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Extended Abstract
Introduction
Urban areas where half the world's population lives are prone to multiple disasters. Today,
globally, there are dramatic changes in attitudes toward unforeseen events; so, the prevailing
view has shifted from focusing solely on reducing vulnerability to increasing resilience to
disasters. According to this view, risk reduction programs should seek to create and strengthen
the characteristics of resilient communities and also pay attention to the concept of resilience in
the accident management chain. Going from the physical to resilience perspective, the need for
a comprehensive, holistic framework and system that combines different aspects of the city with
less visible but effective aspects (human behavior) creates economic, social, physical, and
institutional dimensions for the issue of resilience. Moreover, special and sensitive urban centers
are among the areas that are considered as vital arteries due to the complex structure of urban
life and the dependence of urban society on them, and as a result, the issue of their vulnerability
and resilience is very important. Because any failure in it leads to many problems for urban
society, reduces the quality of life, and ultimately fails in development goals. One of the
challenges of urban management in the District 11 of Tehran is the resilience of special, vital
and sensitive centers. Therefore, it is necessary to take steps to achieve resilience in the region
and these important centers based on components and indicators of resilience and respond
properly to the needs of citizens to protect the region from possible crises and its vulnerability.
In order to achieve development and reduction of sustainability. Accordingly, and considering
the necessity of the subject, the present study seeks to identify the components and indicators of
resilience, rank them and finally, prioritize the areas of Tehran's District 11 in terms of having
components and indicators. Therefore, the main research question is as follows:
- What is the current situation of vital and sensitive special centers in the District 11 of Tehran
in terms of resilience indicators?
Methodology
The present research is in the field of descriptive-analytical study in terms of content and
method and applied in terms of purpose. Field and library methods have been used to collect
and prepare the required information. The statistical population of this study includes a group of
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experts and experts in the field of geography and urban planning that available methods selected
20 people. Indices were distributed among the statistical sample in a questionnaire, which had a
five-point Likert scale. Formal validity was used to assess the validity of the questionnaire, and
the reliability estimate was calculated with Cronbach's alpha. The obtained alpha coefficient is
equal to 0.832, which indicates good internal cohesion and high reliability. The SWARA multicriteria weighting method was employed to analyze the obtained information and evaluate the
degree of importance of each indicator. Also, WASPAS method has been exerted to determine
the extent of benefit of each area of the study area.
Results and discussion
According to the data analysis, the most important physical-environmental components with a
final coefficient of 0.5551, social with a coefficient of 0.2523, economic with a coefficient of
0.1262, and institutional-managerial with a coefficient of 0.064, respectively. The above studies
show that focusing on the components by considering their priority will lead to the realization of
resilience in the study area. Because by looking at the results, we will find that the effect of
these components (either directly or indirectly) has a significant role in determining the status of
the study area in terms of resilience. The status of the four areas of District 11 of Tehran among
the components studied in the present study shows that area 2, with a total score of 23.2, is in
the first place, and it can be acknowledged that this area is in a better position than other areas in
terms of resilience indicators. Following, area 3, with a score of 67.22, is in the second rank,
and area 1 with a score of 22.35 and area 4 with a score of 22.22 are in the third and fourth
ranks. As the results of the WASPAS method show, the scores of the regions are close to each
other. In general, all the areas have almost the same situation, and their differences are
insignificant.
Conclusion
Natural and human hazards are one of the serious and worrying challenges that today's cities
face in pursuing population expansion and urban boundaries more than ever before. In such a
world, urban areas are the winners who, by carefully identifying and analyzing their current
situation, take steps to achieve the most resilience, which is one of the new
approaches in urban management. Accordingly, the present study sought to identify the
components and indicators of urban resilience, rank them and finally, prioritize areas in the
District 11 of Tehran in terms of urban resilience components. In this regard, with library
studies, four components and 13 indicators were identified. In the following steps, using experts'
opinions and experts, the components and indicators were ranked, and finally, the areas were
prioritized using SWARA and WASPAS methods. As the analysis of the findings showed, it is
necessary that in the first place, the relevant authorities review and reform the existing
management structures in order to achieve resilience components with emphasis on the
physical-environmental dimension, which has the highest score in terms of importance among
professionals, in area 4 of District 11 (according to the lowest score). This indicates the need to
establish integrated management of
institutions in the region and at the national level. Therefore, according to the issues and
research findings, it can be said that in order to improve the resilience of District 11 of Tehran,
which is one of the most important districts of the city and the country, it is essential to establish
the basis for the realization of physical-environmental, social, economic and institutionalmanagerial components.
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مجله آمایش جغرافیایی فضا ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،1پیاپی  ،43بهار 1401
صص67-81 .
http://doi.org/10.30488/GPS.2022.337408.3522

واکاوی نواحی شهری از منظر مؤلفههای تابآوری
مطالعه موردی :نواحی منطقه  11کالنشهر تهران
حمیدرضا امانی  -دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
بختیار عزت پناه -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران
مجید شمس  -استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد مالیر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مالیر ،ایران
تاریخ دریافت1400/10/02 :

تاریخ پذیرش1401/02/06 :

چکیده
مخاطرات طبیعی و انسانی به دنبال گسترش شهرنشینی و جمعیت روزافـزون ایـن منـاطق ،منجـر بـه افـزایش
آسیبپذیری مناطق شهری گردیده است .از همین رو ،تابآوری مناطق شهری بهخصوص مراکز ویژه ،حیاتی و
حساس از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است .درواقع ،این مراکز در حکم شریانهای مهم بدنه هـر سـرزمین
محسوب میشوند .رویکرد تابآوری بهعنوان یکی از روندهای نوین در مدیریت شهری ،میتواند گام مؤثری در
جهت ارتقاء شهرها و مراکز حیاتی آن بردارد .از چالشهای مدیریتی منطقه  00تهران ،تابآوری مراکز حیـاتی و
حساس است که در صورت عدم پرداخت منجر به اختالل در سـاختار جامعـه میشـود .در همـین راسـتا ،هـدف
پژوهش حاضر شناسایی مؤلفـهها و شـاخصهای تـابآوری ،رتبهبنـدی آنهـا بـه لحـاظ اهمیـت و درنهایـت،
اولویتبندی نواحی منطقه است .روش تحقیق پژوهش توصیفی – تحلیلی است و برای شناسایی عوامل اصـلی
ادبیات پژوهش و مبانی نظری موردبررسی قرار گرفت .درنهایت معیارهای اصلی مطابق با نظرات صـاحبنظران
امر استخراج گردید .جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان جغرافیا و برنامهریزی شهری با توجه بـه
زمینه تخصصی تحقیق است که بهصورت در دسترس  51نفر انتخابشده است .سپس برای تحلیـل ،رتبهبنـدی
مؤلفهها و اولویتبندی نواحی ،از روش سوارا و واسپاس بهره گرفته شد .درنهایت ،یافتـههای حاصـل از تحلیـل
دادهها ،نشاندهنده آن است که مؤلفههای کالبدی-محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و نهادی-مـدیریتی بـه ترتیـب
دارای بیشترین اهمیت در تحقق تابآوری شهری هستند .همننین ،مابین نواحی  1گانه منطقـه  00تهـران بـه
لحاظ برخورداری از مؤلفههای تابآوری شهری ،ناحیه دو با کسب امتیاز  53.5در وضعیت بهتری نسبت به سایر
نواحی قرار دارد .از طرفی ،ناحیه چهار با کسب امتیـاز  55.55دارای بـدترین وضـعیت بـه لحـاظ برخـورداری از
مؤلفهها است.
واژگان کلیدی :تاب آوری ،نواحی شهری ،منطقۀ  00کالنشهر تهران.WASPAS ،SWARA ،
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مقدمه
شهرها بهعنوان پینیدهترین ساخته دست بشر ،با ریسکهای گستردهای هم به دلیل دامنه وسیعی از مخاطرات همچنـین
به علت آسیبپذیریهای چندگانشان مواجه هستند ( )Faraji & Sahneh, 2021: 108بررسی تاریخ حیات کـره زمـین
نشان میدهد که مدام سوانح غیرمترقبهای مانند سیل ،زلزله ،طوفـان ،رعـدوبرق ،رانـش زمـین ،تگـرد و غیـره زنـدگی
انسانها را دچار مشکل کرده است و بهعنوان خطری جدی جوامع انسانی را تهدید نمودهاند و در اثر وقـوع آنهـا چهبسـا
شیرازه بسیاری جوامع ازهمگسسته است .درحالیکه کثرت و تکرر بالیا ،تسـریع میشـود ،منـاطق شـهری کـه نیمـی از
جمعیت جهان در آن زندگی میکنند در معرض بالیای متعدد هستند .امروزه ،سطح جهانی ،تغییرات چشمگیری در نگرش
به حوادث غیرمترقبه دیده میشود؛ بهطوریکه دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیبپذیری به افزایش تـابآوری
در مقابل حوادث تغییر پیداکرده است .بر اساس این نگرش ،برنامههای کاهش مخاطرات باید بـه دنبـال ایجـاد و تقویـت
ویژگیهای جوامع تاب آور باشند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم تابآوری نیز توجـه کننـد ( & Mahmudzadeh

 .)Harischian, 2018: 60بنابراین ،تحلیل و افزایش تابآوری نسبت به سوانح طبیعی و انسانی بـه حوزههـای مهـم و
گسترده تبدیلشده است بهطوریکه در حال حاضر از حرکت همزمان و متقابل توسعه پایدار و مدیریت سـوانح بـه سـمت
افزایش تابآوری بح میشود .ازآنجاییکه شهرها ،سیستمهای پینیده و به هم وابستهای هستند و نسبت به تهدیـدات
طبیعی و انسانساخت بسیار آسیبپذیرند ،بسیاری از سازمانهای دولتی و غیردولتی ،تقویت تابآوری گروهها و جوامـع را
در اولویت تحقیق ،تهیه و توسعه برنامهها ،سیاستگذاریها و همچنین از طریـق اقـدامات آموزشـی بـه مـدیریت سـوانح
پرداختهاند ( .)Shokri & Firozjah, 2018: 664با گذر از نگاه کالبدی صرف به تابآوری ،ضرورت یک چارچوب جامع،
کلنگر و سیستمی که وجوه مختلف شهر را با وجوه کمتر قابلمشاهده ولی مؤثر (رفتـار انسـانی) ترکیـب نمایـد موجـب
پیدایش ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و نهادی بـرای موضـوع تـابآوری میشـود (.)Kazemian et al, 2014: 4-5
تابآوری شهری حد یا میزانی است که در آن میزان ،شهرها قادر به تحمل تغییر هستند قبل از اینکه به مجموعه جدیدی
از ساختارها و فرآیندها باز سازماندهی شوند .به دلیل افزایش جمعیت و قرارگیری بیشتر شهرها در برابر خطرات و بالیای
طبیعی و انسانساخت که ناشی از تخریب روزافزون اکوسیستمهای طبیعی در چند دهه گذشته اسـت ،لـزوم رسـیدن بـه
تابآوری و برنامهریزی در شهرها به دلیـل ارزیـابی وضـعیت فعلـی شـهرها ،رسـیدن بـه درك درسـت از پتانسـیلها و
محدودیتها و پیشبینی وضعیت آینده و بسـ اسـتراتژیهای مناسـب بـرای توسـعه شـهری ،بیشـتر احسـاس میشـود
) .(Jalalian, 2019: 110از طرفی ،مراکز ویژه و حساس شهری ازجمله مناطقی هستند که با توجه به سـاختار پینیـده
زندگی شهری و وابستگی جامعه شهری بـه آنهـا ،بـهعنوان شـریانهای حیـاتی بهحسـاب میآینـد و درنتیجـه مسـئله
آسیبپذیری و تابآوری آنها بسیار مهم می باشد زیرا هرگونه نارسایی در آن منجر بـه بـروز مشـکالت متعـددی بـرای
جامعه شهری و کاهش کیفیت زندگی و درنهایت شکست در اهداف توسعه میشود .بنابراین ،ضروری است با بهرهگیـری
از روشهای بهروز و کارآمد در راستای تحلیل مناطق و نـواحی آنـان بـه لحـاظ برخـورداری از مؤلفـهها و شـاخصهای
تاب آوری گام برداشت تا ضمن روشن شدن وضعیت موجود مناطق شهری ،بتـوان بـه برنامـهریزی و مـدیریتی مـؤثر در
جهت کاهش مخاطرات و افزایش تابآوری در برابر وقوع آنها ،دستیافت.
منطقه  00کالنشهر تهران ،یکی از مناطق مرکزی شهر است که به دلیل وجود و استقرار مراکز مهم سیاسی ،نظـامی و
اقتصادی کشور در آن ،بهعنوان بخشی از  CBDو قلب تاریخی ،اقتصادی ،اداری و درمانی مطرح میباشـد و تبـدیل بـه
یکی از مراکز ویژه ،حیاتی و حساس شده است و بهتبع آن ،نقش کلیدی در زندگی جامعه شهری دارد .درواقـع ،میتـوان
گفت مراکز ویژه ،حیاتی و حساس منطقه  00کالنشهر تهران یکی از مراکز مهم و کلیدی بـرای رفـع نیازهـای جامعـه
شهری است .بااینحال و علیرغم وجود مراکز حیاتی و مهم کشور در منطقه  00کالنشهر تهران ،توزیع خدمات شـهری
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بهصورت عادالنهای در کل منطقه صورت نپذیرفتـه اسـت و ناهمگونیهـایی در قسـمتهای مختلـف منطقـه مشـاهده
میگردد .از طرفی ،به علت وجود بافت فرسوده نیز مراکز با آسیبپذیری باالیی مواجه هستند .بـر همـین مبنـا ،در حـال
حاضر یکی از چالشهای مدیریت شهری در منطقه  00کالنشهر تهران ،بح تابآوری مراکز ویـژه ،حیـاتی و حسـاس
است .بنابراین ،ضروری است در راستای تحقق تابآوری منطقه و این مراکـز مهـم مبتنـی بـر مؤلفـهها و شـاخصهای
تاب آوری ،گام برداشته شود تا عالوه بر پاسخگویی صحیح به نیازهای شهروندان بتـوان منطقـه را در برابـر بحرانهـای
احتمالی ایمن نمود و از آسیبپذیری آن در جهت دستیابی به توسعه و پایداری کاست .بدیهی است در صورت عدم توجـه
به این مهم ،این مراکز با چالشها و تهدیدهای جدی روبهرو خواهند بود و نهتنها منطقه  00کالنشهر تهران بلکه یکـی
از شریانهای اصلی و حیاتی کشور در معرض خطر قرار میگیرد که از پیامدهای آن میتوان به کاهش کیفیـت زنـدگی،
آسیبپذیری ،مهاجرت ساکنین و اختالل در زندگی و ساختار جامعه شهری اشـاره کـرد .بـر همـین اسـاس ،و بـا توجـه
بهضرورت موضوع ،پژوهش حاضر به دنبال شناسـایی مؤلفـهها و شـاخصهای تـابآوری ،رتبهبنـدی آنهـا و درنهایـت،
اولویتبندی نواحی منطق 00 ،کالنشهر تهران به لحاظ برخورداری از مؤلفهها و شاخصها است .بنابراین سؤال اصـلی
پژوهش به شرح زیر میباشد:
 وضعیت موجود مراکز ویژه حیاتی و حساس نواحی منطقه  00شهر تهران به لحاظ شاخصهای تابآوری چگونه است؟فتاحی واجاری و همکاران ( ،)0333پژوهش «رتبهبندی نواحی منطقه  02تهران بر اساس مؤلفههای تابآوری» را انجـام
و ارائه دادند .نتای کلی تحقیق نشان داد که کمترین میزان تابآوری متعلق بـه ناحیـه یـک بـا امتیـاز تـابآوری 3/33
میباشد .در بررسی مؤلفههای تابآوری مشاهده شد که نوسان چندان زیادی بین نواحی وجود ندارد و این وضعیت بـرای
تابآوری منطقه نیز مشهود است .در تحلیل مؤلفهها نیز مشاهده شد که ناحیه یک در اکثـر مؤلفـهها ،تـابآوری پـایینی
داشته است .بنابراین پایینترین میزان تابآوری متعلق به ناحیه یک و باالترین میزان تابآوری نیز متعلق به ناحیه پن با
امتیاز  3/13میباشد .این ناحیه نیز در اکثر مؤلفهها تابآوری باالیی داشته اسـت .محمـودزاده و هریسـنیان ( ،)0337در
مقالهای با عنوان «سنجش و اولویتبندی شاخصهای تابآوری با روش ترکیبی معادالت ساختاری و تحلیل چند متغیره
فازی (مطالعه موردی :منطقه یک کالنشهر تبریز)» ،با بهرهگیـری از نرمافـزار لیـزرل بـه بررسـی و تحلیـل یافتـههای
جمعآوریشده ،پرداختند و درنهایت ،به این نتیجه دستیافتاند که همه قسمتهای منطقه یک کالنشـهر تبریـز ،دارای
تابآوری یکسان نیست ،بهطوریکه محالت شمالی به لحاظ برخورداری از مؤلفههای مذکور ،در سـطح پـایین ،محـالت
میانی در سطح متوس و محالت جنوبی و جنوب شرقی در سطح باالتر تابآوری قرار دارند .همننین ،مشـخص گردیـد
که بُعد اقتصادی نسبت به سایر ابعاد تابآوری اهمیت بیشتری دارد .ساسان پور و همکاران ( ،)0331در پژوهش «ارزیابی
تابآوری منطقه  05کالنشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی» ،به این نتیجه رسیدند که مؤلفه پایداری زیسـتمحیطی
مربو به بُعد اکولوژی تابآوری شهری در رتبه اول اهمیت قرار دارد .و مؤلفـه سـازمانی دارای کمتـرین اهمیـت اسـت.
همننین مطلوبیت منطقه  05به لحاظ تابآوری شهری بسیار ضـعیف اسـت .سـلمانی و همکـاران ( ،)0331پژوهشـی را
بهمنظور «شناسایی و تحلیل تأثیر متغیرها و شاخصهای تابآوری در شمال و شمال شرق تهران» انجام دادند .با بررسی
متغیرها در چهار گروه اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و کالبدی با شاخصهای مـرتب طبقهبنـدی و تحلیـل اثـرات متقابـل
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها و شاخصها با استفاده از نرمافزار میک مک به این نتـای دسـت یافتنـد کـه دو متغیـر
نهادی و اجتماعی تأثیرگذارترین متغیرهای تابآوری در جامعه هستند .دیوید ریهاك0در سال  ،5151مقالـهای بـا عنـوان
«ارتقاء تابآوری یک سیستم زیرساختی حیاتی :مطالعه موردی جمهوری اسلواکی» را ارائه داد .محقـق در ایـن مقالـه از

1 . David Rehak
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روش  ASORاستفاده کرد که درواقع همان ارزیابی و تقویت تابآوری سازمانی برای یک سیسـتم زیرسـاختی حیـاتی و
مهم است .درنهایـت ،محقـق تأکیـد دارد کـه روش  ASORبـا شناسـایی ضـعفها و تقویـت نقـا مثبـت بـه توسـعه
زیرساختهای باکیفیت ،قابلاعتماد ،پایدار و مقاوم ،ازجمله زیرسـاختهای منطقـهای و فرامـرزی کمـک میکنـد .آلـین
سِردِی در سال  ،5101مقالهای را با عنوان «ارتقاء سطح حفاظت زیرساختهای حیاتی با توسعه تـابآوری» ارائـه کـرد و
تأکید داشت که حفاظت از زیرساختهای حیاتی تبـدیل بـه یـک دسـتور کـار مهـم در سراسـر جهـان شـده اسـت کـه
تصمیم گیرندگان اصلی سعی دارد تا بهترین نحو راهکارهای الزم را ارائه دهند .و درنهایت ،این نتیجه را کسب نمـود کـه
تقویت بخش دفاعی میتواند منجر به حفاظت از زیرساختهای حیاتی شود و بهتبع آن آسیبپذیری و اغتشاش در جامعه
شهری نیز کاهش یابد .دیوید ریهاك و همکارانش در سال  ،5101مقالهای تحت عنوان «تابآوری زیرساختهای حیاتی
و عوامل اصلی آن» انجام دادند که هدف از آن بررسی و تأکیـد بـر عملکردهـایی اسـت کـه موجـب تقویـت تـابآوری
زیرساختهای حیاتی میشود .و نهایتاً پس از تحلیلهای انجامشده ،به این نتیجه رسیدند که در ایـن راسـتا ،بایـد بـر دو
جنبه تابآوری تکنیکی و تابآوری سازمانی تمرکز شود .سوراز و همکاران ( ،)5101در تحقیقی به ارائه چـارچوبی بـرای
اندازهگیری تابآوری شهری ،تعریف شاخصهای تابآوری شهری و کاربرد آن در مراکز استانی اسـپانیا بـهعنوان نمونـه
موردی پرداختهاند .نتای تحقیق نشان میدهد که اغلب شهرها از تابآوری شهری فاصله دارند بنابراین برای رسیدن بـه
تابآوری شهری باید اقداماتی مانند کاهش مصرف منابع ،تروی تجارت محلی ،ایجاد فضای مشارکت شهروندان و تنـوع
بخشیدن به اقتصاد محلی را در مکانهای موردمطالعه افزایش داد.
با توجه به بررسی پژوهشهای پیشین در دو بخش داخلی و خارجی ،روشن گردید که اکثر تحقیقات بر روشهای قـدیمی
و یا کلیشهای تأکید داشتهاند ،حالآنکه پژوهش حاضر تالش کرده است تـا بـا بهرهگیـری از روشهـای بـهروز سـوارا و
واسپاس ،ضمن تعیین اهمیت هر مؤلفه در تحقق تابآوری ،اقدام به رتبهبنـدی نـواحی بـا نگـاهی جدیـد نمـوده اسـت.
همننین در سطح پژوهشهای داخلی ،نواحی منطقه  00کالنشهر تهران ،مورد واکاوی قرار نگرفتهاند ،بر همین اساس،
وجود و لزوم پژوهش علمی که هدف اصلی آن شناسایی مؤلفههای دقیق تابآوری (از حی مقابله با مخاطرات طبیعـی و
انسانی) ،رتبهبندی مؤلفهها به لحاظ تعیین اهمیت و درنهایت ،تحلیل و اولویتبندی نواحی منطقه  00کالنشـهر تهـران،
حس میشود .درنتیجه ،پژوهش حاضر در این راستا قدم برداشته است که نقطه تمایز آن نسبت بـه پژوهشهـای پیشـین
است.

مبانی نظری

مخاطره یک رویداد ،پدیده فیزیکی و یا اقدام انسانی است که میتواند بالقوه خسارتبار باشد و باع مـرد و یـا جراحـت،
خسارت به داراییها ،اختالل اجتماعی و اقتصادی و یـا تخریـب محی زیسـت گـردد .مخـاطرات میتوانـد خاسـتگاههای
متفاوتی داشته باشد و ناشی از فرآیندهای انسانی (تخریب محی زیست و مخاطرات مرتب بـا فـنآوری) باشـد و یـا منشـأ
طبیعی داشته باشد مانند (زمینشناختی ،آب و هواشناختی و زیستشناختی) ( .)United Nation, 2015: 8که میتواند در
مقیاسهای مختلف به آسیبپذیری شهرها منجر شود .آسیبپذیری بهعنوان شرای ایجادشده توس عوامل و فرآیندهای
کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی که حساسیت و شکنندگی یک جامعه را در برابـر خطرهـا افـزایش میدهـد؛
تعریف میگردد ( .)United Nation, 2015: 9در مقابل آسیبپذیری مسئله تابآوری مطرح میشـود ( Nasrollahi et
 .)al, 2021: 110از برجستهترین نگرشهایی که در سالهای اخیر بهصورت مشترك هم در مـدیریت بحـران و هـم در
مدیریت شهری موردتوجه قرارگرفته است ،تحقق ایده شهرهایی تاب آور در مواجهه با سوانح و بحرانهای گوناگون است
( .)Nezamfar & Pashazadeh, 2016: 103اصطالح تابآوری برای نخسـتین بـار توسـ هولینـگ در سـال 0373
بهعنوان مفهوم اکولوژیکی مطرح شد ،سپس تیمرمن ( )0310در پدیدههای بلندمدت مانند تغییرات اقلیمی ،ادگـر ()5111
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در نظامهای اجتماعی ،کارپنتر ( )5110در نظامهای انسانی محیطی ،برکیس ( )5113در نظامهای اجتماعی -اکولوژیـک و
برنیو ( )5113در مدیریت سوانح کوتاهمدت به کار گرفتهاند ).(Jalalian, 2019: 112
هولینگ بهعنوان اولین فردی که به تعریف تابآوری از منظر اکولوژیکی پرداخته ،بـر ایـن عقیـده اسـت کـه تـابآوری
«ماندگاری رواب درونی سیستم و همننین توانایی این سیستمها در جذب تغییرات مربو به متغیرهای حالتی ،متغیرهای
محرك و پارامترها است درحالیکه همننان مقاوم است» .ازنظر واکر و همکارانش ،تئوری تـابآوری بـا تشـخیص سـه
ویژگی مهم در جهان به سیستمهای انطباقی پینیده مینگرد .0 :انسان بهعنوان بخشی از سیستمهای طبیعـی-انسـانی،
 .5سیستمهای اجتماعی-زیستمحیطی ،سیستمهای انطباقی پینیده هستند ،و  .3تـابآوری پایـداری ایـن سیسـتمها را
تعیین میکند ) .(Ketabchi & Rasaeipour, 2018: 2به اعتقاد کارهولم ،در یک نگاه کلی ،میتوان بیان داشـت کـه
تابآوری توانایی بازیابی پس از شرای یا رویدادهای غیرمنتظره و شدت اختاللی که سیستم میتواند جذب کند ،میباشـد
).(Kärrholm et al,2014:124
شهر تابآور ،شبکهای پایدار از سیستمهای کالبدی و جوامع انسانی است .سیستمهای کالبدی ،مؤلفـههای ساختهشـده و
طبیعی شهر است که شامل جادهها ،ساختمانها ،زیرساختها ،ارتباطات و تأسیسات تأمین انرژی و همننـین مسـیرهای
آب ،خاك ،توپوگرافی ،جغرافیا و سیستمهای طبیعی هستند .درمجموع ،سیستمهای کالبدی بهمثابـه بـدن و شـریانهای
حیاتی شهر است .در حین حوادث ،سیستمهای کالبدی باید باقی بمانند و در فشارهای شدید نیز به عملکـرد خـود ادامـه
دهند .شهر بدون سیستمهای کالبدی تاب آور در برابر حوادث بسیار آسیبپذیر خواهـد بـود .جوامـع انسـانی ،مؤلفـههای
اجتماعی و نهادی یک شهر هستند .آنها شامل اجتماعات انسانی رسمی و غیررسمی ،پایـدار و منفردنـد کـه در فضـای
شهری عمل میکنند ،مدارس ،همسایگان ،سازمانها ،نهادها ،شرکتها ،نیروهای وظیفه و نظیر آنها .درمجموع ،جوامـع
بهعنوان ذهن و مغز شهر عمل میکنند ،فعالیتهایش را هـدایت میکننـد ،نیازهـایش را بـرآورده کـرده و از تجـارب آن
استفاده میکنند .در حین حوادث ،شبکههای انسانی نیز باید باقی بمانند و عملکردهایشـان را ادامـه دهنـد ( Sharifnia,
 .)2018: 22درواقع ،میتوان گفت که ،شهر تاب آور جامعهای است که توانـایی تحمـل ضـربههای وارده از یـک خطـر
بهگونهای که آن خطرها تبدیل به سوانح نشوند و درعینحال توانایی یا ظرفیت برگشت به حالت عادی در حین و پـس از
سانحه و همننین امکان و فرصت برای تغییر و سازگاری پس از سوانح را هـم دارا باشـد .هـدف شـهر تـاب آور ،تقویـت
سیستم شهری در مقابل عملکردهای مخرب و اختاللها در هنگام وقوع بحران و رویدادهای شدید اسـت ( Mehrnejad
 .)& Khorsandi, 2021: 37در رویکرد تابآوری ،یکی از مهمترین راهبردها ،قابلیت انطبـاق و سـازگاری پهنـهها یـا
بسترهای آسیبدیده در برابر بحران با شرای از یکسو و برگشتپذیری به دوران قبل از بحران یا حادثه اسـت .شـناخت
فرصتها ،سازمانیابی مجدد گسترههای فضایی آسیبدیده ،تعادل بخشی به فرآیند مدیریت و برنامهریزی برای توجه بـه
تابآوری در عرصههای حادثهدیده و توجه به اصل حفاظت میتواند اصول سازگاری و پایـداری را در رویکـرد تـابآوری
تشریح نماید .سطح مانایی سیستمهای پویا و پینیده همنون شهرها نیازمند تصمیم سازی و سیاستگذاری راهبـردی در
این زمینه میباشد که بتواند تمامی ابعاد و شاخصهای توسعه را در بربگیرد و با رهیافت مشارکتی و تشـکیل شـبکههای
خرد جمعی با اتکاء به رویکردهای نو این فرآیند را تسهیل ببخشد .در حقیقت ،در چهـارچوب رویکـرد تـابآوری شـهری
حاکمیت و سیاستگذاران در رأس هرم و جامعه شهری در پایین آن قرار داشته که در فرآیند مانایی منابع توسعه در شهرها
در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی-محیطی و نهادی با هم مشارکت دارند ( .)Abbasi Gojani et al, 2019: 111که
در ادامه بهمنظور روشنتر شدن بح  ،به تشریح مؤلفههای (ابعاد) تابآوری شهری از دیدگاه نظـری محققـان مختلـف،
پرداخته میشود:
تابآوری اجتماعی ،که از تفاوت ظرفیت اجتماعی ،در بین جوامع به دسـت میآیـد .بـهعبارتدیگر ظرفیـت گروههـایاجتماعی و جوامع در بازیابی یافتن از یا پاسخ مثبت دادن به سوانح است.
تابآوری اقتصادی ،در اقتصاد ،تابآوری به عنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات بهطوریکـهآنها را قادر به کاهش خسارات زیانهای بالقوه ناشی از مخاطرات سازد ،تعریف میشود (.)Rose & Liao, 2005
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تابآوری نهادی ،که حاوی ویژگیهای مرتب با تقلیل خطر ،برنامهریزی و تجربه سوانح قبلی است .در اینجا ،تابآوریبهوسیله ظرفیت جوامع برای کاهش خطر ،اشتغال افراد محلی در تقلیل خطر ،برای ایجاد پیونـدهای سـازمانی و بهبـود و
حفاظت از سیستمهای اجتماعی در یک جامعه تحت تأثیر قرار میگیرد ).(Norris et al, 2008
تابآوری کالبدی -محیطی ،بُعد کالبدی-محیطی در شهرها به عناصر ساختهشده و طبیعی شهر مرتب است کـه شـاملجادهها ،ساختمانها ،زیرساختهای شهری مانند تأسیسات برق ،گاز ،آب ،ارتباطات ،خـاك ،توپـوگرافی و اقلـیم میباشـد.
تابآوری کالبدی-محیطی در بافتهای فرسوده شهر ،باهدف ارتقاء کیفیت محی  ،ارتقاء نظامهای کاربری زمین (قـدمت
ابنیه ،مالکیت ،نوع ساختوساز ،تراکم ساخت و تکنولوژی ساخت) ،نظام دسترسی و حرکت (نفوذپذیری ،تخلیـه ،شـدت و
تکرار مخاطرات) ،صورت میگیرد و با شناسایی مکانهای امن ،شناسایی گسلها ،دور شدن از مناطق آسیبپذیر و نواحی
مخاطرهآمیز ،بافت شهری ایمن و مقاوم در برابر سوانح شکل میگیرد ).(Mitchell,2003:65
الزم به ذکر است که ،محققان دیگری ،ابعادی ازجمله زیرساختی ،فرهنگی و کاهش مخاطرات را نیز بـرای تـابآوری در
نظر گرفتهاند ) .(Behtash et al, 2013: 37زیرساخت به مجموعه عناصر ساختاری بههمپیوستهای اطالق میشود کـه
یک سیستم بزرد را تشکیل داده و دارای ابعاد فنـی-تکنولوژیـک گسـترده اسـت و در صـورت عملکـرد صـحیح همـه
بخشهای آن ،میتوان عرضه خدمات را به نحو مطلوبی انتظـار داشـت .درواقـع ،زیرسـاختهای شـهری ،شـاهردهای
تعیینکننده بـقـاء شهرنشینی در دنیای امـروز هستند .ایـن شریانها بـرای تولید و توزیع کاالها و خـدمات در واحـدهای
شهری به کار میروند و امکان زندگی در شهرها نیز بستگی به کیفیت و کمیت کارکرد این شریانها دارد ( Salehnasab
 .)et al, 2018: 100دراینبین ،زیرساختهای حیاتی ارائهدهنده خدمات اساسی و بنیادی است و ازاینرو چارچوب اصلی
برای پشتیبانی از ساختارهای کالن امنیت کشور و عموم جامعه است و هرگونه تخریب و آسیبی در اینگونه زیرسـاختها
مساوی است با چالشهای متعدد و عدم تداوم حیات یک کشور و جامعه (بخشـی شـادمهری و همکـاران.)017 :0332 ،
مطابق با استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل کشور ،مراکز ویژه ،حیاتی و حساس به شرح زیر توصیفشدهاند:
مراکز ویژه :مراکزی که دارای گستره فعالیت فراملی هستند و استمرار فعالیت آنها بـرای کشـور از اهمیـت فوقالعـاده(ویژه) برخوردار است؛
مراکز حیاتی :مراکزی که دارای گستره فعالیت ملی و وجود استمرار فعالیت آنها برای کشور حیاتی است؛مراکز حساس :مراکزی که دارای گستره فعالیت منطقهای (چند استانی) هسـتند و وجـود اسـتمرار فعالیـت آنهـا بـرایمناطقی از کشور ضروری است ) .(Passive defence organization, 2015با بررسی و مرور مبـانی نظـری در حـوزه
پژوهش ،روشن گردید که در حال حاضر ،یکی از رویکردهای مهم در ارتبا با حف مناطق شهری و مراکز ویژه ،حیـاتی
حساس آنها ،بح تحقق تابآوری است و همانطور که اشاره گردید ،دامنه تابآوری صرفاً محدود بـه مؤلفـه کالبـدی
نمیشود و فراتر از آن مطرح است .بنابراین ،زمانی میتوان ادعا نمود که مناطق شهری تاب آور هسـتند کـه در راسـتای
تحقق مؤلفههای گوناگون آن گام برداشت.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیطه محتوا و روش در زمره تحقیقات توصـیفی – تحلیلـی و ازلحـاظ هـدف ،کـاربردی اسـت .جهـت
گردآوری و تهیه اطالعات موردنیاز ،از روشهای میدانی و کتابخانهای بهره گرفتهشده است .در بخش مبـانی نظـری ،بـا
رجوع به کتب ،مقاالت و پایگاههای اینترنتی اطالعات موردنیاز برای انجام پژوهش جمعآوری شـدند .در بخـش میـدانی
برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش ،شامل گروه متخصصان و خبرگان حـوزه
جغرافیا و برنامهریزی شهری است که تعداد  51نفر به روش در دسترس انتخاب شدند .در گام نخسـت ،بامطالعـه مبـانی
نظری و تحقیقات مشابه صورت گرفته در این زمینه ،شاخصهای تابآوری شهری ،شناسایی شدند .شـاخصهای نهـایی
بهدستآمده از این فرایند در جدول ( )0آورده شده است .الزم به ذکر است ،برای تعیین نوع شاخص در افزایش یا کاهش
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مطلوبیت ،از معیار مثبت و منفی استفاده میشود .بدینصورت که ،معیار مثبت با افزایش مقدار آن میزان مطلوبیـت بـرای
کسب رتبه باالتر در اولویتبندی افزایش خواهد یافت ،در مقابل ،معیار منفی به شاخصی اطالق میشود کـه بـا افـزایش
مقدار آن میزان مطلوبیت کاهش مییابد .همانطور که در جدول شماره ( )0مشخص است ،تمامی شاخصها از نوع معیار
مثبت هستند و منجر به افزایش میزان مطلوبیت میشوند .شاخصها در قالـب پرسشـنامه ،کـه دارای طیـف  2گزینـهای
لیکرت بود ،بین نمونه آماری توزیع گردید .برای سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار صوری بهره گرفته شد ،برآورد پایـایی
نیز ،با آلفای کرونباخ محاسبه گردید .ضریب آلفای بهدستآمده برابر با  1/135میباشد که نشان از انسجام درونی مناسب
و اعتمادپذیری باالیی دارد .برای تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده و ارزیابی میزان درجه اهمیت هریک از شـاخصها،
از روش وزن دهی چند شاخصه  SWARAاستفاده شد .همننین برای تعیین میزان بهرهمندی هریک از نـواحی منطقـه
موردمطالعه از شاخصهای موردبررسی از روش  WASPASاستفادهشده است.
جدول شماره  .1تعریف عملیاتی شاخصهای پژوهش
مؤلفه
اجتماعی
اقتصادی
نهادی-مدیریتی
کالبدی-محیطی

شاخص
عدالت و برابری اجتماعی ،همبستگی و
مشارکت عمومی ،سرمایه اجتماعی
پایداری و ثبات اقتصادی ،پویایی و تنوع
اقتصادی ،وضعیت اشتغال و میزان درآمد
مدیریت یکپارچه ،انعطافپذیری نهادی ،امنیت
عمومی
تنوع و کیفیت کاربریها ،سهولت دسترسی،
انسجام محالت ،پایداری زیستمحیطی

نوع
معیار
+

نوع
شاخص
کمی

+

کمی

+

کمی

+

کمی

منبع
فتاحی واجاری و همکاران ()0333
محمودزاده و هریسنیان ()0337
سلمانی و همکاران ()0331
ریهاك ()5151
سوراز و همکاران ()5101
)Behtash et al (2013
)Norris et al (2008
)Rose & Liao(2005
)Mitchell (2003

محدوده مورد مطالعه
منطقه موردمطالعه بین طولهای  20درجه  55دقیقه و  20درجه  51دقیقه شرقی از نصـفالنهار گرینـویچ و  32درجـه و
 33دقیقه و  32درجه  15دقیقه شمالی قرار دارد .این منطقه از شمال به خیابانهای انقالب و آزادی ،از شرق بـه خیابـان
حاف  ،از غرب به بزرگراه نواب و از جنوب به خیابان شوش محدود میگردد .منطقه  00شامل  1ناحیه و  03محله اسـت.
منطقه  00شهر تهران از شمال با منطقه  1و از غرب با منطقه  01و از شرق با منطقه  05و از جنوب بـا منطقـه  01و از
ناحیه جنوب غربی با منطقه  07همسایه است و بیشترین مرز مشترك را با منطقه  05دارد و در مرکز شـهر تهـران قـرار
دارد .بر اساس مطالعات طرح تفصیلی حدود  33درصد از سطح منطقه ازنقطهنظر نحوه استفاده از زمین بـه کاربریهـایی
اختصاصیافته است که عملکرد آنها فرا منطقهای است که میتوان به بیـت رهبـری ،نهـاد ریاسـت جمهـوری ،مجمـع
تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه با عملکردی ملی و فراملی ،بازارهای تخصصی با عملکردی فـرا منطقـهای و فـرا
شهری (تولید و فروش پوشاك ،ابزارآالت ،مراکز نشـر و فروشـگاههای کتـاب و فـروش لـوازم و تعمیرگاههـای خـودرو)،
واحدهای بزرد صنعتی (کارخانه دخانیات) ،مراکز ارائه موسیقی و هنرهای نمایشی (مجموعه تئاتر شهر و تاالر رودکـی)،
مراکز درمانی تخصصی (بیمارستان روزبه و فارابی) ،کاربریهای خاص و ویژه (مجموعـه پادگـان حـر ،دانشـگاه جنـگ،
دانشکده افسری و دامپزشکی ارتش و غیره) اشاره کرد .حساسیت کاربریهای غیرمسـکونی و فـرا منطقـهای ،دسترسـی
مناسب به شبکههای معابر مراکز حملونقل را ضروری ساخته است و بدین ترتیب 55/73 ،درصد از مسـاحت منطقـه بـه
شبکه معابر اختصاصیافته است .کاربری مسکونی حدود  11/20درصد محدوده منطقه را به خود اختصـاص داده اسـت و
سهم کاربری تجاری  2/31درصد بوده است .از دیگر کاربریهای عمده در این منطقه میتوان به کاربری نظـامی اشـاره
کرد که  1/11درصد از منطقه را به خود اختصاص داده است و شامل اداره آگاهی ،پادگان حر و دانشگاه افسری میشـود
(عزیزی و مجتبی زاده .)15 :0333 ،بررسی فوق ،روشن میکند که منطقه  00تهران به لحاظ کاربریهای ویژه ،حیاتی و

مجله آمایش جغرافیایی فضا ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،1پیاپی  ،43بهار 1401

74

حساس دارای موقعیت مهمی است و همننین روند جمعیتی طی سالهای  572510( 0312نفر) تا  311071( 0332نفـر)
نشاندهنده رشد جمعیتی منطقه است .بهعالوه ،به دلیل همین مراکز حیاتی و حساس ،یکـی از منـاطق مهـم بـه لحـاظ
رفتوآمد (در سطوح متفاوت) است .بر همین اساس ،ضرورت وجود برنامهای صحیح جهت کاهش آسیبپذیری و افزایش
تابآوری منطقه حس میشود.

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی نواحی منطقه  11کالنشهر تهران (عزیزی دانالو و مجتبی زاده خانقاهی)82 :1399 ،

بحث و یافتهها
در این پژوهش ،برای استفاده از روش سوارا ،در گام اول نسبت بـه شناسـایی شـاخصها و زیرشـاخصها اقـدام شـد (در
پژوهش حاضر  1شاخص اصلی و  03زیر شاخص شناسایی شدند) .سپس ،این شاخصهای نهایی در اختیار خبرگان قـرار
داده شد تا بر اساس اهمیتشان نسبت به مرتبسازی آنهـا اقـدام شـود (زیرشـاخصهای مربـو بـه مؤلفـههای اصـلی
به صورت جدا موردبررسی قرار داده شد) .در گام سوم ،اهمیت نسبی هر مؤلفه نسبت به مؤلفه باالتر از خود تعیین گردید و
درنهایت ،با استفاده از میزان اهمیتی که خبرگان برای هر شاخص در نظر گرفتند ،وزن نهایی و میزان اهمیـت هریـک از
مؤلفهها به دست آمد.
بدین ترتیب و بر اساس مراحل گفتهشده ،به تحلیل نتای این روش پرداخته میشود .مراحل گامبهگام وزن دهی به مؤلفه
و شاخصها به شرح جدول شماره ( )5میباشد.
در این پژوهش مطابق با مراحل تشریح شده در بخش روش سوارا ،پس از نهایی سازی مؤلفـهها ،از خبرگـان درخواسـت
شد تا مؤلفههای احصاء شده که در قالب  1مؤلفه گنجانده شدن را اولویتبندی کننـد تـا بـر اسـاس منطـق روش سـوارا
فرآیند وزن دهی به آنها پیموده شود .بهمنظور دستیابی به این امر پن مرحله اصلی سوارا انجام گرفت:
بدین ترتیب و بر اساس مراحل گفتهشده به تحلیل نتای این روش پرداختـه میشـود .مراحـل گامبـهگام وزن دهـی بـه
مؤلفهها به شرح جدول ( )5و ( )3میباشد
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جدول شماره  . 2محاسبه وزن نهایی شاخصها
معیارهای ارزیابی

کد
معیار

اهمیت نسبی
SJ

ضریب
KJ=SJ+1

کالبدی -محیطی
اجتماعی
اقتصادی
نهادی -مدیریتی

A
B
C
D

1
0/5
0
1/3

0
5/5
5
0/3

وزن نهایی
q J=W-1
∑ WJ
1/2220
1/5253
1/0515
1/1111

وزن اولیه
WJ=XJ-1
KJ
0
1/1212
1/5573
1/0031

جدول شماره  .3محاسبه وزن نهایی زیرشاخصها

نهادی -
مدیریتی

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3

تنوع و کیفیت کاربریها
سهولت دسترسی
انسجام محالت
پایداری زیستمحیطی
عدالت و برابری اجتماعی
مشارکت عمومی
سرمایه اجتماعی
پویایی و تنوع اقتصادی
پایداری و ثبات اقتصادی
وضعیت اشتغال و درآمد
مدیریت یکپارچه
امنیت عمومی
انعطافپذیری

1
1/31
0
1/33
1
1/35
1/37
1
1/10
1/13
1
0
1/32

0
0/3
0
0/33
0
0/35
0/37
0
0/10
0/13
0
5
0/32

کالبدی  -محیطی

ابعاد

کد

نام معیار

اهمیت نسبی
SJ

ضریب
KJ=SJ+1

اجتماعی
اقتصادی

وزن اولیه
WJ=XJ-1
KJ
0
1/2513
1/2511
1/5112
0
1/2511
1/5111
0
1/2252
1/5353
0
1/2110
1/5211

وزن نهایی
q J=W-1
∑ WJ
1/1301
1/5570
1/5570
1/0010
1/2115
1/5307
1/0110
1/2150
1/5332
1/0212
1/2133
1/5117
1/0111

همانطور که در جدول ( )5مالحظه میشود مؤلفه کالبدی  -محیطی بـا ضـریب نهـایی  ،1/2220اجتمـاعی بـا ضـریب
 ،1/5253اقتصادی بـا ضـریب  1/0515و نهـادی  -مـدیریتی بـا ضـریب  ،1/1111بـه ترتیـب بااهمیـتترین مؤلفـهها
شناساییشدهاند .بررسیهای فوق نشان میدهد که تمرکز بـر مؤلفـهها بـا در نظـر گـرفتن اولویـت میـان آنهـا ،سـبب
تحققپذیری تابآوری در محدوده موردمطالعه خواهد شد .چرا که با نگاهی به نتای حاصله پی خواهیم برد که تأثیر ایـن
مؤلفهها (چه بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم) نقش بسزایی در تعیین وضعیت محدوده موردمطالعـه ازلحـاظ تـابآوری
دارد.
اولویتبندی نواحی منطقه  11با روش WASPAS

بهطورکلی ،نتای حاصل از بهکارگیری گامهای مدل واسپاس در این پژوهش بدینصورت بوده است که ابتـدا مؤلفـههای
مورداستفاده ،اساس تشکیل ماتریس تصمیمگیری قرارگرفته ،سپس با جمعآوری اطالعات مؤلفـهها ،وضـعیت هریـک از
آنها در نواحی  1گانه منطقه  00در قالب ماتریس ارائه شد .بدین منظور ،در ابتدا ،بر اساس مؤلفههای پژوهش ،دادههای
وضع موجود در نواحی  1گانه منطقه  00شهر تهران گردآوری و سـپس از ترکیـب مؤلفـهها و گزینـهها ،مـاتریس وضـع
موجود تنظیم گردید (جدول شماره  .)1آلترناتیوهای هدف پژوهش 1 ،ناحیه منطقه  00شهر تهـران و شـاخصهای مـورد
ارزیابی نیز به تعداد  03زیر شاخص در نظر گرفته شدند.
همانطور که در جدول مربو به شـاخصها اشـاره شـد ،بـرای بررسـی وضـعیت موجـود ،مؤلفـههای پـژوهش از روش
پرسشنامهای (کیفی) استفاده شد .در این راستا اطالعـات مربـو بـه وضـعیت موجـود مؤلفـهها از طریـق پرسشـنامه از
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متخصصان و خبرگان دریافت شد .جدول ( )1محاسبات مربو به وضعیت موجود مؤلفههای پژوهش را نشان میدهد.
جدول شماره  . 4ماتریس وضع موجود نواحی چهارگانه منطقه  11شهر تهران
مؤلفهها
گزینهها
ناحیه 0
ناحیه 5
ناحیه 3
ناحیه 1

کالبدی -زیرساختی

اجتماعی

اقتصادی

نهادی  -مدیریتی

37%
13%
11%
32%

12%
31%
10%
11%

21%
11%
11%
12%

20%
11%
11%
25%

پس از تشکیل ماتریس وضع موجود ،بایستی جهت استاندارد کردن آن ،وزن دهی مؤلفهها صورت گیرد .در این پژوهش،
با توجه به مؤلفههای انتخابی ،برای وزن دهی مؤلفهها در مرحله قبل از روش وزن دهی سـوارا بهـره گرفتهشـده اسـت.
نتای وزن دهی حاصل از این روش برای هریک از مؤلفههای پژوهش در جدول شماره ( )0و ( )5نشان داده شد.
در مرحله بعدی و پس از محاسبه وزن مؤلفهها ،استاندارد کردن ماتریس وضع موجود با توجه به نـوع مؤلفـهها ،مـاتریس
نرمال مؤلفهها برای هرکدام از گزینههای موردمطالعه ،انجام گردید که نتای آن در جدول ( )2نشان دادهشده است.
جدول شماره  .5ماتریس نرمال مؤلفهها
D3

D2

D1

C3

C2

C1

B3

B2

B1

A4

A3

A2

A1

1/717017
1/717017
1/717017
1/717017

1/717017
1/717017
1/717017
1/717017

1/717017
1/717017
1/717017
1/717017

1/717017
1/717017
1/717017
1/717017

1/717017
1/717017
1/717017
1/717017

1/717017
1/717017
1/117017
1/317017

1/13512
1/2217
1/23513
1/5217

1/13512
1/2217
1/13512
1/3217

1/13512
1/2217
1/10511
1/7217

1/717017
1/717017
1/717017
1/717017

1/717017
1/717017
1/717017
1/717017

1/311113
1/301551
1/311112
1/301551

1/151132
1/711113
1/251132
1/111113

ماتریس
واریانس
ناحیه 0
ناحیه 5
ناحیه 3
ناحیه 1

در مرحله بعدی و در گام چهارم محاسبات ،نوبت به برآورد واریانس مقادیر معیارهای نرمالیزه شده اولیه میرسد .که نتای
آن در جدول زیر آورده شده است.
جدول شماره  . 6جدول ماتریس واریانس مؤلفهها
D3

D2

D1

C3

C2

C1

B3

B2

B1

A4

A3

A2

A1

1/110111
1/111310
1/110117
1/111312

1/110521
1/110521
1/110525
1/110522

1/110521
1/110521
1/111521
1/115520

1/110521
1/110520
1/115521
1/115520

1/110521
1/110521
1/110501
1/110501

1/110521
1/110521
1/110501
1/110501

1/110730
1/111713
1/110710
1/111703

1/110730
1/111713
1/110710
1/111753

1/110730
1/111713
1/110731
1/111711

1/110521
1/110521
1/110522
1/110523

1/110521
1/110521
1/113525
1/115520

1/115221
1/115221
1/113523
1/111121

1/111371
1/110251
1/101371
1/115251

در گام بعدی محاسبه واریانسهای  (Qi1) Q2و  (QI2) Q2میباشد .مقادیر محاسبهشده برای این گام از محاسبات در
جدول زیر بیانشده است.

منطقه 00

جدول شماره  . 7مقادیر محاسبهشده واریانسها برای تمام گزینهها
Q2Q1
Q2Q2
واریانسها
ناحیه یک
1.113771
1.111101
ناحیه دو
1.111311
1.111152
ناحیه سه
1.111177
1.111103
ناحیه چهار
1.113111
1.111102

درنهایت نوبت به محاسبه مقدار  λو  Qiبرای رتبهبندی گزینهها میباشد .این محاسبه مرحلـه نهـایی مشـخص کـردن

ماتریس
واریانس
ناحیه 0
ناحیه 5
ناحیه 3
ناحیه 1
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آلترناتیوهای است که بهترین وضعیت را در میان شاخصها را دارد .در این مرحله برای رتبهبندی نهایی گزینهها در ابتـدا
مقدار الندای هر یک از گزینهها محاسبه میشود ،سپس مقدار
 Qبرای هر گزینه به دست میآید که مقدار آن نشاندهنده رتبه نهایی هر گزینه است .هرانـدازه مقـدار  Qیـک گزینـه
باالتر باشد نشاندهنده وضعیت مناسبتر آن گزینه است.
جدول شماره  .8مقادیر محاسبهشده مقدار  λو  Qiو رتبهبندی گزینهها
جمع امتیازات
رتبه
محاسبه  λوQi
λ
Qi
ناحیه یک
1.115731
1.113170
55.32
3
ناحیه دو
1.111331
1.110517
53.5
0
ناحیه سه
1.113117
1.173113
55.17
5
ناحیه چهار
1.115533
1.1231153
55.55
1

همانطور که از جدول ( )1مشخص است وضعیت نواحی چهارگانه منطقه  00شهر تهران در بین مؤلفههای موردبررسـی
در پژوهش حاضر نشاندهنده این است که ناحیه دو با مجموع امتیازی برابر بـا  53.5در رتبـه اول قـرار دارد و میتـوان
اذعان کرد که این ناحیه ازنظر شاخصهای تابآوری در وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر نواحی منطقـه قـرار دارد .در
رتبه بعدی ناحیه سه با امتیاز  55 .17در رتبه دوم و ناحیه یک با امتیاز  55.32و ناحیه چهارم با امتیاز  55.55در رتبههای
سوم و چهارم قرار دارند .همانطور که نتای حاصل از روش واسپاس نشان میدهد امتیازات نواحی نزدیک به هم بـوده و
درمجموع همه نواحی تقریباً از وضعیت مشابهی برخوردارند و اختالفات آنها ناچیز است.
نتیجهگیری
مخاطرات طبیعی و انسانی از چالشهای جدی و نگرانکنندهای هستند که شهرهای امروزی به دنبال گسترش جمعیت و
مرزهای شهری بیش از گذشته با آن روبهرو هستند .در چنین جهانی ،مناطق شهری برنده هستند که از پیش ،با شناسایی
و تحلیل دقیق وضعیت موجود خود ،در راستای تحقق هرچه بیشتر تابآوری که بهعنوان یکـی از رویکردهـای نـوین در
مدیریت شهری مطرح است ،گام بردارند .بنابراین ،در حال حاضر ،یکی از مهمترین چالشهـایی کـه جوامـع شـهری بـه
دنبال گسترش شهرنشینی با آن روبهرو هستند ،بح آسیبپذیری ،تابآوری و محافظت از مراکز ویژه ،حیاتی و حسـاس
است .چرا که همانطور که پیشتر تحلیل شد ،این مراکز از شریانهای حیاتی هر شهر و کشوری است و درواقع ،زنـدگی
شهری و کیفیت آن بدان وابسته است .بهطوریکه هرگونه اختالل در این مراکز منجر به ازهمپاشـیدگی جوامـع شـهری
شده و درنتیجه آن مسیر توسعه که از اهداف اصلی هر سرزمینی است با شکست روبهرو خواهد شد.
بر همین اساس ،پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مؤلفهها و شاخصهای تابآوری شهری ،رتبهبندی آنهـا و درنهایـت،
اولویتبندی نواحی منطقه  00کالنشهر تهران به لحاظ مؤلفههای تابآوری شهری بود .در همین راستا ،با بررسـیهای
کتابخانهای 1 ،مؤلفه و  03شاخص شناسایی گردید .در مراحل بعدی با بهرهگیری از نظرات متخصصـان و خبرگـان امـر،
اقدام به رتبهبندی مؤلفهها و شاخصها و درنهایت اولویتبندی نواحی با استفاده از روشهای سوارا و واسپاس ،شد.
درنهایت ،نتای تحلیل دادههای پژوهش نشان داد که ،مـابین نـواحی  1گانـه منطقـه  00کالنشـهر تهـران بـه لحـاظ
برخورداری از مؤلفههای تابآوری شهری تفاوت چندانی وجود ندارد و با توجه به سطح امتیازات میتوان اذعان نمود کـه
بهطورکلی ،وضعیت موجود منطقه در سطح مطلوبی قرار ندارد .بااینحال ،ناحیه دو با کسب امتیاز  53.5در وضعیت بهتری
نسبت به سایر نواحی به لحاظ مؤلفههای تابآوری شهری قرار دارد .از طرفی ،ناحیه چهار با کسـب امتیـاز  55.55دارای
بدترین وضعیت به لحاظ برخورداری از مؤلفهها است.
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بر همین مبنا ،مشخص گردید که پژوهش حاضر با سایر تحقیقات بهویژه مطالعه محمودی خـواه و هریسـنیان (،)0337
ساسان پور و همکاران ( )0331و ریهاك و همکاران ( )5101به لحاظ روش کار و نتـای کسبشـده در ارتبـا بااهمیـت
مؤلفهها و ابعاد تابآوری شهری تفاوت فاحش دارد .همانطور که بیان گردید ،پس از مرور ادبیات مربـو سـعی شـد تـا
طیف دقیقی از مؤلفهها و شاخصها مدنظر قرار بگیرد و سپس ،با بهرهگیری از روشهای نوین سوارا و واسپاس اقدام بـه
رتبهبندی مؤلفهها و اولویتبندی نواحی گردید.
درواقع ،با نگاهی به وضعیت فعلی منطقه  00کالنشهر تهـران و بررسـی دادههـا ،آمـار ،ارقـام و مشـاهدههای میـدانی،
میتوان پی برد که این منطقه با چالشهایی درزمینه تابآوری مراکز مهم و حساسی که در آن واقعشده ،روبهرو است که
وجود بافت فرسوده موجب تشدید آن میباشد .بنابراین ،همانطور که تحلیل یافتهها نشان داد ،ضروری است تا در وهلـه
نخست ،مسئوالن ذیرب با بازنگری و اصالح ساختارهای مدیریتی موجود در راسـتای تحقـق مؤلفـههای تـابآوری بـا
تأکید بر بُعد کالبدی -محیطی ،که باالترین امتیاز را به لحاظ اهمیت در بین متخصصان و خبرگان امـر کسـب نمـود ،در
ناحیه  1منطقه ( 00با توجه به کسب پایینترین امتیاز) گام بردارند که این امر خود مبین لزوم برقراری مدیریت یکپارچـه
نهادها چه در منطقه و چه در سطحی فراتر کشوری است .بنابراین ،با توجـه بـه مباحـ بیانشـده و یافتـههای تحقیـق،
میتوان گفت که بهمنظور ارتقاء تابآوری منطقه  00کالنشهر تهران که یکی از مناطق مهـم شـهر و همننـین کشـور
میباشد ،بایستی زمینه و بَستر تحقق مؤلفههای کالبدی-محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و نهادی-مـدیریتی تـابآوری ،بـه
ترتیب اولویت ،در منطقه فراهم گردد تا از این طریق بتوان کاهش آسیبپذیری و ارتقاء تـابآوری را در نـواحی مختلـف
منطقه به شکلی متعادل و حف مراکز ویژه ،حیاتی و حساس را داشته باشیم .بنابراین ،پیشنهاد میگردد تا متولیان امر بـا
توجه به نتای حاصل از تحلیل پژوهش فوق ،امر برنامهریزی و مدیریت را اجرا و در این راستا گام اساسی بردارند.
تقدیرو تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
منابع
 )0بخشی شادمهری ،فاطمه؛ زرقانی ،هادی و خوارزمی ،علی .)0332( .تحلیل مالحظات پدافند غیرعامل در زیرساختهای شـهری
شهری
با تأکید بر زیرساخت آب .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،دوره  ،3شماره  ،0صص.27-11 .
 )5بهتاش ،محمدرضا فرزام؛ کی نژاد ،محمدعلی؛ پیربابایی ،محمدتقی و عسگری ،علی .)0335( .ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفههای
تابآوری کالنشهر تبریز .نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی ،دوره  ،01شماره  ،3صص.33-15 .
تهـران.
 )3جاللیان ،اسحاق .)0337( .ارزیابی تابآوری ساختاری-طبیعی کاربری اراضی شهری مطالعه موردی :منطقه  1کالنشهر ت هران
فصلنامه شهر پایدار ،دوره  ،0شماره  ،1صص.013-053 .
خطـر  ،5131-5102ععبـاس
باس
کـاهش خ طر
بـرای کاهش
سـندای برای
سـند سندای
چـارچوب سند
خاطرات .)0331( .چارچوب
 )1دفتر سازمان ملل متحد ،دفتر کاهش ممخـاطرات
استادتقیزاده ،مصطفی محقق ،کیوان کریملو ،تهران :سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
 )2سازمان پدافند غیرعامل کشور .)0331( .دستورالعمل عمومی سطحبندی مراکز ثقل ،بازنگری و اصالح :مشاور ریاست مح ترم
محتـرم
سازمان مهندس عبدالحسین خسروپور.
برابـر
بر
هران در برا
شهر تتهـران
منطقـه  05کالنشـهر
تـابآوری منط قه
ارزیـابی تاب
صـادق .)0331( .ارز یابی
نـژاد ،صادق
 )1ساسان پور ،فرزانه؛ آهنگری ،نوید و حاجی نژاد،
مخاطرات طبیعی .نشریه تحلیل فضایی محیطی ،سال چهارم ،شماره  ،3صص .12-31
عـه در
تـابآوری جام عه
 )7سلمانی ،محمد؛ کاظمی ثانی عطاءاهلل ،نسرین؛ بدری ،سیدعلی و مطوف ،شریف .)0331( .ارزیابی رویکرد تاب
.333-11
برابر مخاطرات طبیعی (موردمطالعه :شهرستان دماوند) .نشریه دانش مخاطرات ،دوره  ،5شماره  ،1صص 1133
 )1شریف نیا ،فاطمه .)0337( .تبیین و ارائه الگوی تابآوری شهری در برابر زلزله (موردمطالعه :شهر تهران) .رساله دکتری جغرافیا
و برنامهریزی شهری ،به راهنمایی سعید زنگنه شهرکی ،دانشگاه تهران پردیس البرز.
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 )3شکری فیروزجاه ،پری .)0337( .سنجش میزان تابآوری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی :شهر بابل) .فصلنامه
مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،دوره  ،03شماره (3پیاپی  ،)11صص .133-171
زیرسـاختهای
تهدیـدات در زیر ساخت
رزیـابی تهد یدات
 )01صالح نسب ،ابوذر؛ کالنتری خلیلآباد ،حسین و پیوسته گر ،یعقوب .)0337( .شناسایی و ارز یابی
حیاتی شهرها با رویکرد دفاع غیرعامل (نمونه موردی :منطقه  1شهر تهران) .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی شهری ،دوره  ،3شماره
 ،35صص .33-001
پیشـرانهای
تحلیـل پی شران
یر .)0331( .تحل یل
 )00عباسی گوجانی ،داوود؛ خادم الحسینی ،احمد؛ مدیری ،مهدی؛ صابری ،حمید و گندمکار ،امامیـر
تبیینکننده تابآوری شهری در کالنشهر مشهد .فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری ،دوره  ،1شماره  ،0صص .013-055
بـر عدالت
عـدالت
مبتنـی بر
شـهری مبت نی
خـدمات شهری
نـه خدمات
توزیـع عادال نه
 )05عزیزی دانالو ،سمانه و مجتبی زاده خانقاهی ،حسین .)0333( .ارائه مدل توز یع
اجتماعی مطالعه موردی :منطقه  00شهر تهران .فصلنامه شهر پایدار ،دوره  ،3شماره  ،1صص .72-31
فههای
مؤلفـه
ساس مؤل
بر ااسـاس
هران بـر
 )03فتاحی واجاری ،فروغ؛ سرور ،رحیم و استعالجی ،علیرضا .)0333( .رتبهبندی نواحی منطقه  02تتهـران
تابآوری .نگرش های نو در جغرافیای انسانی ،سال  ،05شماره ( 5پیاپی  ،)11صص.152-137 .
مایش
له آآمـا
مجلـه
 )01فرجی ،امین و صحنه ،فریبا .)0111( .تحلیل فضایی و پهنهبندی تابآوری شهری مطالعه موردی :شهر آققال ،مج
جغرافیایی فضا ،دوره  ،00پیاپی  ،15صص017-052 .
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