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 چکیده  واژگان کلیدی

. این در حالی است یشهر یداریپا متفاوت از یشهر یآورتاب چرا که است بر این دیتأک راًیاخ یدانشگاه اتیادب در

ش در این پژوه .کنندیم استفاده گریکدی یجا به باًیتقر اصطلاحات نیا از یشهر یگذاراستیس یهابرنامه است که

 بر ؤثرم عوامل، تیجمع ییفضا پراکنش یالگو ،ییفضاکم یرینفوذپذ و تخلخل عدم ه،یابن بودن فرسوده به توجه با

 زمرة در حاضر پژوهششود. کلانشهر تهران بررسی می 12 و 2 منطقه سطح در ییفضا ـ یکالبد یهاگسست

 و هاداده ماهیت به توجه با. است گرفته انجام یکم کردیرو و یمورد ـ یلیتحل روش با که است یکاربرد قاتیتحق

 ی،آورتاب ابعاد لیتحل منظور به. است غیرتجربـی نـوع از زین مـسئله در مؤثر متغیرهای رفتار کنترل امکان عدم

 منابعی، اسناد اطلاعات و آمار شامل ،ینظر یمبان از مستخرج یمطالعاتمعیار  21 لیتحل و هیتجز و یبررس به ابتدا

 و استخراج از پس. شد پرداخته تهران کلانشهر 1331ی آمار بلوک و حوزه و یلیتفص طرح مطالعات جمله از فرادست اسناد و هاطرح ،یسرشمار

. بر این مبنا شد K-Meansو  FCMبندی های خوشهآنها بر اساس روش یسازداستاندار و کردنیاتیعمل به اقدام مطالعه مورد معیارهای یبندطبقه

استفاده شده است. نتایج این پژوهش ضمن بررسی تفاوت  Eviewsو  Excel ،Arc GIS ،Matlabافزارهای ها از نرمجهت تجزیه و تحلیل داده

های فضایی در سطح محلات مورد مطالعه است. نتایج این پژوهش آوری مناطق، مؤید ناپایداری و افزایش گسستی و فضایی در وضعیت تابابعاد کالبد

 ،2 منطقه اتمحل انیم از. باشددارای وضعیت متوسطی می 2رضایت بخش نبوده و منطقه 12و  2دارد که دورنمای کلی تاب آوری مناطق بیان می

 تیمعج پراکنش و ییفضا تراکم و مناسب یرینفوذپذ بودن، نوساز به توجه با آباد اسلام و پونک هما، شهرک سانیپرد وانک،یا غرب، شهرک محلات

 به توجه با ییحیزادهامام و یفردوس پامنار، ـ ارگ بازار، محلات ،12 محلات منطقه انیم از. شدند یابیارز متوسط یآورتاب تیوضع با نسبتا بهینه

 یابیارز یآورابت تیوضع نیبدتر با اییی خوشهفضا ـ یکالبد گسست افزایش و تیجمع ییفضا تمرکز ،ییفضاکم یرینفوذپذ ه،یابن بودن فرسوده

 .شدند

 یشهر یآورتاب

 بحران

ی بندگسست فضایی، خوشه

(، FCMمیانگین فازی )

 شهر تهران 12و  2مناطق 
 

 مقدمه  -2
از پیش شهری شده و رشد شهری پیامدهای تمدن کنونی بیش 

)پورموسوی و  ناگواری را بر پیکرهای شهرها وارد آورده است

امروزه فضای . (Laskar, 2003: 379؛ 22: 1331همکاران، 

شهرها در اثر تغییرات گسترده و شتابان در فرایند 

های پذیری و الگوی سکونت و افزایش بارگذاریجمعیت

آمیز، به بسترهای جغرافیایی مخاطره محیطی و اقتصادی در`

 ییفضا یها بحران به منظور کاهش گسست طیدر شرا یشهر یآور ابعاد تاب لیتحل
)مطالعة موردی : مناطق 2و22 شهر تهران( 



 شهر تهران( 12و2: مناطق  ی)مطالعة مورد ییفضا یهابحران به منظور کاهش گسست طیدر شرا یشهر یآورابعاد تاب لیتحل

2 
 

ابعاد . (Meng et al., 2020:7) توجه بیشتری نیاز دارند

ری تر و به تبع آن ناپایداهای شهری روز به روز پیچیدهسکونتگاه

ی تر شده است. بر این منوال جامعهامنیتی در بوم شهرها نمایان

دائم و شهری، به ویژه در اشکال امروزی و مدرن آن، به طور 

 گسترده در معرض انواع مختلفی از مخاطرات قرار گرفته است

(Hawley et al., 2012: 730; Hogan et al., 2014: 

. تبعات این ناپایداری امنیتی در شهرهای امروزی سبب (165

ی مولد مخاطرات و شهر ی شهر به منزلهپیدایش ایده

 وقوع .صنعتی شده است ةآمیز در دنیای توسعه یافتمخاطره

 اب مقابله برای مناسب ریزیبرنامه عدم و طبیعی هایبحران

 دست از به منجر تواندمی آن، از ناشی دهیپیام و هاخسارت

 دیزیا سالیان آنها تحقق که شود دستاوردهایی و منابع رفتن

:  1331؛ جلالیان، Gralepois, 2020:11کشد )می طول

 سراسر در طبیعی خطرات با مرتبط هایفاجعه (.112ـ  112

 افزایش و تهدید به شدن تبدیل و است افزایش حال در جهان

 را طبیعی خطر آنها با همراه جهانی اقتصادی هایهزینه

 أثیرت پذیرآسیب جمعیت بر و کند تبدیل فاجعه به تواندمی

 غالباً . (Syed Ainuddin and Routray,2012:2بگذرد )

 زیستی، امکانات و درآمدی منابع تخریب با طبیعی بلایای

 برای جدی خطری همیشه و بوده ارتباط در ساکنان سلامت

 رودمی شمار به توسعه حال در کشورهای در ویژه به توسعه

(.به همین دلیل کاهش 33: 1332 همکاران، و بدری)

ها و بلایا نیازمند های مربوط به بحرانها و آسیبخسارت

در این میان، عدم مدیریت  (.Das, 2019: 41)مدیریت است 

مطلوب موجب شده که نه تنها کشور در زمینه بروز مخاطرات 

بلکه در زمینه پذیرش تاثیرات و پیامدهای منفی و نیز شکل 

های متعدد به یکی از آسیب پذیرترین کشورهای گیری بحران

ریزی جهان نیز، مبدل گردد چرا که در نظام توسعه و برنامه

م پذیری و عدگاه مدیریتی کاهش آسیبکشور، با تسلط دید

تلقی از مدیریت بحران به عنوان یک فرآیند و تخصص، به پس 

از بروز مخاطرات محیطی و تبدیل آنها به بحران، ستادهای 

مدیریت بحران جهت مدیریت و کنترل وضعیت به صورت جدی 

  .(3ـ1: 1331نژاد، زاده و اسمعیلشوند )ابراهیموارد عمل می

واقع مدیران بحران، با نداشتن دانش، مهارت و عملکردی در 

ها در برابر وقوع پذیری سکونتگاهموثر موجب افزایش آسیب

چرا که مدیریت بحران موثر و  گردندرویدادهای طبیعی می

کارآمد، بایستی برای هریک از مراحل بحران، تمهیدات خاصی 

 (.Rashid, 2011: 39؛ 11: 1313)مظلومی، را درنظر بگیرد

های فعال های اخیر در مقیاس جهانی، نهادها و آژانسدر سال

های در زمینه کاهش خطر مخاطرات طبیعی، بیشتر فعالیت

 اند که درآور متمرکز ساختهخود را بر دستیابی به جامعه تاب

اقتصادی و  ـاین میان به دلیل خسارات وسیع اجتماعی 

ها از زمین لرزههای گسترده کالبدی و زیرساختی، تخریب

 :Morelli, 2014) اولویت و ریسک بالایی برخوردار هستند

ها با رویکرد کاهش خطرپذیری در جهت از جمله فعالیت .(37

( 2222ـ  2212توان به طرح هیوگو برای عمل )آوری میتاب

( اشاره کرد که توسط 2212ـ  2232و چهارچوب سندای )

برگزار گردیده که یکی از سازمان ملل متحد در کشور ژاپن 

آوری برای افزایش گانه تاب 12های مدون آن، اصول برنامه

باشد )سعیدی و آوری شهرها در برابر مخاطره زلزله میتاب

 از غالب دیدگاه حاضر حال در رو این از (.1: 1331همکاران: 

 ریآوتاب افزایش به پذیریآسیب کاهش صرفاً روی بر تمرکز

 این. (12: 1333رضایی،) است کرده پیدا تغییر سوانح مقابل در

 نافعم جهت در تأثیرگذاری و بهتر مدیریت سبب به گیریجهت

 درباره اخیر هایسال در که است دلیل همین به و است جامعه

 و ایمنطقه و ملی مختلف هایمقیاس در آوریتاب مفاهیم

 .Bristow, Gاست ) گرفته قرار توجه مورد محلی

 واقع در تهدیدات، برابر در آوریتاب تبیین(. 2010:154

 اقتصادی، اجتماعی، هایظرفیت تاثیرگذاری نحوه شناخت

 آوریتاب افزایش در شهری جوامع و اجرایی و سیاسی نهادی،

 ,Folkeشهرهاست ) در آوریتاب مختلف ابعاد شناسایی و

 نحوه و آوریتاب مقوله به نگرش نوع میان این در. (5 :2012

 وضع آوریتاب شناخت چگونگی در طرف یک از آن، تحلیل

 هاسیاست دیگر طرف از و دارد کلیدی نقش آن علل و موجود

 ثیرتا تحت را آن با رویارویی نحوه و خطر خطر، تقلیل اقدامات و

 رد آوریتاب رابطه تبیین که روست این از. دهدمی قرار اساسی

 بر در که نتایجی به توجه با آن، اثرات کاهش و تهدیدات برابر

 دارد، آوریتاب بعد بر تحلیل این که تأکیدی و داشت خواهد

 .(Cutter et al, 2008: 41است ) برخوردار بالایی اهمیت از

 ،شهری ریزیتوسعه و برنامه گفتمان امروز در موضوع این طرح

ارد. د ایویژه ضرورت آسیب پذیر هایدر ارتباط با بافت به ویژه

 بررسی و مطالعه ردیابی، پژوهش علمی هر در نظر از این

 و لازم موضوع به پرداختن از قبل موردنظر؛ موضوع پیشینه

 و راندیگ پژوهشی نتایج به بدون دستیابی زیرا است؛ ضروری

تجزیه و  و مناسب پاسخی به تواننمی آنها تکامل و توسعه

 در متعددی هایپژوهش میان این در .یافتدست بهتر تحلیل
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 هیقابل توج نتایج و حاضر انجام گرفته پژوهش موضوع با رابطه

  .اندداشته نیز

 ( با1332ـ  1331) 1ژاپن المللیبین هایهمکاری آژانس

 ریشهر تهران در برابر حوادث غ یریپذبیآس یبندپهنه

در سه فاز  ءاجرا جهترا بحران زلزله  تیریمد نظام، 2مترقبه

ارائه نموده  یمرمت و بازساز ،یواکنش اضطرار ،یعاد تیوضع

 یخانوارهااجتماعات  آوریتاب نییتب به (1333) ییرضا است.

 ،یلرزه در ابعاد اجتماعنیزمانحه س اهش اثراک با هدف یشهر

شهر تهران  منتخب محله 1 در یو کالبد ینهاد ،یاقتصاد

 یمفهوم نییتب یبرا (1333و همکاران ) انیعیرف .پرداخته است

، سوانح اجتماع محور تیریآن در مد هایو شاخص آوریتاب

که بر چهار  آوری( از تاب2221کارپنتر و همکاران ) فیتعر

سنجش  یبرا یو کالبد یاقتصاد ،ینهاد ،یشاخص اجتماع

 یدر جامعه علم دییأقابل ت فیتعر را دکننیم دیکأت آوریتاب

 از آورتاب یبازسازبا بررسی  (1332) یو جلال یفلاح. دداننیم

بر شناخت  ،بم 1332 زلزله از پس ،یشهر یطراح دگاهید

 یطراح دگاهیاز د یگذار بر بازسازریتأث یندهایعوامل و فرا

با  (1333و همکاران ) سلمانی مقدمند. اداشته دیکأت یشهر

 شیدر افزا شهر سبزوار یاراض یکاربر یزیربرنامه نقش ارزیابی

ه ب یدسترس یهاجنبه تحلیلبه  لرزهنیدر برابر زم یآورتاب

 .اندپرداخته ..ها وساختمان تیباز، شبکه معابر، وضع یفضا

مهمترین  مطالعة به( 1331)همکاران  و پطرودیهاشمی 

 بحران شهر تهران مدیریت شبکه حاکمیت هایچالش

 تیوضع لیتحل( با 1333پریزادی و همکاران ) .اندپرداخته

جه به این نتی یعیطب مخاطرات برابر در شهر باقرشهر یآورتاب

 وجّهت ازمندین و بوده برخوردار ینییپا یآورتاب ازاند که رسیده

 یطیمحی ـ کالبد بعد خصوصبه آن مختلف ابعاد به یجد

 یبندتیاولو و شیپابا  (1333نژاد و همکاران )حاتمی .است

ی محله سهرابیه ررسمیغ اسکان بافت در یآورتاب یهامؤلفه

 به تحلیل فضایی ابعاد کالبدی ضمن ارزیابی ضعیف، شهر کرج

 دیجد ارچوببا ارائه چ( 2212) 3نیجابراند. آن پرداخته

 عامل 1مبتنی بر  1آورتاب شهر یزیربرنامه یابتکار ی ـمفهوم

 اکنونت که است معتقد ی؛کیزیف و ییفضا ،یاجتماع ،یاقتصاد

                                                                                                                                                                                 

1  
 تهران در زلزله از یناش خسارات از یریشگیپ و تیریمد جامع طرح 2

 .بزرگ
3 Jabareen 
4 RCPF 

 نگرفته صورت یوجه چند و جامع یپردازهینظر نهیزم نیا در

 مشخصاً  یشهر یآورتاب ةدیچیپ و یارشتهانیم تیماه و

 (2212) همکاران و 2ورچوچ نیهمچن. است شده گرفته دهیناد

 در یآورتاب سنجش جهت چندمنظوره یهاشاخصی ابیارز با

 و یزیربرنامه یهاشاخص بر ،یشهر مناطق در زلزله برابر

 و یرینفوذپذ ،یوستگیپ آور، تاب وساز ساخت ن،یزمی کاربر

 و 1دسوزااند. کرده دیتأک یاجتماع انسجام و منابع کارکردها،

 ،یطراح یمفهوم چهارچوببه ارائه  (2213) همکاران

 ییایوپ یابیارز مبتنی بر آورتاب یشهرها تیریمد و یزیربرنامه

کای و  .اندپرداخته یکیزیف عناصر نیچنهم و یفرهنگ

مقالة مرتبط با  111با تحلیل محتوای ( 2213)1همکاران

، توانمندسازی رهبران و 2222ـ  2211 بازةدر  آوریتاب

های اجتماعی، بهبود محلی، افزایش آگاهی و آموزش مدیران

 را ثرؤارتباطی در قالب مدیریت بحران کارآ و مهای زیرساخت

و همکاران  3سون .کنندهای مرتبط معرفی میشالودة پژوهش

ن یچ نگینانج شهر آوریوضعیت تاب یابیارز( با 2222)

 یطیحم تیفعال ستمیس یتقاضا و عرضه نیب تناقض براساس

به  چندمنظوره ییایجغراف 3بزرگ یهاداده از استفاده با روزانه

آن  یآورتاب یسازنهیبه ریمس و ییفضا یهایژگیوشناسایی 

 اصول و یمعان درک( با 2221) 12چلری و باراویکووا اند.پرداخته

ضمن بررسی مهمترین  اروپا سراسر در یشهر یآورتاب

از طریق مصاحبه و تحلیل  یشهر یگذاراستیس یهابرنامه

 و یمعان مورد در ییاروپا پزشکان و انیدانشگاه یهادگاهید

 انطباق عدم ،گراتحول یکردهایرو؛ یشهر یآورتاب اصول

 و قاتیتحق کردنبرطرف یبرا موجود یهاشکاف و یمفهوم

 نتایج با عنایت به .اندداده قرار بحث مورد را ندهیآ عملکرد

ع که کشور ایران اعتراف به این موضوهای انجام شده و پژوهش

 هد ازجمله خود یشناسنیزم و ییایجغراف تیموقع به توجهبا 

 یسوانح براثر همواره، دیآیم شمار به جهان زیخسانحه کشور

 و یجان خسارات رهیغ و طوفان ،یخشکسال زلزله، ل،یس چون

 دهش سبب خود نیا ،است آمده وارد کشور به یتوجه قابل یمال

 تهداش ییبالا یریپذبیآس رانیا یروستاها و شهرهااعم  تا است

 عاداب در بودن پذیرآسیب به دلیل تهران. از این منظر باشند

5 Werchoch 
6 Desouza 
7 Cai et al. 
8 Sun 
9 Big Data 
10 Chelleri & Baravikova 
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 از ابال بسیار پذیریآسیب درجه با کلانشهرهای جزوگوناگون 

 تهران شهر 12 و 2 مناطق .شودمی تلقی طبیعی بلایای منظر

نة دام و فشرده و پراکنده هایبافت با قدیمی و جدید منطقه دو

. شندبامی محیطی هایبحران برابر در پایین تا بالا خطرپذیری

 شهر قدیمی بافت محدوده در هاییتفاوت با مذکور مناطق

 پذیریآسیب خطر کلی طور به و دارند قرار پیرامونی و تهران

 قلب 12 منطقه .باشدمی متفاوت زیادی حدود تا مناطق این در

 قطهن کلام یک در و تهران تاریخی بافت و کالبد تجاری، کانون

 با کمابیش بافت آن موجود بندیاست. استخوان آن تولد

 لیلد دارد. به انطباق شهر مرکزی بخش تاریخی بندیاستخوان

 با) سیاسی نهادهای و خدمات از زیادی هایبخش استقرار

 از وسیعی سطوح اختصاص و نیز( شهری فرا و شهری مقیاس

 11بالاتر سطوح و ایمنطقه فرا کاربری به منطقه این اراضی

از  .کرد قلمداد تهران شهر ثقل مرکز عنوان به را آن توانمی

تهران،  از توجهی قابل بخش و قلمرو بر 2 منطقه اشرافطرفی 

 همگن و عناصر هایویژگی با هاییشهرک یا محدوده وجود

 طقهمن مرکزیت برای را آن هایویژگی میلاد، برج مسلطی نظیر

 ینا متشکلة مجموع عوامل کلان مقیاس البته. کندمی تشدید

 به دهیشکل جهت را آن هایقابلیت منطقه، از فراتر هسته،

 خاطر تهران در معرض مخاطرات بالقوة شهر عمدة مراکز از یکی

ضمن  به ملحوظ دانستن مجموعه عوامل مذکور سازد.می نشان

 عوامل نیمهمتر تیفعال و تیجمع ییفضا یساماندهنیاز به 

، هدف این پژوهش ییفضا یهاگسست کاهش و بحران کنترل

 کاهش با هدف بحران طیشرا در یآورتاب ابعاد لیتحل

به عنوان مناطق با  12و  2یی در مناطق فضا یهاگسست

 ؤالسبه  پاسخریسک بالا است. بر این مبنا هدف پژوهش حاضر 

 زیر است:

پذیری ده بودن ابنیه، عدم تخلخل و نفوذفرسوبا توجه به 

ر ثر بوی پراکنش فضایی جمعیت و عوامل مؤالگفضایی، کم

 چگونه 12و  2فضایی در سطح منطقه ـ  های کالبدیگسست

 است؟

 بانی نظری م -2
)که از وی به عنوان  12توسط هولینگ 1313آوری در سال تاب

شود( به عنوان یک اصطلاح توصیفی در آوری یاد میپدر تاب

( Kamrholm et al,. 2014, 121اکولوژی معرفی گردید )

                                                                                                                                                                                 
 .است ایمنطقه فرا کارکرد یدارا منطقه یتجار یکاربر درصد ۵۹ 11

ای مورداستفاده قرار گرفته و از آن زمان به بعد به طور گسترده

های علمی مختلف مانند مدیریت بلایا، روانشناسی و و بر زمینه

 & Leon)اکولوژی تأثیر گذاشته است 

March,2014,251 .) 

آوری، توانایی ایستادگی جنبه مشترک در همه رویکردهای تاب

و واکنش مثبت به فشار یا تغییر است. از میان رویکردهای 

ی از مفهومی، دو رویکرد پایداری و بازیابی دارای درکی قطع

آوری یک جامعه )فرد یا آوری هستند؛ بطوریکه آنها تابتاب

که آن  گیرندسیستم اکولوژیکی( را یک ویژگی ذاتی در نظر می

د. این کننسازد با یک عامل فشار انطباق پیدا کند یا را قادر می

کنند که جامعه به عنوان یک دو رویکرد بر این نکته تاکید می

 Tierney and) نیستآور تابآور است یا کل، یاتاب

Bruneau, 2007:103) .آوری اما در رویکرد سوم یعنی تاب

آوری اجتماعی و اکولوژیکی در مفهوم گذار، تفاوت بین تاب

آوری اجتماعی ظرفیت افراد برای یادگیری شود. تابروشن می

ها و شرکت آگاهانه در یادگیری در تعامل با محیط از تجربه

 گیرد. بنابراین بهکالیدی را در نظر می ـ کیاجتماعی و فیزی

نظر هریریا و همکاران، این رویکرد به نقش افراد در شکل دادن 

 Herreria etدهد )اهمیت خاصی می« خط سیر تغییر»به 

al., 2006: 135 همچنین، این رویکرد به دنبال شناسایی .)

 تستم اساکوسی ـهای پویای جوامع و تعامل بین انسان ویژگی

های جامعه به ظرفیت پذیریو به جای تمرکز بر آسیب

آور جامعه تاب ،کند. با این رویکردسازگاری آن توجه می

های تغییرات بوجود آمده به جای تواند با استفاده از تجربهمی

های بقا و حفظ خود در برابر عامل فشار یا تغییر، به روش

در حال حاضر ای به تغییرات واکنش نشان دهد. نوآورانه

های آوری راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیتتاب

شود در سطح جهانی، دیدگاه غالب از تمرکز آنها مطرح می

آوری در مقابل پذیری به افزایش تابصرف بر کاهش آسیب

های سوانح تغییر پیدا کرده است. براساس این نگرش برنامه

های و تقویت ویژگی کاهش مخاطرات باید به دنبال ایجاد

آور باشند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم جوامع تاب

از طرفی  (.Cutter et al,.3 :2008 آوری نیز توجه کنند )تاب

آوری کار سختی است و با های تابتعیین و توسعه شاخص

آوری سروکار دارد. بدین جهت ارزیابی ماهیت پیچیده تاب

های شاخص .نمایدپیچیده میآوری شهری نیز بسیار تاب

12 Holling 



5 
 

ری آوکه تاکنون در عمل برای ارزیابی خصوصیات تاب متعددی

 ,.Morelli et al) گیرنداند در دو مقوله قرار میارایه شده

های پایداری، مقاومت و استحکام را شاخص .1 :(37 :2014

 یی روشآگیری کارتوان با رویکرد برآیند محور برای اندازهمی

های سازش، حساسیت و توانایی شاخص. 2 ؛ارزیایی کردعمل  و

 یند محور برای پایش پیشرفتآتوان با رویکرد فربازیابی را می

 ,Cloke and Pappenberger) کار ارزیابی کرد مراحل

ر مبانی بیان شده، این پژوهش بر مبنای بناب .(617 :2009

یند محور و آی در مفهوم پایداری با رویکرد برآورتاب

پایداری، مقاومت و استحکام مسیر عملیاتی کمی های شاخص

و تحلیلی خود را انتخاب نموده و با استناد به این تعریف از 

، هاآوری برایند به صورت توانایی مقاومت در برابر شوکتاب

مجموعه معیارها و زیر معیارهای کلی و جزئی بکار گرفته شده 

 نماید.را تعریف و تعیین می

 آوری در منابع مختلفهای تاب. مرور مهمترین ابعاد، تعاریف و شاخص2جدول 
 هاشاخصگزیده  تعریف ابعاد

 اجتماعی

از تفاوت اجتماعی، در واکنش مثبت نشان 
دادن، انطباق با تغییرات و حفظ رفتار 
سازگارانه و بازیابی یافتن از سوانح به دست 

 آید.می

 یاقتصاد تیوضع ،سن ،تیقوم و نژاد) یاجتماع یریپذبیآس
، خانواده ساختار لات؛یتحص ،استخدام ،تیجنس (،یاجتماع ـ

 انسجام ،یاجتماع هیسرما ،یجمع ییکارا ،یرهبر اعتماد،
 یهاارزش ها،نگرش ارها،یمع ،یاجتماع مشارکت ،یاجتماع
 .اطلاعات و ارتباطات و موجود

 اقتصادی
سازگاری افراد و جوامع به طوری که واکنش و 

های بالقوه ها را قادر به کاهش خسارتآن
 .ناشی از سوانح سازد

 هیسرما ؛(هایگذارهیسرما اندازها،پس درآمد،) یاقتصاد هیسرما
 هیسرما ،(اطلاعات و دانش ها،مهارت سلامت، لات،یتحص) یانسان

 هیاسرم ،(صنعت و مشاغل ،یعموم ساتیتاس مسکن،) یکیزیف
 رآمدد ،یاقتصاد رشد، (ستمیاکوس آب، و نیزم منابع،) یعیطب
 در ثروت و درآمد عادلانه عیتوز ،یشغل یهافرصت دار،یپا

 و نمسک به یدسترس ،یماد هیسرما موادخام، و نیزم جامعه،
 .یبهداشت خدمات

 نهادی

های مرتبط با تقلیل خطر، حاوی ویژگی
 است و بهریزی و تجربه سوانح قبلی برنامه

وسیله ظرفیت جوامع برای کاهش خطر، 
اشتغال افراد محلی در تقلیل خطر تحت تاثیر 

 گیرد.قرار می

 هب نسبت یریپذبیآس و سکیر یطرفیب) یاقتصاد توسعه
 عمناب عیتوز در تعادل یاقتصاد منابع تنوع و سطح مخاطرات؛

 ،دهش افتیدر یاجتماع یبانیپشت) یاجتماع هیسرما ،(یاقتصاد
 روابط) جامعه یسازنهینهاد شده، فرض یاجتماع یبانیپشت

 ،شهروندان مشارکت، یسازمان یهماهنگ و ارتباط ،(یررسمیغ
 ،مکان به تعلق جامعه حس، (یرسم روابط) هانقش و یراهبر
 مشکل، حل یهامهارت جامعه؛ عمل) جامعه رقابت

 روابط ؛یجمع یاثرمند تیتقو ت؛یخلاق و یریپذانعطاف
 ،پاسخگو یهارسانه ات؛یحکا) ارتباطات و اطلاعات ،(یاسیس

 .(اطلاعات اعتماد مورد منابع ها؛رساختیز و هامهارت

 -کالبدی 
 محیطی

ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی بعد از 
ها، واحدهای مسکونی و سانحه مانند پناهگاه

ها و وابستگی زیرساختی مثل خط لوله، جاده
 شود.های دیگر میزیرساختها به آن

 هارساختیز و مصنوع طیمح، مسکن ،خدمات به یدسترس
 رساختیز ،یاتیح یهاانیشر ،یصنعت و یتجار ،یمسکون)

، هامواجهه و یعیطب یهاستمیس، (ادبودهای و یترابر
 و کدها مقابله، یهابرنامه) مخاطرات کاهش و یزیربرنامه

 یابیارز و مخاطرات کاهش یهابرنامه ؛یساختمان یاستاندارها
 ارتباطات خدمات؛ استمرار برنامه جامع؛ برنامه ؛یریپذبیآس

 یاتیح یهاانیشر) یرساختیز ،...( و یبازساز برنامه متقابل؛
 یاسازه ،(یعموم یبناها: مهم و حساس ،یاتیح مراکز

 ؛یباستان آثار یمسکون یواحدها ؛یصنعت و یتجار یواحدها)
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 تنوع ها،یآلودگ مخاطرات؛) یستیزطیمح ،(خطرزا ساتیتأس
 اتیخصوص ی وطیمحستیز یداریپا یطیمحستیز

 .(ییایجغراف

 ,.Cutter et al ؛1331 همکاران، و بذرافکن ؛1331 ،یپوراکرم و پاشاپور ؛1331 همکاران، و پورساسانـ مأخذ: )نگارندگان براساس؛ 

2008; Norris et al., 2011) 
آوری را نخستین فردی بود که مفهوم تاب( 1331) 13تایمرمن

 ,Maguire & Haganدر حوزه بلایا و مخاطرات مطرح کرد )

(. این مفهوم پس از پذیرش چارچوب کاری هیوگو 18 :2007
به طور وسیعی به کار گرفته  2222ـ  2212های در خلال سال

توانایی (. از نظر وی Usamah et al,. 2014:179شده است )
یک سیستم، جامعه یا اجتماع تحت تأثیر واقع شده در مقابل 
مخاطرات جهت مقابله، جذب، سازگاری و احیای به موقع در 
برابر اثرهای یک مخاطره و روشی مؤثر در جهت حفاظت و 

در برابر  بازگشت کارکردها و ساختارهای اساسی مهم جامعه
 (.Lenchner et al., 2016:56آوری گویند )را تاب بحران

 ةآوری در برابر تهدیدات، در واقع شناخت نحوتبیین تاب
های اجتماعی، اقتصادی، نهادی، سیاسی و تأثیرگذاری ظرفیت

آوری و شناسایی ابعاد اجرایی و جوامع شهری در افزایش تاب
 ,Mitchell and Harris) است شهرها در آوریمختلف تاب

پذیری رویکرد کاهش آسیب(. در واقع هدف از این 2012:3
های شهروندان برای مقابله با خطرات شهرها و تقویت توانایی

 آوری به عنوانطور کلی تابناشی از تهدیدات مختلف است. به
شامل اکوسیستم پایدار  ؛های رایج، نظامی استترکیبی از ایده

(Holling, 1973:22; Gunderson, 2009:41،) 
(، Lee et al., 2009:105روانشناسی ) زیرساخت مهندسی،

، و کاهش خطر بلایا و (Norris, 2011:100) علوم رفتاری
با  (.Cutter et al, 2008:47)باشد های مختلف میبحران

تاکنون تعاریف متعددی از بحران صورت گرفته توجه به این که 
بحران، تغییر جهت و چرخه دوره ( 2213) 11که به باور مازارو

 12پذیری افزایش یابد. به زعم روهرمندر آن آسیباست که 
بحران نبود توانایی لازم برای واکنش در زمان کوتاه به ( 2222)

ای بحران پدیده( 2222) 11یونگستونلمسائل است. از دید 
ه عقیده ب ت.ی است که با نتایج منفی همراه اسبینغیرقابل پیش

انتظار است  بحران رویدادی غیرمعمول و دور از( 2222) 11فید
که موجب عدم اطمینان و تهدیدی برای اهداف مطلوب انسانی 

چند وجهی و مرتبط با انسان  ایاست و از آنجا که بحران پدیده
مند، است با الگوهای چندی از جمله الگوی فیزیکی، الگوی نظام

الگوی مهندسی، الگوی شناختی، الگوی تفکر نمادین و الگوی 

                                                                                                                                                                                 
13 Timmerman 
14 Mazzaro 
15 Rouherman 
16 Liongeston 

انی، رشتیبهرامی و نژادشود )وردیمی اجتماعی بررسی و تبیین
در تعریف بحران، بهتر  .(Marwitz, 2008: 94؛ 12: 1333

بین  22تفاوت قائل شد. برنت 13و واقعه ناگوار 13است بین بحران
. به نظر او، (Bildan, 2003:21) این دو تفاوت قائل است

ده های پدیبحران توصیف کننده شرایطی است که در آن ریشه
تواند مسائل و مشکلاتی مانند ساختارها و عملیات مدیریتی می

الی که در ح ،نامناسب و با شکست در تطابق با یک تغییر باشد
منظور از واقعه ناگوار این است که شرکت با تغییرات مصیبت 
بار پیش بینی نشده یا ناگهانی مواجه شده که کنترل کمی بر 

 Chandrashekara, 2015: 47 :2003 ;2روی آنها دارد )
,Brent بحران عبارت است از ازهم گسیختگی شدید در .)

ها اقلام و های یک جامعه که در این فرایند، انسانفعالیت
ها و محیط در سطح وسیع دچار آسیب و صدمات شدید دارایی

شوند؛ به طوری که جامعه فقط قادر است از منابع موجود می
ساس سرعت و شدت یعنی ها غالبا براخود کمک بگیرد. بحران

ناگهانی بودن یا کند بودن بروز آن و یا به این دلیل که طبیعی 
 ;14شوند )بندی میاست یا زاده دست بشر است، طبقه

Madzharov, 200: 114 :1992 ,UNDP). 

 محدوده مورد مطالعه -3
 یهادامنه در و ریکو و کوه یواد دو نیب یاپهنه در تهران
 مربع لومتریک 132 از شیب و استشده گسترده البرز یجنوب

 هیناح دو به تهران ،یعیطب یهایناهموار دید از. دارد مساحت
 ات البرز یهاهیکوهپا از. شودیم میتقس یدشت و یاهیکوهپا
. دارند وجود یپرشمار بزرگ و کوچک یهاتپه ،یر شهر جنوب

 و درجه 21 تا قهیدق 11 و درجه 21 در زین ییایجغراف نظر از
 و درجه 32 تا قهیدق 31 و درجه 32 و یخاور طول قهیدق 33
: 1333 همکاران، و ریبازگ) دارد قرار یشمال عرض قهیدق 11

 از یمتر 1322 تا 322 ارتفاع از تهران یکنون گستره(. 112
 جنوب به شمال از ارتفاع نیا است؛افتهی امتداد ایدر سطح

 شمال در ش،یتجر دانیم در ارتفاع مثال، یبرا. ابدییم کاهش
 لومتریک 12 که آهنراه دانیم در و متر 1322 حدود شهر

: 1333 همکاران، و نژاد یحاتم. )است متر 1122 است، ترنییپا

17 Fieed 
2 Crisis 
3 Disaster 
20 Brent 
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 نیچهارم و ستیب ت،یجمع نفر 3113331 با شهر نیا(. 22
 مارشبه ایآس باختر شهر نیترتیپرجمع و جهان تیپرجمع شهر

 تیپرجمع شهرکلان نیسوم زین تهران شهرکلان. رودیم
 1,13 سالانه تهران، در تیجمع رشد زانیم. است انهیخاورم
 دیتول کل در تهران سهم ،1332 سال آمار اساس بر. است درصد

 از یمین اختصاص با و است درصد 21 رانیا یداخل ناخالص
. دارد رانیا اقتصاد در یمهم نقش خود، به کشور صنعت بخش

 و ساله 22 افق با تهران، جامع طرح نینخست ،1311 سال در
 شد هیهت گروئن کتوریو و انیفرمانفرمائ زیعبدالعز تیمسئول با

 تهران شهر توسعه یقانون یمبناها نیترمهم از تاکنون که
 منطقـه 22 به اداری تقسـیمات نظر از شـهرتهران،. استبوده

 ران،یا آمار مرکز) شـودمی تقسـیم محلـه 312 و ناحیـه 123 و
با  تهران یشهردار 2 منطقه(. 1332 تهران، یشهردار ؛1332

 11) یاریشورا محله 32 و هیناح 3 به نفر 132,213جمعیت 
 درش اثر در منطقه اعظم قسمت. شودیم میتقس( یزیمم محله

. ستا گرفتهشکل یدفع و شتابان صورت به ساز و ساخت عیسر
 شودیم شامل را یآزاد ابانیخ هیحاش که تریمیقد یهاقسمت

 ،یمسکون منطقه نیا یکاربر عمده. گرددیبرم 12 دهه لیاوا به
 یاقتصاد مهم یعملکرها از. است سبز یفضا و بزرگراه و راه

 پس عیوس یتجار مراکز وجود که بوده یتجار تیفعال منطقه،
 یشهر یتجار مرکز کی منشا که ادمانی یتجار مرکز احداث از
 و اشتغال جاذب مناطق نیا دارد، برعهده را یفراشهر و

 بود خواهد یاقتصاد توسعه نهیزم در یعیوس یهاتیفعال
 هرانت شهر مناطق دیگر به نسبت نقدینگی بالای جذب(. همان)
 هایشاخص مناسب شرایط و نسبی یافتگی توسعه به توجه با

 ـ طبیعی برجسته هایویژگی وجود کنار در یافتگیتوسعه
 اقتصادی ساختار شاخص وجه منطقه، سطح در مصنوعی

 تا تهران شهرداری 2 منطقة فضایی سازمان. باشدمی منطقه
 عناصر. است شده واقع تهران هندسی مرکزیت بر حدودی

 مقیاس که حکیم و همت هایبزرگراه نظیر مهمی ساختاری
 این ساختاری و کارکردی اهمیت. گذرندمی آن از دارند شهری
 چندان موردنظر منطقة شهری بافت در هابزرگراه از قطعه

 (.221: 1332 ،2 منطقه یلیتفص طرح) نیست شده تعریف
 12ناحیه و  1نفر جمعیت متشکل از  212,323با  12 منطقه
 و شودمی شامل را تهران شهر تاریخی مرکز اصلی بخشمحله؛ 

 شهری مقیاس) خدمات از زیادی هـایبخـش اسـتقرار دلیل به
 سـطوح اختـصاص نیـز و منطقه در ،(تهران فراشهری و

 و ایفرامنطقه کاربریهای به منطقه ایـن اراضـی از وسـیعی
 شـهر ثقل مرکز عنوان به توانمی را 12 منطقه بالاتر، سطوح
 چهار فاصل حد در تهران بزرگ بازار .کـرد قلمـداد تهـران
 ثقل مرکز خیام، و شوش خمینی، مصطفی خرداد، 12 خیابان

 امتدادهای و دهد،می تشکیل را 12 منطقـه فقرات ستون و
 پذیرش با ـ شمال و جنوب سمت به خصوصبه آن از منشعب
. نندکمی تعیین را منطقه استخوانبندی اصـلی، هـایفعالیت

 فعالیتهای پذیرش با جمعصاحب و جنوبی خیام محورهای
 ویق پیوندهای دارای ایفرامنطقه مقیاس بـا تولیـدیـ  تجاری

 یلتشک را بندی استخوان این جنوبی بخش و هستند بازار با
 فدائیان و رجایی شهید محورهای طریق از امتداد با و دهندمی

: 1333)منزوی و همکاران،  رسندمی آزادگان بزرگراه به اسلام
 .(3ـ  2

 

 شهرداری تهران 22و  2. مشخصات تفصیلی مناطق 2جدول 

 زن مرد کل جمعیت منطقه
نسبت 

 جنسی
 بعد خانوار خانوار

مساحت مناطق بدون 

حریم جمع مساحت ـ 

 هکتار

2 132,213 333,131 321,113 32 231,332 2,3 1,121 

12 212,323 122,121 113,133 123 13,122 3,2 1,121 

 11,212 3,2 2,321,233 33,3 1,311,112 1,312,131 3,113,331 شهر تهران

 (11: 1331مأخذ: )سالنامه آماری شهر تهران، ـ 

( میکلانشهر تهران ـ مأخذ: )ترس ییایجغراف تیموقع. 2شکل 

 نگارندگان

نشریه علمیشهر ایمن؛ دورهی 1؛ شمارهی 11؛ بهار 1111 
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 روش پژوهش -4

 کاربرد مورد در 1312 دهه از که انتقادهایی همه رغم به

 گردید، مطرح شهری مسائل خصوص در کمی هایمدل

 تعداد با و ساده های قالب در چنانچه ریاضی هایمدل

 درک به توانندمی همچنان شوند، تدوین محدودی متغیرهای

پژوهش حاضر در . برسانند یاری شهری هایپدیده از تر واضح

 و ـ موردی زمرة تحقیقات کاربردی است که با روش تحلیلی

 عدم و هاداده ماهیت به توجه با رویکرد کمی انجام گرفته است.

 نـوع از نیز مـسئله در مؤثر متغیرهای رفتار کنترل امکان

 یشهر یآورتاب ابعاد لیتحل لیتحلبه منظور . است غیرتجربـی

ح در سط ییفضا یهاگسست کاهش منظور به بحران طیشرا در

ابتدا به بررسی و تجزیه و تحلیل  کلانشهر تهران 12و  2مناطق 

آمار و مستخرج از مبانی نظری، شامل  مطالعاتیهای شاخص

ها و اسناد طرح اطلاعات اسنادی شامل منابع سرشماری،

حوزه و بلوک  و 21مطالعات طرح تفصیلیفرادست از جمله 

و  پرداخته شد. پس از استخراج  22آماری کلانشهر تهران

 ،2جدول شماره  های مورد مطالعه مطابقشاخصبندی طبقه

اهدف مطابق  معیارها و استاندارسازی کردنعملیاتیاقدام به 

  شد. پژوهش

 کلانشهر تهران 22و  2. معیارهای اصلی و فرعی ارزیابی ابعاد تاب آوری مناطق 2جدول 

                                                                                                                                                                                 
ها و مطالعات کاربری اراضی )وضع موجود( در ارتباط با سرانه 21

 های مناطق. کمیت

 .1931مربوط به سال  22

 عمر بنا )سال( کیفیت بنا نوع سازه معیار اصلی
تعداد 

 طبقات

سطح اشغال 

 )متر(

ضریب 

محصوریت 

 )متر(

تراکم 

ساختمانی 

 )درصد(

 زیر معیار درجه تاب آوری

 12ـ  122 +12 ـ12 1 2ـ  12 نوساز اسکلت فلزی تاب آوری بالا

تاب آوری 

 متوسط
 132ـ  122 2ـ  12 12ـ  12 2 12ـ22 قابل نگهداری اسکلت بتونی

تاب آوری 

 ضعیف
 212ـ  132 2ـ  2 12ـ  32 3 22ـ  32 مرمتی آجر و آهن

تاب آوری بسیار 

 ضعیف

 +212 1ـ  2 32ـ  122 1 +32 تخریبی بلوک سیمانی

 ترکیبی
بنای تاریخی 

 )فرسوده(
 ـ 2,2ـ  1 ـ 2 ـ

 فاقد تاب آوری
 ـ ـ ـ +1 ـ ـ خشت و چوب

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 معیار اصلی

فاصله از 

های کانون

 خطر

دانه بندی 

 )متر(

فاصله از گسل 

 )متر(
 تعداد واحد 

سازگاری 

 کاربری
 نمای بنا )درصد(شیب 

 زیر معیار درجه تاب آوری

 سیمان 2ـ  1 کاملا سازگار ـ +12222 +1222 +2222 تاب آوری بالا

تاب آوری 

 متوسط

ـ  1222

3222 
 122ـ  1222

ـ  12222

1222 
 آجر نما 1ـ  2 سازگار 1

تاب آوری 

 ضعیف

ـ  3222

2222 
 222ـ  122

ـ  1222

2222 
 سنگ 2ـ  2 نسبتا سازگار 2
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 میانگین بندیموجود در خوشههای روشاز  نخستبخش در 
ی هاداده یدهسازمان هاآناز استفاده با که شد  استفاده 23فازی

البته ها صورت گرفت. خوشهیا  هاگروهمیان در چندمتغیری 
گروه در موارد موجود که یطورهباشیا؛ میان همگنی  براساس

اندازة روش، این در بنابراین، ؛ زیادی دارندشباهت یکسان، 
نیبد کیتکن در کار روش. گرفتقرار تحلیل مبنای  هاسلول

شهر محدودة  براساسها لایهتمامی  از ابتدا که بود صورت
متر  112 سلولاندازة با  21اقلیدسی و منهتنفاصلة تهران، 
 Asciiفرمت به ها لایهسپس شوند. رستری ها لایهتا  شدگرفته 

 22متلبی افزارنرممحیط به کردند و تغییر شدند و پردازش 
بندی خوشهدستور ی، سازیسماتراز پس شدند. داده انتقال 

                                                                                                                                                                                 
23. Fuzzy C-mean Clustering (FCM) 

24. Euclidean Distance and Manhatan 

انتقال داده شد  ArcMapمحیط به خروجی بار دیگر و اجرا، 
 وضعیت خروجیهای نقشهو نهایی های وتحلیلیهتجزتا 
مربوط اطلاعات و آمار ابتدا دوم بخش در  تهیه شود. آوریتاب
مبنای و شد آوری جمعیت معیارها کمو کیفیت وضعیت به 

لایة  31از بیش ها نقشهزیاد تعداد دلیل بهگرفت. قرار تحلیل 
نهایی های نقشهپژوهش تنها این در که شد استخراج نقشه 
برای آن مقادیر محاسبة و ها دادهی آورجمعاز پس . شدآورده 

مقایر فازی، بندی خوشهو  21یابیمیانروش از استفاده با مناطق 
روش شد. با توجه به اینکه در ترسیم آوری نهایی تاب

Ordinary Kriging جهت میان و فاصله که شود فرض می
روی بر سنجش، هر مقیاس محدودة ر دپارسل یا بلوک آماری 

2۹. Matlab 

26. Kriging 

آوری بسیار تاب 

 ضعیف

ـ  2222

1222 
 322ـ  222

ـ  2222

3222 
 2ـ  12 نسبتا نا سازگار 3

پنل 

 آلومینیوم

 222ـ  322 -1222
ـ  3222

2222 
 فاقد نما +12 ناسازگار 1

 فاقد تاب آوری
 ـ کاملا نا سازگار 2 122ـ  1221 122ـ  222 ـ

درب و 

 کرکره

 شیشه ـ ـ +1 -1222 22ـ  122 ـ

 معیار اصلی
تراکم جمعیت 

 )نفر در هکتار(

نسبت کاربری 

 تجاری 

نسبت کاربری 

اداری ـ 

 سیاسی

شاخص 

اختلاط 

 کاربری

نسبت کاربری 

 صنعتی

نسبت کاربری 

 شبکه معابر

نسبت 

کاربری 

فضای سبز و 

بهداشت و 

 درمانی

 زیر معیار درجه تاب آوری

 +12 +32 -1 2ـ 2,3 -2 -3 -12 تاب آوری بالا

تاب آوری 

 متوسط
 1ـ 12 22ـ 32 1ـ 2 2,3ـ 2,2 2ـ 3 3ـ 2 12ـ  12

تاب آوری 

 ضعیف
 2ـ  1 13ـ  22 2ـ  3 2,2ـ 2,1 3ـ  1 2ـ  1 12ـ  12

تاب آوری بسیار 

 ضعیف

 1ـ  2 13ـ  13 3ـ  1 2,3 2ـ  1 1ـ  3 32ـ  32

 3ـ  1 12ـ  12 1ـ  2 2,3 3ـ  12 12ـ  12 32ـ  112

 فاقد تاب آوری
 -3 -12 1ـ  1 1 12ـ  12 12ـ  22 122ـ  122

 ـ ـ +1 ـ +12 +22 +122

نشریه علمیشهر ایمن؛ دورهی 1؛ شمارهی 11؛ بهار 1111 
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ی یکارابهترین وقتی روش این گذارد. میتأثیر مکانی بستگی هم
آگاه ها دادهجهت چولگی ای فاصلهبستگی هماز که دارد را 

حالت از یابی میانروش در این است که نکتة مهم باشیم. 
ش نمایبرای شده انترپولهمقادیر از  کهشود میاستفاده تخمینی 
است، نشده ی آورجمعها دادهکه مکانی در تغییرات اتفاقی 

داده توزیع بودن نرمالاز باید ابتدا بنابراین، ؛ کندمیاستفاده 
نمودار از نمایش این وضعیت، برای داشت. اطمینان 

QQPLOT بر آمده است.  2شماره  شکلدر که  شد استفاده
و زیاد بسیار مستقیم خط به  هادادهنزدیکی این مبنا، میزان 

 یراب) یاحتمال ییزادرون سبب به مناسبی دارند.نرمالیتة ، هاداده
ط های جمعیتی و نقاکاهش فاصله از بلوک آوری باتاب یوابستگ مثال،
 از (افزایش نقاط گسست) وقفه با وابسته ریمتغ وجود و سو کی از ثقل
 روش. میهست یابزار یرهایمتغ از استفاده از ریناگز گر،ید یسو

 با که است ییهاروش جمله از (21GMM) افتهی میتعم یگشتاورها

 ابستهو و یحیتوض یرهایمتغ نیب ییزادورن یابزار یرهایمتغ از استفاده
 در را OLS زن نیتخم بیار مشکل و( 1333 ویل، سامر) برطرف را

 ادهاستف روش، نیا در. ندارد مدل در وقفه با وابسته ریمتغ وجود طیشرا
 وضعیت رییتغ یبرا یابزار یرهایمتغ. دارد تیاهم یابزار یرهایمتغ از

 ریتأث حتتجمعیت را  تمرکز یا تفرق مکانیزم که هستند ییآنها آوریتاب
ز ، درجه تمرکجمعیتینقاط ی فاصله از رهایمتغ از نجایا در. دهندیم قرار

 ستفادها یابزار ریمتغ عنوان به شاخص اختلاط کاربریو تفرق و همچنین 
درستی انتخاب متغیرهای ابزاری  23Jآماره  GMMشده است. در روش 

ضربدر تعداد مشاهدات، دارای یک توزیع کای دو با  Jآزماید. آماره را می
 و تعداد ضرایب تخمینیدرجه آزادی برابر اختلاف تعداد متغیرهای ابزاری 

فرضیه صفر مبنی بر مناسب نبودن متغیرهای ،  3است. جدول شماره 
توان گفت کند. بنابراین میدرصد رد می 2داری ابزاری را در سطح معنی

اند.که متغیرهای ابزاری تحقیق درست انتخاب شده

 

 (J-Statistic)آزمون  یابزار یرهایآزمون مناسب بودن متغ. 3جدول 
P – Value J-Statestic 

2,13 3,221 

 
 ها داده بودننرمال توزیع QQPLOT نمودار .2 شکل

 
 یابیمیانروش  -0

                                                                                                                                                                                 
27 General Method of Moments 

از عبارت  Eviewsدر نرم افزار  Jبرای محاسبه آماره کای دو از آماره  28 
 شود:زیر استفاده می

scalar overid=eq_gmm.@regobs*eq_gmm.@jstat 
scalar overid_p=1-@cchisq (overid,1) 

نازم  overidکند که با عنوان عبارات اول، آماره کای دو را محسابه می
کند که همان را محاسبه می p-vlueمقدار  گذاری شده است. و عبارت دوم،

overid-p  .استeq_gmm  در عبارات بالا نام معادله تخمینی در نرم افزار
 .است

mailto:overid=eq_gmm.@regobs*eq_gmm.@jstat
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 معیارهر برای ، مناطق پهنة در آوریتاب ارزیابیاول مرحلة در  

 نوعی روش کریجینگ .شد استفاده 23آمارینزم یهاروش از
ل اواصل و وزنی متحرک میانگین  منطق بر که است تخمین

ااُریب ن گرینتخمبهترین گفت توان میو استوار است جغرافیا 

-تعیین می 1رابطة از اده استفبا گر تخمیناین آید. شمار میبه

یا وزن      تخمینی،پارامتر             1معادلة در شود. که 
میمعلوم پارامتر            وام  iنمونه به وابسته کمیت اهمیت 

باشد

 :1طة راب
  (FCM) فازیبندی خوشه -6

دســتهاز  ایمجموعه به هاداده تقســیم بندی،خوشــه از هدف
 سایر هایداده از دسته نزدیکی هر و شباهت آن در که هاست
 یبندخوشه برای مختلفی هاییتمالگور .بیشتر است هادسـته

ــده  ارائه ــت کهش  ابتکاری، روش به توانمیها آن ةجمل از اس
 .کرد اشارهکردن افراز روش به یبندخوشـه ومراتبی سـلسـله
 هستندکننده افراز هایروش فازی، بندیخوشـههای الگوریتم

می کار به هاخوشه از ایمجموعه به هاداده تخصیصبرای  که
به که هـــدف تابع یـــک از استفاده با هاالگوریتم این در .روند

به مـــوجود هایداده رود،می کاربه ارزیابی شـــاخص نوانـــع
بستانی، و )افراخته شـونـد مــی بندیخوشــه بــهینه صورت
 فــازیبنــدی خوشـــه روش پژوهش، این در(. 211: 1333

ــبه ــیبرنامه یلةوس ــد.اجرا متلب  افزارنرم محیط در نویس  ش
ــد،پارامتر  دو حداقل باید مدل این ورودی اینکه دلیلبه  باش

کالبدی، اجتماعی و مختلف  اطلاعاتیهای لایهو ها داده پارامتر
 آوری مناطق نمونهوضــعیت تابســنجش بحث در  اقتصــادی

شده  ارائه فازیی بندخوشه هاییتمالگور ادامه درشد. استفاده 
مطرح  (1331)بزدک و  (1311)دان را  FCMالگوریتم  .است

ـــهروش بیـان  منظوربـهکردنـد.  (، FCM)ی فازبنـدی خوش
بندی خوشــههدف گیرد. میقرار مدنظر  هادادهاز ی امجموعه
ـــتهفـازی،  ـــه  Cتعداد به ها دادهبندی دس ـــت. این خوش اس
درجة آن در که  ماتریس                    صورتبهبندی خوشه

زیر  صورتبهاست  ام Cخوشه  به kداده تعلق       و عضویت 
 شود:مدل می

 :2 ةرابط 
 

 :3ة رابط
 

 :1رابطة 
 

از هاست. دادهتعداد  Kو ها خوشهتعداد  i، 1و  3، 2روابط در 
ــان توان میدیگر طرف  رابطة هدف تابع کردن کمینهبا داد نش

 موجودهای دادهخوشــه از هر در موجود های شــباهت داده، 2
 بیشتر است.دیگر های خوشهدر 

 :2رابطة 
 

ـــت یک از  تربزرگعددی  m، 2رابطة در  درجة میزان که اس
خوشة مرکز       ها،دادهبردار        کند،میکنترل را عضویت 

i هاست. خوشهمراکز و ها دادهاقلیدسی میان فاصـلة نیز   و ام

که شود بیان میهایی شاخصها، دادهبندی خوشـهمباحث در 
باید ، 2کردن کمینهبرای هستند. ها خوشـهمراکز مبنای  غالباً

 شوند:هنگام بهمختلف  تکرارهایدر  1و  1همواره 
 

  :1رابطة 
 
 
 

 :1رابطة 
 

از ام  Kداده عضـــویت درجـة     ،1و  1روابط در 
ـــتــة  الگوریتم اجرای اســــت. ام ( t+1)تکرار در ام  Cدس

 است:بوده زیر مراحل دارای پیشنهادی 

ـــفر برابر را  tمقـدار . 1  اولیهکد یک و نظر بگیریـد درص
 ایجاد کنید.        

                                                                                                                                                                                 
2۵. Geostatistical Wizard 

ــهمراکز تکرار، هر در . 2 ــتفاده با را  هاخوش  1رابطة از اس
 انتخاب کنید. mبرای مقداری را و محاسبه، 
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کد و کرد محاسبه ( 1)رابطه از اسـتفاده با را             .3
خوشه نقشة یتدرنها. هنگام شدبه ام ( t+1)تکرار در را یه اول

 نقشة روی آوریوضـعیت تابمنظور به بهینه یهامکان بندی
 هایموقعیت 1 در جدول. شــد آورده هالایه مقایســة شــهر و

 نشان C-means بندیخوشـه یهامدل در اطلاعاتی مختلف
-C بندیخوشــه هایمدل جامع چارچوب. داده شــده اســت

means، ــه تحلیل را برای لازم زمینة ــایر ایخوش ورودی س
 .کندمی فراهم فازی یا قطعیهای 

 

 C-Meansی بندخوشهی هامدلدر  آوریسنجش وضعیت تاب اطلاعاتیمختلف های موقعیت .4جدول 

 عمومیاطلاعات  اطلاعاتیپارادایم  نوع

 
A 

 

 

 ها(خوشهو ها دادهبودن )قطعیکامل قطعی پارادایم 

 

 

Xij دهندة نشانj  ء یش درشده مشاهدهقطعی متغیر امینi  

 

 
B 

 

 

 

بودن قطعیو ها دادهبودن فازی) جزئیفازی پارادایم 

 ها(خوشه

 

aij و مرکز، دهندة نشانBij پراکندگی دهنةه نشانi  امین

تابع طورمعمول بهاست. ام  iدر شیء شده مشاهدهفازی متغیر 

 شود.تعریف می فاصلهدر عضویت( )تابع پارامتریک 

 
C 

 

 

بودن فازیو ها دادهبودن )قطعیجزئی فازی پارادایم 

 ها(خوشه

 

Xij دهندة نشانj  ء یش درشده مشاهدهقطعی متغیر امینi  

 
D 

 

 

 ها(خوشهو ها دادهبودن )فازیکامل فازی پارادایم 

 

Xij دهندة نشانj  ء یش درشده مشاهدهفازی متغیر امینi  ام

 است.

 گرافیکینمایش  نظریاطلاعات  نوع

 
A 

 

  

 
B 

 

 
 

 
C 

 

  
 

 
D 

 

  
  

 (D’Urso and Giordani, 2006: 1499ـ مأخذ: )
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 هاداده فرآیند پژوهش و ارزیابی .3 شکل

 هابحث و یافته -7
 نییتع یبرا یواحد ضـــابطة و اریمع اســـتنتاجاول: مرحلة 

 پردازش از فرایندمرحله چندین  مســتلزم ،آوریوضــعیت تاب
ـــتنتـاج و  Arc Gisافزاری نرممحیط در  محیط در فازی اس

دسته براســاسو اول مرحلة در که صـورت اسـت. بدینمتلب 
مرحله، این در شــود. می حاصــلمتغیرها مجموعة اولیه بندی 

 ,Shp)مختلف های فرمتبا  موردنظرهای لایهتمامی  خروجی

Xls, Txt,… ،) یافزارنرممحیط در Arc Gis صـــورتبه 
Shp (Geodatabaseبه ) شوند. بُرداری ها لایهتا دسـت آمد

شدند. اضافه  تهران شهر 12و  2مناطق  پایهنقشـة به سـپس 

ــر، اعمال پردازش منظوربه ها و انجام چندین لایهکردن یترس
لایهتمام  و منهتن از اقلیدسیفاصلة ، FCMر روش دستور د

 شهرمحدودة  براساس( آوریزیرمعیارهای تاب)اطلاعاتی های 
مقدار ســلول در هر که صــورت ینبدشــد. مشــخص  و مناطق

سلول بود. آن ارزش بیانگر که عددی قرار گرفت از مشـخصی 
ماتریس در شهر مناطق منتخب نقشة محدودة صورت این در 

ــی  ــد نمایش ارزش عددی مقدار حاوی ســلول هر که داده ش
مراحل در اعداد این بود.  هاCell Sizeهمان مشــخص یعنی 

فرایند خوشــهدر که هایی بودند دادهنهایی ماتریس همان بعد 
فرایند این نهایی مرحلة  1شکل شـدند. در بندی اسـتفاده می

 نشان داده شده است. متغیرهای ابزاری تحقیقلایة برای 

 
اولیهماتریس تشکیل و سلول هر ارزش تعیین برای  معیارهای ابزاری تحقیقشدة رسترینقشة . 4 شکل   
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حجم اندازه، بودن به متفاوت توجهبا مرحله این در دوم: مرحلة 

با آن، ابعاد و  هاCellsizeاطلـاعاتی، اندازة لـایـة هر ابعـاد و 
و هماهنگ  31رستریمحاسـبات و  32ییفضـا یلتحلتنظیمات 
ســازی شــود. یکســانها لایهتمامی خروجی تا  شــدیکنواخت 

ـــپس ـــورتبهها یهلااین از هریک خروجی  س و  Geotiff ص
فرمت این است  لازم. شدگرفته  Ascii (txt)به  رسترتبدیل 
ها لایهمنظور این ی برا. باشد خوانا متلب طیمح در هایخروج

ـــدند و تبدیل  Geotiffو  Ascii (txt)بـه ها آنخروجی ش
ـــدگرفتـه  افزار نرم بـا( txt)خروجی هـای لـایـهانتهـا در  .ش

Notepad  ــدند. کردند و تغیر ــورت این در پردازش ش هر ص

و طول مختصات در آن ماتریس است که یک حاوی  txtفایل 
نقشــه لایة هر عددی ارزش و ســتون، و ســطر تعداد عرض، 

(Cell Sizeدیـده میهـا ) ـــود عنوان یـک در همگی کـه ش
(header ) به انتقال ی خواناســازبرای وند. شــمیداده نمایش

ــت زیر جدول حاوی که را مربوط عنوان باید متلب، محیط  اس
 شــماره جدولبماند. در باقی ماتریس یک تنها حذف کنیم تا 

 اطلاعاتیهای لایهتمام برای  txtفایل هر عنوان مشـخصات  2
ـــدهپردازش در  و 2برای منطقه  31×23مـاتریس یـک در  ش
نشان  FCM روشدر برای  12برای منطقه  21×33ماتریس 

 داده شده است.

 FCMروش برای  txtفایل هر ( header)عنوان اطلاعات . 0جدول 

 ماتریسمشخصات  )ماتریس(ها داده منطقه بندیخوشهروش 

 

 

 

FCM 

2 

31 Ncols  ستون()تعداد 

23 Nrows  سطر()تعداد 

21,22,33 Xllcorner  نقطه(ترین طولی)مختصات 

32,12,3 yllcorner  نقطه(ترین عرضی)مختصات 

112 Cellsize  سلول()اندازه 

3333- NODATA_value  نشده(یافت ای داده)ارزش 

12 

21 Ncols  ستون()تعداد 

33 Nrows  سطر()تعداد 

21,21,13 Xllcorner  نقطه(ترین طولی)مختصات 

32,33,33 yllcorner  نقطه(ترین عرضی)مختصات 

112 Cellsize  سلول()اندازه 

3333- NODATA_value  نشده(یافت ای داده)ارزش 

 
 توابع از ها،خوشــه جدایی میزانســنجش  برایســوم: مرحلة 
ــله ــتفاده ایفاص ــود. می اس ــله توابعاین جمله  ازش  تابع فاص

 ارکبه زمانی اقلیدسی تابع. است 32منهتن ةفاصل تابع ،یدسیاقل
 ریتأث و داشته باشند وزن یبررسـ مورد پارامترهای که رودمی

 توجه با این پژوهش در .شود مشخص بیشـتر هاآن در فاصـله
تأثیر و وزنی ارزش  دارایها، شاخصو پارامترها  تمام ینکها به

پس است.  شده استفاده اقلیدسی فاصلة تابع از فاصله هستند،
مرحله این در قبل، مرحلـة دو در هـا لـایـهتغییر و پردازش از 

استفاده با که صورت ینبدشـوند. میمتلب محیط وارد ها داده
ـــتورهـای از  خروجی  هاآناز که قبل های یلفابـازخوانی دس

یا ها لایه و محیط(این در  loadیا  Geotiffread)شد گرفته 

                                                                                                                                                                                 
30. Spatial Analyst 
31. Raster Calculator 

دستور شدند. سپس اضـافه  txtیا  Geotiff هاییلفاتمامی 
 :شد اجراء FCMو  k-meansی بندخوشه

 شوندمییدا پ هاداده ماتریس تمامی مقادیر اعدادی از ابتدا. 1
 3333 مقدار با( no data value) نامعلوم ارزشی کمیت که

 کنار هاداده ماتریس تمامی از مقادیر این . سپسداشته باشند
 نابرابر ماتریس عناصر تمامی عبارت دیگر، به. شوندگذاشته می

ـــود:داده میقرار  -3333 با  )اطلاعات( idx~= -9999) ش
 .است( آمده 2 جدول در بیشتر

 ها،داده ماتریس تمامی برای -3333 مقادیر کنارگذاشتن با. 2
 سطر تعداد برابرکردن برای شد. سـاخته جدیدی هایماتریس

 مقادیر برابر جدید مقادیر بار دیگر ها،ماتریس تمامی ســتون و
 و سطر) عناصر تعداد( idx)) شـودقرار داده می اولیه ماتریس

32 . Manhattan distance 
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ـــتون ـــپس(. جدید ماتریس = قدیم ماتریس( س  تمامی س
ــوندگذاری میجای جدیدی ماتریس در دادها ماتریس  =: ش

[a,b,c,d,..](x )جدید متغیر. 

 k صـــورتبه نتایج تمامی( x) جدید متغیر ســـاختن با. 3
 اجرا k-means دستور شود، سپسقرار داده می قرار مجموعه

خوشه فضای درها را داده ماتریس تمامی کهنحویبه. شودمی
ا ب تفاوت دســته یامرکز به  شــباهت حداکثر برحســب و بندی

 result = kmeans: عبارتی به. بگیرندقرار  گروه 1 در آن،

(x,4). 

 عناصرشد که  سـاخته( r) دیگری متغیرمرحله،  آخرین در. 1
 و داده قرار اولیه هایداده ماتریس برابر را( ستون سـطر و) آن

ــودمی لحاظ آن در نهایی نتیجة  اولیه ماتریس کهنحویبه .ش
ــودداده میقرار  r با برابر ــپس. r = (idx) = result :ش  س

ــوده میجای داد اولیه فرمت در و پردازش را ماتریس بار  و ش
 مناطق نهایی نقشـــة تا شـــودمی وارد Gis محیط دردیگر 
 و 1 جدول. شود حاصل هم به شبیه خوشة 1 براسـاس همگن

 .دهدمی نشان را عملیات یندآفرکلی نتایج 1
 

 آوریبرای زیرمعیارهای تاب متلب طیمح در FCM دستور اجزای ندیفرا. 6جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Matlab 2010 افزارنرمـ مأخذ: 

 

 به ازای معیارهای تاب آوری بندیدر روش خوشه ییفضا یخطا مدل ML نیتخم و FCM نیتخم جینتا. 7جدول 

 Rupture index Spatial Error Model Mean مدل ـ متغیر توضیحی

 tآماره  ضریب tآماره  ضریب 
منطقه  2منطقه 

12 

 بنا عمر، بنا تیفیک، سازه نوع

 (سال)
***2,223- 1,111 ***,23212- 2,133 

3,221 1,221 

، (متر) اشغال سطح، طبقات تعداد

 (متر) تیمحصور بیضر
1,212- 2,221- 3,211 2,231- 2,331 2,112 

 از فاصله، (درصد) یساختمان تراکم

 یبنددانه، (درصد) خطر یهاکانون

 (متر)

***31,211- 1,222- ***3,212 3,333- 3,321 3,311 

، واحد تعداد، (متر) گسل از فاصله

 یکاربر یسازگار
***221,1 13,231 ***132,22 3,233 2,311 3,311 

 تراکم، بنا ینما، (درصد) بیش

 (هکتار در نفر) تیجمع
2,121 2,231- 2,2213 3,322 2,311 2,331 

 یرکارب نسبتی، تجار یکاربر نسبت

 اختلاط شاخصی، اسیس ـ یادار

 یکاربر

***2,2221- 1,132 ***1,3311 2,322 1,331 1,112 

1. [center, U, obj_ fcn] = fcm (data, cluster_n) 
2. data = rand (100, 2); 

3. [center, U, obj_ fcn] = fcm (data, 2) 
4. Plot (data(:,1)(, data (:,2,'o'); 

5. )index1 = find)(U(1,:) == maxU); 

6. )Index2 = find) (U(2,:) == maxU); 

7. line (data (index1,1), data (index1, 2),'linestyle','none',… 

8. line (data (index2,1),data (index2, 2),'linestyle','none',… 
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 یاربرک نسبتی، صنعت یکاربر نسبت

 یفضا یکاربر نسبت، معابر شبکه

 یدرمان و بهداشت و سبز

***2,211 3,231- **23,33 3,131- 1,111 2,231 

λ - - 323/2 3,211 

CONSTAVT 
***213,2 3,331 ***32,331 1,222 

2R 2,122 2,221 

Log likeliohood 1,1221- 1,222 

Akaike info criterion 11,221 1,211 

Schwarz criterion 112,111 32,221 

Tese Value Prob Value Prob 

Breusch- Pagan 3,223 2,221 11,223 2,222 

Koenker- Bassett 1,233 2,223 - 

Likelihood Ratio - 12,233- 2,1222 

2,12  0p<  ،2,22 00p<  ،  2,21 000p< 

 
 روش از استفاده با یبندخوشه ریمقاد همراه به معیارهای ارزیابی یتمام یبرا دستآمده به نقشة کلاس چهار. 0شکل 

FCM 

 2، در سطح معناداری ML و FCM نیتخم جینتابر اساس 
در مقابل هر دو مدل وقفه و خطای درصد مدل دوربین فضایی 

 خطای استاندارد وشود. با توجه به اینکه نتایج فضایی رد می
نیز مزید برتری مدل خطای فضایی در مقابل  شاخص گسست

فضایی است، لذا مدل فضایی مورد  گسست شاخصمدل 

، مدل خطای فضایی آوریارزیابی وضعیت تاباستفاده در 
ت که مفهوم اثرات فضایی در لازم به ذکر اس خواهد بود.

های مختلف فضایی تفاسیر متفاوتی دارد. وجود اثرات مدل
فضایی در مدل خطای فضایی میین وجود وابستگی فضایی در 

ناشی از  اجزا اخلال مدل است، به این معنی که شوک وارد
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ت دیگر نیز سرای مناطقبه تمامی  منطقهیک  گسست فضایی
ات فضایی در مدل خطای فضایی کند. به عبارت دیگر اثرمی

در واقع مدل خطای فضایی میین موقعیتی است . سراسری است
، خود بندیروش خوشهکه در آن متغیرهای حذف شده از 

مشاهده نشده، از یک  هایشوکهمبستگی فضایی دارند، و یا 
 دلم پذیرش دیگر عبارت . بهکنندالگوی فضایی پیروی می

وابستگی فضایی در مدل  که است معنی این به فضایی خطای
مطابق  .وجود دارد اما علل چنین وابستگی قابل شناسایی نیست

دار ( در سطح بالایی معناλنتایج ضریب خودهمبستگی فضایی )
وضعیت است که مؤید وجود وابستگی فضایی در اجزا اخلال 

 متراک، بنا عمر بنا، تیفیک سازه، نوع زیر معیار 1و  آوریتاب
ی در ارتباط با بنددانهو  خطر یهاکانون از فاصله، یساختمان
وارد بر  بحراناست. به این معنی که  وضع موجودهای کاربری

واهد خنیز سرایت  مناطق کلانشهر تهران، به دیگر منطقهیک 
. به عبارت دیگر ضریب خودهمبستگی فضایی نشان کرد
 منطقهیک  در آوریکاهش یا افزایش وضعیت تابدهد که می

متغیرهای کت وارد بر وتا چه میزان متأثر از ش یا محله شهری
 است. شهر بوده محلات و مناطقدر سایر ابزاری یا زیر معیارها 

 ضریب، تیتفرق جمع ای، درجه تمرکز موجود معیارهایبین  در
جاری های تنسبت توزیع کاربریو  فاصله از گسلیا  محصوریت

 2آوری مناطق ضعیت تابوترین عوامل مؤثر بر به عنوان مهم
 و سبز یفضا یکاربر نسبت معیارهای .اندشناخته شده 12و 

، دارای اثر منفی بر کنترل هایبه عنوان متغیر یبنددانه
و  است بوده آوریوضعیت گسست فضایی و متعاقبا درجه تاب

با  2منطقه در سطح بالایی معنادار است؛ به این معنی که 
ری بندی بزرگتر، و نسبت کارب، دانهبیشترفاصله با  هایکاربری

امل لذ عد. انداشته آوری بالاتریتاب، فضای سبز و باز بیشتر
 آوریاثرگذار بر وضعیت تاب دافعهیکی از عوامل  اختلاط کاربری

 نوع. یکی دیگر از متغیرهای مهم مورد مطالعه، شودقلمداد می
سال ، نتایج است. مطابق مصالح بکار رفته در کاربری مسکونی

ه دارد. ب آوریتابنوسان اثر منفی و معنادار بر  ساخت و مصالح
سال ساخت پایین و مصالح با  محلات و مناطقاین معنی که 

 سطحد. همچنین شاخص انداشتهکمتری  آوریتاب، ضعیف
، مرکزیت محله یا منطقهی اسیسـ  یادار یکاربر نسبتو  اشغال

مناطق اثر مثبت و معنادار دارد، یعنی  آوریکاهش تابدر مدل 
ه ب اداری تقسیمات سیاسی ـاز  بالاتری جایگاهکه  و محلاتی

نگر د. این امر بیاانداشتهبالاتری  ناپایداری اندخود اختصاص داده
تاب آوری  افزایشو یا  کاهشدر  تقسیمات کالبدیمحوریت 

 .است مناطق
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 های فضاییدر سطح محلات و پهنه آوری مناطق مورد مطالعهنهایی ارزیابی وضعیت تاب . نتایج 6شکل 

 

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه -8
 ربراب در مقاومت تیتقو یبرا اقدامات یابیارز و مناسب یطراح

 از یعیوس فیط لیتحل و هیتجز اساس بر دیبا هرگونه بحران
 و یاقتصاد ،یتیریمد مختلف طیشرا آن در که باشد، وهایسنار

 قرار شیآزما مورد تیریمد یهانهیگز وی رساختیز ،یاجتماع
 ،ینیرنششه شیافزا و توسعه کالبدی نکهیا به باتوجه. رندیگیم

 کی یبرا یشهر یزیربرنامه تیریمد در یبزرگ یهاچالش
یشینه پدر ارتباط با و ، در این زمینه کنندیم جادیا داریپا ندهیآ

 یزادیپر ،(1333) همکاران و مقدم یسلمانهای پژوهش و یافته
  ورچوچ و( 1333) همکاران و نژادیحاتم ،(1333) همکاران و
شاخص وضعیت با تأیید ضمنی نتایج، ( 2212) همکاران و

-می ریتأث شهرمناطق  کالبدی و غیر کالبدی منابع آوری ازتاب

 رخداد بحراناحتمال  و وضعیت تاب آوری یمکانتوزیع . پذیرد
 و همچنین در سطح محلات تهران شهر 12و  2مناطق  بین در

رد مو هایبررسی و مطالعه معیار نیست. در این میان یکنواخت
زیر  3 در معیار اصلی، 21از میان  دهد کهارزیابی نشان می

باتوجه به سابقه  2، منطقه بنا عمر و تیفیک سازه، نوع معیار
گیری و همچنین محلات جدیدتر با میانگین خوشه شکل

 3آوری بالاتری ارزیابی شد. در ارتباط با با وضعیت تاب 3,221
 الاشغ سطح طبقات، تعداد، معیارهای ارزیابیمعیار دیگر مورد 

 2,331 خوشه بالاتر با میانگین 2، منطقه تیمحصور بیضر و

 صلهفای، ساختمان تراکمدر ارتباط با زیرمعیارهای  ارزیابی شد.
ی کالبدی، نتایج نشان بنددانهو وضعیت  خطر یهاکانون از

با تراکم ساختمانی بالاتر، فاصله کمتر از  12دهد که منطقه می
با  هابندی ریزتر در برابر با وقوع بحرانهای خطرزا و دانهکانون

، سلگ از فاصلهآوری ضعیف ارزیابی شدند. نتایج وضعیت تاب
دهد که هر ها نشان مییکاربر یسازگارو وضعیت  واحد، تعداد

شهر ری با وضعیت  منطقه ضمن همجواری با گسل تهران ـدو 
بحرانی مواجه می باشند. از طرفی با توجه به قرارگیری منطقه 

در بافت تاریخی و تمرکز و تراکم جمعیت در محورهای  12
ن پذیری بیشتری از خود نشاای، آسیبکانونی با عملکرد منطقه

 تیجمع تراکم و ناب ینما، بیشدهد. در ارتباط با معیارهای می
دهد هرچند تراکم وضعیت بهتری را نشان می 2مجموعا منطقه 

رغم جمعیت و وسعت جمعیت در سطح هر دو منطقه علی
باشد اما با توجه به سیل جمعیت ، یکسان می2بیشتر منطقه 

این منطقه تاب  12شناور مراجعه کننده و ساکن در منطقه 
 یکاربر نسبتایسه مق دهد.آوری پایین تری را نشان می

 اختلاط شاخص ی واسیس ـ یادار یکاربر نسبت ،یتجار
ای و با عملکرد فرامنطقه 12دهد که منطقه ی نشان میکاربر

به سمت بازار و  عموماهای اقتصادی و کالبدی جذب جریان
و همچنین عناصر اداری و سیاسی در ارتباط با  بافت مرکزی

بافت فرسوده ناحیه در برابر هرگونه بحران، ناپایداری و 
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 یکاربر توزیع نسبت آوری کمتری را شاهد خواهد بود.تاب
 و اشتبهد و سبز یفضا یکاربر نسبت و معابر شبکه ،یصنعت

دهد که باتوجه در ارتباط با تاب آوری مناطق نشان می درمان
های خدماتی و ، عمده فعالیت12به کارکرد و نقش منطقه 

تجاری و تا حدودی مشاغل نیمه صنعتی در این منطقه استقرار 
های ارتباطی و دارند. از طرفی با توجه به نقش شریان

 و نسبت توزیع 2دسترسی در سطح منطقه  اصلیکریدورهای 
خشی بهای فضای سبز و باز این منطقه وضعیت رضایتکاربری

دهد که همچنان آوری نشان میارزیابی وضعیت تاب دارد.
با چالش بیشتری در حوزه بحران روبه رو خواهد  12منطقه 

 توجهبندی نهایی و در ارتباط با سؤال پژوهش با در جمع بود.
 ،ییفضاکم یرینفوذپذ و تخلخل عدم ه،یابن بودن فرسوده به

 یاهگسست بر مؤثر عوامل و تیجمع ییفضا پراکنش یالگو
نتایج نشان می دهد  12 و 2 منطقه سطح در ییفضا ـ یکالبد

آوری در سطح محلات، هر دو که الگوی توزیع و گسست تاب
وضعیت ناپایدارتری را  12منطقه متفاوت و در مجموع منطقه 

محلات شهرک غرب، ، 2ة منطقه محل 32دهد. از میان نشان می
با توجه به  ایوانک، پردیسان شهرک هما، پونک و اسلام آباد

نوساز بودن، نفوذپذیری مناسب و تراکم فضایی و پراکنش 
محله  12آوری بالا ارزیابی شدند. از میان جمعیت با وضعیت تاب

 زاده یحییپامنار، فردوسی و امام ، محلات بازار، ارگ ـ12منطقه 
 یرینفوذپذ و تخلخل عدم ه،یابن بودن فرسوده به توجه با

 رب مؤثر عوامل و تیجمع ییفضا پراکنش یالگو ،ییفضاکم
ی آوریی با بدترین وضعیت تابفضا ـ یکالبد یهاگسست

قیام، کوثر، تختی محلات ارزیابی شدند. این در حالی است که 
 تر نسبت به سایر محلاتآوری مناسببا وضعیت تاب و سنگلج

معیارهای دهد که شواهد موجود نشان می ارزیابی شدند.
تمرکز فضایی جمعیت و فعالیت و عدم نفوذ  فرسوده بودن ابنیه،

ترین پذیری و عرض کم شبکه معابر در مواقع بحران، اصلی
 مطالعهآوری کالبدی مناطق مورد عوامل ناپایداری و کاهش تاب

شوند. با توجه به در برابر مخاطرات فضایی محسوب می
در خصوص مدیریت ریزی شهری برنامهرویکردهای جدید 

ها، بازآفرینی  آوری کالبدی سکونتگاهبحران و افزایش تاب
بندی مداخله فوری در سطح های فرسوده با اولویتپایدار بافت

ولین و مهترین تواند به عنوان امی 12محلات بحرانی منطقه 
فاکتور مطرح شود. توجه به مقررات ساخت و ساز و حریم، سطح 
اشغال و تراکم ویژه در محلات مبتنی بر قوانین شهرسازی هر 
محله به تفکیک مورد تصویب قرار گیرد. تهیه فهرستی 

ها و مخاطرات هر محله از طریق موضوعی از مهمترین چالش
قدامات عاجل باید مورد توجه بندی نوع خطر و الزام به ااولویت

های ساخت و ساز و ضوابط نظام  قرار گیرد. التزام به آیین نامه
خصوصا در ارتباط با توسعه  مهندسی در خصوص توسعه جدید

از  2خصوصا در منطقه  تراکمی و ارتفاعی و رعایت حریم گسل
مورد توجه قرار گیرد. اهم موارد است که باید
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 منابع  -9
 خراسان :موردی مطالعه) ایمنطقه تحولات آینده چالش اقلیمی پناهندگان( 1331) مرتضی نژاد،اسمعیل و عیسی زاده،ابراهیم (1

 .1-13 صص ،13 شماره ،12 دوره توسعه، و جغرافیا فصلنامه ،(جنوبی

 وریآتاب بر تأکید با زلزله ریسک مدیریت بر اجتماعی سرمایة تأثیر بررسی( 1331) شهرام بذرافکن، و امین فرجی، محمود؛ آروین، (2
 .21-1 صص ،(1) 2 اجتماعی، سرمایه مدیریت علمی مجله ،(تهران شهر 3 منطقة: مطالعه مورد)

 مدیریت جامع طرح ،(Japan International Cooperation Agency)، (1332ـ  1331) ژاپن المللیبین هایهمکاری آژانس (3
 .https://www.jica.go.jp/iran/farsi/office/index.htmlبزرگ:  تهران در زلزله از ناشی خسارات از پیشگیری و

 در شهری کشاورزی محیطی شرایط فضایی تحلیل( 1333) معصومه مقبل، و اکبرعلی پور،شمسی زهرا؛ فیروزی، سعید؛ بازگیر، (1
  .122-111 صص ،(1) 1 شهری، ریزیبرنامه جغرافیای هایپژوهش ،(2 منطقة: موردی مطالعة) تهران شهرکلان

 مطالعه) ،(زلزله) طبیعی مخاطرات برابر در شهری آوریتاب کالبدی ابعاد سنجش( 1331) محمد پوراکرمی، و اله حجت پاشاپور، (2
 .1222-332 صص ،(1) 12 انسانی، هایسکونتگاه ریزیبرنامه مطالعات ،(تهران شهر 12 منطقه موردی

 طبیعی مخاطرات برابر در شهری آوری تاب وضعیت تحلیل( 1333) علیرضا رزکانی، کریمی و علیرضا الاسلامی، یخش طاهر؛ پریزادی، (1
 .21-11 ،(31)12, شهری ریزی برنامه و پژوهش پژوهشی ـ علمی فصلنامه(. باقرشهر شهر: مطالعه مورد)

 طرح در بحران مدیریت هایشاخص پذیریتحقق میزان بررسی( 1331) جلال خوشخوان، و محمدرضا اقبال، موسی؛ پورموسوی، (1
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Recent academic literature has emphasized why urban resilience is different from urban 

sustainability. Meanwhile, urban policy programs use these terms almost interchangeably. In this 

research, due to the dilapidation of the building, the lack of porosity and low spatial permeability, the 

spatial distribution pattern of the population, the factors affecting the physical-spatial discontinuities 

in the level of the 2nd and 12th districts of Tehran metropolis are investigated. The current research 

is in the category of applied research, which was conducted with case-analytical method and 

quantitative approach. Considering the nature of the data and the impossibility of controlling the 

behavior of the effective variables in the problem, it is also non-empirical. In order to analyze the 

dimensions of resilience, first of all, 21 study criteria extracted from theoretical foundations, 

including statistics and documentary information, census sources, plans and available documents, 

including studies of detailed plans and statistical districts and blocks of 1396 Tehran metropolis, were 

investigated and analyzed. After extracting and classifying the studied criteria, they were 

operationalized and standardized based on FCM and K-Means clustering methods. Based on this, 

Excel, Arc GIS, Matlab and Eviews software were used for data analysis. The results of this research, 

while examining the difference of physical and spatial dimensions in the resilience of the regions, 

confirm the instability and increase of spatial discontinuities at the level of the studied localities. 

Among the localities of region 2, the localities of Shahrek Gharb, Ivanek, Pardisan of Shahrek Homa, 

Poonk and Islamabad were evaluated with regard to their new construction, proper permeability, 

spatial density and relatively optimal population distribution with moderate resilience status. Among 

the localities of region 12, Bazar, Arg-Pamnar, Ferdowsi and Imamzadeh Yahya were assessed as the 

worst resilience cluster due to the dilapidated buildings, low spatial permeability, spatial 

concentration of the population, and increased physical-spatial discontinuity. 
 

Key Words: Urban resilience, crisis, spatial discontinuity, fuzzy mean clustering (FCM), regions 2 and 12 of 

Tehran. 

نشریهی علمی شهر ایمن 

Abstract:  


