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 برابر زلزله در یشهر های اجتماع یکالبد یآور تابزان یم یابیارزسنجش و 

 (شهر تهران های همحل: یموردة مطالع)
 

 ریزی شهری، دانشگاه یزد برنامهاستادیار گروه جغرافیا و  -رضا رضاییمحمد
 مدرس تربیت، دانشگاه شهرسازیدانشیار گروه  -مجتبی رفیعیان

 ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد برنامهدانشجوی دکتری جغرافیا و  -سیدمصطفی حسینی

 
 /18/08نهایی:  ییدتأ  /08/05مقاله:  پذیرش

  

 

 دهیچک
شده  موجبها ط و کالبد شهریبه مح یو انسان یعیطب های هفراوان مخاطر های خسارتامروزه 

ت بحران یریمد ةعرصمهم در  یا حوزه، به سوانح آثارکاهش  برای یآور تابمفهوم  است که

، با هدف یلیتحل -یفیتوص با استفاده از روش و است یکاربرد پژوهش نیا ود.ل شیتبد

 یابی، سنجش و ارزشهری هایهمحل یکالبد یآور بر تاب مؤثرو عوامل  ها شاخص ییشناسا

زان یم سنجش برای یچارچوب ةارائمنتخب شهر تهران و  هایهدر محل یبدکال یآور تابزان یم

 یهاخانوار تمام ،ن پژوهشیا یآمار ة. جامعاست انجام شده در شهرها یکالبد یآور تاب

 ،با استفاده از فرمول کوکران در تحقیق، حجم نمونه .است شهر تهران هایهساکن در محل

 ،یا کتابخانهمنابع با استفاده از  ابتدا ،پژوهش نجامبرای ابرآورد شد.  خانوار 369معادل 

 یاتیف عملیو تعر ییشناسا یشهر هایاجتماع یکالبد یآور بر تاب مؤثرو عوامل  ها شاخص

ق یتحقاز یاطالعات مورد نآوری  جمع ،پرسشنامهو  یدانیروش م استفاده ازبا سپس  و شدند

اولیة ماتریس  ،(SAW) ینوز ةجموع سادبا استفاده از روش م ،بعد ةدر مرحل .صورت گرفت

مورد مطالعه از نظر  هایهت محلیوضع ،الکترهگیری تهیه شد و سپس براساس روش  تصمیم

از نظر  ،ترتیب مرغی به قیطریه و قلعه ةمحل دهدمیج نشان ینتا محاسبه شد. یکالبد یآور تاب

دوم  یها رتبهنارمک در و  انستارخ هایهکالبدی در بهترین و بدترین وضعیت و محل آوری تاب

توان از دلیل داشتن قابلیت اجرایی، می بههمچنین  کالبدی قرار دارند. آوری تابو سوم از نظر 

و نواحی  هاهدر سایر محل آوری تابچارچوب این پژوهش برای سنجش و ارزیابی میزان 

 .دکر شهری استفاده

 
 تهران. شهر کالن ،الکتره روش ،ی، جوامع شهریآور تاب :ها واژهدیکل
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 مقدمه

که در  یطور به ؛(2005 اُماند،کنند ) یمرا تجربه  سوانحخ، یتار یها دورهگر ید بامتفاوت  هایی یوهشامروزه عموم مردم به 
 ایجاد پرسشن یا ،رو نیاز ا. شود یمده ید ها آناز محل وقوع  نظر صرفن سوانح، یاز آخر یریتصاو ،یهر بخش خبر

 ،وجود ندارد ها آن یامدهایداشتن مردم از پ نگاه امان در یبرا ،سوانحاز  یریشگیو پ ینیب شیپامکان اگر که  شود یم
 یشتریت بیاهم ین موضوع هنگامیا .کرد توان یمچه  ها بحراناز  یناش های یآشفتگو  ها خسارترساندن  حداقل به یبرا
ش از یببر  که اند ارد دالر را به کشورها وارد کردهیلیم 600دل معا یخسارت ،ریاخ یها سالدر ها  بحران بدانیمکه  یابد یم

در (. 2006 بیرکمن،اند ) دادهنفر جان خود را از دست  000،750ش از یب ،ن تعدادیاز ا و اند هگذاشتر یارد نفر تأثیلیم سه

ت یتقو»عنوان  بارا  یا برنامه 1سوانح خطرش اهک (یاستراتژراهبرد ) المللی ینب ةیاتحاد ،یتین وضعیمواجهه با چن
ژاپن درمورد  ةوگو در کوبیه یکه در کنفرانس جهان) یوگوهدر چارچوب طرح  «و جوامع درمقابل سوانح ها ملت یآور تاب

بر کاهش  عالوه ،ن برنامهیا .ه استش گرفتیدرپ 2015تا  2005 یها سال یبرا (،شد مطرح 2005کاهش بحران در سال 
 (.1: 2007 مایونگا،دارد )ش یجوامع گرا یآور ش و بهبود تابیسمت افزا ، بهها بحرانوقوع جوامع در هنگام  یریپذ بیآس

 ةبه جامع یابیدستخود را بر  های یتفعال شتریب ،کاهش سوانح ةنیفعال در زم یها آژانسنهادها و  ،ریاخ یها سالدر 
 ،یاجتماع ةگسترد های یهنجار یع و بیوس های رتخسا یلدل به ،انین میکه در ا اند ساختهآور دربرابر سوانح متمرکز  تاب

 های سالدر  دارند. یعیطب جوامع دربرابر سوانح یآور ت تابیتقو یبرا یترت باالیاولو ،ر حوادثینسبت به سا ها لرزه نیزم
 چوانیس ةلرز نینا و زمیاترکا، گردباد یآس یسوناممانند  یعیطب ةنشد ینیب شیپ های مخاطرهاز  یعضگذشته، جهان شاهد ب

 توان نمیه کن است یت ای، واقعاست مؤثرها  بحرانآثار در کاهش ننده ک ینیب شیپ یاز ابزارها یعضن بود. اگرچه بیچ
ها،  یریپذ بیش آسیاز افزا یریجلوگ یاست برا یضرور ،نیبنابرا کرد؛ ینیب شیرا پ یآت های مخاطره، براساس شواهد

در  ها مخاطرهدربرابر  یابیو باز یستادگیا یبراجامعه  یتیتوان ظرفم که یو بدانم یرا بشناس یمحل ةجامع یآور زان تابیم
 .است یهنگام وقوع بحران تا چه حد

 جملهاز  ،ایمالیه -ز آلپیخ زلزلهمربند ک یرو یریقرارگ یژهو بهو  یختشنا نی، زمیمیاقل یها یژگیو دلیل هبز ینران یا

( 2004ملل )سازمان  ةتوسع ةبرنامبحران  کسیکه شاخص ر یطور به ؛شود یما محسوب یدن یشورهاکن یرتریپذ بیآس
نوع  40مورد از  31، و دجهان دار یشورهاکن یزلزله را در ب یریپذ بین آسیباالترایران  ،دهد بعد از ارمنستان ینشان م

 .(86: 1393بالیای طبیعی در ایران رخ داده است )رضایی، قائد رحمتی و حسینی، 
 یمنیاصول ا نکردن تیباال و رعا بسیارباال و  یا لرزهخطر  ةدر پهن یریل قرارگیدل بهتهران  شهر کالن ،انیمن یدر ا

 یساتتأسو  ها ساختمان یو اجرا ی، طراحیشناخت نیزم های یداریناپاو مناطق مستعد  ها گسلم یوساز در حر ساختمانند 
 ةمرحلت سوانح در یریمد یالزم برا یاتیعمل های یتوانمند، نبود برنامه و یاحتمال یزیخ لرزهنامناسب با شدت  یاتیح

 به در شرایط نامناسبی قرار دارد. ،متعدد ةر و فرسودیپذ بیآس یها بافتوجود  ه وسخ و مقابله با تبعات وقوع سانحپا
ضروری  نحسوادر هنگام بروز  یرگذارتأث ییایو جغراف یکیزیف های یژگیواز نظر  تهرانر ت شهیوضعبررسی سبب، همین

به ، یشهر هایاجتماع یکالبد یآور تاببر  مؤثرها و عوامل  شاخص ییاین پژوهش با شناسا رسد؛ بنابراین،نظر میبه
زان یسنجش م برای یچارچوب وپردازد  میمنتخب تهران  هایهدر محل یکالبد یآور تابزان یم یابیسنجش و ارز

 یآور تابزان یمر ب یرگذارتأث یعوامل و پارامترها در زمینة هایی پرسشبه دهد تا میارائه در شهرها  یکالبد یآور تاب
 د.پاسخ دهشهر تهران  هایهمحلدر سطح  یکالبد یآور زان تابیو م یشهر هایاجتماع یکالبد

 

 ینظر یمبان

 یآور تاب

و ( 2003 ین و سوماال،کلاست )گرفته شده  2پیشینط یگشت به شراازب یمعنابه Resilioن یالت یشةراز ، یآور تاب ةواژ

                                                                                                                                               
1. International Decade for Natural Disaster Reduction 

2. To jump back 



 611...شهری هایاجتماع یالبدک یآور تاب یزانم یابیسنجش و ارز

عنوان  با یا مقالهبا انتشار  ینگهول توسط ،1970 ةده درن مفهوم یا .رود یمکار  اغلب به مفهوم بازگشت به گذشته به
 ییاز توانا یاریستم را معیک اکوسیدر  یآور تاب یشد. و مطرح (1973) یکیاکولوژ های یستمسو مقاومت  یآور تاب

 ةبا گسترش دامنن واژه یاامروزه  .(28: 1392رضایی، د )رک ان یب یمقاومت قبل با حفظ راتییجذب تغ یستم برایاکوس
سازمان سوانح )اهش کو  یریپذ بیآس مانندعت یتعامل انسان و طب هط بوامور مربو در علوم مختلف  خود یکاربرد

 .دهد یمرا نشان  هاآناز  یعضب 1جدول است که  یف متعددیتعار یدارا ،(2002 سازمان ملل، یها بحرانکاهش خطر 

 
 آوری تاباز تعاریف بعضی  .1جدول 

 محقق تعاریف
ت کاهش یظرفآوری، تابرا دارد.  یهنوز مقاومت قبل که یدرحال ،راتییجذب تغ یستم برایس ییاز توانا یاریمع

ش از یپستم یک سیاست که  یانیب و زیزان تخریا می ها ینابسامانجذب  یستم برایک سی ییا توانایخطر 
 رها، قادر به جذب آن است.یر متغییر ساختارها بر اثر تغییتغ

 1973 هولینگ،

 1984پیم،  است. یاز نابسامانپس ه، یستم به حالت اولیس یکبازگشت آوری، تاب
 1981تیممرمن،  است. زیانگ مخاطره یا حادثهپس از وقوع  یابیجذب و باز یاز آن برا یا بخشیستم یک سیت یظرف ،یآور تاب
عمده،  های خسارتبدون آنکه دچار باشد، د یشد یعیجامعه قادر به تحمل سوانح طب کهاین یعنی ،یآور تاب
 نکند.افت یدراز بیرون جامعه کمک زیادی شود و  یت زندگیفیا کاهش کید ی، توقف در تولبیآس

 1999 میلتی،

 ؛شود یم یپذیر یبآس کاهش موجب که اه زیرساخت و ها آژانس جوامع، مردم، یزندگ تیفیکآوری یعنی  تاب
 سپس ورا داشته باشد  ها خسارت کاهش و یریجلوگ تیظرف بلکهنباشد، وجود نداشته  یریپذ بیآس تنها نه

 .کند یابیبازتأثیرها را  سپس و نگه دارد ممکن حد تا جامعه دررا  آل یدها طیشرا ،ها یبآس بروز درصورت

 2000، دیگرانباکل و 

ه جامعه کیا گونهبه ،رییشتر دربرابر تغیمقاومت ب یا جامعه برایستم، اجتماع یس یکت یظرفنی آوری یع تاب
ستم یس ییزان توانایبا توجه به م لهئمس نیادست آورد.  بهنش و ساختارها یرا در آفر یرشیپذ بتواند سطح قابل

ه مفهوم ک شود یمن ییتع یارت اطالعات و سازگیش ظرفیافزا یبرا ییخود و توانا یدر سازمانده یاجتماع
 .استط بحران یاز شرا یابیت بازیر شامل ظرفیاخ

سازمان کاهش خطر 
سازمان ملل،  یها بحران

2002 

ط متعادل یسرعت به شرا بهدارد،  یآور تابکه درمقابل خطر و فشار  یا شهریستم یفرد، جامعه، اکوس
 .دهد یمر ییتغد یجد یا گونه بهط خود را یشرا یآسان ا بهیگردد  بازمی

 2007، دیگرانپندال و 

 27: 1389رضایی،  منبع:
 

 یها حوزهدر ن واژه یا هنوز ،یآور مورد تاب در یجمع پژوهشش از سه دهه از تجارب ارزشمند یب گذشت با وجود
 هایلیاز تما ،یآور تاب یموجود بر سر معنا هایاز تناقض یاری. بسمتفاوت و متضاد است یمعان یدارا یعلممختلف 

 یناش یادیبن -یمفهوم یها تفاوتو  ها روشو  یاجتماع -یکیاکولوژ های یستمسموجود در  های یدگاهد ،یشناخت
نسبت به  یآور درک تاب یبرا ییکردهایو رو ییک فرهنگ مبهم معنایجاد یا ،متفاوت ین معانیا ةجی. نتشود یم

 ،یآور تاب یریپذ انعطافش ابهام و یمعتقد است افزا 1سریا ،اینبا وجود  است. یعیطب های مخاطرها ی یخارج یها شوک

 .آوردمی وجود بهمختلف و علوم  ها رشتهن یرا ب یتر نزدیک هایارتباطدرعمل  ،مفهومن یا ؛ زیراار باارزش استیبس
 یاریه در بسک -(2001)ران دیگف کارپنتر و یتعر ،قیو اهداف تحق یآور ف تابیبا توجه به تعار ،مقالهن یدر ا یطورکل به
 عبارت است از: یآور بق نظر کارپنتر، تاباطم. شود یمپذیرفته  -اند کردهجامع قبول  یفیعنوان تعر آن را به هاپژوهش از
 ییزان توانایم .2 ،بدون آنکه از حالت تعادل خارج شود ،قادر است جذب کند ستمیس یکه ک یانیب و زیزان تخریم .1

ت یش ظرفیجاد و افزایستم در ایس ییزان توانایم .3 و ط مختلفید خود در شرایدو تج یسازمانده یستم برایس یک
 :ر باشدیز های یژگیو یدارا که داند یمآور  تابرا  یستمیسکارپنتر  ،رو نیاز ا ط.یبا شرا یت سازگاریو تقو یریادگی

 ؛یو سازگار یداریپا اب 2مخرب یروهایا نیت جذب فشارها یظرف -

 ؛سوانحهنگام ژه، در یو و یاساس یردهاکتارها و عملت اداره، حفظ ساخیظرف -

 .سانحه یکپس از « برگشت به گذشته» یابیت بازیظرف -

 

                                                                                                                                               
1. Acer 

2. Destructive 
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 یآور تابابعاد 

امده یوجود ن بهسوانح  یآور تاب یساز یکم یافته برای سازمان یها ا چارچوبیها  از شاخص ای ویژه ةمجموعچ یتاکنون ه
، یابعاد اجتماع دارایچندجانبه و  یمفهوم ،یآور که تاببر اینمبنیوجود دارد  یعاجما ،یعلم ةدر جامع ،اینبا وجود  .است

، دیگراننوریس و دهد ) یمسوانح را نشان  آوری تاب یها شاخصابعاد و  ،2جدول  .است یکالبد و ی، نهادیاقتصاد
  (.2003، دیگرانو  وئ، برون2008، دیگران؛ کاتر و 2009؛ گاندرسون، 2008

 
 طبیعی سوانحدربرابر  آوری تابی ها شاخصعاد و اب .2جدول 

اد
بع

ا
 

 ها شاخص تعریف

عی
ما

جت
ا

 

واکنش دادن  نشاناز تفاوت ظرفیت اجتماعی جوامع، در 
و حفظ رفتار سازگارانه و بازیابی از  هاتغییرمثبت، انطباق با 

آن را از طریق بهبود  توان یکه م آید یدست م هسوانح ب
 یها آمادگی، توسعه و اجرای طرحارتباطات، آگاهی از خطر، 

 ارتقا داد. یبازیابیند افرکمک به  برایمدیریت سوانح و بیمه 

 یها اجتماعی، ارزش یها آگاهی، دانش، مهارت، نگرش، شبکه
بر صداقت، درک محلی از خطر، خدمات مبتنی یها جامعه، سازمان

، سالمتی و رفاه، سن، دسترسی، زبان، نیازهای ویژه، یا مشاوره
اجتماعی،  دلبستگی به مکان، مشغولیت سیاسی، مذهب، درگیری

 تمایل به حفظ معیارهای فرهنگی قبل و بعد از سانحه.

ی
صاد

اقت
 

ها را قادر به  که آنیطورواکنش و سازگاری افراد و جوامع به
سازد که بیشتر قابلیت  سانحه ةبالقو های خسارتکاهش 

 .دهد یحیات اقتصادی جوامع را نشان م

و  ها خسارت، ظرفیت یا توانایی جبران ها خسارتت )میزان( شد
توانایی برگشت به شرایط شغلی و درآمدی مناسب در قالب درآمد، 

و  اندازهاپسمنابع درآمد، سرمایه، دسترسی به خدمات مالی، 
اقتصادی بعد از یک  های یتخانوار، بیمه، احیای فعال های یهسرما

 . ویژهل به یک بخش سانحه، اشتغال، وابستگی اشتغا

ی
هاد

ن
 

 ةریزی و تجربتقلیل خطر، برنامه هط بومرب های یژگیحاوی و
ظرفیت جوامع برای  ، ازآوری تابسوانح قبلی است. در اینجا 

کاهش خطر، اشتغال افراد محلی در تقلیل خطر برای ایجاد 
اجتماعی  های یستمپیوندهای سازمانی و بهبود و حفاظت از س

 .یردپذ یم یرثدر یک جامعه تأ

فیزیکی نهادها  های یژگیبستر، زیرساخت، روابط و عملکرد نهادها، و
محلی، دسترسی به اطالعات، نیروهای  ینظیر تعداد نهادها

محلی با  یتعامل نهادها دیده و داوطلب، قوانین و مقررات، آموزش
پذیری، مراکز یتمردم و نهادها، رضایت از عملکرد نهادها، مسئول

ساختار  انندمدیریت یا واکنش به سوانح م ةری، نحوگی تصمیم
 سازمانی، ظرفیت، رهبری، آموزش و تجربه.

ی
بد

کال
 

ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی بعد از سانحه نظیر 
ها، واحدهای مسکونی، تسهیالت سالمتی و  پناهگاه

ها به  ها و وابستگی آن خطوط لوله، جاده انندزیرساختی م
 همراه دارد.به را دیگر های یرساختز

حیاتی،  های یرساختها و ز اصلی، خطوط لوله، جاده های یانتعداد شر
ن، ظرفیت پناهگاه، نوع مسکن، جنس یونقل، کاربری زمحمل ةشبک

وساز، ت و قدمت بنا، مالکیت، نوع ساختیفکیمصالح، مقاومت بنا، 
بز، ونت، فضای سکباز ساختمان محل س یها، فضا ارتفاع ساختمان

 هایویژگی) یاییجغراف های یژگی، دسترسی، ویتراکم محیط
 .ها ، گسلها مخاطرهب(، شدت و تکرار یش و یکنکژئوت

 31: 1390، دیگرانرفیعیان و منبع: 

 

شهری  هایهاس محلیدر مق کالبدیاز بعد  ،یآور تابسنجش  برایفوق  ةچهارگانابعاد  با توجه به ،ن مقالهیدر ا
 استفاده شده است.شهر تهران  کالن

 

 آورجوامع تاب
ل یه آن خطرها تبدکیا گونهبهخطر  یک یها ها و ضربه تحمل شوک ییبر تواناه عالوهکاست  یا جامعه ،آوراجتماع تاب

ر و ییان و فرصت تغکن امیو پس از سانحه و همچن نی، در حیت برگشت به حالت عادیا ظرفی یی، تواناندشون هنحابه س

مراحل  یبا تمام دیباکه  -یآور . با توجه به مفهوم تاب(12: 2006 دیویس و ایزدخواه،) دز سوانح را دارپس ا یسازگار
از  پس ن ویمراحل قبل، ح یباشد که تمام ییها یژگیو یآور داراتاب ةجامعالزم است  -یابدت سوانح ارتباط یریمد

 ( و1999) کامفورت مانند گرید ی( و محققان2003الک )گادزچ های پژوهش با توجه به ،اساسنیرا پوشش دهد. برا سانحه
 :کردان یب توان یم زیرآور را به شرح جوامع تاب یها یژگیو ،(2002) تیرنی
سلتم دچلار   یل سکل  ،دشلو  یمل جزء مختلل   یک یه وقتکیطوررد مشابه، بهکاز اجزا با عمل یادی: با تعداد زیفراوان -

 .شود ینماختالل 
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 نند.کمختلف حفظ  هایدیستم را دربرابر تهدیه سکنیا یرد متفاوت، براکز اجزا با عملا یادیز تنوع: با تعداد -

 .یکنامیستم دیس یک از طریق شدهلیتحو یدشده به نسبت انرژیمثبت تول ی: با انرژیارآمدک -
 .ینترل خارجکرد مستقل از کارکت ی: با قابلیاستقالل داخل -
 گر.ید یخارج یروهاین ای هاهام: با قدرت مقابله دربرابر حملکاستح -
 .کنند یمت یحما گر رایدیکه کیطوربه ،مرتبط یستمیس یوابسته به هم: با اجزا -

 .هارییدربرابر تغ یریپذو انعطاف هاهت آموختن از تجربی: ظرفیت سازگاریقابل -

 نفعان.یجلب مشارکت ذ یاد برایی زها زهیانگفرصت و  :یا همکاری یاریهم -
، ی، آمادگبینی یشپ یجامعه برا ییا توانایت یظرف»جامعه دربرابر سوانح را  یآور تابفهوم ( م2007) یانگمان یهمچن

آموزش،  یی، تواناهسانح آثارجامعه از  یابیبر سرعت بازعالوه یعنی ؛کند ف مییتعر «سوانح آثارع از یسر یابیپاسخ و باز

 یا گونهد بهیآور باتابجامعة ن، یبنابرا ؛داند میآور تابجامعة ک یهای  را ویژگی ها مخاطرهبا  یمواجهه و سازگار
باال و  آوری تابوضعیت دو جامعه با  1ع باشد. شکل یسر یابیند بازین و فراییدر آن پا هسانح آثارشود که  یسازمانده

 .دهد یمپایین را پس از بحران نشان 
 

 
 بحران اد در مواجهه با یم و زک یآور تابر دو جامعه با یمس .1شکل 

 2006 ژانگ،منبع: 

 

؛ کند یمتجربه  یسانحه را تا حد کمتر آثارباال، اغلب  یآور تاببا  یا جامعه ،دهد طورکه شکل فوق نشان میهمان
با  یا جامعه ،نیبنابرا ؛بیند یمب یشتر آسیو بکند میاز سانحه را تجربه  یبارزتر آثارکم،  یآور تاببا  یا جامعهکه یدرحال
 از دارد.ین یبازگشت به ساختار عاد یبرا یشتریزمان به ب ،کمتر یآور تاب

 

 پژوهشروش 

و هدف،  مسئلهبا توجه به  ،ن پژوهشی. در ااست یلیتحل -یفیروش توص از لحاظ و یلحاظ هدف کاربرد بهحاضر مقالة 
خانوار  984،266،2از ر، خانوا 369ل خانوار در محله انتخاب شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل یواحد تحل
شهر  هایهمحل یبندبا طبقه ،بعدمرحلة ( برآورد شد. در 1385 ران،یمرکز آمار اتهران )شهر های  محله تمامی ساکن در

ک محله با ین(، از هر طبقه یین، پاییباال، متوسط باال، متوسط پاطبقه )چهار به  یاقتصاد -یگاه اجتماعیتهران برحسب پا
شهر،  یاز کل خانوارها هاهانتخاب شد. سپس با توجه به سهم هر طبقه از محل یتصادف یریگنمونه استفاده از روش

تفکیک محله بهتعداد نمونه را  3جدول نمونه انتخاب شدند.  هایهک به نسبت از محلیستماتیروش سنمونه به یخانوارها
 .دهد یممورد مطالعه در شهر تهران را نشان  هایهموقعیت محل 2شکل و 
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 ة سکونتمحل. حجم خانوارهای نمونه برحسب 3جدول 

 شدههای توزیعتعداد پرسشنامه محله ناحیه منطقه

 32 )قیطریه( 11  7 1
 86 )ستارخان( 10  2 2
 124 )نارمک( 11 2 8
 127 )قلعه مرغی( 8 3 17

 369 جمع کل
 

 
 مورد مطالعه در شهر تهران هایهموقعیت محلنقشة  .2شکل 

 

، هاهمقال) یا کتابخانه هایهموضوع در کشور، براساس مطالع دربارة ابتدا با توجه به کمبود اطالعات ،ن پژوهشیا در
 یها ابعاد و چارچوب یشد. سپس با بررس یآورجمع یآورتاب ةنیاز اطالعات در زم یعیها( حجم وس گزارش و ها کتاب
و ابزار  یدانیبعد با استفاده از روش م ةشدند. در مرحل یاتیف عملین و تعرییتع یکالبد یآورتاب یها شاخص، یآورتاب

نمونه  هایهمحل یاز از خانوارهایاطالعات مورد ن -شده بود ییدتأآزمون شیق پیآن از طر ییکه روا -1پرسشنامه
ق با استفاده از یتحقابزار  ییایپا ،SPSS یافزارنرمط یبه مح ،حاصل از پرسشنامه یها شد. سپس با ورود داده یآور جمع

بعد با استفاده  ةمرحل. در استق یابزار تحق یباال یدرون یداریو پا یهماهنگ یایبرآورد شد که گو 835/0آزمون کرونباخ 
 یکالبد یآورزان تابیم الکترهسپس با استفاده از روش . تهیه شد ها دادهاولیة ماتریس ( SAW) ینوز ةساداز مجموع 

 ده شد.یسنج مورد مطالعه هایهمحل
 

 ها شاخصو تعریف عملیاتی  یمعرف
ک یاز  یشهر یاهاجتماع یآورزان تابین مییتع ید برایبا ،ط مطلق دشوار استیدر شرا یآورتاب یریگاز آنجاکه اندازه

دو  توجه به باد یبا یآورمربوط به تاب هایهها در مطالع انتخاب شاخص ،نهین زمی. در همکرداستفاده  یقیکرد تطبیرو
از منابع  یفیک یها بودن داده دسترس در .2و  یآورات موجود درمورد تناسب آن با تابیادب یه برمبنایتوج .1مالک 

 یبرا  ویژه هایهو مداخل ها استیها، س برنامه ییکنند که کارامیه عمل یط اولیاز شرا یا عنوان مجموعهها به شاخص رد.یصورت گ
و  یسازیاتی، عملیریپذامکان، یآورتاب ةبراساس ابعاد چهارگان ،ن مقالهیدر ارند. یگمی ازهرا اند سانحه یآوربهبود تاب

 یآورتابزان یسنجش م برای ییها شاخص ،مورد مطالعه در هر منطقه ةجامع یاقتضاها و  به داده ین دسترسیهمچن
 .پردازد یمها به تعاریف عملیاتی آن ،کالبدی آوری تاب یها شاخصدادن نشانضمن  4جدول  .انتخاب شده است یکالبد

                                                                                                                                               
. پرسشنامة خبرگان: 3ها و . پرسشنامة میدانی: برای تکمیل اطالعات محله2آوری اطالعات خانوار، . پرسشنامة خانوار برای جمع1در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شده است:  1.

 آوری.نظران داخلی و خارجی در زمینة تابسط کارشناسان و صاحبتو AHPآوری کالبدی با استفاده از تکنیک بر تاب مؤثری ها مؤلفهبرای تعیین اهمیت نسبی 
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 یکالبد یآورتاب یها شاخص یاتیتعریف عمل .4جدول 

 یاتیف عملیتعر شاخص

 20تا  5سکونت ) ةدوام محلکم یها ونت خانوارها برحسب نسبت ساختمانکس ةمحل یها ساختمان یآورتابت یوضع مقاومت ساختمان
و  2 ةدرصد برابر با رتب 80تا  60 ،3 ةدرصد برابر با رتب 60تا  40 ،4 ةابر با رتبدرصد بر 40تا  20 ،5 ةدرصد برابر با رتب

 ( محاسبه شد.یآورتاب ین)کمتر 1( تا یآورن تابیشتری)ب 5 و از یا صورت رتبه(، به1 ةدرصد برابر با رتب 95تا  80
 یها یکاربر

 ناسازگار
 :رسی شدبر ریعوامل ز قیونت خانوارها که از طرکس ةمحلت یوضع
ت یدوام محله طبق روش فوق، قابلکم یها فرسوده برحسب نسبت ساختمان های یم کاربرکت محله از نظر ترایوضع

بافت  های یژگیو از طریقازدحام  یریگ لکل شیر مدارس برحسب پتانسیت نظیپرجمع های یدر کاربر یآور ازدحام
ر پمپ ین نظیخطرآفر یساتتعداد تأس ان( وکن امیشتری)ب 5 جاد ازدحام( تایان اکام ین)کمتر 1 ةرتبمحله از  یالبدک

 .استانواع سوخت موجود در محله  یع و نگهداریتوز های یگاهن برحسب تعداد جایبنز
 یباز عموم یها و فضاها ک، پاریز آموزشکمارستان، مرای، بیانتظام یروی، نینشان به مراکز امداد شامل آتش یدسترس یدسترس
هر محله در  یخانوارها یر براین متغیا ةاندازعنوان بهتار( کونت هر خانوار )برحسب نفر در هکت محل سیعم جمکترا تراکم

 نظر گرفته شد.
خانوار « یریگپناهت یقابل»ق یاز طر« ونتکباز ساختمان محل س یفضا» یها ب شاخصکیبراساس تر ،این شاخص باز یفضاها

فاصله تا  .1 یها جمع رتبة معرفحاصلباز محله برحسب  یفضا رت وکیف لیخانوار در قالب ط ةپرسشنام یبرمبنا
برابر  یا منطقه یةتخل یفضاها یمتر 2000امل محله در شعاع که قرارگرفتن ک صورت ین، بدیا منطقه یةتخل یفضاها

 نداشتنو قرار 2 ةرتب بابرابر  یا منطقه یةتخل یفضاها یمتر 2000از محله در شعاع  یمیقرارگرفتن حدود ن ،3 ةرتب با
ق ی( از طریآورن تابیشتری)ب 5( تا یآورتاب ین)کمتر 1از  یا باز محله یفاصله تا فضاها .2 است؛ 1 ةرتببرابر با 
 ةمحاسبه شد: فاصل یا باز محله یونت خانوار تا فضاکساختمان محل س ةفاصلو با توجه به  یدانیبرداشت م ةپرسشنام

تا  200 ،3 ةرتبمتر برابر با  200تا  100 ،4 ةرتبمتر برابر با  100تا  50 ،5 ةبر با رتبباز برا یمتر تا فضا 50متر از ک
 شده است. یریگ اندازه 1 ةرتبمتر برابر با  300 یو باال 2 ةرتببرابر با متر  300

ات یخصوص
 بستر -نیزم

 5متر از ک یبترتبه ،یا اس رتبهیب در مقیش «:نیوز ةمجموع ساد»روش و به یکنکب و ژئوتیبرحسب دو معرف ش
هر  یبرا یکنکداده شد. ژئوت 1تا  5 یها رتبه درصد، 15 یباال درصد، 15تا  10 درصد، 10تا  7 درصد، 7تا  5 درصد،

مطالعات خطر  ییبراساس گزارش نها) ییروانگرا یها معرف یا رتبه یها نمره ةسادجمع خانوار برابر است با حاصل
 ،نییپا ،نییپا بسیار ییخطر روانگرا ،ییبدون خطر روانگرا یبرا 1تا  5 یها رتبه یبترت هب ،(109: 1384 ،تهران ةزلزل

 یها رتبه یبترتبه ،(155: 1384 ،تهران ةزلزلخطر  هایهمحله )براساس گزارش مطالع یاثر ساختگاه باال( و ،متوسط
 گال(. 6/0ش از یب ،گال 6/0 تا 5/0 ،گال 5/0تا  4/0گال،  4/0متر از ک یشتاب سطح یشینةب یبرا 1تا  4

 نگارندگانمنبع: 

 

 ها یافتهبحث و 
 ها دادهاولیة تشکیل ماتریس 

jC ،در این ماتریس مکان تشکیل شده است. m شاخص و nاین ماتریس از  j , ,...,n 1 و  ها شاخصمعرف  2

iA i , ,...,m 1 ijX همچنین. ستها مکانیا  ها ینهگزمعرف  2 i , ,...,m; j , ,...,n  1 2 1 ارزش  ةدهندنشان 2

ن بعد از یا یها شاخص یت تمامینبودن اهمکسانی با توجه به ،. در این پژوهشاستام  jام نسبت به شاخص  i ةگزین
 ةپرسشنامبا استفاده از  ،آوریتاب ةنظر در زمینکارشناسان و خبرگان داخلی و خارجی صاحبابتدا ، یآورتاب

 به. سپس کردندسه یمقازوجی صورت به را یکالبد یآورتاب یها شاخصک از یهر ،یساعت آلتوماس  یسنج تیاولو
1کوپلند روشاز  ،هاهسیبودن مقامتفاوتل یدل

با  ،تینها استفاده شد. در کارشناسان و متخصصان هاینظر ادغام یبرا 
 3شکل  ن شد.ییتع یکالبد یآورتاب یها شاخصک از یهر یت نسبیاهموزن و  ،یمراتبسلسلهل یند تحلیااستفاده از فر

 .دهد یمرا نشان  یکالبد یآورتاب یها شاخص یمراتبل سلسلهیند تحلیافر ییج نهاینتا
 

                                                                                                                                               
1. Copeland 



 1394زمستان ، 4 شمارة، 47 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش  616

 
 مراتبیسلسلهتحلیل  فرایندبا استفاده از  کالبدی آوری تاب یها شاخصوزن نهایی . 3شکل 

 

، 31/0وزن  یدارا یشاخص مقاومت ساختمان، 12/0وزن  یدارا یشاخص تراکم ساختمان ،پژوهشج ینتابراساس 
و شاخص  1/0وزن  یدارا یشاخص دسترس ،11/0وزن  یباز دارا یفضاها و ناسازگار های یکاربر یها شاخص

 یب دارایترتبه ،یدسترس و یشاخص مقاومت ساختمان ،نایمن یا در است. 25/0وزن  یبستر دارانیزم های ویژگی
 هستند. یکالبد یآورتاب یها شاخصر ینسبت به سا ت،یاهم ینکمترن و یشتریب

ر مربوط به یمقاد، یمراتبل سلسلهیند تحلیابا استفاده از فر یکالبد یآورتاب یها شاخص یت نسبین اهمییپس از تع

 ةرابطبا استفاده از  ،هر محله یخانوارها یبرا گانه شش یها مؤلفه i ii
PH ph w




6
زان یم PH آن،)که در  1

 یکالبد یآورتاب یپارامترها AHP ،phi کیخبرگان و تکن ةپرسشنام یپارامترها یوزن نسب wi، یکالبد یآور تاب
گیری را در تصمیم یها دادهاولیة ماتریس  5جدول  ده شد.یمورد مطالعه سنج های همحل یکالبد یآورزان تابیم ،(است
 .دهد یممورد مطالعه نشان  هایهمحل

 

 حاصل از پرسشنامه یها داده ةماتریس اولی .5جدول 

 بسترنیزم یدسترس باز یفضا های ناسازگار یکاربر تراکم مقاومت محل سکونت

 27/69 54/75 82/71 43/72 26/76 43/65 قیطریه

 73/62 46/69 21/67 46/65 72/63 67/61 ستارخان

 61/52 26/46 39/42 61/54 47/26 82/51 نارمک

 62/45 74/21 49/65 56/32 38/12 42/16 قلعه مرغی

 منبع: نگارندگان

 

 و متغیرهای بعد کالبدی ها شاخص
توان وضعیت جامعه را از نظر می آن از طریق که ، بعد کالبدی استآوری تابگذار در سنجش سطح یرتأثیکی از ابعاد 

 ،برای سنجش این بعد ،منظورهمینبه. در مواقع بروز سانحه ارزیابی کردتأثیرگذار های فیزیکی و جغرافیایی ویژگی
مقاومت ساختمان محل سکونت خانوارها، تراکم جمعیت، دسترسی به خدمات و مراکز امدادرسانی، مانند متغیرهایی 

 .ندنمونه بررسی شد هایهبستر در محل زمینو  ناسازگار، وضعیت فضاهای باز های یکاربر
عنوان  بهآن را  توان یمنوعی بهکه  استان خانوارها و محل سکونت آنان مقاومت ساختم ،های مهم بعد کالبدیاز شاخص

 هایهخانوارهای محل ،گفت از این لحاظ توان یم هابا توجه به بررسیسبب، همینبهترین شاخص در این بعد درنظر گرفت. مهم
 آوری تابکمترین میزان  ،درصد 42/16با  مرغیمحلة قلعهو خانوارهای  درصد 67/61و  43/65با ترتیب به ،قیطریه و ستارخان

 ،مرغیقلعهنارمک و  هایهگفت که محل توان یمنیز ( 20/53) یکالبد آوری تاب. همچنین در مقایسه با میزان شاخص دارندرا 
که  استتار ت در هکیم جمعکترا ،گذار در این بخشیرتأثمهم و  یها مؤلفهاز دیگر  (.5جدول از این مقدار قرار دارند ) تر یینپا
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وضعیت  ،با توجه به این شاخص ،بنابراین ؛استوضعیت اجتماعی و اقتصادی محل سکونت خانوارها نیز  ةکنندمشخصنوعی به
و  آوری تابرین تبیش ،درصد 72/63و  26/76ترتیب با  به ،قیطریه و ستارخان هایهکه محل شد چهارگانه ارزیابی هایهمحل
 .دارندرا  آوری تابدرصد کمترین  47/26و  38/12با مرغی و نارمک قلعه هایهمحل

ن یر پمپ بنزین نظیسات خطرآفریسأتعداد تمانند های ناسازگار ونت خانوارها با توجه به وجود کاربریکت محلة سیوضع
سوده در فر یهایاربرکم کت محله از نظر ترایانواع سوخت موجود در محله، وضع یع و نگهداریتوز یهاگاهیبرحسب تعداد جا

 ،درصد 46/65و  43/72ترتیب با به ،قیطریه و ستارخان هایهمحل ،که از این لحاظشد مشخص  هامحله اطراف محل سکونت
 یها شاخصاز  .دارندرا  آوری تابدرصد کمترین  61/54و  56/32ترتیب با مرغی و نارمک بهقلعه یاههبیشترین مقدار و محل

که است نمونه  هایهت و وضعیت فضاهای باز در اطراف محل سکونت خانوارها در محلموقعی ،مهم دیگر در بعد کالبدی
ة یتخل یو همچنین فاصله تا فضاها باز محله یونت خانوار و فضاکباز ساختمان محل س یفضا یها ب شاخصکیبراساس تر

 (.5دارند )جدول یت مناسبی قرار نمونه در وضع هایهگفت بیشتر محل توان یمارزیابی شده است که از این لحاظ  یا منطقه
ز کمرا ها ومارستانی، بیانتظام یروی، نینشان دسترسی به مراکز امداد شامل آتش ،مهم بعد کالبدی یها شاخصیکی دیگر از 
و کمترین میزان آن  46/69و  54/75ترتیب با به ،قیطریه و ستارخان هایهمحلبیشترین میزان آن مربوط به آموزشی است که 

ترین علت وقوع  با توجه به اینکه مهم (.5است )جدول درصد  74/21و  26/46ترتیب با مرغی بهنارمک و قلعه های هوط به محلمرب
ها محله ةهم ،از این لحاظ که شدند هم بررسیهای نمونه در این زمینه محله ،ساختی استعوامل جغرافیایی و زمین ه،سانح

درصد بیشترین  73/62و  27/69با  قیطریه و ستارخانمنطقة  هایهگفت که محل توان یمنوعی هدر یک سطح قرار دارند و ب یباًتقر
 .ندردارا  آوری تابکمترین میزان  ،62/45و  61/52ترتیب با مرغی بهمناطق نارمک و قلعه هایهمقدار و محل

و نارمک به  قیطریه و ستارخان هایهب از محلیترتهب ،از نظر بعد کالبدی آوری تابزان یگفت در م توان یمدرنهایت 
زان یم»ن یانگیه مکنشان داد  آوری تابهای بعد کالبدی  داده یفیل توصیشود. تحل یمشاهده مروندی نزولی  ،مرغیقلعه
شتر از یب قیطریه و ستارخان هایهمحل یخانوارها ین مقدار برایاست که ا 20/53نمونه  یل خانوارهاک یبرا «آوری تاب

ل و کن یانگیتر از م نیی، پامرغیقلعهو نارمک  هایهمحل یخانوارها یو برا 99/63و  17/70ب یترتهل و بکن یانگیم
 (.4)شکل  است 94/30و  20/53ب یترت هب

 

 
 هاهتفکیک محلبه ،نیانگیکالبدی با توجه به م آوری تابزان یم یندگکپرا .4شکل 

 

 الکتره وشرکالبدی از طریق  آوری تابهای بندی شاخصرتبه
ELECTRE روش

 به ناماز مفهوم جدیدی  ،ها ینهگزبندی رتبهجای به ،مطرح شد. در این روش 1980 ةدهدر اواخر  1
K A  ةرابط مثالًکه صورتبدین ؛شود یماستفاده  «یا رتبهغیر» A1 های ینهگزبیانگر آن است که اگرچه K هیچ  ،1 و

                                                                                                                                               
1. Elimination et choice in translating to reality  
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 همة ،در این روش .پذیرد یم A1را بر  AKریسک بهتربودن DM  آنالیستبه یکدیگر ندارند، ارجحیتی از نظر ریاضی 
بندی رتبه ،اساسو براین شوند یمحذف  مؤثرغیر های ینهگزارزیابی و  ،یا رتبهغیر هایهاستفاده از مقایس با ها ینهگز

 .شود یمانجام  ها ینهگز
( Vijموزون ) های یابیارزاختالف از مقادیر  ةدرج( و Wj) از اوزانتوافق  ةدرجزوجی بر  هایهمقایس ،در این روش

 ةمجموعاین مراحل برمبنای یک  مةه ،در روش الکتره .ندشو یم دهآزمو ها ینهگزبرای ارزیابی  زمان همد و ناستوار
 .استعروف م نیزلحاظ به آنالیز هماهنگی بدینروش  این که شوند یمریزی ناهماهنگ پایه ةمجموعهماهنگ و یک 

 یها شاخصبراساس  موجود یها محلهاز میان  محلهبندی و انتخاب بهترین کارگیری روش الکتره برای رتبهبهمنظور  به
 :کردترتیب طی ، باید مراحل زیر را بهآوری تاب

 

 ها دادهسازی ماتریس مقیاسبی
 .شود یممقیاس بیروش نورم با استفاده از  مسئله گیری یمتصماولیة در این مرحله، مقادیر ماتریس 

 
 اولیه یها دادهشدة مقیاسبیماتریس  .6 جدول

 بسترنیزم یدسترس باز یفضا های ناسازگار یکاربر تراکم مقاومت محل سکونت

 590477/0 663079/0 575319/0 61915/0 734995/0 618935/0 قیطریه

 539131/0 602006/0 535367/0 558955/0 618943/0 590369/0 ستارخان

 453555/0 401337/0 335603/0 472962/0 251446/0 495148/0 نارمک

 393652/0 191944/0 519385/0 283777/0 116052/0 152353/0 مرغیقلعه

 منبع: نگارندگان

 

 موزون ةشدمقیاسبیتشکیل ماتریس 
 :آید یمدست هموزون ب ةشداسمقیزیر ماتریس بی ةو رابط (2)شکل  ها شاخصبا استفاده از وزن  ،در این مرحله

n nV N W   در این رابطه، V  موزون و  ةشدمقیاسبیعبارت است از ماتریسn nW   مورد  یها شاخصوزن
 .استمطالعه 

 
 ها داده موزون ةشدمقیاسبیماتریس  .7جدول 

 بسترنیزم یدسترس باز یضاف های ناسازگار یکاربر تراکم مقاومت محل سکونت

 147619/0 066308/0 063285/0 068107/0 088199/0 19187/0 قیطریه

 134783/0 060201/0 05889/0 061485/0 074273/0 183014/0 ستارخان

 113389/0 040134/0 036916/0 052026/0 030173/0 153496/0 نارمک

 098413/0 019194/0 057132/0 031215/0 013926/0 04723/0 قلعه مرغی

 منبع: نگارندگان

 

 هماهنگی و ناهماهنگیمجموعة ن کردمشخص

,k های ینهگزبرای هر زوج از  ،در این مرحله , ,..,m; k 1 1 2 J موجود یها شاخص ة، مجموع1 j ,j , ,..,n  1 به  2

 متمایز هماهنگ ةدو زیرمجموع kS و ناهماهنگ  1 kD  .شود یمتقسیم  1
هماهنگ مجموعة  kS ها  آنای ازبه A1بر  KAکه  است ییها شاخص همة مشتمل برA1و  KAهای ینهگزاز  1

 یعنی خواهیم داشت: ؛شود یمداده ترجیح   k kj jS j x x1  دارای مطلوبیت افزایشی است. ijx،در این پژوهش .1
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ناهماهنگ  ةمکمل به نام مجموع ةزیرمجموع ،و برعکس kD داشته  هاآنازای ست که بهها شاخصاز  یا مجموعه 1

باشیم:     k kj j kD j x x j S  1 1  .استهماهنگ و ناهماهنگ  یها شاخصمجموعة  ةدهندنشان 8جدول ، 1

 
 هماهنگ و ناهماهنگ یها شاخصمجموعة  .8جدول 

 ناهماهنگمجموعة  هماهنگمجموعة 

 S , , , , ,12 1 2 3 4 5 6  D , , , , ,21 1 2 3 4 5 6 

 S , , , , ,13 1 2 3 4 5 6  D , , , , ,31 1 2 3 4 5 6 

 S , , , , ,14 1 2 3 4 5 6  D , , , , ,32 1 2 3 4 5 6 

 S , , , , ,23 1 2 3 4 5 6  D 34 4 

 S , , , , ,24 1 2 3 4 5 6  D , , , , ,41 1 2 3 4 5 6 

 S , , , ,34 1 2 3 5 6  D , , , , ,42 1 2 3 4 5 6 

 S 43 4  D , , , ,43 1 2 3 5 6 

 

 ماتریس هماهنگیمحاسبة 

 هماهنگیمجموعة ارزش ممکن از  kS گیری اندازههماهنگ در آن مجموعه  یها شاخصاوزان موجود از  ةوسیلبه 1
j(Wیعنی معیار هماهنگی برابر با مجموع اوزان ؛شود یم مجموعة است که  ییاه شاخصاز  ( kS  ؛دهند یمرا تشکیل 1

 معیار ،صورتبدین kI   قرار است:از این  A1و  KAهماهنگی بین  1

k

n

K j j
j s j

I W ; W
 

  
1

1
1

1 

معیار هماهنگی  kI kIکه طوریبه؛ است A1در رابطه با  KA اهمیت نسبی ةکنندمنعکس 1 10 خواهد بود.  1
ارزش بیشتر از  kI  .بیشتر هماهنگ است A1بر KAمفهوم است که ارجحیتبه این  1

 

KI
/

/

 
 
 
 
   
 
   

1

1 1 1

1 1

0 89

0 11

 

 

 ماتریس ناهماهنگی ةمحاسب

kDمجموعة معیار ناهماهنگی )نظیر  kI( برعکس معیار 1  .است A1شدت بدتربودن ارزیابی در رابطه با  ةدهندنشان 1

این معیار که  kNI kD ناهماهنگمجموعة ازای شده( بهموزون های)امتیاز Vعناصر ، با استفاده از شود یمنامیده  1 1 
 زیر: ةبر اساس رابط .دشو یممحاسبه 

k
kj j

j D

k

kj j
j j

max V V

NI
max V V










1
1

1
1

 

. کند یمگیری اندازه را ها شاخصبه کل ناهماهنگی در  1و  Kنگ ناهماهمجموعة  نداشتننسبت مطلوبیت ،این معیار
 .آید یمدست هموزون ب ةشدمقیاسناهماهنگ براساس ماتریس بی یها مجموعه NIباید توجه داشت که مقدار 

 

k

- - -
NI

- /

-

    
 
 
 
 
 

1
1

1 1 0 190277

1 1 1
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 مؤثرماتریس هماهنگ  ةمحاسب

kI یها ارزش بر  KAشانس ارجحیت درمورد سنجیده شود تا  آستانهاز ماتریس هماهنگی باید نسبت به یک ارزش  1

A1  که . این شانس درصورتیشودبهتر قضاوتkI  ؛خواهد بود هم بیشتر ،( تجاوز نکندIاز یک حداقل آستانه ) 1
IkIکه باید  امعن نیبد 1  .آستانه عبارت است از میانگین مقادیر ماتریس ةیک معیار عمومی برای محاسبباشد Iیعنی ؛  

(I:) 
m m

k K,

I I / m(m )


 

 
11 1 1

k حال اگر .1 kH I I


  1 11k kH I I


  1 هر عنصر واحد در گاه آن ،10

 دیگر است. ةارجحیت یک گزینه بر گزین ةدهند( نشانمؤثر)ماتریس هماهنگ  H ماتریس

K

K

I

I
I /

N



  


1

1 6
0 857

7
KI، در این رابطه  جمع مقادیر ماتریس هماهنگ و  1

KI
N

1
قادیر ماتریس تعداد م 

یک ، عدد مؤثر( در ماتریس هماهنگ 875/0از حد آستانه ) تر بزرگمقادیر  ،فوقرابطة براساس  ،بنابراین؛ استهماهنگ 
 است:صورت زیر به( H) مؤثرماتریس هماهنگ  ،بنابراین صفر؛( عدد 875/0از ) تر کوچکو مقادیر  گیرندمی

H

 
 
 
 
   
 
   

1 1 1

1 1

1

0

 

 رمؤثناهماهنگ ماتریس محاسبة 
kNIعناصر  قبلی باید نسبت به یک ارزش آستانه سنجیده شوند. این ارزش مرحلة از ماتریس ناهماهنگ نیز مانند 1

 :کردبراساس روش زیر محاسبه  توان یمرا  آستانه

m m

k K,

NI NI / m(m )


 

 
11 1 1

1 

 :کهطوریبه؛ دهیم یم( تشکیل مؤثر)معروف به ماتریس ناهماهنگ  Gسپس یک ماتریس بولین 

k kg NI NI


  1 11 

k kg NI NI


 1 10 

 .هستند ها ینهگزروابط مسلط در بین  ةدهندنشاننیز  Gعناصر واحد در ماتریس 

NI

NI /
NI /

N



  
 6 190277

0 884325
7

NIهنگ و تعداد مقادیر ماتریس ناهما NIN، در این رابطه نیز 

NIتمامی مقادیر باالتر از ،. در این مرحلهاستبه شرح زیر  G. مقادیر ماتریس استجمع مقادیر ماتریس ناهماهنگ 


 

NI از تر یینپاد شد و مقادیر نصفر خواه


 د گرفت.نعدد یک خواه 

- - -
G

-

-

    
 
 
 
 
 

0

0 0 1

0 0 0

 

 

 مؤثرن ماتریس کلی و کردمشخص
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؛ از نظر توزیع فضایی متفاوت است ،هدف هایهکالبدی در محل آوری تابکه میزان  دهد یمج مدل الکتره نشان نتای

 نارمک(، A2(، ستارخان )A1قیطریه ) هایهگفت محل توان یممدل الکتره  مؤثربق ماتریس کلی و اطم کهایگونهبه
(A3و قلعه ،)یمرغ (A4به ،)های کالبدی هستند.ترتیب در بهترین و بدترین شرایط از نظر شاخص 

 

 یریگجهیتن

را از نظر  جوامعت یوضع توان میق آن یکه از طر استجوامع  یآورتابزان یمدر  تأثیرگذاراز ابعاد  یکی، یکالبد یآورتاب
 یابیمنظور سنجش و ارزبه ،. در این پژوهشکرد یابیبروز سانحه ارز هنگامدر  تأثیرگذار ییایو جغراف یکیزیف های گیویژ

جوامع  آوری تابمیزان بر  مؤثرعوامل  و ها شاخصابتدا  ،شهر تهران منتخب هایهدر محل یکالبد یآورزان تابیم
کالبدی  آوری تاب های شاخصمورد مطالعه،  هایهاز سطح محل آوری اطالعات مورد نیازجمع با سپس .ندشناسایی شد

 ةسنجی شدند. در مرحلزوجی و اولویت ةمقایس ،مراتبیتحلیل سلسله فرایندن با استفاده از اتوسط کارشناسان و متخصص
 هایهمحل ،لکترهبا استفاده از روش ا ،درنهایت .گیری تهیه شدماتریس تصمیم ،وزین ةسادمجموع بعد با استفاده از روش 

از نظر  هاهمحلاین نتایج نشان داد که بندی شدند. کالبدی رتبه آوری تاب یها شاخصمیزان مورد مطالعه از نظر 
ستارخان، نارمک و  ،قیطریه هایهمحلاز این نظر، که طوریبه؛ در سطوح متفاوتی قرار دارند ،آوری کالبدی تاب
شده در این چارچوب ارائه توان از می همچنین. گیرندمی قراربدترین شرایط  تارین بهتدر طیفی از  ،ترتیببه ،مرغی قلعه

و نواحی شهری  هاهکالبدی در سایر محل آوری تابقابلیت اجرایی برای سنجش و ارزیابی میزان  داشتن دلیلبه ،پژوهش
 شود:می هادپیشن ، موارد زیرمورد مطالعه هایهدر محل آوری تابافزایش برای  .کرداستفاده 
ناشی از سوانح  هایکاهش خطر منظوربه اقدام مؤثر ، همراه بامقابله و مدیریت و سازماندهی الزم برای آمادگی -

 ؛بحرانطبیعی و ایجاد فرماندهی واحد 
ناشی از سوانح طبیعی و  هایعلمی و تحقیقاتی برای شناخت و کاهش خطر هایهگسترش و تقویت مطالع -

 ؛ولویت خطر زلزلهث غیرمترقبه با احواد
 ؛وسازهای جدیدافزایش ضریب ایمنی در ساختفرسوده و  های ساختمانسازی اعمال قوانین درجهت مقاوم -

اسکان موقت شهروندان  یها محل ، همراه بانواحی و مناطق شهری ،هاهمحل ةتخلی های طرحنقشه و  ةتهی -
 ؛سانحههنگام بروز 

پذیری آسیب های نقشه ةتهیزلزله و  ویژهبه ،بحراندر هنگام وقوع  اههپذیری محلمطالعه و بررسی میزان آسیب -
 ها؛همحل

 برای مواجهه با مواقع بحرانی. ها آنسازی آمادهافزایش مشارکت مردم و  -
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