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مقدمه
 هرساله. است زمین کرة های بخش پذیرترین آسیب از زلزله، ویژه به حوادث وقوع احتمال نظر از ایران جغرافیایی گسترة

 مواجه بالیا گونه این با همواره نیز شهری های گستره و شود می فراوان مالی و جانی های خسارت موجب حوادث این وقوع

 شهرها. دارد شایانی اهمیت شهری فضاهای بیشتر هرچه سازی مصون برای خاص ریزی برنامه رسد می نظربه. شوند می

 و فرم خود، تشکیل آغاز از فضاها این و بینند می آسیب شدت به اقتصادی های گذاری سرمایه و جمعیت تمرکز دلیلبه

 توجه با دیگر، عبارت به(. 1: 1389 لطیفی،) اند یافته گسترش نیز زمان گذر در و اند کرده انتخاب رشد برای خاصی ساختار

 مصالح و بنا عمر بافت، نظر از عمدتاً نیز کشور شهرهای و هستند شهرنشین کشور جمعیت درصد 60 از بیش آنکه به

. است ضروری زلزله از ناشی های آسیب کاهش برای شهری ریزی برنامه ندارند، مناسبی شرایط ها ساختمان در کاررفته به

. است زلزله خسارات کاهش یا افزایش در آن نقش بررسی و شهر بافت الگوی به توجه ریزی، برنامه این های جنبه از یکی

 خسارات کاهش برای ای پیشگیرانه اقدامات زلزله، با مواجهه در شهر بافت رفتار چگونگی به صحیح نگری آینده با درواقع

 برای ریزی برنامه و لرزه زمین مقابل در شهری آوری تاب رویکرد کاربست و معرفی پژوهش این هدف. گیرد می صورت

 مناطق در لرزه زمین تأثیرات کاهش و تهران شهر کالن آوری تاب سطح ارتقای منظور به مطلوب مدل ارائة به دستیابی

 .است تهران شهر کالن شهری

 نظریمبانی

مفاهیموماهیتشهر؛درآوریتابوآوریتاب

 سعی نیز مواقع از بسیاری در و کنند می پناهی بی احساس نامالیمات و خطرها نامساعد، شرایط برابر در معموالً ها انسان

 حالت این اجرای توانایی. یابند دست ای غیرمنتظره نتایج به شود می سبب که کنند تحمل را ناگوار موقعیت و خطرها کنند می

 معتقدند بسیاری (.121: 1395 همکاران، و طهرانی ئیحمزه) دارد نام «آوری تاب» یا پذیری انعطاف اجتماعی، علوم حوزة در

 نخست. است شده تعریف صورت دو به «وبستر ام مری» لغت فرهنگ در که است شده گرفته Resilience واژة از آوری تاب

 های تنش دلیل به که هایی شکل تغییر ویژه به شکل، تغییر از پس خود سایز به بازگشت برای بدن کشسانی توانایی عنوان به

 تعاریف همة مشترک وجه. است تغییر یا بدبختی با آسان سازگاری یا بازیابی برای توانایی دوم و شود می ایجاد متوالی

 در مجموعه که است این امر این الزمة البته. است ناخوشایند اتفاقی یا حادثه پیرو اولیه، حالت به بازگشت توانایی ذکرشده

 با انطباق  مشکالت، و ها سختی برابر در مقاومت توانایی یعنی آوری تاب .کند مقاومت حوادث برابر در بتواند نخست وهلة

 یابد، نمی کاهش جامعه یا سازمان فرد، یک های قابلیت و ها توانایی تنها نه که ای گونه به بحران؛ از خروج و بحرانی وضعیت

 «1هولینگ» که است اکولوژیکی مفهومی آوری تاب. شود می فراهم نیز بهتر شرایط به گذار قدرت ها آن حفظ ضمن بلکه

 از معیاری را اکوسیستم در آوری تاب واژة وی. است کرده بیان اکولوژیکی های سیستم مقاومت و آوریتاب مقالة در( 1973)

 مفهوم با را آوری تاب او همچنین. دارند را قبلی مقاومت که است کرده تعریف تغییرات جذب برای اکوسیستم توانایی

 یک تر سریع هرچه یعنی کند؛ می مقایسه موقتی اختالل از پس تعادل حالت به بازگشت برای سیستم توانایی یعنی پایداری،

 در مهم ویژگی دو پایداری و آوری تاب هولینگ، نظر از. شود می بیشتر آن پایداری بازگردد، خود تعادل حالت به سیستم

 جذب منظور به شهری( System) نظام توانایی میزان سنجش برای معیاری شهر آوری تاب .هستند اکولوژیکی های سیستم

 همکاران، و بهتاش فرزاد) است سازی ظرفیت و شهر پایداری اختالالت، از حاصل تغییرات مجدد دهی سازمان و تغییرات

 .کرد مشاهده 1 جدول در را آوری تاب از بندی طبقه بهترین توان می(. 113: 1391

                                                                                                                                                               
1. Holling 
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یآورتابفیتعاریبنددسته.1جدول
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عکسةیپابر

یریپذبیآس

 بر دیتأک

 یده خودسازمان -

 یسظظظاختارها حفظظظظ-
 یادیبن

 تیظظظظرف شیافظظظزا-
یریادگی

 بر تأکید

 ظرفیظت  و سیستم ساختار-
 آن مجدد دهی خودسازمان

 سظوانح  برابر در آوری تاب-
 فرایند عنوان به

 

 بر تأکید

 یک از بعد بلندمدت بازیابی فرایند -
 سانحه

 بازیابی برای زمان طول در معیاری-
 تعادل حفظ برای عقب به برگشت یا

 رشد قبلی مسیر به سریع برگشت-

 بر تأکید

 بقظظظظای بظظظظه پاسظظظظداری-
 کظاهش  بظدون  مظدت،  طوالنی
 دارد اشاره زندگی کیفیت

 طبیعی منابع به وابستگی-

 جامع منابع از پایدارتر استفادة-

 شظود؛  مظی  تسلسل دور موجب-
 اسظت،  پظذیر  آسظیب  جامعه یعنی
 آورتظاب  و نیسظت  آورتظاب  چون

 .است پذیر آسیب چون نیست،
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آوریتابهایشاخصومعیارهاابعاد،

 و معیارها ارتباط آوری، تاب موضوع پیرامون مختلف نظران صاحب و پژوهشگران مطالعات و مختلف های مدل به توجه با

 این از یک کدام شود تعیین ها پژوهش در است ضروری رو این از است؛ شده ارائه آوری تاب ارزیابی برای ها آن در هایی شاخص

 تر اساسی فرایندهای از ناشی عوامل  این آیا و هستند ها آن ارتباط میزان و آوری تاب به مربوط نتایج کنندة تبیین ها شاخص

اند  کرده اشاره آوری تاب ارزیابی برای هایی شاخص به است گرفته صورت زمینه این در که مطالعاتی دلیل همین به هستند؛

(Cutter et al., 2008: 10.) که کند می عمل اولیه شرایط از ای مجموعه عنوان به که است مهم نظر این از ها شاخص تعیین 

. کند می گیری اندازه اند شده طراحی سوانح آوری تاب بهبود برای خاص شکلی به که را مداخالتی و ها سیاست ها، برنامه کارایی

 در سهیم عوامل گیری اندازه همچنین. است حیاتی تنها نه شود، می منجر جامعه آوری تاب به که اولیه شرایط سنجش و ارزیابی

 اهمیت اندازه همان به نیز سوانح از بعد اولیه حالت به جامعه بازگشت و واکنش زمان در امعهج ظرفیت کاهش و نامطلوب آثار

 و نهادی اقتصادی، اجتماعی، چهارگانة ابعاد قالب در را آوری تاب سنجش برای مطلوب های شاخص رفیعیان(. 4 همان:) دارد

 (.13: 1389 رضایی، رفیعیان،) است آمده 2 جدول در که کند می پیشنهاد محیطی-کالبدی

آوریتابشاخصایجادبرایشدهاستفادههایشاخصوابعاد.2جدول

هاشاخصفیتعرابعاد
اع

تم
اج

 ی

 مثبت واکنش در اجتماعی ظرفیت تفاوت از
 رفتار حفظ و تغییرات با انطباق دادن،نشان

 دستبه سوانح از یافتن بازیابی و سازگارانه
 .آید می

 جامعه، یها ارزش ،یاجتماع یها شبکه ،یاجتماع ةیسرما نگرش، مهارت، دانش، ،یآگاه
 ،یدسترس سن، ،یزندگ تیفیک رفاه، و یسالمت ،یا مشاوره خدمات خطر، از یمحل درک

 یفرهنگ یارهایمع حفظ به لیتما مکان، به یبستگ دل ژه،یو یازهاین زبان،

صاد
اقت

 ی

 که طوری به جوامع و افراد سازگاری و واکنش
 را سوانح از ناشی بالقوة های خسارت توانند می

 .دهند کاهش

 و یشغل طیشرا به برگشت ییتوانا و ها خسارت جبران ییتوانا ای تیظرف ها، خسارت زانیم
 یها تیفعال دوبارة یایاح مه،یب انداز، پس ،یمال خدمات به یدسترس مناسب، یدرآمد

 سانحه از بعد یاقتصاد

هاد
ن

 ی

 خطر، تقلیل با مرتبط های ویژگی حاوی
 از متأثر و است قبلی سوانح تجربة و ریزی برنامه

 افراد اشتغال و خطر کاهش برای جوامع ظرفیت
 .است خطر تقلیل در محلی

 ینهادها تعداد مانند نهادها یکیزیف یها یژگیو نهادها، عملکرد و روابط رساخت،یز بستر،
 نحوة مقررات، و نیقوان داوطلب، و دهید آموزش یروهاین اطالعات، به یدسترس ،یمحل

 یرهبر ت،یظرف ،یسازمان ساختار مثل سوانح به واکنش ای تیریمد

بد
کال

 -ی
طیمح

 ی

 از بعد یابیبازار تیظرف و جامعه واکنش یابیارز
 و یمسکون یواحدها ها پناهگاه مانند سانحه،

 یوابستگ و ها جاده لوله، خطوط مثل یرساختیز
 گرید یها رساختیز به ها آن

 قدمت و تیفیک مسکن، نوع پناهگاه، تیظرف ن،یزم یکاربر ونقل، حمل شبکة لوله، خطوط
 ،یدسترس شده، ساخته طیمح تراکم سبز، و یباز یفضاها ها، ساختمان ارتفاع ت،یمالک بنا،

 ییایجغراف یها یژگیو

 ,Norris, 2008; Vale et al., 2006; Adger, 2000, Cutter et al., 2008 and 2010; Maguire and Hagen, 2007; Adger, 2000; NRC:منبع

2006; Rose, 2004; pfefferbaum et al., 2005; Godschalk, 2007; ADPC, 2007; Mileti, 1999; Folke, 2005 
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 انجام ARUP گروه کارشناسان که است بوده راکفلر بنیاد پشتیبانی با 2015- 2013 سال در پژوهش جدیدترین

 عامل 1546 برای ها آن معیار که شده انجام دنیا در آورتاب شهر صد شناسایی برای وسیعی مطالعات اساس براین. اند داده

 این. بودند یکسان تقریباً عوامل درصد 25 حدود که( منفی و مثبت عوامل) است شده استخراج مشاوران سوی از ابتدا در

 قرار مدنظر امر این عوامل، این بندی گروه از پس. شدند ارزیابی فرد منحصربه عامل 1178 درنهایت و حذف عوامل

 بندی دسته کلی ساختار درنهایت و نگرفت صورت پذیر انعطاف شهر برای داوری پیش گونه هیچ میان، این در. گرفت

 به توان می ها آن تحلیل و تجزیه با که شد یبند طبقه فرعی شاخص 47 و معیار دوازده بعد، چهار به متغیرها و عوامل

 جامعة آوری تاب پذیری، آسیب افزایش از جلوگیری منظور به(. Arup, 2014: Vol. 1) یافت دست شهر پذیری انعطاف

 مسیر ساختن برای است سانحه دستخوش که ای جامعه در هاییقوت چه شود می مشخص همچنین و شناسایی محلی

 واکنش اجرای و طراحی برای مردم آوری تاب شناسایی. گرفت بهره ها آن از توان می که دارد وجود آینده در توسعه امن

 به مربوط امور در کاربردی های پژوهش(. 10: 1389 رضایی،) دارد ضرورت دارند ای توسعه تأثیرات که سوانح به مناسب

 شد؛ خواهد ها سیاست بهترین یافتن و راحیط در ابتکارات افزایش سبب طبیعی حوادث برابر در شهرها سازی ایمن

 در که جامعه و شهروندان پذیری آسیب کاهش و آوری تاب افزایش های برنامه هدف، این به دستیابی برای بنابراین

 و مطالعه نتیجة در پژوهش این در. دارد ضرورت شهری توسعه های طرح در هستند طبیعی سوانح و مخاطرات معرض

 اصول بهتر شناخت منظور به زلزله ویژه به طبیعی، سوانح تأثیرات کاهش منظور به محلی مدیران آوری تاب رابطة تبیین

 و اهمیت آوری تاب سطح ارتقای برای مطلوب مدل ارائة تبیین خطر، تقلیل های سیاست برای راهبردهایی و آوری تاب

 .دارد فراوانی ضرورت

(تهرانشهر12منطقة)مطالعهموردمحدودۀمعرفی
 از شهر آورکردنتاب. است تهران شهر 12 منطقة لرزه زمین خطر معرض در های محله شامل مطالعه مورد محدودة

 منطقة پژوهش محدودة اینکه به توجه با. است تأثیرگذار مردم همة بر دیگر سوی از شهر سطح در بحران وقوع و سو یک

 سال در بررسی مورد جامعة جمعیت. است منطقة این شهروندان همة شامل پژوهش آماری جامعة است، تهران شهر 12

 در گروه دو های دیدگاه دریافت و پرسشنامه تیپ دو از گیری بهره به نگارنده اساسبراین. است 239.611 برابر 1390

 مبادرت نمونه 384 تعیین به کوکران فرمول از گیری بهره با اول پرسشنامة در که ترتیببدین. است پرداخته آماری جامعة

 و مسافران یا منطقه در ساکن شهروندان آماری جامعة از بخش این. بود خواهند عمومی پرسشنامة پاسخگوی که شد

 و طرح اهداف از بخشی بودنتخصصی به توجه با دیگر، سوی از. دارند تردد منطقه سطح در که هستند کاسبانی

 شامل بررسی مورد نمونة ،12 منطقة آوری تاب زمینة در بهتر تحلیل منظور به پژوهش این در موجود، های داده همچنین

 های حوزه فعاالن بر مشتمل آن ابعاد و آوری تاب با مرتبط های سازمان( دلفی تکنیک) کارشناسان و نخبگان از نفر 35

 تهران شهر بحران مدیریت و پیشگیری سازمان و 12 منطقة شهرداری شامل ها سازمان این. است 12 منطقة در مختلف

 .هستند
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کشوریتقسیماتمراتبسلسلهدرتهرانشهر12منطقةموقعیت.1شکل

پژوهشروش
 شهر 12 منطقة های محله آوری تاب مطلوب مدل ایجاد برای تواند می آن های یافته که است کاربردی حاضر پژوهش

 و AHP مراتبی سلسله تحلیل روش ترکیب از پژوهش این در. باشد استفاده قابل لرزه زمین تأثیرات کاهش منظور به تهران

. است شده استفاده انتخابی های محدوده در زلزله از ناشی پذیریآسیب مقایسة و سنجش برای پرسشنامه از حاصل نتایج

 و کشور برداری نقشه سازمان پایة های نقشه از میدانی، های برداشت برعالوه نامه پایان این در اطالعات آوری جمع برای

 و ها داده پردازش. شد استفاده اند کرده تهیه مشاور مهندسان که 12 منطقة توسعة مسائل بررسی مطالعات مجموعه

 دست به SPSS افزار نرم در تحلیل و مقایسه برای نهایی نتایج و شد انجام Arc Gis افزار نرم در اطالعاتی پایگاه ساخت

 تحلیل برای پژوهش این در. است گیری تصمیم معیارهای به دهی وزن در مرسوم های روش از یکی AHP روش. آمد

 های گزینه عنوان به پذیری آسیب مختلف های طیف امتیازبندی و فرسوده مسکونی متراکم و پرخطر نواحی تعیین میزان

 این از انسانی و ساختمانی تلفات تخمین و پذیری آسیب سناریوهای طراحی و زلزله خطر بندی پهنه نقشة تولید پژوهش،

 AHP روش از استفاده با معیارها وزن آنکه از پس پژوهش، این در کلی پذیری آسیب ارزیابی منظور به. شد استفاده روش

 مربوط های الیه در جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با ها وزن از هرکدام شد، محاسبه( Expert choice افزار نرم)

 و ها شاخص همة تحلیل با ها آن بررسی همچنین. شدند امتیازبندی پذیری آسیب مختلف های طیف و اعمال

 روابط تدوین و شناسایی با حاضر، پژوهش در. گرفت صورت مراتبیسلسله تحلیل از استفاده با پژوهش های زیرشاخص

 های محله فرسودة بافت در ای لرزه پذیری آسیب کاهش منظور به کارهایی راه زلزله، بحران مدیریت و شهری ریزی برنامه

 ارزیابی های شاخص انتخاب و شناسایی شامل خرد موضوع چندین به منظور این برای. شد پیشنهاد تهران 12 منطقة

 متراکم و پرخطر نواحی تعیین و ها شاخص از هریک تأثیر میزان تحلیل برای AHP مدل از استفاده ای،لرزه پذیری آسیب

 خطر بندی پهنه نقشة تولید پژوهش، های گزینه عنوان به پذیری آسیب مختلف های طیف امتیازبندی و فرسوده مسکونی

 با مرتبط های سیاست و راهبردهای ارائة و انسانی و ساختمانی تلفات تخمین و پذیری آسیب سناریوهای طراحی زلزله،

 .شد پرداخته زلزله وقوع از ناشی تلفات و ها خسارت کاهش منظور به مطالعاتی محدودة در بحران مدیریت
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درمحلهتفکیکبهیآورتابابعادبهدستیابیمنظوربهزلزلهبحراندرمؤثریهاشاخصتحلیلوتجزیه

تهرانشهر12منطقة

 توابع استخراج یمتدولوژ کمک به پیچیدهمحاسبات  و تهران شهر بحران مدیریت و پیشگیری سازمان اطالعات براساس

 بحران درمؤثر  یها شاخص شدهاستخراج( تهران شهر بحران مدیریت و پیشگیری سازمان گفتة براساس) شکنندگی

 درآمد، یها . شاخصشدند امتیازگذاری ها محله تفکیک به و تعیین کالبدی و اجتماعی اقتصادی، مختلف ابعاد در زلزله

 60-15 جمعیت یده،د آموزش اعضای تعداد مالک، خانوارهای سواد، دانشگاهی، تحصیالت درمان، بیمة پوشش اشتغال،

 برق، شبکة ناپذیری یبآس آب، شبکة ناپذیری یبآس نوساز، ساختمان جمعیتی، تراکم مسکونی، بافت درصد سال،

 طبقه، هشت باالی یها سازه باز، فضای معابر، عرض کیفیت ثابت، تلفن شبکة ناپذیری یبآس گاز، شبکة ناپذیری یبآس

 حوادث تعداد سبز، فضای سرانة وجود انتظامی، و نظامی مراکز وجود بحران، مدیریت پایگاه وجود امنیتی، مراکز دوجو

مؤثر  یها شاخص یاز. امتاست شده داده نشان ها نقشه تحلیل به توجه با کیفیصورت  به احتمالی شتاب حداکثر و شهری

 امتیازها این میزان چه. هراست 10 تا 0 بین امتیازات ین. ااست آمده 3 جدول در ها محله تفکیک به زلزله بحران در

 محلة در شاخص امتیاز یبند طبقه 3. جدول است تر مناسب نظر مورد محلة در شده بررسی شاخص وضعیت باشد، بیشتر

 .دهد می نشان را شاخص وضعیت و آن نمادین رنگ نظر، مورد

 شاخصوضعیتوآننمادینرنگنظر،موردمحلةدرشاخصامتیازیبند.طبقه3جدول

وضعیترنگکمیامتیاز

 نامناسب بسیار  2-0
 نامناسب  4-2
 متوسط  6-4
 مناسب  8-6
 مناسب بسیار  10-8

نگارندگانمنبع:

 اجتماعی، ابعاد از هریک به مربوط های یهال ادامه در ،ها شاخص وها  بخش از هریک در گرفتهصورت تحلیل براساس

 داده نشان منطقه کل یتدرنها و محله هر وضعیت که شد انجام ییها نقشه قالب در 12 منطقة در نهادی و کالبدی اقتصادی،

 ها یافته. است زلزله یژهو به طبیعی سوانح برابر در منطقه یآور تاب کمی تحلیل برای ای ینهزم حاضر مقولة رو یناز ا است؛ شده

 بیمة پوشش شاخص در. دارند را وضعیت بدترین ایران محلة و وضعیت بهترین بازار محلة اشتغال، شاخص در دهد می نشان

 تحصیالت شاخص در. دارند را وضعیت بدترین پامنار-ارگ محلة و وضعیت بهترین تختی-مختاری محلة شهروندان، درمان

 محلة شهروندان، سواد شاخص در. دارند را وضعیت بدترین هرندی محلة و وضعیت بهترین ایران محلة شهروندان، دانشگاهی

 وضعیت بهترین ایران محلة مالک، خانوارهای میزان شاخص در. دارند را وضعیت بدترین هرندی محلة و وضعیت بهترین ایران

 کوثر محلة و وضعیت بهترین پامنار-ارگ محلة دیده، آموزش اعضای تعداد شاخص در. دارند را وضعیت بدترین بازار محلة و

-مختاری محلة و وضعیت بهترین فردوسی محلة شهروندان، سال 60 تا 15 بین جمعیت شاخص در. دارند را وضعیت بدترین

 بدترین پامنار-ارگ محلة و وضعیت بهترین قیام محلة مسکونی، بافت درصد شاخص در. دارند را وضعیت بدترین تختی

 شاخص در. دارند را وضعیت بدترین کوثر محلة و وضعیت بهترین پامنار-ارگ محلة جمعیت، تراکم شاخص در. دارند را وضعیت

 ناپذیری آسیب شاخص در. دارند را وضعیت بدترین ایران محلة و وضعیت بهترین یحیی امامزاده محلة نوساز، ساختمان میزان

 شبکة ناپذیری آسیب  شاخص در. دارند را وضعیت بدترین فردوسی محلة و وضعیت بهترین تختی-مختاری محله آب، شبکة

 محلة گاز، شبکة ناپذیری آسیب شاخص در. دارند را وضعیت بدترین دردار-آبشار محلة و وضعیت بهترین پامنار-ارگ محلة برق،

 قیام محلة ثابت، تلفن شبکة ناپذیری آسیب شاخص در. دارند را وضعیت بدترین فردوسی محلة و وضعیت بهترین دردار-آبشار
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 و وضعیت بهترین پامنار-ارگ محلة معابر، عرض کیفیت شاخص در. دارند را وضعیت بدترین هرندی محلة و وضعیت بهترین

 محلة و وضعیت بهترین هرندی محلة ها، محله باز فضای وجود میزان شاخص در. دارند را وضعیت بدترین یحیی امامزاده محلة

 و وضعیت بهترین ایران محلة طبقه، هشت باالی های سازه وجود میزان شاخص در. دارند را وضعیت بدترین شمیران دروازه

 و وضعیت بهترین کوثر و سنگلج فردوسی، محلة امنیتی، مراکز وجود میزان شاخص در. دارند را وضعیت بدترین فردوسی محلة

 بهترین تختی-مختاری محلة بحران، مدیریت پایگاه وجود میزان شاخص در. دارند را وضعیت بدترین دردار-آبشار محلة

 انتظامی، و نظامی مراکز وجود میزان شاخص در. دارند را وضعیت بدترین شمیران دروازه و دردار-آبشار قیام، محلة و وضعیت

 وجود میزان شاخص در. دارند را وضعیت بدترین کوثر و یحیی امامزاده محلة و وضعیت بهترین فردوسی و بهارستان محلة

 محلة شهری، حوادث تعداد شاخص در. دارند را وضعیت بدترین بازار محلة و وضعیت بهترین سنگلج محلة سبز، فضای سرانة

 -مختاری محلة ها، محله احتمالی شتاب حداکثر میزان شاخص در. دارند را وضعیت بدترین بازار محلة و وضعیت بهترین قیام

 .دارند را وضعیت بدترین دردار-آبشار محلة و وضعیت بهترین تختی

صورتهایتحلیلبراساسزلزلهازناشیپذیریآسیبنظرازتهرانشهر12منطقةهایمحلهارزیابی

پایههایدادهازگیریبهرهباگرفته

 مختلف شرایط با مختلف های ویژگی و ابعاد در 12 منطقة های محله از هریک دهد می نشان گرفتهصورت تحلیل

 بندی جمع با بخش این در. هستند مواجه مختلف خدمات و ها کاربری مقیاس در ها آسیب و سوانح با مقابله در توانمندی

 بندی رتبه پذیری آسیب نظر از ها محله تفکیک به زلزله همچون طبیعی سوانح رخداد در مؤثر های شاخص فوق، مطالب

 ضرایب تعیین کمک به زلزله از ناشی های محله پذیری آسیب ارزیابی در مؤثر های شاخص منظوربدین. شنود می

 وزنی میانگین. شوند می گذاریرتبه پذیری آسیب نظر از ها محله وزنی، میانگین روش از استفاده با سپس و امتیازگذاری

. است آمده دستبه نگارنده توسط شده تعیین ضرایب در ها شاخص امتیاز ضرب از تهران 12 منطقة های محله از هرکدام

 نشان وزنی میانگین روش به را زلزله بحران برابر در پذیری آسیب نظر از تهران 12 منطقة های محله گذاریرتبه 3 جدول

 بدترین در بازار و دردار-آبشار محلة و وضعیت بهترین در پامنار-ارگ و تختی-مختاری محلة 4 جدول براساس. دهد می

 دارند قرار زلزله بحران برابر در پذیری آسیب نظر از وضعیت

وزنیمیانگینروشبهزلزلهبحرانبرابردرپذیریآسیبنظرازتهران12منطقةهایمحلهگذاریرتبه.4جدول

 پذیریآسیبرتبه سادهوزنیمیانگین محلهنام

 12 58/5 پامنار- ارگ

 8 22/5 یحیی امامزاده

 6 13/5 ایران

 1 87/4 دردار -آبشار

 2 98/4 بازار

 4 07/5 بهارستان

 13 71/5 تختی-مختاری

 5 10/5 شمیران دروازه

 10 43/5 سنگلج

 11 47/5 هرندی

 9 23/5 فردوسی

 3 03/5 قیام

 7 15/5 کوثر

نگارندگان:منبع
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 به زلزله بحران برابر در پذیری آسیب نظر از تهران 12 منطقة های محله گذاریرتبه ،3 جدول های یافته براساس

 .است آمده 2 شکل در وزنی میانگین روش


زلزلهبحرانبرابردرپذیریآسیبنظرازتهران12منطقةهایمحله.2شکل

نگارندگانمنبع:

 بدترین در بازار و دردار-آبشار محلة و وضعیت بهترین در پامنار-ارگ و تختی-مختاری محلة 2 شکل اساس بر

 و( بهترین) اول رتبة در دردار-آبشار محلة دیگر عبارت به. دارند قرار زلزله بحران برابر در پذیری آسیب نظر از وضعیت

 دروازه بهارستان، قیام، بازار، شامل ترتیببه نیز ها محله سایر. دارند قرار( بدترین) سیزدهم رتبة در تختی -مختاری محلة

 .هستند پامنار-ارگ و هرندی سنگلج، فردوسی، یحیی، امامزاده کوثر، ایران، شمیران،
تهران12منطقةزلزلةآوریتابسطحارتقایباآوریتاببررسیموردابعادبستگیهمبررسی
 ناحیة در رابطه معناداری سطح. است 567/0 با برابر 12 منطقة های محله در متغیر دو این میان پیرسون بستگیهم ضریب

 12 منطقة زلزلة آوری تاب سطح ارتقای و اجتماعی بعد مؤلفة میان پس است؛ 000/0 برابر 99/0 اطمینان و 01/0 آلفای

 بر مبنی 0H فرض بنابراین دارد؛ وجود( متغیر دو بین متوسط و مثبت خطی ناقص، بستگیهم) باالیی معنادار رابطة تهران

 ارتقا 12 منطقة های محله در اجتماعی بعد مؤلفة هرچه دیگر عبارت به. شود می رد 1H نفع به متغیر دو این رابطة نبودن

 .داشت خواهد منطقه پذیری آسیب کاهش بر بیشتری تأثیر و یابد می ارتقا منطقه زلزله آوری تاب نسبت یابد،

 پیرسونبستگیهمضریبطریقازتهران12منطقهزلزلةآوریتابسطحارتقایباآوریتاباجتماعیبعدبستگیهممیزان.5جدول

 تهران12منطقةزلزلةآوریتابسطحارتقایباباآوریتاباجتماعیبعدبستگیهمضریب

 اجتماعی بعد زلزله آوری تاب سطح ارتقای  

 اجتماعی بعد

 1 567/0**  پیرسون بستگیهم

  000/0 معناداری سطح

 384 384 تعداد

 01/0 سطح در معنادار بستگیهم** 

1396نگارندگان،:منبع

:نگارندگانکنندههیته  
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تهران12منطقةزلزلةآوریتابسطحارتقایباآوریتاباقتصادیبعدمیانپیرسونبستگیهم

 ناحیة در رابطه معناداری سطح و 791/0 با برابر 12 منطقة های محله در متغیر دو این میان پیرسون بستگیهم ضریب

 12 منطقة زلزلة آوری تاب سطح ارتقای و اقتصادی بعد مؤلفة میان پس است؛ 000/0 برابر 99/0 اطمینان و 01/0 آلفای

 0H فرض بنابراین دارد؛ وجود( متغیر دو بین قوی و مثبت خطی ناقص، بستگیهم) باالیی بسیار معنادار رابطة تهران

 های محله در اقتصادی بعد مؤلفة هرچه دیگر، عبارت به. شود می رد 1H نفع به متغیر دو این میان رابطة نبودن بر مبنی

 .دارد منطقه پذیری آسیب کاهش بر بیشتری تأثیر و یابد می ارتقا منطقه زلزلة آوری تاب یابد، ارتقا 12 منطقة

بستگیهمضریبکمکبهتهران12منطقةزلزلةآوریتابسطحارتقایباآوریتاباقتصادیبعدبستگیهممیزان.6جدول

 پیرسون

 تهران12منطقةزلزلةآوریتابسطحارتقایباآوریتاباقتصادیبعدبستگیهمضریب

 اقتصادی بعد زلزله آوری تاب سطح ارتقای  

 اقتصادی بعد

 1 791/0**  پیرسون بستگیهم

  000/0 معناداری سطح

 384 384 تعداد

 01/0 سطح در معنادار بستگیهم** 

1396نگارندگان،:منبع

 تهران12منطقةزلزلةآوریتابسطحارتقایباآوریتابنهادیبعدمیانپیرسونبستگیهم

 ناحیة در نیز رابطه معناداری سطح. است 782/0 با برابر 12 منطقة های محله در متغیر دو این پیرسون بستگیهم ضریب

 12 منطقة زلزلة آوری تاب سطح ارتقای و نهادی بعد مؤلفة میان پس است؛ 000/0 برابر 99/0 اطمینان و 01/0 آلفای

 فرض بنابراین دارد؛ وجود( متغیر دو بین قوی و مثبت خطی ناقص، بستگیهم بیانگر) باالیی بسیار معنادار رابطة تهران

0H 1 نفع به متغیر دو این میان رابطة نبودن بر مبنیH های محله در نهادی بعد مؤلفة هرچه دیگر عبارت به. شود می رد 

 .دارد منطقه پذیری آسیب کاهش بر بیشتری تأثیر و یابد می ارتقا منطقة زلزلة آوری تاب یابد، ارتقا 12 منطقة

 پیرسونبستگیهمضریبطریقازتهران12منطقةزلزلةآوریتابسطحارتقایباآوریتابنهادیبعدبستگیهممیزان.7جدول

 تهران12منطقةزلزلةآوریتابسطحارتقایباآوریتابنهادیبعدبستگیهمضریب

 نهادی بعد زلزله آوری تاب سطح ارتقای  

 نهادی بعد

 1 782/0**  پیرسون بستگیهم

  000/0 معناداری سطح

 384 384 تعداد

 01/0 سطح در معنادار بستگیهم** 

 1396نگارندگان،:منبع

تهران12منطقةزلزلةآوریتابسطحارتقایباآوریتابمحیطی-کالبدیبعدمیانپیرسونبستگیهم

 ناحیة در رابطه معناداری سطح و 642/0 برابر 12 منطقة های محله در متغیر دو این میان پیرسون بستگیهم ضریب

 زلزلة آوری تاب سطح ارتقای و محیطی -کالبدی بعد مؤلفة میان پس است؛ 000/0 برابر 99/0 اطمینان و 01/0 آلفای

 بنابراین دارد؛ وجود( متغیر دو میان قوی و مثبت خطی ناقص، بستگیهم) باالیی بسیار معناداری رابطة تهران 12 منطقة

 در محیطی-کالبدی بعد مؤلفة هرچه دیگر عبارت به. شود می رد 1H نفع به متغیر دو این رابطة نبودن بر مبنی 0H فرض

 .دارد منطقه پذیری آسیب کاهش بر بیشتری تأثیر و شود می بیشتر منطقه زلزله آوری تاب یابد، ارتقا 12 منطقة های محله
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همضریبطریقازتهران12منطقةزلزلةآوریتابسطحارتقایباآوریتابمحیطی-کالبدیبعدبستگیهممیزان.8جدول

 پیرسونبستگی

 تهران12منطقةزلزلةآوریتابسطحارتقایباآوریتابکالبدیبعدبستگیهمضریب

 کالبدی بعد زلزله آوری تاب سطح ارتقای  

 کالبدی بعد

 1 642/0**  پیرسون بستگیهم

  000/0 معناداری سطح

 384 384 تعداد

 01/0 سطح در معنادار بستگیهم** 

1396نگارندگان،:منبع

هایافتهوبحث
 رابطة 6/0 تا 4/0 بین مقادیر قوی، رابطة 8/0 تا 6/0 بین مقادیر قوی، بسیار رابطة 8/0 از تر بزرگ مقادیر با متغیرهایی

 و نهادی اقتصادی، ابعاد میان دهد می نشان ها بررسی. دارند ضعیف بسیار یا ضعیف رابطة 4/0 از کمتر مقادیر و متوسط

 بستگیهم تهران 12 منطقه زلزلة آوری تاب سطح ارتقای با ها آن بستگیهم میزان و آوری تاب محیطی-کالبدی

 منطقة زلزلة آوری تاب سطح ارتقای با آن بستگیهم میزان و آوری تاب اجتماعی بعد میان همچنین. دارد وجود قدرتمندی

 .دارد وجود متوسطی بستگیهم تهران 12

 تهران12منطقةزلزلةآوریتابسطحارتقایباآوریتابابعادبستگیهمشدتوجهت.9جدول

 محیطی-کالبدی نهادی اقتصادی اجتماعیآوریتابابعاد

 642/0 782/0 791/0 567/0 آوری تاب متغیر با بستگیهم ضریب

 000/0 000/0 000/0 000/0 معناداری سطح

 مثبت خطی مثبت خطی مثبت خطی مثبت خطی بستگیهم جهت

 قوی ناقص قوی ناقص قوی ناقص متوسط ناقص بستگیهم شدت

1396نگارندگان،:منبع

منطقةزلزلهیآورتابسطحارتقایبر(شهرییآور)ابعادتابمستقلمتغیرهاییرتأثازرگرسیونیتحلیل

تهران12

-کالبدی و نهادی اقتصادی، اجتماعی، ابعاد و است)وابسته(  مالک متغیر تهران 12 منطقة زلزلة یآور تاب سطح ارتقای

 چندگانه بستگیهم ضریب مقادیر 10جدول  .دهد یم نشان را رگرسیون مدل خالصة 10. جدول هستند مستقل محیطی

(R )چندگانه یبستگ هم ضریب مجذور و (R Square )چندگانه بستگیهم ضریب. مقدار دهد یم نشان را (R )است برابر 

 مقدار از کهطور  . همانکند می اشاره متغیر دو بین بستگیهم شدت عبارتی به و متغیر دو سادة بستگیهم به که 771/0 با

R ابعاد ،تهران 12 منطقة زلزلة یآور تاب سطح ارتقای دو میان است، مشخص( متغیر دو بین چندگانة بستگیهم یب)ضر 

 R) چندگانه یبستگ هم ضریب مجذور. مقدار دارد وجود فراوانی بستگیهم ،آن وابستة متغیرهای و منطقه یآور تاب

Square )تهران 12 منطقة زلزلة یآور تاب سطح ارتقای یعنی)وابسته(  تأثیرپذیرنده متغیر از مقدار چه دهد یم نشان 

 یآور تاب فرض، این براساس. شود می تبیین آن وابستة متغیرهای وو ابعاد  یآور تاب یعنی)مستقل(  مؤثر متغیر کمک به

 ینبنابرا است؛ مناسبی نسبتاً مقداردرواقع  که کند می تبیین زلزله برابر در را منطقه یآور تاب تغییرات درصد 59 آن ابعاد و

 است. مدل از خارج متغیرهای از متأثر است معروف e2 خطا کمیت مجذور به که درصد 41 یعنی تغییرات مابقی
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12منطقةیآورتابتبیینیزان.م10جدول

 یآور تاب ابعاد

زلزلهیآورتابسطحارتقای

 چندگانه بستگیهم ضریب

(R) 
 برآورد استاندارد خطای شده یلتعد تعیین ضریب (R2) چندگانه بستگیهم ضریب مجذور

771/0 595/0 591/0 818/0 

 یآور تاب ابعاد)ثابت(:  بینی یشپ

 زلزله یآور تاب سطح ارتقای)وابسته(:  تأثیرپذیرنده متغیر

1396نگارندگان،:منبع

 و مستقل متغیرهای و وابسته متغیر یانم ساده بستگیهم که 771/0 با است برابر R مقدار دهد یم نشان 10 جدول

 و شهر یریپذ انعطاف و توانمندی بین است، نمایان R مقدار از کهطور  . هماندهد یم نشان را بستگیهم شدت عبارتی به

 وابسته متغیر از مقدار چه دهد یم نشان R (R2) مجذور مقدار ین. همچندارد وجود شدیدی بستگیهم مستقل متغیرهای

 را منطقه یآور تاب تغییرات درصد 1/59 مستقل متغیرهای، 10 جدول. در شود تبیین مستقل متغیرهای کمک به تواند یم

. دهد یم نشان را بستگیهم مجذور مقادیر یدار معنا 11 جدول ین. همچناست یریچشمگ مقداردرواقع  که کند می تبیین

 متغیر تغییرات( مناسبی و) یطور معنادار به تواند یم رگرسیون مدل یاآ دهد یم نشان دارد نام ANOVA که جدول ینا

 رگرسیونی مدل کند یم یانب که است 05/0 از کمتر جدول در F آزمون( sig) یمعنادار یزان. مکند بینی یشپ را وابسته

 کمتر( 000/0) رگرسیون مدل ریآما معناداری میزان 11 جدول با مطابق. است مناسبی کنندةبینی یشپس پ است؛معنادار 

 وابستة یها شاخص و یآور تاب ابعاد برای خوبی ةکنندبینی یشپ شده استفاده مدل گفت توان یم یجهدرنت ؛است 05/0 از

( 000/0) سطح در که بوده 223/139 جدول در f میزان یناست. همچن معنادار رگرسیون مدل نیز رابطه این در. است آن

 قادرند و هستند برخوردار باالیی نسبتاً تبیین از آن وابستة یها شاخص و یآور تاب ابعاد دهد ینشان م و است دارامعن

 .دهند توضیح حدودی تا را زلزله یآور تاب سطح ارتقای یعنی)وابسته(  تأثیرپذیرنده متغیر واریانس و تغییرات میزان

 وابستهیهاشاخصویآورتابابعادازاستفادهبازلزلهیآورتابسطحارتقایتغییراتمیزانبینییش.پ11جدول

 

 

 یآور تاب ابعاد

زلزلهیآورتابسطحارتقای

 F میانگین مجذور معیار انحراف مجذورات مجموع 
 سطح

 معناداری

 000/0 223/139 196/93 4 786/372 رگرسیون

 - - 669/0 379 704/253 مانده یباق

 - - - 383 490/626 مجموع

 زلزله یآور تاب سطح ارتقای: تأثیرپذیرنده متغیر

 یآور تاب ابعاد)ثابت(:  بینی یشپ

1396نگارندگان،:منبع

 متغیر و( وابسته یها شاخص و یآور تاب )ابعاد مستقل متغیر ارتباط که رگرسیون مدل از کلی مشخصات بیان از پس

 ةچهارگان ابعاد از هریک یرتأث و ارتباط تحلیل به نگارنده ادامهدر  دهد، یم نشان را( زلزله یآور تاب سطح ی)ارتقا وابسته

 رگرسیون ضرایب مقوله این در. است پرداخته رگرسیونی تحلیل قالب در زلزله یآور تاب سطح ارتقای بر یآور تاب ابعاد

 معناداری سطح به توجه با اجتماعی بعد و ثابت مقدار براساسکه  شود یم داده نشان)مستقل(  بینی یشپ متغیرهای

 بعد تأثیر میزان دهندة  نشان که است 102/0 با برابر( Betaاستانداردشده ) رگرسیون یباند. ضر شده معنادار( 000/0)

 در( 837/3است ) 3 ازتر  که بزرگ از آنجا  رابطه این در t میزان یناست. همچن زلزله یآور تاب سطح ارتقای بر اجتماعی
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 تهران شهر 12 منطقة زلزلة یآور تاب سطح ارتقای تبیین بر داریامعن تأثیر اجتماعی بعد که است آن بیانگر 01/0 سطح

 ازتر  کوچک خطای سطح در 102/0 امنیت متغیر برایاستانداردشده  رگرسیون ضریب ،12 جدول به توجه با ینبنابرا دارد؛

 با یعنی است؛ مؤثر 12 منطقة زلزلة یآور تاب سطح ارتقای بر اجتماعی بعد کرد بیان توان یم پس است؛ دارامعن 01/0

 زلزله یآور تاب سطح ارتقای، 12 منطقة در اجتماعی یآور تاب به دستیابی و یآور تاب اجتماعی بعد یها شاخص ارتقای

 .یابد یم افزایش استاندارد انحراف 102/0 مقدار به

 (اجتماعییآور)تابیآورتاباجتماعیبعدازاستفادهبازلزلهیآورتابسطحارتقایبهمربوط.اطالعات12جدول

عد
ب

 
عی

ما
جت

ا
-

ب
تا
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 ی

زلزلهیآورتابسطحارتقای

 استاندارد ضرایب غیراستاندارد ضرایب 
 متغیر اهمیت

 (t) مستقل

 سطح

  معناداری
 رگرسیون ضریب

 (B) استانداردنشده
 معیار انحراف خطای

استانداردشده  رگرسیون ضریب

(Beta) 

 000/0 715/3  099/0 366/0 ثابت

 اجتماعی بعد

 یآور تاب
105/0 057/0 102/0 837/3 037/0 

زلزله یآور تاب سطح ارتقای)وابسته(:  تأثیرپذیرنده متغیر

 1396نگارندگان،:منبع

 رگرسیون یباند. ضر شده معنادار( 000/0) معناداری سطح به توجه با اقتصادی بعد و ثابت مقدار ،12 جدول براساس

است.  زلزله یآور تاب سطح ارتقای بر اقتصادی بعد تأثیر میزان کنندة بیان که است 102/0 با برابر( Betaاستانداردشده )

امعن تأثیر اقتصادی بعد دهد می نشان 01/0 سطح در( 625/4است ) 3 از بیشترکه  از آنجا  رابطه این در t میزان ینهمچن

 بعد برایاستانداردشده  رگرسیون ضریب ینبنابرا دارد؛ تهران شهر 12 منطقة زلزلة یآور تاب سطح ارتقای تبیین بر داری

 سطح ارتقای بر اقتصادی بعد گفت توان یم پس است؛ دارامعن 01/0 ازتر  کوچک خطای سطح در 102/0 اقتصادی

 یآور تاب به دستیابی و یآور تاب اقتصادی بعد یها شاخص ارتقای با یعنی است؛ مؤثر 12 منطقة زلزلة یآور تاب

 .یابد یم افزایش استاندارد انحراف 102/0 مقدار به زلزله یآور تاب سطح ارتقای، 12 منطقة در اقتصادی

 (دیاقتصایآور)تابیآورتاباقتصادیبعدازاستفادهبازلزلهیآورتابسطحارتقایبهمربوط.اطالعات13جدول
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زلزلهیآورتابسطحارتقای

 متغیر اهمیت استاندارد ضرایب غیراستاندارد ضرایب 

 (t) مستقل

 سطح

 رگرسیون ضریب  معناداری

 (B) استانداردنشده

استانداردشده  رگرسیون ضریب معیار انحراف خطای

(Beta) 

 000/0 715/3  099/0 366/0 ثابت

 اقتصادی بعد

 یآور تاب

473/0 102/0 382/0 625/4 000/0 

 زلزله یآور تاب سطح ارتقای)وابسته(:  تأثیرپذیرنده متغیر

1396نگارندگان،:منبع

 رگرسیون یباند. ضر شده معنادار( 000/0) معناداری سطح به توجه با نهادی بعد و ثابت مقدار ،13 جدول براساس

است.  زلزله یآور تاب سطح ارتقای بر نهادی بعد تأثیر میزان دهندة  نشان که است 190/0 با برابر( Betaاستانداردشده )

 تأثیر نهادی بعد که است آن بیانگر 01/0 سطح در( 594/3است ) 3 ازتر  که بزرگ از آنجا  رابطه این در t میزان ینهمچن



  1023...طبیعیسوانحبرابردرتهرانشهرکالنآوریتابسطحارتقای

 برایاستانداردشده  رگرسیون ضریب ینبنابرا دارد؛ تهران شهر 12 منطقة زلزلة یآور تاب سطح ارتقای تبیین بر داریامعن

 سطح ارتقای بر نهادی بعد گفت توان یم پس است؛ دارامعن 01/0 ازتر  کوچک خطای سطح در 190/0 نهادی بعد

 در نهادی یآور تاب به دستیابی و یآور تاب نهادی بعد یها شاخص ارتقای با یعنی است؛ مؤثر 12 منطقة زلزلة یآور تاب

 .یابد یم افزایش استاندارد انحراف 190/0 مقدار به زلزله یآور تاب سطح ارتقای، 12 منطقة

 (نهادییآور)تابیآورتابنهادیبعدازاستفادهبازلزلهیآورتابسطحارتقایبهمربوط.اطالعات14جدول
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زلزلهیآورتابسطحارتقای

 استاندارد ضرایب غیراستاندارد ضرایب 
 متغیر اهمیت

 (t) مستقل

 سطح

  معناداری
 رگرسیون ضریب

 (B) استانداردنشده
 معیار انحراف خطای

 رگرسیون ضریب

 (Betaاستانداردشده )

 000/0 715/3  099/0 366/0 ثابت

 نهادی بعد

 یآور تاب
190/0 073/0 203/0 594/3 010/0 

زلزله یآور تاب سطح ارتقای)وابسته(:  تأثیرپذیرنده متغیر

 

 رگرسیون یباند. ضر شده معنادار( 000/0) معناداری سطح به توجه با نهادی بعد و ثابت مقدار 14 جدول براساس

 یآور تاب سطح ارتقای بر محیطی-کالبدی بعد تأثیر میزان دهندة  نشان که است 136/0 با برابر( Betaاستانداردشده )

 بعد که است آن بیانگر 01/0 سطح در( 577/4است ) 3 ازتر  که بزرگ از آنجا  رابطه این در t میزان یناست. همچن زلزله

 ضریب ینبنابرا دارد؛ تهران شهر 12 منطقة زلزلة یآور تاب سطح ارتقای تبیین بر اداریمعن تأثیر محیطی-کالبدی

 کرد بیان توان یم پس است؛ ادارمعن 01/0 ازتر  کوچک خطای سطح در 136/0 امنیت متغیر برایاستانداردشده  رگرسیون

-کالبدی بعد یها شاخص ارتقای با یعنی است؛ مؤثر 12 منطقة زلزلة یآور تاب سطح ارتقای بر محیطی-کالبدی بعد

 136/0 مقدار به زلزله یآور تاب سطح ارتقای، 12 منطقة در محیطی -کالبدی یآور تاب به دستیابی و یآور تاب محیطی

 .یابد یم افزایش استاندارد انحراف

 (محیطی-کالبدییآور)تابیآورتابمحیطی-کالبدیبعدازاستفادهبازلزلهیآورتابسطحارتقایبهمربوط.اطالعات15جدول
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زلزلهیآورتابسطحارتقای

 استاندارد ضرایب غیراستاندارد ضرایب 
 متغیر اهمیت

 (t) مستقل

 سطح

  معناداری
 رگرسیون ضریب

 (B) استانداردنشده

 انحراف خطای

 معیار

 رگرسیون ضریب

 (Betaاستانداردشده )

 000/0 715/3  99/0 366/0 ثابت

 محیطی -کالبدی بعد

 یآور تاب
136/0 086/0 128/0 577/4 016/0 

زلزله یآور تاب سطح ارتقای)وابسته(:  تأثیرپذیرنده متغیر

1396نگارندگان،:منبع





 1398ستانزم،4ۀ،شمار51ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 1024

 )زلزله(طبیعیسوانحبرابردر12منطقةیآورتابابعاد(AHP)یمراتبسلسلهتحلیل

تهرانشهر12منطقةهایمحلهآوریتابمحیطی-کالبدیبعدبندیرتبهومیانگین.16جدول

کوثر
 

یق
ام

س 
فردو

 ی

هرند
ج ی
سنگل

 

شم
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ی
ن
را
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بهار
 

بازار
 

شار
آب

-
دردار

 

یا
ن
را

 

امامزاده
ی

ح
ی
ی

 

گ
ار

-
پامنار

 
هامحله

 ابعاد

-یکالبد میانگین 38/2 2/2 33/2 01/2 81/1 84/1 78/2 91/1 59/2 68/2 2/1 27/3 43/2
 بندی رتبه 5 8 6 10 13 12 1 11 3 2 9 7 4 یطیمح

نگارندگان:منبع

 تهرانشهر12منطقةهایمحلهآوریتابفرهنگی-اجتماعیبعدبندیرتبهومیانگین.17جدول

کوثر
 

یق
ام

س 
فردو

 ی

هرند
ج ی
سنگل

 

شم
دروازه

ی
ن
را

 

ختار
م

-ی
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ت

 ی

ن
ستا

بهار
 

بازار
 

شار
آب

-
دردار

 

یا
ن
را

 

امامزاده
ی

ح
ی
ی

 

گ
ار

-
پامنار

 

هامحله

 ابعاد

 میانگین 21/2 39/2 97/2 63/2 47/2 54/2 13/2 33/2 95/1 94/1 84/2 27/2 04/2
 یاجتماع

 بندی رتبه 9 6 1 3 5 4 10 7 12 13 2 8 11

 نگارندگان:منبع

تهرانشهر12منطقةهایمحلهآوریتاباقتصادیبعدبندیرتبهومیانگین.18جدول

کوثر
 

یق
ام

س 
فردو

 ی

هرند
ج ی
سنگل

 

شم
دروازه

ی
ن
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ختار
م
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ن
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بهار
 

بازار
 

شار
آب

-
دردار

 

یا
ن
را

 

امامزاده
ی

ح
ی
ی

 

گپامنار
ار

 

هامحله

 ابعاد

 میانگین 96/1 44/2 04/2 21/2 08/2 75/2 94/2 53/2 60/2 90/1 14/2 40/2 49/2
 یاقتصاد

 بندی رتبه 12 6 11 8 10 2 1 4 3 13 9 7 5

نگارندگان:نبعم

 تهرانشهر12منطقةهایمحلهآوریتابنهادیبعدبندیرتبهومیانگین.19جدول

کوثر
 

یق
ام

س 
فردو

 ی

هرند
ج ی
سنگل

 

شم
دروازه

ی
ن
را

 

ختار
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بهار
 

بازار
 

شار
آب

-
دردار

 

یا
ن
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امامزاده
ی

ح
ی
ی

 

گ
ار

-
پامنار

 

هامحله

 ابعاد

 میانگین 74/2 39/2 25/2 75/1 8/1 19/1 66/2 01/2 41/2 61/2 54/2 84/1 18/2
 ینهاد

 بندی رتبه 1 6 7 13 12 10 2 9 5 3 4 11 8

نگارندگان:منبع

تهران12منطقةزلزلةآوریتاب زیرساختی-کالبدیبعدهایگویه مراتبیسلسلهتحلیل

 در شرایط دارای ها محله از هریک منطقه، های محله سطح در آوری تاب زیرساختی-کالبدی بعد هایگویه تحلیل در

 بازار یها محله و تیوضع نیبهتر یهرند و یتخت-یمختار یها محله یطیمح-یکالبد بعد در .هستند هاگویه از هریک

 .دارند زلزله یآور تاب نظر از را تیوضع نیبدتر بهارستان و
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12منطقةهایمحلهآوریتابمحیطی-کالبدیبعدبندیرتبه.3شکل

نگارندگانمنبع:

تهران12منطقةزلزلةآوریتابفرهنگی-اجتماعیبعدهایگویه مراتبیسلسلهتحلیل

 فردوسی، ایران، های محله ترتیب به منطقه، های محله سطح در آوری تاب فرهنگی-اجتماعی بعد هایگویه تحلیل در

 یهرند و سنگلج ،کوثر ،یتخت-یمختار ،ارگ پامنار ام،یق ،رانیدروازه شم ،ییحیامامزاده  ،بازار ،بهارستان دربار،–آبشار

 یهرند یها محله و تیوضع نیبهتر یفردوس و رانیا یها محله که است آن از یحاک یاجتماع بعد در ها افتهی .دارند قرار

 .دارند زلزله یآور تاب نظر از را تیوضع نیبدتر سنگلج و


12منطقةهایمحلهآوریتابفرهنگی-اجتماعیبعدبندیرتبه.4شکل

نگارندگانمنبع:

تهران12منطقةزلزلةآوریتاباقتصادیبعدهایگویه مراتبیسلسلهتحلیل

 از هریک در شرایطی ها محله از هریک منطقه، های محله سطح در آوری تاب اقتصادی بعد هایگویه تحلیل براساس

 میزان اساس براین. است آمده 5شکل  و 19 جدول در ها آن پذیری آسیب حتی و توانمندی ترتیب که دارند هاگویه

 و رتبه نیباالتر در یتخت-یمختار محلة که است ترتیب این به تهران شهر 12 منطقة های محله اقتصادی آوری تاب
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 نیبهتر بهارستان و یتخت-یمختار یها محله ،یاقتصاد بعد در ،5 شکل براساس. دارند قرار رتبه نیتر نییپا در یهرند

 .دارند زلزله یآور تاب نظر از را تیوضع نیبدتر پامنار ارگ و یهرند یها محله و تیوضع

 
12منطقةهایمحلهآوریتاباقتصادیبعدبندیرتبه.5شکل

نگارندگانمنبع:

تهران12منطقةزلزلةآوریتابریزیبرنامه-نهادیبعدهایگویه مراتبیسلسلهتحلیل

گویه از هریک در شرایطی ها محله از هریک منطقه، های محله سطح در آوری تاب نهادی بعد هایگویه تحلیل براساس

 .است آمده 6 شکل و 20 جدول در ها آن پذیری آسیب حتی و توانمندی ترتیب که دارند ها


12منطقةهایمحلهآوریتابنهادیبعدبندیرتبه.6شکل

نگارندگانمنبع:

 نیبدتر بازار و دردار-آبشار یها محله و تیوضع نیبهتر یتخت-یمختار و پامنار ارگ یها محله ،ینهاد بعد در درواقع

 .دارند زلزله یآور تاب نظر از را تیوضع

:نگارندگانکنندههیته  
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 تهران12منطقةزلزلةیآورتابسطحیارتقاابعاد یمراتبسلسلهلیتحل

تهران12منطقةزلزلةآوریتابسطحارتقایابعاداولویت.20جدول

تیاولویینهاوزننمادتهران12منطقةزلزلةیآورتابسطحیارتقاابعاد

 E1 462/0 1 یرساختیز-یکالبد بعد

 E2 274/0 2 فرهنگی-اجتماعی بعد

 E3 086/0 3 یاقتصاد بعد

 E4 178/0 4 یزیر برنامه-ینهاد بعد

نگارندگان:منبع

 سطح ارتقای ابعاد اولویت تهران، شهر 12 منطقة آوری تاب ابعاد از مراتبیسلسله تحلیل کلی های داده براساس

 دیگر عبارت به. است همراه 462/0 ضریب با زیرساختی-کالبدی بعد فراوان اهمیت با تهران 12 منطقة زلزله آوری تاب

 به را توجه بیشترین باید زلزله مانند طبیعی سوانح برابر در 12 منطقة آوری تاب ارتقای و موجود شرایط بهبود راستای در

-نهادی بعد ،274/0 ضریب با فرهنگی-اجتماعی بعد آن از پس داشت( 462/0 ضریب با) زیرساختی-کالبدی بعد

 .دارند قرار 86/0 ضریب با اقتصادی بعد درنهایت و 178/0 ضریب با ریزی برنامه

 نقشة بعد، هر هایگویه و ها شاخص نیز و آوری تاب مختلف ابعاد در گرفتهصورت های داده و کلی تحلیل مبنای بر

 کم، کم، خیلی آوری تاب با ها محله در نواحی تفکیک به و یکپارچه صورت به تهران شهر 12 منطقة آوری تاب کلی

 .است آمده 7 شکل در زیاد خیلی و متوسط


12منطقةهایمحلهآوریتابنهادیبعدبندیرتبه.7شکل

نگارندگانمنبع:

 خیلی و زیاد متوسط، کم، کم، خیلی گانة پنج طیف در را منطقه آوری تاب الگوی پراکنش توان می 7 شکل اساس بر

 و زیاد خیلی آوری تاب منطقه غربی جنوب و جنوب غرب، از بخشی ها الیه تلفیق و شکل براساس. کرد مشاهده زیاد

 .اند شده توزیع منطقه سطح در نیز ها طیف سایر. دارند کم خیلی آوری تاب شرقی شمال از هایی بخش

:نگارندگانکنندههیته  
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گیرینتیجه
 در زلزله بر تأکید با طبیعی سوانح برابر در تهران شهر کالن آوری تاب سطح ارتقای است، مدنظر پژوهش این در آنچه

 نظری، چارچوب در گرفته صورت های بررسی براساس دهد می نشان پژوهش این های یافته. است تهران شهر 12 منطقة

 بررسی منظور به حاضر، پژوهش در. گذارنداثر ها آن میزان بر ها شاخص این که دارد هایی شاخص و ابعاد شهری آوری تاب

 ابعاد بر مشتمل بعد چهار از طبیعی سوانح ترین مهم از یکی عنوان به زلزله به توجه و رویکرد با 12 منطقة آوری تاب میزان

 های شاخص با مذکور ابعاد از هریک که است شده استفاده محیطی-کالبدی و نهادی اقتصادی، فرهنگی،-اجتماعی

 در ابعاد از هریک در مختلف های الیه تهیة ضمن آماری جامعة و منطقه تحلیل راستای در. شوند می تعریف متنوعی

 های آزمون و ای پرسشنامه تحلیل به منطقه، آوری تاب و پذیری آسیب پذیری، آسیب های نقشه ترسیم و منطقه سطح

 در منطقه سطح در اجتماعی آوری تاب ابعاد های شاخص هایگویه کیفیت وضعیت که طوری به است؛ شده مبادرت مختلف

 تحلیل در که صورت  این به دارد؛ متفاوتی شرایط فرایند این منطقه های محله سطح در البته. دارد قرار ضعیف و پایین حد

 و هرندی های محله و وضعیت بهترین فردوسی و ایران های محله بعد، این در آوری تاب های شاخص و ها گزینه همة

 شرایط منطقه سطح در اقتصادی آوری تاب تحلیل در امر این. دارند زلزله آوری تاب نظر از را وضعیت بدترین سنگلج

 2 از کمتر ضریب ها آن از نیمی به نزدیک شدهتعریف هایگویه میان از اقتصادی بعد در کهای گونه به دارد؛ تری ضعیف

 مشابه و واحد صورت به بعد این وضعیت حال این با. است زمینه این در فراوان ضعف از حاکی که دارند( 3 متوسط سطح)

 بدترین پامنار ارگ و هرندی های محله و وضعیت بهترین بهارستان و تختی-مختاری های محله کهای گونه به نیست؛

 و شهروندان دیدگاه و 12 منطقة سطح در نهادی بعد های الیه الگوی بر تحلیلی. دارند زلزله آوری تاب نظر از را وضعیت

 ارائة منظور به منطقه در ها سازمان الزم ظرفیت جمله از منطقه های زیرساخت از بخشی در ضعف از حاکی کارشناسان

 زلزله مانند سوانحی مقابل در منطقه این پذیری آسیب افزایش آن دنبال به و زلزله مانند هایی بحران زمان در خدمات

 موجود های قوت مقابل در و شده مطرح های ضعف که کند می صدق نیز نهادی بعد در امر این ابعاد، سایر مانند. است

 بهترین تختی-مختاری و پامنار ارگ های محله کلی، نگاهی در. است نشده توزیع منطقه سطح در همسان صورت به

 به بیشتر که محیطی-کالبدی بعد. دارند زلزله آوری تاب نظر از را وضعیت بدترین بازار و دردار-آبشار های محله و وضعیت

 وضعیت کهای گونه به دارد؛ ذکرشده ابعاد سایر با متفاوتی الگوی دارد، اشاره منطقه و شهر سطح در فیزیکی های زیرساخت

 که ای گونه به) منطقه شیب الگوی از رضایت میزان منطقه، در برق خطوط عبور الگوی از رضایت میزان مانند هاییگویه

 از باالتر شرایط در( نشد سطحی های آب شدنجمع موجب و کرد هدایت مزاحمتی هیچ بدون را شهری فاضالب بتوان

 در نظر مورد های کاربری و ها زیرساخت نداشتنتناسب یا تناسب سطح که داشت توجه باید اما دارد، قرار متوسط سطح

 و وضعیت بهترین هرندی و تختی-مختاری های محله و ندارد همسانی شرایط منطقه های محله سطح در بعد این

 .دارند زلزله آوری تاب نظر از را وضعیت بدترین بهارستان و بازار های محله

 به دستیابی برای ریزی برنامه و لرزه زمین مقابل در شهری آوری تاب رویکرد کاربست و معرفی هدف با حاضر پژوهش

 پذیری آسیب کاهش و لرزه زمین تأثیرات کاهش و تهران شهر کالن آوری تاب سطح ارتقای منظور به مطلوب مدل ارائة

 تهران شهر کالن شهری مناطق در لرزه زمین سوانح وقوع از ناشی خطرات با مقابله برای مردم های توانایی تقویت و جوامع

 ارائة برای را زمینهها  شاخص همة در منطقه های یژگیو بیان ضمن حاضر کاربردی پژوهش اما است، گرفته صورت

( ابعاد همة)در  یآور تاب خروجی یها نقشه در یراز است؛ کرده مهیا مختلف زمانی یها بازه در اجرایی ومؤثر  راهکارهای

 با متناسب راکارآمد  یها برنامه توان یم که اند شده مشخص مختلف های یفط در متوسط و برخوردار بحرانی، های محله

 هر در نیزها  شاخص در یآور تاب ها، محله یآور تاب کنار در همچنین. کرد ارائهها  آن در مداخله نوع و زمانی یها بازه
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-یمختار یها محله یطیمح-یکالبد بعد در پژوهش، نتایج براساس. است شده تدوین نظری چارچوب مبنای بر شاخص

 بعد در ها افتهی. دارند زلزله یآور تاب نظر از را تیوضع نیبدتر بهارستان و بازار یها محله و تیوضع نیبهتر یهرند و یتخت

 نظر از را تیوضع نیبدتر سنگلج و یهرند یها محله و تیوضع نیبهتر یفردوس و رانیا یها محله دهد یم نشان یاجتماع

 محلة که است ترتیب این به تهران شهر 12 منطقة های محله اقتصادی آوری تاب میزان اینکه ضمن .دارند زلزله یآور تاب

 یتخت-یمختار و پامنار-ارگ یها محله ینهاد بعد. دارند قرار رتبه نیتر نییپا در یهرند و رتبه نیباالتر در یتخت-یمختار

 .دارند زلزله یآور تاب نظر از را تیوضع نیبدتر بازار و دردار-آبشار یها محله و تیوضع نیبهتر

تهرانشهر12منطقةآوریتابسطحارتقایمنظوربه(راهبردیبیانیة)هایسیاستوراهبردهااهداف،تدوین

زلزلهبرابردرتهرانشهر12منطقةآوریتابسطحارتقایمنظوربهراهبردیبیانیة.21جدول
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 وقوع برابر در آمادگی میزان تقویت
 آموزش و زلزله

 

 هظا  آن آمظادگی  و زلزلظه  وقظوع  از پیش کارکنان تمرین و دهی سازمان آموزش، -
 زلزله وقوع هنگام

 عکظس،  طریظق  از) بحظران  وقوع هنگام در آمادگی منظور به شهروندان آموزش -
 ...(و سمینار پوستر،

 عنظوان  بظه  فاجعظه  بظروز  هنگام که عمومی اماکن زدنبرچسب و کردنمشخص -
 .شدند گرفته درنظر پناهگاه

 برای مدیریتی دستگاه تقویت
 آموزش و بحران برای ریزی برنامه

 مدیران

 ها سازمان اقدامات در کاری نبود موازی و نداشتنتداخل -
 ها سازمان موازی های برنامه وجود صورت هماهنگی -
 فرادست اسناد در( آوری تاب) بحران مدیریت به توجه -

 شهری بحران مدیریت برای نخبگان از استفاده -

 بحران وقوع هنگام مدیریتی انسجام -
 مشکالت و مسائل رفع منظور به تهران شهر های دانشگاه های قابلیت از استفاده -

 مدیریتی های دستگاه به کمک و شهر بحرانی

 جمعیتی و ساختمانی تراکم تعدیل

 تظراکم  کظاهش  منظور به اجتماعی آوری تاب به مربوط مقررات و ضوابط تدوین -
 ساختمانی

 تظراکم  کظاهش  منظور به اجتماعی آوری تاب به مربوط مقررات و ضوابط تدوین -
 جمعیتی

 در شهروندان و خانوارها توانمندسازی
 بعد اقتصادی مناسب اوضاع به بازگشت

 بحران از

 شهروندان برای مناسب ای بیمه شرایط تأمین -
 شهروندان انداز پس سطح افزایش جهت مساعد شرایط تقویت -
 پیرامون مناطق به نسبت پذیرکردن منطقه بانک -
 پظذیری  بازگشظت  جهظت  اقتصظادی  هظای  فعالیظت  بظرای  منطقظه  شرایط ارتقای -

 بحران از پس اقتصادی

 شرایط در زندگی اولیة تسهیالت ایجاد
 زلزله وقوع از پس اولیة

 عادی شرایط شدنفراهم تا رایگان غذای مانند مردم به مجانی تسهیالت ارائة -
 منظظور  بظه  دیظده  آسظیب  شهروندان کردنآرام برای امدادی و پزشکی تیم اعزام -

 آنان روحیة تقویت

 مسکن وضعیت بهبود
 مقاوم ابنیة ساخت و کوچک قطعات برخی تجمیع -
 جدید مساکن ساخت در اشغال سطح کاهش -
 جدید وسازهای ساخت در مقاوم و باکیفیت و بومی ساختمانی مصالح از استفاده -

 حداکثر
 اثربخشی

 آوری تاب
 کالبدی
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 از پس اولیه شرایط در نجات و امداد
 زلزله وقوع

 بیشتر کارایی منظور به منطقه به نجات و امداد ثانوی های گروه اعزام -
 مصدومان جان نجات و نجات و امداد تیم اصولی آواربرداری -
 و مصظظدومان وضظظعیت بررسظظی منظظظور بظظه درمظظانی هظظای گظظروه فظظوری اعظظزام -

 شدگان فوت

 اولیه شرایط در اضطراری سرپناه ایجاد
 زلزله وقوع از پس

 امور کارکنان توسط موقت اسکان شدة تعیین مراکز به دیده آسیب مردم هدایت -
 اضطراری سرپناه ایجاد منظور به الزم تجهیزات و امکانات همة بودندردسترس -

 امدادی های قطب کیفی ارتقا

 نشانی آتش مراکز امکانات روزکردن به -
 درمانی مراکز امکانات روزکردن به -
 و ها ناحیه در بحران مدیریت پشتیبانی های پایگاه امکانات روزکردن به و ساخت -

 مناسب دسترسی شعاع با ها محله
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 موقت اسکان مراکز درنظرگرفتن

 در شظهروندان  حضور منظور به موقت اسکان پتانسیل دارای های کاربری تعیین -
 بحران هنگام

 شهروندان موقت اسکان برای نیاز مورد امکانات تجهیز -
 اسظکان  منظظور  بظه  بظاز  و سبز فضای بر تأکید با چندمنظوره های کاربری ایجاد -

 ...و زلزله بحران مواقع در موقت

 منطقه های بافت فرسودگی کاهش

 هظای  بافظت  اول نوع فرسودگی برای نوسازی و زمین بازیافت رویکرد با مداخله -
 منطقه

 های بافت دوم نوع فرسودگی برای قدیمی و تاریخی های محله احیای و مرمت -
 منطقه

 منطقه های بافت سوم نوع فرسودگی برای بهسازی نوسازی، ساماندهی، -
 (دارند تفکیک پتانسیل که هایی بلوک) بزرگ های بلوک برخی تفکیک -

 اراضی کاربری مدیریت
 زلزله بحران در ها آن تأثیر و ها کاربری سازگاری به توجه -
 زلزله بحران در ها آن تأثیر و ها کاربری ظرفیت به توجه -
 زلزله بحران در ها آن تأثیر و ها کاربری مطلوبیت به توجه -

 انفجار و سوزی آتش از پیشگیری
 مسکونی های گروه از خطرآفرین کارگاهی و صنعتی های کاربری کردنخارج -
 ناسازگار های کاربری با بنزین پمپ نداشتنمجاورت -
 گاز پست و برق قوی فشار پست با ها کاربری نداشتنمجاورت -

 حداکثر
 اثربخشی

 آوری تاب
 نهادی
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 جبران و بازسازی برای ریزی برنامه
 زلزله وقوع از پس خسارت

 زلزله وقوع از پس غیردولتی و دولتی مختلف نهادهای روابط و هماهنگی -
 زلزله وقوع از پس منطقه بازسازی منظور به اقتصادی منابع جذب -
 منطقه در دیده آسیب مردم دائم اسکان برای مساعد شرایط کردن فراهم-

 زلزله وقوع از پس بازتوانی
 ممکن زمان کمترین در تلفن و گاز برق، آب، شبکة های آسیب کردنبرطرف -
 ممکن زمان کمترین در ارتباطی شبکة های آسیب فوری کردنبرطرف -

نگارندگان:منبع



  1031...طبیعیسوانحبرابردرتهرانشهرکالنآوریتابسطحارتقای

منابع
بـرمـؤثرعوامـلبنـدیاولویـتوشناسایی ،1395 مقدم،زمانی افسانه و سیدعبداهلل جاغرق، سجادی مهشید، طهرانی، ئی حمزه .1

 نظوین  هظای  پظارادایم  المللظی  بظین  کنفظرانس  دومظین  ،رشتهایبیمارستانمیاندربحرانبامواجههدرسازمانیآوریتاب

 .136-121 صص کارآفرینی، و نوآوری مدیریت،

 .مدرستربیت دانشگاه ،(شیراز) آن محیطی زیست نقش و شهر فضایی کالبدی توسعة ،1384 محمدرضا، رضایی، .2

شـاخصوآوریتـابمفهومیتبیین،1390 شایان، سیاوش و اکبر پرهیزگار، علی، عسگری، محمدرضا، رضایی، مجتبی، رفیعیان، .3

 .41-19 صص ،(72 پیاپی) 4 شمارة پانزدهم، دورة فضا، آمایش و ریزی برنامه فصلنامة ،محوراجتماعسوانحمدیریتدرآنسازی

آوریتـابهـایمؤلفهوابعادتبیین ،1391 پیربابایی، محمدتقی و محمدعلی نژاد،کی آقابابایی، محمدتقی محمدرضا، بهتاش، فرزاد .4

 .122-113 صص ،9 شمارة سوم، دورة اسالمی،-ایرانی شهری مطالعات نشریة ،اسالمیشهرهای

 .تهران علم، نشر ،شهریمدیریت ،1389 غالمرضا، لطیفی، .5

6. Hamzeh Tehrani, M., Sajjadi Jaghrokh, A., and Zamanmagamad, A., 1395, Identification and 

Prioritization of the Factors Affecting Organizational Resilience in Confronting the Crisis among 

Rasht Hospitals, 2nd International Conference on New Paradigms of Management, Innovation and 

Entrepreneurship, PP. (In Persian) 

7. Farzad Behtash, M. R., Mohammad Taghi Aghababaei, M. A., Kanejad, M. A., and Pirbahabi M. T., 

2012, Explain Dimensions and Resiliency Components of Islamic Cities, Iranian Journal of Urban 

Studies, Vol. 3, No. 9, PP. 113-122. (In Persian) 

8. Rafian, M., Rezaei, M. R., Asgari, A., Parhizgar, A., and Shayan, S., 2011, Explaining the Context 

of Resilience and Its Indicators in Community-Based Disaster Management, Quarterly Journal of 

Planning and Approximation of Space, Vol. 15, No. 4, PP. 19-41. (In Persian) 

9. Rezaei, M. R., 2005, Spatial Development of the City and Its Environmental Role (Shiraz), Tarbiat 

Modares University. (In Persian) 

10. Latifi, Gh., 1389, Urban Management, Tehran, Publishing House, First edition. (In Persian) 

11. Adger, W. N., 2000, Social and Ecological Resilience: Are They Related? Progress in Human 

Geography, Vol. 24, No. 3, PP. 347-364. 

12. Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., and Webb, J., 2008, A Place-

Based Model for Understanding Community Resilience to Natural Disasters. Global 

Environmental Change, Vol. 18, No. 4, PP.  598-606, Disasters and Communities: Understanding 

Social Resilience. 

13. Holling, C. S., 1973, Resilience and Stability of Ecological Systems, Annual Review of Ecology and 

Systematic, No. 4, PP. 1-23. 

14. Maguire, B., and Hagen, PC., 2007, The Australian Journal of Emergency Management, No. 22, 

PP. 16-20. 

15. Nomis Solutions, Inc, 2008, Nomis Price Optimizer Suite, DM REVIEW 7/18, P. 63. 

16. Rose, R., 2004, Survey of System Virtualization Techniques. 

17. Vale, A., and Ostriker, J. P., 2006, The Non-Parametric Model for Linking Galaxy Luminosity 

with Halo/ Subhalo Mass, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 3/371, PP. 1173-

1187.  


