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چکیده
پژوهش حاضر با بهرهگیری از رویکرد تحلیل ساختاری به ت یهین مؤلفه های افهاایش تها آوری کال ه ی
منطق  21شهر تهران در برابر زلال میپردازد .علت انتخها

ایهن محه وده تهراکج ع یتهی بالها و بافهت

آسیبپذیر این منطق از شهر تهران است .این پژوهش تحقیقی می انی با رویکرد توصیفی -تحلیلی بوده و
ب دن ال پاسخ ب این سؤال است ک عوامل کلی ی ت یینکنن ه مؤلف های افاایش تا آوری کال ه ی منطقه
 21شهر تهران در آین ه با توع ب وضع موعود ک امان ؟ برای ت وین چارچو

نظری ابت ا با اسهتفاده از

روش اسنادی ادبیات موضوع بیان ش ه و سپس بها تکیه بهر تکنیهک پهویش محیطهی دادهههای تجربهی
مستخرج گردی ه است .عام

آماری این تحقیق شامل  11نفهر از خ رگهان و متخ

هین شههری بهوده و

روش ن ون گیری ه ف ن است .در گام اول بهر پایه مهرور متهون نظهری و ادبیهات موضهوع  12متغیهر
ب عنوان شاخصهای اولی ان ازهگیری تا آوری کال ی استخراج و در گام ب ی نظرات خ رگان در مورد
اثرات این متغیرها بر یک یگر از طریق توزیع  11پرسشنام ع عآوری ش ن  .درنهایت پاسخها بها اسهتفاده
از روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرمافاار  MicMacمورد تحلیل قهرار گرفتنه  .در ایهن تحلیهل
 2این مقال مستخرج از رسال دکتری نویسن ه اول تحت عنوان «آین هنگاری سناریوم نا ب منظور ت یین مؤلف های افاایش تا آوری کال ی
شهر تهران در مقابل با زلال (ن ون موردی :منطق  »)21ب راهن ایی نویسن ه دوم و مشاوره نویسن ه سوم در دانشگاه آزاد اسلامی واح
تهران غر

است.

 1نویسن ه مسئول10212161611 :
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میاان تأثیرگذاری مستقیج و غیرمستقیج متغیرها بر یک یگر و بر رون آینه ه تها آوری کال ه ی منطقه 21
تهران در برابر زلال مشخص ش  .نتایج حاکی از آن است ک از بین  12متغیر اولی تأثیرگذار  22عامل در
تا آوری کال ی منطق  21تهران در مقابل با زلال اثر کلی ی دارن  .این متغیرها ع ارتان از :دسترسی ب
ش ک م ابر اصلی دسترسی ب نهادهای ام ادرسان ضهواب فنهی و الگوههای ساختوسهاز دسترسهی به
آتشنشانی استحکام بناهای ع ومی توزیع خ مات بازسازی و بهسازی سهاخت انهای ناپایه ار کهاربری
زمین کلاس دان بن ی حفاظت از امکانات و زیرساختهای ع ومی و نس ت راه ب ساخت ان در محه وده
موردمطال  .ه چنین نتایج پژوهش نشان میده ک رواب عوامهل کلیه ی از تأثیرگهذاری و تأثیرپهذیری
زیادی برخوردارن .
کلیدواژهها :تحلیل ساختاری تا آوری کال ی زلال منطق  21تهران.
 -0مقدمه

شهرها ب عنوان یک مکان تج ع برای ع یت انسانی در م رض وقوع بلایای ط ی ی هستن و وقوع یهک مخهاطره
ط ی ی ه چون زلال وض یت کنونی و آین ه آنها را با چالشهای گوناگون مواعه مهیسهازد .به بیاندیگر پهارهای از
عوامل خارعی ک ب طور مستقیج بر چرخ های ط ی ی تهأثیر مهیگذارنه احت هال تشه ی آسهیبپهذیری شههرها را
افاایش میدهن (مفی ی .)06 :2908
امروزه در عهان تغییرات اساسی و چش گیری در نگرش ب مخاطرات ط ی ی دی ه میشهود ب طوریکه دیه گاه
غالب از ت رکا صرف بر کاهش آسیبپذیری ب افاایش تا آوری در مقابل سوانح تغییر پی ا کهرده اسهت (آله ری و
مییر .)26 :1122 2از زمان ت ویب لایح چارچو هیوگو در سال  1112م هو ک یسهیون اسهتراتژی بینال للهی
کاهش بحران سازمان ملل متح  1ه ف اصلی برنام ریای بهرای مخهاطره و کهاهش خطهر بحهران علهاوه بهر کهاهش
آسیبپذیری ب نحوی بارز ب س ت ت رکا روی ایجاد تا آوری در عوامع گرایش پی ا کرده است (مایونگها:1112 9
 .)21در این پارادایج ع ی تغییر نگاه از واکنشپذیری و تک عاملی (دولتمحور) ب بازدارنه گی و مشهارکت اسهت.
این پارادایج رویکرد چن رشت ای دارد و برنام ریای با عام را ب برنام ریای برای عام ترعیح میدهه (نهوریس و
ه کاران .)12 :1118 1در دو ده اخیر نیا تا آوری راهی برای تقویت عوامع با استفاده از ظرفیهتههای آن مطهر
ش ه و ت ریفها رویکردها شاخصها و م لهای سنجشهی متفهاوتی در مهورد آن شهکل گرفته اسهت (رضهایی و
کاویانپور .)6 :2902

1 Aldrich & Meyer
)2 United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR
3 Mayunga
4 Norris et al
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با نگاه ب اسناد فرادست ازع ل طر عامع ع ی تهران پر واضح است اگرچ این طر سهقف ع یتپهذیری
شهر در سال  2112را  2102میلیون نفر ت یین کرده است اما بر اساس سران ههای اسهتان ارد کهاربری اراضهی شههری
ظرفیت ع یتپذیری تهران ح وداً شش میلیون نفر است و تهوان پاسهخدهی محیطهی بهیش از ایهن ت ه اد را نه ارد
(مهن سین مشاور بومسازگان پای ار .)212 :2982
بنابراین ضروری است تا مج وع بارگی چون تهران بتوان ظرفیتهایی را به وعهود آورد که در هنگهام وقهوع
زلال ض ن داشتن تا آوری توان تح ل و بازگشت ب شهرای عهادی را داشهت باشه  .هه ف اصهلی ایهن تحقیهق
شناسایی عوامل کلی ی تأثیرگذار تأثیرپذیر و راه ردی در افاایش تا آوری کال ی شهر تهران و ت یین میهاان اه یهت
و نقش هر یک از این عوامل در منطق  21تهران در مواقع وقوع زلال و بروز بحران با رویکهردی آین هنگارانه اسهت.
ازاینرو پژوهش حاضر در راستای پاسخ به ایهن سهؤال اصهلی انجهام گرفته اسهت )2 :عوامهل کلیه ی ت یینکننه ه
مؤلف های افاایش تا آوری کال ی در منطق  21شهر تهران ک مان ؟
مفهوم واژه تا آوری 2در واقع از واژه لاتین « »Resilioب م نای «ب طور ناگهانی و یکباره عقبنشینی کهردن ( to

 »)jump backاستخراج ش ه است؛ این کل را نخستین بار هولینه  1در سهال  2029در مطال هات اکولهوژیکی بکهار
گرفت (داداشپور و عادلی  .)1 :2901برخی از اقت اددانان محیطی نیا تا آوری را ب عنوان مفههوم کلیه ی پایه اری
میدانن (کلین و ه کاران .)1 :1111 9ه چنین تا آوری اشاره ب سازگاری فراین ها ب عنوان یهک تغییهر مسهتقل از
سیستج دارد (رکنال ین افتخاری و صادقلو  .)910 :2902تا آوری بای ب گون ای باش ک پیشبینهی بهینه و درسهتی
در مورد توانایی عام برای به ود پس از وقوع بحهران ارائه دهه (فئوفیلهوف و رومهاگنولی .)8 :1111 1تها آوری
شهری با توع ب حوادث نیا ب ین مفهوم است ک عام شهری قهادر به ایسهتادگی در برابهر حهوادث و مخهاطرات
ش ی ط ی ی ب ون ص م دی ن از تلفات مخر و خسارات یا از دست دادن ق رت تولی بها کیفیهت زنه گی باشه
درحالیک ک ک زیادی از خارج از عام دریافت نکن (میلتی.)21 :2000 2
چرخ تا آوری شامل چهار مرحل است (الکسان ر:)6 :1122 6
 .2ارزیابی یا کاهش :2ف الیتهایی ک برای حذف کردن یا کاهش آثار بحران ناشی از زلال انجام میشود.
 .1آمادگی :8ف الیتهایی ک ه راه با آمادهسازی مردم برای واکنش مناسب در مواقع ضروری انجام میگیرد.

1 Resilience
2 Holling
3 Klein et al
4 Feofilovs & Romagnoli
5 Mileti
6 Alexander
7 Mitigation
8 Preparedness
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 .9پاسخگویی یا واکنش :2ف الیتهایی ک هنگام حادث یا بهیدرنه

پهس از آن بهرای فهراهج کهردن ک هکههای

ضروری ب آسیبدی گان و کاهش احت ال حوادث ثانوی و تسریع در ع لیات بازیابی انجام میشود.
 .1بازیابی :1این مرحل شامل برنام ک کهای فردی و ع ی است ک مسکن موقت و انواع وامهها را بهرای افهراد
ب منظور سرعت بخشی ن در بازیابی عوامع فراهج میکن .
تا آوری در اب اد گوناگون ب بررسی بروز بحران میپردازد (رفی یهان و ه کهاران  .)6 :2902درعه تها آوری
عوامع ن یتوان ب طور مستقیج ان ازهگیری شود و نیاز ب سهاخت شهاخصهای تها آوری اسهت (بنه و ه کهاران9
 .)20 :1121مرحل مهج در ایجاد شاخصها شناسایی متغیرهای متناسب و بیانگر عوامل است .این پژوهش بهر اسهاس
م انی نظری و تجربی تا آوری در برابر مخاطرات ط ی ی (زلال ) در ارت اط بها انتخها شهاخصهای مناسهب عههت
ت یین مؤلف های افاایش تا آوری در ابت ا از اب اد چهارگان اعت اعی اقت ادی نهادی و کال ه ی بههره بهرده و سهپس
شاخصهای ب

کال ی را ملاک ع ل و مورد تحلیل قرار میده .
جدول  -0ابعاد تابآوری

ابعاد

تعاریف نظری

اعت اعی

این ب ظرفیت گروههای اعت اعی و عوامع در بازیابی خود پس از وقوع بحران را میسنج .

اقت ادی
نهادی
کال ی

در این ب

نیاز سیستج اقت ادی ب پشتی ان برای حفظ پای اری و ت ادل ب از وقوع بحران سنجی ه میشود.
این ب حاوی ویژگیهای مرت

با تقلیل خطر برنام ریای و تجرب سوانح ق لی است.

در ب کال ی ب اصولی برای طراحی کال ق ل از وقوع بحران و مخاطره پرداخت میشود.

من عCutter & et.al, 2015 :

در بافتهای ناکارآم شهری عناصر متشکل اعج از تأسیسات روبنهایی و زیربنهایی ابنیه و مسهتح ثات ناکارآمه
ش ه و ساکنان این نوع بافتها از مشکلات مت د اقت ادی اعت هاعی فرهنگهی و کال ه ی رنهج مهیبرنه (صه اقت
رست ی و ه کاران  .)0 :2901بر اساس مطال ات صورت گرفت قریب ب نی ی از مساحت منطق  21تههران به عنوان
بافت فرسوده و ناکارآم شناسایی ش ه است (علیااده .)01 :2906
رویکرد پژوهش حاضر تحلیل ساختاری است ک ب عنوان ابااری ق رت ن برای نظج بخشی ن ب ت ه اد زیهادی از
ای ه کاربرد دارد .این تحلیل با استفاده از ماتریسی ک مؤلف های اصلی یک سیستج را با یک یگر ترکیهب مهیکنه آن را
توصیف میکن  .با استفاده از این روش میتوان آن دست از متغیرهای اصلی یهک سیسهتج که بیشهترین تأثیرگهذاری و
تأثیرپذیری بر دیگر متغیرها را دارن شناسایی کرد .تحلیل اثرات متقابل یکی از روشهای تحلیل سهاختاری اسهت که
1 Response
2 Recovery
3 Bene et al
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ب عنوان مک ل روشهایی چون دلفی در آین هنگاری و آین هپژوهی ب کار میرود .در ایهن روش تلهاش مهیشهود تها
تأثیر یا احت ال تأثیر یک روی اد بر روی ادی دیگر پیشنگری شهود (گهوردون و ه کهاران .)8 :1120 2ایهن روش در
گروه روشهای نی ک ی و اکتشافی قرار دارد ک بیشتر بر ت امل و شواه متکی اسهت (مولهایی  .)1 :2909در روش
تحلیل ساختاری (اثرات متقابل) از اباارهایی چون ع اول متقابل برای استنتاج نظاممن روابه متقابهل میهان متغیرههای
مختلف استفاده میشود تا درکی از تحولات احت الی آین ه ب دست آی ک ناشی از تهأثیر مسهتقیج یها غیرمسهتقیج یهک
روی اد یا متغیر بر روی اد یا متغیری دیگر است .از روشهای تأثیرات متقابل م ولاً در تحلیهلههایی اسهتفاده میشهود
ک پیچی هتر از آن هستن ک قابلیت تحلیل سیست ی خالص و قانعکنن ه را داشت باشهن  .به طورم ول انجهام تحلیهل
ساختاری مستلام حضور مج وع ای از کارشناسان و متخ

ین یک حوزه است .در این راستا بها بررسهی مفهاهیج و

نتایج حاصل از ادبیات تحقیق در ارت اط با موضوع موردمطال

پژوهش ب سه ت ت یهین یهک چهارچو مفههومی و

نظری منسجج ه ایت میشود (فیروزی و ه کاران .)21 :2900
در ادام ب برخی از پژوهشهای صورت گرفت در داخل و خارج از کشور مرت

به موضهوع پهژوهش پرداخته

میشود.
شاهیون ی و ه کاران ( )2900در پژوهش خود با استفاده از نرمافاار میکمهک و بههره گهرفتن از تکنیهک دلفهی
نتیج گرفتن ک شاخصهای «قی ت زمین» «مالکیهت» «ارتفهاع» و «پهراکنش کاربریهها» بیشهترین تهأثیر را در آینه ه
تا آوری مسکن در منطق  8شهرداری اصفهان داشت است .سلطانیاصهل و ه کهاران ( )2900بها اسهتفاده از روش
تحلیل ساختاری و پویش محیطی عوامل کلی ی مؤثر بر وض یت آین ه تا آوری شهرک میانآبهاد اسلامشههر
را موردبررسی و ت یین قهرار دادنه  .پورمح ه ی و ه کهاران ( )2908در مقاله ای به ت یهین اب هاد اعت هاعی-
اقت ادی تا آوری شهری در برابر زلال در منطق  1شهر ت ریها پرداختنه  .مح ه ی و پاشهازاده ()2906
در پژوهشی ب سنجش میاان تا آوری شهر اردبیل در برابر خطر وقوع زلال پرداختن و نشهان دادنه که
شهر اردبیل در وض یت تا آوری نامطلوبی قرار دارد.
در پژوهشهای خارعی گونچالوز و ری یرو )1111( 1در تحقیهق خهود به ارائه نقشه برداری از تها آوری
شهری در برابر مخاطرات ط ی ی پرداختن  .دیوی کارن و کاترینا راس )1120( 9در پژوهشی نشهان دادنه که عه م
تحقیق پیرامون پتانسیل فضاهای بهاز بهرای تها آوری در برابهر زلاله یهک چهالش بهار در مسهیر ارزیهابی ک هی
مخاطرات ط ی ی در شهرها است .ژیائولین

ژان و هوآن لی )1128( 1در تحقیق خهود به تشهریح تفهاوتههای بهین

تا آوری شهری و پای اری شهری پرداختن  .از دی گاه آنهها مخهاطرات و تحولهات پهس از آن لحظه ای از چرخه
1 Gordon et al
2 Gonçalves & Ribeiro
3 David Koren & Katarina Rus
4 Xiaoling Zhang & Huan Li
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حیات شهری است ک در بستر یک چارچو پیچی ه پای ار قرار میگیرد .یوشهیهیرو کهانو( )2و ه کهاران ( )1122در
مطال تحقیقی خود با استفاده از روش کیفی و بر اسهاس تئهوری شهکاف اطلاعهاتی به بررسهی تها آوری لهرزهای
سازهها در محی های شهری پرداختن و نتیج گرفتن به دلیهل وعهود عه م قط یهتههای فهراوان در هنگهام وقهوع
مخاطرات ط ی ی ه چون زلاله اقه امات از پهیش برنامه ریهای شه ه در حهوزه تها آوری از مهجتهرین ملاومهات
اعتنا ناپذیر در مواقع بروز بحران است.
 -2معرفی نمونه موردمطالعه

منطق  21شهرداری تهران با بیش از  81سال سابق شکلگیری در بخش غربی شهر تهران قهرار دارد و بها منهاطق
 0 22 22و  1هجمرز است .این منطق از ش ال ب خیابان آزادی واقع در عنو منطق  1از شرق به بارگهراه شههی
نوا صفوی واقع در غر منطق  22از عنو ب خیابان قاوین واقهع در شه ال منطقه  22و از غهر به بارگهراه
یادگار امام (ره) واقع در شرق منطق  0مح ود میشود (پوراح

و ه کهاران  .)21 :2908منطقه  21تههران دارای 9

ناحی شهری و  21محله قه ی ی اسهت که شهاخصترین آنهها محلهات سلسه یل و بریانهک هسهتن  .ایهن منطقه
پرع یتترین منطق تهران است .مساحت منطق م ادل  8 282 182مترمربع اسهت و در حه ود  912ههاار نفهر (بهر
اساس سرش اری سال  )2902را در خود عای داده است ک با تراکج  111نفهر در هکتهار عهار پرتهراکجتهرین منهاطق
شهر تهران است .بافت فشرده با قط ات کوچک سطح قابلملاحظ ای از منطق را ب زیر اشغال برده اسهت .چشهجان از
منطق در طر های عامع شهر تهران بر اساس امکانات قابلیتها و مح ودیتهای درونی و بیرونی منطقه در گسهتره
شهر تهران ت وین ش ه است .ب عنوانمثال در طر عامع تهران (م و  )2986در چشجان از توس بلن مه ت شههر
ه اهن

با چشجان از بیستسال کشور تهران شهری امن و ای ن در برابر انواع آسیبها و مقهاوم در برابهر مخهاطرات

و سوانح م رفی ش ه است .در چشجان از منطق  21نیا این منطق مح ودهای پیشگام در اعهرای برنامه های بهسهازی
و نوسازی شهری و مقاومسازی ساخت ان در نظر گرفت ش ه است (ساسانپور و ه کاران .)6 :2901

1 Yoshihiro Kanno, Shinnosuke Fujita & Yakov Ben-Haim
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نقشه  -0موقعیت منطقه  01نسبت به سایر مناطق شهر تهران
من ع :طر عامع تهران (م و )2986

 -9روششناسی پژوهش

روش تحلیل ساختاری روشی است ک برای تحلیل رواب بین متغیرها خ وصاً در سیسهتجهای گسهترده و دارای
اب اد مت د ب کار میرود .پتانسیل این روش در استفاده از دادههای کیفی در کنار دادههای ک هی سه ب شه ه که ایهن
روش ت یل ب یکی از روشهای پرکهاربرد در آینه هپژوهی و آینه هنگاری شهود .در ایهن روش متغیرههای مهؤثر بهر
سیستج در یک ماتریس  n*nو بر اساس نظرات گروه کارشناسان در قالب اع اد صفر تا سه ارزشگهذاری مهیشهون .
این ماتریس م نای تحلیلهای ب ی را تشکیل داده و خروعیهای مت دی از این رواب ب دسهت مهیآیه  .درنهایهت
متغیرها بر اساس تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در یک محور مخت ات پراکن ه میشهون  .بهر اسهاس پهراکنش متغیرهها در
محور مخت ات ویژگیهای آنها مشخص شه ه و م نهای تحلیهل برنامه ریاان در مراحهل ب ه ی برنامه ریای قهرار
میگیرد .نرمافاار  MicMacازع ل بهترین نرمافاارهایی است ک ب منظور پیادهسازی تحلیل سهاختاری طراحهی شه ه
و توس یافت است .خروعیهای این نرمافاار ب صورت ع اول و ن ودارهای متنهوع مهیتواننه ک هک بسهاایی به
درک اب اد و رواب سیستج و چگونگی ع ل سیستج در آین ه داشت باشن  .این روش رویکردی تحلیلی بهرای بررسهی
تأثیر وقوع یک روی اد در یک مج وع آین هنگاری است (گوردون و پیاس.)6 :1116 2

1 Gordon & Pease
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در پژوهش حاضر ک بر اساس ماهیت از نوع ترکی ی (ک ی و کیفی) با رویکهرد توصهیفی -تحلیلهی و بهر اسهاس
ه ف از نوع کاربردی است از روشهای تحلیل ساختاری و پویش محیطی عهت ت یهین مؤلفه های کلیه ی افهاایش
تا آوری کال ی منطق  21شهر تهران در برابر زلال بهره گرفت ش ه است .به اینترتیب که بهرای ته وین دادهههای
نظری ابت ا از روش اسنادی و سپس در بخش اصلی پژوهش ب منظور تهی دادههای تجربی بهر م نهای دلفهی از روش
پی ایشی استفاده ش ه است .انتخا تیج خ رگان با روش ن ون گیری ه ف ن بهوده اسهت .در روش پهویش محیطهی
گروهی از خ رگان با تجایه وتحلیل برخهی منهابع مسهتن و ت یهین ط ق بنه ی و پهردازش اسهناد مربهوط رونه ها را
موردبررسی قرار میدهنه  .در ایهن پهژوهش نیها عههت بهرهمنه ی از روش پهویش محیطهی از تشهکیل گروههی از
کارشناسان (خ رگان) استفاده ش ه است .در این روش پژوهشگر در زمینه موضهوع موردمطال ه پرسشهنام ای طهر
کرده و آن را در اختیار کارشناسان متخ ص در ه هان زمینه قهرار مهیدهه و کارشناسهان ت هویر خهود را از آینه ه
مطلو در زمین مورد نظر بیان میکنن و با استفاده از دانهش و تجربه خهود نسه ت به احت هال وقهوع و چگهونگی
تأثیرشان و میاان اثربخشیشان قضاوت میکنن  .ازآنجاک ت اد خ رگان شرکتکنن ه در دلفهی ع ومهاً بهین  21تها 11
نفر ت یین ش ه ازاینرو عهت ت یین عوامل کلیه ی و متغیرههای دخیهل در افهاایش تها آوری کال ه ی در محه وده
موردمطال

از ت اد  11نفر از خ رگان در این زمین ک ت هام آنهها از متخ

هین دانشهگاهی و پژوهشهی در حهوزه

برنام ریای و طراحی شهری بودهان در قالب پرسشنام نظرسنجی ش ه است .م یارهای انتخا خ رگان شهامل تسهل
نظری تجرب ع لی ت ایل و توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی ب آنان بوده و در ت یین ت ه اد خ رگهان کسهب
اط ینان از عام یت دی گاهها ملاک ع ل قرار گرفته اسهت .در نتیجه پهایش متغیرهها  12متغیهر (شهاخص) در ب ه
تا آوری کال ی شناسایی ش ن  .با استفاده از روش تحلیل ساختاری و نرمافاار  MicMacمتغیرههای تأثیرگهذار بهر
افاایش تا آوری کال ی منطق  21شهر تهران در برابر زلال ع ارتان از )2 :دسترسی ب مراکها درمهانی (بی ارسهتان
اورژانس داروخان )  )1دسترسهی به مراکها آموزشهی (مه ارس مهه کودک دانشهگاه)  )9دسترسهی به نهادههای
ام ادرسان (مرکا م یریت بحران و )1 )...دسترسی ب آتشنشانی  )2دسترسی ب سهرویسهای ح لونقهل ع هومی
 )6دسترسی ب پارک و فضای س ا ع ومی  )2دسترسی ب ش ک م ابر اصلی  )8استحکام بناهای بها کهاربری ع هومی
(م رس بی ارستان)  )0کیفیهت آ آشهامی نی و سیسهتج آ رسهانی  )21ای نهی خطهوط برقرسهانی  )22کیفیهت
تأسیسات برقی  )21کیفیت خطوط مخابرات (تلفن منازل)  )29کیفیت خطوط گازرسانی  )21توزیهع خه مات )22
ات ال فاضلا اماکن ب ش ک سراسهری ع هعآوری فاضهلا

 )26کیفیهت سیسهتج ع هعآوری و دفهع زباله )22

حفاظت از امکانات و زیرساختهای ع ومی (از مقاومسازی تا بازسهازی)  )28تهراکج ع یهت (تهراکج پهایین) )20
تراکج ساخت انی (تراکج پایین)  )11نس ت راه ب ساخت ان در مح وده موردمطال

 )12نوع بافهت شه ک ح لونقهل

 )11عرض م ابر  )19ت اد و ظرفیت پناهگاهها  )11کاربریهای حساس (عایگهاهههای سهوخت صهنایع و)12 )...
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ابنی و سایتهای تاریخی و فرهنگی  )16درصه ع یهت دارای ات هال به اینترنهت  )12ت ه اد و سهطح پوشهش
بی ارستانها و درمانگاههای مح وده  )18نوع سازه  )10کیفیت ابنی  )91قه مت ابنیه  )92مالکیهت سهاخت ان )91
م الح ساخت انی  )99قابلیت نفوذپذیری  )91ش اع دسترسی ب فضاهای باز  )92کهاربری زمهین (ت ه د واحه های
مسکونی)  )96کلاس دان بن ی  )92ویژگیههای عغرافیهایی (شهیب خ وصهیات ژئوتکنیهک)  )98ضهواب فنهی
اصول و الگوههای ساختوسهاز  )90بازسهازی و بهسهازی سهاخت انهای ناپایه ار  )11تهأمین انهرژی  )12درصه
ع یتی ک دارای من ع تغذی الکتریکی و من ع آ (در صورت قطع برق و آ ) هستن .
 -0نتایج و بحث

تحلیل کلی محی سیستج :ع ول ش اره ( )1برآین اثرات متقابل  12عامل کلی ی مؤثر بر رونه آینه ه تها آوری
کال ی منطق  21تهران در مقابل با زلال را بر اساس تشکیل ماتریس  12*12در بُ کال ی نشان میده  .نتهایج ایهن
ع ول بیانگر ت اد تکرار  1بار و درع پرش گی  28010درص است ک نشان میده عوامل انتخا ش ه تهأثیر زیهاد
و پراکن های بر ه یگر داشت ان و در واقع سیستج از وضه یت ناپایه اری برخهوردار بهوده اسهت .ه انگونه که در
ع ول ( )1آم ه است از مج وع  2926متغیر قابل ارزیابی در این ماتریس  962رابط عه د صهفر بهوده که به ایهن
م نی است عوامل بر ه یگر تأثیر ن اشت یا از ه یگر تأثیر نپذیرفت ان  621 .رابط با مق ار یهک دارای تهأثیر ضه یف
نس ت ب هج و  928رابط با ع د  1دارای رواب اثرگذاری نس تاً قوی است .ب علاوه  166رابط ع د  9دارد و ایهن به
م نای آن است ک رواب پیشرانهای کلی ی بسیار زیاد بوده و از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیادی برخوردارن .
جدول  -2تحلیل اولیه دادههای ماتریس و تأثیرات متقابل
شاخص

ابعاد ماتریس

تعداد تکرار

تعداد صفر

تعداد یک

تعداد دو

تعداد سه

مجموع

درجه پرشدگی

مق ار

12

1

962

621

928

166

2926

 28010درص

من ع :یافت های تحقیق 2900

ماتریس پژوهش حاضر بر اساس شاخصهای آمهاری بها  1بهار چهرخش دادهای از مطلوبیهت و بهین شه گی 00
درص برخوردار بوده ک حاکی از روایی بالای پرسشنام و پاسخهای آن است (ع ول .)9
جدول  -9درجه مطلوبیت و بهینهشدگی ماتریس
تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

چرخش

211%

211%

2

212%

00%

1

من ع :یافت های تحقیق 2900
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 -0-0تحلیل متغیرها در پلان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل کلیدی

نحوه توزیع و پراکنش متغیرهای مؤثر بر رون آین ه تها آوری کال ه ی منطقه  21تههران در مقابله بها زلاله در
صفح پراکن گی حاکی از میهاان پایه اری و ناپایه اری سیسهتج اسهت .در روش تحلیهل اثهرات متقابهل بها نرمافهاار
میکمک در مج وع دو نوع از پراکنش ت ریف ش ه است ک به نامههای سیسهتجهای پایه ار و سیسهتجهای ناپایه ار
م روف هستن  .در سیستجهای پای ار پراکنش متغیرها ب صورت  Lانگلیسی است .در این مه ل ی نهی برخهی متغیرهها
دارای تأثیرگذاری بالا و برخی دارای تأثیرپذیری بالا هستن ؛ اما در سیسهتجهای ناپایه ار وضه یت پیچیه هتر اسهت؛ در
این سیستج نیروهای توس پیرامون محور قطری صفح پراکن ه هستن و در بیشتر مواقع حالت بینهابین از اثرگهذاری و
اثرپذیری دارد ک شناسایی پیشرانهای کلی ی را دشوار میسازد (شکل .)2

شکل  -0نمای شماتیک سیستم پایدار و ناپایدار
من ع :ن ی ی و پورمح ی 2901

شکل ( )1الگوی پراکن گی متغیرهای مؤثر بر رون آین ه تا آوری کال ی منطق  21تهران در مقابله بها زلاله را
نشان میده  .شیوه پراکن گی عوامل (متغیرها) ب صورت پراکنش لوزی بوده و ب طورکلی بیانگر وض یت یهک سیسهتج
ناپای ار است .نحوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفح پراکن گی ایهن سیسهتج حهاکی از آن اسهت که اکثهر متغیرهها
حول محور قطری و در مح وده متغیرهای مستقل هستن .
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شکل  -2وضعیت پایداری /ناپایداری سیستم در الگوی پراکندگی متغیرهای مؤثر بر روند آینده تابآوری
کالبدی منطقه  01تهران
من ع :یافت های تحقیق 2900

 -2-0دستهبندی متغیرهای مؤثر بر روند آینده تابآوری کالبدی منطقه  01تهران در برابر زلزله

متغیرهای تعیینکننده یا تأثیرگذار :این متغیرها ب عنوان متغیرهای ورودی اصهلیترین متغیرههای تأثیرگذارنه که
میاان تأثیرپذیری آنها ب نس ت تأثیرگذاریشان بسیار ک تر است .آنها در ناحی ش ال غر صهفح پراکنه گی قهرار
دارن و پای اری سیستج نیا ب ش ت ب آنها وابست است .این متغیرها ب عنوان متغیرههای کلیه ی و ت یینکننه ه رفتهار
سیستج محسو میشون  .ازآنجاییک الگوی پراکن گی متغیرهای مؤثر بر آین ه تها آوری کال ه ی منطقه  21تههران
در مقابل با زلال حاکی از ناپای اری سیستج است بنابراین وعود عوامل تأثیرگذار با درع بالا در ایهن ناحیه ب یه به
نظر میرس چراک وعود متغیرها در این ناحی حکایت از پای اری سیستجها دارد .در پهژوهش حاضهر ت ه اد  1متغیهر
در این قس ت قرار دارن ک شامل :استحکام بناهای بها کهاربری ع هومی (م رسه بی ارسهتان) و نهوع بافهت شه ک
ح لونقهل مهیباشهن (عه ول  .)1عوامهل فههوق بیشههترین تأثیرگهذاری و ک تههرین تأثیرپهذیری را دارنه و به عنوان
بحرانیترین عوامل وض یت کلان و تغییرات سیستج ب ع لکرد آن وابسهت اسهت .عوامهل تأثیرگهذار ورودی سیسهتج
محسو میشون و توس سیستج قابلکنترل نیستن ؛ زیرا خارج از سیستج قهرار دارنه و ب صهورت عوامهل بها ث هات
ع ل میکنن .

221

عغرافیا و مخاطرات محیطی

ش ارۀ سی و هفتج

متغیرهای دو وجهی :این متغیرها از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بالها برخهوردار هسهتن و ههر ع لهی بهر روی ایهن
متغیرها واکنش سایر متغیرها را س ب میشود .از مج وع  12عامل اولی تأثیرگذار بهر رونه آینه ه تها آوری کال ه ی
منطق  21تهران در مقابل با زلال ت اد  26متغیر در گروههای قابلیت دسترسی استان اردها و ضواب شههری کیفیهت
زیرساختهای شهری ع لکردی تراکجها ش ک ح لونقل و ارت اطات بافت و مورفولوژی شهری عهار متغیرههای
دو وعهی محسو مهیشهون (عه ول  .)1هرگونه تغییهر و تحهول در ایهن عوامهل مهیتوانه پایه اری سیسهتج را
تحتالش اع قرار ده  .این متغیرها را میتوان ب دو دست متغیرهای ریسک و متغیرهای ه ف تقسیجبن ی ن ود.
متغیرهای ریسک :این متغیرها چنان ک در شکل ( )1نشان داده شه ه اسهت در بالهای خه قطهری ناحیه شه ال
شرقی شکل قرار گرفت ان و ظرفیت بسیار زیادی را برای ت یل ش ن ب بازیگران کلیه ی سیسهتج دارنه  .در پهژوهش
حاضر متغیری در ناحی ریسک قرار نگرفت است.
متغیرهای ه ف :این متغیرها زیر ناحی قطری ش ال شرقی صفح قهرار مهیگیرنه ایهن متغیرهها در واقهع نتهایج
تکاملی سیستج و ن ایانگر اه اف م کن در یک سیستج هستن  .در این پژوهش متغیهری در ایهن بخهش قهرار نگرفته
است.
متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه :عایگاه این متغیرها در ن ودار عنو شرقی پلهان تأثیرگهذاری -تأثیرپهذیری اسهت.
این متغیرها دارای تأثیرگذاری بسیار پایین و تأثیرپذیری بسهیار بالها هسهتن  .در ایهن پهژوهش ت ه اد  6متغیهر در ایهن
قس ت قرار دارن ک شامل :عرض م هابر دسترسهی به سهرویسهای ح لونقهل ع هومی کهاربریههای حسهاس
(عایگاههای سوخت صنایع و )...ت ه اد و ظرفیهت پناهگاههها کیفیهت ابنیه و م هالح سهاخت انی و تهأمین انهرژی
میباشن (ع ول .)1
متغیرهای مستقل :این متغیرها دارای میاان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی هسهتن که در قسه ت عنهو غربهی
صفح پراکن گی متغیرها قرار گرفت ان  .این متغیرهها هی گونه واکنشهی در دیگهر متغیرهها ایجهاد ن هیکننه  .در ایهن
پژوهش ت اد  28متغیر در گروههای قابلیت دسترسهی کیفیهت زیرسهاختهای شههری مشخ هات ابنیه بافهت و
مورفولوژی شهری زیرساختهای سلامت و به اشت مکانهای حیاتی تهأمین انهرژی و زیرسهاختهای فنهاوری و
اطلاعات عار متغیرهای مستقل محسو میشون (ع ول .)1
در این دست نیا بای ب دو دست از متغیرها توع ن ود:
متغیرهای اهرمی ثانوی  :این متغیرها با وعود اینک کاملاً مستقل هستن بیش از آنک تأثیرپهذیر باشهن تأثیرگذارنه .
آنها در قس ت عنو غربی ن ودار و بالای خ قطری قرار دارنه و مهیتواننه به عنوان نقهاطی عههت سهنجش و
ب عنوان م یار ب کار رون  .متغیری در این ناحی قرار نگرفت است.
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متغیرهای تنظیجکنن ه :این متغیرها در نادیکی مرکا ثقل ن ودار قرار دارنه  .آنهها مهیتواننه ب صهورت پهیدرپهی
ب عنوان «اهرمی ثانوی » «اه اف ض یف» و «متغیرهای ریسک ثانویه » ع هل ن اینه  .در پهژوهش پهیش رو دو متغیهر
دسترسی ب نهادهای ام ادرسان (مرکها مه یریت بحهران و )...و دسترسهی به مراکها درمهانی (بی ارسهتان اورژانهس
داروخان ) در این ناحی قرار گرفت ان .
جدول  -0تحلیل اولیه دادههای ماتریس و تأثیرات متقابل
نوع متغیرها

متغیرها

تأثیرگذار

استحکام بناهای با کاربری ع ومی (م رس بی ارستان) نوع بافت ش ک ح لونقل
دسترسی ب ش ک م ابر اصلی دسترسی ب نهادهای ام ادرسان (مرکا م یریت بحران و )...دسترسی ب مراکا درمانی (بی ارستان
اورژانس داروخان ) دسترسی ب آتشنشانی ضواب فنی اصول و الگوهای ساختوساز بازسازی و بهسازی ساخت انهای ناپای ار

دووعهی

توزیع خ مات حفاظت از امکانات و زیرساختهای ع ومی (از مقاومسازی تا بازسازی) استحکام بناهای با کاربری ع ومی
(م رس بی ارستان) قابلیت نفوذپذیری تراکج ع یت (تراکج پایین) تراکج ساخت انی (تراکج پایین) نس ت راه ب ساخت ان در
مح وده موردمطال

تأثیرپذیر

کلاس دان بن ی کاربری زمین (ت د واح های مسکونی)

عرض م ابر دسترسی ب سرویسهای ح لونقل ع ومی کاربریهای حساس (عایگاههای سوخت صنایع و )...ت اد و ظرفیت
پناهگاهها کیفیت ابنی و م الح ساخت انی تأمین انرژی
دسترسی ب پارک و فضای س ا ع ومی دسترسی ب مراکا آموزشی (م ارس مه کودک دانشگاه) ای نی خطوط برقرسانی ات ال
فاضلا اماکن ب ش ک سراسری ع عآوری فاضلا

مستقل

کیفیت تأسیسات برقی کیفیت خطوط مخابرات (تلفن منازل) کیفیت خطوط

گازرسانی کیفیت سیستج ع عآوری و دفع زبال کیفیت آ آشامی نی و سیستج آ رسانی ق مت ابنی نوع سازه مالکیت ساخت ان
ش اع دسترسی ب فضاهای باز ویژگیهای عغرافیایی (شیب خ وصیات ژئوتکنیک) ت اد و سطح پوشش بی ارستانها و
درمانگاههای مح وده ابنی و سایتهای تاریخی و فرهنگی درص ع یتی ک دارای من ع تغذی الکتریکی و من ع آ (در صورت
قطع برق و آ ) هستن درص ع یت دارای ات ال ب اینترنت

تنظیجکنن ه

دسترسی ب نهادهای ام ادرسان (مرکا م یریت بحران و )...دسترسی ب مراکا درمانی (بی ارستان اورژانس و)...

ریسک

-

ه ف

-

اهرمی ثانوی

-

من ع :یافت های تحقیق 2900

در ادام ب از ت یین عایگاهههای متغیهرهها در ن هودار تأثیرگهذاری -تأثیرپهذیری و ه چنهین ت یهین پایه اری و
ناپای اری سیستج و انواع متغیرها تأثیرات مستقیج متغیرها بر ه یگر نشان داده میشود.
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شکل  -9تأثیرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر (تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی)
من ع :یافت های تحقیق .2900

شکل  -0تأثیرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر

شکل  -5تأثیرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر

(تأثیرات ضعیف تا بسیار قوی)

(تأثیرات میانه یا متوسط -نسبتاً ضعیف تا نسبتاً قوی)

من ع :یافت های تحقیق .2900

من ع :یافت های تحقیق .2900

شکل  -1تأثیرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر

شکل  -7تأثیرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر

(تأثیرات قوی تا بسیار قوی)

(تأثیرات بسیار قوی)

من ع :یافت های تحقیق .2900

من ع :یافت های تحقیق .2900
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شکل  -8تأثیرات غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر (تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی)
من ع :یافت های تحقیق .2900

شکل  -1تأثیرات غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر

شکل  -01تأثیرات غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر

(تأثیرات ضعیف تا بسیار قوی)

(تأثیرات میانه یا متوسط-نسبتاً ضعیف تا نسبتاً قوی)

من ع :یافت های تحقیق .2900

من ع :یافت های تحقیق .2900

شکل  -00تأثیرات غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر

شکل  -02تأثیرات غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر

(تأثیرات قوی تا بسیار قوی)

(تأثیرات بسیار قوی)

من ع :یافت های تحقیق .2900

من ع :یافت های تحقیق .2900
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 -9-0رتبهبندی متغیرها بر اساس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر یکدیگر به تفکیک تأثیرپذیری و تأثیرگذاری

در این مرحل پس از ارزیابی وض یت سیستج ب لحاظ پای اری و ناپای اری و ت یین تأثیرات مسهتقیج و غیرمسهتقیج
متغیرها ب رت بن ی میاان این تأثیرات پرداخت میشود تا درنهایت مؤلف های کلی ی افاایش تها آوری کال ه ی شههر
تهران در برابر زلال ک حکج پیشرانهای کلی ی را دارن استخراج گردن  .ع ول زیر رت بن ی تأثیرات متغیرهها را بهر
یک یگر نشان میده :
جدول  -5رتبهبندی میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر
تأثیرپذیری

922

توزیع خ م

906

م ابر اصلی

900

توزیع خ م

111

م ابر اصلی

2

921

ضواب فنی

981

ام ادرسان

901

ضواب فنی

900

ام ادرسان

1

960

بازسازی و

922

ضواب فنی

982

بازسازی و

921

ضواب فنی

9

912

تراکج ساخت

991

آتشنشانی

921

ام ادرسان

912

آتشنشانی

1

912

استحکام بن

918

استحکام بن

912

تراکج ع ی

996

استحکام بن

2

990

تراکج ع ی

911

بازسازی و

912

تراکج ساخت

928

توزیع خ مات

6

916

قابلیت نف

928

توزیع خ م

912

حفاظت از ا

928

بازسازی و

2

921

حفاظت از ا

921

نس ت راه

928

قابلیت نف

106

کاربری زم

8

100

نس ت راه

916

قابلیت نف

101

آتشنشانی

106

کلاس دان

0

102

آتشنشانی

100

کلاس دان

101

م ابر اصلی

101

حفاظت از ا

21

102

م ابر اصلی

102

درمانی

101

نس ت راه

101

نس ت راه

22

128

عرض م ابر

180

نوع بافت

189

عرض م ابر

182

قابلیت نف

21

121

درمانی

182

حفاظت از ا

128

م الح ساخت

189

درمانی

29

121

م الح ساخت

128

کاربری زم

121

کاربری زم

128

نوع بافت

21

160

کاربری زم

122

تراکج ع ی

162

کیفیت ابنی

160

تراکج ع ی

22

166

ح ل و نقل

126

عرض م ابر

161

تأمین انرژ

160

تراکج ساخت

26

128

ت اد و ظ

122

آموزشی

126

درمانی

162

آموزشی

22

128

کلاس دان

122

تراکج ساخت

126

ح ل و نقل

161

فضای س ا ع

28

126

تأمین انرژ

168

فضای س ا ع

126

ت اد و ظ

126

عرض م ابر

20

122

کیفیت ابنی

128

ح ل و نقل

122

کاربری حس

122

ح ل و نقل

11

122

ش اع دستر

118

ت اد و ظ

122

کلاس دان

111

خطوط برق

12

111

آموزشی

111

ت اد بی ا

111

ش اع دستر

111

ت اد و ظ

11

111

کاربری حس

111

کاربری حس

199

آموزشی

122

کاربری حس

19

191

نوع سازه

128

ش اع دستر

111

خطوط برق

122

تاسیسات بر

11

غیرمستقیم

متغیر

تأثیرگذاری
غیرمستقیم

متغیر

تأثیرپذیری
مستقیم

متغیر

تأثیرگذاری

متغیر

رتبه

مستقیم
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تأثیرگذاری

متغیر

رتبه

111

استحکام بن

128

خطوط برق

111

نوع سازه

122

ت اد بی ا

12

128

فضای س ا ع

116

ویژگی عغ

111

ق مت ابنی

122

نوع سازه

16

122

خطوط برق

116

تاسیسات بر

122

فضای س ا ع

122

ویژگی عغ

12

118

ق مت ابنی

112

نوع سازه

116

استحکام بن

116

کیفیت ابنی

18

111

ات ال فاضل

200

کیفیت ابنی

116

ات ال فاضل

116

ش اع دستر

10

111

نوع بافت

282

ات ال فاضل

111

درص ع ی

209

ات ال فاضل

91

200

ت اد بی ا

286

خطوط گاز

202

نوع بافت

288

تأمین انرژ

92

202

درص ع ی

228

خطوط مخابر

209

ت اد بی ا

281

خطوط گاز

91

221

دفع زبال

222

ق مت ابنی

281

ویژگی عغ

281

ق مت ابنی

99

229

ویژگی عغ

222

تأمین انرژ

221

دفع زبال

222

خطوط مخابر

91

266

تاسیسات بر

269

م الح ساخت

266

تاسیسات بر

221

م الح ساخت

92

216

خطوط مخابر

269

ابنی و س

218

خطوط مخابر

221

درص ع ی

96

211

خطوط گاز

226

درص ع ی

218

خطوط گاز

262

ابنی و س

92

211

ابنی و س

212

دفع زبال

290

ابنی و س

218

دفع زبال

98

222

مالکیت ساخ

219

مالکیت ساخ

212

مالکیت ساخ

219

مالکیت ساخ

90

212

درص ع ی

298

درص ع ی

219

آ آشامی ن

290

درص ع ی

11

216

آ آشامی ن

212

آ آشامی ن

219

درص ع ی

291

آ آشامی ن

12

غیرمستقیم

متغیر

تأثیرگذاری
غیرمستقیم

متغیر

تأثیرپذیری

متغیر

222
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مستقیم
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 -0-0تبیین عوامل کلیدی مؤثر بر روند آینده تابآوری کالبدی منطقه  01تهران در مقابله با زلزله

ه انطور ک ق لاً اشاره ش برای شناسایی عوامل اولی مؤثر بر رون آین ه تا آوری کال ه ی منطقه  21تههران در
مقابل با زلال با استفاده از روش دلفی از نظرات خ رگهان و متخ

هین اسهتفاده گردیه  .بها بررسهی پرسشهنام های

دریافتی از این عام آماری در مج وع  12عامل در حوزه مختلف (قابلیت دسترسی کیفیت زیرساختهای شههری
تراکجها ش ک ح لونقل و ارت اطهات اسهکان اضهطراری مکانههای حیهاتی زیرسهاختهای فنهاوری و اطلاعهات
زیرساختهای سلامت و به اشت مشخ ات ابنی ع لکردی بافهت و مورفولهوژی شههری اسهتان اردها و ضهواب
شهری و تأمین انرژی) استخراج ش ن  .در ادام ب تحلیل کلی محی سیستج پرداخت ش و میاان تأثیرگهذاری مسهتقیج
و غیرمستقیج این عوامل بر یک یگر و مؤثر بر رون آین ه تا آوری کال ی منطق  21تهران در مقابل بها زلاله بررسهی
گردی  .درنهایت از مج وع  12عامل اولی تأثیرگذار  22عامل ب عنوان متغیرهای کلی ی مؤثر بهر رونه آینه ه سیسهتج
انتخا ش ن ک ه این متغیرهای کلی ی در هر دو روش تأثیرگذاری مستقیج و غیرمستقیج تکهرار شه هان (عه ول
.)6
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جدول  -1متغیرهای (عوامل) کلیدی مؤثر بر روند آینده برنامهریزی تابآوری کالبدی منطقه  01تهران در مقابله
با زلزله
پیشرانهای کلیدی (مستقیم و غیرمستقیم)
ردیف

تأثیرگذاری

تأثیرگذاری

مستقیم

غیرمستقیم

102

متغیر

بعد

2

دسترسی ب ش ک م ابر اصلی

قابلیت دسترسی

111

1

دسترسی ب نهادهای ام ادرسان (مرکا م یریت بحران و)...

قابلیت دسترسی

900

912

9

ضواب فنی اصول و الگوهای ساختوساز

استان اردها و ضواب شهری

921

921

1

دسترسی ب آتشنشانی

قابلیت دسترسی

912

102

2

استحکام بناهای با کاربری ع ومی (م رس بی ارستان)

کیفیت زیرساختهای شهری

996

111

6

توزیع خ مات

کیفیت زیرساختهای شهری

928

992

2

بازسازی و بهسازی ساخت انهای ناپای ار

استان اردها و ضواب شهری

928

960

8

کاربری زمین (ت د واح های مسکونی)

بافت و مورفولوژی شهری

106

160

0

کلاس دان بن ی

بافت و مورفولوژی شهری

106

128

21

حفاظت از امکانات و زیرساختهای ع ومی (از مقاومسازی تا بازسازی)

کیفیت زیرساختهای شهری

101

921

ش ک ح لونقل و ارت اطات

101

100

22

نس ت راه ب ساخت ان در مح وده موردمطال

من ع :یافت های تحقیق .2900

 -5نتیجهگیری

مطال ات و تجار گوناگون نشان داده اسهت که افهاایش تها آوری کال ه ی سهکونتگاهها در برابهر مخهاطرات
ط ی ی مؤثرترین و بهترین راهکار در عهت کاهش خسارات در شهرها و روستاهاسهت .بهر ایهن اسهاس شناسهایی و
ت یین عواملی ک منجر ب افاایش تا آوری کال ی میشهود از مههجتهرین اقه امات در سهکونتگاههای شههری ماننه
منطق  21تهران ک آسیبپذیری بالایی در برابر مخاطرات ط ی ی دارن ب حسا میآی  .در ایهن پهژوهش متغیرهها و
شاخصهای تا آوری کال ی استخراج ش ه بر اساس مرور ادبیهات و م هانی نظهری بها بهرهگیهری از روش تحلیهل
تأثیرات متقابل یا ب ع ارتی تحلیهل سهاختاری بها هه ف شناسهایی عوامهل تأثیرگهذار تأثیرپهذیر و کلیه ی در محهی
میکمک بررسی و تحلیل ش هان  .تحلیلها نشاندهن ه آن است ک الگوی پراکن گی متغیرههای مهؤثر بهر رونه آینه ه
تا آوری کال ی منطق  21تهران در مقابل با زلال ناپای ار است .نوآوری پژوهش حاضر در این اسهت که در اغلهب
پژوهشهای صورت گرفت عوامل کلی ی مؤثر بر افهاایش تها آوری کال ه ی سهکونتگاهها بها رویکهرد آین هنگارانه
بررسی نش ه و در واقع بیشتر ب ارزیابی وض یت ف لی تا آوری سکونتگاههای شهری و روستایی توع شه ه اسهت
درصورتیک در پژوهش حاضر عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از یک یگر بررسی شه هان و بایسهتی بها توعه به ایهن
مج وع از رواب

برنام ریای بر اساس عواملی انجام شود ک بهترین و مؤثرین پیام ها را ب دن ال داشهت باشه  .نتهایج
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ت یین مؤلف های کلی ی افاایش تا آوری کال ی شهر تهران ....

تحقیق نشان میده از بین  12متغیر  22عامل در تا آوری کال ی منطق  21تههران در مقابله بها زلاله اثهر کلیه ی
دارن  .دسترسی ب ش ک م ابر اصلی دسترسی ب نهادهای ام ادرسان (مرکا م یریت بحران و )...ضواب فنهی اصهول
و الگوهای ساختوساز دسترسی ب آتشنشانی استحکام بناهای بها کهاربری ع هومی (م رسه بی ارسهتان) توزیهع
خ مات بازسازی و بهسازی ساخت انهای ناپای ار کهاربری زمهین (ت ه اد واحه های مسهکونی) کلهاس دان بنه ی
حفاظت از امکانات و زیرساختهای ع ومی (از مقاومسهازی تها بازسهازی) و نسه ت راه به سهاخت ان در محه وده
موردمطال

عوامل کلی ی مؤثر بر رون آین ه برنام ریای تا آوری کال ی منطق  21تهران در مقابل با زلاله هسهتن .

عوامل کلی ی ازنظر ع لکرد سیسهت ی نقهش تأثیرگهذاری بالها و تأثیرپهذیری انه ک را در محهی سیسهتج بها هه ف
تا آوری ایفار میکنن  .ب ع ارتی عوامل کلی ی ت یین ش ه در پژوهش حاضر هج قابل کنترل بوده و هج بهر پویهایی و
تغییر سیستج تأثیرگذار هستن  .این عوامل در واقع ب عنوان بازیگران اصلی مؤثر بهر افهاایش تها آوری کال ه ی منطقه
 21تهران در برابر زلال ایفای نقش میکنن ؛ بنابراین نهادها و سازمانهای دخیل و مرت

با موضهوع پهژوهش ازع له

شهرداری تهران سازمان حفاظت محی زیست ع یت هلالاح ر تههران سهازمان نظاممهن سهی سهاخت ان سهازمان
پ افن غیرعامل کشور و ...میتوانن با ت رکا و تأکی بر این عوامل در برنام ریایهها گهامی مث هت در عههت کهاهش
اثرات مخر زلال چ ق ل از وقوع و چ پس از وقوع بردارن و زمین را برای تا آور سهاختن بافتههای فرسهوده و
ناکارآم تهران فراهج سازن  .در پایان بر اساس یافت های پژوهش اقه امات زیهر به عنوان ت ه ی ات مهؤثر در عههت
افاایش تا آوری کال ی منطق  21تهران پیشنهاد میگردد:
 کاهش سطح اشغال اراضی مسکونی منطق و ه ایت و باز توزیع مازاد ع یت ب سایر مناطق مست

توس ؛

 افاایش استحکام بناها و نفوذپذیری ب بافت ب منظور کاهش آسهیبپهذیری منطقه در مقابهل خطهرات تخریهب و
اثرات عان ی زلال ؛
 ارتقار کیفیت م یریت محلی در منطق (بهازنگری تقسهی ات داخلهی منطقه ته ارک اباارههای م اخله در امهور
ظرفیتسازی تخ

ی در م یریت شهری)؛

 تخ یص بخشهایی از پادگان عی در غر منطق ب فضاهای س ا و خه مات شههری بهر اسهاس طهر عهامع
تهران و ت یل این مرکا ب عن ر شاخص در ساختار کال ی منطق ؛
 گسترش و پوشش مناسب ش ک م ابر ب ویژه در عنو منطق و سامان هی سلسل مراتب ش ک راه در کل منطق ؛
 ارتقار کیفیت محی زیست منطق از طریق افاایش سطح فضای س ا و باز و ای نسازی تأسیسهات آ

بهرق گهاز

و مخابرات در بافت فرسوده؛
 اع ال سیاستها و ضواب تح ی ی ساختوساز در منطق به منظور تج یهع اراضهی و درعینحهال به رسه یت
شناختن حقوق مکتس ؛
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 سامان هی نظام حرکتی منطق از طریق علهوگیری از شهکلگیری راسهت ها و کانونههای ف هالیتی در امته اد م هابر
شریانی؛
 بالا بردن ظرفیت ان طافپذیری و نفوذپذیری تأسیسات منطق و تجهیاات ام اد و نجات در کنهار توعه به تغییهر
کال ؛
 سازگار ساختن بافت شرقی منطق با بافت مجهاور (سهاخت انهای پهروژه نهوا ) از طریهق بهسهازی و نوسهازی
بافتهای فرسوده؛
 م نوع کردن پارک حاشی ای در سراسر و دو طرف خیابانههای شهریانی منطقه و احه اث پارکین ههای ع هومی
مناسب (هجسطح یا ط قاتی) در مح وده خیابانهای مذکور؛
 اصلا مسیر و ت ریض خیابانهای ع عوپخش کنن ه منطق بر اساس طر عامع تهران؛
 م یریت دسترسی سواره ع ومی ب خیابانهای ع عوپخشکنن ه و محلی عهت کنترل ورود ترافیهک ع هوری به
آنها ب ویژه در خیابانهای آذربایجان ارومی هاش ی و مرتضوی؛
 ب ح اقل رسان ن گسیختگی فضای بین محلات از طریق سامان هی و نوسازی حریج بارگراه یادگار امام (ره)؛
 سامان هی حریج ایستگاه مترو نوا با ه ف روانسازی نظام حرکتی منطق و کاهش ترافیک مح وده؛
 سامان هی ب دسترسیهای منش ب ب خیابان امام خ ینی (ره) ب عنوان اصلیترین خیابان شهریانی منطقه از طریهق
طر ت ریض؛
 نوسازی بافت اطراف محور قهاوین از طریهق تغییهر ع لکهرد بافهت و تهأمین م هوض مسهکونی بهرای نوسهازی
بافتهای فرسوده داخل منطق .
کتابنامه
پوراح
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