
 1911بهار،1،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش

11-111ص
DOI: 10.22059/jurbangeo.2019.278571.1080 

 بهبود در «یاقتصاد-یاجتماع» و «یکالبد-یفن» یراهبردها یاثربخش مطالعة

 زلزله برابر در یشهر یآور تاب

 ، تهران، ایرانصنعت دانشگاه علم و یشهرساز یدکتر یدانشجو -یرضا قاسم

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران ،یفن یها دانشکده سیپرد ست،یز طیمح ةدانشکد اریدانش -*دواریبابک ام

 ، تهران، ایراندانشگاه علم و صنعت ،یو شهرساز یمعمارگروه  استاد -ربهزادف یمصطف

 09/24/0931: مقاله دییتأ  02/20/0931: مقاله رشیپذ

دهیچک
زلزلهدرشهرهاست. یومالیکاهشخساراتجانیزیربرنامهشهرهادرمقابلزلزلهازالزاماتیآورتابةمطالع

ةبتهمطالعتپتژوهش،نیدراد رآنوجودندایکمةمحاسبمنظوربهجامعیومدلداردیگوناگونفیتعاریآورتاب

دربرابرزلزلتهیاقتصاد-یواجتماعیکالبد-یفنیهابخشمرتبطبایشهریآورتاببهبودیراهبردهایاثربخش

منظتورابتتدابتااستت ادهازنیبتداست. شدهپرداختهگذاراناس.یسورانیگمیتصمیبرایابزارجادیباهدفا

درمقابلزلزلهاستخراجشهرهایآورمؤثردرتابیهاخبرگانابعادوشاخصازیخواهونظریامطالعاتکتابخانه

وشتاخصنیهتامعتازابعتادوشتاخصکیوزنهر،یزوجةسیادهازنظرخبرگانوروشمقاشد سپسبااست 

یگسلشمالتهران،گستلریالرزهیوینظرگرفتنسهسناردروشاخصنیشد بااست ادهازایمعرفیآورتاب

یشهردار6ةمنطقیبرایآورتابدربهبودیاقتصاد-یواجتماعیکالبد-یفنیراهبردهایوگسلشناور،اثربخش

یوی،درسنار158/0گسلشمالتهرانیویسناردرآوریتاب مقدارشاخصشدسهیمقاگریکدیباتهرانشهر

یهتاراهبترددریآورتتابشتاخصشیبهافزانهی نسب.هزاس.156/0شناوریویودرسنار151/0یگسلر

درنی همچنتاس.55/18و11/6،61/11بیترتبهS3بلندمدتوS2مدتانیم،S1مدتکوتاهیاقتصادیاجتماع

نی بهتتراست.11/1و10/9،61/1بیترتبهT3بلندمدتوT2مدتانیم،T1مدتکوتاهیکالبدیفنیهاراهبرد

ازنیتباوجتودا اس.T1راهبردنیترفیضعوS3راهبردةنیهزباسهیمقادریآورتابشاخصشیدرافزاراهبرد

پارامترهاباشهرکییبرانهیبهراهبرد انتخاباس.راهبردنیترنهیبهT1یراهبرد،اجرایبراازینموردننظرزما

بهبتودیهتاطتر .یتضتامنموفقتوانتدینمیاجتماعاییراهکارفنکی تنهاداردارتباطیگوناگونیرهایمتغو

هستند راهبردهانیترنهیبهS2راهبردمدتیودرطوالنT1راهبردمدتدرکوتاهباشد یشهریآورتاب



 یم هوممدل،یآورتابشاخصراهبرد،زلزله،،یکالبد-یبعدفن،یاقتصاد-یاجتماعبعد:یدیکلیهاواژه

 

 



                                                      
   Email: bomidvar@ut.ac.ir 200۱00090۱۶ :تلفن ،مسئول ةسندینو *



 1911بهار،1،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش100

مقدمه
و کنترل شهرها را  تیریمد ،یزیر برنامه ر،یاخ یها دههدر  یشهر تیجمع روزافزون شیافزاشتابان شهرها و ة توسع

 یها یناهنجارکه با  یزمان ژهیو بهو  یعیطب یها بحرانمشکل در زمان وقوع  نیبا مشکل مواجه کرده است. ا شیازپ شیب

نده یو در آ بشرات یدر طول ح تکرارشونده یا دهیپدهمواره  یعیطب یای. بالاست تر دهیچیپ اری، بسدشو یمهمراه  یاجتماع

و تلفات  شتهگذا یانسان یها هبر سکونتگا یرات مخربیموارد تأث شتریبطوفان در  و ل، زلزلهیس مانند یوقوع حوادث .است

 یعیطب یایبال ،ها نهیزماز  یاریدر بس یدانش بشر یها شرفتیپوجود  باگفت  توان یم .است داشته ها بر آن ینیسنگ

 یحوادث ناش رابرب هستند که در دهیچیپ ییها ستمیس شهرها(. 091۶، ی)هجرت شود یم یتلق یمهارشدن یا دهیپد همچنان

 ای ها دشت البیمانند س ناکخطر ینواح یکیدر نزد یشهر دةید بیآسمناطق  شتری. بهستند ریپذ بیآس یعیاز سوانح طب

زان یا، متأسفانه میدر برابر بال یریپذ بیآسکاهش  یبرا  تالش وجود اب (.Godschalk, 2003)بنا شده بودند  ها گسل

 در یادیل زیزان خسارات به دالیکه م دهد یم نشانمتعدد  یها پژوهش. ابدی یم شیافزاهمچنان  یو جان یخسارات مال

 (.Mileti, 1999است ) شیافزا حال

بهبود  منظور به ،انیم نیاثرگذار است. در ا یآور تابدر شهر بر  ساکنة جامع یها یژگیومختلف شهر و  یها بخش

 نظربه آورتاب یبه شهر یابیدست یبرا نیبنابرا ؛ات وجود داردمنابع و امکان تیمحدود ،شهر در مقابل زلزله یآور تاب

 نییمختلف تع یها بخش یاثرگذار زانیم ومشخص  یآور تاببهبود  یبرا یگذار هیسرما یها حوزه دیکه با رسد یم

 تر مقاومساخت  انندم یکیزیف یها تیفعال) یا سازهة دستبه دو  توان یمرا  یآور تاببهبود  یها تیفعالعمده  طور به. شوند

 نیا ةسیبه مقا پژوهش نیدر ا نیبنابرا ؛کرد میتقس( جامعه یاقتصاد و یاجتماع طیشرا با)مرتبط  یاجتماع و( ها ساختمان

 یبررس منظور به. (0931 ،یو سلطان دواری)ام در برابر زلزله پرداخته شده است یشهر یآور تاببهبود  یبرادو دسته 

 یبرا یدر مقابل زلزله ابتدا مدل یشهر یآور تاببر  یاقتصاد-یو اجتماع یکالبد-یفن یهاراهبرداقدامات و  راتیتأث

 ۱ ةمنطق طیمدل با توجه به شرا نیبا استفاده از نظر خبرگان توسعه داده شده است. سپس ا یآور تاب یسازیکم

در منطقه  یآور تابشاخص  ةدهند نشان جیاست. نتا شده اجرا ،یمورد ةمطالع ةمنطق عنوان به ،شهر تهران یشهردار

از آن  استفاده یریپذ انعطافو  باتسدر محا یسادگ شده استفادهروش  یها یژگیواز  .اند دهشنقشه ارائه  یرو و هستند

که شامل  یدیجد یبا استفاده از نظر خبرگان مدل مفهوم پژوهش نیدر ا نی. همچناستمناطق  گریبا د قیتطب یبرا

 ارائه شده است. است در برابر زلزله یشهر یآور تاب یها شاخصو  ادعاب

 ینظریمبان

 022۶ یکنفرانس جهان یها یخروج .ستایواکنش به بال یبرا دیجد یتولد فرهنگ ایدر مبحث بال یآور تابلغت  رواج

WCDR) ایکاهش بال ةدربار
 فیدر ط یآور تابمفهوم  ،یو تجرب یدر هر دو حالت نظر ،جیتدر بهکه  کند یم دییتأ( 0

آن را  یکه برخ افتی یشتریب یفضا ها مشارکت یو در برخ ایمورد بحث کاهش امکان خطر بال یاز نواح یا ستردهگ

 (.McEntire et al., 2002) اند گرفتهدر نظر  دیجد یالگو عنوان به

                                                      
1. World Conference on Disaster Reduction 
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ده آم «(jump to backاول برگشتن ) یجا به» یبه معنا resilio نیالت کلمةاز  یآور تابمعنای به resilienceة واژ

 یالملل نیب ونیارائه شده است. فدراس مختلف یها رشتهدر  یآور تاب یبرا یگوناگون فی(. تعارBatabyal, 1998است )

 که کند یم فیتعر حوادث برابر در دنیندبیآس و مقاومت یبرا مردم ییتوانا را یآور تاب 0احمر هالل و سرخ بیصل

 تیظرف نیا که دانند یم یداریپا تیظرف برابر را آن نیهمچن. ردیگ یم تصور یزندگ سبک داریپا یها هیرو دنبال به

( ها رساختیز مانند) یکیزیف تیظرف و( جامعه) یجمع تیظرف ،یانسان تیظرف ،یاقتصاد تیظرف ،یعیطب تیظرف شامل

 یورآ تاب 0یعیطب یایبال خطرات کاهش یبرا متحد ملل سازماندفتر  فیتعر در نیهمچن(. IFRC, 2004) است

 دنیرس یبرا ردادنییتغ ای کردنمقاومت سازگارشدن، یبرا ییها بیآس معرض در اجتماع ای جامعه ستم،یس کی تیظرف

 که شود یم نییتع یا درجه کمک به موضوع نیا. است شده فیتعر آن ةادام و ساختار و اتیعمل از یقبولقابل سطح به

 و بهتر یآت حفاظت گذشته، یایبال از آموختن ت،یظرف نیا شیافزا منظور به خود یده سازمان به قادر یاجتماع ستمیس

 کیتنها  4و پالسه 9دوب فیتعر مانند فیتعار ی(. برخUNISDR, 2009) است خطر امکان کاهش یها یابیارز بهبود

 کی ییتوانا یآور تاب ،آنان دگاهید از. استقبل از سانحه  طیبرگشت به شرا کهاند  در نظر گرفته را یآور تاباز  جنبه

 از قبل شکل و ساختار که است شوک کی از هیاول حالت به بازگشت یبرا...( و منطقه گروه، ،یانسان ةجامع) مجموعه

 (.Dube and Polese, 2016) آورد دستبه را خود شوک از قبل رشد روند ای شوک بروز

 میتقس  یفیو ک یکم ةدست دوعمده به  رطو بهوجود دارد که  یآور تاب یابیمحاسبه و ارز یبرا یگوناگون یها روش

و  یکم یساز مدل یها روش یبرخ ةرندیدربرگ کهارائه شده  یآور تاب ةنیمطالعات در زم یبرخ 0در جدول  .شود یم

 یبرا که اند شده ارائهمطالعات  نیا در یآور تاب یها شاخص. ابعاد و است یمطالعات مرور نیو همچن یآور تاب یفیک

 .دارند کاربرد یآور تاب یممدل مفهو نیتدو

یآورتابدرزمینةمطالعات 1جدول

شر یآورتابابعادمطالعه
TOSE 

Bruneau et al., 2003 
 زلزله برابر در یآور تاب یسازیکم و 4R به توجه با یچارچوب ةارائ یاقتصاد و یاجتماع ،یسازمان ،یفن

Chang and Shinozuka, 2004 یاقتصاد و یاجتماع ،یسازمان ،یفن 
 جامعه از یبخش ای کل یبرا که یکم صورت به یآور تاب یساز مدل

 .دارد کاربرد

DROP Cutter et al., 2008 
 و یانیشر ،یسازمان ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یکیاکولوژ

 جامعه تیکفا
 مدل ةارائ و یسازگار تیظرف و یریپذ بیآس ،یآور تاب ةرابط یبررس

 محله ای جامعه یبرا یآور تاب یابیارز

CDRI Show, 2009 یعیطب و یسازمان ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یکالبد 
 و ها تیاولو نییتع. میاقل رییتغ بر تمرکز با یآور تاب یبرا یچارچوب ةارائ

 بعد هر در یآور تاب سطح براساس یا هیتوص استیس
URF 

Tyler et al., 2010 
 میاقل رییتغ بر دیتأک با یآور تاب به دنیرس یبرا یتمشارک یالگو ةارائ یاجتماع ینهادها ،یشهر یها ستمیس

PEOPLES Renschler et al., 

2010 

 یخدمات دولت ،یطیمح یشناس تیجمعو  تیجمع
 و یزندگ ةویش ،یکیزیف رساختیز ،افتهی سازمان

و  یاجتماع ةیسرما ،یاقتصاد ةتوسع جامعه، تیصالح
 یفرهنگ

 پس) مردم یتوانمندساز ق،مناط یآور تاب ةسیمقا و اطالعات یآور جمع
 یریگ میتصم یبرا یبانیپشت افزار نرم ابزار را آن توان یم کامل ةتوسع از

 (دانست یزمان و ییایجغراف

                                                      
1. International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC) 
2. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) 
3. Dube 
4. Polese 
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 یآورتابدرزمینةمطالعات 1جدولادامه

شر یآورتابابعادمطالعه

BRIC Cutter et al., 2010 
 یها هیسرما و یرساختیز ،ینهاد ،یاقتصاد ،یاجتماع

 اجتماع
 مؤثر یها مؤلفه ییشناسا ،ها آن ةسیمقا و منطقه هر در یآور تاب سنجش

 منطقه هر یآور تاب در

Ainuddin and Routray, 2012 یسازمان ،یاقتصاد ،یکیزیف ،یاجتماع 
 یبرا یفیک یچارچوب یا کتابخانه مطالعات و گویه چارچوب یمبنا بر

 .است شده ارائه زلزله مقابل در یشهر یآور تاب

CCRAM Cohen et al., 2013 
تعلق مکان، اعتماد  ،یآمادگ ،یجمع ریتأث ،یرهبر

 یارتباطات اجتماع و یجمع
 بر مؤثر یها مؤلفه سنجش امکان و یاجتماع یها مؤلفه یساز شاخص

 یآور تاب

ESO Woloszyn, 2013 یکیاکولوژ ،یاجتماع ،یاقتصاد 
 و یآور تاب یقیتلف مدل ةرائا ،یآور تاب اتیادب ةحوز در میمفاه گسترش

 یآور تاب یبرا نینو یها شاخص نیتدو و داریپا ةتوسع

SERV Frazier et al., 2014 
 تیظرف و خطربودن معرض در ت،یحساس عوامل

 یتطابق

 نییتع در یمکان لیتحل یابزارها و یلیتحل آمار یها روش بر دیتأک
 یها مؤلفه نییتع و ییایجغراف مختلف مناطق یآور تاب ةسیمقا ،یآور تاب

 مناطق یآور تاب در مؤثر

Ouyang and Dueñas-Osorio, 
2014 

 یاقتصاد ،یاجتماع ،یسازمان ،یفن
 یبرا هاراهبرد یاثربخش و طوفان برابر در برق ةشبک یآور تاب یسازیکم

 یآور تاب شیافزا

WSC Miles, 2015 یآور تاب یاجتماع ابعاد بر دیتأک با اجتماعات سطح در یآور تاب سنجش ها هیسرما و خدمات ،تیهو ،یاجتماع رفاه 

Franchin and Cavalieri, 2015 
و  ها جادهبه  بیآس ،جاشده جابه تیجمع از یتابع

 یکاوریر یراهبردها
 درنظرگرفتن و یآمار لیتحل از استفاده. زلزله برابر در یآور تاب یسازیکم

 تیقطع عدم

Zhao et al., 2016 یسازمان ،یفن 
 تفاوت یسازیکم ،0ایاح ةدرج و 0یاضطرار یآور تاب دیجد میمفاه ةارائ
 یآور تاب یکم ةمحاسب و سانحه از بعد و قبل در ستمیس عملکرد انیم

 راهبردها و یریگ میتصم یها نهیگز ةسیمقا یبرا

ANDRI Parsons et al., 2016 

 ةیسرما ،یاجتماع یها یژگیو: 9تحمل تیظرف
 یها سیسرو ،یزیر برنامهو  اه رساختیز ،یاقتصاد

 اطالعات، مشارکت ،یاجتماع ةیسرما ،یاضطرار
 ،یو رهبر ها استیس: تم حکومت، 4یسازگار تیظرف

 و جامعه یمشارکت اجتماع

 یطراح با نییپا به باال کردیرو و یآور تاب جیرا یها یژگیو از استفاده
 یآور تاب یمفهوم مدل نیتدو یبرا یمراتبسلسله

Cai et al., 2018 جامعه و رساختیز ،یسازمان ،یاجتماع ،یاقتصاد 
 استخراج و مند منظا یروش به 0201 -022۶ یهاسال مطالعات یبررس

 یآور تاب یها شاخص و ابعاد

Saja et al., 2019 
اطالعات و  ،یانسان یها شاخصفرهنگ،  سالمت،

 جامعه تیظرف و ارتباطات، رقابت
 مرتبط اتیادب مرور یبرا اطالعات یبند جمع و سامانمند روش از استفاده

 یاجتماع یآور تاب با

 پژوهشیشناسروش

 است یفیک یها روش ةاز دست ۶یکممهین یها شاخصو  یروش مدل مفهوم بیمقاله، ترک نیدر ا شده استفاده روش

(Hosseini, 2016 .)شهر که اطالعات  کی مانند دهیچیپ یها ستمیسدر  ژهیو به ،سهولت در محاسبات لیدل به روش نیا

کمک به  و راهبردها ةسیمقا یرا برا یوجود ندارد، انتخاب شده است تا ابزار ستمیاز س یکامل و شناخت کاف

مدل  نیاز تدو پس پژوهش، نیشده است. در ا داده نشان 0شکل  در پژوهش تمیالگور باشد. یشهر گذاران استیس

. سپس با توجه به مطالعات اند شده یدهوزن خبرگان نظر ساسابر یآور تابمختلف  یها شاخصابعاد و  ،یمفهوم

                                                      
1. Emergency resilience 

2. Recovery degree 

3. Coping capacity 

4. Adaptive capacity 
5. Semi-quantitative indices 
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 یبرا یشاخص شنهادیبا پ ،ادامه دراست.  دهش انتخابو خسارت محتمل  یا لرزه یوهایسنارمطالعه،  ةمنطق یزیخ لرزه

 است. شده یبررس یآور تاب شیبر افزا ها آن یاثربخش ،گوناگون یهاراهبرد نیپس از تدو ،یآور تاب ةمحاسب

(تهرانشهریشهردار6ةمنطق)مطالعهموردةمنطق
 021 تیاست. با تراکم جمع مهم اریبرنامه و طرح بس یریشناخت بستر قرارگ یشهر یو طراح یزیر در مطالعات برنامه

 یگاهیتهران جا یمناطق شهر نیتر از مهم یکی ۱ ةمساحت شهر تهران، منطق درصد 9معادل  ینفر در هکتار و با سطح

تحوالت  یبرا یا هعرص به  یشهر ةتوسعهمراه با  یراخ یها در دهه تهرانتهران داشته و دارد.  یدر تحوالت شهر عیرف

 ینظر مکان از یکنون طیو در شرا اساسینبرا است. شده یلتبد المللی بین حتی و ملی سطح در تأثیرگذار یاسیس-یکالبد

نقش  یو تجار یادار یحکومت دیمرکز ثقل جد ،شهر تهران یبند عنوان استخوان از منطقه به یا بخش عمده یو عملکرد

اطالق کرد.  رانیا تختیپا-تختیپا ایشهر تهران  کالن تختیبه آن پا توان یماصطالحاً  یطور مفهوم به .دینما یم

و  مارستانیب ۱۱ ،یآموزش عال ةسسؤدانشگاه و م 43ها،  آن عسازمان تاب 040وزارتخانه و  02عنوان در وجود  نیمصداق ا

 یدولت یاقتصاد یمال یادهایو بن یو صدها عملکرد مهم ادار یالملل نیب یها سفارتخانه و دفاتر سازمان 0۱ ،یمرکز درمان

 مشاهده است. منطقه قابل نیدر ا یو خصوص

 یگشتاور یبزرگا و لومتریک 0۱ طول با یگسل ر یا لرزه یویتوجه به مطالعات موجود، سنار با پژوهش، نیدر ا

(Mw )1/۱ کای)جا استزلزله درنظر گرفته شده  یساز هیشب یگسل شمال تهران و گسل شناور برا یویسنار و، 

 یا لرزه یوهای( منطقه در برابر سناردنیدبیخسارات )درصد آس نیتخم یبرا کایاز مطالعات جا نی(. همچن0912

 دستبهر تهران با استفاده از نظر خبرگان شه یشهردار ۱ ةمنطق در شاخص هر یاثرگذار مقدارمذکور استفاده شد. 

 آمده است.

یشنهادیپیم هوممدل
ها  ابعاد و شاخص شامل زلزله مقابلدر  یشهر یآور تاب یمدل مفهوم ،و نظر خبرگان یا استفاده از مطالعات کتابخانه با

 یزوج سةیمقا روش از استفاده با. دهد یها را نشان م از آن کیهر یها ابعاد و شاخص نیا 0. شکل است هدست آمدبه

و زلزله استفاده  یشهر تیریمرتبط با مد ةخبر 02 یها دگاهیداز  پژوهش، نیشدند. در ا یدهها وزن ابعاد و شاخص نیا

و  یلیتحص ةشغل، رشت الت،یشامل تحص کهشده   نییتع ییاساس پارامترهابر خبره هر نظر یاثرگذار زانیشده است. م 

برخوردار  یاریسب تیافراد از اهم یها هبر تجرب یرگذاریتأث لیبه دل یمقدار سنوات شغل ان،یم نیااست. در  یسنوات کار

 خبرة 02 از نفر 03 مدرک نیاند. همچن داشته تیسال سابقه فعال 02از  شتریشده ب درصد خبرگان استفاده 12است که 

 است.  ها بوده خود آن تیفعال نةیزم در یتخصص یدکتر یلیتحص
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نهیبهراهبردانتخابتمیالگور 1شکل
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دربرابرزلزلهیشهریآورتابیهاشاخصابعادو 5شکل

 (RI)یآورتابشاخصیسازمدل

مطالعه )در  مورد ستمیس یآور تابابعاد مختلف مؤثر در  ةرندیدربرگ کهشده  شنهادیپ یشاخص یآور تاب یساز مدل یبرا

 .است هشد  دهیبا استفاده ازنظر خبرگان سنج کیهر یرگذاریتأث زانیکه م استه( در مقابل زلزل یشهر یآور تاب نجایا

 ،رابطه نیا در .(0931 همکاران، و)بهزادفر  (0 ة)رابط شود یم داده شینما RIبا  که دارد نام یآور تابشاخص  نیا

 .است ما iشاخص  یاثربخش  و مربوطام بعد  i ،وزن شاخص ،m ،یوزن بعد اصل

(0)  
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هر  یکاست ای شرفتیپ توان یم نیبنابرا ؛شود یمشخص م یآور تاببر   هر بخش یثرگذارا یآور تاب روش نیدر ا

شاخص  نیاست که ا نیشاخص ا نیا دربارة مهم ةکرد. نکت یریگ را اندازه یآور تاب شیو افزا یساز اوممق در بخش

 نام  هب یبیضر ،مدل نیا درشده است.   توسعه داده یآور تاب شیافزا یو راهبردها تلفمخ حاالت ةسیمنظور مقا به

در همان  نیشیبا استفاده از مطالعات پکه  است یآور تابدر  بعد هر یاثربخش ای یآور تاب زانیم انگریکه بدارد  وجود

 میتقس یتر ککوچ یها به بخش یآور تاب ةمسئل ب،یضر نیاز ا استفادهبا . است شده محاسبهبخش و نظر خبرگان 

و  تر آسان مختلف است، یها گوناگون در تخصص یها ابعاد و مؤلفه ةرندیکه دربرگ یشهر یآور تاببرآورد و  شود یم

 . است یتیو امن ینهاد ،یفن ،یکالبد ،یاقتصاد ،یابعاد اجتماع شاملکه  داردبعد  شش یآور تاب. دشو یم تر قیدق

یآورتاببهبودیدهاراهبر

 رییتغ شهر و کشور قابل ییاجرا یها تیبخش با توجه به ظرف نیشده در ا ارائه یراهبردهامربوط به  ییاجرا اتیجزئ

 صورت بهاز ابعاد  کیدر هر راتییتغ راهبردها،دسته از  نیا یاثربخش ةسیمقا منظور بهتنها  پژوهش، نیا در .هستند

 یمردم و یانسان(، یکالبد و یفن)ابعاد  یا سازه -یمهندسة عمدبخش  دوبه  راهبردها .ستا شده گرفته درنظر کیپارامتر

. است هشد نظر گرفته در هیپا حالت عنوان به موجود تیوضع حالت نیاند. همچن شده  میتقس( یاقتصاد و یاجتماع)ابعاد 

 نیا در .شوند یم محاسبه موجود تیضعبهبود نسبت به و یسو به یدرصد 32 و ۶2، 02 راتییتغ با وهایسنار از کیهر

 زانیچه م به موجود ابعاد از کیهر یها شاخص تیوضع ،راهبردهر  درکه  شود یم انیب کیپارامتر صورت به ،هاراهبرد

کالن  یها استیسراهکارها و  یکل ةسیمقا راهبردها، نیا. هدف است افتهی بهبودموجود  تیوضع نسبت درصد( برحسب)

 یها با توجه به مصاحبه ها آن یاجرا یها نهیهز و هاراهبردبهتر  ةسیمنظور مقا به .است یشهر یآور تاببا بهبود  مرتبط

هستند  سهیمنظور مقا تنها به ادشدهیموارد  که داشت توجه دیباشده است.   زده نیشده با متخصصان هر بخش تخم انجام

زمان  نیکمتر بهکه  ییراهبردهااول  ةشده است. دست  میبه سه دسته تقس راهبردها ی. زمان اجراندارند ییو دقت باال

هستند که  ییراهبردهادوم  ة. دستشوند یم دهینام «مدت کوتاه»و  دارند ازین خود یرگذاریشدن و شروع تأثییاجرا یبرا

که در  ییاهبردهار تیاند. درنها گرفته ییجا «مدت انیم» ةدر دست راهبردها نیدارند. ا ازیاز چند سال زمان ن شیمعموالً ب

هر  یاجرا یها نهیمنظور درنظرگرفتن هز اند. به گرفته قرار «بلندمدت» ةدر دست شوند، یم اجرادهه  کی یزمان یها بازه

 شده  سطح انجام 3در  ها نهیاز سطح هز یبیمربوط وجود دارد، تقر راهبردهر بعد که در  یها با توجه به شاخص راهبرد

 «ادیز ةنیهز»و  «متوسط ةنیهز»، «کم ةنیهز» یهستند. سه بخش اصل سهیمقا ینها برات یا نهیسطوح هز نیاست. ا

 دهندة نشان 3و عدد  کم ةنیهز ةکم در دست یا نهیسطح هز انگریب 0عدد  نیبنابرا ؛اند شده  میتقس سطح سه به کیهر

بهبود  یراهبردها 0جدول  .کند یم رییتغ 3تا  0از عدد  نهیهز زانی. ماست ادیز ةنیهز ةدست در ادیز یا نهیسطح هز

 9در  یاقتصاد-یاجتماع و یکالبد-یابعاد فن ،جدول نیدر ا .دهد یم نشان را کیهر یاختصار نام و یریپذ برگشت

 ةنیدرصد بهبود( با توجه به زمان و هز 32و  ۶2 ،02)موجود  تیوضع با سهیمقا در دنظرمشخص از بهبود بعد م بیترک

 دررا  راهبرداز ابعاد موجود در  کیهر یها شاخصدر  رییتغ راهبرددر هر  جادشدهیابهبود  نیا .اند شده یگذار ناماجرا 

 .کند یم انیموجود ب تیوضع با سهیمقا
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کیرهیاجراةنیوزمانوهزیآورتابیراهبردها 5جدول

فیرد
راهبرد

)بهبوددرابعاد(

موجود.یوضعباسهیمقادربهبود

درصد10درصد50درصد10

 یکالبد-یفن 0
 T1 T2 T3 راهبرد

 بلندمدت مدت انیم مدت کوتاه زمان اجرا

 3 ۱ 9 اجرا ةنیهز

 یاقتصاد-یاجتماع 0
 S1 S2 S3 راهبرد

 بلندمدت بلندمدت مدت انیم زمان اجرا

 ۱ 4 0 اجرا ةنیهز

هاافتهیوبحث
با وزن  یتی، امن031/2با وزن  ی، اجتماع020/2با وزن  یالبدک بعد بیترتبه یریپذ برگشت در ابعاد یاثرگذار زانیم

با استفاده از  ها وزن نیا .است افتهیکاهش  09۱/2با وزن  یو فن 0۶0/2با وزن  ی، نهاد0۶9/2با وزن  ی، اقتصاد0۶3/2

 دگاهیز داثر را ا نیکمتر یاساس بعد فننیبرا .اند شدهداده شد، استخراج  حیتوض تر شیپکه  یزوج ةسیمقاروش 

 دیبا ن،یاوجود  . بارا دارد یاثرگذار زانیم نیشتریب یشهر در برابر زلزله و بعد کالبد یریپذ دهندگان در برگشت پاسخ

ها از  ساختمان ةو نوع ساز یاز بعد فن هیساخت ابن یفناورمثال   یراب ؛هستند مربوط گریکدی به بعد دو نیا که داشت توجه

 .است بعد هر یاثرگذار زانیم یکینزد گرید مهمة نکتط هستند. مربو گریکدیبه  یبعد کالبد

. درواقع سهم مستقل هر شود یضرب م مربوط یاصل بعد وزن در شاخص هر وزن یریپذ براساس مدل شاخص برگشت

. دیآ یدست مکردن سهم شاخص در سهم بعد مربوط به آن شاخص بهشهر در برابر زلزله با ضرب یریپذ شاخص در برگشت

شاخص حقوق  دهد یم نشان، استنظر خبرگان  از برگرفته که ریمقاد نیا. دهد ینشان م سهیمقا یرا برا ریمقاد نیا 9ل شک

 نیا از کیهر سهم که داشت توجه دیبا ابتدا. دارد زلزله برابر در یریپذ برگشت بر را ریتأث نیشتریب ینهاد بعد از نیو قوان

 در شاخص کیبودن نییو پا استهدف  گریکدیبا  ةسیمقاتنها  نجایا در و اردد تیاهم اریبس خود گاهیجا در ها شاخص

 بعد یکل وزن و بعد هر یها شاخص تعداد که کرد توجه دیبا سپس. ستیآن ن نداشتن تیاهم ةنشان ها شاخص گرید با سهیمقا

 نیتر مهم نیقوان و حقوق. هستند یبررس قابل اختالفات نیا زین ینظر منطق از. است رگذاریتأث ها شاخص یبند رتبه نیا در

نظر خبرگان  دییبا تأ تینهادرو  یا برگرفته از مطالعات کتابخانه زین ها آن ها و تعداد نظر خبرگان است )شاخص شاخص از

د. شودر شهر مطرح  یریپذ بحث برگشت تا ردیگ یشکل نم نیبدون حقوق و قوان یمدن ةجامع ،یمنطق دگاهید بوده است(. از

قبل از وقوع رخداد، هنگام رخداد و چه پس  هچ ،سانحه و بحران تیریمد به مربوط نیقوان و حقوق ن،یاز حقوق و قوانمنظور 

( شود مربوط زلزله مثل ای حادثه به خاص صورت به که قوانینی) نیحقوق و قوان نبوددر صورت  زین فیتعر نی. با ااست آناز 

 تیو امن یاجتماع تیامن یها شاخص به شکل، نیدر ا یبعد ةسه رتب اشت.ن بافت فرسوده وجود نخواهند دچو یفیتعار

قبل و بعد از  یاجتماع تیو امن یاقتصاد تیاختصاص دارند. امن یاز بعد نهاد ی( و بستر نهادتی)هر دو از بعد امن یاقتصاد

 یها رساختیز جادیمعه توان اجا ،یو اجتماع یاقتصاد تیامن نبودمهم است. قبل از رخداد سانحه در صورت  اریسانحه بس

 رخداد از بعد ها نیا نبود و دشو یم انینما یاجتماع یها شاخص در یاجتماع مشکالت. را ندارد یریپذ مرتبط با برگشت

دارد که  تیمنظر اهم نیاز ا ی. بستر نهادکند یم مواجه یبلندمدت و مدت کوتاه یجد مشکالت با را بحران تیریمد سانحه
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از  یو بخش حکومت ،ینهاد یبسترها نیخواهد بود. همچن محدودها  آن ریتأث ن،یقوان یاجرا یبرا یبدون وجود بستر

 .هستند ینهاد یبسترها سازندة زین نیقوان .دهند یم لیبحران را تشک تیریمد

 

گریکدیهاباشاخصهمةةسیمقا 9شکل

مختلفیراهبردهادریآورتابشاخصبهبودزانیم

 گسل شمال تهران یویدر سنار است، شده فرض موجود تیوضع یبرا که یطیبا توجه به شرا یآور تابمقدار شاخص 

است.  آمده 4در شکل  یآور تابشاخص  ریمقاد .است 4۶۱/2شناور  یویو در سنار 4۶4/2 یگسل ر یوی، در سنار4۶1/2

 یدرصد 02در بهبود  یآور تابشاخص  ریتوجه به مقاد با. ستوهایسنار گریکمتر از د یگسل ر یویسنار یبرا شاخص

 فاصله دارند. گریکدیبا درصد  ۱/2تنها  یاقتصاد-یو اجتماع یکالبد-یفن یراهبرد ةدست دو موجود تیوضعبا  سهیمقا در

 دردرصد  S3 0/4 راهبرد ،یدرصد 32و در بهبود  T2 راهبرد با سهیمقا دردرصد  S2 ۶/0 راهبرد ،یدرصد ۶2در بهبود 

موجود  تیوضع با سهیمقا در S3 راهبرد ،حالت نیربهت در. اند دادهبهبود  شتریرا ب یآور تابشاخص  T3 راهبرد با سهیمقا

گسل شمال  یویدر سنار T3 راهبردرا بهبود داده است.  یآور تابدرصد شاخص  99حدود  یا لرزه یویدر هر سه سنار

 را بهبود داده است. یآور بتادرصد شاخص  01حدود  گرید یا لرزه یویدرصد و در دو سنار 90تهران 

 

ذکرشدهیراهبردهاویالرزهیوهایسناریبرایآورتابشاخصریمقاد 1شکل
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راهبردهایاجرازمانونهیهزبرابردریآورتابشاخص

 نسبت مترهاپارا نیا دادننشان یبرا. دارد یاریبس تیاهم زین راهبرد ةنیهز و اجرا زمان یپارامترها ةنیبه راهبرد انتخاب یبرا

 یآور تاب شاخص پارتو یمنحن زین ۶در شکل . است آمده 9جدول  در یآور تاب شاخص شیافزا مقدار به راهبرد یاجرا ةنیهز

( نشان ی)محور افق راهبردها یاجرازمان  و نهی( در برابر هزیگسل شمال تهران )محور عمود یا لرزه یویسنار یهاراهبرددر 

 ةاساس هرچه فاصلنیقرار داده شده است. برا 0صفر تا  ةدر محدود نهیهز ریمقاد ،بهتر ةسیمقا یابر نجایشده است. در ا  داده

استفاده  ،ندارد وجود کتای جواب کی که یموارد در انتخاب روش نی. ااست تر نهیبه راهبرد ،نقاط از مبدأ مختصات کمتر باشد

با توجه به  ن،یاوجود   . بااست وابسته خاص یزمان ةمحدود در حاکم طیبه شرا نهیبه راهبردتوجه کرد که انتخاب  دی. باشود یم

(، یدرصد 02)بهبود  یریپذ در برگشت لیدخ یبهبود مختصر پارامترها طیدر شرا S1 راهبرد، شود یممشاهده   ۶آنچه در شکل 

بهبود  طیدر شرا S3 بردراه( و یدرصد ۶2)بهبود  یریپذ در برگشت لیدخ یبهبود متوسط پارامترها طیدر شرا S2 راهبرد

 .هستند نهیبه راهبرد( یدرصد 32)بهبود  یریپذ در برگشت لیدخ یپارامترها یحداکثر

 نی. در ااست شده داده شینما تهران شهر یشهردار ۱ ةدر منطق یآور مقدار شاخص تاب ،۱بهتر در شکل  سةیمقا یبرا

 یروند اثرگذار ،ها به نقشه توجه با. دهد یرا نشان م یرآو تاب نیشتریو رنگ سبز ب یآور تاب نیرنگ قرمز کمتر ،نقشه

در شاخص  یشتریب شیافزا ،یکالبد-یفن یها بهبود در شاخص شیبا افزا یعنی ؛است S یراهبردهااز  شتریب T یراهبردها

 است. T3 راهبرد، نی. با توجه به نمودار بهترشود یحاصل م یاقتصاد-یبهبود در ابعاد اجتماع با سهیمقا در یآور تاب

 

گسلشمالتهرانیویوزماناجرادرسنارنهیدرمقابلهزیآورتابشاخص 5شکل

 یآورتابشیافزانظرازراهبردهاةسیمقا 9جدول

ویسنار
یآورتابشاخصشیبهافزانهیهزنسب.

شناورگسلمدلیرگسلمدلتهرانشمالگسلمدلرتبه

S1 ۶ 0101/۱ 20/1 20/1 

S2 0 ۱1۶/00 13۶/00 13۶/00 

S3 0 ۶0۶/01 2۱/00 2۱/00 

T1 ۱ 13۶0/9 3901/9 3901/9 

T2 4 ۱140/4 1010/4 1010/4 

T3 9 42۱/1 404/1 404/1 
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6ةدرمنطقراهبردهاةسیمقا 6شکل

 یریگجهینت

در ر برابر زلزله د یاقتصاد-یو اجتماع یکالبد-یفن یها مرتبط با بخش یشهر یآور بهبود تاب یراهبردها یاثربخش

این مدل مفهومی شامل شش . شهرداری شهر تهران بر اساس مدل مفهومی پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت ۱منطقه 

مطالعات بعد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فنی، کالبدی، امنیتی و نهادی است که مولفه های هر کدام بر اساس 

وزن دهی شدند و در وزن نیز ا شاخص ها. بر اساس نظر خبرگان ابعاد و استخراج گردیده است و نظر خبرگان یا کتابخانه

 نسبی کلیه شاخص ها محاسبه گردید. 

 با مطالعه مورد منطقة برای آوری تاب بهبود در اقتصادی-اجتماعی و کالبدی-فنی راهبردهای اثربخشی ادامهدر 

برای   .لحاظ گردید و گسل شناور یتهران، گسل رگسل شمال  یا لرزه یویسه سناربه این منظور . شد مقایسه یکدیگر

 32و  ۶2، 02به میزان به تنهایی بهبود تاب آوری آن بعد  راهبرد، سه اقتصادی-اجتماعی و کالبدی-فنیهر کدام از ابعاد 

محاسبه شد. برای هر  مذکور برای شش راهبرد درصد در نظر گرفته شد و تاب آوری کلی منطقه شهری مورد مطالعه

هزینه و زمان اجرای راهبردها نیز به صورت نسبی در محاسبات لحاظ عالوه بر میزان بهبود تاب آوری، م از راهبرد ها کدا

 سناریوی در و 4۶4/2 ری گسل سناریوی در ،4۶1/2تهران شمال گسل سناریوی درکل  آوریتاب  شاخص مقدار گردید.

 ،T1 مدت کوتاه کالبدی-فنی راهبردهای در منطقه ریآو تاب شاخص افزایش به هزینه نسبت. است 4۶۱/2 شناور
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-اجتماعی راهبردهای نسبت مذکور برای .محاسبه شد 40/1 و ۱1/4 ،32/9 ترتیب به  T3 بلندمدت و T2 مدت میان

. برآورد گردید ۶0/01 و ۱3/00 ،01/۱ ترتیب به S3 بلندمدت و S2 مدت  میان ،S1 مدت کوتاه اقتصادی

خاب راهبردها عالوه بر بهبود تاب آوری، پارامتر های زمان و هزینه اجرا نیز باید لحاظ گردند، از آنجایی که در انت

منحنی  در یفراواناختالف  S1و  T1 یراهبردها  ،شکلاین توجه به  بانمایش داده شد.  ۶در شکل  انهآمنحنی پارتو 

-یاجتماع یراهبردها با سهیمقا در یکالبد-یفن یراهبردها ،یدرصد 32و   ۶2بهبود  یراهبردهاندارند. در  پارتو

 نظردر نهیبه ییراهبردهارا  یکالبد-یفن یراهبردها توان ینم نیبا وجود ا. دارند یآور تابدر  یشتریبهبود ب یاقتصاد

اول و دوم  یها رتبهدر  بیترتبه S2و  S3 یراهبردها، 9با توجه به جدول  ،راهبرد یاجرا ةنیهز به توجهگرفت. در صورت 

 ةدر رتب T3 راهبرد. شوند یم یآور تاب شیافزا سبب شتریبثابت  ةنیبا توجه به هز هاراهبرد نیکه ا امعننیبد ؛قرار دارند

 اجراشدن یبرا یشتریب نازم به یاقتصاد-یاجتماع یراهبردهامدنظر قرار داد.  زیزمان اجرا را ن دیاما با ،سوم قرار دارد

 دارند. ازین

 یاجتماع ای یراهکار فن کی. تنها دارد ارتباط یگوناگون یرهایمتغپارامترها و  باشهر  کی یبرا نهیبه راهبرد انتخاب

به چه  راهبردها نیگرفت که ا نظردر دیبا نیبا وجود اباشد.  یشهر یآور تاببهبود  یها طرح تیضامن موفق تواند ینم

 نیتر نهیاشاره کرد که به دیبا انی. در پاهستندتفاوت اجرا م یبرا ازیاجرا و زمان مورد ن ةنیهز ،یاز نظر اثربخش زانیم

به  یاریبس یوابستگ نهیبه راهبرد. انتخاب است T1 راهبردنظر زمان  از آن نیتر نهیو به S3 راهبرد نهیازنظر هز راهبرد

 نیتر نهیبه مدت یندر طوال S2 راهبرد ومدت  در کوتاه T1 راهبرد ن،یاوجود   با .دارد رندهیگ میتصم ةمحدودکنند یرهایمتغ

 کی یراب راهبردهااز  یبیترکانتخاب راهبرد استوار،  یبرا شده یمعرف یبراساس الگو شود یم شنهادیهستند. پ راهبردها

 .لحاظ گرددشهر 
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