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Physical-Economic Resilience Assessment of District 12 
of Tehran City Confronting Earthquake 
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Aims The best way to deal with natural hazards, especially earthquakes, is to improve residential 
resilience in different dimensions. Therefore, understanding the resilience of the current situation has a 
vital role in reducing the vulnerability of cities. The purpose of this research was to evaluate the physical 
and economic resilience of the 12th district of Tehran in the face of an earthquake.
Methodology This descriptive-analytical study was conducted. The attribute library method was used 
for data collection and ArcGIS and Super Decision software and FANP and Anselin Local Morans models 
were used for data analysis.
Findings The present study was conducted in two stages. In the first stage, first, using the analytical 
hierarchy process model, the degree of resilience of urban areas against landslides was determined and 
then, by combining all the mentioned components, the final hazard map was prepared. In the second 
stage, to determine ThThe highest coefficient among the indicators affecting the resilience of the region 
was related to the movement and access network (4.261), building condition (3.925), uses (3.218), 
economic stability (3.211), density ( 3.002), and properties of the substrate were (1.544). The state 
of very low resilience covered 8,895,457m2 of the area and 522,081m2 (19.7%) were in the state of 
very high resilience. There was a significant difference in terms of resilience between the six regions of 
district 12. In terms of physical resilience, areas six and one had the highest level of resilience, and area 
three had the lowest level of resilience. In terms of economic resilience, Bazar, Baharestan, and Mokhtari 
neighborhoods had the best situation and Pamnar and Harandi neighborhoods had the worst situation.
Conclusion The southern regions of the district are in a very low resilience situation compared to the 
northern regions, which requires quick planning in order to increase resilience.
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Determining the Spatial Boundaries of Urban-Region 
for Semnan and its Surrounding Area Using the 
method of measurement of Inductive flows
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Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within 
a set of systematically mental elements under discourse and then it finds objectivity in a node called 
“space”. In other words, the objectified identity is the result of a set of relations regulated by political 
power Which at a certain point in history, make the meaning of territory. In this regard, for the first time 
in the history of ancient Iran, the Sassanid dynasty used the ideological apparatus of Zoroastrianism 
to create territorial identity. In this research, has been attempted to investigate how the elements of 
Zoroastrianism are articulated by Sassanid dynasty for creating the sense of territorial belonging 
between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of 
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine 
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment. 
Semnan city was selected as the main city and the cities of Dargezin, Sorkheh, Shahmirzad and 
Mahdishahr were selected as the surrounding cities.To determine the urban region, the amount of 
population moved between the two cities and the amount of goods moved should be calculated and the 
final score of each city should be calculated by being in the relevant formulas. 
Findings According to the calculations, the final score index (iT) of Sorkheh and Dargezin cities 
were 11.72 and 18.83 with moderate correlation, Mahdishahr with 28.54 had high correlation and 
Shahmirzad with 38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban 
region can be determined including the two parts of the center (Semnan city) and its surrounding 
territory (Mahdishahr and Sorkheh cities).
Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent 
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended 
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction 
The creation of Semnan urban area has accelerated this process.
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  چکیده 

آوری  ، ارتقای تابطبیعی و در راس آن زلزله  بهترین راه مقابله با مخاطرات  :اهداف 

  نقشیآوری وضع موجود  شناخت تابسکونتگاهی در ابعاد مختلف است. بنابراین  

  یاب یارزهدف از اين پژوهش،    پذیری شهرها به همراه دارد. حیاتی در کاهش آسیب

      بود. ه با زلزلههشهر تهران در مواج ١٢منطقه   یاقتصاد-یکالبد ی آور تاب

آوری  . برای جمعانجام شدتحلیلی  -توصیفی به صورت مطالعه اين  :شناسی روش 

  افزارهای ها از نرمبرای تجزیه و تحلیل دادهاسنادی و -ایها از روش کتابخانهداده

ArcGIS    وSuper Decision    های  مدلوFANP  و  Anselin Local Morans  

    استفاده شد.

به ترتيب   آوری منطقهبر تاب  های موثربیشترین ضریب در بین شاخص : ها یافته 

به  (  مربوط  دسترسی  و  حرکت  (۴/ ۲۶۱شبکه  ساختمان  وضعیت   ،(۹۲۵ /۳  ،(

)، خصوصیات زمین  ۳٫۰۰۲)، تراکم (۲۱۱/۳)، پایداری اقتصادی (۳/ ۲۱۸ها (کاربری

) تاببود)  ۵۴۴/۱بستر  وضعیت  بیشترین  .  با  کم  بسیار    ميزان،آوری 

در   )٪۱۹/۷(ربع مترم۵۲۲۰۸۱ گرفت ومترمربع از مساحت منطقه را دربر ۸۸۹۵۴۵۷

آوری  داری از لحاظ تابتفاوت معنی.  شتآوری بسیار زیاد قرار داوضعیت تاب

تاب  وجود داشت.  ١٢گانه منطقه  بین نواحی شش بعد  آوری کالبدی، ناحیه  در 

آوری را  آوری و ناحیه سه کمترین میزان تابشش و یک، بیشترین میزان تاب

تابشتدا در بعد  اقتصادی،  ند.  مختاری بهترین  آوری  بهارستان و  بازار،  محالت 

  ند.شتوضعیت و محالت پامنار و هرندی بدترین وضعیت را دا

آوری  نواحی جنوبی منطقه نسبت به نواحی شمالی در وضعیت تاب :گیری نتیجه 

  آوری است. منظور افزایش تابریزی سریع بهبسیار کم قرار دارند که نیازمند برنامه
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Morans تهران ۱۲، منطقه  
  

      ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ دريافت: ريختا

  ۲۲/۰۲/۱۴۰۱ پذيرش: ريختا
  mrs.mohagheghie@gmail.com مسئول: نويسنده*

  

  قدمه م 

آوری در برابر سوانح  تبیین رابطه تاب  بهترین راه مقابله با مخاطرات، 

(زلزله)   ظرفیتاستطبیعی  تاثیرگذاری  نحوه  واقع،  در  های  . 

در   جوامع  سیاسی  نهادی،  اقتصادی،  تاباجتماعی،  آوری  ارتقای 

مختلف   ابعاد  در   .[Rezaie et al., 2016]است  سکونتگاهی 

جغرافیایی، های  آوری شهری استراتژی توسعه است که در زمینهتاب

هایی که امکان توسعه دارند مطرح اجتماعی، اقتصادی و سایر زمینه

ای کنندهشود. این تفکر و اندیشه، مسلما یک بعد جدید و قانعمی

انداز جدیدی  افزاید و بشر را با چشمریزی میهای برنامهبه سیاست

برنامه میدر  مواجه   & Zandmoghaddam]نماید  ریزی شهری 

Mullaie, 2020].  خصوص زلزله به حدی اهمیت بالیای طبیعی، به

ملل متحد، دهه   مجمع عمومی سازمان  را   ٢٠٠٠تا    ١٩٩٠است که 

بینبه دهه  است  عنوان  نموده  اعالم  زلزله  اثرات  کاهش  المللی 

[Mavadat et al., 2019] .  ویژگی واسطه  به  ایران  های  کشور 

پذیرترین  یکی از آسیب وقعیت جغرافیایی خود انسانی و م  -محیطی

لرزه دنیا  کشورهای  به    .[Amanpoor et al., 2018]است  خیز 

توسعه سازمان ملل نشان    شاخص ریسک بحران برنامه  ، طوری که

پذیری در برابر زلزله  دهد که بعد از ارمنستان، ایران باالترین آسیبمی

را در بین کشورهای جهان دارد و سی و یک مورد از چهل نوع بالیای 

  . [Nasiri Hendkhaleh, 2019]طبیعی در ایران رخ داده است  

از   بیش  اینکه  به  توجه  و    ٪ ۶۰با  بوده  شهرنشین  کشور،  جمعیت 

کار   به  بافت، عمر بنا و مصالح  از لحاظ  نیز عمدتا  شهرهای کشور 

د ساختمانرفته  نیستند،  ر  برخوردار  مناسبی  شرایط  از  بررسی  ها 

از مخاطرات طبیعی دارای اهمیت    ها وصدمات ناشیمیزان آسیب

نگری صحیح نسبت به چگونگی رفتار در واقع، با یک آیندهاست.  

ای را برای  توان اقدامات پیشگیرانهبافت شهر در مواجه با زلزله، می

رساندن   حداقل  به  به  پرداختن  رو،  این  از  داد.  صورت  خسارات 

آوری شهرها را ارتقا بخشد مندی و تابمسائلی که بتواند میزان توان

    تواند به خلق شهرهای پایدارتر کمک شایانی نماید.می

  به )  آوریتاب  پدر(  هالینگ  توسط  ۱۹۷۳  سال  در  آوریتاب  مفهوم

  طور  به  زمان  آن  از  و  شد  معرفی  اکولوژی  در  توصیفی  واژه  یک  عنوان

شهری، برنامه  مانند   علمی  مختلف   هایزمینه  در  گسترده   ریزی 

  استفاده   مورد  غیره  و  شناسیبوم  طبیعی،  بالیای  مدیریت  شهرسازی،

 ,.Habibi et al., 2013; Ebrahimzadeh et al]گرفت    قرار

 نظر  در  اختالالتی  شدت  عنوانبه  را  آوریتاب  کارهلم  .[2018

  به  سیستم   ساختار  اینکه  از  قبل   است  قادر   سیستم  که  گیرد می

  که  فرآیندهایی   و  متغیرها  تغییر  با  شود   تبدیل  متفاوت  ساختاری

  .  [Jazayeri et al., 2018]کند   جذب  کنندمی کنترل را آن رفتار

بُ دارای    آوریتاب کالبدی،  چهار  اجتماعیعد  نهادی   و   اقتصادی، 

که    است. است  اجتماعی  بعد  مولفه،  ظرفیت   ازاولین  تفاوت 

های دانش، آید و دارای شاخصاجتماعی در بین جوامع به دست می

دومین  شود.  مهارت، نگرش، سالمتی و رفاه، سن و غیره را شامل می

  اقتصادی   پایداری  دهندهنشان بیشتر  اقتصادی است کهمولفه، بعد  

  و   اندازپس  سرمایه،   درآمد،   های منابعاست و دارای شاخص  جوامع

مولفه، بعد و غیره را شامل می  بیمه   خانوار،  سرمایه شود. سومین 

ارزیابی   از  پس  بازیابی  ظرفیت  و  جامعه  واکنش  کالبدی است که 

 مانند   هازیرساخت  و  بهداشتی  تاسیسات  ها،پناهگاه  مانند  حادثه

دیگر را شامل    هایزیرساخت  به  آنها  وابستگی  و  هاجاده  لوله،  خطوط 

شاملمی که  است  نهادی  بعد  مولفه،  چهارمین    هایویژگی  شود. 

است    قبلی  حوادث  تجربه  و  ریزی برنامه  خطر،  کاهش  به  مربوط 

[Ebrahimzadeh et al., 2018] .  

  دارد   وجود طبیعی بالیای با مقابله برای راهبرد  نوع دو  کلی،  طور به

شود؛  می  آوریتاب  راهبردهای  و  بینیپیش  راهبردهای  شامل  که

  دومی  و  شدهشناخته  معضالت  و  مشکالت  با  رویارویی  برای  اولی
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  منزله ارتقایآوری بهتاب  . شودمی   استفاده  مشکالت  با  مقابله  برای

  موفقیت  و   بهبود  و  جذب  برای  آمادگی   و  ریزیبرنامه  جامعه،   توانایی

  بهبود  و  ترمیم  و  حوادث  از  پس  ناخواسته  اثرات  با  مقابله  در  بیشتر

  و  محیطیزیست  اقتصادی،  اجتماعی،  نظر  از  دیدهآسیب  جامعه

    .[Bastaminya et al., 2015]است  فیزیکی

همکاران    رضایی دردر    [Rezaie et al., 2016]و    پژوهشی 

اجتماعتاب کالبدی  زلزلهآوری  برابر  در  شهری  مقاومت   ،های 

ترتیب دارای بیشترین و کمترین اهمیت به  را  ساختمانی و دسترسی

شاخص سایر  به  تابنسبت  کالبدی  های  کردهآوری   . اندارزيابی 

  اجتماعی  هایمولفه  [Norozi et al., 2017]و همکاران    نوروزی

  و   تهران را مورد مطالعه قرار داد  شهر  ۱۲  منطقه  آوریتاب  بر   موثر 

 اند. را گزارش کرده  بحران  برابر  در   منطقه  کل  آوریتاب  پایین  سطح

 فرهنگی،-اجتماعی  آوریتاب  بر  اثرگذار  و  سازنده  هایمولفه  بین  از

افزایش  را   اثر  بیشترین  جمعیتی  هایویژگی  آوری محالت تاب  در 

.  بوده است  منطقه  سطح  در  ناحیه  آورترینتاب  ۵  ناحیه  و  هداشت

در    [Pashapour & Pourakrami, 2017]  پوراکرمی و    پاشاپور

  مخاطرات  برابر  در  شهری  آوریتاب  کالبدی  ابعاد  پژوهشی به سنجش 

از   ٪۰۳/۱  که  نتایج نشان داد  .تهران پرداختند  شهر  ۱۲  طبیعی منطقه

 ٪۲۴/ ۳۳آوری متوسط و  تاب  ٪۶۴/۷۴آوری زیاد،  منطقه دارای تاب

تاب کم  دارای  مراغه  .استآوری  همکاران  باقری   Bagheri]  و 

Maragheh et al., 2022]  در  شیروان   شهر   آوریتاب  ارزیابی  

  شهر  محله  ۲۶از    محله  ۱۷  .زلزله را مورد بررسی قرار دادند  با  مواجه

 زلزله  از  ناشی  خطرات  با  مواجه  آوری پایینی درتاب  میزان  شیروان

  شهر  آوریتاب  ست وباال  آوریتاب  محله، میزان   ۵  در  تنها  و  ندر دا

  و   نامناسب  وضعیت  در زلزله    از  ناشی   خطرات  با  مواجه  در   شیروان

 ,.Salehipour  et al]و همکاران  پور  صالحی   .ردقرار دا  نامطلوبی

زلزله    برابر  در  رزن  شهر  آوریتاب  و  پذیریآسیب  ارزیابی  با  [2021

داد   از  یک  هیچ  در  زلزله  برابر  در  آوری تاب  و  آمادگی  که  ندنشان 

زیاد  در  شهر  محالت قرار  بسیار  و  طبقه  کارکرد ردندا  زیاد    ضعیف  . 

اقتصادی   توان  همچنین  و  نهادی  و   مدیریتی  ساختارهای کم 

  عوامل  از  زلزله  وقوع  از  بعد  مطلوب  شرایط  به  بازگشت  برای  شهروندان

در  شهر  آوریتاب  کاهش است  زلزله  برابر  رزن  شده    .گزارش 

همکاران    کوسوماستوتی به    [Kusumastuti et al., 2014]و 

اندونزی   در  طبیعی  بالیای  برابر  در  آوریتاب  شاخص  توسعهبررسی  

  در  پادانگ  شهر  و  (Cilacap)  مرکزی  جاوه   استان  در  سيالچاپدر  

  هر  که  ند پرداختند و نشان داد  (Padang)  غربی   یسوماترا  استان

  هم  هنوز   اگرچه  هستند؛  آورتاب  طبیعی  بالیای  برابر  در  منطقه  دو

 بهبودهای  منطقه،  دو  هر  آوریتاب  بیشتر  افزایش  برای  توانمی

با   [Suarez et al., 2016]و همکاران    سوارز  .داد  انجام  خاصی

اسپانیا به ارایه چارچوبی برای    شهر  ۵۰  در  شهری  آوریتاب  بررسی

آوری شهری های تابآوری شهری، تعریف شاخصگیری تاباندازه

عنوان نمونه موردی پرداختند.  کاربرد آن در مراکز استانی اسپانیا بهو  

آوری شهری فاصله  که اغلب شهرها از تاب  دهدمینشان    آنهانتایج  

آوری شهری باید اقداماتی مانند  دارند. بنابراین، برای رسیدن به تاب

کاهش مصرف منابع، ترویج تجارت محلی، ایجاد فضای مشارکت  

های مورد  وع بخشیدن به اقتصاد محلی را در مکانشهروندان و تن

  مطالعه افزایش داد.

  در  ایران  در  حادثه   از  پس  طبیعی  بالیای  مدیریت  اینکه  به  توجه  با

  بم  در  زلزله  مانند  حوادثی  وقوع  از  پس  و  ندارد  قرار  مناسبی  وضعیت

  دلیل   به  و  انددیده  آسیب  جوامعی  چنین   در  زیادی  افراد  رودبار،  و

بازگشت  دیدهآسیب  افراد  معموال  اینکه به    موقعیت   یک  به  قادر 

  به  دستیابی  و  جدید  ایگونه  به  خود  وضعیت  تغییر  یا  متعادل

  مفاهیم  و  رویکردها  ابعاد،  بررسی.  نیستند  آسان  موفق  سازگاری

است    ضروری  طبیعی  بالیای  بر  تاکید  با  شهری  جوامع  در  آوریتاب

[Bastami Nia et al., 2015]  .  ،تهران شهر  خاص  موقعیت 

منطقه  به فعالیت   ١٢خصوص  از  بسیاری  مقر  و  که  هاست 

های ارزشمند و بیشترین بناها و فضاهای شاخص  ترین بافتگسترده

داده است در خود جای  را  تاریخی  در    ،و ممتاز  تعادل جدی  عدم 

منطقه را باعث شده است. از آنجایی که منطقه اين  سازمان فضایی 

شهر تهران در معرض خطرپذیری بافت فرسوده و بافت تاریخی    ١٢

منظور کاهش خطرپذیری منطقه،  آوری بهاست، توجه به مقوله تاب 

این پژوهش، با توجه به    دررسد.  امری مهم و ضروری به نظر می

تاب سنجش  برای  چهارگانه  کالبدیابعاد  بعد  اقتصادی  -آوری، 

  وجه بود.   مورد تشهر تهران  ١٢منطقه آوری تاب

  
  شناسی روش 

یکی از مناطق قدیمی و قلب تجاری شهر تهران است که   ١٢منطقه 

نصف نرخ رشد   تقریباً   آننرخ رشد جمعیت    و  در مرکز شهر قرار دارد

تهران است. همچنین آهنگ رشد تعداد خانوار از رشد جمعیت بسیار 

بازارهای سنتی، وزارت از دیگر  خانهبیشتر است. تعدد  ادارات  ها و 

شود جمعیت روزانه این های این منطقه است که سبب میویژگی

منطقه به یک میلیون نفر برسد. در حالی که، جمعیت ساکن و ثابت  

منطق تقریباً این  است    ٢٠٠  ه  نفر   Bavand Consulting]هزار 

Engineers, 2006] .    ؛تامل است  قابلنظر  م این وضعیت از دو  

های گوناگون برای ساکنان انبوهی جمعیت در روز زمینه مزاحمت

می فراهم  میمنطقه  کاهش  منطقه   و   یابدآورد و جاذبه مسکونی 

زمانی با بروز  انبوهی جمعیت در ساعات فعال منطقه در صورت هم

زلزله، دامنه تلفات و خسارات انسانی و اقتصادی را بسیار گسترده  

پذیری باال شهر تهران، دارای آسیبکالن  ١٢خواهد کرد. لذا، منطقه  

به طبیعی  سوانح  برابر  است در  بحرانی  مواقع  در  زلزله،  ویژه 

[Statistical Center of Iran, 2017]  زلزله   و در صورت وقوع 

  ناپذیری خواهد داشت. تلفات جبران  ١٢در تهران، منطقه شدید 

محله است که از شمال    ١٤ناحیه و    ٦شهر تهران، شامل    ١٢منطقه  

از جنوب  به مناطق    ٧و    ٦به  مناطق   انقالب)،   ١٦و    ١٥(خیابان 

(خیابان حافظ و خیابان وحدت    ١١(خیابان شوش)، از غرب به منطقه  

شهریور) و اتوبان    ١٧(خیابان    ١٤و    ١٣اسالمی)، و از شرق به مناطق  

  . [Karami et al., 2016]شود  شهید محالتی محدود می
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ای  مندی از مطالعات کتابخانهتحلیلی با بهره-مطالعه توصیفیدر اين  

متخصصان نظریات  از  استفاده  تاب  ،و  بر  موثر  آوری  معیارهای 

تهران تبیین شد. شیوه  شهر    ١٢اقتصادی در برابر زلزله منطقه  -کالبدی

نامه گردآوری اطالعات به صورت اسنادی و پیمایشی با ابزار پرسش

آوری  ها و عوامل موثر بر میزان تابشاخص با شناسايیبوده است. 

مطالعه   مورد  سطح جمع  ومحدوده  از  نیاز  مورد  اطالعات  آوری 

آوری توسط کارشناسان و متخصصان خبره  های تابمنطقه، شاخص

وزنپرسش   ۱۰۰قالب  در   تحلیل  نامه  فرآیند  از  استفاده  با  و  دهی 

الگو شدتحلیل  ،  ANPای  شبکه روند  کشف  برای  تحلیل  روش    ،. 

و   و  به  ArcGISعاملی  رفت  شاخصکار  فضایی  توزیع  های  برای 

 Anselin localشهر تهران از روش    ١٢آوری در بافت منطقه  تاب

Morans  ابزار  ،Cluster & Outlier Analysis    مجموعه از  و 

افزار مربوط به نرم  Spatial Statistics Toolsابزارهای موجود در  

ArcGIS   .آوری کلی استخراج شد.  در نهایت نقشه تاباستفاده شد  

تاب سنجش  اقتصادیبرای  از  -آوری  و    ٦کالبدی،  اصلی    ١٩معیار 

  . ) ١ول جد(  آوری شهری استفاده شدزیرمعیار تاثیرگذار بر تاب

  
 پژوهش معیارها و زیرمعیارهای ) ۱ جدول 

 منبع  ها زیرمعیار  ها معیار 

  بعد کالبدی 

 Rezaie, 2011 شیب زمین  خصوصیات زمین بستر 

 Zarghami et al., 2016; Normandin et al., 2009; Asadzadeh et al., 2015 تراکم جمعیت  تراکم

 Bahraini & Masaeli, 1996  پرخطر  هایموقعیت  هاکاربری

 Rezaie, 2011; Habibi et al., 2008 دسترسی به مراکز درمانی 

 Habibi et al., 2008 نشانی دسترسی به مراکز آتش 

 Burton, 2012 دسترسی به نیروی انتظامی 

 Cutter et al., 2010; Verrucci et al., 2012 آورهای ازدحامموقعیت

 Habibi et al., 2008 تعداد طبقات  ت ساختمان وضعی

    Ziari & Darabkhani, 2011; Rusta et al., 2018 مساحت قطعات 

 Verrucci et al., 2012; Cutter et al., 2010; Habibi et al., 2008 قدمت ساختمان 

 ;Sharifnia, 2013; Rezaie, 2011; Burton, 2012 دسترسی به معابر دارای عرض مناسب  ظام حرکت و دسترسی ن

 Habibi et al., 2008 دسترسی به فضای سبز

  بعد اقتصادی 

 Shamaei et al., 2013  اشتغال   اقتصادی  ابعاد 

  Jazayeri et al., 2018  نوع کسب و کار

 Habibi et al., 2008  میزان خسارت 

   Shamaei et al., 2019  ارزش زمین

  Salehi et al., 2012  اندازپس

  Cutter et al., 2010; Rezaie, 2011  شهرداری منابع مالی 

 Norozi et al., 2017  توانایی بازگشت به شرایط شغلی و درآمدی 

  

ها در پژوهش حاضر بر اساس چهار مالک صورت  انتخاب شاخص

  گرفته است:  

آوری و  . توجیه بر مبنای ادبیات موجود در مورد تناسب آن با تاب١

  فرم شهری؛ 

  های کیفی و کمی از منابع؛  . قابل دسترس بودن داده٢

پژوهش٣ بر  مروری  و  .  کشور  خارج  و  داخل  در  شده  انجام  های 

  تجربیات مشابه؛ و  

  نظران و نخبگان.با صاحب . مصاحبه٤

مولفهبدین تابترتیب،  بر  تاثیرگذار  شهری  فرم  برابر های  در  آوری 

اقتصادیبرای ارزیابی میزان تاب  .زلزله استخراج شده است - آوری 

شهر تهران در برابر زلزله، پس از شناسایی معیارها   ١٢البدی منطقه  ک

شاخص پرسشو  نظر،  مورد  بهنامههای  اهمیت ای  تعیین  منظور 

ها تنظیم و بین کارشناسان توزیع شد. برای نسبی هر یک از شاخص

 Superافزار  از نرم  ANPتحلیل وزن معیارها و زیرمعیارها در مدل  

Decisions   .استفاده شد  

 ANPتعیین وزن معیارها و زیرمعیارها در مدل 
مقایسه دو دویی  دهی معیارهای اصلی به روش  در این مرحله، وزن 

ها نسبت به یکدیگر، براساس انجام گرفت. اهمیت هر یک از معیار

  هدف امتیازدهی شد. 
  

  ها یافته 

بیشترین   شاخص خصوصیات  و  شاخص شبکه حرکت و دسترسی 

  . ) ٢ند (جدول آوری داشترا بر تابکمترين تاثير  زمین بستر 

منطق  تاب  بین و  ١٢آوری  زلزله  برابر  در  تهران  کالبدی   شهر    ابعاد 

)٧٢٩/٠=r(  اقتصادی داشت)  r=٧٦٧/٠(  و  وجود    همبستگی 

)٠٠٠١/٠p<(.  

آوری در منطقه مطالعاتی تاببر  شش عامل به عنوان عوامل موثر  

عوامل    و  شناخته شدند. مقادیر ویژه هر یک از عوامل باالتر از یک بود

تبيين کردند  آوری منطقه مطالعاتی را  تاب  ٪٠١/٩٦مربوطه  گانه  شش

  .  )٣(جدول 
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  Super Decisionsافزار محاسبه وزن زیرمعیارهای موثر با استفاده از نرم) ۲جدول  

 همیت ا ضریب    ها زیرمعیار  ضریب اهمیت  ها معیار 
 ٠/ ٠٥٨١ زمین شیب  ٠/ ١٤٧ خصوصیات زمین بستر 

  ٠/ ٠٧٢٢  تراکم جمعیتی   ۰/ ۱۷۹  تراکم 

  ٠/ ٠٦٤٧ (پمپ بنزین، پمپ گاز)  پرخطر هایموقعیت  ۰/ ۱۹۷ ها کاربری 

  ٠/ ٠٧٢٨  دسترسی به مراکز درمانی 

  ٠/ ٠٤٣٩  دسترسی به مراکز آتش نشانی 

  ٠/ ٠٦١٨  دسترسی به مراکز انتظامی 

  ٠/ ٠٤٩٤ ...)  تجاری، مدارس وهای (مجتمع آورازدحام هایموقعیت

  ٠/ ٠٤٢٢  تعداد طبقات   ٠/ ٢٣٥ وضعیت ساختمان 

  ٠/ ٠٦٢٩  مساحت قطعات 

  ٠/ ٠٦٩٣  قدمت ساختمان 

  ٠/ ٠٥٥٦ دسترسی به معابر دارای عرض مناسب  ٠/ ٢٤٢ شبکه حرکت و دسترسی 

  ٠/ ٠٤٥٢  دسترسی به فضای سبز

  ٠/ ٠٤٥٣  اشتغال   ٠/ ١٩٢ ابعاد اقتصادی 

  ٠/ ٠٣١١  کارنوع کسب و 

  ٠/ ٠٥٢٤  میزان خسارت 

  ٠/ ٠٤٠٢  ارزش زمین

  ٠/ ٠٣٣٩  اندازپس

  ٠/ ٠٣١٧  منابع مالی شهرداری 

  ٠/ ٠٦٧٣  توانایی بازگشت به شرایط شغلی و درآمدی 

  
  شده مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی تبیین) ٣جدول  

  عامل 

  مقادیر خاص آغازین   مجموع مجذور بارهای استخراجی   نهایی مجموع مجذور بارهای چرخش یافته  

درصد واریانس  

  تجمعی 

درصد 

  واریانس 
  کل

درصد واریانس  

  تجمعی 

درصد 

  واریانس 
  کل

درصد واریانس  

  تجمعی 

درصد 

  واریانس 
  کل

  ٣/ ٢١٩  ١٥/ ٤٢١  ٣/ ٢١١  ١٥/ ٤٢٦  ١٥/ ٤٢٦  ٣/ ٢١٩  ١٥/ ٤٢٦  ١٥/ ٤٢٦  ٣/ ٢١٩  اقتصادی د  ابعا 

  ٣٣/ ٨٢٥  ١٨/ ١٨٤٠٤  ٤/ ٢٦١  ٣٣/ ٨٤٠  ١٨/ ٤١٤  ٤/ ٢٨٥  ٣٣/ ٨٤٠  ١٨/ ٤١٤  ٤/ ٢٨٥  دسترسی نظام حرکت و  

  ٥١/ ٤٤٦  ١٧/ ٦٢١  ٣/ ٩٢٥  ٤٥٧/٥١  ١٧/ ٦١٧  ٣/ ٩١٧  ٤٥٧/٥١  ١٧/ ٦١٧  ٣/ ٩١٧  وضعیت ساختمان 

  ٧٦٤/٦٧  ١٦/ ٣١٨  ٣/ ٢١٨  ٦٧/ ٧٦٩  ١٦/ ٣١٢  ٣/ ٤١٣  ٦٧/ ٧٦٩  ١٦/ ٣١٢  ٣/ ٤١٣  نظام کاربری 

  ٨٢/ ٧٨١  ١٥/ ٠١٧  ٣/ ٠٠٢  ٧٩٠/٨٢  ١٥/ ٠٢١  ٢/ ٩١٦  ٧٩٠/٨٢  ١٥/ ٠٢١  ٢/ ٩١٦  تراکم 

  ٩٦/ ٠١  ١٣/ ٢٢٩  ١/ ٥٤٤  ٩٦/ ٠١  ١٣/ ٠٣١  ١/ ٤١٩  ٩٦/ ٠١  ١٣/ ٢٢٠  ١/ ٤١٩  خصوصیات زمین بستر 

  

شهر    ١٢آوری در بافت منطقه  های تاببرای توزیع فضایی شاخص

روش   از  ابزار  Anselin Local Moransتهران   ،Cluster & 

Outlier Analysis    در موجود  ابزارهای  مجموعه  از   Spatialو 

Statistics Tools  افزار  مربوط به نرمArcGIS    این استفاده شد. 

دهد مقادیر عوارض جغرافیایی در کجا زیاد و در کجا  ابزار نشان می

میتوزیع شدهکم   مقادیری اند. همچنین نشان  کدام عوارض  دهد 

بسیار متفاوت از پیرامونشان دارند. انسلین محلی موران با رابطه زیر 

میانگین خصیصه   x  و   iخصیصه عارضه،    Xiآید که در آن  بدست می

  وزن نهایی بین عوارض است.  ijwمربوط و 
  

𝐼 =
 

 ∑ 𝑊 , (𝑋 −  𝑋),                          ١رابطه                                                                    (  

  

، به تفکیک از سطح بسیار کم تا بسیار  ١  شکلخروجی این تحلیل در  

به برنامهزیاد  با هر  منظور  برای بالیای طبیعی و مقابله  گونه ریزی 

  اند. بندی شدهبحران احتمالی دسته

شهر   ١٢های زیادی از بافت کالبدی منطقه  ، قسمت١بر مبنای شکل  

اند. آوری پایین تا متوسط قرار گرفتهتهران، در محدوده طیفی تاب

به دلیل عدم برخورداری از   ١٢ای که در بخش مرکزی منطقه  به گونه

آوری  های فرسوده با میزان تابای استاندارد، محدودهسیستم سازه

اند. که این وضعیت در زمان وقوع  پایین تا نسبتا پایین شکل گرفته

بالیای طبیعی نمود بیشتری خواهد داشت و خسارات مالی و جانی  

بخشجبران از  دارد. فقط قسمت محدودی  پی  را در  های  ناپذیری 

باال تا، در محدوده طیفی تاب١٢شمالی بافت منطقه   نسبتا    آوری 

  اند. باال قرار گرفته

، در بعد اقتصادی محالت بازار، بهارستان و مختاری ٢بر مبنای شکل  

بهترین وضعیت و محالت پامنار و هرندی بدترین وضعیت را از نظر 

  آوری دارند. تاب

 Iخودهمبستگی فضایی موران جهانی  
خودهمبستگی فضایی یکی از ابزارهای توزیع و تراکنش عوارض و  

  مکانی  -ها در فضا و مکان است. این تحلیل همبستگی فضاییهپدید

   



 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ ــ و همکاران ــــــــ   ی محقق   سا ی پر   396

    ۱۴۰۱تابستان  ،  ۳، شماره  ۳۷دوره                                                                                                                                                                                              یی ا ی جغراف   قات ی فصلنامه تحق 

کند و توزیع عوارض در فضا را با دو مقدار جفرافیایی را بررسی می

  دهد. توجه به موقعیت مکانی و خصیصه انجام می

  

  
   در برابر زلزله ۱۲منطقه آوری کالبدی نقشه توزیع فضایی میزان تاب) ۱  شکل 

  

  
   ۱۲آوری محالت منطقه بندی بعد اقتصادی تابنقشه رتبه) ۲  شکل 

  

شاخص   به  توجه    معادل  Zمقدار  و    ۱۸۷۵۴۸/۰معادل    Iبا 

از  ١٣٤٨٧١/١٥ حاضر  پژوهش  الگوی    د نبوای  خوشه  نوع، 

)٠٠٠٠٠١/٠p<( .  

با    ٪١٣/٥٣ معادل  منطقه    ٨٨٩٥٤٥٧یعنی  مساحت  از  مترمربع 

  ٪ ١٩/٧آوری بسیار کم قرار داشته و تنها  مطالعاتی در وضعیت تاب

با   معادل  بررسی  مورد  منطقه  مساحت  در    ٥٢٢٠٨١کل  مترمربع 

  . ) ٤جدول ( آوری بسیار زیاد قرار داردوضعیت تاب

  

اولویت )  ۴جدول   تابوضعیت  منطقه  بندی  با   ۱۲آوری  تهران   Anselin  شهر 

Local Moran's  
  درصد   (متر مربع) مساحت  آوری وضعیت تاب 

  ۵۳/ ۱۳  ۸۸۹۵۴۵۷  آوری بسیار کم تاب 

  ۱۲/ ۱۸  ۱۵۷۳۹۹۸ آوری کم تاب 

  ۱۶/ ۸۶  ۳۷۶۳۲۵۲ آوری متوسط تاب 

  ۱۰/ ۶۴  ۱۲۳۴۲۰۱ آوری زیاد تاب 

  ۷/ ۱۹  ۵۲۲۰۸۱ آوری بسیار زیاد تاب 

 
  بحث 

تاب  ارزیابی  هدف  با  حاضر  در  پژوهش  اقتصادی  و  کالبدی  آوری 

- شهر تهران به  ١٢تهران صورت گرفته است. منطقه  شهر    ١٢منطقه  

نوان قلب تجاری شهر تهران به واسطه موقعیت خاص و شرایط  ع

محیطی از ریسک باالیی در برابر بحران برخوردار است. بر این اساس،  

آوری یکی از ضروریات  های مربوط به تابتوان گفت که بررسیمی

- از شاخص  ١٢در منطقه    آوریمدیریت شهری است. برای بررسی تاب

مدله از  استفاده  با  موثر  و  مختلف   Anselin localهای  ای 

Morans , FANP .استفاده شده است  

های زیادی از قسمتدهد که نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

منطقه   کالبدی  تاب  ١٢بافت  طیفی  محدوده  در  تهران،  آوری  شهر 

ای که در بخش مرکزی منطقه گونهاند. به  پایین تا متوسط قرار گرفته

- ای استاندارد، محدودهبه دلیل عدم برخورداری از سیستم سازه  ١٢

فرسودهه تابای  میزان  با  شکل  ایی  پایین  نسبتا  تا  پایین  آوری 

اند. این وضعیت در زمان وقوع بالیای طبیعی نمود بیشتری  گرفته

در پی خواهد  ناپذیری را  خواهد داشت و خسارات مالی و جانی جبران

،  ١٢های شمالی بافت منطقه  داشت. فقط قسمت محدودی از بخش

به طور   اند.آوری باال تا نسبتا باال قرار گرفتهدر محدوده طیفی تاب

آوری کالبدی ناحیه شش و ناحیه یک، بیشترین  کلی در بعد تاب

آوری را دارا هستند.  آوری و ناحیه سه کمترین میزان تابمیزان تاب

مختاری  همچنی و  بهارستان  بازار،  محالت  اقتصادی،  بعد  در  ن، 

بهترین وضعیت و محالت پامنار و هرندی بدترین وضعیت را از نظر 

مدل  تاب خروجی  از  حاصل  نتایج  دارند.   Anselin localآوری 

Morans   می که  نشان  با    ٪١٣/٥٣دهد  معادل    ٨٨٩٥٤٥٧یعنی 

آوری بسیار  وضعیت تابمترمربع از مساحت منطقه مطالعاتی در  

کل مساحت منطقه مورد بررسی معادل    ٪١٩/٧کم قرار داشته و تنها  

  آوری بسیار زیاد قرار دارد.  مترمربع در وضعیت تاب ٥٢٢٠٨١با 
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مخاطره خسارتامروزه،  انسانی  و  طبیعی  به  های  را  فراوانی  های 

تاب امر مفهوم  را  کالبد شهرها موجب شده است که همین  آوری 

ای مهم در عرصه مدیریت بحران  کاهش آثار سوانح، به حوزه  برای

تاب میان،  این  در  کرده است.  از  تبدیل  اقتصادی  و  کالبدی  آوری 

تابمهم میزان  در  ابعاد  آن  ترین  طریق  از  که  است  جوامع  آوری 

های فیزیکی و جغرافیایی  توان وضعیت جوامع را از نظر ویژگیمی

بروز سانح ه ارزیابی کرد. ساخت طبیعی کشور  تاثیرگذار در هنگام 

به را  زلزله  از مخربما،  تهدیدعنوان یکی  ترین عوامل  کنندهترین و 

های تاریخی نشان  انهدام حیات انسانی تبدیل نموده است، و بررسی

دچار می طبیعی  بالیای  این  توسط  کشورمان  از  نقاطی  که  دهد 

   اند.های جانی و مالی بسیاری شدهآسیب

آورد تا در هر  آوری ارایه شده این امکان را فراهم میبندی تابپهنه

پذیری در زمان  اقداماتی برای کاهش آسیب  ۱۲یک از محالت منطقه  

پژوهش   نتایج  با  حاضر  پژوهش  نتایج  گیرد.  صورت  بحران  وقوع 

،  [Pashapur &  Pourakrami, 2017]  پوراکرمیو    پاشاپور

،  [Bagherimaragheh et al., 2020]و همکاران    باقری مراغه

میالنیصالحی همکاران    پور  ،  [Salehipour et al., 2021]و 

  شباهت دارد. 

های مورد مطالعه مربوط  با توجه به مطالعات انجام گرفته و شاخص

شهر تهران، پیشنهادات    ۱۲آوری کالبدی و اقتصادی در منطقه  به تاب

  ن ارایه نمود. تواکاربردی به شرح ذیل می 

کاربری   - برای  مناسب  حریم  پمپ  رعایت  مانند  آفرین  خطر  های 

  بنزین و گاز؛  

  های حیاتی؛توزیع و پراکنش مناسب زیرساخت -

  رعایت ضوابط فنی ساختمان و به روز رسانی استانداردها؛  -

  های فرسوده. رعایت عرض معابر به خصوص در بافت -

   

    گیرینتیجه 

عنوان محدوده مورد مطالعه در  به  ١٢منطقه براساس مطالعه حاضر، 

تر از حد بهینه  اقتصادی در سطحی پایین   -آوری کالبدیبحث تاب

و مقدار برخورداری هر یک از نواحی از معیارهای موثر بر  قرار دارد  

تفاوت معناداری از  آوری به شکل یکنواخت و یکسان نبوده و    تاب

منطقه  تابهای  لحاظ شاخص نواحی  بین  در  تهران    ١٢آوری  شهر 

افزایش   برای  شهری  مدیران  اصلی  اولویت  در  باید  که  دارد  وجود 

  قرار بگیرند. ١٢آوری در منطقه تاب

  

از تمامی اساتید بزرگوار و مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی   قدردانی:   و  تشکر 

تشکر و قدردانی   واحد نور که در این مقاله اینجانب را همراهی کردند کمال

 آورم. به عمل می

  موردی توسط نويسندگان گزارش نشده است. اخالقی:  ییدیه تا 

این مقاله فاقد هرگونه تعارض با منافع سازمان و اشخاص    منافع:   تعارض

  است.

نگارنده  نویسندگان:  سهم  اول)  (نویسنده  محققی    نگارنده /مقدمه  پریسا 

  مصطفی قدمی (نویسنده دوم) )؛  ٪۵۰اصلی (  پژوهشگر/شناسروش /بحث

) ؛ جالل عظیمی آملی (نویسنده سوم) ٪۲۵(  نگارنده مقدمه/نگارنده بحث

شناس  روش (نویسنده چهارم)    رضا جانباز قبادی، غالم)٪١٥تحلیلگر آماری (
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