد تسهیالت اولیة زندگی در شرایط
اولیة پس از وقوع زلزله
بهبود وضعیت مسکن

امداد و نجات در شرایط اولیه پس از
وقوع زلزله
حداکثر
اثربخشی
تابآوری
کالبدی

2

ایجاد سرپناه اضطراری در شرایط اولیه
پس از وقوع زلزله
ارتقا کیفی قطبهای امدادی

سیاست 

 آموزش ،سازمان دهی و تمرین کارکنان پیش از وقظوع زلزلظه و آمظادگی آن هظاهنگام وقوع زلزله
 آموزش شهروندان به منظور آمادگی در هنگام وقوع بحظران (از طریظق عکظس،پوستر ،سمینار و)...
 مشخصکردن و برچسبزدن اماکن عمومی که هنگام بظروز فاجعظه بظه عنظوانپناهگاه درنظر گرفته شدند.
 تداخلنداشتن و نبود موازیکاری در اقدامات سازمانها هماهنگی صورت وجود برنامههای موازی سازمانها توجه به مدیریت بحران (تابآوری) در اسناد فرادست استفاده از نخبگان برای مدیریت بحران شهری انسجام مدیریتی هنگام وقوع بحران استفاده از قابلیتهای دانشگاههای شهر تهران بهمنظور رفع مسائل و مشکالتبحرانی شهر و کمک به دستگاههای مدیریتی
 تدوین ضوابط و مقررات مربوط به تاب آوری اجتماعی به منظور کظاهش تظراکمساختمانی
 تدوین ضوابط و مقررات مربوط به تاب آوری اجتماعی به منظور کظاهش تظراکمجمعیتی
 تأمین شرایط بیمهای مناسب برای شهروندان تقویت شرایط مساعد جهت افزایش سطح پسانداز شهروندان بانکپذیرکردن منطقه نسبت به مناطق پیرامون ارتقای شرایط منطقظه بظرای فعالیظت هظای اقتصظادی جهظت بازگشظت پظذیریاقتصادی پس از بحران
 ارائة تسهیالت مجانی به مردم مانند غذای رایگان تا فراهمشدن شرایط عادی اعزام تیم پزشکی و امدادی برای آرامکردن شهروندان آسظیب دیظده بظه منظظورتقویت روحیة آنان
 تجمیع برخی قطعات کوچک و ساخت ابنیة مقاوم کاهش سطح اشغال در ساخت مساکن جدید استفاده از مصالح ساختمانی بومی و باکیفیت و مقاوم در ساختوسازهای جدید اعزام گروههای ثانوی امداد و نجات به منطقه بهمنظور کارایی بیشتر آواربرداری اصولی تیم امداد و نجات و نجات جان مصدومان اعظظزام فظظوری گظظروههظظای درمظظانی بظظهمنظظظور بررسظظی وضظظعیت مصظظدومان وفوتشدگان
 هدایت مردم آسیبدیده به مراکز تعیینشدة اسکان موقت توسط کارکنان امور دردسترسبودن همة امکانات و تجهیزات الزم بهمنظور ایجاد سرپناه اضطراری بهروزکردن امکانات مراکز آتشنشانی بهروزکردن امکانات مراکز درمانی ساخت و به روزکردن امکانات پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در ناحیه ها ومحلهها با شعاع دسترسی مناسب

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،51شمارۀ،4زمستان1398
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بهمنظورارتقایسطح 
ادامهجدول.21بیانیةراهبردی 
مقصد 
هدفکالن 

مسیر 

هدفخرد 

اولویت 

حداکثر
اثربخشی
تابآوری
نهادی

3

راهبرد 

درنظرگرفتن مراکز اسکان موقت

کاهش فرسودگی بافتهای منطقه

مدیریت کاربری اراضی

پیشگیری از آتشسوزی و انفجار

منبع:نگارندگان

برنامهریزی برای بازسازی و جبران
خسارت پس از وقوع زلزله
بازتوانی پس از وقوع زلزله

سیاست 

 تعیین کاربری های دارای پتانسیل اسکان موقت به منظور حضور شظهروندان درهنگام بحران
 تجهیز امکانات مورد نیاز برای اسکان موقت شهروندان ایجاد کاربری های چندمنظوره با تأکید بر فضای سبز و بظاز بظه منظظور اسظکانموقت در مواقع بحران زلزله و...
 مداخله با رویکرد بازیافت زمین و نوسازی برای فرسودگی نوع اول بافظت هظایمنطقه
 مرمت و احیای محله های تاریخی و قدیمی برای فرسودگی نوع دوم بافت هایمنطقه
 ساماندهی ،نوسازی ،بهسازی برای فرسودگی نوع سوم بافتهای منطقه تفکیک برخی بلوکهای بزرگ (بلوکهایی که پتانسیل تفکیک دارند) توجه به سازگاری کاربریها و تأثیر آنها در بحران زلزله توجه به ظرفیت کاربریها و تأثیر آنها در بحران زلزله توجه به مطلوبیت کاربریها و تأثیر آنها در بحران زلزله خارجکردن کاربریهای صنعتی و کارگاهی خطرآفرین از گروههای مسکونی مجاورتنداشتن پمپبنزین با کاربریهای ناسازگار مجاورتنداشتن کاربریها با پست فشار قوی برق و پست گاز هماهنگی و روابط نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی پس از وقوع زلزله جذب منابع اقتصادی بهمنظور بازسازی منطقه پس از وقوع زلزلهفراهمکردن شرایط مساعد برای اسکان دائم مردم آسیبدیده در منطقه برطرفکردن آسیبهای شبکة آب ،برق ،گاز و تلفن در کمترین زمان ممکن -برطرفکردن فوری آسیبهای شبکة ارتباطی در کمترین زمان ممکن
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