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چکیده

تابآوری ،تابآوری کالبدی،

تابآوری با توجه به وقوع سوانح طبیعی و یا انسان ساخت در دنیای امروز از مسائل بسیار اساسی است .فرآیند
مسکن ،مدل تاپسیس،
تابآوری مسکن بایستی از توانایی الزم برای پیشبینی حوادث و پیشگیری تحمیل تلفات جانی و مالی به
موران
شهروندان برخوردار باشد .این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روششناسی توصیفی  -تحلیلی
مبتنی بر رویکرد مطالعات کالبدی سازهای است .هدف پژوهش حاضر ارزیابی تابآوری کالبدی در برابر سوانح طبیعی و با تأکید بر واحدهای
مسکونی و کیفیت مساکن در برابر سوانح طبیعی است .قلمرو مورد مطالعه همه شهرستانهای کشور میباشد .برای دستیابی به اهداف تحقیق
شاخصهای منتخب کیفیت مصالح و تراکم خانوار در واحد مسکونی استخراج شد؛ و مجموعا  11شاخص شد .جهت وزندهی به شاخصها از
مدل  ahpو برای ارزیابی و رتبهبندی تابآوری کالبدی هریک ازشهرستانهای کشور با کمک مدل تصمیمگیری تاپسیس مورد تجزیه وتحلیل
قرارگرفته و برای تحلیل الگوی شاخصهای تابآوری مسکن از خودهمبستگی فضایی ( )Moran'sاستفاده شده و برای تولید نقشه ازمحیط
 gisاستفاده شده است .نتایج نشان میدهد؛ که ضریب خطا کلیه شاخصها کوچکتر از  0.1است .شاخص نسبت واحدهای مسکونی دارای
اسکلت فلزی بیشتر از  300متر با وزن  0.141بیشترین وزن را دربین شاخصها دارا است .در شهرستانهای کشور به لحاظ تابآوری در وضعیت
متوسط هستند شهرستانهایی که در مرکز کشور واقع شدهاند .تحلیل فضایی تابآوری مسکن به صورت کلی در کشور از الگوی خوشهایی پیروی
میکند .در وضعیت مطلوب واقع شدهاند و شهرستانهایی که در حاشیه کشور واقع شدهاند در وضعیت نامطلوب واقع شدهاند.

 -1پیشگفتار
شهر مانند دیگر پدیدههای انسان ساخت ،همواره در طول تاریخ
و زمان حیات خود درگیر تغییر و تحوالتی بوده است که رهایی
از این تغییر و تحوالت امکانپذیر نیست؛ زیرا به معنای سکون
و توقف است که به مرگ حیات شهری منجر میشود (ابدلی و
رجایی .)2:13:1،تابآوری در یک اکوسیستم را به عنوان
معیاری از توانایی اکوسیستم برای جذب تغییرات که مقاومت
* دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران؛ رایانامهabdi1996@gmail.com :

قبلی را دارد تعریف کرده است با توجه به تعریف هولینگ،
تابآوری ،تعیین تداوم روابط درون یک سیستم و اندازهگیری
توانایی این سیستم برای جذب تغییرات ایجاد شده در
وضعیتهای گوناگون که درمقابل اثرات و عوامل گوناگون ،بازهم
مقاومت کند ،است (ملکی و دیگران .)19:13::،در راستای روند
رشد شهر نشینی و افزایش آسیبپذیری شهرها دربرابر بالیا،
تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات دیده میشود؛ به
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طوری که دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیبپذیری
به افزایش تابآوری در مقابل سوانح تغییر پیدا کرده است.
) (O'Brien &Sygna,2004:197خانه برای انسان ،نقطه آغاز
بسیاری از دوگانگیها ،همچون سفر آمدن ،استراحت  -جنب
وجوش ،خانواده -اجتماع ،فضا -مکان ،درون -بیرون ،خصوصی-
عمومی ،خانگی  -اجتماعی ،قلب  -ذهن و پیداست در این
بودن -شدن است (short,2006:14).مخاطرات در دنیا همواره
چالشی بزرگ در راه توسعه پایدار فراهم نمودهاند که در نتیجه
راههاى رسیدن به این توسعه توسط کاهش الگوهای
آسیبپذیری ضرورت دارد و از اهمیت خاصی برخوردار است و
باید در سیاستگذاریهای شهری جایگاهی مناسب یافته تا
بتوان شرایط مطلوبى برای کاهش خطر مؤثر و کارا در سطوح
مختلف ایجاد نمود .از این رو نواحی شهری بدلیل پذیرش
جمعیتهای فراوان از مناطق حساس به شمار میآمده است که
بدلیل نوع تعامل انسان ،میزان آسیبپذیری را تشدید نموده
است .شناسایی و مطالعه این گونه مخاطرات میتواند راهنمای
خوبی در ارتباط با طراحی مناطق شهری جدید و نیز کنترل
آنها درراستای اداره مناطق شهری از سوی متولیان امور تلقی
گردد (ولیزاده ،داداشپور مقدم.)201:13:: ،
امروزه عموم مردم به شیوههایی متفاوت با دیگر دورههای تاریخ
با سوانح مواجه میشوند .به طوری که در هر بخش خبری
تصاویری از آخرین سوانح ،صرف نظر از محل وقوع آنها دیده
میشود .این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم
بحرانها در سالهای اخیر خسارتی معادل  000میلیارد دالر را
به کشورها وارد کردهاند که بر بیش از سه میلیارد نفر تأثیر
گذاشته و از این تعداد بیش از  190000نفر جان خود را از
دست دادهاند (زیاری و دیگران .)200:13::،امروزه ،تابآوری
در حوزههای گوناگون به ویژه در مدیریت سوانح بکار گرفته
میشود .چارچوب طرح هیوگو در  22ژانویه  2005به تصویب
استراتژی بینالمللی کاهش بحران سازمان ملل متحد
( )UNISDRرسید که خود حرکتی مثبت در این زمینه
محسوب میشود .از زمان تصویب این الیحه قانونی ،هدف اصلی
برنامهریزی برای مخاطره و کاهش خطر بحران ،عالوه بر کاهش
آسیبپذیری به نحوی بارز به سمت تمرکز روی ایجاد تا بآوری
در جوامع گرایش پیدا کرده است (Mayunga,2007:1).ایران
نیز به دلیل ویژگیهای اقلیمی ،زمین شناختی و به ویژه
قرارگیری روی کمربند زلزله خیز آلپ -هیمالیا ،از جمله آسیب

پذیرترین کشورهای دنیا محسوب میشود؛ به طوری که شاخص
ریسک بحران برنامهی توسعهی سازمان ملل ( )2004نشان
میدهد بعد از ارمنستان ،ایران باالترین آسیبپذیری زلزله را در
میان کشورهای جهان دارد و از  40نوع 31،مورد بالیای طبیعی
در ایران رخ داده است (رضایی و همکاران .)10:13:3،مقوله
مسکن از مهمترین بخشهای توسعه در یک جامعه است که با
ابعاد وسیع اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی خود
اثرات گستردهای در ارائه سالمت و سیمای جامعه دارد .در این
میان آنچه که بر کیفیت و کمیت مسکن تأثیر مستقیمی دارد،
ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی میباشد که بازتاب حقیقی
کیفیت و رفاه زندگی افراد خواهد بود در این بین کیفیت مفهوم
گستردهای دارد ،شاخصهای روانی و اجتماعی مربوط به کیفیت
که فقط یکی از اجزای مجموعه مشخصههای کیفی است ،به
ویژه در مقایسه با مشخصههای فیزیکی آن ،بسیار پیچیدهاند.
کیفیت مسکن ،از نظر تأثیری که بر سالمتی ،ایمنی و شرایط
مناسب زیست میگزارد ،اثر مستقیم و قابلمالحظهای بر رفاه
مردم دارد .درحالیکه در بین کشورهای صنعتی ،مجموعهای از
شاخصهای مربوط به میانگین عمر موجودی واحدهای
مسکونی ،مناسب به نظر میرسد ،در کشورهای در حال توسعه،
شاخصهای مربوط به شرایط ساختی و مصالح موجودی مسکن
کاربرد دارد (روستایی و علیزاده .)103:13::،امروزه نیز با وجود
پیشرفتهای زیاد ،مشکالت بخش مسکن یکی از مسائل حاد
کشورهای در حال توسعه است ،بهطوریکه مهاجرتهای داخلی،
مشکالت مربوط به عرضه زمین ،فقدان منابع کافی ،ضعف
مدیریت اقتصادی ،نداشتن برنامهریزی جامع مسکن و سایر
نارساییهایی که در زیرساختهای اقتصادی این کشورها وجود
دارد از یکسو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سویی دیگر
تأمین سرپناه در این کشورها را به مشکلی الینحل تبدیل کرده
است گذشته از مشکالت فوق ،کیفیت پایین مسکن شهری در
شهرها ،منجر به آسیبپذیری مسکن و تابآور نبودن آنها در
برابر انواع حوادث گردیده و چه بسا بر اساس آمار موجود بسیاری
از تلفات جانی و مالی شهروندان ناشی از کیفیت پایین بناها و
تابآور نبودن آنها است (تقی لو و همکاران .)32:13:1 ،بررسی
شاخصهای مسکن ،یکی از ابزارها و شیوههای مختلف شناخته
شده از ویژگی مسکن به شمارمیرود که میتوان به کمک آن،
رویههای مؤثر درامر مسکن را شناخت (توفیق .)11:1312،با
توجه به آمار سال  13:9،91درصد واحدهای مسکونی معمولی
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بادوام (دارای اسکلت فلزی یا بتنی) است .باتوجه به درصد پایین
مساکن بادوام در کل کشور لزوم بررسی تابآوری در
شاخصهای کالبدی به خصوص در مواقع بحرانها تشدید
میشود .در این میان با توجه به نقش پررنگ شهرها در تلفات
جانی و مالی شهروندان ،در طی کمتر از یک دهۀ اخیر
نظریههای مدیریت بحران شهری با تأکید بر تابآور ساختن
شهر و به خصوص تابآوری مساکن شهری را به یک راهبرد
مهم و اساسی برای شهرها تبدیل کرده است ،زیرا بخش مسکن
به عنوان یکی از مباحث مهم در این راهبرد از اهمیت اساسی
برخوردار است .در سالهای اخیر خطرپذیری شهرهای ایران ،به
ویژه مراکز شهری ،در برابر حوادث و سوانح غیرمترقبه افزایش
داشته است .مشکل اساسی شهرها درایران که همیشه
برنامهریزان و مسئوالن شهری را به چاره اندیشی واداشته است،
افت فیزیکی و بافتهای مسألهدار شهری یا بافتهای بیکیفیت
در فضای شهری است و عوارض سوء و حادی که حاکی از عدم
رعایت اصول تابآوری در این زمینه میتوان بروز دهد هدف
پژوهش حاضر ارزیابی تابآوری کالبدی در برابر سوانح طبیعی
و با تأکید بر واحدهای مسکونی و کیفیت مساکن در برابر سوانح
طبیعی است.
سوانح طبیعى همواره براى جوامع شهرى به عنوان چالشى
بزرگ ،وسکونتگاههاى انسانى و زیرساختها همواره در معرض
تهدید بودهاند .طبق آمار ،سوانح در گذر زمان افزایش یافتهاند و
آسیبپذیرى جوامع شهرى در برابر سوانح (به ویژه در کشورهاى
در حال توسعه) سیر صعودى دارند .در حال حاضر ،بیشتر
جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند .مهاجرتهای وسیع
از مناطق روستایی به شهرها و تشکیل محلههای غیررسمی ،قرار
گرفتن جمعیت در معرض شرایط بد آب و هوایی و بالیای
طبیعی دیگر ،در حال افزایشاند و چالش عمده بسیاری از
شهرها هستند .در این موقعیت تابآوری که به مفهوم بازگشت
به حالت عادی پس از ر خ دادن حادثه میتواند باشد ،معنی پیدا
میکند .در ایران ،کشوری با احتمال بالیای طبیعی باال و دارای
شهرهایی با بافت نامتجانس و کهنه ،تابآوری اهمیت بیشتری
دارد .از مهمترین ابعاد تابآوری شهری ،تابآوری کالبدی است.
با توجه به تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته به تابآوری
کالبدی توجه شده ولی به صورت جامع در خصوص تابآوری
مسکونی در هیچ تحقیقی صورت نگرفته و ضرورت توجه به
تابآوری مسکونی را در کل کشور مینماید .در این مقاله به

بررسی تابآوری کالبدی شهرستانهای کشور ،مقایسه
معیارهای مدنظر قرارداده شده آنها و در نهایت جمعبندی در
مورد تابآوری کالبدی شهری در کشور پرداخته شده است.
هدف از این مقاله این بوده که با نگرشی کالن وضعیت تابآوری
کالبدی نقاط مختلف شهری ایران مورد بررسی قرار گیرد تا
دست اندرکاران و سازمانهای مرتبط کشور بهتر متوجه خطرات
ناشی از پایین بودن میزان تابآوری کالبدی شوند .در این میان
دو سؤال اصلی مطرح میشود تحلیل فضایی تابآوری مسکن
به صورت کلی در کشور از چه الگویی پیروی میکند؟ و سوأل
دیگراین است که شهرستانهای کشور از لحاظ پارامترها و
مؤلفههای تابآوری کالبدی مسکن به چه صورت است؟

 -2پیشینه تحقیق
اولین کاربرد جدی استفاده از کلمه تابآوری ،در فنون مهندسی
بود که در سال  1191توسط مهندس اسکاتلندی رنکین (-12
 )1120برای توصیف قدرت و نرمی محورهای فوالدی مورد
استفاده قرار گرفت .همچنین کلمه تابآوری به معنا یمقاومت
در برابر تأثیرات زلزله با مشاهدات آمریکاییها هنگام بازسازی
شهر شیمودا در جنوب غربی توکیو پس از دو فاجعه اصلی زلزله
در سال  1194بکار برده شد .به روزرسانی مفهوم تابآوری؛
توسط هولینگ به تئوری سیستمها به منظور تحلیل پایایی
مجموعههای بومشناسی به سال  1:13برمیگردد .در اواخر دهه
 ،1::0تابآوری به همت اقتصاددانان و جغرافیدانان از
بومشناسی طبیعی به بومشناسی انسانی تغییر مسیر داد میتوان
گفت اولین بار تابآوری به صورت عملی توسط تیمرمن به حوزه
مخاطرات وارد شد و تعریف مناسبی که از تابآوری در کاهش
خطر بکار میرود این گونه است":توانایی سیستم ،جامعه و یا
احتماع در معرض خطر به منظور استقامت ،تحمل ضربات،
سازگاری و بازسازی تأثیرات ریسک با روشی به موقع و مؤثر که
شامل حفظ و ترمیم ساختارها و وظایف پایه حیاتی هست"؛ که
در اینجا معانی بسیاری قابل مشاهده است :ورجهیدن ،سازگاری،
غلبه و حفظ استحکام (محمدی و احدنژاد.)109:13:9 ،
در پیشینه تحقیق مطالعات خوبی در دانشگاهها و مراکز علمی
و فنی کشورهای پیشرفته دنیا انجام گرفته است اما در داخل
ایران تحقیقات نسبتاً محدودی در زمینه تابآوری کالبدی وزیر
ساختی در سطح شهرهای کشور صورت گرفته است که از میان
آن مطالعات به چند مورد از مطالعات داخل یو خارجی اشاره
میکنیم.
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جدول  :1پیشینه تحقیق
محقق

سال

عنوان

یافتههای کلیدی اثر

13::

بررسی و سنجش میزان تابآوری در
ابعاد کالبدی و اجتماعی در برابر زلزله
(مطالعهی موردی شهر ایذه)»

نتایج به دست آمده از بعد کالبدی نشان داد که وضعیت شهر ایذه
دربرابرِ وقوع احتمالی زلزله پایین است .نتایج حاصل از بعد
اجتماعی نیز نشان داده که ناحیه مرکزی با مقداری  0/001و
ناحیه غربی با  0/900به ترتیب در جایگاه اول و دوم ،نواحی
شمالی و نورآباد با مقدار جریان خالص  -0/333در جایگاه سوم و
ناحیهی شرقی با مقدار خالص -0/900در جایگاه آخر قرار گرفته
است :بنابراین میتوان گفت بین نواحی شهر ایذه از لحاظ
تابآوری اجتماعی تفاوت وجوددارد.

آیندهنگاری تابآوری مسکن در منطقۀ
 1اصفهان با استفاده از روش تلفیقی
سناریو پردازی و تحلیل اثرات متقاطع

نتایج حاکی از آن است که شاخصهای «قیمت زمین»« ،مالکیت
خصوصی»« ،ارتفاع ساختمانها» و «پراکنش کاربریها» بیشترین
تأثیر را در آیندهی تابآوری مسکن در منطقهی  1شهرداری
اصفهان خواهند داشت .این عوامل به عنوان عوامل پایه در
سناریونگاری وارد نرمافزار سناریو ویزارد میشوند و روند تغییرات
هر یک از این  4شاخص تأثیرگذار در حوزه آیندهنگاری تابآوری
مسکن بر یکدیگر (با استفاده از تکنیک دلفی و پانل خبرنگاران
خبرگان آشنا به محدودهی مورد مطالعه و ابزار پرسشنامه) مورد
ارزیابی قرار گرفته است .بدین ترتیب در محتملترین سناریو،
شاخصهای «قیمت زمین»« ،مالکیت خصوصی»« ،ارتفاع
ساختمانها» دارای روند افزایشی و شاخص «پراکنش کاربریها»
بدون تغییر روند خواهد بود که این تغییرات به جز در شاخص
«ارتفاع ساختمانها» ،دارای مطلوبیت نسبی در افزایش تابآوری
هستند .بر این اساس ،وضعیت تابآوری مسکن در منطقه 1
اصفهان ،در آینده روبه افزایش (بهبود وضعیت) است.

13:1

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر
تابآوری کالبدی سکونتگاههای
روستایی مطالعه موردی :شهرستان
مریوان

بر اساس نتایج آزمون فریدمن ،اثرپذیری شاخصها به ترتیب
عبارت از کیفیت فضا و معابر ،کیفیت دسترسی به خدمات ،کیفیت
مسکن و ساخت و سازها ،کیفیت کاربری اراضی ،کیفیت محیطی،
سرپناه و اداری -نهادی بوده است .برای ارتقای تابآوری کالبدی
روستاها الزم است بر ارتقای شاخصهایی که اثرپذیری کمتری
داشتهاند در اجرای طرح هادی تأکید بیشتری شود.

2021

یک شاخص مقاومت ذاتی مرکب برای
زیمبابوه :انطباق از وضعیت مقاومت در
برابر بالیای طبیعی

این مطالعه با ایجاد شاخصهای تابآوری ترکیبی ) (CRIبا
استفاده از  20متغیر که  9زیر دامنه تابآوری را منعکس میکند،
به این شکاف در زیمبابوه پاسخ داد :سرمایه جامعه ،اقتصادی،
زیرساختها ،اجتماعی و بهداشتی .سپس از  CRIبرای
نقشهبرداری از تغییرات مکانی انعطافپذیری در  :1منطقه
استفاده شد .نتایج نشان میدهد که اکثر مناطق با مقاومت متوسط
کمتر عمدتاً روستایی و حاشیه نشین هستند ،در حالی که
مقاومترین مناطق در مناطق شهری که خدمات و زیرساختهای
خدمات بهتر توسعه یافتهاند ،پدید آمدهاند .زیرساختها ،بهداشت،

ملکی و
همکاران

13:1

شاهیوندی و
همکاران

ویسی و
همکاران

امانوئل ماهورا و
همکاران
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سرپرست خانوار و درآمد ،دسترسی به ذرت و غذای غنی شده این
یافته ها بیشتر تحت تجزیه و تحلیل عاملی قرار گرفت برای تعیین
خوشههای انعطافپذیری در فضا ،از آزمونهای آماری Moran’s
 Indexو  Getis Ord Giاستفاده شد .نتایج خوشهبندی مکانی
 CRIرا تأیید کرد؛ بنابراین نتایج در برنامهریزی اقدامات کاهش،
پاسخ و آمادگی در سراسر کشور مفید است.
2020

ایجاد تابآوری در برابر تغییرات آب و
هوایی در سکونتگاههای غیررسمی

در این مقاله چگونگی ایجاد انعطافپذیری در برابر تأثیرات تغییر
اقلیم در سکونتگاههای غیررسمی بررسی میشود .این برنامه بر
روی سکونتگاههای غیررسمی در شهرهای کشورهای با درآمد کم
و متوسط و نحوه تمرکز این افراد در معرض خطر تمرکز دارد .این
مقاله همچنین مروری بر آنچه برای رفع انعطافپذیری اقلیم در
سکونتگاههای غیر رسمی انجام میشود ،دارد .به طور خاص،
اقدامات به رهبری جامعه و دولت برای به روزرسانی سکونتگاهها
میتواند مقاومت در برابر خطرات ناشی از تغییر آب و هوا را افزایش
داده و به گروههای آسیبپذیر خدمت کند .همچنین بحث در
مورد چگونگی عبور از موانع مقیاس و اثربخشی بیشتر ،از جمله با
هم افزایی با اهداف توسعه پایدار.

سنجش تابآوری مسکن در برابر زلزله
در کشورهای در حال توسعهی زمانی
برای تغییر بخشهای دولت محلی

در این مقاله با تأکید بر کشور اندونزی ،پس از بازبینی وضعیت
فعلی ساختمانها و آسیبپذیر بودن آنها دربرابر زلزله به این
نتیجه رسیدند که اکنون زمان آغاز تغییرات مثبت در ساختار
دولتهای محلی است.

دیوید ستر ویت
و همکاران

چارلزون و
همکارا

2011

منبع( :نگارندگان)1400
با توجه به این که در غالب تحقیقات و مطالعات ،به بررسى و
ارزیابى تاب آورى کالبدى شهرها پرداخته شده و تاکنون با
محوریت تاب آورى کالبدى اماکن مسکونى در شهرستانهای
کشور صورت نگرفته است و ضرورت توجه به این امر را الزم
مینماید .در رابطه با مسکن و مدیریت بحران شهری در
سالهای اخیر پژوهشهای فراوانی در ایران و دیگر نقاط جهان
صورت گرفته است که هر کدام اقدام به بررسی بخشی از ابعاد
تابآوری مسکن در برابر حوادث عمدتاً طبیعی نمودند .این
پژوهش نیز با هدف کلیبررسی تابآوری شاخصهای کالبدی

مسکن صورت پذیرفته است .این مطالعه چارچوب جدیدی از
جایگاه تابآوری به منظور ارتقای روش ارزیابی تابآوری
درمقابل بالیای طبیعی در سطح ملی ارائه میدهد؛ و با تأکید بر
شاخصهای کالبدی مسکن میزان تابآوری واحدهای مسکونی
را مورد ارزیابی قرارمیدهد نقطه قوت این پژوهش نسبت به
مطالعات پیشین در این است که از دادههای آماری استفاده شده
و شاخصهای کیفی مسکن مد نظر قرار گرفته است و همچنین
به کارگیری تکنیکهای مختلف همچون  TOPSISو  AHPدر
تجزیه و تحلیل کار است.
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 -3محدوده مورد مطالعه

شکل  :1محدوده مورد مطالعه منبع( :نگارندگان)

نفوس و مسکن در مرکز آمار ایران ،جمعیت کشور و درصد
واحدهای مسکونی که از مصالح بادوام استفاده کردهاند در جدول
 2از اولین سرشماری تا آخرین سرشماری جمعآوری گردیده
است.

ایران دارای  31استان است که در کل ،پنج منطقه را تشکیل
میدهند .تقسیمات کشوری در ایران ،به ترتیب ،شامل استانها،
شهرستانها ،بخشها و دهستانها میشود .براساس آخرین
وضع تقسیمات کشوری در پایان سال  13::خورشیدی ،کشور
ایران از  491شهرستان تشکیل شدهاست .بر اساس سرشماری

جدول  :2جمعیت کشور و واحدهای مسکونی با دوام
جمعیت

درصد واحدهای مسکونی معمولی
بادوام (دارای اسکلت فلزی یا بتنی)

سال

12222214

91

13:9

14025102

31

1319

24455000

14

1319

02005414

3

1309

33140100

1

1399

25100122

0.3

1349

10250140

-

1339

منبع( :مرکز آمار ایران)
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 -0مبانی نظری تحقیق
 -1-2تابآوری

خارجی و اختالالت در مواجهه با تغییرات اجتماعی ،سیاسی و
زیست محیطی تعریف میکند .تابآوری اجتماعی شامل
شرایطی است که تحت آن افراد و گروههای اجتماعی با تغییرات
محیطی انطباق مییابند .به طور کلی قابلیت تابآوری اجتماعی،
توان یک اجتماع برای برگشت به تعادل یا پاسخ مثبت به
مصیبتها است .با آنکه هنوز در تعریف و شاخصسازی این
مفهوم ابهامات زیادی وجود دارد ،ولیکن همه تعاریف موجود در
مورد تابآوری اجتماعی به ظرفیتهای افراد ،سازمانها و یا
جوامع برای تحمل کردن ،جذب کردن ،تطبیق و تبدیل در برابر
تهدیدات اجتماعی از هر نوع توجه دارند & (Keck

واژه تابآوری ،اغلب به مفهوم «بازگشت به گذشته» به کار
میرود که از ریشۀ التین به معنای « »Resilioبه معنای
«برگشت به عقب» گرفته شده است اینکه اولین بار در چه
رشتهای مطرح شد ،هنوز مورد بحث است.
بعضی از محققان بر این باورند که برای اولین بار در اکولوژی به
کار برده شده است ،درحالی که دیگر محققان رشته فیزیک را
نام بردهاند .در حوزه اکولوژی ،در سال  1:13پس از انتشار
پژوهش هالینگ تحت عنوان «تابآوری و پایداری سیستمهای
اکولوژیکی» مطرح شد با توجه به تعریف هالینگ ،تابآوری،
تعیین تداوم روابط درون یک سیستم و اندازهگیری توانایی این
سیستم برای جذب تغییرات ایجاد شده در وضعیتهای گوناگون
است که در مقابل اثرات و عوامل گوناگون ،باز هم مقاومت کند
(ابدالی و همکاران.)190:13:1،

تابآوری اجتماعی به عنوان توانایی یک جامعه برای بازگشتتت
به عقب و استتتفاده از منابع خودش برای ارزیابی تعریف شتتده
استتت .تابآوری اجتماعی برای طراحی بر روی منابع داخلی و
شایستگ یهایش برای مدیریت تقاضاها ،چال شها و تغییرات
مواجه شده در دوره فاجعه مستعد است.

 -2-2مؤلفههای تابآوری

)(28:2012,Ainuddin & Routray

تابآوری دارای ابعاد و شاخصهای مختلفی است که تشخیص
یک جامعه تا بآور از یک جامعه غیرتا بآور را از طریق بررسی و
سنجش و مقایسه ممکن میسازد .اولین مؤلفه ،تابآوری
کالبدی است .مؤلفههای فرم شهری برگرفته از دیدگاههای
کنزن ،لینچ و رادوین شامل کاربری زمین ،شبکه حرکت و
دسترسی ،فضاهای باز عمومی ،همچنین منظر شهری و فرم
کالبدی میباشند .این مؤلفهها با نظریههای ارائه شده در مورد
سیستمهای تابآوری همچنین تابآوری در شهرها ارتباط
تنگاتنگی دارند .تعیین کاربریهای همسان در کنار هم
بهگونهای که در زمان بروز سانحه مشکلزا نباشند و همچنین
مشخص کردن فضاهای باز چند عملکردی در درون بافت متراکم
محالت مسکونی در شهرها ،باعث افزایش تابآوری شهری در
برابر سوانح میگردد .عالوه بر این ،وجود دسترسیهای مناسب
در سطح شهرها ،طراحی بافت شهر به گونهای که از نفوذپذیری
باالیی برخوردار باشد ،در زمان بروز سانحه مخصوصاً زمین
لرزهها که امکان ریزش جدارهها و مسدود شدن مسیرها وجود
دارد در افزایش و کاهش میزان تابآوری شهرها نقش مهمی
ایفا میکنند (جاللی.)13:1:2:،
دومین مؤلفه تابآوری ،بعد اجتماعی است .اصطالح تابآوری
اجتماعی اولین بار توسط ادگر مطرح شد؛ و تابآوری اجتماعی
را به عنوان توانایی گروهها و یا جوامع برای مقابله با تنشهای

سووومین مؤلفه تابآوری ،بعد اقتصتتادی استتت .در اقتصتتاد،

)Sakdapolrak, 2013:9

تابآوری به عنوان واکنش و ستتازگاری ذاتی افراد و جوامع در
برابر مخاطرات به طوری که آنها را قادر به کاهش خستارات با
تقوه ناشی از مخاطرات سازد ،تعریف میشود
(صادقی.)1397:23،
چهارمین مؤلفه تابآوری ،بعد نهادی یا حکومتی است.
تابآوری نهادی یا حکومتی به نقش دولت و نهادهای وابسته به
یاری در ساختن جوامع تابآور گفته میشود .شناخت نیازهای
حکومتی و مسئولی تهای دولت در هر سطحی (محلی ،ملی یا
فدرال) در آسان کردن یا جلوگیری کردن ساخت جامعه تابآور
ضروری است .زمینه مهم اول سیاستهای و اصول جامعه به
جامع بودن چارچوب برنامههای دولت در کمتر کردن تأثیر
بالیای طبیعی و تأمین منابع و شفافسازی سیاستهای مربوطه
در ساخت جوامع تابآور گفته میشود .دومین زمینه مهم یعنی
برنامهریزی با اتکا به زمینه اول بر روی توانایی دولت در
آمادهسازی جوامعی که بتوانند بالیای طبیعی را تحمل و به آنها
غلبه کنند و بهبود یابند تمرکز میکند (غالمی و
همکاران.)90:13:1،

 -3-2شهر تابآور
یک شهر تابآور ،شبکهای پایدار از سیستمهای کالبدی و جوامع
انسانی است .سیستمهای کالبدی ،مؤلفههای ساخته شده و
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طبیعی شهر هستند که شامل جادهها ،ساختمانها،
زیرساختها ،ارتباطات و تأسیسات تأمین انرژی و همچنین
مسیرهای آب ،خاک ،توپوگرافی ،جغرافیا و سیستمهای طبیعی
هستند .در مجموع ،سیستمهای کالبدی به مثابه بدن شهر است،
استخوانها ،سرخ رگها و ماهیچههایش .شهرهای تابآور ،بر
اساس قوانین به دست آمده از تجارب حوادث گذشته در
محیطهای شهری ساخته شدهاند (پوراحمد و
همکاران .):0:13:1،آنها ممکن است در برابر نیروهای حاصل
از مخاطرات خم شوند ،ولی دچار شکست نمیشوند .در شهرهای
تابآور ،ساختمانهای کمتری باید واژگون شوند؛ برق گرفتگی
کمتری رخ دهد؛ خانوارها و مشاغل کمتری در معرض ریسک
قرار گیرند؛ تلفات و جراحات کمتری باید وجود داشته باشد؛
اختالالت ارتباطاتی و ناهماهنگیهای کمتری باید به وقوع
بپیوندد .ارتباط و تمرکززدایی از خصوصیات مهم شهرهای
تابآور است ،به گونهای که شبکههای اقتصادی ،اجتماعی و
مانند این در سطح شهر توزیع شده باشد.
) (vale&Campanella,2005:29شهر تابآور شبکهای پایدار
از سیستمهای فیزیکی و اجتماعات انسانی میباشد .سیستمهای
فیزیکی ،اجزای محیطی و ساخته شده شهر هستند که شامل
جادهها ،ساختمانها ،زیر ساختها ،تسهیالت ارتباطی ،خاک،
ویژگیهای جغرافیای و امثال آن میباشد .در مجموع
سیستمهای فیزیکی به عنوان کالبد ،استخوانها ،شریانهای یک
شهر عمل میکنند .به هنگام سانحه ،سیستمهای فیزیکی باید
قادر به ادامه حیات و عملکرد در شرایط وخیم باشند .اجتماعها،
اجزاء اجتماعی و سازمانی شهر هستند ،فعالیتها را هدایت کرده
و به نیازهای آن پاسخ داده و از تجربیات آنها استفاده میکنند.
به هنگام سانحه ،اجتماعها باید قادر به نجات و عملکرد در
شرایط بحرانی و ویژه باشند .همچنین یک جامعه تابآور
جامعه ای است که اقدام هدفمند جهت ارتقای ظرفیت فردی و
جمعی شهروندان ونهادهایش انجام دهد تا بتواند به دوره تغییر
اقتصادی و اجتماعی ،پاسخ گفته و بر آن تأثیر بگذارد
(.)Godschalk.2003:136

 -0-2تابآوری مسکونی
کاربرى مسکونى به عنوان مهمترین و حساسترین عرصه در هر
شهر با متوسط حدود  90درصد از سطح کاربرى هاى شهرى در
رویدادهایى مخاطرهآمیز بسیار تعیینکننده مىباشد .بافتهاى
مسکونى عبارتند از :آستانه هاى تغییر ،سازماندهى مجدد

ظرفیت مقاومت ،کنار آمدن یا بهبود پس از شوک و تنش وارد
شده براى یادگیرى و تطبیق با آن ،واحد درمعرض قرار گرفتن
(واحد تحلیل) تاب آورى ،اکوسیستم هاى طبیعى یا سیستمهاى
انسانى و محیطى (قاسمی و قرائی.)49:1400،
یکی از جنبههای تأثیرگذار در برنامهریزی مسکن ،مشخصات
فیزیکی مسکن است که تا حدود زیادی اهداف کیفی را در
برنامهریزی مسکن پوشش میدهد .از مهمترین شاخصهای
کالبدی مسکن ،میتوان به شاخصهای تراکم ساختمانی ،نوع
مصالح ساختمانی ،کیفیت ابنیه ،نمای ساختمان و غیره اشاره
نمود .در رابطه با مدیریت بحران شهری و به خصوص مدیریت
بحران بخش مسکن شهری میتوان گفت که مدیریت بحران
مسکن عبارت است از دانش و مهارت شهروندان و مدیران برای
استفادة مفید و مناسب از فناوری ،برنامهریزی و مدیریت مسکن
بدیهی است چنانچه مدیریت علمی وعملی مناسب در برخورد
با حوادث غیرمترقبه موجود نباشد ،خسارتهای انسانی ناشی از
بالیا چندین برابر خواهد بود .سبک و سیاق ساخت وساز نقش
مهمی در مدیریت بحران و افزایش میزان تابآوری ساختمان به
منظور کاهش خسارت و تلفات مالی و جانی دارد .فرآیند
تابآوری مسکن بایستی از توانایی الزم برای پیشبینی حوادث
و پیشگیری تحمیل تلفات جانی و مالی به شهروندان برخوردار
باشد (تقی لو و همکاران.)34:13:1،

 -5-2شاخصهای مورد استفاده
برای دستیابی به وضعیت تابآوری در مورد مسکن هر
شهرستانی احتیاج به شاخصهایی است که وضعیت تابآوری
کالبدی را نشان بدهند .برای دستیابی به این مهم میتوان با
استفاده از آمار سر شماریها وضعیت مسکن را ارزیابی کرد .ما
دراینجا با استفاده از شاخصهای کمی و کیفی به بررسی و
ارزیابی تابآوری کالبدی به ویژه مسکن پرداختهایم .شاخصها
به قرار زیر است:
نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی زیر  100متر ،نسبت
تراکم خانوار در واحدهای مسکونی بین  100تا  200متر ،نسبت
تراکم خانوار در واحدهای مسکونی بین  200تا  300متر ،نسبت
تراکم خانوار در واحدهای مسکونی باالی  300متر ،نسبت
آپارتمان نشینی ،نسبت واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی
کمتر از  100متر ،نسبت واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی
بین  100تا  200متر ،نسبت واحدهای مسکونی دارای اسکلت
فلزی بین  200تا  300متر ،نسبت واحدهای مسکونی دارای
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اسکلت فلزی بیشتر از  300متر ،نسبت واحدهای مسکونی دارای
اسکلت بتن آرمه کمتر از  100متر ،نسبت واحدهای مسکونی
دارای اسکلت بتن آرمه بین  100تا  200متر ،نسبت واحدهای
مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین  200تا  300متر ،نسبت
واحدهای مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بیشتر از  300متر،
نسبت واحدهای مسکونی فاقد اسکلت کمتر از  100متر ،نسبت
واحدهای مسکونی فاقد اسکلت بین  100تا  200متر ،نسبت
واحدهای مسکونی فاقد اسکلت بین  200تا  300متر ،نسبت
واحدهای مسکونی فاقد اسکلت بیشتر از  300متر.

 -5روش تحقیق
روش تحقیق ،توصیفی و تحلیلی مبتنی بر دادههای رسمی
میباشد .این پژوهش از نوع کاربردی است .برای سطحبندی
شهرستانها از روش تاپسیس فازی استفاده شده است .پس از
بررسی اطالعات موجود در خصوص محدوده مورد مطالعه،
نسبت به انتخاب شاخصهای ارزیابی تابآوری (بالغ بر 11
شاخص) از سایت مرکز آمار ایران مربوط به سال  1395انتخاب

شده .شاخصهای به دست آمده با توجه به نظر کارشناسان با
مدل  AHPوزندهی شدهاند و در محیط نرمافزار Choice
 Expertو با کمک مدل تصمیمگیری تاپسیس جهت بررسی
وضعیت شاخصهای کالبدی مسکن تمام شهرستانهای کشور
مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته و برای تحلیل الگوی شاخصهای
تابآوری مسکن از خودهمبستگی فضایی ( )Moran'sاستفاده
شده و برای نمایش نتیجه دادهها به صورت تصویری از نرمافزار
 GISبا انحراف معیار یک چهارم استفاده شده است .مدل
تاپسیس در سال  1:11به وسیله هوانگ 1و همکاراناش ارائه
گردید .در این روش  nعامل یا گزینه به وسیله فرد یا گروهی از
افراد تصمیم گیرنده مورد ارزیابی قرار میگیرند .این تکنیک بر
این مفهوم بنا شده است که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله
را با عامل ایده آل مهترین و بیشترین فاصله را با عامل ایدهآل
منفی کم اهمیتترین داشته باشد؛ به عبارت دیگر در این روش
میزان فاصله یک عامل با عامل ایدهآل و ایدهآل منفی سنجیده
میشود و این خود معیار درجهبندی و اولویتبندی عوامل است
(آزادی.)90:1310،

Hwang

:
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شکل  :2مدل مفهومی پژوهش
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 -2مدل TOPSIS

گام دوم :استانداردسازی دادهها و تشکیل ماتریس استاندارد

در دهههای اخیر توجه محققین بسیار زیادی معطوف به
مدلهای چند معیاره ( )MCDMبرای تصمیمگیریها در
شرایط واقعی شده است .در این مدلها به جای استفاده از یک
معیار برای تصمیمگیری ،امکان استفاده از چندین معیار در
تصمیمگیری را به تصمیم گیرندگان میدهد .مدلهای
تصمیمگیری چند معیاره شامل فنون متعددی است .در این
پژوهش از روش نقطه ایدهآل ( ،)TOPSISاستفاده شده است.
این روش توسط هوانگ و یون ( )1:11ارائه شد .این فن بر این
مفهوم بنا شده است که عالوه بر در نظر گرفتن فاصله یک گزینه
از نقطه ایدهآل مثبت ،فاصله آن از نقطه ایدهآل منفی هم در
نظر گرفته میشود .بدان معنی که گزینه انتخابی باید دارای
کمترین فاصله از ایدهآل مثبت و در عین حال دارای بیشترین
فاصله از ایدهآل منفی باشد (نسترن و همکاران .)131:،روش
تاپسیس از جمله روشهای تصمیمگیری چند شاخصهای است
که مسأله مورد نظر در یک ماتریس  n*mکه دارای  mشاخص
و  nگزینه میباشد ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .در واقع هر مسأله
را میتوان به عنوان یک سیستم هندسی شامل  mنقطه در یک
فضای  nبعدی در نظر گرفت .این تکنیک بر این مفهوم بنا شده
است که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را با عامل ایدهآل
مثبت (مهمترین) و بیشترین فاصله را با عامل ایدهآل منفی (کم
اهمیتترین عامل) داشته باشد ( Wang & Chang, 2007,
.)871
مراحل حل مسأله به کمک تکنیک تاپسیس شامل  1گام
میباشد که جهت بهرهگیری از آن بایستی مراحل زیر را سپری
نمود (طواری و همکاران)1387:75 ،

از طریق رابطه ()2؛

گام اول :تشکیل ماتریس دادهها بر اساس  mشاخص یا معیار
و  nگزینه؛
𝑛𝑎11 𝑎12 … 𝑎1
𝑛𝑎21 𝑎22 … 𝑎2
.
.
…
.
()1
= 𝑗𝑖𝐴
.
.
…
.
.
.
…
.
𝑎
𝑎
( 𝑚1
… 𝑚2
) 𝑛𝑚𝑎

𝑗𝑖𝑎

= 𝑗𝑖𝑅

𝑚

𝑎𝑖𝑗2
𝑛𝑟1
𝑛𝑟2
.
.
.

()2

) 𝑛𝑚𝑟

…
…
…
…
…
…

∑√
𝑖=1

𝑟11 𝑟12
𝑟21 𝑟22
.
.
= 𝑗𝑖𝑅
.
.
.
.
(𝑟𝑚1 𝑟𝑚2

گام ستتوم :تعیین وزن هریک از شتتاخصها ( 𝑖𝑊) بر استتاس
رابطههای زیر ،شتتکل ماتریس موزون ( 𝑛×𝑛𝑊 )که ماتریستتی
قطری است( .برای راستا شاخصهای دارای اهمیت بیشتر،از وز
ازبیشتری برخوردارند).
𝑖𝑟

()3

𝑛∑√
𝑖𝑟 𝑖−1

= 𝑖𝑊
𝑛

∑ 𝑊𝑖 = 1

()4

𝑖=1

گتام چهتارم :تشتتتکیل ماتریس بی مقیاس موزون ( 𝑗𝑖𝑉) از
طریق رابطه (.)9
𝑛×𝑛𝑊 𝑗𝑖𝑅 = 𝑗𝑖𝑉

()9

𝑛𝑤𝑛 𝑟1
𝑛𝑤𝑛 𝑟2
.
.
.
) 𝑛𝑚𝑟𝑛𝑤

… 𝑤1 𝑟11 𝑤2 𝑟12
… 𝑤1 𝑟21 𝑤2 𝑟22
.
.
…
= 𝑗𝑖𝑉
.
.
…
.
.
…
… (𝑤1 𝑟𝑚1 𝑤2 𝑟𝑚2

گام پنجم :تعیین ایدهآل مثبت ( 𝐴+باالترین عملکرد در هر شاخص) و ایدهآل منفی ( 𝐴−پایینترین عملکرد در هر شاخص) به
ترتیب از طریق رابطههای زیر:
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()0

} 𝐴+ =}(max𝑉𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽 ). (min 𝑉𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽𝑟 ) 𝑖 = 1.2. … . 𝑚} = {v1+ . v2+ . … . vj+ . … . vn+

()1

} 𝐴− =}(max𝑉𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽 ). (min 𝑉𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽𝑟 ) 𝑖 = 1.2. … . 𝑚} = {v1− . v2− . … . vj− . … . vn−

گام ششم :محاسبه اندازه فاصله گزینهام  iام براساس نرم اقلیدوسی از ایدهآل مثبت و منفی از طریق روابط ( )1و (.):
𝑛

)𝑚 = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − vj+ )2 ; (𝑖 = 1.2. … .

()1

d−
i

𝑗=1

𝑛

)𝑚 = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − vj− )2 ; (𝑖 = 1.2. … .

():

d−
i

𝑗=1

 )d−آلترناتیو حداقل و
گام هفتم :تعیین ضریب نزدیکی نسبی گزینه 𝑖ام ( 𝑖𝐶) به راه حل ایدهآل از طریق رابطه ( ):که در آن ( i
 )d+آلترناتیو ایدهآل میباشد.
( i
d−
i
)𝑛 ; (𝑖 = 1.2. … .
−
(di + d+
) i

()10

= 𝑖𝐶

گام هشتم :رتبهبندی آلترناتیوها براساس میزان 𝑖𝐶 که این میزان بین صفر و یک در نوسان است  𝐶𝑖 =1نشاندهنده باالترین
رتبه و  𝐶𝑖 =0نیز نشاندهندهی کمترین رتبه میباشد.
مقیاس بستیار نامتعادلی از قضاوت ایجادمیکند .همچنین عدم

 -1مدل AHP

قطعیتت در ارتباط با الگوبرداری از قضتتتاوت انستتتان ،ماهیت

فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPروشی انعطافپذیر ،قوی

طبیعی موجود در اکوس تیستتتم را نشتتان نمیدهد (حیدریان و

و ساده است .در شرایطی که معیارهای انتخاب گزینهها متضاد

همکاران.)2:13:3 ،

هستتتند بهترین کارایی را دارد .این روش ارزیابی چند معیاری
را ابتدا  SATTYدر ستتال ( ،)1:10پیشتتنهاد کرد و تاکنون

 -0تحلیل خوشه و ناخوشه

کتاربردهای متعددی به ویژه در برنامهریری منطقهای داشتتتته

تحلیل خوشته و ناخوشته 1که به شاخص انسلین محلی موران

استت فرایند تحلیل ستلسله مراتبی در واقع یکی از جامعترین

) (Anselin Local Moran Iنیز شتتتناخته میشتتتود از

ستتیستتتمهای طراحی شتتده برای تصتتمیمگیری با معیارهای

ابزارهتای مفیتد برای نمتایش توزیع آماری پدیدهها در فضتتتا

چندگانه است .این فرایند که برمبنای مقایسات زوجی بنا شده

میباشتتد .اگرفرض کنیم تعدادی عارضتته جغرافیایی وزن دهی

استتتت ،قتادر به دخالت گزینههای مختلف در تصتتتمیمگیری

شتده داشته باشیم ،این ابزار نشان میدهدکه در کجاها مقادیر

میباشد و همچنین امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر

زیاد و یا کم این پدیدهها در فضا بطور خوشهای توزیع شدهاندو

معیتارهتا را دارد .از مزایتای ممتتاز این روش محتاستتتبه نرخ

همچنین کدام عوارض دارای مقادیری بسیار متفاوت از عوارض

ستتازگاری و ناستتازگاری تصتتمیم استتت این روش عمدتاً در

پیرامونشان هستند (عسگری.)13:0 :11 ،

برنامههای تصتتمیمگیری با اطالعات دقیق استتتفاده میشتتود و
Outlier
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()19

 -2مبانی آماری

𝑉[𝐼𝑖 ] = 𝐸[𝐼𝑖2 ] − 𝐸[𝐼𝑖 ]2

این ابزار همچنین ناخوشتههای فضتایی را شتناسایی مینماید.

(عسگری.)13:0 :12 ،11 ،

امتیاز  PValue،Zو یک کد که نشانگر نوع خوشهای برای هر

 -14تجزیه و تحلیل

عارضته است میپردازد .امتیاز  Zو  PValueبیانگر معنا داری

در این پژوهش پس از تعیین شاخصها از سرشماری نفوس و

مقدار شاخص محاسبه شده میباشند.

مسکن و سپس ماتریس مقایسه زوجی تشکیل شد به صورت

آماره محلی موران  Iبه صورت زیر به دست میآید:

مقایسه زوجی وزن دهی شدند .بررسی نتایج یافتههای در

برای انجام این مستاًله این ابزار به محاسبه مقدار موران محلی،

خصوص شاخص مصالح ساختمانی تراکم خانوارها در

𝑛

()11

̅𝜒𝑖 − Χ
= 𝑖𝐼
)̅∑ 𝜔𝑖.𝑗 (𝜒𝑖 − Χ
𝑆𝑖2
𝑖≠𝑗𝑗=1.

که درآن Xiخصتیصه عارضه  iو ̅ Χمیانگین خصیصه مربوطه
و 𝑗 𝜔𝑖.وزن فضایی بین عارضه  iو  jو  jijمیشد و:
()12

− Χ̅ 2

𝑗∑𝑛𝑗=1.𝑗≠𝑖 𝜔𝑖.
𝑛−1

شهرستانها نشاندهندة آن است که از میزان تأثیر هر یک از
این مصالح در استحکام بنای مسکن ،با توجه به نظر کارشناسی
و با بهرهگیری از ضریب تأثیر و هریک از مؤلفههای ،وزندهی
سلسله مراتبی  AHPشاخص مصالح ساختمانی و تراکم
خانوارها در بررسی شاخص های کالبدی مسکن در

=

𝑆𝑖2

شهرستانهای کشور به شرح نمودار ( )1تعیین و مشخص گردید
و در نهایت با استفاده از روش  AHPدر نرم افزار expert

که در آن  nبرابر با تعداد کل عارضهها است.

choiceمقدار اوزان هر یک از معیارها به دست آمد .با توجه

امتیاز استاندارد 𝑖𝐼𝑧 به صورت زیر محاسبه می شود:

به نمودار  1معیار نسبت واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی

()13

] 𝑖𝐼[𝐸 𝐼𝑖 −
] 𝑖𝐼[𝑉√

بیشتر از  300متربا وزن  0.143بیشترین مقدار وزن را دارا است
= 𝑖𝐼𝑧

مقدار وزنی  0.013کمترین مقدار وزنی را دارا است .با توجه
خروجی ضریب خطا کلیه شاخصها کوچکتر از  0.1است

در اینجا خواهیم داشت:
()14

و معیار نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی زیر  100متربا

∑𝑛𝑗=1.𝑗≠𝑖.
𝑛−1

𝐸[𝐼𝑖 ] = −

نمودار  :1وزن دهی به تفکیک معیارها oخروجی نرم افزار expert choice
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پس از این محاسبات ،دادههای فوق جهت نرمالیزه شدن در
مدل تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند باتوجه به شکل
 2و  3با استفاده از نرم افزار  GISاوزان و نرمالیزه شده دادهها
به صورت نقشه خروجی گرفته شده و رتبهبندی شهرستانها در
هریک از معیارهای مورد مطالعه نشان داده شده است .با توجه
به شکل  3نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی زیر 100
متر بیشتر شهرستانها با انحراف معیارمساوی و بزرگتر از 2.9
درقسمتهای غربی و شمال و شرق و قسمت کمتری از جنوب
توزیع شده است نسبت خانوار در واحدهای مسکونی بین 100
تا  200متر بیشتر شهرستانها با انحراف معیار بزرگتر از 2.9
درقسمتهای غربی و مرکزی کشور توزیع شده است نسبت
تراکم خانوار در واحدهای مسکونی بین  200تا  300متربیشتر
شهرستانها با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی  1.9در
قسمتهای شمالی و جنوبی کشور توزیع شده است .نسبت
تراکم خانوار در واحدهای مسکونی باالی  300مترببیشتر
شهرستانها با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی  1.9در
قسمتهای شمالی و جنوبی کشور توزیع شده است .نسبت
آپارتمان نشینی بیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و
کوچکتر از منفی  1.9در قسمتهای جنوبی و شرقی کشور
توزیع شده است .نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی
کمتر از  100متر بیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و
کوچکتر از منفی  1.9درقسمتهای جنوبی تا مرکز کشورتوزیع
شده است .نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بین
 100تا  200متربیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و
کوچکتر از منفی  1.9درقسمتهای جنوبی کشور توزیع شده
است .نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بین 200
تا  300متر بیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و
کوچکتر از منفی  1.9درقسمتهای جنوبی کشور توزیع شده
است .نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بیشتر از
 300متر بیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و کوچکتر
از منفی  1.9درقسمتهای جنوبی و شمالی کشور شده است.
نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه کمتر از 100
متر بیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از
منفی  1.9در قسمت شرقی کشور توزیع شده است .نسبت واحد
های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین  100تا  200متر
بیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی
 1.9در قسمت شرقی و قسمتی از شمال غربی کشور توزیع شده

است .نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین
 200تا  300متربیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و
کوچکتر از منفی  1.9در قسمت شمال شرقی و قسمتی از شمال
غربی و قسمتی از جنوب کشور توزیع شده است .نسبت واحد
های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بیشتر از  300متربیشتر
شهرستانها با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی  1.9در
قسمت شرقی و قسمتی از شمال غربی کشور توزیع شده است.
نسبت واحد های مسکونی فاقد اسکلت کمتر از  100متر بیشتر
شهرستانها با انحراف معیارمساوی و بزرگتر از  2.9در
قسمتهای شرقی کشور توزیع شده است .نسبت واحد های
مسکونی فاقد اسکلت بین  100تا  200متر بیشتر شهرستانها
با انحراف معیارمساوی و بزرگتر از  2.9در قسمتهای مرکزی
کشور توزیع شده است .نسبت واحد های مسکونی فاقد اسکلت
بین  200تا  300متربیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی
و کوچکتر از منفی  1.9در شمالی و قسمت کوچکی از جنوب
کشور توزیع شده است .نسبت واحد های مسکونی فاقد اسکلت
بیشتر از  300متربیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و
کوچکتر از منفی  1.9در شمالی و قسمت کوچکی از جنوب
کشور توزیع شده است .با توجه به خروجی نقشهها براساس
وزندهی به شاخصها و رتبهبندی شهرستانها مشخص شده
است که شاخصهای مربوط به مصالح بتن آرمه و فلزی در
شهرستانهای کشور خیلی کم است و بیشتر در شهرستانهای
مرکزی کشور تمرکز یافته است و همچنین نسبت آپارتمان
نشینی در شهرستانهای مرکزی بیشترین تمرکز وجود دارد.

شکل  :3نقشه وزین برای هریک از معیارها
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پس از این محاسبات ،دادههای فوق جهت نرمالیزه شدن در
مدل تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که نتایج حاکی
از آن است که با توجه به شکل  4نسبت تراکم خانوار در
واحدهای مسکونی زیر  100متر بیشتر شهرستانها با انحراف
معیار مساوی یا بزرگتر از  2.9درقسمتهای شمالی و قسمت
کوچکی جنوب توزیع شده است نسبت خانوار در واحدهای
مسکونی بین  100تا  200متر بیشتر شهرستانها با انحراف
معیار مساوی یا بزرگتر از  2.9درقسمتهای مرکزی کشور توزیع
شده است نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی بین 200
تا  300متربیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی یا بزرگتر
از  2.9درقسمتهای مرکزی کشور توزیع شده است .نسبت
تراکم خانوار در واحدهای مسکونی باالی  300متربیشتر
شهرستانها با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی  1.9در
قسمتهای شمالی و جنوبی کشور توزیع شده است .نسبت
آپارتمان نشینی بیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و
کوچکتر از منفی  1.9در قسمتهای شرقی تا مرکز کشور توزیع
شده است .نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی کمتر
از  100متر بیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و
کوچکتر از منفی  1.9جنوب غربی تا مرکز کشور توزیع شده
است .نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بین 100
تا  200متربیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و کوچکتر
از منفی  1.9در قسمتهای جنوبی توزیع شده است .نسبت
واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بین  200تا  300متر
بیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی
 1.9در قسمت جنوبی کشور توزیع شده است .نسبت واحد های
مسکونی دارای اسکلت فلزی بیشتر از  300متر بیشتر
شهرستانها با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی  1.9در
قسمت جنوبی کشورتوزیع شده است .نسبت واحد های مسکونی
دارای اسکلت بتن آرمه کمتر از  100متر بیشتر شهرستانها با
انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی  1.9در قسمتهای
شرقی و مرکزی کشور توزیع شده است .نسبت واحد های
مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین  100تا  200متر بیشتر
شهرستانها با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از منفی  1.9در
قسمتهای شرقی و غربی کشور توزیع شده است .نسبت واحد
های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین  200تا 300
متربیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از
منفی  1.9در قسمتهای شرقی و غربی کشور توزیع شده است.

نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بیشتر از 300
متربیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی و کوچکتر از
منفی  1.9در قسمتهای شرقی و غربی کشور توزیع شده است.
نسبت واحد های مسکونی فاقد اسکلت کمتر از  100متر بیشتر
شهرستانها با انحراف معیار مساوی یا بزرگتر از 2.9
درقسمتهای شرقی کشور توزیع شده است .نسبت واحد های
مسکونی فاقد اسکلت بین  100تا  200متر بیشتر شهرستانها
با انحراف معیار مساوی یا بزرگتر از  2.9درقسمتهای مرکزی
و جنوبی کشور توزیع شده است .نسبت واحد های مسکونی فاقد
اسکلت بین  200تا  300متربیشتر شهرستانها با انحراف معیار
مساوی یا بزرگتر از  2.9درقسمتهای مرکزی و جنوبی کشور
توزیع شده است .نسبت واحد های مسکونی فاقد اسکلت بیشتر
از  300متربیشتر شهرستانها با انحراف معیار مساوی یا بزرگتر
از  2.9درقسمتهای مرکزی و جنوبی کشور توزیع شده است.
در این مرحله پس از تشتتکیل ماتریس تصتتمیمگیری موزون
مقتادیر عتددی راهبردهتای ایدهآل مثبت و منفی برآورد و
مجموعههای مربوطه شکل گرفت.

شکل  :0نقشه نرمالیزه شده هریک از معیارها

متقتتادیر ایتتدهآلهتتای مثبتتت  𝐴+و منفی  𝐴−هر کتتدام از
پارامترهای یاد شتتتده ،به ترتیب از طریق رابطههایی تعیین
گردید که در جدول 4بیان گردیده استتت .باتوجه به جدول زیر
نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی زیر  100متر ،نسبت
آپارتمان نشتتینی ،نستتبت واحد های مستتکونی دارای استتکلت
فلزی کمتر از  100متر،نستتبت واحد های مستتکونی دارای
استکلت بتن آرمه کمتر از  100متر،نسبت واحد های مسکونی
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فاقد اسکلت کمتر از  100متر،نسبت واحد های مسکونی فاقد

تا  200متر ،نستتبت واحد های مستتکونی دارای استتکلت فلزی

استکلت بین  100تا  200متر،نسبت واحد های مسکونی فاقد

بین  200تا  300متر ،نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت

اسکلت بین  200تا  300متر ،نسبت واحد های مسکونی فاقد

فلزی بیشتتتر از  300متر ،نستتبت واحد های مستتکونی دارای

استتکلت بیشتتتر از  300متر ،اثر گذاری منفی دارند .نستتبت

استتکلت بتن آرمه بین  100تا  200متر ،نستتبت واحد های

تراکم خانوار در واحدهای مستتتکونی بین  100تا  200متر،

مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین  200تا  300متر ،نسبت

نستتبت تراکم خانوار در واحدهای مستتکونی بین  200تا 300

واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بیشتر از  300متر

متر ،نستبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بین 100

اثر گذاری مثبت دارند.

جدول  :0شاخصها و میزان اثر گذاری آنها
نوع اثر

وزن

گذاری

شاخص

X1

-1

0.013

نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی زیر  100متر

X2

1

0.023

نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی بین  100تا  200متر

X3

1

0.045

نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی بین  200تا  300متر

X4

1

0.071

نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی باالی  300متر

X5

-1

0.02

نسبت آپارتمان نشینی

X6

-1

0.054

نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی کمتر از  100متر

X7

1

0.071

نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بین  100تا  200متر

X8

1

0.099

نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بین  200تا  300متر

X9

1

0.143

نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت فلزی بیشتر از  300متر

X10

-1

0.044

نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه کمتر از  100متر

X11

1

0.067

نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین  100تا  200متر

X12

1

0.111

نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بین  200تا  300متر

X13

1

0.128

نسبت واحد های مسکونی دارای اسکلت بتن آرمه بیشتر از  300متر

X14

-1

0.02

نسبت واحد های مسکونی فاقد اسکلت کمتر از  100متر

X15

-1

0.024

نسبت واحد های مسکونی فاقد اسکلت بین  100تا  200متر

X16

-1

0.029

نسبت واحد های مسکونی فاقد اسکلت بین  200تا  300متر

X17

-1

0.037

نسبت واحد های مسکونی فاقد اسکلت بیشتر از  300متر

نام اختصاری

شاخص
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در نهایت نزدیکی نسبی راهبردها نسبت به راهبرد ایده آل در
منطقه مطالعاتی برآورد شتتد و با توجه به این اصتتل که هر
راهبردی که به راهبرد ایده آل نزدیکتر باشتتتد ،آن به یک

نزدیکتر خواهد )  (Ciمقدار نزدیکی بود و بالعکس ،اولویت
نهایی راهبردها برآورد شد و درصد اولویت به دست آمد.

جدول  :5مقادیر ایدهآلهای مثبت و منفی

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X 10
X 11
X 12
X 13
X 14
X 15
X 16
X 17

A+
0.0005
0.002
0.009
0.01
0.0005
0.001
0.01
0.018
0.03
0.001
0.010
0.034
0.039
0.0008
0.0009
0.001
0.0014

A0.0005
4.54
5.97
0.0001
0.0005
0.001
4.73
0
0
0.001
1.62
0
0
0.0008
0.0009
0.001
0.0014

با توجه به شتتکل  9فاصتتله شتتهرستتتانها با ایده آل منفی با

فاصله شهرستانهایی با ایده آل منفی با اانحراف معیار مساوی

اانحراف معیار مساوی و بزرگتر از  1.9در شهرستانهای که در

و کوچکتراز منفی  0.9هستتتتند در شتتتهرستتتتانهایی که در

محدوده مرکزی کشتتور بیشتتنر مستتتقر هستتتند تمرکز دارد و

محدوده شرقی و غربی واقع شدهاند تمرکز یابد.

شکل  :5نقشه مقادیر ایدهآلهای منفی

11
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با توجه به شکل  0فاصله شهرستانها با ایده آل مثبت با انحراف
معیار بین  0.9و  1.4شهرستانهای که درحاشیههای کشور واقع
شدهاند تمرکز یافتهاند؛ و فاصله شهرستانهایی با ایده آل مثبت

با انحراف معیار مساوی و کوچکتراز منفی  2.9هستند در
شهرستانهایی که در مرکزی کشور واقع شدهاند تمرکز یابد.

شکل  :2نقشه مقادیر ایدهآلهای مثبت

شکل  :1رتبهبندی شهرستانهای کشور

باتوجه به شتکل  1شهرستانهای بندر لنگه و الرستان ،گراش،

این استتت که به لحاظ تابآوری چند شتتهر ستتتان در قستتمت

خنج ،عستلویه ،کنگان ،دشتتستان ،گناوه ،رفسنجان ،هامون و

مرکزی کشتور تابآور هستند؛ و شهرستانهای کشور به لحاظ

یزد ،اصتفهان شتهرضا ،مبارکه و مسجد سلیمان ،خمینی شهر،

تابآوری کالبدی به ویژه مستتکن در وضتتعیت متوستتطی قرار

بن ،نجف آباد ،کاشتتان ،آران بیدگل ،ستترخه ،ارادان ،ستتمنان و

دارند؛ و قسمتی از شهرستانهایی که در قسمت غربی و شمالی

نائین ،شتتتمیرانات ،فردوس ،اهر ،خوی و ستتتلماس و ارومیه با

و جنوبی واقع شتدهاند در وضعیت نامطلوب به لحاظ تابآوری

انحراف معیار مساوی  1.9و بزرگتر واقع شدهاند که نشاندهنده

واقع شدهاند.

11
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 -11پیادهسازی ضریب موران
به منظور محاسبه ضریب موران ازمجموع  11شاخص که برای
تجزیه و تحلیل پژوهش استفاده شده به دست آمده است .نتایج

حاصل از کاربرد شاخص موران درمجموع شاخصهای تابآوری
کالبدی به ویژه برای مسکن را در جدول  0نشان میدهد.

جدول  :2شاخص موران
شاخص

شاخص موران

مجموع عاملها

0.31104:

ضریب مورد انتظار

تحلیل خود همبستگی فضایی دو نوع خروجی به صورت
گرافیکی و عددی ارائه مینماید .خروجی گرافیکی نشان میدهد
که آیا دادهها پراکنده و یا خوشهبندی شده هستند .به طور کلی
اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد مثبت یک ( )+1باشد
دادهها دارای خود همبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای
بوده و اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد منفی یک ()-1
باشد آنگاه دادهها از هم گسسته و پراکنده میباشند .البته این
مقدار از نظر معناداری آماری سنجیده میشود .در مورد این ابزار
فرضیه صفر آن است که"هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین
مقادیر خصیصه مرتبط با عوارض مورد نظر وجود ندارد" .حال
زمانی که مقدار  p-valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبهشده

واریانس

ارزش z

P- value

11.131011

0.00000

(قدر مطلق آن) بسیار بزرگ باشد (خارج از محدوده اطمینان
قرار گیرد) .آنگاه میتوان فرضیه صفر را رد کرد .اگر مقدار
شاخص موران بزرگتر از صفر باشد ،دادهها نوعی خوشهبندی
فضایی را نشان میدهند .اگر مقدار شاخص کمتر از صفر باشد
عوارض مورد مطالعه دارای الگوی پراکنده میباشند (عسگری،
 .)13:0 :00با توجه به نمودار  2شاخص موران برای کلیه
شاخصها مثبت بوده و نشانگر خوشهای بودن الگوها برای
مجموع کلیه شاخصها در محدوده مورد مطالعه است .در واقع
نشان از تجمع فضایی شاخصهای تابآوری مسکن به صورت
خوشهای در و عدم پخشایش منظم در شهرستانهای کشور
داشته است.

نمودار  :2تجمع فضایی شاخصها به صورت خوشهای

1:
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 -12نتیجهگیری
رویکرد تتتابآوری شتتتهری یکی از مهمترین و کلی تدیترین
رویکردهایی استتت که متضتتامن بقای ستتکونتگاههای انستتانی
میبتتاشتتتد .این رویکرد ،راهنمتتایی استتتت تتتا مستتتئولین و
دستاندرکاران از تصمیمات انعطافپذیر ،خط مشیهای جدید
برای مدیریت شتتتهری استتتتفاده کنند .ایجاد تابآوری در این
زمینته نیتازمنتد همکاری و ارتباط درون و بین ستتتازمانها و
دستاندرکاران ،تطبیقدهی نهاد مدیریتی با مقیاس اکولوژیکی
منبع مورد نظر ،جلوگیری از بخشی نگری است .در تمام جهان،
یافتن و حتی ساختن شهری که به طور کامل دارای مؤلفهها و
شتاخصهای تابآوری باشد ،به ندرت امکانپذیر است ،اما آنچه
که مهم است اراده و خیزش این شهرها و مدیریت شهری آنها
و حرکت گام به گامشتتان به ستتمت شتتهرهای آماده و نزدیکتر
شتدن به شتهرهای تابآور استت .در راستتتای تحقق این مهم،
کمپین ستاخت شهرهای تابآور در حال ارائۀ رهنمود و کمک
به مدیران شتهری برای ارزیابی وضتع موجود شتتهرها براساس
استتانداردهای مصوب شهرهای آماده و تابآور است و درصدد
کمک به موازیسازی رشد و توسعۀ شهرها با حرکت شهرها در
مسیر شهرهای تابآور است که میتوان با افزودن شاخصهای
مختص و بومی تتابآوری شتتتهرهتای استتتالمی ایرانی به آن
فاکتورها ،امید به بهرهمندی هرچه بیشتتتر شتتهرهای ایران از
رهنمودهای مذکور داشتتت .در پژوهشهای بستیاری به مبحث
تابآوری در شتهرها توجه شده به عنوان نمونه در مقالهایی که
ملکی و همکاران در سال  13::در خصوص بررسی و سنجش
میزان تتابآوری در ابعتاد کتالبتدی و اجتمتاعی در برابر زلزله
(مطالعهی موردی شهر ایذه) انجام شده که در سطح شهر بوده
و و دادههای مقاله از طریق پرسش نامه بدستآمده است؛ و در
مقالهای دیگر که ویسی و همکاران در سال  13:1در خصوص
بررستتتی اثرات اجرای طرح هتتادی بر تتتابآوری کتتالبتتدی
سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی :شهرستان مریوان و در
این مقتالته هم مثل مقاالت قبلی از دادههای پرستتتش نامهای
استتتفاده شتتده که دادههای پرستتش نامهای از ارجحیت علمی
کمی برخوردار هستتتتنتد .نقطته قوت این پژوهش نستتتبت به
مطالعات پیش تین در این استتت که از دادههای آماری استتتفاده
شتده و شتاخصهای کیفی مستکن مد نظر قرار گرفته است و
همچنین به کارگیری تکنیکهای مختلف همچون TOPSIS
و  AHPدر تجزیته و تحلیتل کتتار استتتت؛ و همچنین نقطتته

متمایزکننده این تحقیق نستتتبت به تحقیقات پیشتتتین در این
است که در سطح کالنم انجام شده و میتواند مبنای یک سند
راهبردی برای بحث تابآوری مسکن شود .با توجه به بررسیها
نستبت واحدهای مستکونی دارای اسکلت فلزی بیشتر از 300
متربا وزن  0.143بیشتتتترین مقدار وزن را دارا استتتت و معیار
نسبت تراکم خانوار در واحدهای مسکونی زیر  100متربا مقدار
وزنی  0.013کمترین مقدار وزنی را دارا استت .خروجی ضریب
خطا کلیه شتاخصها کوچکتر از  0.1است .تحلیل فضایی تاب
اوری مسکن به صورت کلی در کشور از الگوی خوشهایی پیروی
میکنتتد .بتتا توجتته بتته اینکتته هتتدف از این پژوهش ارزی تابی
شتتاخصهای کالبدی مستتکن با رویکرد تابآوری مستتکن در
مواقع بحرانی بوده استتتتت ،بتته طورکلی در این پژوهش از
شتاخصهای کیفی مستکن استتتفاده شتتده است؛ که به لحاظ
تابآوری چند شتتهر ستتتان در قستتمت مرکزی کشتتور تابآور
هستتند؛ و شتهرستانهای کشور به لحاظ تابآوری کالبدی به
ویژه مستتکن در وضتتعیت متوستتطی قرار دارند؛ و قستتمتی از
شتتهرستتتانهایی که در قستتمت غربی و شتتمالی و جنوبی واقع
شدهاند در وضعیت نامطلوب به لحاظ تابآوری واقع شدهاند.

 -13پیشنهادات
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به کارگیری قوانین در جهت افزایش ضتتریب ایمنی
در ستتتاختت وستتتازهتای جدید و مقاومستتتازی
ساختمانهای فرسوده؛
استتفادة بیشتر از مصالح مقاوم مثل اسکلت فلزی و
بتنی در مستتتاکن در قستتتمتهای غربی و جنوب
شرقی کشور
نوسازی و بهسازی مساکن
آمادهستتازی مردم برای مواجهه با مواقع بحرانی در
جهت افزایش مشارکت آنها.
ایجاد زمینههای افزایش مشتتارکت شتتهروندان از
طریق بستترسازی حضور شهروندان در فعالیتهای
اجرایی.
جهتت افزایش تتابآوری ستتتاکنین محالت ،درگیر
ستتاختن ستتازمانهایی نظیر شتتهرداری در این امر
ضتروری استت که سرای محالت میتواند به عنوان
حلقه واصل منظور گردد.
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 -10مراجع
[]1

ابدلی ،یعقوب ،رجایی ،سید عباس« ،)13:1( ،تعیین مؤلفههای تابآوری کالبدی در بافت مسکونی شهر بجنورد با
استفاده از خود همبستگی فضایی موران» ،فصلنامه علمی و پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال  ،10شماره پیاپی ،3:
صص .10 -1

[]2

آزادی ،محمود ،برنامهریزی شهر سالم اسفراین ،پایانامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه یزد1310،

[]3

پوراحمد ،احمد؛ ابدالی ،یعقوب؛ صادقی ،علیرضا و اهلل قلیپور ،سارا (« .)13:1سنجش و تحلیل فضایی مؤلفههای تابآوری
کالبدی در بافت مرکزی شهر همدان با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران ،».فصلنامه برنامهریزی توسعه کالبدی،
دوره  ،9شماره  ::صص .104 -:2

[]4

تقیلو ،علی اکبر ،مفرح بناب ،مجتبی ،مجنونی توتاخانه ،علی ،آفتاب ،احمد (« .)13:1تحلیل وضعیت تابآوری
شاخصهای کالبدی مساکن شهر تبریز در برابر حوادث غیرمترقبه» ،مجله آمایش جغرافیایی فضا ،سال نهم /شماره
مسلسل سی و سوم ،صص.41 -31:

[]9

توفیق ،فیروز (« .)1312برنامهریزی مسکن» ،مجموعه مقاالت آموزشی برنامهریزی مسکن ،تهران ،سازمان ملی زمین و
مسکن.

[]0

جاللی ،تارا )13:1( .بازسازی تابآور پس از زلزله  1312بم از دیدگاه طراحی شهری .پایانامه کارشناسی ارشد ،استاد
راهنما :فالحی ،علیرضا .دانشگاه شهید بهشتی ،گروه معماری و شهرسازی.

[]1

حیدریان ،پیمان ،رنگزن ،کاظم ،ملکی ،سعید ،تقیزاده ،ایوب ،عزیزیقالتی ،سارا«)13:3( ،مکانیابی محل دفن پسماند
شهری با استفاده از مدلهای  FUZZY- AHPو  FUZZY- TOPSISدر محیط  :GISمطالعه موردی شهر پاکدشت استان
تهران» ،مجله بهداشت و توسعه ،سال سوم ،شماره یک ،صص.13 -1:

[]1

رضایی ،محمدرضا« ،)13:3( ،ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی)مطالعۀ موردی:
زلزلۀ محلههای شهر تهران)» ،فصلنامۀ مدیریت بحران ،شمارة  ،3صص .31 -21

[]:

روستایی ،شهریور ،علیزاده ،شیوا« .)13::( ،تحلیل فضایی کیفیت مسکن در شهر ارومیه با استفاده از روش
 ،»SPOTنشریه علمی – پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال پنجم ،شماره (1سری جدید) ،صص .111 -101

[]10

زیاری ،کرامت اهلل ،پوراحمد ،احمد ،فرهودی ،رحمت اله ،معمارزاده ،محمدرضا« ،)13::( ،سنجش و ارزیابی میزان
تابآوری کالبدی مناطق شهری در برابر سوانح (مطالعهی موردی :جزیره کیش)» ،پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی
شهری ،دوره  ،1شماره  ،2صص .211 -29:

[]11

شاهیوندی ،احمد ،قاسمی ،مسعود ،راست قلم ،نیلوفر (« )13::آیندهنگاری تابآوری مسکن در منطقۀ  1اصفهان با
استفاده از روش تلفیقی سناریو پردازی و تحلیل اثرات متقاطع» ،مطالعات ساختار و کارکرد شهری ،سال هفتم ،شمارهی
بیست و دو ،صص .193 -131

[]12

صادقی ،علیرضا ( .)13:1تحلیل فضایی تا بآوری کالبدی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران (مطالعه
موردی :منطقه  10شهر تهران) .پایاننامه کارشناسی ارشد ،استاد راهنما احمد پوراحمد .دانشگاه تهران ،گروه جغرافیا و
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Abtract:
Resilience is one of the most important issues in today's world due to the occurrence of natural or manmade disasters.The housing resilience process must have the necessary ability to predict accidents and
prevent the infliction of life and financial losses on citizens.This research is applied in terms of purpose and
descriptive analytical in terms of methodology based on the approach of body structural studies.
The purpose of the current research is to evaluate physical resilience against natural disasters with an
emphasis on residential units and housing quality against natural disasters.The territory under study is all
the cities of the country.In order to achieve the research objectives, selected indicators of material quality
and household density in the residential unit were extracted; and a total of 17 indicators.In order to weight
the indicators from the AHP model and to evaluate and rank the physical resilience of each of the country's
cities, it was analyzed with the help of the TOPSIS decision making model, and Moran's spatial selfcorrelation was used to analyze the pattern of housing resilience indicators, and the GIS environment was
used to generate the map.has been results show; that the error coefficient of all indicators is smaller than
0.1.The index of the proportion of residential units with a metal frame of more than 300 meters with a
weight of 0.148 has the highest weight among the indices.In the cities of the country, in terms of resilience,
the cities located in the center of the country are in an average condition.The spatial analysis of housing
resilience generally follows a cluster pattern in the country.are located in a favorable situation and the cities
that are on the outskirts of the country are located in an unfavorable situation.

Key Words:Resilience, Physical Resilience, Housing, TOPSIS Model, Moran

* Tabriz Universit, Tabriz, Iran; abdi1996@gmail.com

24

