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 دهکیچ
انسانی  یهاسکونتگاهناشی از آن خسارات و تلفات انسانی متوجه شهرها و  یهابحرانساالنه به علت مخاطرات طبیعی و 

اخیر در  یهادههمفهومی در  یهاتفاوت حالبااینات مدیریت بحران گردیده است. بوده است و این باعث گسترش ادبی

شهرها  آوریتابدر این زمینه  موردتوجه یهاانگارهنوع نگرش به خطر و مدیریت بحران به وجود آمده است که یکی از 

بر این اساس هدف این  آنان است.زیرساختی و کالبدی  آوریتابآن،  یهامؤلفه نیتریاصلکه از  استدر برابر بحران 

و کالبدی شهرها در برابر اختالالت وارده است و  هارساختیز آوریتابپژوهش تدوین چارچوب مفهومی جهت سنجش 

و ارزیابی مدل سنجش بر اساس نظر خبرگان و  و ارائه شیوه سنجش آن است استآن  یهاشاخصو  هامؤلفهتدوین 

 ءجز 4کالبدی و زیرساختی مشتمل بر  مؤلفهحاصل از این پژوهش مبین این نکته است  یهاافتهی کارشناسان امر است.

ابعاد متعددی  هرکدامکه  استو ساختمان و ابنیه  ونقلحمل، حیاتی، خدمات عمومی، شبکه یهارساختیزسازنده 

و  هارساختیز آوریتابن نتایج مدل و تحلیل صورت گرفته میزاو شیوه سنجش آنان نیز متفاوت است و بر اساس داشته 

 پایین بوده است. شدتبهکالبد شهر تهران 

 

 و کالبدی زیرساختی آوریتاب، آوریتابمخاطرات، بحران؛  :یدیلک یهاواژه

 

 مقدمه -1
 ش،یزلزله، طوفان، رانش و فرسا ل،ی)س یعیاست که در معرض انواع مخاطرات طب یبه نحو رانیا ی سرزمینیایجغراف

در قرن  کایآمر یشناسنیموسسه زم یشده از سو. بر اساس آمار ارائهاستها زلزله آن نیتررار دارد که از مهمو ...( ق یسونام

در رتبه  رانیا ثیح نینفر بوده است و از ا 121،111از آن  یداده است که تلفات ناشرخ رانیدر ا دیزلزله شد 98 ستم،یب

از  شیب 2112در سال  تحدسازمان ملل م یعیطب یایسازمان کاهش خطر بالطبق آمار  گریچهارم جهان قرار دارد و از طرف د

فارغ از تلفات  یعیطب یایبال گری. از طرف دگردندیاز زلزله را متحمل م یصدمات و تلفات ناش رانینفر از مردم ا 1،011،111

 کهیطورجوامع دارد. به یتصاددر توسعه اق یتوجهخواهند داشت که نقش قابل یرا در پ یاقتصاد یصدمات باال ،یانسان

                                                 
شهر در برابر  یآورتاببر  مؤثر یهاجهت سنجش مؤلفه یچارچوب مفهوم نیتدو»تحت عنوان  یداود کاظم یمقاله برگرفته از رساله دکتر نیا .1. 1

و علوم  حدوا ،یدانشگاه آزاد اسالم یدر دانشکده هنر و معمار بیعندل رضایدکتر عل ییاست که به راهنما« : شهر تهرانیبحران )زلزله(؛ نمونه مورد

 است. نیدر حال تدو قاتیتحق
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 درآمداست که  یدر حال نیاست، ا دهیدالر برآورد گرد اردیلیم 9بر )زلزله رودبار(، بالغ 1881از زلزله در سال  یخسارت ناش

 .(UNISDR, 2009)دالر بوده است اردیلیم 12در همان سال در حدود  رانیا ینفت

 ینگرش راتییو تغ داندهیموضوع مطرح گرد نیا اتیدر برخورد و مواجهه با بحران در ادب یمتعدد یهاتاکنون انگاره

پس از رخداد و وقوع بحران آن بوده  یو واکنش آن ییبحران در ابتدا تنها پاسخگو تیریمشاهده است. مدها قابلدر آن یشگرف

ها، وقوع بحران، در آن یکالن اقتصاد یهایگذارهیشهرها و تجمع سرما تابندهرشد ش  ستم،یدر سده ب (Davis, 2011)است.

مقررات و  بیخسارات و تلفات با تصو نیدرصدد کاهش ا یدولت تیریگذاشت ، مد  یرا بر جا یادیز اریتلفات و خسارات بس

در برخورد با  وهیش نیا یناکارآمد کنیوع بحران برآمد. لدر برابر وق یآمادگ جادیاقدامات جهت ا یو برخ ییضوابط اجرا

و نگرش به بحران را  دندیروبرو گرد یادیز راتییبحران با تغ تیریمد یهاازآن بود که انگاره. پسدیبحران، آشکار گرد تیریمد

طی شدن بیش از چند دهه از ادبیات  باوجود .(Coppola, 2007)آوری تغییر یافتی و سپس افزایش تابریپذبیآسبه کاهش 

لیکن این  انددهیگردی و مفاهیم متعددی در این حوزه مطرح گوناگونهای های طبیعی، مدلآوری شهری در برابر بحرانتاب

ی شهرها در آورتابیکی از محورهای  حالنیباا .(Gilbert, 2010)باشندیم ها و مفاهیم کماکان در حال تغییر و توسعهمدل

بازوی اصلی اجرایی در قبل و بعد از  عنوانبهشهرها  ی زیرساختی و کالبدیآورتابی طبیعی و مصنوع موضوع هابحرانبرابر 

 بحران است.

ی زیرساختی و کالبدی شهرها در مواجهه با آورتاببر این اساس هدف این پژوهش تدوین مدلی جهت سنجش میزان 

وضوع پرداخته ی زیرساختی و کالبدی جهت شناسایی گستره مآورتابی و آورتابابتدا به بازشناسی  رونیازامخاطرات است. 

با توجه به  درنهایتگردیده و  ارائهی آن هاشاخصو  هامؤلفهی زیرساختی و کالبدی و آورتابو سپس مدل سنجش  شودیم

زیرساختی و کالبدی  آوریتاببه ارزیابی میزان  DELPHIکارشناسان و روش  ازنظرشدید اطالعاتی با استفاده  یهاتیمحدود

 .شودیمشهر پرداخته 

 دولوژی پژوهشمت -2
زیرساختی و کالبدی شهر  آوریتابپژوهش بر اساس هدف این پژوهش که تدوین چارچوب مفهومی مدل سنجش فرآیند 

. گام نخست بررسی پیشینه پژوهش است که هدف استگام  4استوار گردیده است. بر این اساس فرآیند این پژوهش  است

شناسایی گستره موضوع و آشنایی با ابعاد مسئله به  منظوربهدر گام دوم . استشناسایی نحوه تدوین چارچوب و روش پژوهش 

 مؤلفهزیرساختی و کالبدی و جایگاه این  آوریتاب. در گام سوم نیز چارچوب مفهومی شودیمپرداخته  آوریتاببررسی مفهوم 

 هیگو موضوع و تدوین اجزا سازنده، ابعاد،و در گام چهارم به بررسی ابعاد  شودیمشهری در برابر بحران پرداخته  آوریتابدر 

زیرساختی  آوریتابو در گام آخر سنجش و تحلیل  .شودیمو سنجش آن پرداخته  آوریجمع یهاروش درنهایتهای آنان و 

 .ردیپذیمو کالبدی شهر بر اساس نظر خبرگان و کارشناسان صورت 

 پیشینه پژوهش -3
آن صورت  یهامؤلفهو تدوین ابعاد و  آوریتابخصوص گسترش مفهوم متعددی در چند دهه اخیر در  یهاپژوهش

و  آوریتاباساس چارچوب نظری و زمینه فکری خود به تدوین چارچوب مفهومی جهت سنجش  بریکپذیرفته است و هر 

 .اندپرداختهراهکارها جهت ارتقا آن  ارائه

سطحی،  یهاآبهدایت  یهاستمیس، هاساختمان، هاراه ٔ  درزمینهزیرساختی، آن را  آوریتابارزیابی  منظوربهپراگ 

تعریف  تاب آور اجزا اصلی زیرساختی یک شهر عنوانبهمحور را  21و  دینمایم یبندطبقهو صنعت  هامارستانیب

 (Proag, 2014b)دینمایم
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و سنجش آن در اندونزی  آوریتاب یهاشاخصتوسعه  منظوربه 2114در پژوهش دیگر توسط کوزوماتسوتی که در سال 

و شبکه  هاخانهو  هاساختمانحیاتی،  یهارساختیزاشاره داشته و آن را در سه محور  یرساختیز ٔ  مؤلفهپرداخته است به 

 (Kusumastuti, Husodo, Suardi, & Danarsari, 2014)نموده است. یبندطبقه ونقلحمل

این  یهاافتهیو کالبد شهر پرداخته است و بر اساس  هارساختیز آوریتاببه بررسی و سنجش  2114چانگ در سال 

، ونقلحمل، یرسانآبات، ، ارتباطیرسانبرق یهارساختیزمختلفی نظیر  یاهبخششهری را به  یهارساختیزپژوهش 

میزان اختالالت وارده و میزان بازگشت اجزا  یسازهیشبنموده است و به  یبندطبقهسالمت، مدیریت شهری، گاز و فاضالب 

شهری به شرایط عادی را پس از بحران ارزیابی نموده است. و میزان اختالالت وارده را در چهار سطح از  یهارساختیز

 ,Chang, McDaniels, Fox, Dhariwal, & Longstaff)نموده است. یبندطبقه ریتأثکمترین تا  ریتأثبیشترین 

بر روی یکدیگر  هابخشهر یک از  تأثرو  ریتأثشهری  یهارساختیز آوریتابنتایج چانگ در ارزیابی  نیترمهمیکی از .(2014

 ست.زمانی در بازگشت هر یک از آنان به حالت اولیه ا تأخرتقدم و  و 

و خدمات شهری  هارساختیز طیشرابه بررسی سناریوهای مختلف از زمان بازیابی  2111سالم و همکاران در سال 

حیاتی،  یهابزرگراه، فاضالب، یرسانآب، ینشانآتشپرداخته است و اجزا زیرساخت شهری را به برق، ایستگاه پلیس و 

 .(Salem, 2013)نموده است یبندطبقهتسهیالت درمانی و بهداشتی 

زیرساختی  آوریتاب یهاشاخصدر برابر بحران منطقه جنوب شرقی آمریکا  آوریتاببررسی  منظوربه 2111کاتر در سال 

، ظرفیت اسکان اضطراری، ظرفیت درمان و بهداشت، قدمت ساختمانی، دسترسی به منابع تخلیه هاخانهرا مشتمل بر کیفیت 

 .(Cutter, Burton, & Emrich, 2010)نموده است یبندطبقهاضطراری و ... 

، ارتباطات و یرسانبرقسکونتی،  یهارساختیز، ونقلحملکالبدی را  آوریتابسازنده  یهامؤلفهراجرشی و همکاران 

 .(DasGupta & Shaw, 2015)نموده است یبندطبقهو بهداشت  یرسانآب

نموده  نییتبرا  آوریتاباصلی  مؤلفه 6شهر  آوریتابسنجش  منظوربه 2111در سال  P.E.O.P.L.Eرنچلر در مدل 

حیاتی  یهارساختیزبه دو بخش خدمات و  راکالبدی اشاره داشته و آن  آوریتابآنان به  نیترمهماز  یکیدراست که 

 .C. S)شهر معرفی نموده  آوریتابهت ارزیابی و سنجش نموده است و در هر بخش چارچوب مشخصی ج یبندطبقه

Renschler et al., 2010). 

سالمت و  مؤلفه کالبدی و محیطی و مؤلفهرا در  هارساختیز آوریتاب 2111الشهری و همکاران در پژوهشی در سال 

این  یهاافتهیپرداخته است. بر اساس  AHPبه تعیین ضرایب اهمیت هرکدام با استفاده از روش  نموده است و یبندطبقهرفاه 

 آوریتابسالمت و رفاه بیشترین ضریب اهمیت را داشته که حاکی از اهمیت این موضوع در سنجش  مؤلفه پژوهش

 .(Alshehri, Rezgui, & Li, 2015)است

 آوریتابچارچوب مفهومی  -3
در  که استآوری برگرفته از علوم اکولوژی بوده که بر اساس مطالعات هولینگ نظر قاطع بر این است که مفهوم علمی تاب

ات وی مشاهدات تغییرات منتشر گردید و اساس مطالع "های اکولوژیکییستمسآوری و پایداری تاب"با عنوان  1801سال 

 ی ایشان در اکوسیستم بوده است.هاطعمهجمعیت شکارچیان و 

یت سیستم جهت بازیابی شرایط و بازگشت به قابلکننده یفتوص عنوانبهوجود دارد که از این واژه  هایی نیزیشگراالبته  

آوری میزان دیگر وی بر این اعتقاد بود که تابعبارتبه. (Chia Sui, 2011)استفاده گردیده است حالت اولیه و اصلی سیستم

منظور جذب تغییرات و مواجهه با اختالالت ناشی از آن و پایداری روابط درون یک سیستم و مبین میزان توانایی سیستم به

 .(Mayunga, 2009)تداوم پایداری سیستم است
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آوری ی نیز بر روی تابپزشکروانروانشناسی و  ٔ  حوزهمیالدی نیز مطالعاتی در  41های هولینگ، در دهه تر از یافتهپیش

ید داشته تأکیر شرایط و رویدادهای متضاد بر روی رشد و نمو کودکان تأثنیز صورت پذیرفته است. این مطالعات بر روی تحلیل 

 .(Mayunga, 2009)آوری دانستشروع ادبیات تاب توان این برهه رایم درواقعاست که 

آوری در برابر آوری ارائه گردیده و هر منبع علمی از منظر خود به بررسی تابدر سنوات اخیر نیز تعاریف متعددی از تاب

 گردیده است. ارائهاین مفهوم  شدهارائهتعاریف  نیترمهم 1جدول در  که. اندپرداختهحران، و تدوین طرح مفهومی از آن ب

 آوری در سنوات اخیرشده از تاب: تعاریف ارائه1جدول 

 فتعاری زمینه مفهومی نظرانصاحب

 هولینگ
میعاا  توااعایآ آ  سیسعتم در  عغب تاییع اح و توعو ح و  درواقع آوری یک اکوسیستم تاب اکولوژی (3791)

 .(HOLLING, 1973)مسی  است ادامهمقاومت در ب اب  آ  و 
 پیم

 .(PIMM, 1984)گ ددآبازماولیه خود  آوری س عتآ است که سیستم پس از اختالل به ش ایطتاب اکولوژی (3793)

 ادگار
و اختال ح خعار آ ااشعآ از تاییع اح  هاشوکو ا تماعاح در کنت ل و هدایت  هاگ وهتوااایآ   ا افیا (022)

 (ADGER, 2000; MEEROW & NEWELL, 2015)مویطآ، سیاسآ و ا تماعآ

 لیبل
 اکولوژی (0223)

تااسیل ویژه سیستم در حفظ ساختار و کارک د خود در هنگعا  موا هعه بعا اخعتال ح آوری پتاب
آ و مدی یت دوبعاره اخعتال ح احتمعالآ ااشعآ از تاییع اح دهسازما است و توااایآ سیستم در 

 شود.است که با میاا  دامنه پایداری سیستم سنجیده مآ
والک  و 
سای ین 

(0220) 
 اکولوژی

یستم در باقآ مااد  ش ایط ویژه خود و حفظ بازخوردهعا و کارک دهعا آ  و آوری پتااسیل ستاب
 ,B, SR, JM, N, & GS)آ دوباره اختال ح متعاقب تاییع اح اسعتدهسازما شامل توااایآ سیستم در 

2002). 

فولکه و 
 سای ین

(0220) 

 -ا تمععععاعآ 
 اکولوژیک

 گ دد:آب ماکولوژیکآ به سه ویژگآ اساسآ  –ا تماعآ  آوری سیستمتاب
 توااد  غب کند.آممیاا  بارگآ شوک و اختاللآ که سیستم با حفظ ش ایط مو ود خود 

 آ دوباره است.دهخودسازما میاااآ که سیستم قادر به 

 .(FOLKE, 2006)یجاد ظ فیت آموزش و ااطباق استمیاااآ که سیستم قادر به ا
 کاردواا

 ,Cardona)دیده در  عغب ارع اح منفعآ و بازیعابآ از آ یبسعآظ فیت اکوسیستم و یا ا تمعا   ا تماعآ (0221)

Hurtado, & Chardon, 2003) 

معاهده 
 0آوریتاب
(0222) 

تاییععععععع اح 
مویطععععععآ و 

 اقلیمآ

آوری اکوسیستم ظ فیت اکوسیستم در تومل اختال ح بدو  سقوط کیفآ سیستم به وضعیت تاب
گع دد. بنعاب این اکوسیسعتم تعاب آور و ف آیندها کنت ل مآ هاوسهپ دیگ  است که با مجموعه از 

ی احتمالآ ایستادگآ اموده و در هنگا  لاو  خعود را بازسعازی امایعد. هاشوکتوااد در ب اب  آم
و تعدوین ب اامعه  بینعآیشپ هت  هاااسا های اضافآ یتظ فهای ا تماعآ یستمسآوری در تاب

 ب ای آینده است.
 رز

ی احتمالآ بازیابآ شعده و وضععیت مطلعوب هاشوکتوااد از آماهاد و یا سیستم س عتآ که یک اقتصادی (0229)
 .(ROSE, 2007)خود را پیدا اماید

 فیکسل
(0222) 

مهندسعععععععآ 
 سیستم

که ساختار و کارک د خود را حفظ آحالدرتوااایآ و ظ فیت یک سیستم در تومل اختال ح وارده 
 .(FIKSEL, 2006)اموده است

 ژو و روث
(0231) 

اکولعععععععوژی 
 1صنعتآ

های اا ژی در یا   های صنعتآ در حفظ ماهیت مواد اولیه حیاتآ اکولوژیک و یستماکوستوااایآ 
 (ZHU & RUTH, 2013) ح واردهسیستم در زما  اختال

ژاگ و 
 همکارا 

(0231) 

و  هاشعععععبکه
مهندسعععععععآ 

 سیستم
 (IAOX &ENG Z, 2013)سقوط حالتفازی که تایی  در سیستم از حالت عادی به در  4آستااه حیاتآ

 اویااگ
خطع اح احتمعالآ،  ه گواعهتوااایآ مشت ک سیستم در تومل ) لوگی ی و یا مقاومت( در ب ابع   مهندسآ (0234)

 (OUYANG & DUEÑAS-OSORIO, 2014) غب خساراح درواآ و بازیابآ به کارک د ا مال سیستم

                                                 
2. Resilience Alliance 
3.Industrial Ecosystem 
4.Critical Threshold 
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همگرا بوده و گاه همپوشانی داشته و در برخی از محورها با یکدیگر تفاوت  کامالا گاه  آوریتاباز  شدهارائهتعاریف 

 . ولی تمامی این تعاریف دارای وجوه مشترکی هستند که شامل موارد ذیل است:اندداشته

ر سیستم شههری اسهت کهه بایسهتی آوری، اقدامی مجرد و مقطعی پس از وقوع بحران نیست بلکه ویژگی ذاتی هتاب -1

ی جداگانه برای ابرنامهدر راستای توسعه پایدار اجتماع است و گاه نیازمند طرح و  هاصهیخصواجد آن باشد. گاه این 

 .استرسیدن به آن 

ی ابعاد مختلف یک سیستم شهری و یا یهک اجتمهاع شههری بایسهتی در وآوری، یک ویژگی چند محوری است تاب -2

 ی طبیعی تاب آور باشند.هابحرانبرابر 

ی خهرد اجتمهاعی دنبهال هاهیالطراحی و چه در گام اجرا در  آوری اجتماعی را، چه در گامغالب مفاهیم، فرآیند تاب -1

 .رندیگینم دهینادآوری و کاهش خطر بحران را ی جامع تابهاطرحو اگرچه نقش  کنندیم

د با اختالالت وارده به سیستم ناشی از بحران بها اسهتفاده از دو برخور فارغ از نحوه برخورد عناصر، حاالت سیستم در -4

 :گرددیمسیستم با آن سنجیده  آوریتاب درنهایتو  ردیگیممفهوم شکل 

 مجدد ارتباطات آنان یریگشکل: سرعت بازگشت عناصر به ساختار و عملکرد مطلوب و 1سرعت -

 مانی در ارتقا ساختار و عملکرد در زمان بحران: وجود عناصر اضافی جهت جایگزینی و ایجاد همز6افزونگی -

 برای امور مربوطه و ... یزیربرنامهبازیابی: نحوه پوشش خسارات،  -

ی داشتند اما واگرایی نظریات نیز معنادارآوری در برخی از موارد اگرچه همگرایی در حوزه تاب شدهارائهاین نظریات 

بایستی توجه داشت این  دانست امامشتمل بر موارد ذیل  توانیمی را هاییواگرای اساسی این محورهابود که  مشاهدهقابل

 :انددهیگردو گاه مکمل یکدیگر مطرح  اندنداشتهدر تعارض با یکدیگر قرار  گاهچیهمفاهیم 

 ی و تفکیک مفهومی آنانریپذبیآسآوری و نوع نگرش به تاب -1

 آوریبرای تاب شدهگرفتههای در نظر ابعاد و مؤلفه -2

 آوریی تابهایژگیوو  هاصهیصخ -1

 زیرساختی و کالبدی آوریتاب سنجش چارچوب مفهومی -4

آن نیز به نهادها و  آوریتاباست و  آوریتابآنان آخرین محور  آوریتابشهری و  یهارساختیزدر یک سطح کالن، 

سه  لزیدانمک. (Lucini, 2015)ابسته استو باشندیمدر این حوزه  یابرنامه یهاتیفعال یاجراکه به در حال  ییهاسازمان

کم  یهافرصتبخشی و جزئی و  ناقص، اطالعات یهامحرکزیرساخت و کالبد شهر در سه محور  آوریتابچالش پیش روی 

 (McDaniels & Longstaff)برای یادگیری عنوان کرده است

سازمان ملل  آنچهبایستی بر اساس طرح مفهومی از آن گام برداشت. بر مبنای  آوریتاب یهامؤلفهشناسایی  منظوربه

. بر اساس این زمینه ادکردیمفهومی در این حوزه  یهانهیزم نیتریاصلاز  توانیماست  بردهنام آوریتاباصول  عنوانبه

 آوریتابو کالبدی  یساخت زیر مؤلفهاست که سه اصل آن بر مبین  شدهیمعرف آوریتاباصل برای شهرهای  11مفهومی 

 از: اندعبارتاست که 

 .و ... طوفان سیل، زهکشی مانند خطر، کاهش جهت حیاتی یهارساختیز حفظ در یگذارهیسرما: 4 اصل -

 آن ارتقاء و بهداشتی امکانات و مدارس همه از ایمنی ارزیابی: 1 اصل -

 زمهین، از اسهتفاده یزیربرنامهه اصهول و سازگار بها خطهر وسازساخت مقررات ،نانهیبواقع اجرای و درخواست: 6 اصل -

 .(NISDR, 2009)غیررسمی  یهاسکونتگاه توسعه و درآمدکم شهروندان برای امن زمین شناسایی

                                                 
5.Rapidity 
6.Redundancy 
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 زیرساخت و کالبد مؤلفهآور مرتبط با  شهر تاب: اصول 2جدول 

 پشتیبان نظری آوریتاباصول شهر  مؤلفه

 و کالبد، خدمات
 زیرساخت

 6و  5و  4اصول 
 حیاتآ هایی ساختز حفظ اگهداری و -

 ارزیابآ ایمنآ مدارس و تسهیالح و خدماح -

 و استفاده از زمین وسازساختتو ه به  -

(Silva, 2014)؛(Proag, 2014)؛(Susan L. Cutter et al., 2014) 

(Alshehri et al., 2014)؛(Susan L Cutter et al., 2010) 

(Ouyang & Wang, 2015)؛(Proag, 2014) 

(Omer, Nilchiani, & Mostashari, 2009) ؛(Fernandez, 2012) 

(C. S. Renschler et al., 2010) 

 

تدوین چارچوب مفهومی جهت سنجش  منظوربه زیرساخت و کالبد در شهرهای تاب آور مؤلفهبا توجه به جایگاه  رونیازا

که ماهیت، کارکرد  شوندیم یبندطبقهسازنده  ٔ  مؤلفهدر چهار  آوریتابشهر با توجه به تعریف  و کالبد زیرساخت آوریتاب

 آوریتابنمودار مفهومی سنجش  1شکل بایستی قرار گیرد که در  موردسنجشآنان از حیث آمادگی، افزونگی و بازیابی 

 است. مشاهدهقابلزیرساختی و کالبدی شهر 

محور آمادگی  نخست .رندیگیممحور مورد ارزیابی قرار  1زیرساختی در  آوریتابسازنده  یهامؤلفهکه ذکر شد  طورهمان

شهر پرداخته و دوم محور افزونگی قدرت  یکالبدو قدرت جذب اختالالت اجزا زیرساختی و  یریپذبیآسبه سنجش میزان 

. و ردیگیمقرار  موردتوجهحفظ کارایی و عملکرد حداقلی سیستم  منظوربهسیستم  رفتهازدستجایگزینی منابع و اجزا 

قرار  موردتوجهبهینه سیستم  عملکردسیدن به کارکرد و ر منظوربه رفتهازدستمحور سوم سرعت در بازیابی اجزا  درنهایت

 .ردیگیم

 
 زیرساختی و کالبدی شهر آوریتابنمودار مفهومی سنجش : 1شکل 

و شیوه سنجش آنان  هاشاخصتدوین  منظوربهزیرساختی شهر بایستی  آوریتاببا توجه چارچوب مفهومی جهت سنجش 

 یهامؤلفهاین پژوهش اجزا این  یهاافتهیشهر بررسی و تدوین گردند. بر اساس  یرساختیز آوریتاب یهاهمؤلفاجزای سازنده 

 مشاهده نمود. 1جدول در  توانیمرا 
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. در محور آمادگی و افزونگی شیوه سنجش بر گرددیمدر هر محور با توجه به ماهیت آن مشخص  هادادهشیوه سنجش 

است. اما در  استخراجقابلآماری  یهادادهموجود بوده که از طریق برداشت میدانی، اطالعات سازمانی و نهادی،  یهادادهاساس 

در  شدهانجام یهایسازهیشبمحور بازیابی با توجه به عدم برخورداری از تجربیات کافی در مقابله با بحران با استناد به 

زیرساختی در این محور پرداخته خواهد  آوریتاب یهامؤلفهکارشناسان به ارزیابی  از نظرات یریگبهرهمختلف و  یوهایسنار

 تشریح گردیده است. لیتفصبهآنان  آوریجمعو نحوه  هاشاخص، ابعاد، هامؤلفه 1جدول . در شودیم

 شهری آوریتابکالبدی زیرساختی و  مؤلفه سازنده :3جدول 

 خدمات عمومی ونقلحملشبکه  حیاتی هاییرساختز ساختمان و ابنیه

 سکوات -
 حیاتآ یهاساختما  -
 اداری یهاساختما  -
 بافت شه ی -

 آرسااآب -
 آرسااب ق -
 فاضالب -
 آگازرساا -
 مخاب اح و ارتباطاح -

 یا ادهشبکه  -
 شبکه قطار شه ی و مت و -

 واقلحملمناب   -

 بهداشت و درما  -
   پسمااددف -
 اسکا  اضط اری -
 تاغیه -

 شه ی تسهیالح -

 

 کالبدی و عملکرد آوریتابسنجش  -4
تحلیل میدانی،  یهابرداشتشهر بایستی از طریق  آوریتابزیرساختی و کالبدی  مؤلفهبا توجه به ماهیت اجزا سازنده 

 هادادهاتکا به چنین  عمالاشور شدید اطالعاتی در شبکه سازمانی ک تیمحدودبه دلیل سناریوهای خطر صورت پذیرد لیکن 

شرکت جایکا به تحلیل سناریوهای  ونقلحملنبود و تنها در حوزه ساختمان و ابنیه و شبکه  ریپذامکانمیدانی و تحلیل خطر 

شهر،  آوریتابزیرساختی و کالبدی  مؤلفهخطر در شهر تهران پرداخته است. لذا به این منظور بر اساس ابعاد سازنده 

 انددهیگرد یبندطبقهبسته و بر اساس طیف لیکرت  سؤاالتآن در قالب پرسشنامه تهیه گردیده که تمامی  یهاسنجه

باالترین ارزش کیفی شاخص  منزلهبه 1کمترین ارزش کیفی شاخص و ارزش عددی  منزلهبه 1ارزش عددی  کهیطوربه

صورت گرفته ضریب آلفای کرونباخ  یهالیتحلساس بر اهمچنین . زیرساختی و کالبدی شهر اشاره داشته است آوریتاب

 .سازدیمو اتکا علمی به آن را ممکن  استپایایی پرسشنامه  دهندهنشانبوده که  91/1 شدهیطراحپرسشنامه 

نفر از مسئولین سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران که متولی مدیریت بحران  21پراکنش پرسشنامه در میان 

 یهاحوزهسازمانی خود اطالعات جامعی نسبت به سایر  نکمیته تخصصی بین بخشی و بی 21 ٔ  واسطهبهه و شهر تهران بود

 صورت پذیرفته است. اندداشتهاطالعاتی 

دریافت شده وجود ندارد و در تمامی  یهاپاسخاری میان که اختالف معناد استنتایج حاصل از پژوهش بیانگر این نکته 

. در نتایج استکالبدی و زیرساختی  مؤلفهپایینی در حوزه  آوریتابکارشناسان امر دارای  ازنظرهران سازنده شهر ت یهامؤلفه

 است. مشاهدهقابل یانمونهتک  Tحاصل از تحلیل آماری 

 یانمونهتک  Tنتایج آزمون : 4جدول 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Building 23 1.826 .9367 .1953 

Critical Infrastructure 23 1.739 1.0098 .2106 

Transportation Network 23 1.522 .7305 .1523 

Public Facility 23 1.522 .7305 .1523 
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 زیرساختی کالبدی آوریتاب یهاشاخصو  هامؤلفه -5جدول 

ها گویه ابعاد مؤلفه هاداده منابع  نظری پشتیبان   

 هایزیرساخت
 حیاتی

 آرسااآب
  دی شبکه زی ساخت تا چه حد مقاومت داراد؟ یهابو ا در صورح وقو   -

 است؟ شدهااجا در مقابله با بو ا   های ساختز یسازمقاو آیا ط ح  -

 است؟ شدهیهتهزی ساخت  ایگاین در زما  بو ا   ینتأمب اامه  -

 مناب  را دارد؟ ینتأما   ایگاینآ مناب  و تا چه میاا  شبکه زی ساختآ تو -

 است؟ شدهیهته اساسآ هایی ساختزب اامه بازیابآ و بازگ دااد   -

 اساسآ چه میاا  است؟ هایی ساختز ز  ب ای بازگ دااد   زما مدح -

سععععععناریوهای  -
 تولیل خط 

پ سشعععععنامه و  -
اظ سنجآ از 
کارشناسا  و 

 مسئولین

 

(Kusumastuti et al., 2014) 

(Proag, 2014a) 

(Azadeh, Atrchin, Salehi, & ... 2014; 

DasGupta & Shaw, 2015; C. Renschler, 
Reinhorn, Arendt, & Cimellaro, 2011; 

Zhai, Li, & Chen, 2015) 

 آرسااب ق

 فاضالب

 آگازرساا

 ارتباطاح

 ساختمان و ابنیه

 تا چه میاا  است؟ شدهساخته یهاساختما یفیت ک - سکوات

مسکواآ و سای  ابنیه حیاتآ و مهم اداری  یهاساختما میاا  آسیب وارده به  -
 شه  در زلاله تا چه میاا  است؟

 و ابنیه صورح پغی فته است؟ هاساختما آیا تولیل خط  مناسبآ از  -

 است؟ شدهااجا ب ای ابنیه در مع ض خط   یسازمقاو آیا ط ح  -

 است؟ شدهیهتهحیاتآ و مهم اداری شه   یهاساختما آیا ط ح  ایگاینآ  -

حیاتآ و مهم اداری شه  مو ود  یهاساختما یا مناب   ز  در  هت  ایگاینآ آ -
 است؟

و ابنیه شه  در زما  بو ا  تدارک  هاساختما آیا مناب   ز   هت بازسازی  -
 است؟ شدهیدهد

 و ابنیه از دست چه میاا  است؟ هاساختما کیفیت ط ح  هت بازیابآ  -

 سععععععناریوهای -
 خط  تولیل

 و پ سشععععععنامه-
 از  سععععععنجآاظ

 و کارشناسععععععا 
 مسئولین

 ب داشت میدااآ -

(Kusumastuti et al., 2014) 
(Alshehri, Rezgui, & Li, 2014) 

(Meyer, 2013) 

(C. Renschler et al., 2011) 

(Scott B Miles & Chang, 2011) 

(DasGupta & Shaw, 2015) 

(Scott B. Miles, 2015) 

 یهاساختما 
 حیاتآ

 یهاساختما 
 اداری

 بافت شه ی

 بهداشت و درما  خدمات عمومی
به آسیب دیدگا  پعس از بوع ا  چعه میعاا   آامدادرسااکیفیت تولیل خط  در  -

 است؟

بعه بازمااعدگا  بوع ا   آامدادرسعاا هعت  (یا مناب   ز  )دارو، تجهیااح و ...آ -

 سععععععناریوهای -
 خط  تولیل

 و پ سشعععععنامه -

(Proag, 2014a) 
(Sage, Sircar, Dainty, Fussey, & 

Goodier, 2014) 
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ها گویه ابعاد مؤلفه هاداده منابع  نظری پشتیبان   

 دف  پسمااد
 است؟ شدهبینآیشپ

  ه میاا  است؟ بازماادگا اسکا   منظوربهکیفیت ط ح اسکا  اضط اری  -

 شعدهیدهدتا چه میاا  مناب   ز   هعت اسعکا  اضعط اری بازمااعدگا  تعدارک  -
 است؟

 ماادگا  پس از بو ا  چه میاا  است؟کیفیت مناب   ز   هت تاغیه باز -

مواد غغایآ ساکنین  ینتأمحیاتآ  یهاکارخااهو  هاکارگاهمیاا  خسارح وارده به  -
 چه میاا  است؟

معواد  کننعدهینتأم یهاکارخااعهو  هعاکارگاهکیفیت تدابی   ز   هت  عایگاینآ  -
 غغایآ چقدر است؟

)ورزشآ، ف هنگآ، مغهبآ و تعبیه خدماح  ز  سکوات  آرسااخدماحآیا ط ح  -
 است؟ هشدبینآیشپدر زما  بو ا   (و..

 کیفیت تدابی  اادیشیده شده  هت دف  پسمااد پس از بو ا  تا چه میاا  است؟ -

 است؟ شدهبینآیشپآیا  یه کارب ی دو  پس از بو ا   -

 از اظ سععععععنجآ
 و کارشناسععععععا 

 مسئولین
 میدااآ ب داشت -
 مطالعه اسنادی -

(Barbat et al., 2015) 

(Alshehri et al., 2015) 

(Scott B Miles & Chang, 2011) 

(Cutter et al., 2010) 

(Simonovic & Peck, 2013) 

(Peck & P. Simonovic, 2013) 

 

 اسکا  اضط اری

 تاغیه

 تسهیالح شه ی

 ونقلحملشبکه 

 شه ی  هت مقابله با بو ا   ه میاا  است؟ یها ادهکیفیت سنجش خط   - یا ادهشبکه 

حیعاتآ شعه   یهعارگ منالهبهاصلآ  هاییا ش  ز   هت  ایگاینآ  ی تدابآیا  -
 است؟ اتخاذشده

چه  (مت و و ... هاییستگاها، هاتوال، هاپل) واقلحملرهای میاا  مقاومت ساختا -
 میاا  است؟

 آ ب ای حفظ ارتباطاح تا چه میاا  است؟واقلحملکیفیت تجهیااح  -

 سععععععناریوهای -
 خط  تولیل

 و پ سشعععععنامه -
 از اظ سععععععنجآ
 و کارشناسععععععا 

 مسئولین
 میدااآ ب داشت -

(Kusumastuti et al., 2014) 

(Proag, 2014a) 

(Scott B. Miles, 2015) 

(Peck & P. Simonovic, 2013) 

(C. Renschler et al., 2011) 

(Scott B Miles & Chang, 2011) 

(Cutter et al., 2010) 

 شبکه قطار شه ی

 واقلحملمناب  
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و  استسازنده آن از کیفیت پایینی برخوردار  مؤلفهکالبدی و زیرساختی در هر  آوریتاببر اساس نتایج حاصل از پژوهش 

 .گرددیم اثباتآزمون فرض پژوهش  Sigو میزان فرض  شدهنییتعبا توجه به ارزش 

 یانمونهتک  Tایج تحلیل آزمون آماری نت: 6جدول 

 

Test Value = 3 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean Difference 

99% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Building -6.010 22 .000 -1.1739 -1.724 -.623 

Critical Infrastructure -5.988 22 .000 -1.2609 -1.854 -.667 

Transportation Network -9.705 22 .000 -1.4783 -1.908 -1.049 

Public Facility -9.705 22 .000 -1.4783 -1.908 -1.049 

 

 یریگجهینتو  یبندجمع -6

میالدی و بازشناسی و  01ی آن در ادبیات بحران در دهه ریکارگبهآوری از زمان این پژوهش به بررسی مفهومی تاب

مفهومی  اساساا آوری . بر این اساس تاب.استآوری های اصلی شهرهای تابیکی از مؤلفه عنوانبه زیرساختی و کالبدیآوری تاب

سازد. نتایج پیچیده، چندوجهی و قابل استفسار است و این موضوع شناخت آن و ارزیابی و سنجش آن را با پیچیدگی مواجه می

ادعا کرد بخشی از  توانینمو  دهدیمقرار  موردتوجهامی وجوه سیستم شهری را آوری تمحاصل از این مدل این بوده که تاب

وجوه شهری ساختارهای  نیترمهمآوری نباشد، که یکی از در راستای توسعه پایدار واجد ارزش تاب تواندیمسیستم شهری 

 تیدرنهاپرداخته است و  آنآوری تابهای ها و تبیین شاخصاست که مدل حاضر به بررسی مؤلفهو کالبدی شهرها  ییربنایز

شهر تهران از طریق اخذ نظرات کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران آوری در به سنجش میزان تاب

ها بایستی به پرداخته است. تدوین چارچوب مدل و تعیین شاخص DELPHIمتولی مدیریت بحران در شهر با روش  عنوانبه

، هاشاخصرد که ضمن در دسترس بودن اطالعات بتوان جامعیت، اعتبارسنجی و روش مناسب جهت سنجش نحوی صورت پذی

 آوری ارائه نماید.تاب تیدرنهاها و مؤلفه

عدم انجام تحلیل خطر  ،زیرساختیبه عدم دسترسی به اطالعات  توانیمی پیش روی این پژوهش هاچالشموانع و 

روند  هاچالشعدم آشنایی مدیران و کارشناسان با ادبیات موضوع عنوان نمود که این کالبدی و زیرساختی در سطح شهر و

شهرها را  زیرساختی و کالبدیآوری حاصل از این پژوهش تاب جینتا حالنیبااروبرو نموده است.  مسائلرا نیز با  هادادهتحلیل 

و تسهیالت عمومی  ونقلحملحیاتی، شبکه  یهاساختریزابنیه،  ساختمان وکه مشتمل بر مؤلفه  داندیممؤلفه  چهارواجد 

 آوری است.در هر سه مؤلفه دارای کیفیت پایین تاب موردمطالعه شهر تهرانی حاصل از پژوهش هاافتهکه بر اساس ی است
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