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Extended Abstract 

Introduction 

Due to the increasing growth of urbanization and the great damage caused by natural and human 

hazards to the environment and the body of urban settlements, the concept of resilience to 

reduce the effects of hazards has become an important area in crisis management. Urban 

resilience refers to the ability of an urban system to maintain or quickly return to optimal 

performance in the face of turmoil and adaptability to change. Today, resilience is not limited to 

academic topics; By including it in urban strategic documents around the world, understanding 

of resilience, identifying its dimensions and characteristics, and its relationship to different types 

of hazards have been examined. Due to the location of Tehran in the high seismic hazard zone, 

extensive construction in the area of faults and areas prone to geological instability, a wide 

range of vulnerable and worn tissues and weak operational capacity for disaster management, 

resilience indicators in Earthquake in area one of Tehran has been analyzed spatially. 

 

Methodology  

This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical method and is 

based on library and field methods. In the objective field of urban resilience, data from the 2016 

census were used. A researcher-made questionnaire was used to collect the data required for 

research in the field of mind. This questionnaire contains 109 questions in various social, 

economic, institutional and infrastructural dimensions. The questions are mostly closed and 

designed in a 5-point Likert scale. The statistical population of the study includes all households 

living in area one of Tehran, whose number in 2016 was 140,168 households. The sample size 

using the Cochran's formula is estimated to be 383 households. The type of sampling is spatial 

sampling. Data were analyzed using t-test in SPSS software and spatial analysis techniques in 

Arc GIS software. 

 

Results and discussion 

The results of analysis in the social dimension of urban resilience showed that the highest scores 

were related to the indicators of tendency to stay longer in the neighborhood, the amount of 

attention to housing quality and satisfaction with living, and the lowest scores were related to 

the indicators of earthquake probability, respectively. In the city of Tehran, local consensus and 

participation and the degree of neighborhood communication are close. The average score of the 

respondents in the social dimension in the Likert scale of 5 scales is equal to 3.13. The value of 
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T-statistic for the social dimension of urban resilience is -5.598. Therefore, according to the 

results of T-test, it can be stated with 99% confidence that region one of Tehran based on urban 

resilience indicators in a social dimension has a good situation. In the institutional dimension of 

urban resilience, indicators of residents' satisfaction with firefighting performance, trust in laws 

to maintain order and residents' satisfaction with emergency performance with the highest score 

and indicators of efficiency and readiness of council and municipality, the amount of residents' 

demands to officials And the rate of application of opinions and participation of residents have 

the lowest score. The average scores of the respondents in the social dimension in the 5-point 

Likert scale are equal to 2.55 and the value of the T statistic for the institutional dimension of 

urban resilience is equal to 16.31. Therefore, it can be stated with 99% confidence that region 

one of Tehran city is in an unfavorable situation based on urban resilience indicators in the 

institutional dimension. In terms of resilience infrastructure, indicators of satisfaction with the 

quality of mobile phone service, satisfaction with the quality of telecommunication services and 

satisfaction with the quality of electricity and electrical installations, respectively, have the 

highest score and indicators of access to the route map and evacuation, access to Temporary 

accommodation and access to aid agencies have the lowest scores. The average score of the 

respondents in the infrastructure dimension in the Likert scale of 5 scales is equal to 3.07 and 

the value of T statistic for the infrastructure dimension of urban resilience is equal to -3.137. 

Therefore, it can be stated with 99% confidence that region one of Tehran city is relatively 

suitable in terms of infrastructure in terms of urban resilience.The results of the research in the 

economic dimension showed that the highest score is related to the indicators of earthquake 

vulnerable property and the level of neighborhood security and the lowest score is related to the 

indicators of residents' insurance coverage against earthquake and hope for institutional support, 

respectively. Mali is on the ground of an earthquake. The average score of the respondents in 

the economic dimension in the 5-point Likert scale is 1.48 and the value of the T-statistic for the 

economic dimension of urban resilience is equal to 29.67. Therefore, it can be stated with 99% 

confidence that region one of Tehran city is in an unfavorable situation based on urban 

resilience indicators in the economic dimension. 

 

Conclusions 

The results of the four dimensions of resilience show that neighborhoods have different 

resilience to each other. Also, each of the resilience indicators differs according to different 

economic, social, institutional and infrastructural conditions and characteristics. The average 

score in the social dimension is 2.88, which indicates that the neighborhoods of the region are 

resilient in the social dimension. The average score of the institutional dimension is 3.45, which 

indicates the dissatisfaction of the residents of the region with the performance of government 

and local institutions. In the economic dimension, the most important components are the 

vulnerability of job supply sources, job security, and ownership. The average score on the 

economic dimension is 3.52, which is a sign of economic vulnerability and is relatively 

unfavorable in terms of resilience. The average score of the infrastructure dimension is 2.92, 

which is a sign that the region is becoming more resilient. The quality of buildings in Zone One 

is in poor condition due to the age of these neighborhoods. Neighborhoods such as Chizar, 

Darkeh, Darband and Qeytariyeh have more unfavorable conditions than other neighborhoods 

due to the existence of worn and old buildings. Also, high-rise construction at the neighborhood 

level causes population density and eliminates open space, which also increases vulnerability 

and reduces resilience. Spatial analysis combining objective and subjective dimensions was 

used to identify hot spots in area one. The results showed that the neighborhoods of Darband, 

Zafaranieh, Mahmoudieh, Araj, Chizar, Rostamabad, Azgol, Golha town, Shahid Mahallati 

town, Imamzadeh Ghasem and Naft town are in inappropriate conditions of mental and 

objective dimensions of resilience. 
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 آوری شهری در برابر زلزلهتحلیل فضایی تاب

 موردی: منطقه یک شهر تهران مطالعه
 

 ایران ،تهران ،تهران دانشگاه ،ریزی شهریجغرافیا و برنامه استادیار - 1سید عباس رجایی
 ایران ،تهران ،تهران دانشگاه ،ریزی شهریجغرافیا و برنامه استادیار - حسین منصوریان

 ایران ،تهران ،تهران دانشگاه ،ریزی شهریجغرافیا و برنامه کارشناسی ارشد - مرضیه سلطانی

 
 05/02/1400تاریخ پذیرش:                                                 01/11/1399تاریخ دریافت:   

 
 چکیده

یران گقان و تصمیم آوری شهری در برابر مخاطرات محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، توجه محقارتقای تاب
شهر تهـران بـه دلیـل های مختلف به خود جلب کرده است. مناطق شمالی کالنها و مقیاسها، بخشرا در رشته

شـناختی، نبـود ها و مناطق مستعد ناپایـداری زمینوساز در حریم گسلای باال، ساختقرارگیری در پهنه خطر لرزه
و وجـود  قـوع سـانحهویت سوانح در مرحله پاسخ و مقابلـه بـا تبعـات برنامه و توانمندی عملیاتی الزم برای مدیر

آوری پذیر متعدد، در شرای  نامناسبی قرار دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیـل فضـایی تـابهای آسیببافت
آوری شهری چهار بعـد باشد. برای سنجش تابشهری در برابر زلزله در سطح محالت منطقه یک شهر تهران می

شده است. جامعه آمـاری ایـن های عینی و ذهنی استفادهی، اقتصادی، نهادی و زیرساختی با تلفیق شاخصاجتماع
و حقیـق از دپژوهش، خانوارهای ساکن در محالت مختلف منطقه یک شهر تهران است. برای حصول به اهداف ت

از فرمـول  اده شـد. بـا اسـتفادهنامه نزد خانوارهای نمونـه اسـتفروش اسنادی و میدانی با تأکید بر تکمیل پرسش
های گیری فضـایی، نمونـهشـده و بـا اسـتفاده از نمونـهعنوان نمونـه موردمطالعـه انتخابخانوار به 383کوکران 

 SPSSافزار ای در محی  نرمنمونهتک Tها از تکنیک آماری وتحلیل دادهمنظور تجزیهموردمطالعه انتخاب شد. به
اضر نشـان داد منطقـه یـک شـهرداری استفاده شد. نتیجه مطالعه ح Arc GISافزار های فضایی در نرمو تحلیل

دارای  آوری نسـبتاً مناسـب و در دو بعـد نهـادی و اقتصـادیتهران در دو بعد اجتماعی و زیرسـاختی دارای تـاب
بنـد، دهـد کـه محـالت درباشد. عالوه بر این، نتایج تحلیل در سـطح محـالت نشـان میآوری نامناسبی میتاب

ها، شهرك شهید محالتی، امامزاده قاسـم و شـهرك آباد، ازگل، شهرك گلزعفرانیه، محمودیه، اراج، چیذر، رستم
 باشند.آوری مینفت در شرای  نامناسب در ابعاد ذهنی و عینی تاب

 

 ، شهر یزد.19گردشگری، تخریب خالق، اضطراب، کووید  واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 Email: sarajaei@ut.ac.ir نویسنده مسئول .1



 1400بهار ، 1، شمارۀ 4، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                             2

 مقدمه
ی در معـر  انـدهیفزاطور (، در سراسـر جهـان بـهUN,2019:9میلیارد نفـر ) 22/4تگاه بیش از عنوان سکونشهرها به

ی و تغییـرات آب طیمحستیزی قرار دارند. کمبود منابع آب، فشار بر منابع طبیعی، از دست رفتن تنوع اگستردهمخاطرات 

(. بـا توجـه بـه Sharifi & Yamagata,2018:3و هوایی تنها بخش اندکی از مخاطرات پیش روی شهرها هسـتند )

ی هاسـکونتگاهی طبیعی و انسانی بـه محـی  و کالبـد هامخاطرهی فراوانِ ناشی از هاخسارترشد فزاینده شهرنشینی و 

شـده اسـت ی مهـم در عرصـه مـدیریت بحـران تبدیلاحـوزهی برای کاهش آثار مخاطرات، بـه آورتابشهری، مفهوم 

(Omand,2005:14-18.) عنوان ی، علوم اجتمـاعی و اقتصـادی بـه ترتیـب بـهشناسرواندر علوم محیطی، ی آورتاب

 آورتـابحال، مفهوم و معنای اصطالح شهرهای . بااینردیگیمظرفیت اکوسیستم، افراد، جامعه و اقتصاد مورداستفاده قرار 

با  شدنمواجههر سیستم برای  ی ظرفیتآورتابی است. ریپذبیآسی در مورد انطباق و کاهش آورتاببسیار مبهم است. 

ی شـهری بـه توانـایی آورتـابحال، که ساختارش، عملکردش و هویتش را حفظ کند. بااینتغییرات خارجی است، درحالی

یک سیستم شهری برای حفظ یا بازگشت سریع به عملکردهای مطلوب در مواجهه با آشفتگی و سازگاری با تغییر اشـاره 

، 1مـیالدی توسـ  هـولینگز 1970 دهـهی در آورتـابشـدن اصـطالح بـا مطرح (.,6:39201Meerow et al) کندیم

ی تنها محـدود بـه مباحـ  آکادمیـک آورتابگرفته است. امروزه ی در این حوزه در سراسر جهان انجاماگستردهمطالعات 

ی آن و ارتبـا  آن هاشاخصو ی، شناسایی ابعاد آورتابنیست؛ با ورود آن در اسناد راهبردی شهری در سراسر دنیا، فهم 

 2(. در جدیدترین مطالعات این حـوزه، دو,2007Brand & Jaxاست )با انواع گوناگون مخاطرات موردبررسی قرارگرفته 

ی سـازمدل( بـه 2020و همکـاران ) 3ی در ارتبا  با استفاده از اراضی شـهری، لـیآورتاب( به سنجش 2020و همکاران )

ی شهری با رویکرد الگوهـای آورتاب( به سنجش 2020و همکاران ) 4ی شهری، فنگآورتابد ی پویا برای بهبوهاستمیس

 6ی شـهری، مـک گیـلآورتـابی در مـورد گذاراسـتیس( به توسـعه ابـزاری بـرای 2020و همکاران ) 5، واردکراندازچشم

ی هاسـمیمکان( بـه تقویـت 0202) 7عنوان رویکردی برای مـدیریت شـهر، گووینـداراجولوی شهری بهآورتاب( به 2020)

ونقل شـهری، ی حملهاستمیسی آورتاب( به 2020) 8در هند، گنسالوز و ریبرو آورتابنهادی و مالی برای ایجاد شهرهای 

ی شهری برای مواجهه با اثرات تغییر اقلیم، ویتـالی و آورتابی هایاستراتژ( به عملیاتی سازی 2020) 9هینزلو و همکاران

( بـه نقـش 2020) 11ی شهر میالن در برابر سیل، آدمیـرال و کورنـاروآورتابی برای ارتقای زیربرنامه( به 0202) 10همکاران

ی شـهری، هارسـاختیزی شـبکه آورتاب( به بررسی 2020) 12ی شهری، لیو و سانگآورتابفضاهای زیرزمینی در ارتقای 

در نمـایش  GIS( بـه نقـش 2020) 14هری، تیلـوری آب شـهاسـتمیسی آورتـاب( به بررسی 2020و همکاران ) 13پولوننکو
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ی آورتـاب( به نقش طراحی شهری در ارتقای 2020و همکاران ) 1ی شهری در برابر سیل و فریمنآورتابی کیفی هاجنبه

. نتایج این مطالعات بیانگر تأثیر معنادار گسترش اراضـی شـهری و قـوانین کـاربری زمـین بـر اندپرداختهدر شهر مکزیو 

ی نشـده از فضـاهای زیرسـطحی در زیربرنامـه(، فقدان درك صحیح و اسـتفاده Du et al,2020:1ی شهری )آورتاب

ی آورتـاب(، گـذار مطالعـات Admiraal & Cornaro,2020:223ی شهری )آورتابشهرها و تأثیرات مخرب آن بر 

(، لزوم توجـه فزاینـده بـه Li,2020:1اقتصادی )-ی اجتماعیآورتابی حکمروایی و آورتابشهری از کالبد و انرژی به 

(، نیـاز بـه تـدوین سـازوکارهای مـؤثر Goncalves & Ribeiro,2020:1ونقل شـهری )ی حملهاستمیسی آورتاب

( و نقش مـؤثر سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی در Vitale et al,2020:1ی شهرها )آورتابنهادی و مالی برای ارتقای 

ی آورتـابداخلـی نیـز موضـوعاتی از قبیـل  گـرانپژوهش ( است.Taylor et al,2020:1ی شهری )آورتابمطالعات 

ی در مـدیریت آورتـابی هاشـاخص(، اسـتفاده از 1399های تاریخی )محمدپور و همکاران، کالبدی و اجتماعی در بافت

و همکـاران،  ی شـهری در برابـر سـیالب )میراسـدالهیهاسکونتگاهی آورتاب(، 1399)نوروزی و همکاران،  شهرهاکالن

ی در برابر زلزلـه آورتاب(، تدوین سناریوهای 1399ی شهری )علوی و همکاران، رسانآبی هارساختیزی آورتاب(، 1399

(، مدیریت راهبـردی بحـران 1398ی شهری )بهزادافشار و اکبری،آورتاب(، نقش کاربری زمین در افزایش 1398)کاظمی،

های فرسوده شهری )اسدی ی در بافتآورتاب(، راهبردهای ارتقای 1398همکاران،و  پورامانی شهری )آورتاببا رویکرد 

ی آورتـاب(، 1399و همکـاران، نژادیحـاتمهـای اسـکان ریررسـمی )ی در بافتآورتـاب(، 1398عزیزآبادی و همکاران، 

جلیلــی ی شــهری )کریمــی و هارســاختیزی آورتــاب( و 1397طبیعــی کــاربری اراضــی شــهری )جاللیــان،-ســاختاری

ی آورتـابی کالبـدی و آورتـاب. نتایج این مطالعات بیانگر ارتبا  متقابل میان اندداده( را موردبررسی قرار 1398صدرآباد،

های فرسـوده و تـاریخی شـهری ی بافتآورتاب(، لزوم توجه فزاینده به ارتقای 97: 1399اجتماعی )محمدپور و همکاران،

ی شهری )علـوی و هارساختیزی آورتابی اجرایی برای بهبود هابرنامهنیاز به تدوین (، 183: 1398و همکاران، پورامان)

ــرای ســنجش هامــدلو  هاشــاخص( و اســتفاده از 533: 1399همکــاران، ــابی مناســب ب ــان و آورت ی شــهری )رفیعی

وسـاز ی بـاال، ساختالـرزهشهر تهران در پهنه خطر بر این اساس، با توجه به قرارگیری کالن ( است.19: 1391همکاران،

و فرسـوده و ضـعف  ریپذبیآسـهـای ی، گستره وسیع بافتشناختنیزمو مناطق مستعد ناپایداری  هاگسلوسیع در حریم 

ی در برابر زلزله در منطقـه آورتابی هاشاخص(، 610: 1394توانمندی عملیاتی برای مدیریت سوانح )رضایی و همکاران،

راهکارهای الزم بـرای مـدیران  تواندیمرد تحلیل قرارگرفته است. نتایج این مطالعه صورت فضایی مویک شهر تهران به

 ی شهری در برابر زلزله را فراهم سازد.آورتابمنظور ارتقای شهری به

 

 مبانی نظری
ر در ی اخیهاسالی و در شناسستیزی و شناسبومی مختلف علمی از قبیل هارشتهاخیر در  دههی در چهار آورتابمفهوم 

مثال، در ادبیـات معاصـر تغییـرات محیطـی، عنوانشده است. بهمهندسی، مطالعات شهری و اقتصاد استفاده و توسعه داده

، تغییر اقلیم، شهرنشـینی شدنیجهانی بسیار نزدیک به مدیریت مخاطرات جدید در نواحی شهری از قبیل آورتابمفهوم 

ی آورتاب(. در حوزه مخاطرات، Brunetta et al,2019:2شده است )فادهگسترده، فشارهای جمعیتی و کمبود منابع است

عنوان دارایی شهرها برای کاهش اثرات تغییر اقلیم و افزایش ظرفیت انطباق شهرها در مواجهه بـا رویـدادهای شهری به

فراوانـی را بـر ی جدید شهری، فشـارهای هاچالشدیگر، عبارت(. بهDavoudi et al,2009:5شده است )شدید تعریف

عنوان یک لنز مهم و یک واکنش سیاسی در عصـر نگرانـی ی شهری بهآورتابای که مفهوم گونه؛ بهکندیمشهرها وارد 

                                                           

1 . Freeman 
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شهرها نیاز فوری بـه تبیـین  این اساس، بر(. Hayward,2013:122عمومی در مورد بالیا و خطرات پدید آمده است )

سئله فراتر از تجمیع ساده رویکردهای آکادمیک است و نیاز بـه درکـی جدیـد ی شهری دارند؛ این مآورتاببیشتر معنای 

 Brunettaی، سیاسی و زیرسـاختی دارد )طیمحستیزبرای ادرام سیستماتیک ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، 

et al,2019:2.) ز ایـن مفهـوم فاقـد ی، هنـوآورتابگذشت بیش از چهار دهه از انجام تحقیقات اولیه در مورد  ررمیعل

ی مختلف علمی و از جمله مـدیریت سـوانح طبیعـی اسـت. بسـیاری از تناقضـات هاحوزهیک درك فراگیر و عملیاتی در 

 نیچنهمی مفهومی بنیادی موجود و هاتفاوتی متدلوژیک و هاروشی از تمایالت شناختی، آورتابموجود بر سر معنای 

. شـودیم، ناشـی کننـدیمی اکولوژیکی، اجتمـاعی یـا ترکیبـی از هـر دو تمرکـز هاستمیسیی که بر تحقیق در هادگاهید

طبیعـی اسـت؛ یـک تـالش  سـانحهشده شامل یک مسیر پایدار از عملکرد سالم پس از بروز یک حال، تعاریف ارائهبااین

شرای  نامطلوب، ظرفیت  آمده از یکدستبه تجربهی روشنگرانه و یکپارچه و یک اوهیشجلو در آگاهانه برای حرکت روبه

و فراینـدی  کنـدیماختالالتی که زنده ماندن یک سیستم و رشد آن را تهدید  زیآمتیموفقیک سیستم پویا برای انطباق 

ی دارای آورتـاب(. Buckle,2001:55) منظور حفظ رفـاه جامعـه اسـتبرای مهار منابع در زمان وقوع سوانح طبیعی به

را از طریق بررسی و سنجش  آورتاباز یک جامعه ریر  آورتابت که تشخیص یک جامعه ی مختلفی اسهاشاخصابعاد و 

های فرم شهری مؤلفه رندهیدربرگی کالبدی عمدتاً آورتابی کالبدی است. آورتاب. اولین مؤلفه، سازدیمو مقایسه ممکن 

. دومـین باشندیمو فرم کالبدی  شامل کاربری زمین، شبکه حرکت و دسترسی، فضای باز عمومی، همچنین منظر شهری

ی هـاتنشو یـا جوامـع بـرای مقابلـه بـا  هاگروهعنوان توانایی ی اجتماعی بهآورتابی، بعد اجتماعی است. آورتابمؤلفه 

ی اجتمـاعی، تـوان آورتـاب. شودیممحیطی تعریف خارجی و اختالالت در مواجهه با تغییرات اجتماعی، سیاسی و زیست

ی، بعـد اقتصـادی اسـت. در آورتـاباست. سومین مؤلفه  هابتیمصبرگشت به تعادل یا پاسخ مثبت به  یک اجتماع برای

ها را قادر بـه کـاهش که آنطوریعنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات بهی بهآورتاباقتصاد، 

ی آورتـابی، بعـد نهـادی یـا حکـومتی اسـت. آورتاب. چهارمین مؤلفه شودیمخسارات ناشی از مخاطرات سازد، تعریف 

. شـناخت نیازهـای شـودیمگفتـه  آورتابنهادی یا حکومتی به نقش دولت و نهادهای وابسته به یاری در ساختن جوامع 

ضـروری  آورتابمنظور آسان کردن یا جلوگیری کردن از ساخت جامعه ی دولت در هر سطحی، بههاتیمسئولحکومتی و 

آوری و های بسیار اساسی در مطالعات و تحقیقات مرتب  بـا تـابیکی دیگر از جنبه. (131:1398،همکارانالی و است )ابد

آوری اسـت. آور در برابر مخاطرات طبیعی، دست پیـدا کـردن بـه شـیوه مناسـب از سـنجش میـزان تـاباجتماعات تاب

منظور کـاهش خطـر بهبود علمی و فنـاوری و بـه که همه تحقیقات مربو  به مخاطره و سوانح طبیعی در جهتازآنجایی

که شامل ابعـاد اکولـوژیکی، اقتصـادی، نهـادی و اجتمـاعی  -آوریدارند، به علت ماهیت چندوجهی تابسوانح گام برمی

آوری بـه های تـابکه مدلبرانگیز شده است. ازآنجاییهای مفهومی به ارزیابی آن پیچیده و چالشاست، گذر از چارچوب

ها پردازد، الزم اسـت ایـن مـدلپذیری در مقابل پیامدهای مخاطرات میپذیری جوامع برای کاهش آسیبانعطاف بررسی

هایی خـاص از اند که هر یک به جنبـههای متعددی پیشنهاد کردهموردمطالعه و تحلیل قرار گیرند. تاکنون، محققان مدل

های مورداسـتفاده بـرای سـنجش تـرین مـدل(. مهم32:1389،رانهمکـااند )رفیعیـان و آوری در برابر سوانح پرداختهتاب

آوری زمانی دیویس، مدل ارزیابی هائیتی، چـارچوب تـاب-آوری شامل مدل شاخص خ  مبنا، مدل توبین، مدل خطیتاب

حـال، در مطالعـه حاضـر باشد. بااینمی ResilUsو مدل  2NISTآوری جوامع ، چارچوب توسعه تاب1FEMAمخاطرات 

آوری شـهری های تـابهای ذکرشده و تلفیق دو بعد عینی و ذهنی به سنجش و تحلیل فضـایی شـاخصکیب مدلبا تر

 شود.پرداخته می

                                                           
1 . The Federal Emergency Management Agency 

2 . National Institute of Standards and Technology 
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 روش پژوهش
باشد. در ای و میدانی میتحلیلی و مبتنی بر شیوه کتابخانه-این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی

آوری منظور جمـعمورداستفاده قرار گفته است. به 1395ی حاصل از سرشماری سال هاآوری شهری، دادهحوزه عینی تاب

سؤال  109نامه حاوی این پرسش شده است.نامه محقق ساخته استفادههای موردنیاز تحقیق در حوزه ذهنی، از پرسشداده

 5بسـته و در طیـف لیکـرت صـورت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، نهادی و زیرساختی اسـت. سـؤاالت عمـدتاً به

آوری شـهری در جـدول اند. متغیرهای مربو  به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، نهادی و زیرسـاختی تـابشدهمقیاسی طراحی

نامه منظور سنجش اعتبار درونـی، ابتـدا از روش اعتبـار محتـوا بـرای افـزایش اعتبـار پرسـششده است. بهارائه 1 شماره

های مـرتب  و نظرخـواهی از اسـتادان و های آزمون شده در پژوهشوش، با استفاده از مقیاسشده است. در این راستفاده

شده طی دو مرحلـه مقـدماتی و نهـایی پـر شـد و بـا بررسـی نامه تدوینکارشناسان، گام اول برداشته شد. سپس پرسش

منظور نهـایی تـدوین گردیـد. بـهنامه و انجام محاسبات آماری مناسـب، پرسشـنامه پرسش 40آمده از دستهای بهپاسخ

جامعـه  بـوده اسـت. 85/0سنجش پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن در تحقیق حاضـر برابـر 

برابـر  1395هـا در سـال باشـد کـه تعـداد آنآماری تحقیق شامل تمام خانوارهای ساکن در منطقه یک شهر تهـران می

گیری خانوار برآورد شده است. نوع نمونـه 383حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل  خانوار بوده است. 140168

بـه شـکل سـلول بـا ) واحد فضایی 500باشد. در این روش منطقه یک درمجموع به گیری فضایی میصورت نمونهنیز به

ر بـه واحـدهای فضـایی باقیمانـده بـر خانوا 383های فاقد جمعیت، تقسیم شد و پس از خارج کردن سلول مساحت برابر(

ی ذهنی در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، نهادی و زیرسـاختی هادادهی آورجمعپس از  اساس تعداد جمعیت، تعمیم یافت.

، تحلیل توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف اسـتاندارد مورداسـتفاده قـرار گرفـت. SPSS افزارنرمها به و ورود آن

کـه یـک  ردیـگیمی زمانی مورداستفاده قرار انمونهتک  Tاستفاده شد. آزمون  Tتحلیل استنباطی از آزمون سپس برای 

میانگین آن را با حالت معمول، استاندارد و یا حتی یـک عـدد فرضـی و مـورد انتظـار  میخواهیمنمونه از جامعه داریم و 

ز نتـایج سرشـماری اسـتخراج و در واحـدهای فضـایی درنهایت اطالعـات مسـکن ا (.200:1384مقایسه کنیم )منصورفر،

ی سرشـماری مسـکن )نتـایج عینـی( پـس از تحلیـل هادادهشده است. نتایج حاصل از پرسشنامه )بعد ذهنی( و محاسبه

مورد  Arc GISافزار ی شهری با استفاده از نرمآورتابگذاری شده و نتایج حاصل از ابعاد عینی و ذهنی فضایی روی هم

 ی در سطح محالت محاسبه گردید.آورتابی هاخوشهفضایی قرارگرفته و تحلیل 
 

 آوری در منطقه یک شهر تهران. متغیرهای مورداستفاده برای سنجش تاب1جدول شماره 

 هاشاخص تعریف ابعاد

ی
اع
تم
اج

 

 شاناز تفاوت ظرفیت اجتماعی جوامع، در واکنش مثبت ن
وانی از تب وارانه گزدادن، انطباق با تغییرات و حفظ رفتار سا

ریق آن را از ط توانمیکه  ؛آیدیافتن از سوانح به دست می
رای اج بهبود ارتباطات، آگاهی از خطر، آمادگی، توسعه و

یند مدیریت سوانح و بیمه جهت کمک به فرا هایطرح
 بازیابی ارتقا داد.

، یتجمع نسیجتار ساخ ،سنی جمعیت تعداد خانوار، بعد خانوار، تراکم جمعیتی، میانه جمعیت،
 ت معلول،همسر، نسبت طالق، درصد جمعیسرپرست خانوار، درصد زنان مجرد، درصد زنان بی

صیالت ا تحنسبت جمعیت بحس تعلق به مکان، مهاجرت، آموزش،  ،مشارکت شهروندان میزان
ت صد جمعیدر وردگان،درك محلی از خطر، درصد سالخنرخ باسوادی،  ،سوادعالی به جمعیت بی

آگاهی و درس  جمعیت بومی، نسبت وابستگی، آموزش،، زبان انگلیسی هایمعلول، مهارت
 از محل ضایتپذیری از تجارب گذشته، واکنش اضطراری در برابر زلزله، ارتبا  محلی، ر

 دیده و داوطلبشنیروهای آموزنگری در برابر سوانح، سکونت، آینده

ی
صاد
اقت

 

ها را قادر که آنطوریهواکنش و سازگاری افراد و جوامع ب
عد بر بیشت ؛به کاهش خسارات بالقوه ناشی از سوانح سازد

 دهدقابلیت حیات اقتصادی جوامع را نشان می

داری و ثبات انداز، پایپذیر در برابر زلزله، میزان پسامنیت، درآمد دریافتی مستمر، اموال آسیب
های سرمایه اندازهای وان، بیمه، پساقتصادی، وضعیت اشتغال، منابع درآمد، مالکیت ساختم
نیت شغل، شغل، ام پذیری منابع تأمینخانوارها، حمایت مالی نهادها در زمان وقوع زلزله، آسیب

یکاری، ، نرخ بمعیتنرخ اشتغال مردان، نرخ اشتغال زنان، بار تکفل، ملکیت خودرو به ازای ج
 جمعیت وابسته

ی
هاد
ن

 

و  ریزیبرنامهخطر، مرتب  با تقلیل  هایویژگیحاوی 
وسیله به آوریتابتجربه سوانح قبلی است. در اینجا 

فیزیکی نهادها  هایویژگیرواب  و عملکرد نهادها، نی مسکن، آموزش و آگاهی از ضواب  و ایم
قوانین و مقررات، تعامل نهادهای اعتماد به نظیر تعداد نهادهای محلی، دسترسی به اطالعات، 
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ظرفیت جوامع برای کاهش خطر، اشتغال افراد محلی در 
تقلیل خطر، برای ایجاد پیوندهای سازمانی و بهبود و 

اجتماعی در یک جامعه تحت تأثیر  هایسیستماظت از فح
 .گیردمیقرار 

، نحوه مدیریت یا واکنش به پذیریمسئولیتمحلی با مردم با نهادها، رضایت از عملکرد نهادها، 
تماد به نهادها، اعتبار به اخبار، اعمال نظرات شهروندان از سوی ، اعسوانح مثل ساختار سازمانی

 های مالی، آمادگی نهادها در برابر زلزلهنهادها، مشوق

ی
خت
سا
زیر

 

 ظیرنارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی از سانحه 
و  یپناهگاه، واحدهای مسکونی، تسهیالت سالمت

ها به آن و وابستگی هاجادهزیرساختی مثل خطو  لوله، 
 .شودمیدیگر  هایزیرساخت

الکیت، مدمت بنا، قاصلی، نوع مسکن، جنس مصالح، مقاومت بنا، کیفیت و  هایشریانتعداد 
باز  ، فضایمعابر اسکان موقت، استحکام خدمات عمومی، کیفیت کوچه ووساز، نوع ساخت
ه خدمات، بشده، دسترسی محل سکونت، فضای سبز، تراکم محی  ساخته هایساختمان

 آمیزمخاطره، نزدیک بودن به نواحی هاگسل ،دسترسی به نهادهای امدادرسان

reference: Norris,2008:136; Morrow,2008:4; Sherrib et al., 2010:237; Peek and stough,2010:1266, Nadarajan et al., 

2013:407; Ernstson et al.,2011:11; Chandra et al., 2011:15; Plough et al., 2013:4; Pietrzak et al., 2012:2; Springgate et 

al., 2014:4; Pingali et al., 2005:9; Sutton and Tobin,2012:4; Wolff and Haveman,2005:193; Pendall et al., 2012: 283; 

Wein and Rose,2011: 562; Walsh,2007:211; cutter,2008:601 

 

 محدوده موردمطالعه
ماری عمـومی کیلومترمربع است. بـر اسـاس نتـایج سرشـ 181قه یک شهر تهران و حریم آن دارای مساحتی حدود منط

هـران از سـمت هزار نفر است. منطقه یک شهر ت 494، جمعیت منطقه یک شهر تهران برابر 1395نفوس و مسکن سال 

باشد. منطقه یـک شـهر تهـران از طـرف می جوارهم 4و از سمت شرق با منطقه  3، از جنوب با منطقه 2ررب با منطقه 

 های البرز، از جنوب به بزرگراه شهید چمران حدفاصل دو راهـیمتری دامنه جنوبی کوه 1800شمال محدود به ارتفاعات 

ای بزرگراه ارتش، اهلل صدر و از ررب به اراضی رودخانه درکه و از شرق نیز به انتههتل آزادی و بزرگراه مدرس و پل آیت

 26ه و ناحیـ 10(. منطقه یک شهر تهران شامل 1شود )شکل انه آسفالت و منبع نفت شمال شرق تهران محدود میکارخ

های اصلی با قابلیت ایجـاد شده است. این گسل جز گسلمحله است. این منطقه در معر  خطر گسل شمال تهران واقع

ترین نقطـه تهـران، از کیلـومتر از شـمال شـرقی 75ت. گسل شمال تهران با طـول ریشتر اس 7ای با قدرت باالی زلزله

یابـد. ایـن گسـل در مسـیر خـود، سوی ررب امتداد میشده تا فرحزاد و حصارك و بعدازآن بهلشکرك و سوهانک شروع

 عنوان یکی از مناطقیک شهر تهران به این اساس، منطقه گیرد. برنیاوران، تجریش، زعفرانیه، الهیه و فرمانیه را در برمی

محیطی تهـران و زیسـتشده است )مرکـز مطالعـات آوری انتخابهای تابخصمنظور سنجش شاای باال بهبا خطر لرزه

 (.1380، بزرگ

 

 
 موردمطالعه. محدوده 1شکل شماره 

 هابحث و یافته
 ی شهریآورتاببعد اجتماعی 
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نی مورداستفاده قرار گرفت. نتـایج تحلیـل معرف عی 15معرف ذهنی و  25ی شهری آورتابمنظور تحلیل بعد اجتماعی به

، میزان توجه بـه یشتر در محلهی تمایل به اقامت بهامعرفنشان داد که باالترین امتیاز در بعد ذهنی به ترتیب مربو  به 

زلزلـه  ی ریرمحتمل بودن وقـوعهامعرفامتیاز به ترتیب مربو  به  نیترنییپاکیفیت مسکن و رضایت از محل زندگی و 

ر ی اجتماعی دآورتابشاخص نهایی  شهر تهران، همفکری و مشارکت محلی و میزان ارتبا  همسایگی نزدیک است.در 

آمده دسـتن بهمعرف است که از طریق پیمایش خانوار در سطح منطقه یک شـهرداری تهـرا 25بعد ذهنی حاصل تلفیق 

برای بعد  Tرزش آماره ااست.  13/3مقیاسی برابر  5است. میانگین امتیازات پاسخگویان در بعد اجتماعی در طیف لیکرت 

نان با سطح اطمی توانیم، T. بنابراین، با توجه به نتایج حاصل از آزمون باشدیم -598/5ی شهری برابر آورتاباجتماعی 

عی دارای وضـعیت ی شـهری در بعـد اجتمـاآورتـابی هاشـاخصاظهار نمود که منطقه یک شهر تهران بر اساس  99%

 (.2جدول ) باشدیمسبی منا
 

 آوری شهریای برای بعد اجتماعی تابنمونهتک T . نتایج آزمون2جدول شماره 

 3مقدار آزمون=

T آماره  درجه  
 آزادی

 سطح
 معناداری

اختالفات %95فاصله اطمینان  میانگین اختالفات  

Lower Upper 

598/5-  382 000/0  11802/0-  1595/0-  0766/0-  

 

 ی شهریآورتاب بعد نهادی

ی هـامعرف آمده نشـان داد کـهدسـتمعرف ذهنی استفاده شد. نتـایج به 20ی شهری از آورتاببرای تحلیل بعد نهادی 

ورژانـس انان از عملکـرد ی، اعتماد به قوانین برای حفظ نظم و رضـایت سـاکنشانآتشمیزان رضایت ساکنان از عملکرد 

سـئولین و ی سـاکنان بـه مهاخواسـتهیی و آمادگی شورا و شهرداری، میزان بیان ی کاراهامعرفدارای بیشترین امتیاز و 

 20ق دی حاصـل تلفیـشاخص نهایی در بعد نهـا .باشندیممیزان اعمال نظرات و مشارکت ساکنان دارای کمترین امتیاز 

نگین امتیـازات آمده اسـت. میـادسـتمعرف است که از طریق پیمایش خانوار در سطح منطقه یک شـهرداری تهـران به

ی آورتـابعـد نهـادی برای ب T. ارزش آماره باشدیم 55/2مقیاسی برابر  5پاسخگویان در بعد اجتماعی در طیف لیکرت 

اظهـار نمـود  %99طمینان با سطح ا توانیم، Tاست. بنابراین، با توجه به نتایج حاصل از آزمون  31/16شهری نیز برابر 

)جدول  باشدیممناسبی ی شهری در بعد نهادی دارای وضعیت ناآورتابی هاشاخصکه منطقه یک شهر تهران بر اساس 

3.) 
 

 آوری شهریای برای بعد نهادی تابنمونهتک T . آزمون3شماره  جدول

 3مقدار آزمون=

T آماره  درجه  
 آزادی

 سطح
 معناداری

میانگین 
 اختالفات

اختالفات %95فاصله اطمینان   

Lower Upper 

309/16  823  000/0  44878/0  3947/0  5029/0  

 

 ی شهریآورتاببعد زیرساختی 

معرف عینی استفاده شد. نتایج تحلیـل نشـان داد  4معرف ذهنی و  20ی شهری از آورتابمنظور تحلیل بعد زیرساختی به

براتی و ی خطو  تلفن همراه، رضایت از کیفیـت خـدمات مخـادهسیسروی رضایت از کیفیت هامعرفکه در بعد ذهنی، 

ی دسترسی بـه نقشـه مسـیر و محـل هامعرفرضایت از کیفیت برق و تأسیسات برقی به ترتیب دارای بیشترین امتیاز و 

امتیـاز  نیترنییپـاتخلیه جمعیت، دسترسی به محل اسکان موقـت و میـزان دسترسـی بـه نهادهـای امدادرسـان دارای 
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معرف است که از طریق پیمایش خـانوار در سـطح  20ل تلفیق ی در بعد زیرساختی حاصآورتابشاخص نهایی  .باشندیم

 5آمده است. میـانگین امتیـازات پاسـخگویان در بعـد زیرسـاختی در طیـف لیکـرت دستمنطقه یک شهرداری تهران به

 . بنـابراین، بـرباشـدیم -137/3ی شهری نیز برابـر آورتاببرای بعد زیرساختی  Tاست. ارزش آماره  07/3مقیاسی برابر 

اظهار نمـود کـه منطقـه یـک شـهر تهـران بـر اسـاس  %99با سطح اطمینان  توانیم، Tاساس نتایج حاصل از آزمون 

 (.4جدول ) باشدیمی شهری در بعد زیرساختی دارای وضعیت نسبتاً مناسبی آورتابی هاشاخص
 

 آوری شهریای برای بعد زیرساختی تابنمونهتک T آزمون .4 شماره جدول

 3ون=مقدار آزم

T آماره  درجه  
 آزادی

 سطح
 معناداری

میانگین 
 اختالفات

اختالفات %95فاصله اطمینان   

Lower Upper 

137/03-  382 002/0  07434/0-  1209/0-  0277/0-  

 

 ی شهریآورتاببعد اقتصادی 

وهش نشـان داد کـه پـژ معرف عینی استفاده شد. نتایج 7معرف ذهنی و  10ی شهری از آورتابدر تحلیل بعد اقتصادی 

ه امتیـاز بـ نیترنییپاامنیت محله و  در برابر زلزله و میزان ریپذبیآسی اموال هامعرفباالترین امتیاز به ترتیب مربو  به 

ر زمین وقوع ادهای مالی دی تحت پوشش بیمه بودن ساکنان در برابر زلزله و امید به حمایت نههامعرفترتیب مربو  به 

ر سطح منطقه یک دمعرف است که از طریق پیمایش خانوار  10هایی در بعد اقتصادی حاصل تلفیق شاخص ن زلزله است.

 48/1مقیاسی برابـر  5آمده است. میانگین امتیازات پاسخگویان در بعد اقتصادی در طیف لیکرت دستشهرداری تهران به

یج حاصـل از بـر اسـاس نتـا . بنابراین،باشدیم 67/29ی شهری نیز برابر آورتاببرای بعد اقتصادی  Tاست. ارزش آماره 

ی شـهری آورتابی هاشاخصاظهار نمود که منطقه یک شهر تهران بر اساس  %99با سطح اطمینان  توانیم، Tآزمون 

 .(5جدول ) باشدیمدر بعد اقتصادی دارای وضعیت نامناسبی 
 

 هریآوری شای برای بعد اقتصادی تابنمونهتک T . آزمون5جدول شماره 

 3مقدار آزمون=

T آماره  درجه  
 آزادی

 سطح
 معناداری

میانگین 
 اختالفات

اختالفات %95فاصله اطمینان   

Lower Upper 

670/29  382 000/0  52480/0  4900/0  5596/0  

 

ختی دی، نهـادی و زیرسـای شهری در چهار بعـد اجتمـاعی، اقتصـاآورتابی هاشاخصبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل 

زیرسـاختی  ی شهری در دو بعـد اجتمـاعی وآورتابی هاشاخصر اساس بتوان بیان نمود که منطقه یک شهر تهران یم

 باشد.یمدارای وضعیت نسبتاً مناسبی بوده و در دو بعد نهادی و اقتصادی دارای وضعیت نامناسبی 

 

 ی در بعد ذهنیآورتابتحلیل فضایی 

معرف در منطقـه یـک شـهرداری  75نهادی، اقتصادی و زیرساختی و با استفاده از  آوری ذهنی با چهار بعد اجتماعی،تاب

آمده در بعد ذهنی حاکی از آن است که بیشتر محالت منطقه یک در دستتهران موردبررسی قرارگرفته است. اطالعات به

لنجـک، بـاف فـردوس و محله منطقه یک شـهرداری تهـران، محلـه و 26آوری قرار دارند. در بین وضعیت نامطلوب تاب

چنین دسترسی به معابر اصلی بـرای زعفرانیه به دلیل فضای باز و دسترسی مناسب به خدمات عمومی و امدادرسان و هم

آورتری نسبت به گالب تر به سطح محالت، شرای  تابرسانی مطلوبچنین خدماتتخلیه محله در زمان وقوع زلزله و هم
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هایی از چیـذر و قیطریـه بـه دلیـل وجـود دزاشیب، امامزاده قاسم، حصار بوعلی و قسمتدره، درکه و اوین دارد. محالت 

ساکنان قدیمی و همچنین آموزش مداوم و وضعیت اقتصادی مناسب، در شـرای  بحرانـی زلزلـه بهتـر از محـالت دیگـر 

چنین دسترسـی بـه نهادهـای هایی از سوهانک و ازگل به دلیل فضای باز و همتوانند، عمل کنند. محله اراج و قسمتمی

ها و دارآباد دارند. در منطقه یـک بـه تری نسبت به محالتی مانند شهرك گلامدادرسان و خدمات درمانی، شرای  مناسب

کـه در طوریتـوان درون محـالت مشـاهده کـرد؛ بهای، تضـاد بسـیار زیـادی را میدلیل تفاوت بسیار زیاد درون محلـه

های پـایینی محـالت، و گالب دره محالت در شرای  نامناسبی قرار دارند، ولی در قسمت های شمالی درکه، دربندقسمت

 توان مشاهده نمود.تری را میآوری مناسبشرای  تاب
 

 
 ی در منطقه یک شهرداری تهرانآورتابی داغ بعد ذهنی هالکه. نقشه 2شکل شماره 

 

 آوری در بعد عینیتحلیل فضایی تاب

است. محالت اوین، درکه و  تهقرارگرف موردبررسیمعرف  29بعد اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی و  3عینی با  آوریتاب

معیت، ابستگی جودن نسبت وباز ولنجک و سوهانک به دلیل جمعیت کم، پایین بودن تراکم جمعیتی، پایین  هاییقسمت

ر محالت ت به سایبیشتر نسب ار و مالکیت، پایین بودن بعد خانوسوادبیباال بودن میزان تحصیالت عالیه به جمعیت 

از  هاییقسمتراج، ا، محمودیه، چیذر، . محالت امامزاده قاسم، دربند، زعفرانیه، ولنجک، دزاشیبباشندمی آورترتاب

بودن  وار، باال بودن بعد خانو شهرك نفت به دلیل بافت قدیمی، باال آبادرستم، هاگلشهرك محالتی، ازگل، شهرك 

 (.3ل قرار دارند )شک آوریتابعیت و باال بودن جمعیت وابسته در شرای  نامناسب تراکم جم
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 ی در منطقه یک شهرداری تهرانآورتابی داغ بعد عینی هالکهنقشه  .3شماره شکل 

 

 

 گیرینتیجه
ود آمـادگی ساخت هستند؛ به همین دلیـل، در صـورت نبـهای انسانارلب شهرها محل تراکم بسیار زیاد جمعیت و پدیده

شوند. از طرف دیگـر، اینکـه برای مقابله در برابر بالیا، در صورت وقوع بالیا خسارات جانی و مالی بسیاری را متحمل می

مردم چگونه برای مقابله، واکنش و فائق آمدن بر فشار طبیعی، فشار تکنولوژی و یا هرگونه فشار زیاد، مهیا شوند، مرتب  

وقوع یک بالی بزرگ آن جامعه به چه میزان قادر است که خود را به حالت اول بازگرداند  با این موضوع است که پس از

های بزرگ در تهـران، در آینـده نزدیـک بایـد های بازگشت زلزلهبا توجه به بررسی دوره (.137:1396،همکاران)امیری و 

شـده، منطقـه یـک شـهرداری ه مطالعات انجامچنین با توجه بای با شدت باال در مقیاس ریشتر را داشت. همانتظار زلزله

آوری منطقه یک را در ابعـاد پذیر شهر تهران است که این مسئله، تحلیل و بررسی میزان تابتهران یکی از مناطق آسیب

آوری شـهری در چهـار های تـابنتایج تحلیل شاخص سازد.مختلف اجتماعی، نهادی، زیرساختی و اقتصادی ضروری می

اقتصادی، نهادی و زیرساختی با تلفیق ابعاد عینی و ذهنی نشان داد که در بعـد اجتمـاعی بـاالترین امتیـاز  بعد اجتماعی،

تـرین میـزان امتیـاز مربـو  بـه مربو  به رضایت از محل زندگی، تمایل به اقامت بیشتر، توجه به کیفیت مسـکن و کم

بعد نهادی باالترین امتیاز مربو  به اعتماد به قـوانین باشد. در آموزش، ارتبا  همسایگی و همراهی محلی و مشارکت می

نظر ترین امتیاز مربو  به میزان اعمالباشد و در مقابل کمنشانی و اورژانس میبرای حفظ نظم و رضایت از عملکرد آتش

امـداد محلـه، هـای شهروندان از سوی نهادهای نهادی و دولتی، اعتماد به نهادهای محلی و دولتی، آگاهی از وجود گروه

پذیر و اعتماد به نهاد و میزان جوابگویی نهادهای خدماتی است. در بعد اقتصادی باالترین امتیاز مربو  بـه امـوال آسـیب

باشد. در بعد زیرساختی بـاالترین امتیـاز مربـو  بـه کیفیـت انداز و حمایت نهادها میترین امتیاز مربو  به میزان پسکم

آموزشی و در مقابل کمترین امتیاز معطوف به میزان دسترسی به محوطه باز و نقشه تخلیه خدمات و دسترسی به خدمات 

آوری پـایین و عـدم آور، تـابآور، تابآور، نسبتاً تابطبقه شامل کامالً تاب 5آوری در منطقه بر اساس وضعیت تاب است.

آوری متفـاوتی ده این است که محالت، توان تـابدهنآوری نشانآوری تقسیم شد. نتایج حاصل از ابعاد چهارگانه تابتاب

های متفـاوت اقتصـادی، آوری با توجه به موقعیت و ویژگیهای تابچنین، هر یک از شاخصنسبت به یکدیگر دارند. هم

دهنده در حـال باشد که نشـانمی 88/2کنند. میانگین امتیاز در بعد اجتماعی اجتماعی، نهادی و زیرساختی با هم فرق می

دهنده باشـد کـه نشـانمی 45/3باشد. میانگین امتیاز بعد نهادی برابر با آور شدن محالت منطقه در بعد اجتماعی میتاب

ها میـزان تـرین مؤلفـهباشـد. در بعـد اقتصـادی مهمعدم رضایت ساکنان منطقه از عملکرد نهادهای دولتی و محلـی می

شد که ایـن بامی 52/3باشد. میانگین امتیاز بعد اقتصادی برابر با می پذیری منابع تأمین شغل، امنیت شغل، مالکیتآسیب
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آوری در شرای  نسبتاً نامناسبی قـرار دارد. میـانگین امتیـاز بعـد باشد و ازلحاظ تابپذیری اقتصادی میامتیاز نشانه آسیب

ها در منطقـه باشد. کیفیت ساختمانآور شدن منطقه میباشد که این میزان نشانه در حال تابمی 92/2زیرساختی برابر با 

یک به دلیل قدیمی بودن این محالت در شرای  نامناسبی قرار دارد. محالتی مانند چیذر، درکه، دربند و قیطریه به دلیـل 

سـازی در چنـین بلندمرتبهتری نسبت به محـالت دیگـر دارنـد. همهای فرسوده و قدیمی شرای  نامناسبوجود ساختمان

پذیری و گردد که این پارامتر نیز موجـب افـزایش آسـیبجب تراکم جمعیت و از بین بردن فضای بازمیسطح محالت مو

های داف در منطقـه یـک منظور شناسـایی لکـهتحلیل فضایی تلفیق ابعـاد عینـی و ذهنـی بـه شود.آوری میکاهش تاب

آباد، ازگـل، شـهرك دیـه، اراج، چیـذر، رسـتممورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که محالت دربند، زعفرانیـه، محمو

 آوری قرار دارند.ها، شهرك شهید محالتی، امامزاده قاسم و شهرك نفت در شرای  نامناسب ابعاد ذهنی و عینی تابگل

 شنهادهایپ

 افزایش آموزش و آگاهی ساکنان جهت آمادگی در برابر زلزله و موقعیت تهران، 

  شهرداری تهران 1بیمارستان و مدارس منطقه افزایش کیفیت خدمات عمومی مانند، 

 تهران 1های محله از سمت شهرداری منطقه گیریدخالت مردم در تصمیم، 

 افزایش آگاهی ساکنان محله نسبت به ضواب  ساختمان و اطالعات خطر، 

 ایهای امداد محلهافزایش آگاهی ساکنان محله نسبت به گروه، 

 شهر تهران 1رسوده منطقه فسازی و نوسازی مسکن برای محالت های مالی برای مقاومافزایش مشوق، 

 افزایش فضای باز در سطح محله برای اسکان موقت و پناه گیری، 

 های با عر  کمکم و خیابانسازی در محالت متراجلوگیری از بلندمرتبه، 

 نوسازی بافت فرسوده محالتی مانند دربند، درکه، چیذر، 

 شهرداری تهران 1محالت منطقه  افزایش کیفیت خدمات شهری در، 

 انداز ساکنان برای شرای  بحرانیتشویق پس، 

 ای جهت همبستگی و ارتبا  بیشتر ساکنان با یکدیگرهای محلهایجاد گروه، 

 

 تقدیر و تشکر

 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 
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