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محمدرضا رضایی  - استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد
مجتبی رفیعیان  -دانشیار گروه شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس
سیدمصطفی حسینی  -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش مقاله1393 /05/08 :

تأیید نهایی1393 /08/18 :

چکیده
امروزه خسارت های فراوان مخاطره های طبیعی و انسانی به محیط و کالبد شهر ها موجب شده
است که مفهوم تابآوری برای کاهش آثار سوانح ،به حوزهای مهم در عرصة مدیریت بحران
تبدیل شود .این پژوهش کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی ،با هدف
شناسایی شاخص ها و عوامل مؤثر بر تابآوری کالبدی محله های شهری ،سنجش و ارزی ابی
میزان تابآوری کالبدی در محله های منتخب شهر تهران و ارائة چارچوبی برای سنجش میزان
تابآوری کالبدی در شهرها انجام شده است .جامعة آماری این پژوهش ،تمام خانوارهای
ساکن در محله های شهر تهران است .حجم نمونه در تحقیق ،با استفاده از فرمول کوکران،
معادل  369خانوار برآورد شد .برای انجام پژوهش ،ابتدا با استفاده از منابع کتابخانهای،
شاخص ها و عوامل مؤثر بر تابآوری کالبدی اجتماع های شهری شناسایی و تعریف عملی اتی
شدند و سپس با استفاده از روش میدانی و پرسشنامه ،جمعآوری اطالعات مورد نی از تحقیق
صورت گرفت .در مرحلة بعد ،با استفاده از روش مجموع سادة وزین ( ،)S AWماتریس اولیة
تصمیمگیری تهیه شد و سپس براساس روش الکتره ،وضعیت محله های مورد مطالعه از نظر
تابآوری کالبدی محاسبه شد .نتایج نشان میدهد محلة قیطریه و قلعهمرغی بهترتیب ،از نظر
تابآوری کالبدی در بهترین و بدترین وضعیت و محله های ستارخ ان و نارمک در رتبه های دوم
و سوم از نظر تابآوری کالبدی قرار دارند .همچنین بهدلیل داشتن قابلیت اجرایی ،میتوان از
چارچوب این پژوهش برای سنجش و ارزیابی میزان تابآوری در سایر محله ها و نواحی
شهری استفاده کرد.

کلیدواژه ها :تابآوری ،جوامع شهری ،روش الکتره ،کالنشهر تهران.

* نویسندة مسئول09126177952 :

Email: rezaei58@gmail.com
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مقدمه
امروزه عموم مردم به شیوههایی متفاوت با دیگر دورههای تاریخ ،سوانح را تجربه میکنند (اُماند)2005 ،؛ بهطوریکه در
هر بخش خبری ،تصاویری از آخری ن سوانح ،صرفنظر از محل وقوع آنها دیده میشود .از اینرو ،این پرسش ایجاد
میشود که اگر امکان پیشبینی و پیشگیری از سوانح ،برای در امان نگاه داشتن مردم از پیامدهای آنها وجود ندارد،
برای بهحداقلرساندن خسارتها و آشفتگیهای ناشی از بحرانها چه میتوان کرد .ای ن موضوع هنگامی اهمیت بیشتری
مییابد که بدانیم بحرانها در سالهای اخیر ،خسارتی معادل  600میلیارد دالر را به کشورها وارد کردهاند که بر بیش از
سه میلیارد نفر تأثیر گذاشتهاند و از ای ن تعداد ،بیش از  750،000نفر جان خود را از دست دادهاند (بیرکمن .)2006 ،در
مواجهه با چنی ن وضعیتی ،اتحادیة بینالمللی راهبرد (استراتژی) کاهش خطر سوانح  1برنامهای را با عنوان «تقویت
تابآوری ملتها و جوامع درمقابل سوانح» در چارچوب طرح هیوگو (که در کنفرانس جهانی هیوگو در کوبة ژاپن درمورد
کاهش بحران در سال  2005مطرح شد) ،برای سالهای  2005تا  2015درپیش گرفته است .ای ن برنامه ،عالوهبر کاهش
آسیبپذیری جوامع در هنگام وقوع بحرانها ،بهسمت افزایش و بهبود تابآوری جوامع گرایش دارد (مایونگا.)1 :2007 ،
در سالهای اخیر ،نهادها و آژانسهای فعال در زمینة کاهش سوانح ،بیشتر فعالیتهای خود را بر دستیابی به جامعة
تابآور دربرابر سوانح متمرکز ساختهاند که در این میان ،بهدلیل خسارتهای وسیع و بیهنجاریهای گستردة اجتماعی،
زمینلرزهها نسبت به سایر حوادث ،اولوی ت باالتری برای تقوی ت تابآوری جوامع دربرابر سوانح طبیعی دارند .در سالهای
گذشته ،جهان شاهد بعضی از مخاطرههای پیشبینینشدة طبیعی مانند سونامی آسیا ،گردباد کاترینا و زمینلرزة سیچوان
چی ن بود .اگرچه بعضی از ابزارهای پیشبینیکننده در کاهش آثار بحرانها مؤثر است ،واقعیت ای ن است که نمیتوان
براساس شواهد ،مخاطرههای آتی را پیشبینی کرد؛ بنابراین ،ضروری است برای جلوگیری از افزایش آسیبپذیریها،
میزان تابآوری جامعة محلی را بشناسیم و بدانیم که توان ظرفیتی جامعه برای ایستادگی و بازیابی دربرابر مخاطرهها در
هنگام وقوع بحران تا چه حدی است.
ایران نیز بهدلیل ویژگیهای اقلیمی ،زمینشناختی و بهویژه قرارگیری روی ک مربند زلزلهخیز آلپ  -هی مالیا ،از جمله
آسیبپذیرترین کشورهای دنیا محسوب میشود؛ بهطوریکه شاخص ریسک بحران برنامة توسعة سازمان ملل ()2004
نشان میدهد بعد از ارمنستان ،ایران باالتری ن آسیبپذیری زلزله را در بین کشورهای جهان دارد ،و  31مورد از  40نوع
بالیای طبیعی در ایران رخ داده است (رضایی ،قائد رحمتی و حسینی.)86 :1393 ،
در این میان ،کالنشهر تهران بهدلی ل قرارگیری در پهنة خطر لرزهای باال و بسیار باال و رعایتنکردن اصول ایمنی
مانند ساختوساز در حریم گسلها و مناطق مستعد ناپایداریهای زمینشناختی ،طراحی و اجرای ساختمانها و تأسیسات
حیاتی نامناسب با شدت لرزهخیزی احتمالی ،نبود برنامه و توانمندیهای عملیاتی الزم برای مدیری ت سوانح در مرحلة
پا سخ و مقابله با تبعات وقوع سانحه و وجود بافتهای آسیبپذیر و فرسودة متعدد ،در شرایط نامناسبی قرار دارد .به
همینسبب ،بررسی وضعی ت شهر تهران از نظر ویژگیهای فیزیکی و جغرافیایی تأثیرگذار در هنگام بروز سوانح ضروری
بهنظر میرسد؛ بنابراین ،این پژوهش با شناسایی شاخص ها و عوامل مؤثر بر تابآوری کالبدی اجتماعهای شهری ،به
سنجش و ارزیابی میزان تابآوری کالبدی در محلههای منتخب تهران میپردازد و چارچوبی برای سنجش میزان
تابآوری کالبدی در شهرها ارائه میدهد تا به پرسشهایی در زمینة عوامل و پارامترهای تأثیرگذار بر میزان تابآوری
کالبدی اجتماعهای شهری و میزان تابآوری کالبدی در سطح محلههای شهر تهران پاسخ دهد.
مبانی نظری
تابآوری
واژة تابآوری ،از ریشة التین

Resilio

2

بهمعنای بازگشت به شرایط پیشین گرفته شده است (کلین و سوماال )2003 ،و
1. International Decade for Natural Disaster Reduction
2. To jump back
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اجتماع های شهری...

سنجش و ارزیابی میزان تابآوری ک البدی

اغلب به مفهوم بازگشت به گذشته بهکار میرود .ای ن مفهوم در دهة  ،1970توسط هولینگ با انتشار مقالهای با عنوان
تابآوری و مقاومت سیستمهای اکولوژیکی ( )1973مطرح شد .وی تابآوری در یک اکوسیستم را معیاری از توانایی

اکوسیستم برای جذب تغییرات با حفظ مقاومت قبلی بیان کرد (رضایی .)28 :1392 ،امروزه این واژه با گسترش دامنة
کاربردی خود در علوم مختلف و امور مربوط به تعامل انسان و طبیعت مانند آسیبپذیری و کاهش سوانح (سازمان
کاهش خطر بحرانهای سازمان ملل ،)2002 ،دارای تعاریف متعددی است که جدول  1بعضی از آنها را نشان میدهد.
جدول  .1بعضی از تعاریف تابآوری
محقق

هولینگ1973 ،
پیم1984 ،
تیممرمن1981 ،
میلتی1999 ،
باکل و دیگران2000 ،
سازمان کاهش خطر
بحرانهای سازمان ملل،
2002
پندال و دیگران2007 ،

تعاریف

معیاری از توانایی سیستم برای جذب تغییرات ،درحال یکه هنوز مقاومت قبل ی را دارد .تابآوری ،ظرفیت کاهش
خطر یا توانایی یک سیستم برای جذب نابسامان یها یا میزان تخریب و زیان ی است که یک سیستم پیش از
تغییر ساختارها بر اثر تغییر متغیرها ،قادر به جذب آن است.
تابآوری ،بازگشت یک سیستم به حالت اولیه ،پس از نابسامان ی است.
تابآوری ،ظرفیت یک سیستم یا بخش ی از آن برای جذب و بازیاب ی پس از وقوع حادثهای مخاطرهانگیز است.
تابآوری ،یعنی این که جامعه قادر به تحمل سوانح طبیع ی شدید باشد ،بدون آنکه دچار خسارتهای عمده،
آسیب ،توقف در تولید یا کاهش کیفیت زندگ ی شود و از بیرون جامعه کمک زیادی دریافت نکند.
تابآوری یعنی کیفیت زندگ ی مردم ،جوامع ،آژانسها و زیرساختها که موجب کاهش آسیبپذیری م یشود؛
نهتنها آسیبپذیری وجود نداشته نباشد ،بلکه ظرفیت جلوگیری و کاهش خسارتها را داشته باشد و سپس
درصورت بروز آسیبها ،شرایط ایدهآل را در جامعه تا حد ممکن نگه دارد و سپس تأثیرها را بازیاب ی کند .
تابآوری یعنی ظرفیت یک سیستم ،اجتماع یا جامعه برای مقاومت بیشتر دربرابر تغییر ،بهگونهایکه جامعه
بتواند سطح قابلپذیرش ی را در آفرینش و ساختارها به دست آورد .این مسئله با توجه به میزان توانایی سیستم
اجتماع ی در سازمانده ی خود و توانایی برای افزایش ظرفیت اطالعات و سازگاری تعیین م یشود که مفهوم
اخیر شامل ظرفیت بازیاب ی از شرایط بحران است .
فرد ،جامعه ،اکوسیستم یا شهری که درمقابل خطر و فشار تابآوری دارد ،بهسرعت به شرایط متعادل
بازمیگردد یا بهآسان ی شرایط خود را بهگونهای جدید تغییر م یدهد .

منبع :رضایی27 :1389 ،

با وجود گذشت بی ش از سه دهه از تجارب ارزشمند پژوهش جمعی در مورد تابآوری ،هنوز ای ن واژه در حوزههای
مختلف علمی دارای معانی متفاوت و متضاد است .بسیاری از تناقضهای موجود بر سر معنای تابآوری ،از تمایلهای
شناختی ،دیدگاههای موجود در سیستمهای اکولوژیکی  -اجتماعی و روشها و تفاوتهای مفهومی  -بنیادی ناشی
میشود .نتیجة ای ن معانی متفاوت ،ایجاد یک فرهنگ مبهم معنایی و رویکردهایی برای درک تابآوری نسبت به
شوکهای خارجی یا مخاطرههای طبیعی است .با وجود این ،ایسر  1معتقد است افزایش ابهام و انعطافپذیری تابآوری،
بسیار باارزش است؛ زیرا این مفهوم ،درعمل ارتباطهای نزدیکتری را بین رشتهها و علوم مختلف بهوجود میآورد.
بهطورکلی در این مقاله ،با توجه به تعاریف تابآوری و اهداف تحقیق ،تعریف کارپنتر و دیگران ( - )2001که در بسیاری
از پژوهشها آن را بهعنوان تعریفی جامع قبول کردهاند  -پذیرفته میشود .مطا بق نظر کارپنتر ،تابآوری عبارت است از:
 .1میزان تخری ب و زیانی که یک سیستم قادر است جذب کند ،بدون آنکه از حالت تعادل خارج شود .2 ،میزان توانایی
یک سیستم برای سازماندهی و تجدید خود در شرایط مختلف و  .3میزان توانایی سیستم در ایجاد و افزایش ظرفیت
یادگیری و تقوی ت سازگاری با شرایط .از اینرو ،کارپنتر سیستمی را تابآور میداند که دارای ویژگیهای زیر باشد:
 ظرفی ت جذب فشارها یا نیروهای مخرب  2با پایداری و سازگاری؛ ظرفی ت اداره ،حفظ ساختارها و عملکردهای اساسی و ویژه ،در هنگام سوانح؛ ظرفی ت بازیابی «برگشت به گذشته» پس از یک سانحه.1. Acer
2. Destructive
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ابعاد تابآوری
تاکنون هیچ مجموعة ویژهای از شاخصها یا چارچوبهای سازمانیافته برای کمیسازی تابآوری سوانح بهوجود نیامده
است .با وجود این ،در جامعة علمی ،اجماعی وجود دارد مبنیبر اینکه تابآوری ،مفهومی چندجانبه و دارای ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،نهادی و کالبدی است .جدول  ،2ابعاد و شاخصهای تابآوری سوانح را نشان میدهد (نوریس و دیگران،
2008؛ گاندرسون2009 ،؛ کاتر و دیگران ،2008 ،برونئو و دیگران.)2003 ،
جدول  .2ابعاد و شاخص های تابآوری دربرابر سوانح طبیعی
ابعاد
اجتماعی
اقتصادی
نهادی
کالبدی

تعریف

شاخص ها

از تفاوت ظرفیت اجتماعی جوامع ،در نشاندادن واکنش
مثبت ،انطباق با تغییرها و حفظ رفتار سازگارانه و بازیابی از
سوانح بهدست م یآید که م یتوان آن را از طریق بهبود
ارتباطات ،آگاهی از خطر ،آمادگی ،توسعه و اجرای طرحهای
مدیریت سوانح و بیمه برای کمک به فرایند بازیاب ی ارتقا داد.
واکنش و سازگاری افراد و جوامع بهطوریکه آنها را قادر به
کاهش خسارتهای بالقوة سانحه سازد که بیشتر قابلیت
حیات اقتصادی جوامع را نشان م یدهد .

آگاهی ،دانش ،مهارت ،نگرش ،شبکههای اجتماعی ،ارزشهای
جامعه ،سازمانهای مبتنیبر صداقت ،درک محلی از خطر ،خدمات
مشاورهای  ،سالمتی و رفاه ،سن ،دسترسی ،زبان ،نیازهای ویژه،
دلبستگی به مکان ،مشغولیت سیاسی ،مذهب ،درگیری اجتماعی،
تمایل به حفظ معیارهای فرهنگی قبل و بعد از سانحه.
شد ت (میزان) خسارتها  ،ظرفیت یا توانایی جبران خسارتها و
توانایی برگشت به شرایط شغلی و درآمدی مناسب در قالب درآمد،
منابع درآمد ،سرمایه ،دسترسی به خدمات مالی ،پساندازها و
سرمایههای خانوار ،بیمه ،احیای فعالیتهای اقتصادی بعد از یک
سانحه ،اشتغال ،وابستگی اشتغال به یک بخش ویژه .
بستر ،زیرساخت ،روابط و عملکرد نهادها ،ویژگیهای فیزیکی نهادها
نظیر تعداد نهادهای محلی ،دسترسی به اطالعات ،نیروهای
آموزش دیده و داوطلب ،قوانین و مقررات ،تعامل نهادهای محلی با
مردم و نهادها ،رضایت از عملکرد نهادها ،مسئولیتپذیری ،مراکز
تصمیمگیری ،نحوة مدیریت یا واکنش به سوانح مانند ساختار
سازمانی ،ظرفیت ،رهبری ،آموزش و تجربه.
تعداد شریانهای اصلی ،خطوط لوله ،جادهها و زیرساختهای حیاتی،
شبکة حمل ونقل ،کاربری زمین ،ظرفیت پناهگاه ،نوع مسکن ،جنس
مصالح ،مقاومت بنا ،کیفیت و قدمت بنا ،مالکیت ،نوع ساختوساز،
ارتفاع ساختمانها ،فضای باز ساختمان محل س کونت ،فضای سبز،
تراکم محیط ی ،دسترسی ،ویژگیهای جغرافیایی (ویژگیهای
ژئوت کنیک و شیب) ،شدت و تکرار مخاطرهها ،گسلها .

حاوی ویژگیهای مربوط به تقلیل خطر ،برنامهریزی و تجربة
سوانح قبلی است .در اینجا تابآوری ،از ظرفیت جوامع برای
کاهش خطر ،اشتغال افراد محلی در تقلیل خطر برای ایجاد
پیوندهای سازمانی و بهبود و حفاظت از سیستمهای اجتماعی
در یک جامعه تأثیر م یپذیرد .
ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی بعد از سانحه نظیر
پناهگاه ها ،واحدهای مسکونی ،تسهیالت سالمتی و
زیرساختی مانند خطوط لوله ،جادهها و وابستگی آنها به
زیرساختهای دیگر را بههمراه دارد.

منبع :رفیعیان و دیگران31 :1390 ،

در این مقاله ،با توجه به ابعاد چهارگانة فوق برای سنجش تابآوری ،از بعد کالبدی در مقیاس محلههای شهری
کالنشهر تهران استفاده شده است.
جوامع تابآور
اجتماع تابآور ،جامعهای است که عالوهبر توانایی تحمل شوکها و ضربههای یک خطر بهگونهایکه آن خطرها تبدیل
به سانحه نشوند ،توانایی یا ظرفی ت برگشت به حالت عادی ،در حین و پس از سانحه و همچنین امکان و فرصت تغییر و
سازگاری پس از سوانح را دارد (دیویس و ایزدخواه . )12 :2006 ،با توجه به مفهوم تابآوری  -که باید با تمامی مراحل
مدیری ت سوانح ارتباط یابد  -الزم است جامعة تابآور دارای ویژگیهایی باشد که تمامی مراحل قبل ،حین و پس از
سانحه را پوشش دهد .برایناساس ،با توجه به پژوهشهای گادزچالک ( )2003و محققانی دیگر مانند کامفورت ( )1999و
تیرنی ( ،)2002ویژگیهای جوامع تابآور را به شرح زیر میتوان بیان کرد:
 فراوانی :با تعداد زیادی از اجزا با عملکرد مشابه ،بهطوریکه وقتی یک جزء مختلل ملیشلود ،کلل سیسلتم دچلاراختالل نمیشود.
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 تنوع :با تعداد زیادی از اجزا با عملکرد متفاوت ،برای اینکه سی ستم را دربرابر تهدیدهای مختلف حفظ کنند. کارآمدی :با انرژی مثبت تولیدشده به نسبت انرژی تحویلشده از طریق یک سیستم دینامیک. استقالل داخلی :با قابلیت کارکرد مستقل از کنترل خارجی. استحکام :با قدرت مقابله دربرابر حملهها یا نیروهای خارجی دیگر. وابسته به هم :با اجزای سیستمی مرتبط ،بهطوریکه یکدیگر را حمایت میکنند. قابلی ت سازگاری :ظرفی ت آموختن از تجربهها و انعطافپذیری دربرابر تغییرها. همیاری یا همکاری :فرصت و انگیزههای زیاد برای جلب مشارکت ذینفعان.همچنین مایانگ ( )2007مفهوم تابآوری جامعه دربرابر سوانح را «ظرفیت یا توانایی جامعه برای پیشبینی ،آمادگی،
پاسخ و بازیابی سریع از آثار سوانح» تعریف میکند؛ یعنی عالوهبر سرعت بازیابی جامعه از آثار سانحه ،توانایی آموزش،
مواجهه و سازگاری با مخاطرهها را ویژگیهای یک جامعة تابآور میداند؛ بنابراین ،جامعة تابآور باید بهگونهای
سازماندهی شود که آثار سانحه در آن پایی ن و فرایند بازیابی سریع باشد .شکل  1وضعیت دو جامعه با تابآوری باال و
پایین را پس از بحران نشان میدهد.

شکل  .1مسیر دو جامعه با تابآوری کم و زی اد در مواجهه با بحران
منبع :ژانگ2006 ،

همان طورکه شکل فوق نشان میدهد ،جامعهای با تابآوری باال ،اغلب آثار سانحه را تا حد کمتری تجربه میکند؛
درحالیکه جامعهای با تابآوری کم ،آثار بارزتری از سانحه را تجربه میکند و بیشتر آسیب میبیند؛ بنابراین ،جامعهای با
تابآوری کمتر ،به زمان بیشتری برای بازگشت به ساختار عادی نیاز دارد.
روش پژوهش
مقالة حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی  -تحلیلی است .در ای ن پژوهش ،با توجه به مسئله و هدف،
واحد تحلی ل خانوار در محله انتخاب شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل  369خانوار ،از  2،266،984خانوار
ساکن در تمامی محلههای شهر تهران (مرکز آمار ایران ) 1385 ،برآورد شد .در مرحلة بعد ،با طبقهبندی محلههای شهر
تهران برحسب پایگاه اجتماعی  -اقتصادی به چهار طبقه ( باال ،متوسط باال ،متوسط پایی ن ،پایی ن) ،از هر طبقه یک محله با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شد .سپس با توجه به سهم هر طبقه از محلهها از کل خانوارهای شهر،
خانوارهای نمونه بهروش سیستماتیک به نسبت از محلههای نمونه انتخاب شدند .جدول  3تعداد نمونه را بهتفکیک محله
و شکل  2موقعیت محلههای مورد مطالعه در شهر تهران را نشان میدهد.
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جدول  . 3حجم خانوارهای نمونه برحسب محلة سکونت
منطقه

ناحیه

1
2
8
17

7
2
2
3

محله

( 11قیطریه)
( 10ستارخان)
( 11نارمک)
( 8قلعه مرغی)
جمع کل

تعداد پرسشنامه های توزیعشده

32
86
124
127
369

شکل  .2نقشة موقعیت محله های مورد مطالعه در شهر تهران

در ای ن پژوهش ،ابتدا با توجه به کمبود اطالعات دربارة موضوع در کشور ،براساس مطالعههای کتابخانهای (مقالهها،
کتابها و گزارش ها) حجم وسیعی از اطالعات در زمینة تابآوری جمعآوری شد .سپس با بررسی ابعاد و چارچوبهای
تابآوری ،شاخصهای تابآوری کالبدی تعیی ن و تعریف عملیاتی شدند .در مرحلة بعد با استفاده از روش میدانی و ابزار
پرسشنامه  -1که روایی آن از طریق پیشآزمون تأیید شده بود  -اطالعات مورد نیاز از خانوارهای محلههای نمونه
جمعآوری شد .سپس با ورود دادههای حاصل از پرسشنامه ،به محیط نرمافزاری  ،SPSSپایایی ابزار تحقیق با استفاده از
آزمون کرونباخ  0/835برآورد شد که گویای هماهنگی و پایداری درونی باالی ابزار تحقیق است .در مرحلة بعد با استفاده
از مجموع سادة وزین (  )SAWماتریس اولیة دادهها تهیه شد .سپس با استفاده از روش الکتره میزان تابآوری کالبدی
محلههای مورد مطالعه سنجیده شد.
معرفی و تعریف عملیاتی شاخصها
از آنجاکه اندازهگیری تابآوری در شرایط مطلق دشوار است ،باید برای تعیین میزان تابآوری اجتماعهای شهری از یک
رویکرد تطبیقی استفاده کرد .در همی ن زمینه ،انتخاب شاخصها در مطالعههای مربوط به تابآوری باید با توجه به دو
مالک  .1توجیه برمبنای ادبیات موجود درمورد تناسب آن با تابآوری و  .2در دسترس بودن دادههای کیفی از منابع
صورت گیرد .شاخصها بهعنوان مجموعهای از شرایط اولیه عمل میکنند که کارایی برنامهها ،سیاستها و مداخلههای ویژه برای
بهبود تابآوری سانحه را اندازه میگیرند .در ای ن مقاله ،براساس ابعاد چهارگانة تابآوری ،امکانپذیری ،عملیاتیسازی و
همچنی ن دسترسی به دادهها و اقتضای جامعة مورد مطالعه در هر منطقه ،شاخصهایی برای سنجش میزان تابآوری
کالبدی انتخاب شده است .جدول  4ضمن نشاندادن شاخصهای تابآوری کالبدی ،به تعاریف عملیاتی آنها میپردازد.
 .1در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شده است .1 :پرسشنامة خانوار برای جمعآوری اطالعات خانوار .2 ،پرسشنامة می دانی :برای تکمیل اطالعات محله ها و  .3پرسشنامة خبرگان:
برای تعیین اهمیت نسبی مؤلفهها ی مؤثر بر تابآوری کالبدی با استفاده از تکنیک  AHPتوسط کارشناسان و صاحب نظران داخلی و خارجی در زمینة تابآوری.
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جدول  .4تعریف عملی اتی شاخص های تابآوری کالبدی
تعریف عملی اتی

شاخص

مقاومت ساختمان وضعیت تابآوری ساختمانهای محلة س کونت خانوارها برحسب نسبت ساختمانهای کمدوام محلة سکونت ( 5تا 20
درصد برابر با رتبة  20 ،5تا  40درصد برابر با رتبة  40 ،4تا  60درصد برابر با رتبة  60 ،3تا  80درصد برابر با رتبة  2و
 80تا  95درصد برابر با رتبة  ،)1به صورت رتبهای و از ( 5بیشترین تابآوری) تا ( 1کمترین تابآوری) محاسبه شد.
وضعیت محلة س کونت خانوارها که از طریق عوامل زیر بررسی شد :
کاربریهای
وضعیت محله از نظر تراکم کاربریهای فرسوده برحسب نسبت ساختمانهای کم دوام محله طبق روش فوق ،قابلیت
ناسازگار
ازدحامآوری در کاربریهای پرجمعیت نظیر مدارس برحسب پتانسیل ش کلگیری ازدحام از طریق ویژگیهای بافت
کالبدی محله از رتبة ( 1کمترین ام کان ایجاد ازدحام) تا ( 5بیشترین ام کان) و تعداد تأسیسات خطرآفرین نظیر پمپ
بنزین برحسب تعداد جایگاههای توزیع و نگهداری انواع سوخت موجود در محله است .
دسترس ی به مراکز امداد شامل آتشنشان ی ،نیروی انتظام ی ،بیمارستان ،مراکز آموزش ی ،پارکها و فضاهای باز عموم ی
دسترس ی
تراکم جمعیت محل س کونت هر خانوار (برحسب نفر در ه کتار) به عنوان اندازة این متغیر برای خانوارهای هر محله در
تراکم
نظر گرفته شد.
این شاخص ،براساس ترکیب شاخصهای «فضای باز ساختمان محل س کونت» از طریق «قابلیت پناهگیری» خانوار
فضاهای باز
برمبنای پرسشنامة خانوار در قالب طیف لی کرت و فضای باز محله برحسب حاصلجمع رتبة معرفهای  . 1فاصله تا
فضاهای تخلیة منطقهای ،بدین صورت ک ه قرارگرفتن کامل محله در شعاع  2000متری فضاهای تخلیة منطقهای برابر
با رتبة  ،3قرارگرفتن حدود نیم ی از محله در شعاع  2000متری فضاهای تخلیة منطقهای برابر با رتبة  2و قرارنداشتن
برابر با رتبة  1است؛  . 2فاصله تا فضاهای باز محلهای از ( 1کمترین تابآوری) تا ( 5بیشترین تابآوری) از طریق
پرسشنامة برداشت میدان ی و با توجه به فاصلة ساختمان محل س کونت خانوار تا فضای باز محلهای محاسبه شد :فاصلة
کمتر از  50متر تا فضای باز برابر با رتبة  50 ،5تا  100متر برابر با رتبة  100 ،4تا  200متر برابر با رتبة  200 ،3تا
 300متر برابر با رتبة  2و باالی  300متر برابر با رتبة  1اندازهگیری شده است.
برحسب دو معرف شیب و ژئوت کنیک و بهروش « مجموع سادة وزین» :شیب در مقیاس رتبهای ،بهترتیب کمتر از 5
خصوصیات
درصد 5 ،تا  7درصد 7 ،تا  10درصد 10 ،تا  15درصد ،باالی  15درصد ،رتبههای  5تا  1داده شد .ژئوت کنیک برای هر
زمین  -بستر
خانوار برابر است با حاصلجمع سادة نمرههای رتبهای معرفهای روانگرایی (براساس گزارش نهایی مطالعات خطر
زلزلة تهران ،)109 : 1384 ،بهترتیب رتبههای  5تا  1برای بدون خطر روانگرایی ،خطر روانگرایی بسیار پایین ،پایین،
متوسط ،باال) و اثر ساختگاه ی محله (براساس گزارش مطالعههای خطر زلزلة تهران ،)155 : 1384 ،بهترتیب رتبههای
 4تا  1برای بیشینة شتاب سطح ی کمتر از  0/4گال 0/4 ،تا  0/5گال 0/5 ،تا  0/6گال ،بیش از  0/6گال).
منبع :نگارندگان

بحث و یافتهها
تشکیل ماتریس اولیة دادهها

این ماتریس از

n

شاخص و

m

مکان تشکیل شده است .در این ماتریس C j  j 1, 2,...,n ،معرف شاخصها و

 Ai  i 1,2,..., mمعرف گزینهها یا مکانهاست .همچنین  Xij  i  1, 2,...,m; j  1, 2,...,nنشاندهندة ارزش
گزینة  iام نسبت به شاخص  jام است .در این پژوهش ،با توجه به یکساننبودن اهمی ت تمامی شاخصهای ای ن بعد از
تابآوری ،ابتدا کارشناسان و خبرگان داخلی و خارجی صاحبنظر در زمینة تابآوری ،با استفاده از پرسشنامة
اولویتسنجی توماس آل ساعتی ،هریک از شاخصهای تابآوری کالبدی را بهصورت زوجی مقایسه کردند .سپس به
دلیل متفاوتبودن مقایسهها ،از روش کوپلند  1برای ادغام نظرهای کارشناسان و متخصصان استفاده شد .در نهایت ،با
استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،وزن و اهمی ت نسبی هریک از شاخصهای تابآوری کالبدی تعیی ن شد .شکل 3
نتایج نهایی فرایند تحلی ل سلسلهمراتبی شاخصهای تابآوری کالبدی را نشان میدهد.

1. Copeland

پژوهش های جغرافی ای انسانی ،دورة  ،47شمارة  ،4زمستان 1394

616

شکل  .3وزن نهایی شاخص های تابآوری کالبدی با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی

براساس نتایج پژوهش ،شاخص تراکم ساختمانی دارای وزن  ،0/12شاخص مقاومت ساختمانی دارای وزن ،0/31
شاخصهای کاربریهای ناسازگار و فضاهای باز دارای وزن  ،0/11شاخص دسترسی دارای وزن  0/1و شاخص
ویژگیهای زمینبستر دارای وزن  0/25است .در این میان ،شاخص مقاومت ساختمانی و دسترسی ،بهترتی ب دارای
بیشتری ن و کمترین اهمیت ،نسبت به سایر شاخصهای تابآوری کالبدی هستند.
پس از تعیی ن اهمی ت نسبی شاخصهای تابآوری کالبدی با استفاده از فرایند تحلی ل سلسلهمراتبی ،مقادیر مربوط به
مؤلفههای ششگانه برای خانوارهای هر محله ،با استفاده از رابطة ( PH  i61 phi wi که در آن PH ،میزان
تابآوری کالبدی wi ،وزن نسبی پارامترهای پرسشنامة خبرگان و تکنیک  phi ،AHPپارامترهای تابآوری کالبدی
است) ،میزان تابآوری کالبدی محلههای مورد مطالعه سنجیده شد .جدول  5ماتریس اولیة دادههای تصمیمگیری را در
محلههای مورد مطالعه نشان میدهد.
جدول  .5ماتریس اولیة داده های حاصل از پرسشنامه
محل سکونت

مقاومت

تراکم

کاربری های ناسازگار

فضای باز

دسترسی

زمینبستر

قیطریه

65/43

76/26

72/43

71/82

75/54

69/27

ستارخان

61/67

63/72

65/46

67/21

69/46

62/73

نارمک

51/82

26/47

54/61

42/39

46/26

52/61

قلعه مرغی

16/42

12/38

32/56

65/49

21/74

45/62

منبع :نگارندگان

شاخصها و متغیرهای بعد کالبدی
یکی از ابعاد تأثیر گذار در سنجش سطح تابآوری ،بعد کالبدی است که از طریق آن میتوان وضعیت جامعه را از نظر
ویژگی های فیزیکی و جغرافیایی تأثیرگذار در مواقع بروز سانحه ارزیابی کرد .بههمینمنظور ،برای سنجش این بعد،
متغیرهایی مانند مقاومت ساختمان محل سکونت خانوارها ،تراکم جمعیت ،دسترسی به خدمات و مراکز امدادرسانی،
کاربریهای ناسازگار ،وضعیت فضاهای باز و زمینبستر در محلههای نمونه بررسی شدند.
از شاخص های مهم بعد کالبدی ،مقاومت ساختمان خانوارها و محل سکونت آنان است که بهنوعی میتوان آن را بهعنوان
مهمترین شاخص در این بعد درنظر گرفت .بههمینسبب ،با توجه به بررسیها میتوان گفت از این لحاظ ،خانوارهای محلههای
قیطریه و ستارخان ،بهترتیب با  65/43و  61/67درصد و خانوارهای محلة قلعهمرغی با  16/42درصد ،کمترین میزان تابآوری
را دارند  .همچنین در مقایسه با میزان شاخص تابآوری کالبدی ( )53/20نیز میتوان گفت که محلههای نارمک و قلعهمرغی،
پایینتر از این مقدار قرار دارند (جدول  .)5از دیگر مؤلفههای مهم و تأثیر گذار در این بخش ،تراکم جمعی ت در هکتار است که
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بهنوعی مشخصکنندة وضعیت اجتماعی و اقتصادی محل سکونت خانوارها نیز است؛ بنابراین ،با توجه به این شاخص ،وضعیت
محلههای چهارگانه ارزیابی شد که محلههای قیطریه و ستارخان ،بهترتیب با  76/26و  63/72درصد ،بیشترین تابآوری و
محلههای قلعهمرغی و نارمک با  12/38و  26/47درصد کمترین تابآوری را دارند.
وضعی ت محلة سک ونت خانوارها با توجه به وجود کاربری های ناسازگار مانند تعداد تأسیسات خطرآفری ن نظیر پمپ بنزین
برحسب تعداد جایگاههای توزیع و نگهداری انواع سوخت موجود در محله ،وضعی ت محله از نظر تراکم کاربریهای فرسوده در
اطراف محل سکونت محلهها مشخص شد که از این لحاظ ،محلههای قیطریه و ستارخان ،بهترتیب با  72/43و  65/46درصد،
بیشترین مقدار و محلههای قلعهمرغی و نارمک بهترتیب با  32/56و  54/61درصد کمترین تابآوری را دارند .از شاخصهای
مهم دیگر در بعد کالبدی ،موقعی ت و وضعیت فضاهای باز در اطراف محل سکونت خانوارها در محلههای نمونه است که
براساس ترکی ب شاخصهای فضای باز ساختمان محل سک ونت خانوار و فضای باز محله و همچنین فاصله تا فضاهای تخلیة
منطقهای ارزیابی شده است که از این لحاظ میتوان گفت بیشتر محلههای نمونه در وضعیت مناسبی قرار دارند (جدول .)5
یکی دیگر از شاخصهای مهم بعد کالبدی ،دسترسی به مراکز امداد شامل آتشنشانی ،نیروی انتظامی ،بی مارستانها و مراکز
آموزشی است که بیشترین میزان آن مربوط به محلههای قیطریه و ستارخان ،بهترتیب با  75/54و  69/46و کمترین میزان آن
مربوط به محلههای نارمک و قلعهمرغی بهترتیب با  46/26و  21/74درصد است (جدول  .)5با توجه به اینکه مهمترین علت وقوع
سانحه ،عوامل جغرافیایی و زمینساختی است ،محله های نمونه در این زمینه هم بررسی شدند که از این لحاظ ،همة محلهها
تقریباً در یک سطح قرار دارند و بهنوعی میتوان گفت که محلههای منطقة قیطریه و ستارخان با  69/27و  62/73درصد بیشترین
مقدار و محلههای مناطق نارمک و قلعهمرغی بهترتیب با  52/61و  ،45/62کمترین میزان تابآوری را دارند.
درنهایت میتوان گفت در میزان تابآوری از نظر بعد کالبدی ،بهترتی ب از محلههای قیطریه و ستارخان به نارمک و
قلعهمرغی ،روندی نزولی مشاهده میشود .تحلی ل توصیفی داده های بعد کالبدی تابآوری نشان داد که میانگین «میزان
تابآوری» برای ک ل خانوارهای نمونه  53/20است که ای ن مقدار برای خانوارهای محلههای قیطریه و ستارخان بیشتر از
میانگین ک ل و بهترتیب  70/17و  63/99و برای خانوارهای محلههای نارمک و قلعهمرغی ،پایینتر از میانگین ک ل و
بهترتیب  53/20و  30/94است (شکل .)4

شکل  .4پراکندگی میزان تابآوری کالبدی با توجه به می انگین ،بهتفکیک محله ها

رتبهبندی شاخصهای تابآوری کالبدی از طریق روش الکتره
روش  1 ELECTREدر اواخر دهة  1980مطرح شد .در این روش ،بهجای رتبهبندی گزینهها ،از مفهوم جدیدی به نام
«غیررتبهای» استفاده میشود؛ بدینصورتکه مثالً رابطة  A1  AKبیانگر آن است که اگرچه گزینههای  Kو  ،1هیچ
1. Elimination et choice in translating to reality
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ارجحیتی از نظر ریاضی به یکدیگر ندارند ،آنالیست  DMریسک بهتربودن  AKرا بر  A1میپذیرد .در این روش ،همة
گزینهها با استفاده از مقایسههای غیررتبهای ،ارزیابی و گزینههای غیرمؤثر حذف میشوند و برایناساس ،رتبهبندی
گزینهها انجام میشود.
در این روش ،مقایسههای زوجی بر درجة توافق از اوزان ( )Wjو درجة اختالف از مقادیر ارزیابیهای موزون ()Vij
استوارند و همزمان برای ارزیابی گزینهها آزموده میشوند .در روش الکتره ،همة این مراحل برمبنای یک مجموعة
هماهنگ و یک مجموعة ناهماهنگ پایهریزی میشوند که این روش بدینلحاظ به آنالیز هماهنگی نیز معروف است.
بهمنظور بهکارگیری روش الکتره برای رتبه بندی و انتخاب بهترین محله از میان محلههای موجود براساس شاخصهای
تابآوری ،باید مراحل زیر را بهترتیب طی کرد:
بیمقیاسسازی ماتریس دادهها
در این مرحله ،مقادیر ماتریس اولیة تصمیمگیری مسئله با استفاده از روش نورم بیمقیاس میشود.
جدول  .6ماتریس بیمقیاسشدة داده های اولیه
محل سکونت

مقاومت

تراکم

کاربری های ناسازگار

فضای باز

دسترسی

زمینبستر

قیطریه

0/618935

0/734995

0/61915

0/575319

0/663079

0/590477

ستارخان

0/590369

0/618943

0/558955

0/535367

0/602006

0/539131

نارمک

0/495148

0/251446

0/472962

0/335603

0/401337

0/453555

قلعه مرغی

0/152353

0/116052

0/283777

0/519385

0/191944

0/393652

منبع :نگارندگان

تشکیل ماتریس بیمقیاسشدة موزون
در این مرحله ،با استفاده از وزن شاخصها (شکل  )2و رابطة زیر ماتریس بیمقیاسشدة موزون بهدست میآید:
 V  N  Wnnدر این رابطه V ،عبارت است از ماتریس بیمقیاسشدة موزون و  Wnnوزن شاخصهای مورد
مطالعه است.
جدول  .7ماتریس بیمقیاسشدة موزون داده ها
محل سکونت

مقاومت

تراکم

کاربری های ناسازگار

فضای باز

دسترسی

زمینبستر

قیطریه

0/19187

0/088199

0/068107

0/063285

0/066308

0/147619

ستارخان

0/183014

0/074273

0/061485

0/05889

0/060201

0/134783

نارمک

0/153496

0/030173

0/052026

0/036916

0/040134

0/113389

قلعه مرغی

0/04723

0/013926

0/031215

0/057132

0/019194

0/098413

منبع :نگارندگان

مشخصکردن مجموعة هماهنگی و ناهماهنگی
در این مرحله ،برای هر زوج از گزینههای  ، k,1  1, 2,..,m;1  kمجموعة شاخصهای موجود  J  j ,j  1, 2,..,nبه
دو زیرمجموعة متمایز هماهنگ  Sk1 و ناهماهنگ   Dk1 تقسیم میشود.
مجموعة هماهنگ  Sk1 از گزینههای  A Kو  A1مشتمل بر همة شاخصهایی است که  A Kبر  A1بهازای آنها

ترجیح داده میشود؛ یعنی خواهیم داشت . Sk1  j x kj  x1j :در این پژوهش x ij ،دارای مطلوبیت افزایشی است.

619

اجتماع های شهری...

سنجش و ارزیابی میزان تابآوری ک البدی

و برعکس ،زیرمجموعة مکمل به نام مجموعة ناهماهنگ   Dk1 مجموعهای از شاخصهاست که بهازای آنها داشته
باشیم ،  Dk1  j x kj  x1j  j  Sk1  :جدول  8نشاندهندة مجموعة شاخصهای هماهنگ و ناهماهنگ است.
جدول  .8مجموعة شاخص های هماهنگ و ناهماهنگ
مجموعة ناهماهنگ

مجموعة هماهنگ

D21  1, 2, 3, 4, 5, 6

S12  1, 2, 3, 4, 5, 6

S13  1, 2, 3, 4, 5, 6

D31  1, 2, 3, 4, 5, 6

S23  1, 2, 3, 4, 5, 6

D34  4

D32  1, 2, 3, 4, 5, 6

S14  1, 2, 3, 4, 5, 6

D41  1, 2, 3, 4, 5, 6

S24  1, 2, 3, 4, 5, 6

D42  1, 2, 3, 4, 5, 6

S34  1, 2, 3, 5, 6

D43  1, 2, 3, 5, 6

S43  4

محاسبة ماتریس هماهنگی

ارزش ممکن از مجموعة هماهنگی  Sk1 بهوسیلة اوزان موجود از شاخصهای هماهنگ در آن مجموعه اندازهگیری
میشود؛ یعنی معیار هماهنگی برابر با مجموع اوزان )  (Wjاز شاخصهایی است که مجموعة  Sk1 را تشکیل میدهند؛
n

بدینصورت ،معیار   Ik1 هماهنگی بین  A Kو  A1از این قرار استWj ;  Wj  1 :
j1



js k1

IK1 

معیار هماهنگی   Ik1 منعکسکنندة اهمیت نسبی  A Kدر رابطه با  A1است؛ بهطوریکه  0  Ik1  1خواهد بود.
ارزش بیشتر از   Ik1 به این مفهوم است که ارجحیت  A Kبر  A1بیشتر هماهنگ است.
1
1
1 

1
1 

 0 / 89

 0 / 11  



IK1  




محاسبة ماتریس ناهماهنگی
معیار ناهماهنگی (نظیر مجموعة  ) Dk1برعکس معیار  Ik1نشاندهندة شدت بدتربودن ارزیابی در رابطه با  A1است.
این معیار که   NIk1 نامیده میشود ،با استفاده از عناصر ( Vامتیازهای موزونشده) بهازای مجموعة ناهماهنگ Dk1
محاسبه میشود .بر اساس رابطة زیر:
max Vkj  V1j
jDk1

max Vkj  V1j

NIk1 

jj

این معیار ،نسبت مطلوبیتنداشتن مجموعة ناهماهنگ  Kو  1به کل ناهماهنگی در شاخصها را اندازهگیری میکند.
باید توجه داشت که مقدار  NIمجموعههای ناهماهنگ براساس ماتریس بیمقیاسشدة موزون بهدست میآید.

  

 1 -

NIk1  
 1 1 - 0 / 190277 


1 1 1
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محاسبة ماتریس هماهنگ مؤثر
ارزشهای  Ik1از ماتریس هماهنگی باید نسبت به یک ارزش آستانه سنجیده شود تا درمورد شانس ارجحیت  A Kبر
 A1بهتر قضاوت شود  .این شانس درصورتیکه  Ik1از یک حداقل آستانه (  ) Iتجاوز نکند ،بیشتر هم خواهد بود؛
بدینمعنا که باید  Ik1  Iباشد .یک معیار عمومی برای محاسبة آستانه عبارت است از میانگین مقادیر ماتریس I؛ یعنی
( / m(m  1) :) I



m m





 . I    Iحال اگر  ، Hk1  0  Ik1 I Hk1  1  Ik1  Iآنگاه هر عنصر واحد در

k 111 K,1

ماتریس ( Hماتریس هماهنگ مؤثر) نشاندهندة ارجحیت یک گزینه بر گزینة دیگر است.
6
 0 / 857
7



IK1

 ، I  در این رابطه   IK1جمع مقادیر ماتریس هماهنگ و  N IK1تعداد مقادیر ماتریس


N IK1

هماهنگ است؛ بنابراین ،براساس رابطة فوق ،مقادیر بزرگتر از حد آستانه ( ) 0/875در ماتریس هماهنگ مؤثر ،عدد یک
میگیرند و مقادیر کوچکتر از ( )0/875عدد صفر؛ بنابراین ،ماتریس هماهنگ مؤثر ( )Hبهصورت زیر است:
1
1 
1



1
1

0

1






H




محاسبة ماتریس ناهماهنگ مؤثر
عناصر  NIk1از ماتریس ناهماهنگ نیز مانند مرحلة قبلی باید نسبت به یک ارزش آستانه سنجیده شوند .این ارزش
آستانه را میتوان براساس روش زیر محاسبه کرد:
m m

)/ m(m  1
K,1

سپس یک ماتریس

بولین G



NI    NI
k 111

(معروف به ماتریس ناهماهنگ مؤثر) تشکیل میدهیم؛ بهطوریکه:


g k1  1  NIk1  NI


NI

عناصر واحد

در ماتریس G

نیز نشاندهندة روابط مسلط در بین گزینهها هستند.

 NI  6 / 190277  0 / 884325
7

g k1  0  NIk1

N NI



 ، NI در این رابطه نیز N NI

تعداد مقادیر ماتریس ناهماهنگ و  NI


جمع مقادیر ماتریس ناهماهنگ است .مقادیر ماتریس  Gبه شرح زیر است .در این مرحله ،تمامی مقادیر باالتر از NI


صفر خواهند شد و مقادیر پایینتر از  NIعدد یک خواهند گرفت.
   
0 - - - 

G
0 0 - 1 


0 0 0 - 

مشخصکردن ماتریس کلی و مؤثر
عناصر مشترک (  ) f k1به گونة زیر ،از دو ماتریس  Hو  ،Gماتریس
ماتریس  ،Fترجیح سطر بر ستون است.

F

را برای تصمیمگیری تشکیل میدهند .عناصر
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f k1  h k1  gk1

A4
1
1 
1



A3
1
1

A1 A2
1





0

0

0

A1  
A4f k1  A2 0

A 3 0

A4 0

A3

 A1 A2

نتای ج مدل الکتره نشان میدهد که میزان تابآوری کالبدی در محلههای هدف ،از نظر توزیع فضایی متفاوت است؛
بهگونهایکه مطابق ماتریس کلی و مؤثر مدل الکتره میتوان گفت محلههای قیطریه (  ،) A1ستارخان (  ،) A2نارمک
(  ،) A3و قلعهمرغی (  ،) A4بهترتیب در بهترین و بدترین شرایط از نظر شاخص های کالبدی هستند.
نتیجهگیری
تابآوری کالبدی ،یکی از ابعاد تأثیرگذار در میزان تابآوری جوامع است که از طریق آن میتوان وضعیت جوامع را از نظر
ویژگیهای فیزیکی و جغرافیایی تأثیرگذار در هنگام بروز سانحه ارزیابی کرد .در این پژوهش ،بهمنظور سنجش و ارزیابی
میزان تابآوری کالبدی در محلههای منتخب شهر تهران ،ابتدا شاخصها و عوامل مؤثر بر میزان تابآوری جوامع
شناسایی شدند .سپس با جمعآوری اطالعات مورد نیاز از سطح محلههای مورد مطالعه ،شاخصهای تابآوری کالبدی
توسط کارشناسان و متخصصان با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،مقایسة زوجی و اولویت سنجی شدند .در مرحلة
بعد با استفاده از روش مجموع سادة وزین ،ماتریس تصمیمگیری تهیه شد .درنهایت ،با استفاده از روش الکتره ،محلههای
مورد مطالعه از نظر میزان شاخصهای تابآوری کالبدی رتبهبندی شدند .نتایج نشان داد که این محلهها از نظر
تابآوری کالبدی ،در سطوح متفاوتی قرار دارند؛ بهطوریکه از این نظر ،محلههای قیطریه ،ستارخان ،نارمک و
قلعهمرغی ،بهترتیب ،در طیفی از بهترین تا بدترین شرایط قرار میگیرند .همچنین میتوان از چارچوب ارائهشده در این
پژوهش ،بهدلیل داشتن قابلیت اجرایی برای سنجش و ارزیابی میزان تابآوری کالبدی در سایر محلهها و نواحی شهری
استفاده کرد .برای افزایش تابآوری در محلههای مورد مطالعه ،موارد زیر پیشن هاد میشود:
 مدیریت و سازماندهی الزم برای آمادگی و مقابله ،همراه با اقدام مؤثر بهمنظور کاهش خطرهای ناشی از سوانحطبیعی و ایجاد فرماندهی واحد بحران؛
 گسترش و تقویت مطالعههای علمی و تحقیقاتی برای شناخت و کاهش خطرهای ناشی از سوانح طبیعی وحوادث غیرمترقبه با اولویت خطر زلزله؛
 اعمال قوانین درجهت مقاومسازی ساختمانهای فرسوده و افزایش ضریب ایمنی در ساختوسازهای جدید؛ تهیة نقشه و طرحهای تخلیة محلهها ،نواحی و مناطق شهری ،همراه با محلهای اسکان موقت شهروندانهنگام بروز سانحه؛
 مطالعه و بررسی میزان آسیبپذیری محلهها در هنگام وقوع بحران ،بهویژه زلزله و تهیة نقشههای آسیبپذیریمحلهها؛
 -افزایش مشارکت مردم و آمادهسازی آنها برای مواجهه با مواقع بحرانی.

1394  زمستان،4  شمارة،47  دورة،پژوهش های جغرافی ای انسانی
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