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مقدمه
روند فزاینده در شدت و وسعت بحرانها ،مدیریت بحران و کاهش آسیبپذیری ،انسانها و اجتماع تحت تسلط آنها را
به تفكر بیشتر واداشته است .بهطوریکه انسان از زمانهای گذشته تجربۀ زندگی در دهكدهها ،شهرهای کوچک و بزرگ
را آموخته و سكونتگاهها را متناسب با نیاز و شرایط تكنولوژیكی و اقتصادی -اجتماعی زمان احداث کرده است .در
دهههای اخیر تغییراتی اساسی در دیدگاههای نظری بحران و آسیبپذیری روی داده است .مثالً ،برخالف دیدگاه رفتاری
به بحران ،براساس دیدگاه ساختاری (اسمیت و همكاران ،)2004 ،بحرانها دیگر حوادث شدید صرفاً ایجادشده توسط
عوامل طبیعی نیستند ،بلكه آنها اکنون بهعنوان مشكالت حلنشدة توسعه نیز درنظر گرفته میشوند (مک اینتری،
 .)2004درواقع ،امروزه ،اینكه توسعه و بحران ارتباطی بینهایت نزدیک و پیچیده دارند به باوری عمومی و رایج تبدیل
شده است و این حقیقت را تصریح میکند که توسعه و مدیریت بحران هر دو به سمت کاهش آسیبپذیری معطوف
شدهاند .بنابراین ،در دهههای اخیر ،بهویژه از دهۀ  1970به بعد ،بهتدریج تأکید بر مخاطرات به تأکید بر بحرانها تغییر
یافت و توجه فزایندهای به آسیبپذیری شد و نظرهای علیتی نیز دچار تغییر شدند (قدیری .)1378 ،درحقیقت،
درنظرگرفتن خطر وقوع زلزله ،مقاومت ساختمانها و تأسیسات ،و همچنین ویژگیهای کالبدی و ساختاری که بهعنوان
علل عمدة آسیبپذیری محسوب میشود در بحران منجر به راهكارهای عمدتاً مهندسی و کالبدی -فیزیكی از جمله
برنامهریزی کاربری زمین توجه شده و از ابعاد اجتماعی -اقتصادی آسیبپذیری و بحران و راهكارها و سیاستهای
برنامهریزی آن که مربوط است به وضعیت ساختاری و کالبدی شهر و اجتماع انسانی و اقتصادی آن غفلت شده است.
چنین نگرشی به آسیبپذیری ،ریسک ،و بحران است که واکنش اضطراری با رویكردی از باال به پایین و بدون
بهرهگیری از مشارکت اجتماع بحرانزده را در روند آسیبپذیری و مدیریت بحرانهای شهری درنظر میگیرد .اما افزایش
باورنكردنی هزینه و فراوانی و پیچیدگی بحرانها این رویكرد نگاه عامیانه و سنتی به آسیبپذیری را دچار تزلزل کرده و
نیاز به رویكرد جامعتری از آسیبپذیری و مدیریت بحران را مطرح کرده است؛ رویكردی که محافظت از رفاه و آسایش
را از طریق نگاه یكپارچه و ترکیبی به حداکثر میرساند تا با توجه به اهمیت شرایط ،پیچیدگیها ،و محلیبودن
آسیبپذیری در بافت و ساختار شهرها توجه به آسیبپذیری را در سطوح مختلف (جدول  )1نهادینه کند و ضمن تعریف
سطح قابل قبولی از ریسک ،شناسایی اولویتهای کاهش ریسک ،و اجرای ابتكارات واقعی را که ضروریاند نیز ارائه
دهد .در همین راستا ،با تمرکز و توجه فزاینده بر روی آسیبپذیری ،از دهۀ  1970به بعد ،آسیبپذیری با سرچشمهگرفتن
از ویژگی اجتماعی درمورد ریسک و مخاطرات تغییر مهمی را از تمرکز بر فرایندهای (جدول  )1ریشهای اجتماعی-
اقتصادی و سیاسی نشان داده است (وینسر و همكاران.)2004 ،
بحﺮاندردﻫهﻫﺎياخﯿﺮ(قديﺮي)1378،

تﻐﯿﯿﺮكﺎنونﻫﺎيتﻤﺮكزمديﺮيتريسک-

ﺟدول.1
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در نتیجۀ این تغییرات فزاینده در ساختار و عملكرد شهر و شهرنشینی ،امروزه ،آسیبپذیری نقش برجستهتری در
مدیریت بحران بهدست آورده و توجه بیشتری نیز به عوامل کالبدی و مكانی میشود .بنابراین ،سیاست نیل به
آسیبپذیری از عوامل کلی مخاطرات به جزئیات اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده و به اهداف مهمی در کاهش
آسیبپذیری و بحران تبدیل شده است که نقطۀ اتكای آن در شهرها بوده ،بهخصوص در شهرهایی که از نظر زلزله در
معرض خطرند ،و ریسک خطر آن بیشتر و نیاز به بررسی آسیبپذیری کالبدی احساس میشود .از عمده دالیل وجود
تعداد زیادی مجروح و قربانی پس از بروز حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله در ایران میتوان اشاره کرد به برنامهریزی
نادقیق در این زمینه برای شهرهای دارای پتانسیل خطر از جمله شهر تهران .البته ،در چند سال اخیر تالشهایی در این
زمینه شروع شده است که آیندة روشنی را برای مدیریت بحران کالنشهر تهران رقم بزند .با توجه به اینكه منطقۀ یک
شهرداری تهران یكی از مناطق مهم است ،در این مطالعه درصددیم با توجه به شرایط منطقه تحلیل آسیبپذیری آن را
ارائه دهیم .درمجموع ،نیل به توسعۀ پایدار و کاهش فراگیر آسیبپذیری در ابعاد کالبدی و فضایی خود ،با عنایت به
بحران و مسئلۀ آسیبپذیری موجود در کالنشهر تهران ،با مشخصۀ جدایی اجتماعی -فضایی و تمرکز آن در بین اقشار
و نواحی خاصی از شهر نیازمند بررسی عوامل مؤثر بر افتراق اجتماعی -فضایی آسیبپذیری و تبیین میزان تغییرات آن
در جامعه و فضاست .اهمیت مسئله و نادیدهانگاشتهشدن آن در برنامههای توسعه و مدیریت بحران کشور (قدیری،
 )1386ضرورت اجرای این پژوهش را دوچندان میکند .کالنشهر تهران با قرارگیری در منطقهای با دارابودن گسلها و
چشمههای لرزهای مختلف در مقابل زلزله بسیار آسیبپذیر است .تمرکز باالی جمعیت و همچنین سیستمهای شهری
منجمله خطوط لولۀ آب ،نفت گاز ،برق و  ...باعث افزایش احتمال آسیب شده است (علوی.)1397 ،

مبﺎنینظﺮي
میزان حساسیت یک ملت یا یک دستگاه را در مقابل هر اقدام یا ابزاری که موجب تقلیل تواناییها و ارادة ملی
تضمینکنندة امنیت ملی میشود آسیبپذیری میگویند (فشارکی و محمودزاده .)1391 ،بنا بر تعریف یونسكو ،میزان
حساسیت محیط در مقابل وقوع و شدت یک سانحۀ طبیعی آسیبپذیری آن محیط را تعیین میکند .بهطورکلی ،منظور ما
از آسیبپذیری عبارت است از شرایط و وضعیتهای داخلی که در معرض قرارگیری و حساسیت ،تأثیرپذیری ،و
شكنندگی نسبت به خطرها یا سایر شوکها و فشارهای وارده را به مردم افزایش میدهد ( .)ISDR, 2004بنابراین ،مفهوم
آسیبپذیری با درنظرگرفتن موضوعات مهمی ،از قبیل زنجیرة خطرها ،عناصر بحران ،واکنش در برابر بحران وآثار منفی
بحران بهخوبی قابل تبیین خواهد بود .مفهوم آسیبپذیری چارچوب و ساختار مناسبی را برای درک ماهیت و مفهوم
بحران ،حوادث طبیعی و انسانی ،اثرها و پیامدهای منفی و مثبت ناشی از وقوع بحران ،و همچنین واکنش در مقابل
بحران در سطوح مختلف فراهم میآورد (شووا .)2011 ،ارزیابی و تحلیل چگونگی توزیع فضایی آسیبپذیری مناطق
مختلف شهری و خطرهای انسانی و طبیعی بالقوه یكی از راهكارهای بسیار مهمی است که میتواند در تأمین امنیت
بهینۀ شهرها مؤثر باشد .بُعد فضاییِ این موضوع را میتوان در مرکز جغرافیای مسائل بحرانی در شهرها بررسی کرد؛ زیرا
نبود ایمنی و امنیت کافی در شهرها و کالنشهرها یكی از بزرگترین موانعی است که باعث عدم رشد و پیشرفت اقتصاد
در این مناطق شده است (قدیری .)1386 ،نگاهی اجمالی به وضعیت ایمنی و امنیت و استانداردهای زندگی و مهمتر از
همه بحث کیفیت زندگی در کالنشهرهای جهان سوم و بهوضوح کشورهای افریقایی و آسیایی این مسئله را به نحو
بهینهای مستندسازی میکند .مدارک و شواهد آماری موجود در بسیاری از کشورهای جهان بیانگر این است که میان
سطح توسعه و درجۀ امنیت و ایمنی در شهرها رابطۀ مستقیمی وجود دارد (علوی .)1397 ،ساختارهای فیزیكی و اجتماعی
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شهرها با توجه به نوع ساخت و کارکرد در برابر بحرانهای انسانی و طبیعی بسیار آسیبپذیر است .چرایی این مسئله
بدین صورت تحلیل و ارزیابی میشود که شهر مجموعۀ پیچیدهای است که در آن فرایندهای زیادی از قبیل تمرکز
سرمایه ،انباشتگی ثروت و جمعیت ،رشد شتابان مراکز شهری ،تغییر و تحول ساختارهای شهری و توسعۀ مناطق
آسیبپذیر اتفاق میافتد و این مسائل در کنار هم باعث ناکامی برنامهریزان و مدیران شهری در بهینهسازی استانداردهای
ساختوساز ،هنجارهای اجتماعی و راهبردهای برنامهریزی کاربری اراضی میشود .این فرایندها هر یک بهنحوی باعث
شكلگیری بحرانهای انسانی و طبیعی مختلف میشود .شواهد داخلی و خارجی نشان میدهند که همزمان با رشد و
توسعۀ فیزیكی و انسانی شهرها ،خطر ایجاد بحرانهای مختلف در آنها نیز افزایش مییابد (هلمس و همكاران.)2008 ،
بحرانهای انسانی و طبیعی مختلفی که در کالنشهرهای آسیا و افریقا اتفاق افتاده و این شهرها را با محدودیتها و
چالشهای زیادی مواجه کرده است (قدیری .)1386 ،طبقهبندی مختلفی از دیدگاههای آسیبپذیری ارائه شده است که
درمجموع سه دیدگاه متمایز از پژوهش و تبیین مفهوم آسیبپذیری را میتوان به شرح زیر مشخص کرد:
 .1دیدگاه زیستی -فیزیكی :آسیبپذیری بهعنوان ریسک در معرض بودن؛
 .2دیدگاه ساخت اجتماعی :آسیبپذیری بهعنوان ساختهای اجتماعی؛
 .3دیدگاه ترکیبی :آسیبپذیری بهعنوان تأثیرپذیری بالقوه و ظرفیت رسیدگی و انطباق (فورد.)2002 ،
امروزه ،آسیبپذیری سكونتگاههای انسانی نسبت به بالیای طبیعی و انسانساخت ،در نتیجۀ تمرکز جمعیت و
فعالیتهای اقتصادی در نواحی وسیع و متراکم و وضعیت نابسامان و بیقاعدة سكونتگاههای ساکنان کمدرآمد نواحی
شهری و روستایی بهطور مداوم افزایش یافته است (زنگیآبادی و اسماعیلیان .)1391 ،در مناطق شهری ،اثرهای زیانبار
معمول در اثر وقوع سوانح طبیعی شامل تلفیقی از ویرانیهای کالبدی و اختالل عملكرد شهر است .حوادث انسانی نیز
یكی دیگر از ابعاد بحران است که این امر بهخصوص در مناطقی که از جمعیت زیادی برخوردار بوده و دارای بافت
فشردهای است بیشتر میشود (قدیری .)1381 ،اساساً مهمترین عواملی که در هنگام بروز حوادث طبیعی نظیر زلزلۀ
حوادث انسانی نظیر بمباران هوایی منجر به وقوع بحران میشود آسیبپذیری کالبدی ابنیه است (قرخلو .)2009 ،حوادث
طبیعی نظیر زمینلرزه و حوادث انسانی نظیر بمباران هوایی در شهرها خطری جدی و جبارانناپذیر برای ایمنی تأسیسات
مهم و حیاتی مانند بیمارستانها ،مراکز آتشنشانی ،مراکز کمکرسانی و انبار وسایل مربوط به آزمایشگاهها ،ادارات،
سدها ،مخازن شبكههای آبرسانی و دیگر تأسیسات است .زلزله پدیدهای ناشی از رهاشدن کرنش ذخیرهشدة شكستگی
در پوستۀ زمین و آزادشدن انرژی از آن منبع بهصورت امواج ارتعاشی در همۀ جهات است .بااینحال ،خطر زمینلرزه
خاصیتی از زلزله است که باعث بروز خرابی یا خسارات در محیط میشود؛ بهعنوانمثال جابهجایی گسل بیش از اندازه
معین دامنۀ جنبش زمین در محدودة مشخص و موج سونامی القایی برخوردکننده از خطرهای زمینلرزه است .در همین
راستا ریسک زلزله شامل احتمال خسارات و خرابی ناشی از وقوع زلزله است که این احتماالت غالباً سطحی از مقدار
خرابی یا خسارات محتمل را در بازة زمانی معلومی ارائه میکند که بزرگتر یا برابر آن باشد (علوی.)1397 ،
معموالً ،پس از رویداد یک بحران بزرگ مثل زلزلۀ شدید امكان قطع آب ،برق ،لولههای فرآوردة نفتی به شهر وجود
داشته و بهعلت ویرانی ساختمانها خیابانها و راهها بسته خواهد شد و امر کمکرسانی با دشواری انجام میشود (برگی،
 .)1384نقش مدیریت برنامهریزی و طراحی شهری در مقولۀ ایمنی سكونتگاهها و ایجاد سرعت و سهولت در اقدامات
مدیریت بحران عینیت مییابد .جهت تحقق این دو مقوله شرایط کاربریهای شهری و ویژگی کالبدی شهر نقش مهمی
ایفا میکند .برنامهریزی و طراحی شهری باید کاربریها را طوری جانمایی و طراحی نماید که این کاربریها بهصورت
سكونتگاههای ایمن در مقابل بحرانها عمل نمایند و شرایط الزم را برای اجرای هر چه بهتر طرح مدیریت بحران
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تسهیل کنند (صفوی .)1384 ،توجه به معیارهای شهرسازی در طراحی و برنامهریزی شهری همچون پیشبینی
کاربریها و خدمات مورد نیاز شهری ،ایجاد شرایط زیستی مناسب برای شهروندان به لحاظ معیارهای زیستمحیطی،
رعایت مقیاس و تناسب ،خوانایی ،انعطافپذیری ،سازگاری فرم با عملكرد ،پیشبینی دسترسیهای کارا ،درنظرگرفتن
روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه اگرچه ضروری است ،ولی رعایت و توجه به این موارد در مناطق پُرخطر
بهتنهایی کافی نبوده و طراحی شهرها در مناطق سانحهخیز باید بتوانند در عین ارتقای کارایی شهر و ایجاد رفاه برای
ساکنان موجبات پایداری آن را فراهم نماید و به شكلی طراحی شوند که حداقل آسیب جانی و مالی به آنها وارد آید.

روشپژوﻫﺶ
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و روش اجرای آن توصیفی -تحلیلی است .روش بهکارگرفتهشده در این
تحقیق تلفیقی از مرور سیستماتیک منابع کتابخانهای ،مطالعات میدانی ،و فرایندهای تحلیلی و نرمافزاری است .در مرحلۀ
اول با استفاده از دادههای گردآوریشده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است.
ترکیب الیههای اطالعاتی با استفاده از نرمافزار

Arc GIS

با تلفیق نقشههای عناصر مورد بررسی ،نقشۀ پهنههای

آسیبپذیری تهیه و طبقهبندی میشود .بدین منظور ،مهمترین اطالعات پایه عبارتاند از :نقشههای کاربری زمین
موجود ،نقشههای بلوکهای آماری منطقۀ یک ،نقشۀ نوع مصالح ساختمان (احدنژاد )1388 ،از طرح ممیزی شهر تهران،
نقشۀ قدمت ،کیفیت و تعداد طبقات از طرح تفضیلی شهر تهران ،مساحت قطعات تفكیكی و سطح اشغال طرح تفضیلی
شهر تهران ،نقشۀ وضعیت قرارگیری بلوکها و تعداد همسایگان و نمای ساختمان .در این پژوهش از سه دسته داده
شامل تصاویر ماهوارهای ،نقشههای  2000شهر تهران ،و بانک اطالعات مرکز سیستم اطالعات جغرافیایی شهر تهران
بهصورت رقومی و برداشتها و بازدیدهای میدانی (با استفاده از  )GPSاستفاده شد .برای تهیۀ نقشۀ کاربری اراضی و
سپس تراکم جمعیت و شبكۀ معابر و محالت شهری در منطقۀ مطالعاتی از نقشههای شهرداری منطقۀ یک استفاده شد
(اکبری الکه .)1396 ،در این مطالعه ،تجزیه و تحلیل حساسیت آسیبپذیری منطقۀ یک شهر تهران با استفاده از
روشهای تجزیه و تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPو مدلسازی سیستم اطالعات جغرافیایی بررسی و تحلیل شد .برای
دستیابی به این هدف ،معیارها و زیرمعیارهای وابسته به آسیبپذیری بافت از قبیل فاصله و کاربری ،قدمت ،بافت و
کالبدی همراه زیرمعیارهای آنها مطالعه خواهد شد .برای بررسی روند تغییر محدودة شهری ،نحوة شكلگیری محالت
شهر ،و رشد و توسعۀ افقی و عمودی شهر در طول یک دهۀ گذشته از عكسهای هوایی و تصویر ماهوارهای استفاده شده
است .بخش عمدهای از دادههای بهکاررفته در این تحقیق از فرایند تفسیر عكسهای هوایی و پردازش تصاویر ماهوارهای
استخراج شده و در این تحقیق از نرمافزار  ARC GIS 10بهعنوان نرمافزار تحلیل مكانی استفاده شده است (شكل .)1

محدودةموردمطﺎلعه
کشور ایران بهواسطۀ مجموعۀ ویژگیهای اقلیمی ،زمینشناسی ،و شرایط و ویژگیهای توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی ،و
فضایی از جملۀ آسیبپذیرترین کشورهای جهان است .بهعلت قرارگرفتن بر روی کمربند زلزلۀ آلپ -هیمالیا به نحو
چشمگیری زلزلهخیز است (رضایی .)1389 ،شهر تهران از جمله منطقۀ یک (شكل  )2یا شمیران از زمانهای بسیار دور
بهعنوان منطقهای برجسته و بینظیر از لحاظ تاریخی ،فرهنگی ،و طبیعی بوده است؛ آنچنان که امروزه نیز یكی از
عمدهترین سرمایههای هویتی و شخصیتی نهتنها در شهر تهران ،بلكه در کل کشور محسوب میشود (علوی.)1397 ،
همین امر موجب شده است که شمیران از دیگر مناطق شهری متمایز شود و محدودههایی با ویژگی ملی شناخته شود.
منطقۀ شمیرانات بر روی بافتها و هستههای روستایی متعددی مانند هستۀ روستای تجریش ،نیاوران ،قیطریه ،رستمآباد،
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ﺷکل.1روندومﺮاحلتحقﯿق

اراج ،ازگل ،دزاشیب ،لویزان ،جمالآباد ،اختیاریه ،و دروس قرار دارد که از مهمترین ویژگیهای آنها میتوان وجود
باغهای سرسبز متعددی را نام برد که با پشتوانۀ آب رودخانههای دربند ،درکه ،و قناتهای متعدد عالوه بر هویت تاریخی
دارای ارزشهای زیستمحیطی قابل مالحظهای هستند.منطقۀ یک شهرداری تهران در شمالیترین نقطۀ تهران بزرگدر
دامنههای جنوبی رشتهکوههای البرز مرکزی قرار گرفته است .محدودة منطقه از شمال به خط ارتفاعی  1800متر ،از
جنوب به بزرگراههای مدرس ،صدر ،چمران ،و بابایی ،از شرق به جادة لشكرک و پارک جنگلی قوچک ،و از غرب به
رودخانۀ درکه منتهی میشود (گزارش مدیریت بحران شهر تهران.)1390 ،

ﺷکل.2موقعﯿتمنطقةيکدركالنﺷهﺮتهﺮان
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شهرداری منطقۀ یک دارای ده ناحیه و  26محله است .مساحت منطقه بدون احتساب حریم  45کیلومترمربع و با
احتساب منطقۀ حریم حدود  210کیلومتر مربع است و جمعیت تقریبی آن براساس سرشماری سال  1395برابر 496334
نفر است .شهرداری منطقۀ یک تهران بخش اصلی محدودة قدیمی «شمیرانات» را شامل میشود .در حال حاضر ،منطقۀ
یک عالوه بر تبدیل به مهمترین قطب گردشگری طبیعی ،تاریخی ،و اجتماعی کالنشهر تهران از مطلوبیت ویژة
سكونتی (سكونت شهری -ییالقی) نیز برخوردار بوده و باالترین حجم سرمایهگذاریهای این بخش را به خود اختصاص
داده است .سایر عملكردهای ویژة این منطقه ،که از استقرار بازار تجریش ،مراکز آموزش عالی و مؤسسات درمانی،
استقرار سفارتخانهها و سازمانهای جهانی مقیم ایران ناشی میشود ،نقش عملكردهای منحصربهفرد منطقه را در مقیاس
شهری و جایگاه آن را در مقیاس ملی تقویت و تثبیت کرده است (گزارش مدیریت بحران شهر تهران.)1390 ،

بحثويﺎﻓتهﻫﺎ
تعیین شاخصهای مؤثر کالبدی در آسیبپذیری شهری نخستین گام برای اجرای فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و تعیین
شاخصهای مؤثر در آسیبپذیری فیزیكی ساختمانهاست .برای این منظور ،با توجه به دادههای در دسترس و همچنین
دادههای مورد نیاز برای این امر ،ده شاخص از بین شاخصهای مؤثر (جدول  )2در آسیبپذیری فیزیكی ساختمانها در برابر
زلزله انتخاب شد (احدنژاد .)1388 ،این شاخصها شامل نوع مصالح ،قدمت ساختمانها ،تعداد طبقات ،نوع کاربری ،سطح اشغال
بنا ،مساحت قطعات ،وضعیت قرارگیری ساختمان در بلوک ،تعداد همسایگی قطعات با همدیگر ،و تراکم جمعیت است.
معﯿﺎرﻫﺎوزيﺮمعﯿﺎرﻫﺎيآسﯿبپذيﺮيوآستﺎنةآن (احدنژاد1388،؛رضﺎيی1390،؛علوي)1397،

ﺟدول.2

پژوﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيانسﺎنی،دورة،52ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن1399


1282

وزنﻫﺎيمعﯿﺎر
محﺎسبة 

پس از دادهکاوی و تکمیل پرسشنامه و تشكیل ماتریس مقایسۀ زوجی و تدوین سلسلهمراتب معیارها محاسبۀ وزنها
از طریق مراحل زیر محاسبه شده است:
ضربکردن مقادیر هر ردیف از ستونهای ماتریس مقایسۀ دوتایی به همدیگر که شرح آن در رابطۀ  1آورده شده
است (احدنژاد.)1388 ،
[ V  factor1 factor2 .  factor

()1

محاسبۀ وزنهای نرمالنشده که برای اجرای این مورد باید مجموع حاصل ضرب هر یک ردیف از ستونها به توان

1
n

یعنی تعداد معیارها شود (احدنژاد.)1388 ،
[ RMV)1/Factor 

()2

درنهایت ،وزن معیارها در این مطالعه از تقسیم وزنهای نرمالنشدة هر ردیف به مجموع وزنهای نرمالنشده
بهدست میآید (احدنژاد.)1388 ،
 firstROW / Sum[ RMV)1/Factor 



()3

its   RMV 


1/Factor

با توجه به رابطۀ  ،3نوع مصالح ساختمانی بهکاررفته در اسكلت ساختمانها بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و
بقیۀ عوامل ساختمانی تابعی از وضعیت مصالح بهکاررفته در سازه بوده است .هر چقدر در ساختوسازهای شهری از
مصالح بادوام و با رعایت اصول مهندسی استفاده شود ،به همان اندازه آسیبپذیری بناهای ایجادشده در برابر زلزله کمتر
خواهد بود .سایر معیارهای بهکاررفته در این پژوهش بهترتیب اهمیت دارای وزنهای متوسط تا ضعیف بوده و با توجه به
اهمیت آنها در آسیبپذیری در جدول زیر بهصورت درصد میزان تأثیرگذاری قرار داده شدهاند.
تخﻤﯿننسبتتواﻓق

چنانکه مقدار

CR≤0.1

(نسبت توافق) باشد ،نشاندهندة این است که سازگاری الزم در قضاوتها رعایت شده و

درصورتیکه این مقدار از  0.1بیشتر باشد ،در آن صورت باید تجدیدنظر در قضاوتها انجام بگیرد .در مطالعۀ حاضر مقدار
نسبت توافق برابر  0.1برآورد شده که حاکی از آن است که سازگاری الزم در قضاوتها انجام گرفته است.
بپذيﺮي
دادهﻫﺎومعﯿﺎرﻫﺎيآسﯿ 
آمﺎدهسﺎزي 


آمادهسازی معیارهای آسیبپذیری شامل مصالح ،قدمت بنا ،مساحت قطعات تفكیكی ،وضعیت قرارگیری قطعات در
بلوک ،وضعیت همسایگی ،تراکم جمعیت ،تعداد طبقات ،کیفیت بنا ،سطح اشغال ،و کاربری اراضی است .این نقشه
بهوسیلۀ دادههای پایۀ سازمان آمار و نقشۀ تفضیلی شهر تهران منطقۀ یک و نقشۀ پایۀ ممیزی و امالک و اسناد شهر
تهران آماده شده است .پس از آمادهسازی و تصحیح توپولوژیک و هندسی دادهها و تطبیق محدودة مورد مطالعه با مرز
مشترک ،به هممقیاسسازی دادهها و رتبهگذاری آسیب هر متغیر در سیستم اطالعات جغرافیایی اقدام شد .نقشههای زیر
الیههای (شكل  )3مورد نیاز برای تعیین آسیبپذیری در منطقۀ مطالعاتی است.
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آنﻫﺎ
ﺎسكﺮدن 
ﻫممقﯿ 
استﺎنداردسﺎزيمعﯿﺎرﻫﺎو 

با توجه به اینكه در اندازهگیری معیارها ،دامنۀ متنوعی از مقیاسها استفاده میشود ،الزم است ارزشهای موجود در
الیههای معیارهای مختلف به واحدهای قابل مقایسه و در تناسب با هم تبدیل شود .به این منظور ،الزم است هر یک از
نقشههای معیار استاندارد شود .در اینجا عمل استانداردسازی نقشههای معیار براساس استانداردسازی فازی انجام پذیرفته
است .بهمنظور استانداردسازی نقشههای فاکتور ،از استانداردسازی فازی در مقیاس بایت ( 0تا  )1استفاده شده است که در
این بازه مقدار عضویت باالتر مطلوبیت بیشتر و مقدار عضویت پایینتر مطلوبیت کمتر را نشان میدهد .بهمنظور
استانداردسازی فازی ،نقشههای فاکتور تعیین مقادیر آستانۀ معیارها ضروری است .روش مورد استفاده بهمنظور
کمیسازی استفاده از روش تبدیل مقیاس خطی بر پایۀ مقادیر کمینه و بیشینه بهعنوان نقاط مقیاسگذاری است که از
روش تبدیل مقیاس خطی بهصورت رابطۀ  4استفاده شده است.
)(Ri-Rmin
* standardized_range
)(Rmax-Rmin

()4

=Xi

که در آن  Xiارزش پیكسل بعد از استانداردسازی Ri ،ارزش پیكسل قبل از استانداردسازی Rmin ،مقدار کمینه در
فاکتور Rmax ،مقدار بیشینه در فاکتور ،و  Standardized-Rangeدامنۀ تغییرات استانداردسازی (در مقیاس بایت 255-0
یا  )1-0است.
در توابع خطی کاهندة یكنواخت ،از روش تبدیل مقیاس خطی مطابق رابطۀ  5استفاده شده است:
()5

Ri  R m in


( 1
) * standardized_range

 R m ax R m in 


Xi 

کلیۀ این مراحل با استفاده از دستور  Conدر نرمافزار  ArcGISانجام شده است (احدنژاد .)1388 ،درمورد توابع گسسته مانند
فاکتورهای کاربری زمین و دادههای کیفی دیگر ابتدا ارزشهای فازی مربوط به هر طبقه با استفاده از مقیاس معین تعیین شد.
سپس ،با تعریف فیلد استانداردسازی فازی در جدول مربوط به نقشۀ آن فاکتور اعداد استانداردسازی فازی برای این فیلد
محاسبه شد .در زیر نقشههای (شكل  )4استانداردشده متغیرهای مربوطه نشان داده شده است.
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تلفﯿقمعﯿﺎرﻫﺎبﺎاستفﺎدهازروشارزيﺎبیچندمعﯿﺎره

پس از استانداردسازی نقشههای معیار (فاکتورها و محدودیتها) و تعیین وزنهای فاکتورها ،مرحلۀ بعد ،اجرای فرایند ارزیابی
چندمعیاره است تا نقشههای معیار در ارزیابی آسیبپذیری بافت کالبدی تهیه شود .یكی از متداولترین و سادهترین شیوهها در
تصمیمگیری چندمعیاره روش ترکیب خطی وزندادهشده ( (WLCیا روش وزندهی افزودنی ساده ) (SAWاست (حیدرزاده،
 .)1380بهمنظور اجرای فرایند ارزیابی با این روش (تحقیق حاضر) ،مطابق رابطۀ  7ابتدا هر یک از فاکتورها (عوامل) در وزن
متناظر خود ضرب میشود .سپس ،با جمع نتایج حاصله ،مناطق آسیبپذیر در منطقۀ مورد مطالعه تعیین میشود.
()6
که در آن  Vآسیبپذیری Wi ،وزن فاکتور i Xi ،ارزش فازی فاکتور ،و   iنمایۀ حاصلضرب است.
با توجه به اینكه روشهای وزندهی ساده از جمله روش ترکیب خطی وزندادهشده متداولترین نوع قانون تصمیم
در تصمیمگیریهای مبتنی بر  GISاست ،در تحقیق حاضر نیز از روش ترکیب خطی وزندادهشده استفاده شد .در تحقیق
حاضر روش

WLC

با اجرای فوق ،در محیط نرمافزار

ArcGIS

انجام پذیرفته است .بهمنظور نمود بیشتر نقشۀ رستری

تولیدشده ،این نقشه براساس میزان مطلوبیت پیكسلها با استفاده از دستور  Conدر نرمافزار  ArcGISبه سه طبقه تقسیم
( )Reclassشده است (احدنژاد .)1388 ،نتایج وزن معیارها با استفاده از روش

AHP

محاسبه شد .هر کدام از وزنها با

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در الیههای مربوطه اعمال شده و بدین ترتیب نقشۀ آسیبپذیری منطقۀ یک در
برابر زلزله به کمک نرمافزار  ArcGISو با استفاده از رابطۀ  7اجرا شد:
نوع

()7

]*wi +[StandarRangeکیفیت بنا ]*wi + [StandarRangeکاربری اراضی vulnerability Map= [StandarRange

تراکم جمعی ت  ]*wi+[StandarRangeقدمت بنا]*wi+[StandarRangeتعداد طبقات ]*wi +[StandarRangeمصالح
وض عیت ،قطع

ه  ]*wi+[StandarRangeسطح ،اشغال]*wi+[StandarRangeمساحت قطعه ]*wi+[StandarRange
 ]*wiمصالح نما]*wi+[StandarRangeتعدادهمسایگی ]*wi+[StandarRange

پس از تلفیق ترکیب خطی نقشهها که بهصورت خطی استاندارد و با مدل تحلیل سلسلهمراتبی وزندار شده بودند نقشۀ
پهنههای آسیبپذیری (شكل  )5بهصورت پیكسلی در منطقۀ مورد مطالعه تهیه و در شكل  5نمایش داده شده است.

آسﯿبپذيﺮيمنطقةموردمطﺎلعه

ﺷکل.5نقشة
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بﺮرسیمﯿزانآسﯿبپذيﺮيمنطقةيک


از آنجا که معیارهای ارزیابی با مقیاسهای مختلف اندازهگیری ارائه میشود ،برای اینكه بتوان آنها را به یک مقیاس
مشترک تبدیل کرد نیاز به استانداردسازی است؛ با توجه به نتایج خروجی مدل آسیبپذیری ،براساس نقاط عطف ،دادهها
به چهار کالس متفاوت آسیبپذیری تبدیل میشود .با توجه به دادهها و دامنۀ وسیعی از تابع بهدلیل استفاده از مصالح
کمدوام در ساخت و ساز و همچنین باالبودن عمر ساختمانهای موجود در آن آسیبپذیری نسبتاً باالیی دارند .برای
تحلیل بهتر و دقیقتر نقشۀ فوق و همچنین مطالعۀ دقیق میزان آسیبپذیری منطقۀ یک بهصورت استانداردسازی فازی
کمی استخراج شد .نقشۀ زیر (شكل  )6براساس آستانههای آسیبپذیری طبقهبندی شده است:

موردمطﺎلعهبﺮاسﺎسآستﺎنهﻫﺎيآسﯿب

آسﯿبپذيﺮيمنطقة

ﺷکل.6نقشة
مﯿزانآسﯿبپذيﺮيمنطقهونسبتآن

ﺟدول.3
آسﯿبپذيﺮي


مﯿزان

آسﯿبپذيﺮي


دامنة

تعدادسﺎختﻤﺎن

درصددرمنطقه

درمعﺮضآسﯿب

كﻤتﺮينمسﺎحت

معﺮضآسﯿب

آسیبپذیری خیلی زیاد

0.8-0.1

2605

0.19

0.640381

401009

3462662

مسﺎحتدر

آسیبپذیری زیاد

0.6-0.8

5105

3.6

0.640381

98411

7037282

بﯿشتﺮين

آسیبپذیری متوسط

0.3-0.6

5262

30.2

0.640381

733926

7037245

مجﻤوعمسﺎحت

آسیبپذیری کم

0.0-0.3

3516

25.1

0.640381

378115

5884249

بررسی جدول  3نشان میدهد فقط حدود 25.1درصد از ساختمانها و مساکن شهری با درنظرگرفتن عوامل مختلف
در بافت کالبدی شهر تهران در منطقۀ یک و عوامل متأثر از فاکتورها و پارامترهای مختلف شناساییشده در مدلسازی
بافت کالبدی با استفاده از روش  AHPآسیبپذیری خیلی کمتری دارند که در این بین بافتهای نوساز و قطعات بزرگ
شهری ،که بیشتر در شمال شرقی منطقه و جنوب غربی منطقه هستند ،آسیب کمتری دارند و از وضعیت نسبتاً مطلوبی
برخوردارند .همچنین ،نتایج حاصله نشان میدهد در حدود 30.2درصد از ساختمانها آسیبپذیری متوسط دارند که در این
بین در همۀ منطقه پراکندهاند و بیشتر مناطقی هستند که در چند دهۀ اخیر ساخته شدهاند .طبق نتایج حاصله ،همچنین
در حدود 3.8درصد از ساختمانها آسیبپذیری باال و خیلی باال دارند که بیشتر شامل بافت فرسوده و خیلی فرسوده در
منطقۀ یک است.

ﻫﺎيﺷهﺮيتحتسنﺎريوﻫﺎيمختلفبهمنظورمديﺮيتبحﺮاندر… 
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نتﯿجهگﯿﺮي

به بررسی نتایج آسیبپذیری منطقة یک در سناریوهای زلزلههای مختلف ،میزان آسیبپذیری در راستای ارزیابی
بافت کالبدی شهری در سناریوهای مختلف ،و میزان شدت و بزرگای زلزله در واحدهای  6و  7و  8پرداخته شد .برای
درجهبندی میزان آسیب منطقۀ مورد مطالعه در درجات مختلف ،باید شدتهای مختلف زلزله ارزیابی شود تا بتوان نتایج
آسیبپذیری را بهطور دقیق در بحران منطقه ارزیابی کرد .برای این منظور ،از طریق رابطۀ  8درجات آسیب ساختمانها
در برابر شدتهای مختلف زلزله سناریوسازی میشود (.)Milutionvic,2003
()8
که در آن:

با توجه به نقشۀ آسیبپذیری منطقه و شدتهای مختلف زلزله ،میزان آسیبپذیری بافت کالبدی منطقۀ یک در شش
طبقه دستهبندی (جدول  )4میشود:
مدلمتوسطآسﯿبپذيﺮي(احدنژاد)1388،

ﺟدول.4طبقﺎتواستﺎندارد

الف) سناریوی اول با شدت و بزرگای  6و نتایج آن در بافت کالبدی منطقۀ یک

با توجه به نقشۀ آسیبپذیری منطقۀ یک و سناریوی شدت بزرگای زلزلۀ  6مرکالی نتایج طبق شكل  7در منطقۀ مورد
مطالعه قابل تفسیر است .با توجه به اینكه احتمال اینكه ساختمان یا محدودهای در ارزش صفر قرار بگیرد کم است ،نتایج
(جدول  )5سناریوی اول به شكل زیر است:

تلفﯿقآسﯿبپذيﺮيﺷهﺮيبﺎﺷدتيﺎبزرگﺎيوﺷدتزلزلة6

ﺷکل.7نتﺎيجسنﺎريوي
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ﺟدول.5
درﺟةآسﯿب
V1
V2
V3
V4
V5
V6

دامنه
0
0-0.2
0.2-0.4
0.4-0.6
0.6-0.8
0.8-1

طبقﺎت
بدون آسیب
آسیب جزئی
آسیب متوسط
آسیب سنگین
خیلی سنگین
نابودی کامل

مﯿزانآسﯿبواردهبهدرصد
0
0
2
10
50
100

تعداد
0
3524
5235
5042
2820
1327

درصد
0
25.21
29.44
29.13
12.07
4.12

مسﺎحتمتﺮمﺮبع
0
5904548
6897032
6824297
2828965
966036

ب( سناریوی دوم با شدت و بزرگای  7و نتایج آن در بافت کالبدی منطقۀ یک

با توجه به نقشۀ آسیبپذیری منطقۀ یک و سناریوی شدت بزرگای زلزلۀ  7مرکالی ،نتایج طبق شكل  8در منطقۀ مورد
مطالعه قابل تفسیر است .با توجه به اینكه احتمال اینكه ساختمان یا محدودهای در ارزش صفر قرار بگیرد کم است ،نتایج
(جدول  )6سناریوی دوم به شكل زیر است:

تلفﯿقآسﯿبپذيﺮيﺷهﺮيبﺎﺷدتيﺎبزرگﺎيزلزلة7

ﺷکل.8نتﺎيجسنﺎريوي
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ﺟدول.6
درﺟةآسﯿب

دامنه

طبقﺎت

مﯿزانآسﯿبواردهبهدرصد

تعداد

مسﺎحتمتﺮمﺮبع

درصد

V1

0

بدون آسیب

0

0

0

0

V2

0-0.2

آسیب جزئی

0

3450

5810440

24.79

V3

0.2-0.4

آسیب متوسط

2

5284

7046828

30

V4

0.4-0.6

آسیب سنگین

10

5012

6797077

29

V5

0.6-0.8

خیلی سنگین

50

2822

2823038

12

V6

0.8-1

نابودی کامل

100

1327

955620

4

پ) سناریوی سوم با شدت و بزرگای  8و نتایج آن در بافت کالبدی منطقۀ یک

با توجه به نقشۀ آسیبپذیری منطقۀ یک و سناریوی شدت بزرگای زلزلۀ  8نتایج طبق شكل  9در منطقۀ مورد مطالعه
قابل تفسیر است .با توجه به اینكه احتمال اینكه ساختمان یا محدودهای در ارزش صفر قرار بگیرد کم است ،نتایج (جدول
 )7سناریوی اول به شكل زیر است:
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ﺷکل.9نتﺎيجسنﺎريويتل
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ﺟدول.7
درﺟةآسﯿب

دامنه

طبقﺎت

مﯿزانآسﯿبواردهبهدرصد

تعداد

مسﺎحتمتﺮمﺮبع

درصد

V1

0

بدون آسیب

0

0

0

0

V2

0-0.2

آسیب جزئی

0

3391

5722985

24.4

V3

0.2-0.4

آسیب متوسط

2

5286

7045623

30

V4

0.4-0.6

آسیب سنگین

10

5043

6806291

29

V5

0.6-0.8

خیلی سنگین

50

2897

2863795

12.2

V6

0.8-1

نابودی کامل

100

1336

982224

4.1

نتایج بهدستآمده از تحلیل درجات آسیب با درنظرگرفتن سه سناریوی مختلف زلزله در شدتهای  ،7 ،6و  8نشان
میدهد که میزان آسیب وارده به ساختمانها در منطقۀ یک تقریباً در هر سه سناریو به خاطر نزدیكی اعداد شدت زلزله
نزدیک و بسیار ناچیز است .در سناریوهای مختلف نشان میدهد تخریب صددرصدی و نابودی کامل در کل منطقه حدود
چهار درصد است که ناشی از بافت فرسوده در منطقه است .میزان آسیبپذیری 50درصدی حدود 12درصد از کل منطقه
را شامل میشود که اغلب در اطراف میادین قدیمی و اطراف نقاط تاریخی و نزدیک به مناطق متراکم شهری است.
آسیبپذیری سنگین و متوسط که بیشترین حد آسیبپذیری را در منطقه شامل میشود تقریباً ناشی از ساخت و سازهایی
با قدمت بیشتر از  15تا  20سال منطقۀ یک است و بهصورت پراکنده در کل منطقه توزیع شده است.
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منﺎبع
 .1احدنژاد ،محسن ،1388 ،مدلسازی آسیبپذیری شهرها در برابر زلزله مطالعۀ موردی شهر زنجان ،پژوهش دکتری جغرافیا و برنامههریهزی
شهری ،دانشگاه تهران.
 .2ارجمندی ،ابراهیم ،1389 ،طرح جامع مدیریت بازسازی پس از زلزلۀ احتمالی تهران (مورد مطالعاتی زلزلۀ احتمالی منطقهۀ  ،)13پایهاننامهۀ
کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
 .3اصغرپور ،محمدجواد ،1387 ،تصمیمگیریهای چندمعیاره ،تهران :انتشارت دانشگاه تهران.

 .4بانک اطالعاتی شهرداری منطقۀ یک به تفكیک نواحی دهگانه ،1388 ،ستاد مدیریت بحران منطقۀ یک.
 .5بسطامینیا ،امیر ،1395 ،تبیین تابآوری اجتماعی و اقتصادی شهرهای زلزلهزده ،مطالعۀ موردی :شهرهای بم و رودبار ،پایاننامهۀ دکتهری،
دانشگاه یزد ،یزد.

 .6بسطامینیا ،امیر؛ رضایی ،محمدرضا و سرائی ،محمدحسین ،1395 ،تبیین و تحلیل مفهوم تابآوری و شهاخصهها و چهارچوبههای آن در
سوانح طبیعی ،فصلنامۀ علمی -ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران ،ج  ،6ش  ،1صص .46-32
 .7بیرودیان ،نادر ،1385 ،مدیریت بحران :اصول ایمنی در حوادث غیرمنتظره ،مشهد :جهاد دانشگاهی.

 .8جایكا ،1375 ،گزارش نهایی پروژة پهنهبندی لهرزهای تههران بهزرگ ،مرکهز مطالعهات زلزلهه و زیسهتمحیطهی تههران بهزرگ و آژانهس
همكاریهای بینالمللی ژاپن.
 .9حاتمینژاد ،حسین؛ فتحی ،حمید و عشقآبادی ،فرشید ،1388 ،ارزیابی میزان آسیبپذیری لرزهای در شهر ،نمونۀ موردی :منطقهۀ  10شههر
تهران ،نشریۀ پژوهشهای جغرافیای انسانی ،ش  ،68صص .20-1
 .10حبیبی ،شیعه؛ ترابی ،کیومرث و اسماعیل کمال ،1388 ،نقش برنامهریزی کالبدی در کاهش آسیبپذیری شهرها در برابر خطهرات زلزلهۀ،
آرمانشهر ،ش .3
 .11حسینی ،مازیار و همكاران ،1387 ،مدیریت بحران ،تهران :نشر شهر.

 .12داداشپور ،هاشم و عادلی ،زینب ،1385 ،سنجش ظرفیتهای تابآوری در مجموعۀ شهری قزوین ،مدیریت بحران ،دورة  ،4ش  ،2صهص
.84-73

 .13رازقی ،فاتیما ،1394 ،ویژگیهای سكونتگاههای شهری تابآور در برابر زلزله (نمونههای موردی :محلۀ هرزویل منجیهل ،محلهۀ چارکوچهۀ
بم ،پایاننامۀ دکتری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.

 .14رضایی ،محمدرضا ،1389 ،تبیین تابآوری اجتماعات شهری بهمنظور کاهش اثرات سوانح طبیعی زلزله ،مطالعۀ موردی :کالنشهر تههران،
پایاننامۀ دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.

 .15رضایی ،محمدرضا ،1392 ،ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی ،مدیریت بحران ،دورة  ،2ش  ،1صص
.38-27

 .16رضایی ،محمدرضا؛ رفیعیان ،مجتبی و حسینی ،سیدمصطفی ،1394 ،سنجش و ارزیابی میزان تابآوری کالبدی اجتماعهای شهری در برابر
زلزله (مطالعۀ موردی :محلههای شهر تهران) ،پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،47ش  ،4صص .623-609

 .17رضایی ،محمدرضا؛ قائدرحمتی ،صفر و حسینی ،سیدمصطفی ،2014 ،مكانیابی مراکز امدادرسانی در شهر یزد با اسهتفاده از فراینهد تحلیهل
شبكهای و  ،GIS FUZZYپژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،46ش  ،1صص .101-85

 .18رفیعیان ،مجتبى؛ نقشی زادیان ،ساناز و مطوف ،شریف ،1390 ،سنجش مؤلفههای اجتماعات تابآور در فرایند مدیریت بحران شهری مهورد
منطقۀ  17شهرداری تهران ،صفه ،ش  ،4صص .124-111
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 .19رفیعیان ،مجتبی؛ رضایی ،محمدرضا؛ عسگری ،علی؛ پرهیزکار ،اکبر و شایان ،سیاوش ،2012 ،تبیین مفهومی تابآوری و شاخصسهازی آن
در مدیریت سوانح اجتماعمحور ( ،)CBDMبرنامهریزی و آمایش فضا ،دورة  ،15ش  ،4صص .41-19

 .20رمضانزاده لسبویی ،مهدی و بدری ،سیدعلی ،1393 ،تبیین ساختارهای اجتماعی -اقتصادی تابآوری جوامع محلی در برابر بالیای طبیعی
با تأکید بر سیالب مطالعۀ موردی :حوضههای گردشگری چشمۀ کیله تنكابن و سردآبرود کالردشت ،جغرافیا ،دورة  ،12ش  ،40ص .109

 .21رمضانزاده لسبویی ،مهدی ،1395 ،مبانی و مفاهیم تابآوری شهری .تهران :معاونت مطالعات و برنامهریزی امور زیرساخت و طهرح جهامع
مدیریت مطالعات و برنامهریزی امور فنی و عمرانی ،استانداردسازی و امور بحران.
 .22زرگر ،اکبر؛ اهری ،زهرا و رازقی ،فاتیما ،1394 ،تدوین چارچوبی برای اندازهگیری تابآوری یک محلۀ شهری در برابر زلزله نمونۀ موردی :
محلۀ هرزهویل ،منجیل ،گیالن ،صفه ،ش  ،2صص .118-89

 .23زمانی ،بهادر و شمس ،سارا ،1393 ،ضرورت اتخاذ رویكرد محله -مبنا در احیای بافتهای تاریخی شهرها ،هویت شهر ،ش  ،46-45صص
.93-72

 .24زمانی ،بهادر و هنرور ،محسن ،1395 ،ارزیابی عوامل مؤثر بر دلبستگی مكانی در محالت شهری بها اسهتفاده از فراینهد تحلیهل شهبكهای،
مطالعات جامعهشناختی شهری ،ش  ،20صص .156-131
 .25زنگیآبادی ،علی و همكاران ،2016 ،تحلیل جغرافیایی و مكانیابی مراکز اسكان موقت شهری در بحرانهای محیطی با اسهتفاده از GIS
(مطالعۀ موردی منطقۀ  6شهر اصفهان) ،نشریۀ جغرافیا و برنامهریزی ،دورة  ،20ش  ،56صص .169-149

 .26زنگیآبادی ،علی؛ درخشان ،حسین و وارثی ،حمیدرضا ،1389 ،تحلیل و ارزیابی عوامل آسیبپذیری شهر در برابر زلزلهه -نمونهۀ مهوردی :
منطقۀ  4تهران ،امداد و نجات ،دورة  ،2ش .3

 .27زنیان ،بهاره و فالحی ،علیرضا ،2017 ،برنامهریزی سكونتگاه موقت پس از وقوع زلزلۀ احتمالی در سه مقیاس شهر ،منطقه و محلهه ،مهورد
مطالعاتی :شهر تهران ،منطقۀ  ،10محلۀ بریانک -هفت چنار ،دانش پیشگیری و مدیریت بحران ،دورة  ،7ش  ،3صص .272-250

 .28ستاد مدیریت بحران منطقۀ یک ،ستاد مدیریت بحران منطقۀ یک.1397 ،
 .29ستادهای مدیریت بحران مناطق شهرداری تهران ،سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.1387 ،
 .30علوی ،سیدمحسن ،1397 ،مدلسازی تابآوری خطوط سیستم آبرسانی شهری با رویكرد کاهش خسارات فیزیكی ناشی از زلزله (مطالعهۀ
موردی :منطقۀ دو شهر تهران) ،پزوهش دکتری دانشگاه اصفهان.
 .31قدسیپور ،سیدحسن ،1387 ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،چ  ،5تهران :انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 .32کورهپزان دزفولی ،امین ،1387 ،اصول تئوری مجموعههههای فهازی و کهاربرد آن در مهدلسهازی مسهائل مهندسهی آب ،انتشهارات جههاد
دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.
 .33گزارش ستادهای مدیریت بحران نواحی شهر تهران ،سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.1387 ،
 .34گزارش شناسایی قنوات منطقۀ یک ،دفتر بررسی مطالعات و نظارت شهرداری منطقۀ یک تهران.1384 ،
 .35گزارش طرح تفصیلی منطقۀ یک شهرداری تهران ،ویرایش اول ،بافت شهر.1393 ،
 .36گزارش مدیریت بحران منطقۀ یک شهر تهران ،سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.1390 ،
 .37گزارش مروری بر ساختار نظام مدیریت بحران شهر تهران و وظایف محوله به شهرداران مناطق 22گانهۀ تههران ،سهازمان پهیشگیهری و
مدیریت بحران شهر تهران.1387 ،
 .38محمدپور ،صابر؛ زالی ،نادر و پوراحمد ،احمد ،1395 ،تحلیل شاخصهای آسیبپذیری در بافتههای فرسهودة شههری بها رویكهرد مهدیریت
بحران زلزله (مطالعۀ موردی :محلۀ سیروی تهران) ،نشریۀ پژوهشهای جغرافیایی انسانی ،دورة  ،1ش .48
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 .39مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسكن  ،1390شهر تهران.www.amar.org.ir .
 .40مشكینی ،ابوالفضل؛ قادر رحمتی ،صفر و شعبانزاده رضا ،1393 ،تحلیل آسیبپذیری بافت شهری در برابر زلزلهه (منطقهۀ مهورد مطالعهه:
منطقۀ دو شهرداری تهران) ،پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،46ش .4
 .41مهندسین مشاور بافت شهر ،1384 ،تهیۀ الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همكاری با شهرداری منطقۀ یک.
 .42مهندسین مشاور معماری و شهرسازی بافت شهر ،1385 ،گزارش طرح تفصیلی منطقۀ  1شهرداری تهران.
 .43اسمیت ،کیت ( ،)1382مخاطرات طبیعی ،ترجمه مقیمی ،ابراهیم و شاپور گودرزی نژاد ،انتشارات سمت.
 .44قدیری ،محمد علی ،) 1381( ،کاربرد روش های برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله ،مطالعه موردی
منطقه  17تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .45فشارکی ،سیدجواد و محمودزاده ،امیر( )1391فرهنگ توصیفی دفاع غیرعامل ،انتشارات علم آفرین ،اصفهان.
 .46زنگی آبادی ،علی و دیگران ،)1387(،تحلیل شاخص های آسیب پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله (نمونه مهوردی :مسهاکن شههر
اصفهانمجلۀ جغرافیا و توسعه ،شمارة 12
 .47احدنژاد ،محسن ،قرخلو ،مهدی و زیاری ،کرامتاله ،احدنژاد ،محسن)1389( ،؛ مدلسازی آسیب پذیری ساختمانهای شهری در برابر زلزلهه
با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی(نمونهه مهوردی :شههر زنجهان) ،فصهلنامه جغرافیها و
توسعه ،شماره .19
 .48برگی ،خسرو ( ،)1384اصول مهندسی زلزله ،انتشارات مؤسسه بین المللی زلزله شناسی ،چاپ دوم.
 .49صفوی ،عباس زاده ( ،)1384تأثیرات برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران در کاهش خسارت های زلزله،
 .50اکبری ،الکه ( ،)1396برنامه ریزی آسیب پذیری شهر ها با تاکید بر شهر های شمال ،دانشگاه چالوس
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