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 چکیده  واژگان کلیدی

عنوان به یآوردر سراسر جهان سبب شده تاب یعیطب یایقابل توجه وقوع بال شیافزا ر،یاخ یهادهه یط

تهران واقع در بخش  یشهردار 10. منطقه ردیمورد توجه قرار گ مخاطراتجامع در مواجهه با  یکردیرو

در صورت وقوع زلزله،  کهباشد  یروبرو م یاریبس یده محله است و با مشکالت کالبد یشهر، دارا یمرکز

منطقه  یکالبد یآورتاب زانیم یهدف پژوهش حاضر بررس ن،یگردد. بنابرایم یریدچار خسارات جبران ناپذ

به  یمنظور ابتدا با استفاده از روش دلف نیاهباشد. بیو فرسوده م یمیمنطقه قد کیعنوان شهر تهران به 10

 ،. در ادامهدیاستفاده گرد AHPها از روش آن وزن نییها پرداخته شد و سپس جهت تعشاخص نییتب

بافت " یهادهد شاخص ینشان م AHPحاصل از روش  یهاافتهیقرار گرفت.  یابیمورد ارز کوریروش و یریکارگهبا ب همطالعمورد یهامحله

 جیکنند. نتایم فایا 10منطقه  یکالبد یآورنقش را در تاب نیشتریب "مراکز ستاد بحران"و  "یمعابر اصل"، "سبز و باز یفضاها"، "فرسوده

 یهاو محله یکالبد یآورتاب زانیم نیشتریب یموریت-یمانیو سل یج-یریشب ،یزنجان جنوب یهااز آن است که محله یحاک زین کوریروش و

  را دارند. یکالبد یآورتاب زانیم نیکمتر بیترتو هفت چنار به انکیبر ،یکارون جنوب ،یهاشم

 یکالبد یآورتاب

 پایداری

 تهران یشهردار 10منطقه 

 کوریروش و

 

 

 مقدمه-1
است که همواره  یچالش یعیطب یایامروزه وقوع مکرر بال

دهد یقرار م دیرا مورد تهد یانسان یهااز سکونتگاه یاریبس

و مخاطرات،  ایبال نیدر برابر ا یو در صورت عدم آمادگ

ها آن نیبه شهرها و ساکن یریناپذو جبران رانگریخسارات و

پاسخ  ی ئهمراحل ارا ییشناسا لیدل نیهمبه"سازد. یوارد م

دارد و توجه به  یادیز تیاهم یعیو واکنش به سوانح طب

 نیاست. بنابرا یدر سطوح مختلف ضرورآن  یو ارتقا تیتقو

کارآمد  یعیسوانح طب تیریمد یهایکار به استراتژ نیا یبرا

در  یریپذبیتوانند در جهت کاهش آسهاست تا جوامع ب ازین

با کاهش  طه( در رابیو مل یامنطقه ی)حت یسطوح محل

دو نوع  ".(Rezaei, 2013) حرکت کنند یعیمخاطرات طب

مواجهه با سوانح وجود دارد که عبارتند از:  یبرا یاستراتژ
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 یاول ؛یآورتاب یهایو استراتژ ینیبشیپ یهایاستراتژ

کار ا مشکالت و معضالت شناخته شده بهروبرو شدن ب یبرا

مقابله با مشکالت ناشناخته. در  یبرا یرود و دومیم

باشند، یرشد م ها در حالتیو عدم قطع سکیکه ر یطیشرا

ها و یریعنوان مفهوم مواجهه با اختالالت، غافلگبه یآورتاب

و  .(Farzad Behtash, et al, 2013) شود یم یمعرف راتییتغ

جذب، بهبود  یبرا یزیرو برنامه یسازآماده ییتوانا یمعنابه

 (.Zhai et al, 2015: 3)ناگوار است  عیقاو تطابق کامل با و

-توجه به موقعیت جغرافیایى و زمینکشور ایران با 

شمار خیز جهان بهشناسى خود از جمله ده کشور سانحه

و همواره بر اثر سوانحى چون سیل، زلزله، خشکسالى،  دیآیم

طوفان و غیره خسارات جانى و مالى قابل توجهى به کشور 

از  ان. شهر تهر(Hatami Nejad, et al, 2017) وارد آمده است

 اریباال و بس یاست که در پهنه خطر لرزه ا یجمله مناطق

-یم یو فرع یگسل اصل یادیتعداد ز یباال قرار دارد و دارا

توسط آژانس  1378که در سال  یباشد. طبق مطالعات

در تهران انجام شد،  "1کایجا"ژاپن  یالملل نیب یهایهمکار

و  ی، جنوب رءمشا یاحتمال فعال شدن سه گسل اصل

 نیارد که فعال شدن هر کدام از اتهران وجود د مالش

را در هر منطقه از  یریناپذها تلفات و خسارات جبرانگسل

خواهد داشت. مناطق مرکزی و جنوبی تهران  یتهران در پ

واسطه وجود باشند بهیم یگسل ر ریتحت تأث شتریکه ب

در برابر زلزله  ییباال یریپذبیآس زدانهیفرسوده و ر یبافت

-یتهران م یشهردار 10مناطق، منطقه  نی. از جمله ادارند

 یشهر واقع شده است و با مشکالت یباشد که در بخش مرکز

بافت، عدم  یرساختیو ز یکالبد یتراکم و فرسودگ رینظ

نامناسب آن،  یو پراکندگ یسبز و باز کاف یوجود فضاها

 یعرض کم و کوچه ها رینامناسب شبکه معابر )نظ تیوضع

امر  نیباشد که ا یها و ... مواجه م آن یمحصور( و ناکارآمد

داده است. از  شیمنطقه را در برابر زلزله افزا یریپذبیآس

-ینظر مبه یضرور 10منطقه  یکالبد یآوررو ارتقاء تابنیا

 یدارد به بررس یاساس، پژوهش حاضر سع نیرسد. بر ا

 کی نعنواشهر تهران به 10نطقه م یکالبد یآورتاب زانیم

با توجه به  زین انیو فرسوده بپردازد. در پا یمیمنطقه قد

، راهکارها و صورت گرفته یهایابیحاصل از ارز جینتا

ارائه  10منطقه  یکالبد یآورتاب یجهت ارتقا یشنهاداتیپ

 گردد.یم

 پیشینه پژوهش-2

مسائل  شیافزا لیدلبه یآورموضوع تاب ر،یاخ یهادر سال

مورد توجه  یعیطب یایو وقوع مکرر بال یطیمح ستیز

 یهاپژوهش نهیزم نیقرار گرفته و در ا نیاز محقق یاریبس

 نیدتوان بیها مانجام شده است که از جمله آن یاریبس

 موارد اشاره کرد: 

  تاب"با نام  یادر مقاله 2گو انی، 2012در سال-

 یاتوسعه یسوهپس از سانحه: ب یدر بازساز یشهر یآور

 یارا جنبه یشهر یآورتاب، "نیچ چوان،یآور در ستاب

کند و آن را یمطرح م چوانیشهر س یدر بازساز یدیکل

 ندهیدر آ کپارچهیو  داریمنسجم، پا یتوسعه شهر یبرا

 .نددا یم یضرور

 نقش "تحت عنوان  یادر مقاله 3انتیآلن و بر

 انیب 2010در سال  "از زلزله یابیباز در باز یفضا یاتیح

طور شده نه تنها به یباز طراح یاز فضاها یکنند شبکه ایم

دهند یم شیروزانه را افزا یشهر یزندگ تیفیک یقابل توجه

و عامل  یضرور یبانیعنوان پشتنهفته به تیبلکه با ظرف

  .شوندیدر صورت وقوع زلزله مطرح م یابیازب

  تیریمد"با نام  یپژوهش جینتا زین 1397در سال 

فرسوده  یهابافتمحله در مواجهه با زلزله در  یآورتاب

: محله عبدل آباد شهر ی)نمونه مورد FAHPروش به یشهر

و همکاران با استفاده از روش  یریکه توسط ن "تهران(

AHP یتیریدهد عوامل مدیانجام گرفت، نشان م یفاز، 

 ءایو اح ینیبازآفر ندیآدر فر یاهال شارکتو م یاقتصاد

-مولفه ریامحله ها نسبت به س یآوردر تاب یشتریب تیاهم

 .ها دارند

  را  یپژوهش 1396روستا و همکاران در سال

آوری کالبدی در برابر زلزله )مطالعه تحلیل تاب"تحت عنوان 

با استفاده از  "موردی: بافت فرسوده ی شهر مرزی زاهدان(

 نیحاصل از ا جیانجام دادند. نتا یشبکه فاز لیروش تحل

و  یمصالح ساختمان یهاآن است که شاخص انگریپژوهش ب

و شاخص مساحت قطعات  ریتأث نیشتریب هیبنا تیفیک

 نیدارد. همچن یکالبد یآورتاب زانیرا در م ریتأث نیکمتر

روند  ه،یابن یو نوساز یبهساز یساکنان برا یمال ییعدم توانا

 ریاخ یهاموجود در بافت فرسوده را در سال یبناها یبیتخر

 کرده است.  دیتشد
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 یتوسط معظم 1395که در سال  رگید یپژوهش 

 یآورتاب یراهبردها نیسنجش و تدو"با عنوان  یمیو رح

: محله ی)موردپژوه یشهر میدر مقابل بحران در بافت قد

و  SWOT یاز مدل ها یریگو با بهره "آباد کرمانشاه( ضیف

QSPM نیراهبرد در ا نیتردهد مهمیانجام گرفت، نشان م 

 یاجتماع یروهایو مشارکت ن ین سند راهبردیتدو نه،یزم

و  یشهر میبافت قد یمنظور ساماندهبه نیموثر در قوان

در برابر مخاطرات  یمنیو بهبود ا یسازبرنامه مقاوم یاجرا

 .باشدیو انسان ساز م یعیطب

 مبانی نظری -3

بازگشت " یمعنابه Resilioاز ریشه التین  ،یآورتاب یواژه

کلمه را  نیا .(2003et al,  ,Klein) باشدمی "4به گذشته

 یکیدر مطالعات اکولوژ 1973در سال  5نگیبار هول نینخست

را  یآوراو تاب .(Dadashpoor & Adeli, 2016) کار گرفتبه

و اختالل  رییجذب تغ رآن د ییو توانا ستمیمقاومت س زانیم

 یرهایمتغ ای تیجمع انیم یحال حفظ رابطه نیو در ع

. سهم عمده (Holling,1973)کند یم فیتعر ستمیس

را  یآوراست که اصطالح تاب نیا 1973در مقاله  نگیهول

تواند در یاز جمله آنچه که م ا،یتعادل پو فیتوص یبرا

 بردیم ارکمختلف وجود داشته باشد، به یفضا نیچند

(Alexander, 2013). نوان بعدها با ع ،یآورنگرش به تاب نیا

در . (Chia Sui 2011: 14) شدمطرح  "یکیاکولوژ یآورتاب"

 ستمیس طیاست که خود را در شرا یعلم یمجموع اکولوژ

 ریس ریشکل ز .(Alexander, 2013: 1266) کند یمفهوم م

مختلف نشان  یها رشتهرا در علوم و  یآورتحول مفهوم تاب

 (.1دهد )شکل یم

 
 مختلف یهارشته در یآورتاب مفهوم تحول ریس -1 شکل

 
اخذ شده است و  یاز اکولوژ زین یشهر یآورمفهوم تاب

ها با تنش و اختالل ستمیاست که در آن س یاشاره به حالت

 ,Tumini, et al)کنند  یمقابله م یاز عوامل خارج یناش

 یمتعدد یرهایاست و مس ایپو ،یشهر یآورتاب .(2007

 یورآتاب یرا برا یمقاومت، انتقال )گذار( و دگرگون رینظ

مشترک در  یجنبه .(Meerow, et al, 2016) دهدیارائه م

 ایمقاومت و واکنش مثبت به تنش  ییتوانا کرد،یهر سه رو

. در سال (Maguire & Cartwright, 2008) باشدیم رییتغ

 انیکارپنتر  و همکاران طبق مطالعات خود ب زین 2001

 ,Carpenter) باشدیم یژگیسه و یدارا یآورکردند که تاب

et al, 2001): 1د متحمل توانیم ستمیکه س یریی. مقدار تغ

اختار و عملکرد حفظ ها را بر سشود و همچنان همان کنترل

باشد و  یقادر به خودسازمانده ستمیکه س یا. درجه2کند، 

و انطباق را  یریادگی تیتواند ظرفیم ستمیکه س یا. درجه3

 دهد.یرا نشان م کردیسه رو نی، ا2شکل شماره کند.  جادیا

 
 & Maguire) یآورتاب به یمفهوم یکردهایرو -2 شکل

Hagan 2007)  
 

شده  دیتأک یداریپا دگاهیاز آنجا که در پژوهش حاضر بر د

فشار،  زانیم ،یداریمقاومت و پا دگاهید"توان گفت یاست، م

قادر است جذب  ستمیس کیکه  یبیو تخر بیآس ر،ییتغ

 نیباشد. در ایشود، م که از حالت تعادل خارجبدون آنکند 

 ظربر اثر فشارها مدن یریپذبیکاهش آس شتریب دگاه،ید

 .(Hosseinioon, 2014) است

 استیاتوپ کیآور به شهر تاب یمعتقدند دسترس یبرخ

 رات،ییشهرها در برابر تغ یآوردر عمل تفاوت درجه تاب یول

آور را توان مفهوم شهر تابیم یطور کلگردد. بهیمشاهده م

 کنیل رندیینمود، همه شهرها در حال تغ یتلق ینسب یامر

 یاگهانصورت نبه یو برخ یجیصورت تدربه راتییاز تغ یبرخ

ها آن راتیو تأث راتییزودهنگام تغ صی. تشخندینمایبروز م

 صیتشخ نیبر اساس ا یو طراح یزیرشهر و برنامه یبر رو

شهر  یآورتاب یسبب ارتقا یقابل توجه زانیتواند به میم

. (Partovi, et al, 2016)وجود آمده گردد به راتییدر برابر تغ

که، چون مهم است: اول این یلآوری به دو دلتاب نیبنابرا

طور های اجتماعی و فناوری شده بهپذیری سیستمآسیب

ها که، مردم و داراییبینی نیست و دوم اینکامل قابل پیش
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ها هه با حوادث بهتر از مکاندر مواجآور باید هرهای تابدر ش

 ,Salehi) و جوامعی که کمتر انطباق پذیر هستند، عمل کنند

et al, 2011.) 

 

باشد و بحث یم یچند وجه یکردیرو یآورتاب

توجه به ابعاد مختلف و  ازمندین کردیرو نیا رامونیپ

. بر (Zanganeh shahraki, et al, 2017) بر آن است رگذاریتأث

 ،یابعاد متعدد کالبد یدارا یآوراساس، تاب نیهم

 باشدیو.... م ییفضا ،یشتیمع ،ینهاد ،یاقتصاد ،یاجتماع

(Partovi, et al, 2016 )نهیو پژوهشگران با توجه به زم 

 دیتأک یآوراز تاب یخاص یخود بر ابعاد و اجزا یمطالعات

 زانیجهت سنجش م اریمع کی ،یکالبد یآورتاب"کنند. یم

حادث شده با گذشت زمان  راتییفرم در برابر تغ ییتوانا

 ناکند که کالبد و فرم و ساختار بیم دایمعنا پ یاست و زمان

واقع شده؛  یو عملکرد یو جو یزمان راتییدر معرض تغ

و پابرجا بماند و همچنان  یتوانسته تاکنون باق کنیل

 & Razeghi) موجود باشد یهاتیفعال یپاسخگو

Derakhshanin, 2017)."  

 یآورتاب زین یشهر یهاسطح محالت و بافت در

 ینظام کاربر یارتقا ط،یمح یفیک یبا هدف ارتقا یکالبد

)مقاومت،  یسبز و باز(، نظام کالبد یفضا زانی)م نیزم

 ینوع ساخت و ساز، تکنولوژ ت،یو قدمت بنا، مالک تیفیک

 و سطح یگذارتوده ،یساخت و مصالح، ارتفاع ساختمان

و حرکت  ی(، نظام دسترسیاختمانشغال، تراکم سا

-یشدت، و تکرار مخاطرات( صورت م ه،یتخل ،یری)نفوذپذ

ها، دور گسل ییامن، شناسا یهامکان ییو با شناسا ردیگ

بافت  ز،یآممخاطره یو نواح ریپذبیشدن از مناطق آس

 ,Lak) ردیگیو مقاوم در برابر سوانح شکل م منیا یشهر

2013) . 

 

 

حاضر را با توجه به  قیتحق ی، چارچوب نظر1 شماره دارنمو

 دهد.یمطالعات فوق نشان م

 
 قیتحق ینظر چارچوب -1 نمودار

 معرفی محدوده موردمطالعه -4

که از شمال به خیابان آزادی، از شرق به بزرگراه  10منطقه 

نواب، از جنوب به خیابان قزوین و از غرب به خیابان 

حتی شود، مساپادگان جی محدود میمزان و شهیدان و هر

هکتار دارد و کوچکترین منطقه از حیث  807معادل 

آید.  بافت فشرده با قطعات زمین بسیار شمار میمساحت به

ای از منطقه را چک در این منطقه سطح قابل مالحظهکو

 Tarh and Memari Consulting) اشغال کرده است

Engineers, 2006) .هزار  327دود جمعیت منطقه در ح

ترین مناطق شهر از پرتراکم ث،یح نیباشد که از اینفر م

 تیشود و جمعیگانه محسوب م 22مناطق  نیتهران در ب

تراکم در شهر  نیانگیآن چهار برابر حد استاندارد و دو برابر م

، از غرب با 2منطقه، از شمال با منطقه  نیباشد. امی تهران

و از جنوب با منطقه  11، از شرق با منطقه 9منطقه 

باشد یو ده محله م هیسه ناح یهمجوار است و دارا17

(Region 10 of Tehran Municipality, 2018 .)ینقشه 

 ینواح کیمحدوده موردمطالعه را به تفک تی، موقع1شماره 

  دهد.یو محالت نشان م
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 به تفکیک محالت 10ساختار تقسیمات کالبدی منطقه  -1 نقشه

 

 روش تحقیق -5
است و از  یلیتحل -یفیبر روش توص یپژوهش حاضر مبتن

 یبرا یکاربرد قاتیتحق"باشد. یکاربردی م قاتیجمله تحق

 کیمشکل مهم در جامعه،  کی یدرباره یحلراه افتنی

-به قاتینوع تحق نیشود. ایانجام م یادار ای یسازمان صنعت

 تیجامعه، قابل یبه مشکالت فعل ییپاسخگو تیقابل لیدل

 برخوردارند یشتریب تیدارند و از اهم یشتریب یگذارهیاسرم

(Nobakht, 2014)."  بر  یاطالعات مبتن یگردآورروش

که در تبیین  بیترت نی( است. بدیا)کتابخانه یروش اسناد

عوامل موثر بر  نییادبیات و سوابق موضوع پژوهش و تع

ای استفاده از مطالعات کتابخانه ،یکالبد یآورتاب شیافزا

بر  ،یبررس یبرا ازیمورد ن یهاگردیده است. سپس شاخص

 یهابافت یریپذبیو ارتباط با آس ینظر هیاساس توج

ها به داده یدسترس تیقابل نیفرسوده و همچن یشهر

 یبرا ازیموردن یهاستخراج شد. الزم به ذکر است دادها

و مدیریت  یمراجعه به سازمان پیشگیر قیاز طر لیتحل

 یهاشاخص ر،ی. جدول زدیگرد یبحران شهر تهران گردآور

 (.1دهد )جدول ین منشا یکالبد یآورمرتبط با تاب
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 یکالبد یآورتاب با مرتبط یهاشاخص -1 جدول

 نظام
 )کد(شاخص 

نوع 

 شاخص

 بانیپشت یهاپژوهش آوریی شاخص با میزان تابرابطه

 یتیجمع
ی تیتراکم جمع

(C1) 
 یمنف

سبب هنگام وقوع زلزله، به تیجمع یتراکم باال

 یریپذبیآس زانیبر معابر، م تییبار جمع شیافزا

 دنبال دارد.را به یشتریب

- (Allan & Bryant, 2010)  

- (sharifi & yamagata, 

2016( 

- (Tumini, et al, 2017) 

- (Rezaei, et al, 2016) 

- (Rafieian et al, 2012) و  یدسترس

 حرکت
به  ینسبت معابر اصل

کل معابر محله 

 (C2) )درصد(

 مثبت

در نظر  یمتر و باالتر به عنوان معابر اصل 12معابر  

و  یارتباط، دسترس یگرفته شده اند که امکان برقرار

 دهند. یم شیبه منطقه را افزا یامدادرسان

 یکالبد

درصد مساحت بافت 

فرسوده محله به کل  

 (C3) محله

 یمنف

 رانیا یو معمار یشهرساز یعالیطبق مصوبه شورا

فرسوده  یبافت ها ی(، شاخص ها1385)سال 

رو  نیهستند. از ا یریو نفوذناپذ یداریناپا ،یزدانگیر

 یریپذ بیبا آس یمیفرسوده، ارتباط مستق یبافت ها

 دارند.

 

درصد تراکم ساخته 

 (C4) شده
 یمنف

موجود در  یها یکاربر هیسطح ساخته شده شامل کل

 یریپذ بیبا آس یمیاست که ارتباط مستق هیناح

 دارد.

 

 یکاربر

 نیزم

سبز و  ینسبت فضا

باز محله به کل محله 

 (C5) )درصد(

 مثبت

 بیدر کاهش آس یسبز و باز نقش مهم یفضاها

توانند در مرحله امداد و اسکان  یدارند و  م یریپذ

 موقت، موثر واقع شوند.  

 

ی تعداد مراکز درمان

(C6) 
 مثبت

در هنگام وقوع زلزله  یمراکز درمان یتعداد و پراکندگ

 یشود و با تاب آور یم یدر امدادرسان عیسبب تسر

 دارد. میارتباط مستق

 

تعداد مراکز ستاد 

 (C7) بحران
 مثبت

و برگشت  یوجود مراکز ستاد بحران در تاب آور

 است. رگذاریاز سانحه تأث شیپ طیبه شرا یریپذ

 

 (مأخذ: نگارندگان)

 6کوریها با استفاده از روش وداده یابیو ارز لیتحل نیهمچن

توسط  1984در سال "روش  نیانجام شده است. ا

چند  یهاستمیسازی سنهیبه یبرا 7و تزنگ چیآپروکوو

 "(Saraei & Hosseini 2014) مطرح شد دهیچیو پ ارهیمع

آل هر شاخص دهیبه جواب ا شتریب یکیآن نزد یو هدف اصل

به  یابیها بر اساس دستنهیبندی گزکه رتبهطوریبه ،باشدیم

که فرد  یطیروش در شرا نیا". ردیگیهدف صورت م نیا

مسأله  کی یهایبرتر انیو ب ییقادر به شناسا رندهیگمیتصم

 یعنوان ابزارتواند بهیم ست،یآن ن یدر زمان شروع و طراح

 ,Tavakolynia, et al) مطرح شود یریگمیصمت یمؤثر برا

 نیدر پژوهش حاضر ا کوریاستفاده از روش و تیمز "(.2015

باشد و از ینم یشخص یهابه قضاوت یاست که صرفاً متک

انجام  ندیآفر ریزنمودار . ردیگیمعتبر بهره م یهاآمار و داده

 (.2نمودار دهد )یپژوهش را نشان م
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 پژوهش انجام ندیآفر -2نمودار 

 پژوهش هاییافته -6 

در  یکالبد یآورتاب یابیقسمت از پژوهش به ارز نیدر ا

 کوریاز روش و یریگتهران با بهره یشهردار 10منطقه 

 باشد:یم ریروش به شرح ز نیشود. مراحل ایپرداخته م
مرحله ابتدا  نی: در امیتصم سیماتر لیتشک -1مرحله 

گیری را توانند فضای تصمیمهایی که میتمامی شاخص

 یفدل پژوهش با استفاده از روش ینظر یمتأثر سازند، از مبان

 10که شامل  میتصم هیاول سیشوند. سپس ماتریاستخراج م

شاخص است،  7( و 10منطقه  یها)تعداد محله نهیگز

 شود. یم لیتشک

 

 

 یهاجا که شاخص: از آناسیمقیب سیماتر لیتشک -2 مرحله

 یهاهستند، داده یمتفاوت یهااسیمق یمورد استفاده دارا

ز ا منظور نیشوند. بد اسیرفع اختالف مق دیبا هیاول سیماتر

ه (. جدول شمار1شود )رابطه یاستفاده م یسازروش نرمال

 .ددهیها را نشان مشده شاخص اسیمقیب سی، ماتر2

(1)  nij = 
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋2𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

       0 ≤ 𝑛𝑖𝑗 ≤ 1 

 

 اسیمقیب سیماتر - 2جدول

 شاخص

 گزینه

 (1C) 

 

 (2C)  (3C)  (4C) (5C) (6C) (7C) 

 0/7071 0/1857 0/3862 0/3252 0/3984 0/3246 0/6769 بریانک
 0 0/0928 0/7998 0/334 0/3766 0/2354 0/1916 هفت چنار

 0 0/3714 0/1633 0/3256 0/2008 0/3515 0/2427 تیموری-سلیمانی
 0 0/0928 0/0871 0/3199 0/0092 0/5098 0/2405 جی-شبیری

 0 0/4642 0/0573 0/3001 0/3258 0/3555 0/2239 سلسبیل جنوبی

 0 0/1857 0/0361 0/3172 0/4114 0/2936 0/3109 کارون جنوبی
 0 0/5571 0/1201 0/3141 0/4387 0/2201 0/3284 هاشمی

 0 0/2785 0/1067 0/2937 0/2952 0/2627 0/1974 سلسبیل شمالی

 0 0/1857 0/1931 0/3203 0/236 0/2497 0/2393 کارون شمالی
 0/7071 0/3714 0/3305 0/3101 0/2199 0/2517 0/1935 زنجان جنوبی

 حاصل از نرم افزار( یها افتهی: أخذ)م
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 نییمرحله، به تع نیر اها: دوزن شاخص نییتع -3مرحله 

 لیتحل ندیآها با استفاده از روش فراز شاخص کیوزن هر 

که  بیترت نیشود. بد ی( پرداخته مAHP) یمراتبسلسله

 یتیکم 9 اسیبر اساس مقها شاخص انیم یزوج ساتیمقا

 نیو متخصص یدانشگاه دینفر از اسات 15توسط  یساعت

شده  لیتکم یهاسی. سپس ماترردیگیم نجاما یشهرساز

-، وزن3جدول گردد. یوارد م Expert Choiceدر نرم افزار 

 دهد.یشده توسط نرم افزار را نشان م نییتع یها

 Expert Choice افزار نرم توسط وزن نییتع -3 جدول

 شاخص
ضریب اهمیت 

 )وزن(

 069/0 تراکم جمعیتی

 174/0 معابر اصلی

 254/0 بافت فرسوده

 201/0 فضاهای سبز و باز

 129/0 مراکز ستاد بحران 

 100/0 شدهتراکم ساخته

 073/0 مراکز درمانی

 (05/0 )ضریب ناسازگاری:

 افزار(حاصل از نرم یهاافتهی: أخذ)م

مرحله  نیموزون: در ا اسیمقیب سیماتر لیتشک -4مرحله 

حاصله از مرحله قبل ضرب  یهانرمال شده در وزن سیماتر

-یها حاصل مموزون شاخص اسیمقیب سیشود و ماتریم

 (.4گردد )جدول 

 ها شاخص موزون اسیمق یب سیماتر -4 جدول

 شاخص  

 گزینه 

 (1C) 

 

(2C) (3C)  (4C)  (5C) (6C) (7C) 

 0/0912 0/0136 0/0776 0/0325 0/1012 0/0565 0/0467 بریانک

 0 0/0068 0/1608 0/0334 0/0956 0/041 0/0132 هفت چنار

 0 0/0271 0/0328 0/0326 0/051 0/0612 0/0167 تیموری-سلیمانی

 0 0/0068 0/0175 0/032 0/0023 0/0887 0/0166 جی-شبیری

 0 0/0339 0/0115 0/03 0/0827 0/0619 0/0155 جنوبیسلسبیل 

 0 0/0136 0/0073 0/0317 0/1045 0/0511 0/0215 کارون جنوبی

 0 0/0407 0/0241 0/0314 0/1114 0/0383 0/0227 هاشمی

 0 0/0203 0/0215 0/0294 0/075 0/0457 0/0136 سلسبیل شمالی

 0 0/0136 0/0388 0/032 0/0599 0/0435 0/0165 کارون شمالی

 0/0912 0/0271 0/0664 0/031 0/0558 0/0438 0/0134 زنجان جنوبی

 حاصل از نرم افزار( یهاافتهی: أخذ)م

 نیها: در اشاخص ریمقاد نیو بدتر نیبهتر نییتع -5مرحله 

با  هاشاخص ری( مقاد  f–j) نی( و بدترf*j) نیمرحله بهتر

با لحاظ نوع موزون و  اسیمقیب سیماتر ریتوجه به مقاد

. اگر دیآیدست مها( بهبودن آن یها )مثبت و منفشاخص

از  دباش یو اگر شاخص منف 2شاخص مثبت باشد از رابطه 

 نیو بدتر نی، بهتر5شود. جدول شماره یاستفاده م 3رابطه 

 دهد.یها را نشان مشاخص ریمقاد

(2) 
f 

*

j
 = Max f

ij
   ,    f 

–

j
 = Min f

ij
      

( j=1, 2, …, n         i =1,2,…,m) 
 

(3) 
f 

*

j
 = Min f

ij
   ,    f 

–

j
 = Max f

ij
     

( j=1, 2, …, n        i =1,2,…,m) 
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 ها شاخص ریمقاد نیبدتر و نیبهتر -5 جدول

 شاخص

 گزینه

(1C) (2C) (3C)  (4C) (5C) (6C) (7C) 

 0/0912 0/0407 0/1608 0/0294 0/0023 0/0887 0/0132 بهترین
 0 0/0068 0/0073 0/0334 0/1114 0/0383 0/0467 بدترین

 

 نیمطلوب و نامطلوب: در ا تیمحاسبه وضع -6مرحله 

 یگروه تیحداکثر مطلوب زانیاز م نهیمرحله، فاصله هر گز

(Siو حداقل مطلوب )نهیگز رینسبت به سا نهیگز تی( هاRi )

ل شود. جدویمحاسبه م 5و  4 یهابر اساس رابطه بیترتبه

ن نشا ارآل دهیحل اها با راهنهیفاصله گز زانیمحاسبه م ر،یز

 (.6دهد )جدول یم

(4) S
i
 = ∑

𝑤𝑗 (𝑓𝑗
∗−𝑓𝑖𝑗)

(𝑓𝑗
∗− 𝑓𝑗

−)

𝑛
𝑗=1  

 

(5) R
i 
=Max

j
 [
𝑤𝑗 (𝑓𝑗

∗−𝑓𝑖𝑗)

𝑓𝑗
∗− 𝑓𝑗

− ] 

 آلدهیا حلراه با هانهیگز فاصله زانیم محاسبه -6 جدول

 (Rتاسف) (Sسودمندی) 

 0/2302 0/6558 بریانک
 0/2172 0/6841 هفت چنار

-سلیمانی

 تیموری

0/6203 0/1675 

 0/1876 0/4616 جی-شبیری
 0/1954 0/6392سلسبیل 

 جنوبی

 0/2379 0/8314 جنوبی کارون
 0/254 0/8059 هاشمی

سلسبیل 

 شمالی

0/6736 0/1824 

 0/1597 0/7101 کارون شمالی
 0/155 0/4732 زنجان جنوبی

 

-نهیگز یبندتی( و اولوQ) کوریمحاسبه شاخص و -7مرحله 

از  کیهر  ی( براQ) کوریقسمت مقدار شاخص و نیها: در ا

 6بر اساس رابطه شماره  (=5/0V ها با مقدار پارامتر )نهیگز

 نییها و تعنهیگز یبندتیمحاسبه شده است. سپس به اولو

 کی Qپرداخته شده است. هر چه مقدار  نهیگز نیبهتر

ها نهیگز رینسبت به سا نهیآن گز تیباشد، اولو شتریب نهیگز

ها را در نرم نهیگز یبندتی، اولو1شماره  تصویراست.  ترشیب

-تیاولوطبق  نیهمچن دهد.ینشان م Vikor Solverافزار 

منطقه  یهامحله یآورتاب زانیحاصل از نرم افزار، م یها

 نشان داده شده است. 2شماره  نقشهشهر تهران در  10
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 Vikor Solver افزار نرم توسط 10 منطقه یهامحله یبندتیاولو -1 صویرت
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 بحث و نتیجه گیری-7
شهرها  یرو شیپ یهااز چالش یکیامروزه  نکهیبا توجه به ا

باشد، یم یعیو مخاطرات طب ایبا بال ییارویرو ینحوه

را  یاژهیدارد و توجه و ارییبس تیاهم یآوربه تاب یابیدست

-به خود جلب کرده است. بحث تاب یشهر یزیردر برنامه

 یموضوع چند بعدى است. بعد کالبد کیآورى در شهرها، 

و  ایشهر در مواجهه با بال یدهنده توان کالبدنشان یآورتاب

 طیآن انطباق کالبد و مح جهیباشد و نتیم یعیمخاطرات طب

کمتر و  یریپذبیمنظور آسه بهحادث شد راتییبا تغ یعیطب

و  یمیقد یهااز بافت یاریباشد. بسیم شتریب یریپذانعطاف

علت عدم به رانشهر ته 10فرسوده شهرها از جمله منطقه 

در منطقه،  یتیجمع یرعایت استانداردهای الزم و تراکم باال

 یتوجهیدارند و ب یعیطب یایدر برابر بال ییباال یریپذبیآس

-یم نیدنبال دارد. بنابرابه یریناپذامر تبعات جبران نیبه ا

گونه فراهم شود که در صورت وقوع هر یطیشرا ستیبا

از بحران صورت  شیپ تیعبه وض عیبحران، بازگشت سر

 زانیم یپژوهش بررس نیرو هدف از انجام ا نی. از اردیگ

منطقه  کیعنوان شهر تهران به 10منطقه  یکالبد یآورتاب

راستا ابتدا با توجه به  نیو فرسوده بوده است. در ا یمیقد

-تاب یموثر بر بعد کالبد یهاشاخص ،ینظر یمطالعات مبان

با استفاده از است. سپس  دهیاستخراج گرد یشهر یآور

شهر  10فرادست به شناخت منطقه  یهاآمار، اسناد و طرح

از روش  یریگداخته شده است. در ادامه با بهرهتهران پر

در منطقه موردمطالعه  یآورتاب یکالبد یهاشاخص ور،کیو

 .دیگرد لیو تحل یبررس

 یمراتبسلسله لیتحل ندیآحاصل از روش فر یهاافتهی

(AHP در نرم افزار )Expert Choice دهد ینشان م

معابر "، "سبز و باز یفضاها"، "بافت فرسوده" یهاشاخص

-به "ستاد بحرانمراکز "و  "االتر(متر و ب 12)معابر  یاصل

  129/0و  174/0، 201/0،  254/0  یهابا وزن بیترت

-یم فایا 10منطقه  یکالبد یآوررا در تاب شنق نیشتریب

ها که توسط در قضاوت یناسازگار زانیم نیکنند.  همچن

باشد. در واقع یم 05/0افزار محاسبه شده است برابر نرم

در  ییگودهنده خطا و تناقض نشان یناسازگار زانیم

باشد تا بتوان  1/0کمتر از  دیها است و مقدار آن باقضاوت

 کرد.  یسازگار و قابل قبول تلق اها رقضاوت

 

، Vikor Solverافزار در نرم کوریحاصل از روش و جینتا طبق

 یموریت-یمانیو سل یج-یریشب ،یزنجان جنوب یهامحله

برخوردار  یکالبد یآورتاب زانیم نیشتریاز ب بیترتبه

 ،یکارون جنوب ،یهاشم یهامحله گرید ییهستند. از سو

 یآورتاب زانیم نیکمتر بیترتو هفت چنار به انکیبر

دهد که وجود مساحت یها نشان میرا دارند. بررس یدکالب

-محلهدر  یکالبد یآوربافت فرسوده سبب کاهش تاب ادیز

 یشده است و تراکم باال یو کارون جنوب یهاشم یها

دهد. یم شیرا افزا یریپذبیآس زانیها مدر آن یتیجمع

وجود  یواسطههو هفت چنار ب انکیبر یهامحله نیهمچن

دارند اما تراکم  یکم یآورفرسوده تاب تباف ادیمساحت ز

سبز و باز  یفضاها ادینسبتاً ز زانیکمتر و وجود م یتیجمع

را  هاآن یریپذبیآس زانیم یمحالت تا حد رینسبت به سا

نسبت به  ریاخ یهادهد. الزم به ذکر است در سالیکاهش م

فرسوده منطقه اقدام  یهابافت یقطعات و نوساز عیتجم

ها محله یریپذبیآس زانیامر در کاهش م نیشده است که ا

دهد حدود ینشان م جینتا یطور کلهباشد. بیم رگذاریتأث

 ،یمحدوده غرب رندهیکه در برگ 10درصد از منطقه  96/39

دارد و  یکم یآورمنطقه است تاب یو جنوب شرق یمرکز

شمال  ،یدرصد که شامل محدوده جنوب غرب 25/30حدود 

دارد.  یادیز یآوراز جنوب منطقه است، تاب یو بخش یغرب

 لیو شمال منطقه )سلسب یشرق، شمال شرق یهامحدوده

 79/29( که حدوداً یو کارون شمال یشمال لیسلسب ،یجنوب

باشد. در مجموع یمتوسط م یآورتاب یدرصد است، دارا

-تاب ،یشهر تهران از نظر کالبد 10توان گفت منطقه یم

واسطه وجود هزلزله ب وعدارد و در صورت وق یکم یآور

 یریناپذباال، دچار خسارات و تلفات جبران یتیتراکم جمع

-به ییحاصله، راهکارها جیبا توجه به نتا انیشود. در پایم

 10محالت منطقه  یکالبد یآورتاب زانیم یمنظور ارتقا

 گردد:یارائه م ریشرح زشهر تهران به

 2 هیناح یهااز محله یکیمرکز ستاد بحران در  جادیا -

 عیمنظور تسر( بهیجنوب لیو سلسب یکارون جنوب ،ی)هاشم

در مواقع وقوع بحران  تیجمع یو سامانده یامدادرسان

 )زلزله( 

 یابیبه روز و به هنگام از منطقه و ارز یبانک اطالعات جادیا -

 تیریمنظور مدآن به یآورو تاب یریپذبیآس تیمداوم وضع

 بحران نهیبه
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 یهابافت یدر نوساز یمنیا بیاستانداردها و ضر شیافزا -

 فرسوده 

 یسبز و باز چندعملکرد یمناسب فضاها عیو توز شیافزا -

نظور مها بهآن انیارتباط مناسب م جادیها و ادر سطح محله

 لیسلسب یهاو اسکان موقت )خصوصاً در محله یریگپناه

 اریسبز و باز بس یفضا یزایکه م یجنوب لیو سلسب یشمال

و  یج-یریشب ،یکارون جنوب یهادارند و محله یکم

 یتیسبز و باز، تراکم جمع یکه عالوه بر کمبود فضا یهاشم

 دارند.(  ییباال

ح معابر و اصال ضیتعر قیبافت از طر یرینفوذپذ شیافزا -

هفت چنار و  ،یهاشم یهاها خصوصاً در محلهآن یهندس

 اتیعمل عیمنظور تسربه یمحله زنجان جنوب یقسمت جنوب

 امداد و نجات

ر د ژهیوو عرض معابر به ینسبت ارتفاع بدنه شهر تیرعا -

 فرسوده محالت  یهابافت ینوساز

 و یداریمرتبط با پا یهانامهنییو آ نیقوان یو اجرا نیتدو -

-نییآ تیرعا ری)نظ دیجد یدر ساخت و سازها یسازمنیا

د ندارها در برابر زلزله موسوم به استاساختمان ینامه طراح

 و ...( ی، ضوابط تراکم ساختمان2800

منظور کاهش به یشهر ساتیاحداث تونل مشترک تأس -

 منطقه یریپذبیآس

مناسب  ییفضا عیو توز نیزم یکاربر یضوابط الگو تیرعا -

 ها و خدمات ی( کاربریو همجوار یسازگار ژهیو)به

از جمله  روزآبادیمجاور کانال ف یهامحله یسازمنیا -

-یریشب ،یموریت-یمانیهفت چنار، سل انک،یبر یهامحله

 یو هاشم یج
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