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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

Cities increasingly face shocks, including severe natural or manufactured 

disasters, which can lead to casualties, injury, and material, economic or 

environmental damage. In the theoretical literature of urban planning, 

strategies such as resilience have been proposed to solve the crisis and the 

resulting problems so that a resilient city can prepare, recover and adapt to 

shocks and tensions. To evaluate the degree of resilience and improve its 

quality, so far, indicators have been presented that sometimes cannot 

adapt, analogize in all cities and maintain efficiency over time. For this 

reason, ISO International Standards for Sustainable Cities and 

Communities (ISO 37120) and (ISO 37122) and then in completing them, 

integrated the standards of resilient cities (ISO 37123) that aim to track 

and monitor the progress of cities towards resilience and organizing in line 

with the Sustainable Development Goals and the Sendai Framework to 

reduce the risk of crisis. This is an applied development research during 

which ISO's international standards for resilient cities and communities 

have been implemented to survey Moghadam neighborhood of Tehran 

municpality district 17 in terms of conformity with said standards and also 

provide executive approaches to promote the resilience of the 

neighborhood. For this purpose, in addition to preparing analytical maps of 

the space organization based on the dimensions of resilience in the GIS 

environment, the desired resilience indicators have been prepared in the 

form of semi-structured questionnaires and interviews and the required 

data have been collected. The statistical population of the study includes 

urban management, specialists, and experts in the field of crisis 

management. Thus, the resilience status of the study area based on 

standard indicators (ISO 37123) in governance and urban planning 

dimensions has been tracked, and using quantitative and qualitative 

research findings, appropriate solutions to improve resilience in the 

Moqadam neighborhood have been proposed. 
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Extended Abstarct 

Introduction 
 Cities are increasingly facing shocks such 

as extreme natural or human events that 

lead to crises that should be considered.  

Crises can have different causes and effects 

and be classified and introduced 

accordingly. Considering the growth and 

expansion of urbanization in today's world, 

as well as cities becoming more vulnerable 

to crises, a resilience strategy has been 

proposed, which can be used to deal with 

crises and prevent problems caused by 

them. Resilience is introduced as the ability 

to "Bouncing Back," and a resilient city 

refers to a city that is able to prepare, cope, 

recover and adapt to shocks and tensions 

and, finally, continue its growth process. 

However, achieving resilience requires 

conditions in all social, economic, 

institutional, environmental, etc. 

dimensions, and by creating more of these 

conditions, a more resilient city can be 

built. As mentioned, resilience is very broad 

in its concept and dimensions. Based on 

this, various indicators have been presented 

to evaluate resilience levels, which 

sometimes could not adapt, compare in all 

cities, and maintain efficiency over time. 

Therefore, the ISO organization has 

developed “The International Standards of 

Sustainable Cities and Societies (ISO 

37120, 37122)” and “Resilient Cities (ISO 

37123)” as Integrated with the aim of 

tracking and monitoring the progress of 

resilient cities with “The Sendai 

Framework” to reduce the risk of crisis and 

sustainable development goals. 

 

Methodology 
This is applied development research in 

which the resilience of Moqadam 

neighborhood, 17th district of Tehran, has 

been tracked in dimensions of compliance 

with ISO international standards for 

resilient cities and communities (Urban 

governance, Urban planning, and Housing). 

For this purpose, in addition to preparing 

analytical maps of the space organization 

based on the dimensions of resilience in the 

GIS environment, the desired resilience 

indicators have been prepared in the form 

of semi-structured questionnaires and 

interviews and the required data have been 

collected. The statistical population of the 

study includes urban management, 

specialists, and experts in the field of crisis 

management. Thus, the resilience status of 

the study area based on standard indicators 

(ISO 37123) in two dimensions of 

governance and urban planning has been 

tracked, and using quantitative and 

qualitative research findings, appropriate 

solutions to improve resilience in Moqadam 

neighborhood have been proposed. 

 
Results and Discussion 
The results of the research show "Average" 

resilience of the neighborhood in the 

dimension of "Urban Governance" and 

"Weak" resilience in the dimension of 

"Urban Planning And Housing" (vulnerable 

structures in the face of high-risk hazards, 

residential buildings that do not comply 

with regulations and construction standards, 

lands with non-porous and impervious floor 

coverings and the lack of providing 

essential services with an approved 

business continuity plan) are the priorities 

for action to improve resilience. Also, 

according to the evaluations, attention to 

the "Urban Planning and Housing" 

dimension is given priority, and it is 

expected that in case of a crisis, if the 

indicators of the governance dimension are 

not addressed and not improved, its status 

will be reduced to "Weak". 

In the dimension of "Urban Governance", 

we can expect to solve many problems 

related to inconsistencies in updating crisis 

management plans by approving the 

integrated urban management law and 

clarifying the hierarchy of organizations 

and institutions. Also, to improve the 

"Frequency of Updating Crisis 

Management Programs in the Last 5 Years" 

index, updating and implementing measures 

should be considered more seriously. By 

using the existing potential capacities 

(extent of services and "Durability and 

Safety Forces"), the basis can be provided 

to improve the status of the indicator 

"Percentage of Essential Services of The 

City, Covered in a Continuous Program" 
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without considering the current status of the 

indicator. The weakness of the "Percentage 

Of Public Meetings Held In Connection 

With Resilience In The City" index has 

caused institutions to be reluctant to hold 

classes and meetings, which has resulted in 

the reduction of the relevant budget. With 

education (especially at a young age) based 

on the help of non-governmental 

organizations or platforms such as the 

internet, it is possible to increase the 

participation rate in this matter and improve 

the status of the index. The absence of an 

"approved business continuity plan" 

directly causes a shock to the residents in 

times of crisis. Therefore, by categorizing 

jobs, it is necessary to create this plan and 

announce how to operate and provide 

services in times of crisis. In the dimension 

of "Urban Planning and Housing", there is 

no public risk zoning map at the 

neighborhood scale, and the only available 

map is at the scale of Tehran city. 

Preparation of this map and updating other 

data will increase transparency and 

efficiency and ultimately improve index 

and resilience. "Lands with porous and 

permeable floor covering" is one of the 

most alarming indicators. Considering the 

current situation and the serious lack of 

green and open spaces in the neighborhood 

can be addressed from other surfaces such 

as roofs and facades of buildings. Due to 

the time-consuming nature of this work, it 

is possible to take advantage of civil 

measures to control surface runoff and 

floods. Also, constructing a parkway on the 

upper shell of the Tehran-Tabriz railway 

tunnel can significantly improve the 

condition of this index. The old and dense 

buildings of this neighborhood have also 

weakened its resilience of this 

neighborhood. Therefore, actions should be 

taken to improve its situation so that the 

shock is not aggravated during the crisis. 

Using the high-density feature of this 

neighborhood makes it possible to take 

advantage of the consolidation and speed up 

the operation by reducing the costs of 

retrofitting. Utilization of volunteer forces 

and facilities and incentive schemes as a 

driver for this purpose is a priority. 

 
 

 

Conclusion 
It is suggested to develop a comprehensive 

and complete program with the 

participation of all people (including 

residents, NGOs, experts, officials, etc.) so 

that by recognizing and prioritizing the 

problems and necessary measures, 

collaborative solutions for each dimension 

can be presented implemented. This 

program determines the institutions in 

charge of different emergency scenarios, 

available resources, their allocation, etc. 

After preparing and compiling this plan and 

regulations, the institutions and the urban 

management must consider the risk in their 

affairs. In order to achieve this, it is 

possible to use plans, guidelines, and 

executive regulations related to the issue, 

holding classes and educational campaigns 

using volunteers, etc., to improve the 

neighborhood's resilience. 
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روبرو هستند که  یانسان ای یعیطب دیازجمله حوادث شد ییهابا شوک یاندهیطور فزاشهرها به
 یآوراز آن راهبرد تاب یرفع بحران و مشکالت ناش ی. براشودیمنجر به رخ دادن بحران م

 تیشده که بعضاً قابلارائه ییهاتاکنون شاخص یآورتاب زانیم یابیارز یشده است. برامطرح
 زویاند، لذا سازمان ادر گذر زمان را نداشته ییدر همه شهرها و تداوم کارا اسیق ،یرسازگا

 زویآور )اتاب ی( و شهرها37122، 37120 زوی)ا داریشهرها و جوامع پا یالمللنیب یاستانداردها
آور و همسو با تاب یشهرها شرفتیو نظارت بر پ یابیباهدف رد کپارچهیصورت ( را به37123

نموده است. پژوهش  نیتدو داریکاهش خطر بحران و اهداف توسعه پا یراب یچارچوب سندا
تهران ازلحاظ  17محله مقدم، منطقه  یآورآن تاب یبوده و ط یکاربرد یاحاضر توسعه

 ،ییآور )ابعاد حکمرواشهرها و جوامع تاب یبرا زویا یالمللنیب یانطباق با استانداردها
در قالب  یآورتاب یهاشده است. شاخص یابی( ردمسکن نیو تأم یشهر یزیربرنامه

پژوهش  یجامعه آمار قیاز طر یهاو داده میو مصاحبه تنظ افتهیساختار مهین یهاپرسشنامه
بحران(  تیریمتخصصان و کارشناسان خبره و آگاه حوزه مد ،یشهر تیری)مجموعه مد

پژوهش  جینتا است. شدههیته یآوربر اساس ابعاد تاب یلیتحل یهاو نقشه یگردآور
 یزیردر ابعاد برنامه فیضع یآورو تاب ییمتوسط محله در بعد حکمروا یآوردهنده تابنشان
باال،  سکیدر مواجهه با مخاطرات با ر ریپذبیآس یهامسکن )سازه نیو تأم یشهر

 یاراد یهانیزم ،یساختمان یو استانداردها هانامهنیینامنطبق با آ یمسکون یهاساختمان
طرح مصوب تداوم  یدارا یو کمبود ارائه خدمات ضرور ریپوشش کف نامتخلخل و نفوذناپذ

 .باشدیم یآوربهبود تاب یاقدام برا تیوکار( بوده و در اولوکسب
. 
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 مقدمه

اند و ومیر در طول تاریخ بودهها و نرخ مرگمخاطرات با منشاء طبیعی و انسانی از عوامل موثر بر کیفیت زندگی انسان

حال انسان همواره در تالش بوده تا با اتخاذ تصمیمات و اقدامات مختلف تأثیرات مضر این عوامل جلوگیری کند. بااین

 ای یعیطب یامدهایمخاطرات، پن تالش را بسیار دشوار نموده است. بینی بودن این عوامل، تحقق ایپیشغیرقابل

 & Monstadtد )شون یاریبس یو جان یخسارات مال جهیسبب بروز بحران و در نت توانندیهستند که م یمصنوع

Schmidt, 2019 شامل شود که حاصل می امدهایپ نیامتفاوتی از (. خسارات 1399، استاندارد یالمللنیسازمان ب؛

 ؛Saikia et al., 2022) بروز بحران را دارند ییمخاطرات تواناباشد. همچنین می یاجتماع ،یکیزیف ،یخسارات اقتصاد

 یعیو متأثر از عوامل طب یمنف راتیبا تأثهمراه  ی کهاحادثهی و اتفاق یندیفراعنوان بهبحران  (.1390و همکاران، یعیانرف

و مشکل در انجام  ریسبب تأخ ای ماندیخود بازم یعاد تیاز فعال ستمیبر اثر آن، س شود؛ کهقلمداد می است، و مصنوع

بر  یبندکه دسته ،نمود یبنددسته یو ارکان مختلف هادگاهیبر اساس دها را آنتوان یمو  شودیروزمره م یهاتیفعال

ی، سرفرازو  معمارزاده؛ 1382، )وزارت کشور درجه خطر است 5 مشتمل بر و بودهها آن نیترخطر متداول زانیاساس م

1389.) 

موضوع به همراه توسعه  نیبوده که ا یهمواره صعود ینی، نرخ شهرنششهرها شتریو توسعه ب یفناور شرفتیبا پ

 یشتریبا دقت ب «یآورتاب»امر، مفهوم  نیا یدر پ. شود انیازپیش نماپذیری شهرها بیشسبب شده تا آسیب یراصولیغ

شده بحران  تیریو مد یویژه شهرسازاز علوم به یاریبس یات تخصصیآن به ادبتدریجی و سبب وارد شدن  هشددنبال 

 و همکاران ازنظر کلین (.UN Habitat, 2016; Rockefeller Foundation and Arup Group, 2016است )

 خود بازگردند یبه حالت عاد توانندیو م شوندیم رییکه در زمان تنش و شوک دچار تغهستند آور تاب ییهاستمیس

(Klein et al., 2003). دربردارنده  یآورتاب نیبنابرا شود،یماشاره مفهوم  نیا ی بهمتفاوت فیدر علوم مختلف با تعار

خود، اولین بار توسط کرافورد  یامروز یدر معنا آوریتاب مفهوم حال؛ بااینOECD, 2018)متعددی است موضوعات 

 ندیفرارا  یآور(، تاب2020) کایشناسان آمر(. انجمن روان1398و همکاران،  ریدل زادهنیبه کار رفت )حس یاستنل

شهر و  کی ییتوانا ی راشهر یآورتاب ،و همکارانمیرو . شمردبرمی هایو سخت تفاقاتدر برابر مشکالت، ا یسازگار

و عبور از مشکالت  یسازگار ایمقابله  یبرا سایر و یولوژاک ،یاقتصاد ،یآن اعم از اجتماع دهندهلیهای تشکزیرساخت

در  یبه زندگ یراحتبه توانندیم -پذیرترآسیبقشر  ژهیوهب -شهروندان یتمام ،ییتوانا نیموجب اکه بهدانند می و حوادث

شهر و  کی تیرا، ظرف یشهر یآورلز، تابکاگن یمو پنا ژارد یبیرور .(Meerow et al, 2016) شهر بپردازند

متأثر از  یشهر یآورتاب فیتعرها معتقدند آن دانند.آن می ساراتکاهش خو  بیآس نیجذب اول یهای آن برازیرساخت

 Ribeiro & Pena Jardim) است سایر علومو  یانرژ ،یشهر یشناسجامعه ،یشهر یزیرعلوم برنامه قاتیتحق

Gonçalves, 2019) . آوری، از تابجامع  یفیعرارائه ت، پژوهشگراننظران و مختلف صاحب فیبا توجه به تعاردرمجموع

 دشوار است. یامر

محققان  دگاهیبر اساس د اتیخصوص نیداد. ا صیتشخ آن اتیو خصوص هایژگیبه کمک و توانیمآور را یک شهر تاب

از بحران و خسارات،  یعواقب ناشکاهش خسارات، کاهش ازجمله:  یژگیسه وبر  و همکارانبرونئو ازجمله متفاوت است. 

 یمو پنا ژارد یبیرورکه یدرحال(؛ Bruneau et al., 2003اند )تاکید کرده آورتاب یشهرها یبرا یابیکاهش زمان باز

 ،یورتنوع، بهره ،یفراوان اند ازکه عبارتاند کرده ییآور شناساتاب یشهرها یبرا یکل یژگیو 11، (2019)نسالوز اگ

ی آورتاب یهااخص. درمجموع شپوشش دهی و ادغام ،یمنابع، استقالل، نوآور ،یریپذانطباق ال،اتص تیابلق ،یرومندین

 & OECD, 2018; UNDRR, 2017, Monstadt) انپژوهشگر توسط شدهنیتدو یهاشاخص دو گروه به توانیمرا 



 3...                            زویا یالمللنیب یبر استانداردها یمبتن یمحالت شهر یآوردر تحقق تاب یجستارزاده / کوکبی و محسن

Schmidt,2019 )شامل  استانداردشده توسط سازمان جهانی تدوین یهاو شاخص(ISO 18091, 2019; ISO 

22300, 2018; ISO 24513, 2019; ISO 31000, 2018; ISO 37100, 2016; ISO 37104, 2019بندی ( دسته

سرعت بهتاکید داشته و  های شهر پایدارشاخصاست که بر  37120های استاندارد مرتبط، ایزو . اولین گروه شاخصکرد

در ایزو  بیشتر موردنیاز برای شهرهای هوشمند، هایاست، شاخص شدهلتبدی این موضوع المللی برایبه مرجع بین

 شده است.تدوین 37123آوری در شهرها و جوامع نیز در مجموعه ایزو ریزی تابهای ارزیابی و برنامهو شاخص 37122

برای مواجهه با  ورهاشهرها و کش آمادگیعدم گویای  انسانی، تاکنونو  یعیطب یهاو بحران خاطراتمتجارب مدیریت 

ترین مهم ازجملههای بسیاری وجود دارد، که تبع آن بروز بحرانبوده است. در ایران سابقه وقوع مخاطرات و به این موارد

 یهالی(، س1397سرپل ذهاب )زلزله ( و 1382بم )زلزله (، 1369) لیزلزله رودبار و منجتوان به ها در سالیان اخیر میآن

 (1367تا  1359 یهاسال یعراق )ط و رانیجنگ اهمچنین و در ( 1398) ریاخ یهاخوزستان در سال گلستان و استان

ها با مشکالت بیشتری روبرو تر مانند شهر تهران در برابر بحرانتر و پرجمعیتاشاره کرد؛ ازآنجاکه شهرهای بزرگ

استای دستیابی به استانداردهای شهرها و جوامع ضرورت انجام اقداماتی در این قبیل شهرها در ر خواهند بود، بنابراین

 آور وجود دارد.تاب

ی با تراکم زیاد، میزان باالی فرسودگی مسکونشهر تهران )محله مقدم( که دارای بافت  17در این میان بخشی از منطقه 

مشاور  نیمهندس و رحط انیمشاور ل نو عدم وجود فضای سبز و باز است )گزارش مهندسی هیو ابن هارساختیزبسیاری از 

به  یابیدستعنوان نمونه مطالعاتی انتخاب و راهکارهای ، به(1386، مشاور امکو ن؛ گزارش مهندسی1395، نقش آراد

 در آن موردمطالعه قرارگرفته است. یزوالمللی ابین یبر استانداردها یآور مبتنتاب یمحالت شهر

شده، هدف کالن پژوهش ردیابی تحقق محالت باحث مطرحبا توجه به بیان اهمیت و ضرورت پژوهش بر اساس م

المللی ایزو برای شهرها و جوامع پایدار است و در همین راستا این پژوهش به ی بیناستانداردهاآور مبتنی بر شهری تاب

کمی و  المللی؛ تحلیلبین یاستانداردها مبتنی برچارچوب مناسب و تهیه آور تابشهرهای  یهاشاخص دنبال واکاوی

دستیابی به محالت شهری  یراهکارهاشهر تهران؛ و تعیین  17، منطقه در محله مقدم ی شهریآورتاب کیفی ابعاد

 المللی است.ی بیناستانداردهاآور مبتنی بر تاب

 بر مبنای اهداف، این پژوهش در تالش برای پاسخگویی به سؤاالت زیر است:

های موردپژوهش چگونه ( ازنظر شاخصتهران یشهردار 17منطقه ، مقدممحله نمونه موردمطالعه ) یآورتابوضعیت 

 18منطقه ، محله مقدمالمللی در ی بیناستانداردهاآور مبتنی بر دستیابی به محالت شهری تاب یراهکارهااست؟ و 

 اند؟کدام تهران یشهردار

 

 مبانی نظری

 هابحرانمخاطرات و 

 یسبب بروز بحران و وارد شدن خسارات توانندی( هستند که میمصنوع )انسان ای یعیعوارض طب ،«ایبال» ای« مخاطرات»

 ی(. ازنظر سازمان بهداشت جهان1399 ور،هیو برما یاموال، جامعه و اجتماع و اقتصاد شوند )کوکب ،یسالمت ،یبه زندگ

(WHOمخاطرات تنها شامل عوامل طب ،)بحران شده و  جادیا و گسترده، سبب عیخسارات وس جادیبا ا کههستند  یعی

جهت  یرا تحت عنوان فرصت ایبال شمندان،یاز اند یبرخ نیاست. همچن ازین یخارج یهاها به کمکحل آن یبرا

کلمه (. Godschalk, 2003) کنندیم یمعرف نیهای نوزیرساخت جادیو ا شدهبیفرسوده و تخر یهاقسمت ینوساز

( اشتباه Accident( و سانحه )Disaster) بتیچون بحران، مص یبا کلمات گاهی ،یمعن یکینزد لیبه دلکه  اطرهمخ

 ر،یپذبیآس تیخطر بر جمع یکه ضمن اثرگذارتعبیر شود  یحالت فشار جمع تواند به یک؛ در اصل میشودیگرفته م
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 (.1395 ،همکاران و زادهیشود )حجاز بیشتر یو مال یسبب بروز خسارات جان

بندی به این دسته اند را معرفی کرده است؛انواع مخاطراتی که شهرها با آن مواجه (IUSCI)المللی علم انجمن بین

شهرها کمک خواهد نمود تا بتوانند مخاطرات احتمالی که با آن روبرو خواهند بود را بهتر شناسایی کرده و عالوه بر آن 

 (.1د )جدول اند، باشنقادر به شناسایی شهرهای همتا که با چنین مخاطراتی مواجه
 

 بندی مخاطرات قابل بروز در شهرهاطبقه .1جدول 

 انواع مخاطرات

 بیولوژیکی ژئوفیزیکی

 فرازمینی هیدرولوژیکی

 فناورانه هواشناسی

 محیط زیستی اقلیمی

 (IUSCIالمللی علم ): انجمن بیننبعم

 

 گذشت زمان؛ بمانددر امان  هو خسارات حاصل آند از گزنتا بوده کارهایی ، به دنبال راهبروز مخاطرات بشر در پاسخ به

 گریکدیبا  زیها ناز آن یبرخو  هستند ترعیتر و وسگسترده اریمخاطرات، بسوقوع حاصل از  یهابیکه آسنشان داده است 

 (.2)جدول  (1395 ،زادهرمضان؛ Figueiredo, et al., 2018دارند )ی و اثرات تجمعی پوشانهم
 

 ناشی از مخاطراتهای . آسیب2جدول 

 شرح نوع آسیب

وارده به  یهابیآس ،یو خصوص یهای عمومو ساختمان هایکاربر بیتخر یکیزیف یهابیآس

 ؛یشهر زاتیو تجه ساتیتأس ها،رساختیز

 به اموال میتجارت، خسارات مستق بیمشاغل، آس رفتننیو ازب ینابود یاقتصاد یهابیآس

 نیازمند و یا بیمار یبه افراد بیآس یاجتماع یهابیآس

  

 یهاتیبر اثر فعال یصورت ناگهانبه شود کهبه اتفاقی اطالق می «Crisin» نیواژه الت شهیاز ر« Crisis» ای« بحران»

رفع مشکالت حاصل  یو برا کندیو مشکل م یرا دچار دگرگون طیمح ایها انسان یو زندگ دهدیرخ م یعیطب ای یانسان

 لیاست که به دل یندی(. بحران فراChang, et al., 2014؛ UNDRR, 2017) به اقدامات خاص است ازیاز آن ن

و ...  هارساختیجنگ، ضعف ز ت،یریضعف مد ،یسوزآتش ل،یفشان، زلزله، سمانند آتش یعیرطبیغ ای یعیطب یهاتیفعال

 (.1392 ،یفالح؛ Figueiredo, et al., 2018) دهدیرخ م

 دیتهد زیآن را ن تیموجود ستم،یبر تمام س یاست که ضمن اثرگذار اریبس یرگذاریبا احتمال وقوع کم و تأث یبحران حالت

ها (. بحران1395 ،همکارانو  زادهیحجاز ISO 22300, 2018; ISO 24513, 2019; ISO 31000, 2018;) کندیم

. شوندیم میتقس یگوناگون یهابه دستهسایر موارد و  ییپاسخگو یبرا ازیخطر، گونه، منشأ، امکانات موردن زانیبسته به م

خطر  زانیم نی، کمتر1. بحران درجه گیرددسته را دربر میپنج  بوده ونوع آن  نیترخطر، متداول زانیازنظر م یبندمیتقس

مقابله و برطرف کردن  ییبا امکانات متداول خود توانا ستمیس کیکه  شودیاطالق م یبحران، به خطر نیرا داراست. ا

. کندیم ریجامعه را درگ یدارد و تمام یاگسترده اریحوزه تأثیر بس ،یبحران مل یعنیدرجه،  نیآن را دارا باشد. پنجم

(. 1382)مانند استان و شهر( خارج است )وزارت کشور،  یسطوح خردتر از سطح مل ییبا آن از توانا قابلهم نیهمچن

که  شودیماندگار و مخرب م راتیتأث جادیهستند که باعث ا یماندگار مخرب یفشارها ایها شتن یها دارابحران نیهمچن

و  یرا دارند )کوکب گرید یهابحران جادیا ییصورت بالقوه تواناو مهار، به تیریها، در صورت عدم مدفشارها و تنش نیا



 5...                            زویا یالمللنیب یبر استانداردها یمبتن یمحالت شهر یآوردر تحقق تاب یجستارزاده / کوکبی و محسن

 (.1399 ور،هیبرما

بحران، توسط  تیریمد دهیاست. اضروری  «بحران تیریمد»تحت عنوان  فرایندی امدها،یپ نیاز وقوع ا یریجهت جلوگ

وارد  ،یامروز یبا معنا یالدیم 1970و کوبا مطرح و در اواخر دهه  کایآمر یموشک داتیرابرت مک فامار در زمان تهد

ها، با حاصل از وقوع آن جیو نتا نیشیپ یهااست که با مشاهده و مطالعه بحران یعلم ان،بحر تیریمد. شد یجهان اتیادب

 ایجامعه، شهر، منطقه  یسازگار طیشرا جادیاز وقوع، مهار و ا یریبه جلوگ یتخصص یزیراستفاده از منابع موجود و برنامه

ها، و بحران عیبه هنگام فجا یرسانخدمات یبرا یزیرو برنامه هاتیفعال یسازنهیو هدف آن به پردازدیکشور با بحران م

 ،یانجوادی و ملک زاده یبحب ؛1392فالحی، ؛ 1399یهی و همکاران، فققل رساندن مصرف منابع موجود است )با به حدا

 حاتیو توض فیبا توجه به تعار در سطوح شهر، استان و کشور وجود داشته باشد. یبا اشکال متفاوت تواندی( و م1389

سطوح، خود  نایکرد.  یبحران و پس از بحران بررس نیاز بحران، ح شیبحران را در سه سطح پ تیریمد توانیفوق م

 .است 3جدول  هستند که به شرح یمقابله و بازساز ،یآمادگ ،یریشگیشامل چهار اقدام پ
 

 بحران تیریمد ندیفرا . مراحل و اقدامات3جدول 

 توضیح اقدامات مرحله

 پیش از بحران

 پیشگیری
تا از آن  شودیپس از بحران اتخاذ م ایهنگام  ش،یاست که پ یماتیمجموعه اقدامات و تصم

 .برسد زانیبه حداقل م ایشود  یریاثرات مخرب و خسارات جلوگ

 آمادگی
داده تا  شیو مردم را افزا یتیریمد ستمیس ییکه قدرت و توانا یو اقدامات ماتیمجموعه تصم

 .ابدی لیبحران تسه تیریمد

 مقابله حین بحران
از  یریو جلوگ یو مال یکه در زمان بحران باهدف کاهش خسارات جان یمجموعه خدمات

امداد و نجات و  ن،یبهداشت، تدف ت،یخدمات شامل تأمین امن نی. اگرددیگسترش آن ارائه م
 ... است

 بازسازی پس از بحران
مرحله  نیاز بحران شود، در ا شیبه حالت پ طیکه سبب بازگرداندن شرا یمیتصم ایهر اقدام 
 .رندیمرحله، مدنظر قرار گ نیدر ا داریتوسعه پا یهایژگیو ضروری است تاگیرد. قرار می

 (13۹5 ،همکارانو  زادهیحجاز ؛1382وزارت کشور، ): نبعم

 

 آورتاب ها و جوامعشهرآوری، تاب

 نیاز واژه الت« Resilience» ای «یآورتاب»واژه آوری شهر، مدیریت مخاطرات مبتال به شهر است. تمرکز اصلی تاب

«Resilio »فشار و استرس قرار که دائماً تحت ییهاستمیبه س حالنیشده است و درعبازگشت به عقب، گرفته یبه معن

ت آکسفورد، الغ رهنگ(. در فKlein et al., 2003: 111) شودیاطالق م زیبازگردند ن زیبه حالت قبل ن توانندیدارند و م

بعد از  رهیو غ تیموفق ،یخوشبخت ییصورت توانابه جیزگشت به عقب و کشش و در فرهنگ لغت کمبربا ایعمل برگشت 

شده است.  یپس از مشکالت معن یخوب قبل طیبه شرا عیبازگشت سر ییتوانا تیفیدوباره، ک یبد ایاتفاق سخت 

 نگیهول یکه توسط کرافورد استنل «یکیاکولوژ یهاستمیس یتئور»پس از نظریه  یآورتاب یهرحال مفهوم امروزبه

 یآورشناسان، تاب(. ازنظر روان1398همکاران،  و ریدل زادهنی)حس مختلف شد یتخصص یهاشده بود، وارد حوزهطرح

 یاز سو تواندیمخاطرات م ایاتفاقات  نیاست. ا دهایها، تهدمناسب در برابر اتفاقات، فاجعه یسازگار ندیعنوان فرابه

ممکن  ند،ین فرای. در اردیو ... صورت گ یمحل کار، مشکالت مال عت،یافراد، طب ریمانند خانواده و سا یتعوامل متفاو

 (.American Psychological Association, 2020) ردیصورت گ زی، رشد ن«بازگشت به گذشته»است عالوه بر 

 یو فن یاجتماع ،یکیاکولوژ ،یهای اجتماعو تمام زیرساخت یشهر ستمیس کی ییبه توانا «یشهر یآورتاب»

 تیظرف ای راتییمطلوب در برابر اختالالت، سازگار شدن با تغ یعملکردها عیبازگشت سر ایحفظ  یآن، برا دهندهلیتشک

 ,.Meerow et al) شودیاطالق م ندهیحال و آ ماندر ز ستمیس تیمحدودکننده سرعت و ظرف یهایژگیبا و یسازگار
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و  فیقشر ضع ژهیوشهروندان )بهبرای که طوریبه کند،یم فیشهرها را توص ییتوانا تیشهر، ظرف یآور(. تاب2016

 Rockefellerکنند )نیز فراهم رشد امکان  ستن،یعالوه بر زبتوانند مشکالت،  اینظر از فشارها ( صرفریپذبیآس

Foundation, 2016; 2014.) 

و  یسازیها، قادر به کنترل، خنثها و شوکبا بحران یو سازگار یابیباز ،یسازدر آماده ییعالوه بر توانا آور،بشهر تا کی

آور، شهر تاب (.1399 ور،هیو برما یهست )کوکب زیشهروندان و رشد و توسعه در زمان بحران ن دکنندهیدفع خطرات تهد

در آن صورت نگرفته و ضمن در  ینرقانویوساز غمناسب، ساخت یهای عمومبودن زیرساخت است که با دارا یشهر

و ... مقاومت  یاقتصاد ،یاجتماع ک،یاکولوژ یهانهیزم یشهروندان، در تمام یتمام یبرا یکاف یدسترس بودن اراض

است تا ضمن  ریانکارناپذ یشهر نیتوانمند و پاسخگو در چن صورتبه کپارچهی تیریالزم را داشته باشد. لزوم وجود مد

و  داتیمقابله با تهد یشهر برا نی. ادیشهروندان تأمین نما یشهر، در مواقع بحران منابع الزم را برا داریتوسعه پا

 UN) دیفزایب یآورتاب زانیکامل برخوردار باشد و با مشارکت مردم در امور، بر م یها الزم است تا از آمادگبحران

Office for Disaster Reduction, 2012.) 
 

 آوری و اجزای آنب. ابعاد تا4جدول 

 پژوهشگر اجزا بعد

ی
اع

تم
اج

 

بازگشت به  یها براآن تیظرف یشهروندان، به معنا انیم یاجتماع تیحاصل ظرف ،یبعد اجتماع

عنوان به تیظرف نیا ،یآورواکنش مثبت به آن است. در مفهوم تاب ایپس از بحران  هیحالت اول

 بهتوان مقابله با بحران،  یطورکل. بهشودیم یابیشهروندان، ارز انیآن م تیفیو ک یهمکار زانیم

 یجوامع بستگ یریپذو انعطاف تیظرف زانیم نیو همچن هینحوه استفاده از سرما ،یدرک، دسترس

 .خواهد شد شتریتوان ب نیداشته باشد، ا یشتریب تیدارد که بدون شک هرچه جامعه ظرف

و  یعیانرف 2022لی و یون، 

 1390همکاران،

 هیو اقتصاد، سرما امعهجامعه، ج یستگیو شا یسبک زندگ ،یانسان هیسرما یبعد، از ابعاد فرع نیا

 .شده استو دانش خطر تشکیل یطیمح یشناستیجمع ،یو فرهنگ یاجتماع هیسرما ،یاجتماع

 یمو پنا ژارد یبیرور

 2019، نسالوزاگ

صاد
اقت

 ی

ها شهروندان در برابر بحران یریپذالعمل و انطباقعبارت است از عکس یآورتاب ،یازنظر اقتصاد

 .ها به حداقل برسداز آن یخسارات ناش کهینحوبه

 1395 ،زادهرمضان

 یمو پنا ژارد یبیرور .بعد هستند نیبر ا رگذاریتأث یجامعه، ازجمله ابعاد فرع یاقتصاد تیو وضع یتوسعه اقتصاد

 2019، نسالوزاگ
هاد

ن
 ی

و  نیشیپ یهاتجارب حاصل از بحران ،یزیرخطر، برنامه لیمربوط به تقل یهابعد شامل جنبه نیا

 .شودیو ... م سکیکاهش ر تیمواجهه با بحران، ظرف ندیچون مشارکت شهروندان در فرا یعوامل

 1399و همکاران،  اردالن

 1395 ،زادهرمضان

و  یموقع، واکنش اضطراربه هیمنابع، هشدار و تخل تیریمد افته،یسازمان یخدمات دولت ت،یحاکم

 .بخش نام برد نیا یعنوان ابعاد فرعبه توانیرا م ایپس بال یابیباز

 یمو پنا ژارد یبیرور

 2019، نسالوزاگ

ی
بد

کال
 

ها سازه یو نحوه طراح یاراض یکاربر ،یکیزیهای فمانند زیرساخت یبعد از ابعاد فرع نیا

 است. شدهتشکیل

 یمو پنا ژارد یبیرور

 2019، نسالوزاگ

از  یخال یهاشهروندان، خانه تیپس از بحران مانند ظرف یابیمربوط به باز یهاکه شامل جنبه

 اریدر معرض خطر توسط فاجعه و بحران را در اخت هیاسرم زانیاز م ینیو تخم شودیسکنه و ... م

 .دهدیافراد قرار م

 1392فالحی، 

ی
ست

 زی
ط

حی
م

 

 ،خیزیبارش، زلزله زانیمربوطه شامل م ستیزطیمح یهایژگیو یشامل تمام یطورکلبعد به نیا

 .رگذارندیتأث یآورتاب زانیبر م یکه هرکدام به نحو شودیو ... م ستمیاکوس

 یمو پنا ژارد یبیرور

 2019، نسالوزاگ

 

آور شهر تاب کی یطورکلبهاند. آوری متذکر شدههای مختلف و متفاوتی را در ابعاد مختلف برای تابمحققان ویژگی

و ...( و کاهش زمان  یاجتماع ،یاقتصاد یمنف یامدهایها )پاز آن یکاهش خسارات، کاهش عواقب ناش یژگیسه و یدارا
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و توسعه  یسازمان همکارها را، طبق اعالم ترین ویژگیتوان جامعحال میبااین (.Bruneau et al., 2003است ) یابیباز

 (.5جدول ) دکر یبنددسته یطیو مح ییحکمروا ،یاجتماع ،یدر چهار بعد اقتصاد (OECDاختصار به) یاقتصاد
 

 یو توسعه اقتصاد یآور ازنظر سازمان همکارتاب یشهرها یهایژگیو. 5جدول 

 ویژگی بعد ویژگی بعد

ی
صاد

اقت
 

 تنوع صنایع

ی
وای

مر
حک

 

 رهبری و مدیریت روشن

استفاده رهبران از رویکردهای استراتژیک و  اقتصادی پویا برای رشد و توسعه

 یکپارچه

 های درست در بخش دولتیاستفاده مهارت وجود شرایط الزم برای نوآوری

دسترسی افراد به اشتغال، تحصیالت، خدمات، آموزش و 

 هامهارت

 دولت آزاد و شفاف

ی
اع

تم
اج

 

 جامعه منسجم و منطقی
ی

یط
مح

 
 اکوسیستم سالم و متنوع

 ها در برآورده ساختن نیازهاتوانایی زیرساخت ی اجتماعیهاشبکهفعال بودن 

 وجود منابع طبیعی کافی امنیت محالت

 سیاست درست و منسجم در قبال کاربری اراضی وجود زندگی سالم

 (OECD, 2021) :نبعم

 

 آوری در شهرها و جوامع پایدارالمللی ایزو برای تابی بیناستانداردها

های موجود معموالً ، شاخصحالدرعینهایی نیاز دارند تا اساس و عملکرد خود را تعیین و ارزیابی کنند. شهرها به شاخص

بوده و اغلب وابسته و تحت تأثیر شرایط سطح شهرها نمقایسه با گذشت زمان یا در طور استاندارد، سازگار یا قابلبه

اند. به همین دلیل و در پاسخ به قرار داشته –مانند زمان، موقعیت جغرافیایی و سایر موارد -پژوهش و پژوهشگر 

 ارداستاندهای است که دربردارنده ویژگی شدهتوسعه داده المللیای جدید از استانداردهای بین، مجموعهی فوقهاچالش

شده استاندارد ایزو های تدوینکه شاخصطوری؛ بهدهدمی ارائهارزیابی و  گیریاندازهبرای یکپارچه  یرویکردو  بوده

 شود.ها شناخته میترین و معتبرترین شاخصعنوان کاملبه

ت مخاطرات و بالیا از اثرا کارآمدموقع و یک شهر تاب آور به دنبال جذب، پذیرش، سازگار شدن، دگرگونی و بهبودی به

پذیر امکان یابیواکنش و باز ،یکاهش، آمادگآوری در ارتباط با فرایند مدیریت بحران و طی چهار مرحله است. تاب

 .رگذارندیتأث اریبس گریکدیو بر  بوده وابسته گریکدیبه شود، این مراحل می

؛ 1400، علیزادهمتفاوت موردبررسی قرارگرفته است )های پیشین از منظر آوری شهری در پژوهشباوجودی که ابعاد تاب

و  چشمهده یمحمد؛ 1395ی و همکاران، رتو؛ پ1400؛ زیاری و همکاران، 1400ی و همکاران، دستجرد یعیشف

با شرایط هرها ی که برای شآورابعاد تاب مشخصی برای چارچوب (، اما1397ی و همکاران، پورمحمد؛ 1398همکاران، 

نشده است و معموالً تحت تأثیر شرایط پژوهش و پژوهشگر و ت مالک عمل و قابل قیاس باشد، تدوینای متفاوزمینه

شامل چهار  یآورتاب کهموضوع  نیا بر پردازانهینظراند. از این جمله برخی وابسته به زمان و موقعیت جغرافیایی بوده

 ؛ لی و یون،1395 ،زادهرمضاناند )شتهنظر دااست، اتفاق( یرساختی)ز ی( و کالبدی)سازمان ینهاد ،یاقتصاد ،یبعد اجتماع

 یآورتاب یرا برا یستزیمحیطو مطالعات خود عالوه بر ابعاد ذکرشده، بعد  قاتیتحق یمنابع ط یبرخ کهدرحالی (،2022

 یآورتاب یبرا یو دگرگون یابیباز ،یداریپا کردیسه رودرمجموع پژوهشگران  (.2019، نسالوزاو گ یبیرو)ر اندکرده یمعرف

 کیدر علوم اکولوژ یداریپا کردیروبیانگر این است که  (1398و همکاران ) ریدل زادهنیسهای حاند و پژوهشبیان کرده

 .(4)جدول  دارد بیشتری کاربرد
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المللی ن بیناستانداردی درزمینه توسعه پایدار جوامع است که توسط سازما 37120اولین استاندارد در این سری، ایزو 

که شده است. درحالیهای شهر پایدار تبدیلالمللی برای شاخصسرعت به مرجع بینبهاستانداردهای جهانی مطرح شد و 

های آوری یک شهر است، به شاخصریزی و ارزیابی تابهای مربوط به برنامهحاوی تعدادی از شاخص 37120ایزو 

برای شهرهای تاب آور  بیشترهای شاخصو شده  شدهتهیه 37122ایزوی  که در بیشتر برای شهرهای هوشمند نیاز بوده

سه  ،پژوهش هاییتو محدود یشهر یآوربا توجه به وسعت ابعاد تاب .(1)شکل  شده استتکمیل 37122نیز در ایزو 

مه پژوهش مالک در ادا هاآنزیرمجموعه  یهاو بعد مسکن انتخاب و شاخص یشهر یزیربعد برنامه یی،بعد حکمروا

 عمل قرارگرفته است.

 

 
 (ISO 37123) ی در شهرها و جوامع پایدارآورتابالمللی ایزو برای بین ابعاد استاندارد. 1شکل 

 (13۹۹، ورهیو برما یکوکب): نبعم

 

استاندارد )ایزو  یهاشاخصریزی شهری و تأمین مسکن مستخرج از های زیرمجموعه ابعاد حکمروایی، برنامه. شاخص6 جدول

 (37123و  37120، 37101

 ریزی شهری و تأمین مسکنبرنامه حکمروایی )حاکمیتی، توانمندسازی، مشارکت( بعد
ص

اخ
ش

 
سال  5طی  بحران تیریمد یهابرنامه یروزرسانتناوب به

 گذشته
مخاطرات در  یهاتحت پوشش نقشه شهر درصد مساحت
 دسترس عموم

 برنامه مستمر کیشهر، تحت پوشش در  یخدمات ضرور درصد
 مصوب

 ریپوشش کف متخلخل و نفوذپذ یدارا یهانیزم

و از  منیا بانیپشت رهیبا ذخ یشهر کیالکترون یهاداده درصد
 راه دور

در مناطق پرخطر که اقدامات کاهش  نیدرصد مساحت زم
 شدهها انجامخطر در آن

در  سکیلحاظ کننده ر یادارات و خدمات شهر درصد در شهر یآوربرگزارشده در ارتباط با تاب یجلسات عموم درصد
 یگذارهیو سرما یزیربرنامه

به  افتهیاختصاص یتیحاکم نیب یهانامهموافقت تعداد
 نیاز کل توافقات ب یعنوان درصدها بهشوک هایبرنامه
 یتیحاکم

عنوان گرفته به لیس یاتیهای حزیرساخت انهیسال تعداد
 شهر یاتیهای حاز زیرساخت یدرصد

طرح مصوب تداوم  یدارا یدهندگان خدمات ضرورارائه درصد
 وکارکسب

از  یعنوان درصدآب به یاقدامات نگهدار انهیسال مخارج
 یریشگیبودجه اقدامات پ

شده نسبت به قبل دیده و بهتر ساختههای آسیبدرصد زیرساخت
 از بحران

پذیر در مواجهه با مخاطرات با ریسک های آسیبسازهدرصد 
 باال

هزار  100شده به ازای هر های اضطراری طراحیظرفیت پناهگاه
 نفر

ها و نامههای مسکونی نامنطبق با آییندرصد ساختمان
 استانداردهای ساختمانی

 درصد امالک مسکونی واقع در مناطق پرخطر -
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 پژوهش روش

، از 37123شده در ایزوی های استاندارد معرفیپژوهش برای ارزیابی محله ازلحاظ میزان تطابق با شاخصبنا به ماهیت 

ترتیب با مرور سیستماتیک و تحلیل محتوی منابع و اینشده است. بهکیفی استفاده و کمی آمیخته ترکیب روش

شده توسط سازمان جهانی ایزو )شامل ایزو های استاندارد ارائهویژه شاخصآوری شهری و بههای تابدستورالعمل

آوری شهرها و جوامع پایدار بر مبنای برای تابمنتخب  یهاشاخص(، لیستی از 37123و ایزو  37120، ایزو 37101

آوری شهری و (. با توجه به وسعت ابعاد تاب6جدول و  1بندی شده است )شکل استانداردهای ایزو استخراج و جمع

های زیرمجموعه این دو بعد در شهری انتخاب و شاخص ریزیش، دو بعد حکمروایی و بعد برنامههای پژوهمحدودیت

 (.6ادامه پژوهش مالک عمل قرارگرفته است )جدول 

قسمتی تهیه و در اختیار جامعه آماری  5ساختاریافته با طیف لیکرت  ای شامل سؤاالت نیمهنامهپرسشترتیب اینبه

ربه و دارای شناخت کافی نسبت به محدوده مطالعاتی، افراد خبره و متخصصین حوزه مدیریت پژوهش )کارشناسان با تج

های حاصل از سوابق اجرایی و آگاهی از روند بحران و مدیریت شهری( قرارگرفته است. در ادامه برای دستیابی به داده

های آتی و پیش رو برای محله برنامه ها وحال و آگاهی از روند طرحاقدامات صورت گرفته از سالیان گذشته تابه

 گیرندگان حوزه مدیریت شهری و مدیریت بحران مصاحبه و آرای این افراد کسب گردیده است.موردمطالعه، با تصمیم

صورت هدفمند از طریق مطالعات میدانی و مرور های عینی( بههای موردنیاز پژوهش )شاخصبخشی دیگری از داده

ها در قالب نقشه تحلیلی تهیه و در بخش شده است. در ادامه این دادهات اجرایی پیشین گردآوریها و اقدامسوابق طرح

( 8شکل بعدی محله )های سه(. عالوه بر آن از طریق تهیه نقشه7تا شکل  4تحلیل مورداستفاده قرارگرفته است )شکل 

آمده دستمی و ارتفاعی محدوده موردمطالعه بهبندی تراکو نمایش ساختار فضایی، دید جامعی به شبکه دسترسی و طبقه

 های فوق ردیابی شده است.وضعیت محله موردمطالعه ازنظر انطباق با شاخص ترتیباینبهاست. 

 

 محدوده موردمطالعه

تبع آن با مشکالتی که دارای تراکم زیاد بوده و به -محله مقدم -شهرداری تهران 17در این پژوهش بخشی از منطقه 

 17منطقه  3 هیدر ناحهکتار،  49.6با مساحت  محله مقدم .شده استعنوان نمونه موردمطالعه انتخاباست، به مواجه

نفر جمعیت دارد. تراکم ناخالص مسکونی آن برابر  15628، 1395شده و طبق سرشماری سال شهرداری تهران واقع

از  ز،تبری –آهن تهران جهان و محور راه یدیرش شهید سعید ابانیاز شمال به خنفر بر هکتار است. محله مقدم  315.08

شهید رسول فالحی )و در امتداد آن شهید  یهاابانیبه خ بترتی به شرق و غرب از بزرگراه جوانه )جاده ساوه(،جنوب به 

 ییمحورهامحله مقدم با  یجوارهم(. 2. )شکل (1400شهرداری تهران، ) شودیم یهمنت یو قلعه مرغ شهسوار حقیقی(

 ی(انبارداری و صنعت ،ونقلحملی هایکاربر)شامل  دانهدرشتدو گونه  به زمین کیو جاده ساوه، تفک نیقزو ابانیخمانند 

 تیاست و وضع یمحله، مسکوناین غالب  یکاربر ی( را سبب شده است. درمجموعمسکون یکاربر)شامل  زدانهری و

مشاور نقش آراد،  نیطرح و مهندس انیمشاور ل نی)مهندس است شدهفرسوده ارزیابی ه،یو ابن هارساختیزبسیاری از 

1395.) 
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 و محله مقدم 17شهرداری تهران، نواحی و محالت منطقه  17ای منطقه . تصویر ماهواره1شکل 

 

عمدتاً به سمت جنوب و جنوب شرقی گیری شیب محله مقدم درصد است و جهت 2.5شیب غالب محله مقدم کمتر از 

یابد. محله مقدم در حریم گسلی درصد افزایش می 19.8است. با حرکت به سمت جنوب غربی محدوده، میزان شیب تا 

ترین آن در طول گذرد که اصلیهای قنات از این محله میواقع نشده و مسیلی در محله وجود ندارد. برخی آبراهه رشته

الحی )مرز غربی( قرار دارد و یک مسیر فرعی قنات نیز از شمال محله تا مرکز آن کشیده شده خیابان شهید رسول ف

هایی برای استفاده در زمان (. پایگاه ویژه مدیریت بحران، در ضلع جنوبی محله قرار دارد که دارای سوله3شکل است )

های حله قرارگرفته است که شامل مدارس، زمینمحل تخلیه امن نیز در نزدیکی این م 11جز این پایگاه، بحران است. به

های جز زمینشود. از نکات پراهمیت در این محله، عدم وجود فضای سبز و بازی )بهورزشی و تعدادی بوستان می

 (.3شکل باشد )ورزشی( می

 

 
 چپ( ها )سمتهای تخلیه امن و پایگاه مدیریت بحران )سمت راست( و موقعیت قنات. موقعیت مکان3شکل 

 (1400و شهرداری تهران،  1386های سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران، شده بر اساس نقشهتهیه): نبعم

 

 



 11...                            زویا یالمللنیب یبر استانداردها یمبتن یمحالت شهر یآوردر تحقق تاب یجستارزاده / کوکبی و محسن

 هابحث و یافته

 آوری محله مقدمردیابی وضعیت تاب

اند. با توجه به ردیابی شده 7شده در جدول های مشخصبر اساس شاخص 17آوری در محله مقدم، منطقه وضعیت تاب

حال عدم وجود یا در دسترس نبودن آمارها و اطالعات تجمعی ها، تعدد متولیان منبع اطالعاتی و درعینشاخصتنوع 

( را برای یافتن پاسخ سؤاالت، دریافت 7ها )یک یا چند روش، جدول برای هر شاخص، پژوهشگران ترکیبی از روش

)ستون  7های حاصل از پرسشنامه در جدول که یافتهطوریاند. بهها به کار گرفتههای هر شاخص و ردیابی شاخصداده

های دوبعدی و های حاصل از مطالعات میدانی و تهیه نقشهها )در ادامه(، یافتههای حاصل از متن مصاحبهآخر(، یافته

شده های اسنادی و آماری )مستندات و منابع آماری قابل استناد( گردآوری( و داده8تا شکل  4بعدی تحلیلی )شکل سه

 است.
 

 آورهای استاندارد ایزو برای شهرهای تابهای حاصل از ردیابی انطباق محله مقدم با شاخص. یافته7 جدول
وضعیت  هاروش گردآوری داده شاخص بعد

 کیفی
 شاخص

مه
شنا

رس
پ

 

به
اح

ص
م

 

ده
دا

ی/
دان

 می
ی

ها
 

شه
نق

ی
لیل

تح
ی 

ها
 

ده
دا

ی
ناد

اس
ی 

ها
 

ی
وای

مر
حک

 

 متوسط   * * سال گذشته 5 یبحران ط تیریمد یهابرنامه یروزرسانتناوب به

 زیاد   * * برنامه مستمر کیشهر، تحت پوشش در  یدرصد خدمات ضرور

 زیاد   * * و از راه دور منیا بانیپشت رهیبا ذخ یشهر کیالکترون یهادرصد داده

 متوسط   * * در شهر یآوربرگزارشده در ارتباط با تاب یدرصد جلسات عموم

 هاشوک یزیربه برنامه افتهیاختصاص یتیحاکم نیب یهانامهتعداد موافقت
 یتیحاکم نیتوافقات ب کلنسبت به

 متوسط   * 

 بسیار کم   * * وکارطرح مصوب تداوم کسب یدارا یدهندگان خدمات ضروردرصد ارائه

 کم  *  * از بحرانشده نسبت به قبل دیده و بهتر ساختههای آسیبدرصد زیرساخت

 متوسط * *   هزار نفر 100شده به ازای هر های اضطراری طراحیظرفیت پناهگاه
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ها در مناطق پرخطر که اقدامات کاهش خطر در آن نیدرصد مساحت زم

 کل مناطق پرخطربه شدهانجام
 کم  * * *

 زیاد  *  * مخاطرات در دسترس عموم یهادرصد مساحت تحت پوشش نقشه

 بسیار کم  *   ریپوشش کف متخلخل و نفوذپذ یدارا یهانیزم

 کم   *  یگذارهیو سرما یزیردر برنامه سکیلحاظ کننده ر یادارات و خدمات شهر

از  یعنوان درصدبهدیده آسیب یاتیهای حزیرساخت انهیتعداد سال
 شهر یاتیهای حزیرساخت

 بسیار کم *   *

از بودجه اقدامات  یعنوان درصدآب به یاقدامات نگهدار انهیمخارج سال
 یریشگیپ

 بسیار کم   * 

 بسیار زیاد * *  * پذیر در مواجهه با مخاطرات با ریسک باالهای آسیبدرصد سازه

 بسیار زیاد * *   ها و استانداردهای ساختمانینامههای مسکونی نامنطبق با آییندرصد ساختمان

 زیاد * *   درصد امالک مسکونی واقع در مناطق پرخطر

 

 ها در بعد حکمرواییتی از مصاحبهقسم
 ی حین بحران( در محلهرسانخدماتوضعیت برنامه خدمات مستمر مصوب ) -1شاخص 

...مسئولیت )برنامه( بر " "شده ...تدوین 99سال  در 17گانه شهرداری منطقه  15... سند کاهش مخاطرات محالت "

کنند، صورت داوطلبی فعالیت میاند یا بهشدهعهده نیروهای دوام و ایمنی است که توسط وزارت کشور استخدام
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ها در مقیاس شهر و منطقه ... تمامی برنامه" "دیده در حال اجراست......توسط نیروهای آموزش" "اند...دیدهآموزش

 "وین شدن و ارتباط مستقیمی با محله ندارند...تد
 سال گذشته 5طی  صورت گرفته بحران تیریمد یهابرنامه یروزرسانبهوضعیت و تعداد  -2شاخص 

روزرسانی ها باعث کاهش سرعت به... ناهماهنگی میان دستگاه" "شود...روزرسانی بوده اما جدی گرفته نمی... به"

... مباحث مرتبط با مدیریت بحران " "روزرسانی نیست چیزی که مهمتره اجرای اون هاست...به... مسئله فقط " "شده...

 "کندی انجام می شه...ها خیلی کم و بهروزرسانیهای جدید و به... نسبت به اهمیت و طرح" "در حاشیه قرار داره ...
 ی حین بحران(رسانخدماتشده در برنامه مستمر )تعداد خدمات ضروری پوشش داده -3شاخص 

... خیلی از " "اند...های مختلفی دیدهها آموزشرسانی بر عهده نیروهای دوام و ایمنی است که هر گروه از آن... خدمات"

... از قبل تدابیری برای مراحل مدیریت بحران یعنی " "مانده...هایی هم هنوز باقیخدمات پوشش داده شدن اما بخش

 "شده است...بحران اندیشیده شده و مسئولیت هر سطح به گروه خاصی دادهقبل، حین و بعد از 
 ایمن و در مکانی دورتر صورتبه( back up) بانیپشت صورتبه شدهی ذخیرههادادهحجم  -4شاخص 

ها ... داده" "اند...های مرکزی مربوطه پشتیبان گیری شدهها و ... در ارگانها، دستورالعملنامهها، بخش... تمامی داده "

تناسب صورت الکترونیکی و فیزیکی در بههای پشتیبان بهداده" "شوند...ای ذخیره میهای کشوری و منطقهدر بانک

 "های مرکزی متولی وجود داره...ها در سازمانعملکرد هر یک از اداره
 جلسات برگزارشده عمومیکل ی در محله بهآورتابنسبت جلسات عمومی برگزارشده در ارتباط با  -5شاخص 

ها صورت محله محور، ناحیه محور و منطقه محور است، اما از آنشود که به... این جلسات متناسب با جمعیت برگزار می"

...جلسات عمومی " "یابد......به علت عدم مشارکت ساکنین بودجه کمی به این امر اختصاص می" "شود...استقبال نمی

چنینی ...جلسات این" "ها...... باید بیشتر از االن بشه تعداد کالس" "آوری کم بوده...مرتبط با تابزیاد بوده اما جلسات 

چنانی صورت نمی گیره و خود شود که البته استقبال آنمتناسب با ساختار جمعیتی و کالبدی )تراکم( برگزار می

 "های مربوطه نیز تمایل زیادی به چنین جلساتی ندارند...سازمان
 آوری در محلهتاب یزیربه برنامه افتهیاختصاص سازمانی نیب هایو نوع توافق تعداد -6شاخص 

های وزارت کشور و ستاد مدیریت بحران کل، برای هر منطقه شهر تهران دو ... بر اساس طرح" "... در حال توافق ..."

وظیفه امدادرسانی و کمک را به آن محدوده بر عهده ها در زمان بحران اند. این استانشدهاستان پیشتاز و معین مشخص

... با برخی از مراکز درمانی جهت امدادرسانی؛ " ": استان کرمانشاه و مرکزی است...17دارند و برعکس. برای منطقه 

های ... همکاری با استان" "های روباز...ها و زمینتوافق ستاد مدیریت بحران با وزارت ورزش برای استفاده از سالن

آوری و بحران در تهران با توجه به هر منطقه های مرتبط با تاب... برنامه" "هاست...ها و بیمارستانمعین و برخی سازمان

های مدیریت بحران و ... در نظر ای هم برای هر محله مباحثی ازجمله مراکز امن و سولهتبیین شده، درون منطقه

 "ها اجرایی نشده...ن طرحشده است. ولی در کل خیلی از ایگرفته
 در زمان بحران وکارکسبی ضروری دارای طرح تداوم وکارهاکسبوضعیت و تعداد  -7شاخص 

 "وکارهایی به فعالیت خود ادامه دهند...گیری می شه چه کسب... در زمان بحران بسته به شرایط و وسعت آن تصمیم"

های شهری متأسفانه زیرساخت" "طی جلسات معلوم میشه... ... چیزی نیست که االن مشخص باشه. در زمان بحران"

ها شدت کم و غیر پاسخگو هستند خصوصاً در بحث بحران. مثالً در زمان بحران یکی از مشکالت اصلی بحث نانواییبه

ر بحران وکارها دهای مشخصی نیز برای تداوم این کسبپذیرند و برنامهکلی در بحران آسیبو مراکز خرید هستند که به

 "وجود ندارد...

 ریزی شهری و مسکند برنامهها در بعقسمتی از مصاحبه
 نسبت مساحت مناطق پرخطر دارای اقدامات کاهش خطر به مساحت کل مناطق پرخطر -8شاخص 
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های فرسوده بخش ...بافت" "و محله مقدم مناطق پرخطر زیادی ندارند... 17... نسبت به سایر مناطق تهران، منطقه "

... محله مقدم نسبت به سایر " "گیرد...ها اقدامی جدی صورت نمیشوند و برای نوسازی آنوسیعی از محله را شامل می

با توجه به موقعیت جغرافیایی و  17... منطقه " "محالت در وضعیت بینابینی قرار داره، بافت فرسوده کمی خطرناکه...

 "ت سایر مناطق از حاشیه امنیتی بهتری برخورداره...دوری از خطرات گسل و سایر نقاط پرخطر به نسب
 کل بودجه پیشگیری از بحرانجهت پیشگیری از سیل نسبت به افتهیاختصاصبودجه  -۹شاخص 

در این موضوع میزان " "گیری تخصیص بودجه هر منطقه بر عهده مدیریت بحران کل است نه مناطق...... تصمیم"

گیرد که این چنینی است. کارهای زیرساختی و عمرانی خاصی متأسفانه صورت نمیاینبودجه در حد الیروبی و کارهای 

 "امر به دلیل کمبود بودجه در این زمینه نیز هست...
 آوریبندی موارد فوق برای افزایش تابجمع -10شاخص 

رت پذیرد. بافت متراکم محله ها با روند تندتری صوگردد نوسازی آن...با توجه به بافت فرسوده محله مقدم پیشنهاد می"

صورت ماهانه از شده بهبا استفاده از سند تدوین" "تری برخوردار گردد...تواند از وضعیت مطلوبنیز با این دستاورد می

...فرهنگ رکن اصلی " "ها کار تسهیل یابد ... بازنگری بودجه ...تا رسیدگی به آن مناطق پرخطر بازدید به عمل آید

سازی و آموزش الزم باعث کاهش خطرات میشه که این وظایف بر عهده معاونت آموزش ستاد ت. فرهنگآوری استاب

سازی برای شرکت در جلسات، ...افزایش خدمات حین بحران، فرهنگ" "ها و نیروهای دوام و ایمنیه ... NGOمنطقه، 

... ادامه روند و " "بهتر حین بحران... ریزیبینی بودجه کافی برای برنامهرسیدگی به بافت فرسوده و معابر، پیش

ایجاد یک سیستم جامع و  روزرسانی بشوند،ای بهصورت سالیانه یا دورهها بهها و دادههای کنونی در آینده، طرحبرنامه

 "سازی ابنیه...بازسازی و مقاوم ها، NGO... آموزش بیشتر هم به مردم و هم به مسئولین، مشارکت بیشتر " "روز...به

ها و بلنک اطالعاتی و جدی گرفتن مسئله روزرسانی دادهها و بهها، تهیه نقشه... تخصیص بودجه با توجه به اولویت"

 "بحران در سطح شهر...

 

های تحلیلینقشه  

شده و ها از طریق مطالعات میدانی و واکاوی اسناد و آمارهای موجود در سازمان متولی گردآوریردیابی برخی از شاخص

پوشش کف متخلخل و  یدارا یهانیزمها شامل موارد زیر است: شده است. این شاخصهای تحلیلی تهیهدر قالب نقشه

های مسکونی نامنطبق با مواجهه با مخاطرات با ریسک باال، ساختمانپذیر در های آسیب(، سازه6و  5، 4)شکل  رینفوذپذ

 (.7و  6ها و استانداردهای ساختمانی و امالک مسکونی واقع در مناطق پرخطر )شکل نامهآیین

 یدسترس یرهایمسهمچنین و ها ساختمان تراکم و ارتفاعازلحاظ که در آن بافت محله ( 8)شکل بعدی محله سهترسیم 

های ورودی و خروجی موردنیاز برای ای از ساختار فضایی محله، راهده است، با ارائه دید تحلیلی کل نگرانهشمشخص

 دهد.تخلیه جمعیت در مواقع بروز بحران را نشان می
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 ها )سمت چپ(سبز و پارک. ابعاد و پراکندگی فضاهای باز، 5شکل ؛ بندی تراکمی و وضعیت توده و فضا در بافت محله )سمت راست(. طبقه4شکل 

 

 
موقعیت پایداری یا ناپایداری ساختمان ازنظر عمر بنا و میزان فرسودگی  .7شکل ؛ بندی ارتفاعی محله و وضعیت طبقات ساختمانی )سمت راست(. طبقه6شکل 

 )سمت چپ(

 

 
 شده است.بندی تراکمی و ارتفاعی بافت محله و مسیرهای دسترسی نشان دادهطبقه که در آن بعدی محله. نقشه سه8شکل 

 

 گیری نتیجه

در انطباق با محله مقدم  وضعیتگرفت که  جهینت توانمی 7جدول  های صورت گرفته، مطابقبا توجه به ارزیابی
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به  ی و تأمین مسکنشهر یزیربرنامه یی؛حکمروادر ابعاد ی برای شهرها و جوامع پایدار آورتابالمللی استانداردهای بین

بعد  یهابه شاخص یدگیعدم رس صورتدر  هرچند. شودیم یابیارز «ضعیف»و « متوسط» یهاتیدر وضع بیترت

بینی قابل پیش ریناپذبروز خسارات جبراندر صورت عدم توجه،  و کندیم لیم «ضعیف»سوی آن به تیوضع ،ییحکمروا

قرار  تیشدن آن، در اولو یابیارز «ضعیف» لیبه دل ،ی و تأمین مسکنزیربعد برنامه تیبود وضعحال بهباایناست، 

 ها و بهبود آن تشریح شده است.در ادامه وضعیت هر یک از شاخص .ردیگیم
 آنبهبود حکمروایی شهری و بعد آوری از تاب

انتظار داشت که  توانیها و نهادها، ممراتب سازمانشده سلسلهو مشخص کپارچهی یشهر تیریطرح مد بیبا تصو -

 تیبحران برطرف شود. با توجه به وضع تیریمد یهابرنامه یروزرسانداده در بهرخ یهایمشکالت مربوط به ناهماهنگ

کامل  یو اجرا یروزرسانتناوب به ستیبایم« سال گذشته 5 یبحران ط تیریمد یهابرنامه یروزرسانتناوب به»شاخص 

 .(8)جدول  ابدیبهبود  یآورآن، تاب جهیشاخص و در نت تیگرفته شود تا وضع تریبحران جد تیریمد یهابرنامه

با استفاده از آموزش و پوشش خدمات  ،یمنیدوام و ا یروهایوجود ن نیو همچن یخدمات ضرور یتوجه به گستردگ با -

را « برنامه مستمر کیشهر، تحت پوشش در  یدرصد خدمات ضرور»شاخص بستر الزم برای بهبود  توانمی شتر،یب

به د توانیبهبود آن م وجوداین شاخص است، بااینمناسب نسبتاً  تیوضع های پژوهش گویاییافته. هرچند فراهم کرد

 .در برداشته باشد یبهتر جینتا

، «در شهر یآوربرگزارشده در ارتباط با تاب یدرصد جلسات عموم»ص ضعف شاخدهد، علت ها نشان مینتایج مصاحبه -

جلسات  ینهادها به برگزار لیسبب کاهش م ،موضوع نیا .استبوده  ها و جلساتگونه کالسازاین نیعدم استقبال ساکن

در  ژهیومختلف، به یهابه روش یسازبه آن شده است. با استفاده از فرهنگ افتهیصیکاهش بودجه تخص جهیو در نت

 اقدامات، شرکت در گونهدر این نیمشارکت ساکن زانیم توانیم ها(نهاد )سمنهای مردمسازمان و با کمک نییپا نیسن

 داد. را شیها و جلسات افزاکالس

اهمیت نیز دارای  گرید یهاشاخصبسیاری از بهبود  در -نییپا نیسنویژه در به -یسازرهنگعالوه بر مورد قبل، ف -

آموزش همگانی و بیان هرچند کوتاه به  یزماناختصاص و  نورما یبرگزار رینظ یاقدامات ی بهسازفرهنگبرای  است.

الزم  بستر توانیم ،یدر زندگ یمجاز یبا درنظرگرفتن نقش فضاامروزه . کرد اشارهتوان میدر مدارس  یآورمباحث تاب

 فراهم نمود.را افراد مختلف  یبرا یآورگسترش فرهنگ تابسازی و آگاهجهت 

 یو زندگ شودیدر زمان بحران م نی، سبب وارد شدن شوک به ساکنخودیخودبه «وکارنبود طرح مصوب تداوم کسب» -

مشاغل در زمان  تیفعال وهیشمانند ها )آن تیمشاغل و نحوه فعال یبنددسته نیبنابرا سازد؛یروزمره آنان را مختل م

 .ضرورت دارد طرحو در اولویت قرار دادن تدوین و تصویب شهر(  تیبر اساس وضع 19 دیکوو روسیو وعیش

 رینظ ییهاتیبه فعال بیاز آس یریشگیجهت پ یداتیتمه ستیباینحوه ارائه خدمات در زمان بحران، معالوه بر  -

 نیساکن ی روزمرهپررنگ در زندگ یشکه نق هاتیفعال گونهنیدر نظر گرفته شود تا ا ی تأمین غذاییهافروشگاه ،هایینانوا

 .(8)جدول  و شوک شوند بیتر دچار آسدارند، کم
 

 (محله مقدمهای ایزو )مبتنی بر شاخص از بعد حکمروایی یآوربهبود تاب. 8جدول 

 بهبود شاخص بعد

 حکمروایی

 ریزیی و برنامهگذارهیسرماریسک در  لحاظ کردنبرای  طرح و قانون ینتدو

 یکپارچه یشهر یریتطرح مد یبتصو

 تخصیص بودجه مربوطه با کسب مشورت ستاد مدیریت بحران

 بحران یریتمد یهاکامل برنامه یو اجرا یروزرسانبهجدی گرفتن 
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 پوشش خدمات بیشتر توسط نیروهای دوام و ایمنی

 آوریسازی و ترویج فرهنگ تابفرهنگ

 آوری در مدارسهرچند کوتاه به مباحث تاب یزمان یصمانور و تخص یبرگزار

 یبخشیآگاهاستفاده از بستر اینترنت جهت آموزش و 

 ها در زمان بحرانآن یتبندی مشاغل و نحوه فعالدسته

 دارای نقش پررنگ در زندگی روزمره ساکنین هایبه فعالیت یباز آس یشگیریجهت پ یداتیتمهاتخاذ 

 
 ریزی شهری و مسکن و بهبود آنبرنامهآوری از بعد تاب

وجود ندارد و تنها نقشه  یصورت عموممحله به اسیمخاطرات در مق یبند، نقشه پهنهدهدنتایج پژوهش نشان می -

نقشه با پوشش دهی  نیموضوع که ا نیشهر تهران است. با توجه به ا اسیموضوع، در مق نیمنتشرشده به با ا یعموم

 ایمنطقه  اسیدر مق یعموم یابه نقشه ازین سازد،یآن را مشخص م یهاقسمت یتمام تیکامل سطح شهر تهران، وضع

درزمینه  یساخت بانک جامع اطالعاتبرای  هاها و دادهنقشه یروزرسان. بهوجود داردمحله که به جزئیات الزم بپردازد، 

 را فراهم خواهد کرد. شفاف و پاسخگو یاسامانه به کمک رسانیامکان اطالع ی،آورتاب

پوشش کف متخلخل و  یدارا یهانیزم»و نحوه پراکنش  زانیمضعف محله ازلحاظ کننده، مسائل نگران گرید از -

ی است. سطح یهاجذب آب باران و روان آب یبرا یعامل ر،ی. پوشش کف متخلخل و نفوذپذ(9)جدول  است «رینفوذپذ

مناسب  استفاده از پوشش شاخص نیجهت بهبود ا به شرایط فعلی محله و کمبود جدی فضای سبز و باز محله، با توجه

(، در نظر گرفتن تمهیدات برای سایر سطوح )بام و نمای حلهم روها، فضاهای عمومی، پیادهدر معابرتراوا  کف )مصالح

 البیکنترل س یرا برا ینیگزیجا یاقدامات عمران توانیامر م نیبر بودن او زمان نهیپرداخت. با توجه به هزها( ساختمان

 یشهردار یاصل یهااز برنامه یکیعنوان که به بارهایاقدامات در کنار الیروبی جو نیا یها اتخاذ نمود. اجراو روان آب

اقدامات را  نیکند. ا یانیکمک شا یآورتاب تیبه بهبود وضع تواندیم شود،یعنوان م البیجهت مقابله با س 17منطقه 

 ینتسک یان، مخازنجر یالب، انحرافس یرهکاهش سرعت و ذخ یژهو یاراضی )ادر دو گروه اقدامات سازه توانیم

ین، ساکن یه، آموزشمقابله و تخل ،بینی)پیش یتیریمد و ایغیر سازهاقدامات و ( در کنار معابر یلس یرمس یالب و ایجادس

آهن تونل راه یراه بر روی پوسته فوقاناحداث باغ. همچنین کرد یبندها( دستهاختن سازهس یلس و ضد کردن اموال بیمه

 .بخشد بهبود یتوجهصورت قابلشاخص به نیا تیوضعتواند می ز،تبری –تهران 

از بافت  توانیوجود مبااین ،مناطق و محالت شهر تهران ندارد رینسبت به سا یمحله مقدم، منطقه پرخطرهرچند  -

چراکه  ردیبافت صورت گ نیا یسازجهت مقاوم یاقدامات ستیبایم نی؛ بنابرایادکردعنوان منطقه پرخطر فرسوده آن به

 اریو جبران خسارات، بس یو زمان صرف شده جهت بازساز نهیهز ند،یبب بیبافت آس نیا ،یاحادثه ایبحران  یط راگ

مزیت از  توانیمحله، م نیا ادیتراکم زویژگی  با استفاده از است. یسازمقاوم یصرف شده برا نهیاز زمان و هز شتریب

 یروهایاز ناستفاده  .دیبخش عیرا تسر اتیعملی، سازمقاوم یهانهیهز با کاهش بهره جست و زیع نیتجماز حاصل 

 .در اولویت است امر نیعنوان محرک ابه یقیتشو یهاو طرح التیداوطلب و تسه
 

 (محله مقدمهای ایزو )مبتنی بر شاخص ریزی شهری و تأمین مسکناز بعد برنامه یآوربهبود تاب. ۹ جدول

 بهبود شاخص بعد

 ریزی شهری و مسکنبرنامه

 صورت عمومیتهیه نقشه مخاطرات در مقیاس محله و انتشار آن به

 آوریدرزمینه تاب یبانک جامع اطالعات یجادا

 های وضعیت شاخصرساناطالعجهت  پاسخگوای شفاف و سامانهایجاد 

 دارای نقش پررنگ در زندگی روزمره ساکنین هایبه فعالیت یباز آس یشگیریجهت پ یداتیتمهاتخاذ 

 استفاده از پوشش متخلخل و نفوذپذیر معابر
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 ایرو س هارواناببرای مدیریت بحران مانند سیالب و  (یریتیای )مدای و غیر سازهاقدامات سازه

 )به علت تراکم زیاد محله( عیصرفه حاصل از تجمسازی به کمک مقاوم

 سازییقی در امر مقاومتشو یهاو طرح یالتداوطلب و تسه یروهایناستفاده از 

 

و  یهای دولت، سازمانهاسمن ن،یساکن) جامعه یهاجامع و کامل با مشارکت افراد و گروه یاانتها، الزم است برنامه در

در هر بعد  یصورت مشارکتاقدامات و راهکارها به یبندتیو اولو یبندشود که در آن به ارائه، دسته نیتدو (متخصصان

کند که: کدام سازمان مدیریت سناریوهای اورژانسی متفاوت را بر های مدیریت بحران مشخص میبرنامهپرداخته شود. 

نماید و منابع انسانی و غیرانسانی در دسترس را را مشخص میهای متفاوت عهده دارد، نقش پاسخگویی سازمان

 تیدر وضعهای مدیریت شهری و مجموعه یدولت ینهادها الزم است ،وین ضوابطو تد هیپس از تهکند. مشخص می

 ازبا استفاده  ها،یگذارهیو سرما هایزیردر برنامه سکیلحاظ کردن ر جهت را لحاظ کنند. سکیخود، ر یخدمات شهر

 یهانیکمپ ،یکالس آموزش یموضوع، برگزار ضوابط اجرایی مرتبط باو  هاها، دستورالعملطرح نیتدویی مانند هاروش

 .محله را بهبود بخشید آوریتاب تیوضعتوان ، میهاسمن به کمک داوطلبان و یرساناطالع

 

 تقدیر و تشکر
 .است نداشتهبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 
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