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 چکیده

ها شاخص  شود که یكی از این مؤلفههای مختلفی در چارچوب آن گنجانده می آوری شهری موضوعی کالن است که مؤلفهتاب

گیرد. از طرفی در میان  حیاتی شهر را در بر می های زیرساختمحیطی است. شاخص کالبدی محیطی ناب آوری شهری بیشتر  -کالبدی

ها برخوردار است. هدف این آوری این شاخص از اهمیت بیشتری در مواجه با بحران تاب ...های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شاخص

آباد شمالی و فردوسی  تهران با تأکید بر محالت تجریش، جنت های شهریآوری در بافتتاب محیطی  -کالبدیمقاله سنجش شاخص 

اثرگذار در تاب محیطی  -کالبدیهای  مقاله ازنظر شاخص است. سؤال اصلی مقاله این است که وضعیت محالت مورد مطالعه در این

تحلیلی است که دران سعی خواهد شد با استفاده از  -چگونه است؟ روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی های شهریآوری بافت

د بررسی پژوهش پرداخته شود. ها و مطالعات صورت گرفته و مشاهدات میدانی به تحلیل و تبیین موضوع مور واقعیات موجود در کتاب

آوری با بحران مواجهه است و دغدغه بسیاری از مدیران کالن و خرد شهر  دهد که اوالً شهر تهران از لحاظ تاب نتایج این مقاله نشان می

آوری  یت تابآوری این شهر است و ثانیاً این که از بعد کالبدی محیطی وضع تهران کم کردن از شدت و درجه این وضعیت بحرانی تاب

بار حساس  که مخصوصاً به یک حادثه فاجعه دوام کمهای  شامل خانه ،پذیر های آسیب زیرساخت نماید.تر می شهر تهران به مراتب بغرنج

 مهم مانند مقدارکالبدی متغیرهای این مقاله گویای این واقعیت است که شهر تهران و محالت مورد بررسی از لحاظ  جینتا هستند.

های فیزیكی نظیر تعداد خطوط لوله،  و همچنین سیستمتأمین مواد حیاتی پس از سوانح و  های پیش از حادثه های اصلی برای تخلیه شریان

، مقاومت بنا، آپارتمانی(، جنس مصالح -)ویالیی مسكننوع ونقل، کاربری زمین،  های حیاتی و بحرانی، شبكه حمل ها و زیرساخت جاده

ها، فضای باز ساختمان محل سكونت، فضای سبز، تراکم محیط ساخته  ، ارتفاع ساختمانمالكیت، نوع ساخت و سازا، و قدمت بنکیفیت 

خصوصیات ژئوتكنیک، شیب(، شدت و تكرار مخاطرات، شناسایی ) های جغرافیایی ، ویژگیپتانسیل دسترسی/تخلیه، نوع مسكنشده، 

 آوری بسیار ضعیفی دارد. پذیر، نزدیک بودن به نواحی تاب طق آسیبها، دور شدن از منا های امن، شناسایی گسل مكان

 شهرها. تهران، كالن های شهریآوری، بافت، تابمحیطی  -كالبدیشاخص واژگان كلیدی: 

                                                                                                                                                                
 abbas.arghan@yahoo.com(نویسنده مسئول) -7
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 مقدمه

نوع آن را در ایران  88شده در جهان،  نوع حادثه شناخته ۱8خیز در جهان است که از  کانون حادثه71ایران یکی از 

المللی جمعیت صلیب  بوده یا خواهیم بود. بر اساس گزارش اثرات سوانح در جهان توسط فدراسیون بینشاهد 

سرخ، ایران به لحاظ سانحه خیزی پس از چین، هند و بنگالدش در رتبه چهارم کشورهای آسیایی قرار دارد. با 

 رضایی،) شود می محسوب  ار هوشمندانههای طبیعی اقدامی بسی آگاهی از این واقعیت آمادگی برای مقابله با بحران

های طبیعی مورد بررسی  تر هریک از شهرهای ایران را ازنظر آمادگی برای مقابله با بحران اگر با نگاهی جزئی. (7833

رود. موضوعی که در رابطه با  ترین شهرهای ایران به شمار می شهر تهران ازجمله پراهمیت قرار دهیم، کالن

. است شهری آوری تاب بحث است، کرده پیدا ای ویژه  بینی امروزی اهمیت ر جهانِ غیرقابل پیشهای طبیعی د بحران

 و ها خانه در آن مردم زیرا است، رسیده میزان کمترین به بالیا آن در که است شهری بالیا، برابر در آور تاب شهر

 کنند؛ بدون آن کند، زندگی می هایی که از قوانین ساختمانی معقول پیروی می منظم و زیرساخت خدمات با هایی محله

دار  های شیب خیز و زمین های سیل قاعده روی دشت های بی سازی که در آن به دلیل کمبود اراضی مناسب، خانه 

های  و تقویت تواناییپذیری شهرها  هدف از این رویکرد کاهش آسیب. (7833 رضایی،) باشدصورت گرفته 

شهروندان برای مقابله با خطرات ناشی از تهدیدات، نظیر وقوع سوانح طبیعی است. اصل پایه در بسیاری ازنظریات 

مدار  همکاری دولت و مردم در هماهنگی با یکدیگر از طریق سیستم جامع و قانون»موجود در مدیریت بحران 

برد صحیح این سیستم مدیریت و قوانین موجود در آن بتوان آمادگی و ای که با کار گونه است، به« مدیریت سوانح

آوری افراد در مقابله با بحران را ارتقا داد. با پذیرش این اصل اساسی در مدیریت بحران نقش مدیران شهری در  تاب

 .شود آورسازی تهران مشخص می فرآیند تاب

آورسازی شهر برداشته  های استوارتری در راستای تاب ی گامگیری از دانش نخبگان داخل های اخیر و با بهره در سال

ها، تغییر دیدگاه مدیران، مسئوالن و کنشگران شهری از دیدگاه سنتی )بحران محور( به  شده است. یکی از همین گام

د. در آوری( است. دیدگاه بحران محور، نگاهی تقدیرگرایانه به مقوله بروز بحران دار سمت دیدگاه پیشگیرانه )تاب

کنند و تسلیم شرایط  ها و مردم بروز بحران و سوانح طبیعی را امری عادی و مشیتی تلقی می این دیدگاه دولت

مانند و به محض بروز نسبت  ها می شوند. چنین جوامعی تنها منتظر بروز سوانح و بحران احتمالی بروز حوادث می

گردد؛ لذا تأکید آن بر  نفعالی است و پس از وقوع به دنبال پاسخ میکنند. در اصل این دیدگاه ا به مقابله با آن اقدام می

آوری رویکرد عدم تسلیم در برابر  که در دیدگاه تاب مجموعه اقدامات حین و پس از وقوع بحران است، درحالی

 بسیج با مردم و ها دولت  شود تا ها است، وجود دارد. در همین راستا تالش می آنچه حاصل از اثر این بحران

 .(7833 رضایی،) کنندها و سوانح را ایجاد  سازی جامعه، بستر مقاومت در برابر بحران تجهیزات و آماده و امکانات

هاست. در  ریزی دقیق و قانونی برای مقابله با آن و برنامه« زندگی با حوادث»اصل اساسی در این چارچوب نظری 

خورد، به همین جهت در این نوع  نگری و اندیشمندی در رابطه با شرایط آینده به چشم می این دیدگاه نوعی آینده

آوری  شود. حال سؤال اینجاست که آیا تاب ح مینگرش ناخودآگاه بحث مدیریت ریسک و کاهش اثرات بحران مطر

پذیر است؟ در جواب به این سؤال پاسخی واضح وجود دارد و آن پاسخ  شهر تهران تنها با تغییر دیدگاه امکان کالن

آوری شهر تهران تلقی کردیم، اما بدان معنا نیست که  که تغییر دیدگاه را گامی مؤثر در تاب خیر است. با وجود آن
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 و دیدگاه این کردن عملی تر مهم موضوع بلکه است، یافته خاتمه حوزه این در شهری کنشگران و  دیرانکار م

 .ران انجام گیردای شهرهای سایر در آن پیرو و تهران شهر در آن سازی پیاده راستای در باید که است اقداماتی

 ایجاد را ریشتر 3 تا 1 بزرگی به ای لرزه زمین وقوع پتانسیل لحظه هر که گسل 11 از بیش رویاستقرار شهر تهران 

 و مدیران پیشگیرانه اقدامات و زمان اهمیت میان این در و کند می دشوارتر را تهران شهر آوری تاب مسیر کند، می

ها در صورت فعال شدن موجب از بین رفتن بیش از  شود. این گسل خص میمش پیش از بیش شهری ریزان برنامه

 های طبیعی در جهان رقم خواهد خورد. این در ترین رخداد بار در تهران خواهند شد و یکی از فاجعهمیلیون نفر  یک

تر و فاقد ایمنی است و همین مورد هشداری  وسازهایی ناپایدار شهر تهران روزانه شاهد ساخت حالی است که کالن

اطن ناپایدار در زمان زلزله تبدیل به جدی برای مدیران شهری است، چرا که این بناهای به ظاهر مدرن اما در ب

های   در محالت و محدوده. (7833 رضایی،) شدها تن از شهروندان تهرانی خواهد  گورستان هزاران و حتی میلیون

پهنه  در میلیون نفر 1)سکونت ها سکونتگاه ینیناکارآمد شهری به دالیل متعددی چون: شرایط خاص سکونت گز

آوری کالبدی، اجتماعی،  نفر(، ضعف مقاومت و تاب 0111باالی  یتشهر جمع ۱7اال در خیزی باال و خیلی ب لرزه

خدمات، تراکم باالی جمعیت، وقوع حوادث  های دسترسی و محیطی، وضعیت نامناسب شبکه اقتصادی و زیست

 برای وقوع فاجعه انسانی خواهند بود. یطبیعی تهدیدی جدی و اساس

آباد شمالی  محالت تجریش، جنت های شهریآوری در بافتتاب محیطی  -یکالبدهدف این مقاله سنجش شاخص 

و فردوسی شهر تهران است. سؤال اصلی مقاله این است که وضعیت محالت مورد مطالعه در این مقاله ازنظر 

چگونه است؟ روش مورد استفاده در این مقاله  های شهریآوری بافتاثرگذار در تاب محیطی  -کالبدیهای  شاخص

ها و مطالعات صورت گرفته  تحلیلی است که دران سعی خواهد شد با استفاده از واقعیات موجود در کتاب -توصیفی

 و مشاهدات میدانی به تحلیل و تبیین موضوع مورد بررسی پژوهش پرداخته شود.

 رویکرد نظری

  و انضباط  نظم  آوری برگرفته از تاب. و شهرسازی است  شهری  ید در مطالعاتآوری شهری یک مفهوم نسبتاً جد تاب

مقاومت در برابر یک شوک، فاجعه و بیماری و بـهبود   برای  بیولوژیکی است که توانایی ارگـانیسم یـک سـیستم

انداز  چشم  از  ی شهری راپذیر آوری یا انعطاف تعریف تاب  کلی  صورت  نتیجه به  در.  گردد یـافتن از آن تعیین می

  ای از شوک و تنش برابر سیل گسترده  در  بحران شهری به توانایی یک منطقه یـا نـظام شـهری جهت مقاومت

 کنندتوانند نقش مراکز زندگی جمعی را ایفا  شهری به بهترین وجه می  فضاهای  چراکه امروزه. توان تعبیر کـرد می

 .(20: 7830،  و همکاران  )چراغی
 آوری: برخی تعاریف تاب1جدول 

Timmerman, 

1981 
 است. زیمخاطره انگای آوری ظرفیت یک سیستم یا بخشی از آن برای جذب و بازیابی پس از وقوع حادثهتاب

Mileti 1999 ها، توقف در تولید و یا کاهش کیفیت زندگی شود و بدون دریافت جامعه قادر به تحمل سوانح طبیعی شدید است بدون آنکه دچار خسارات عمده، آسیب آوری به این معناست کهتاب

 کمک زیاد از بیرون جامعه.

Adger, 2000 آید.می به وجودیی است که در نتیجه تغییرات اجتماعی، سیاسی و... ها بیتخرها و جوامع برای انطباق با فشارهای خارجی و قدرت گروه 

Buckle et al, 

2000 
بعدی، د صورت  وهلهپذیری بلکه ظرفیت جلوگیری و کاهش خسارات و سپس، در  شود. نه تنها فقدان آسیبپذیر میکه موجب کاهش آسیب ها رساختیزو  هاجوامع، آژانسکیفیت مردم، 

 و سپس ر وهله سوم بازیابی از تأثیرات در جامعه تا حد ممکن دئالیاها، نگهداری شرایط بروز آسیب

Paton et al, 

2000 
 تا سطحی فراتر از توانایی فردی مورد انتظار و تجربیات گذشته. شناسانه روانو رشد است، توانایی برای ایجاد ساختارهای  آوری روند فعالی از خود اصالحی، تأمین آگاهانه منابعتاب

Pelling 2003  زیآم مخاطرهی ها تنشتوانایی بک عامل اجتماعی برای مقابله با یا انطباق با 
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 یزنواحی خطر خ  در  های مختلف مردم ساکن گروه  پذیری آسیب  دهد که نشان می  دنـیا  در  العات انـجام شـدهمط

  های ناشی و آسیب است  متفاوت  ها در نقاط مختلف شـهر، بـسته به سطح زندگی و وضعیت اجتماعی و فیزیکی آن

را تحمیل کرده و قابلیت بسیار باالیی برای تبدیل   های زیادی غافلگیری مسئوالن، هزینه  بـر  عـالوه  آن هـمواره  از

آن   و زمینۀ  میزان  به  ، بنا ، اقتصادی و فرهنگی را دارا است. همچنین سیاسی  ها اعم از شدن به انـواع دیگـر آسـیب

امروزه، تحلیل و افزایش (. 388-381 :7838و همکاران،  احـمد معظم) بـگیردبـه خـود   متفاوتی  های تواند جهت می

ای در حیطۀ  به حوزه مـهم و گـسترده  طبیعی  مخاطرات  پذیری در برابر آوری و در مقابل کاهش آسیب تاب

 (. 728-7۱2 :7837 ،ایزدخواه )استوار است  شده  تبدیل  مخاطرات  و مدیریت  ریزی برنامه

وضعیت  رسان پذیری بر حسب مـبانی مـتفاوتی مـانند درجه زیان و آسیب حاصل از یک پدیده بالقوه آسیب آسیب 

تـعریف شده است. در  مـحیطی -ای از یک سیستم زوجی انسانی و خصیصه اقتصادی –و موقعیت اجتماعی 

پذیری بر نـقش مـتقابل جـامعه و طبیعت تأکید  سیبدر تحلیل و کاهش آ مجموع، امروزه بر مبنای نگرش ترکیبی

واژه  .ها و یا فضای خاصی از جوامع و یا منطقه تمرکز یابـد افراد، گروه  بین  پذیری نباید در شود. بنابراین، آسیب می

ژه آوری واژه جدیدی نیست و پیش از این بیشتر بر مسائل محیط زیستی نظارت دارد. چند وقتی است که از وا تاب

ای که در خود ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست  گردد. واژه آوری در حوزه شهری هم استفاده می تاب

محیطی و تا حدودی کالبدی را جای داده است. در حوزه شهری پیش از این با بحث صدمه پذیری برابر مخاطرات 

آوری مفاهیم ماهوی را  که تاب شود؛ در حالی بدی میهای فیزیکی و کال مواجه بودیم؛ اما این واژه بیشتر شامل بحث

 (.7771 :7838و همکاران،   اسکندری) استهم در خود جای داده 

 افتد یدر یک شهر اتفاق م یا در واقع باید بدانیم اگر مخاطره و تشکیل نشده است ها یرساختشهر، فقط از بناها و ز

ها را  ها کالبدی است. در واقع اگر این بخش که یکی از این بخش زند یهای مختلفی صدمه م این مخاطره به بخش

 –های اقتصادی، امور اداری  آن بحث عالوه بر .گیرند یقرار م ها یرساختبندی نماییم ابتدا بناها و بعد از آن ز دسته

دمه هستند که در یک مخاطره ص دیگر های بخش از زیست محیط و اجتماعی فرهنگی، ی،شناخت روان سیاسی،

شود؛ یکی در وجه مادی که  پذیری در دو وجه تولید می توان اظهار داشت که حتی این آسیب بینند و به شکلی می می

رخ دهد،  یسوز عنوان مثال اگر در یک جنگل آتش قابل مشاهده است وجه دیگر آن خسارات معنوی است. به

 توان یبین رفتن منابع طبیعی و حتی به دنبال آن م تبعات دیگری هم ممکن است داشته باشد مانند آلودگی منطقه، از

 بدهدها در جنگل استوار بوده است و اتفاقات دیگری که ممکن است رخ  شاهد مهاجرت مردمی بود که معیشت آن

 (.707-781 :7832و همکاران،   طهرانی  ئی حمزه)

برابر حوادث طبیعی و انسان ساخت  های زیستی ما در در زمینه شهرسازی باید به سویی پیش برویم که مجتمع 

مجاری و . بایستی گوییم که آن جامعه تاب آور است صدمه کمتری ببیند. هر چه به این سمت پیش برویم، می

آوری بیندازد را شناسایی نماییم تا در برابر حوادث کمترین  تواند شهر را صدمه پذیر کند و از تاب منافذی که می

شهر شامل . تواند جنبه مادی و معنوی داشته باشد می ها یتاین فعال یعتاًپیش بیاید. طب انهایم یتوقفه در روند فعال

که در بعد اجتماعی و  دهند یرا انجام م هایی یتها در بناها فعال سه بخش انسان، فعالیت و بنا است و در واقع انسان
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فردی است و باید برای این ترکیب تدابیری اتخاذ شود تا در اثر مخاطرات حداقل صدمه را ببیند و اگر هم آسیبی به 

 (.30-31 :7838 خرازی،) کندوجود آمد به بهترین شکل، خویش را ترمیم 

روی زمین عنوان مثال زمین لرزه سبب لرزش زیر و  هرکدام از مخاطرات خصوصیات مختص به خویش را دارد به 

گرفتگی و طوفان هم همین طور هستند. بر خالف ظاهر  آب گردد که خسارات مختص به خویش را دارد. سیل و می

، تالش بر این است که پیش از بروز سانحه، کارهایی صورت گیرد که هنگام بازسازی هزینه کمتری آوری تابنام 

در آغاز باید اقدام به شناسایی مخاطرات نماییم و بر  ینتولید شود و آن تاب آور کردن مجتمع زیستی است. از ا

هر کدام از مخاطرات  یها نماییم. گاهی چاره یرپذ انسان را بر مبنای هرکدام انعطاف های یتمبنای آن فرم شهر و فعال

 شهرها پیچیده تواند با سایر مخاطرات متضاد باشد و این یکی از مسائلی است که کار را به خصوص در کالن می

و فرم شهر و فعالیت انسان را بر  پردازیم یها در اثر مخاطرات مختلف م در این راستا ما به شناسایی صدمه .کند یم

گردد که با عنایت به آن  با بررسی تمام مخاطرات، ماتریسی تولید می یتمبنای آن باید در نظر بگیریم که درنها

 (.38-3۱ :7833خلعتبری و بهاری،) گرفتطرح بازسازی بعد از سوانح را در نظر  توان یم

صورت گیرد تا بهترین استفاده  یا گونه است و این کار باید به یابی آوری در شهر مکان عوامل تاب از نخستین مسئله

که  یا . دومین نکتهزنیم یداشته باشیم. در عین این که حداقل صدمه را به منابع طبیعی م بوم یسترا از طبیعت و ز

و بناهای ما  ها یتاست یعنی هر چه فعال ییو تمرکززدا یساز آوری در نظر داشته باشیم پراکنده تابباید در مورد 

باید  ییو تمرکززدا یساز نسبت به همدیگر تمرکز و تراکم کمتری داشته باشد تلفات کمتری خواهیم داشت. پراکنده

صالح کاربری زمین از ا .توجه قرار گیرد جامع مورد یها در ابعاد انسانی و ساختمانی در نظر گرفته شود و در طرح

شهری تالش نماییم که فضاهای وسیع و باز داشته باشیم و معابر باریک را  های یمسائل دیگر است و باید در طراح

 پور و داداش) بیاوریمبه وجود  هایمان ییم و ترکیبی از فضاهای گسترده، سبز و وسیع با کاربرنبه حداقل برسا

 (.18-3۱ :783۱ی، عـادل

و  استاندارد مورد نیاز با خدمات به شکلی شهروندان شهری از نکات دیگر است یعنی باید برای خدمات توسعه 

باید این قابلیت را داشته باشد که بتوان در شرایط  خدمات ایمنی باال تدارک دیده شود و از سوی دیگر این

 یرزمینخدماتی باشد که در ز های یرساختتواند یکی از ز مترو می عنوان مثال ها بهره برد. به اضطراری هم از آن

از آن برای اسکان اضطراری بهره برد کاری که در زمان جنگ جهانی بارها در لندن  توان یاست و بعد از زلزله م

آوری  در تاب یدحیاتی را از عوامل دیگر مورد تأک های یانزیرساخت و شر یها طراحی منعطف شبکه .انجام شد

ها صدمه دید  باید به شکلی انعطاف داشته باشند تا اگر بخشی از آن ها یرساختمعنای آن این است که ز است که

ها و  ها، تابلوها، راه نکته ششم بحث مبلمان شهری است. در شهر انواع چراغ .دیگر از حرکت بازنماند یها بخش

باشد که حداقل آسیب را در حوادث داشته  ییها شود و در مکان هوایی وجود دارد که باید مستحکم سازی یها پل

. مهندسی نما همگردد و  باشند. ضمن اینکه حتی در اجرای نماهای ساختمان امروزه هم به استقامت اهمیت داده می

د اضطراری است که نبای های یمسائل خروج ینتر در زمان حادثه برای این که تلفات به حداقل برسد یکی از مهم

 هاست و راه بستهکه پله فرار دارند اما یا قفل هستند یا اینکه وسایل در مسیر آن بینیم یها م قطع شود. در ساختمان

 (.783۱ رجایی،) استشده  



 8931بهار دوم، شماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  443

 مطالعه موردمحیط 

 و شمالی عرض درجه 81.2 تا 8۱ بین مربّع، کیلومتر 70337 حدود وسعتی با تهران، شهر مرکزیت به تهران استان

جنوب  از قم، استان به جنوب از مازندران، استان به شمال از استان اینشده است.  واقع شرقی طول درجه 28 تا 21

 .است محدود سمنان استان به شرق از و البرز استان به غرب از مرکزی، استان به یغرب

 
 : موقعیت کشوری شهر تهران1نقشه 

(https://wiki--travel.com) :منبع 

 و شهری نقاط در 70۱20081 که است بوده  نفر 78011181 بر بالغ 7832 سال سرشماری طبق استان این جمعیت 

به  نیز ایران کشور پایتخت تهران شهر. است تهران شهر استان این مرکز هستند. ساکن روستایی نقاط در 37۱133

ه. ق. تهران روستایی کوچک در نزدیکی شهر ری بود. تهران شهری بود که در  311تا پیش از سال  .رود میشمار 

 تهران به ری مردم از زیادی جمعیت مغولها در امان باشد. با حمله  ها و هجوم زیر زمین قرار داشت تا از غارت

حصار شد. با آمدن قاجارها پایتخت  و بارو و برج دارای تهران طهماسب، شاه زمان در و صفویه دوران در. آمدند

کشور از شیراز به تهران منتقل گردید. تهران سی و دومین شهری است که در تاریخ ایران به عنوان پایتخت رسمی 

 (.7833حمدی و امیرانتخابی، ) استانتخاب شده 

 این از. داده است جای خود در را کشور کل جمعیت درصد 71/2 جمعیت، نفر میلیون 78 از بیش با تهران استان

 از درصد 18/1. هستند ساکن آن روستاییِ مناطق در نفر هزار 7/717 و شهری مناطق در نفر هزار 70.020 میزان،

 تهران شهر جمعیت رشد. هستند ساکن استان دیگر شهر ۱۱ در مابقی و تهران شهر در تهران استان شهری جمعیت

 71/3 با شهریار تهران، استان شهرهای میاناست.  افتهی افزایش اندکی قبل دهه با مقایسه در که است درصد ۱/7

 3/3 با پاکدشت و درصد 71 با مالرد درصد، 77/۱ با شهر کمال و دارد قرار رشد اول مقام در سالیانه، رشد درصد
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 به شهر ده 7812–7832 دهه طول در. دارند قرار بعدی های مقام در ساالنه رشد درصد 3/3 با صفادشت و درصد

 هزار، 12 با نصیرآباد و باغستان و آباد صالح اندیشه، شهرهای ها آن ترین بزرگ که اند شده اضافه تهران استان شهرهای

 دارای امروزه تهران استان .بوده است نفر 7111 با ارجمند شهر ها آن ترین کوچک و نفر هزار 08 هزار، 20 هزار، 2۱

 رشته مرکز شرقی جنوب در تهران استان (.7833حمدی و امیرانتخابی، ) است دهستان 13 و شهر ۱2 شهرستان، 71

 اداری ساختار. دارد قرار شده، کشیده شرقی -غربی جهت با خراسان تا آذربایجان از ایران شمال در که البرز های کوه

شده  تقسیم محلّه 81۱ و( تجریش و ری شامل) ناحیه 78۱ منطقه، 00 به تهران است. شده  متمرکز تهران در ایران

 همچنین تهران. داشت قرار آخر پلّه در تهران میالدی، 0113 سال در دنیا های پایتخت ترین گران فهرست در .است

 دارد. جای آخر به مانده یکی پلّه در زندگی، های هزینه شاخص مبنای بر و دنیا شهرهای ترین گران فهرست در

 داخلی ناخالص تولید جهت از تهران است. ایران های استان دیگر برابر دو تهران در خانوار متوسط هزینه همچنین

 مردم دارد. دنیا شهرهای بین در را نهم و بیست رتبه شهری، منطقه یتجمع کردن لحاظ با و ششم و پنجاه رتبه

 (. 7832زاده و همکاران،  ابراهیم) کنند می پرداخت را کشور مالیات از درصد 88 تهران

 گانه تهران 22مناطق : 2نقشه 

(http://dl.hom.ir) :منبع 

 بوده شهرری روستاهای از یکی گذشته. در است تهران استان در شمیرانات شهرستان مرکز در شهری نام تجریش

به شمار  تهران شلوغ و تجاری های مکان از یکی است تهران ولیعصر خیابان پایانی نقطه که تجریش میدان است.

 چندان نه ای گذشته اند. در تجریش محله دیدنی نقاط از صالح امامزاده و تجریش بزرگ تکیه تجریش، بازار. رود می

 و ها دارند. خیابان آشنایی آن با بومیان از برخی هنوز که گفتند می سخن تاتی زبان به تجریش منطقه مردم دور

 خیابان) فناخسرو شهرداری، خیابان از اند عبارت ساعتگرد ترتیب به پیوندند می تجریش میدان به که هایی کوچه

. گوگل و ثقفی ،(بیک مقصود) دربندی عصر، ولی ،(سعدآباد) ملکی ،(ارم) جاللوند ،(جعفرآباد) جعفری غالم ،(ثبت
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 ای کوچه گوگل و دارد قرار( تجریش میدان) قدس میدان و( تجریش سرپل) تجریش میدان بین شهرداری خیابان

 هایی خیابان جمله از حکمت و منفرد آشتیانی صاحبی، ی،: بوعلهای خیابان. شود می ختم صالح امامزاده به که است

 .دارند قرار تجریش فرسوده و قدیمی مناطق جزء ها خیابان این نیز و نیستند سازی خیابان استاندارد دارای که هستند

 که شد می گفته تجریش سرپل کنونی تجریش میدان به و شد می گفته تجریش میدان کنونی قدس میدان به گذشته در

 .شد تغییر دچار انقالب بعد در ها خیابان جدید یها یگذار نام با

آباد جنوبی با  و جنت 7/711آباد مرکزی با  ، جنت3/033آباد شمالی با  آباد عبارت از سه بخش جنت محله جنت

شهرداری است. این محله از شمال به ده حصارک، از غرب به شهران، از  2منطقه  1هکتار، واقع در ناحیه  2/011

محله فردوسی که در ناحیه یک . شود به پونک و چهاردیواری منتهی می باًیکاشانی و از شرق تقر اهلل تیجنوب به آ

 مهم شهر یها محله فردوسی یکی از محلهنفر است.  78111قرار دارد با جمعیتی معادل  70شهرداری منطقه 

و در محور جنوب،  سپهبد قرنی غربی، خیابان انقالب اسالمی، در محور شمال، خیابان -در محور شرقی .است تهران

 .(7832زاده و همکاران،  ابراهیم) کنند خیابان فردوسی این میدان را قطع می

 هابحث و یافته

شود، یعنی افراد جامعه در مقابل مخاطرات و  آوری، اشاره به مفهوم برگشت به گذشته می در تعاریف اولیه تاب

گردند و تلفات انسانی و خسارات اقتصادی به  آوری دارند و بعد از بحران به شرایط متعادل گذشته برمی فشار، تاب

ها  تنها در مقابل بحران  شود که نه ای مطرح می به گونه، توانایی یک سیستم متأخررسد؛ اما در تعاریف  حداقل می

: 783۱رضایی و دیگران،) یابد یر است؛ بلکه در این راه به کارکرد و توانمندی بیشتری دست میپذ برگشتمقاوم و 

آوری، درک نظری محدودی در مورد آن وجود  علیرغم توجه و گسترش فراوان استفاده از مفهوم تاب (.108-113

-به نظر می یزی قرار گیرد.ر طرحگیری و یا  مثالً مشخص نیست که این مفهوم چگونه باید مورد ارزیابی، اندازه دارد.

ی ها چالشهای آن، موجب افزایش رسد کاربردی کردن این مفهوم برای راهبردهای کاهش خطر سانحه و سیاست

گیری آن است و های اندازهعریف و شاخصانتقادی شود. به عنوان نمونه، چالش اصلی در این مورد، چگونگی ت

سلمانی و همکاران، ) ریزی شده و کدام واحد تحلیل باید استفاده شودبایست طرحاینکه چگونه این مفهوم می

7832 :00 -7.) 

در مورد آنچه که یک جامعه  که یحال. در استآوری، گام مهمی برای تحقیقات آینده  های معتبر تابتعیین شاخص

های آن آورد، اجماع کلی به دست آمده است؛ اما تحقیقات کمی در مورد تعیین شاخص می به وجودآور را تاب

آوری  شود که سطوح باالتر تابشناسی، این موضوع شامل شناسایی عواملی میبطور منظم وجود دارد. ازنظر روش

سلمانی و همکاران، ) کندبینی می ند، پیشا را با مقایسه جوامعی که به نحو متفاوت به سوانح یکسان پاسخ داده

برند، چون ی ارزیابی، کمی بوده و معیارها و متغیرهای خاصی را بعنوان شاخص بکار میها روشاکثر  (.7- 00: 7832

. در نتیجه، 7کمی که با آن بتوان محاسبات را تأیید کرد، بدون منبع بیرونی دشوار است طور بهآوری  تعیین کیفیت تاب

آوری در طول  و یا تحلیل فرایندهای تاب ها مکانآوری، مقایسه بین  برای ارزیابی سطوح نسبی تاب عمدتاًها شاخص
                                                                                                                                                                
1
. Schneiderbaure and Ehrlich, 2006 
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(، شامل اعتبار، حساسیت، نیرومندی، 0111) 7روند. معیارهای مهم برای انتخاب شاخص ازنظر بیرکمن زمان بکار می

ها اعتبار  یناین تر مهمشود.  ه، سهولت و ارتباط میقابلیت تکثیر، محتوا، موجودیت، قابلیت دسترسی، قابلیت تهی

یا خیر؟ انتقادهای زیادی از روش  استآوری موردنظر  است که به عنوان مثال، آیا این شاخص، بیانگر بعد تاب

 ها آنشاخص کمی، توسط محققان مطرح شده است که شامل ذهنی بودن در ارتباط با انتخاب متغیر و وزن دادن به 

های مختلف و در تأیید  رو عدم دسترسی به متغیرهای قطعی، مشکالتی در مورد تجمیع برای مقیاس ینااست، از 

های کمی برای کاهش پیچیدگی، سنجش پیشرفت، تصویرسازی و تعیین  اما مفید بودن شاخص؛ کندنتایج ایجاد می

 (.33-770 :7831حی و همکاران،صال) ابزار مهمی برای تصمیم گیران باشند ها آنشود که ها، باعث می یتاولو

آوری جامعه در برابر  یی که تابها آنپذیری ناشی از مخاطرات را ایجاد و  اگرچه اجماعی در مورد عواملی که آسیب

شوند وجود دارد. گیری میدهند، وجود ندارد اما موافقت کمی در مورد اینکه چگونه اندازه سوانح را افزایش می

برای بررسی سالمت اجتماعی در شهرها مورد استفاده قرار گرفت، بعد از آن در  7311ه های ارزیابی از دهشاخص

های زیست محیطی برای ارزیابی پیشرفت به سمت دستیابی به کاهش آلودگی هوا در مناطق شاخص 7311دهه 

سالمت های پایداری زیست محیطی و  محققان روی شاخص 7331شهری مورد استفاده قرار گرفت، سپس در دهه 

 متمرکز شدند. 0زیست محیطی در سطح جهانی )به عنوان مثال ارزیابی اکوسیستم هزاره(

آوری جامعه با استفاده از چهار بعد تکنیکی، سازمانی، اجتماعی  یی برای کمی کردن تابها تالشدر علوم مهندسی، 

آوری  ها برای ارزیابی تاب( صورت گرفته است، بنابراین، این شاخص0118توسط برنئو و همکاران ) 8و اقتصادی

آوری  تر هستند، معیارهای تکنیکی و سازمانی از تاب های حساس و بحرانی مناسب های فیزیکی و زیرساخت سیستم

اشاره دارد. معیارهای  ها آنع از حوادث و بازیابی سری ها شوکبرای جذب  ها سازمانهای فیزیکی و  یستمسبه قابلیت 

)صالحی و  ۱اقتصادی و اجتماعی، بیشتر به توانایی جوامع برای مقاومت و بازیابی سریع از اثرات حوادث اشاره دارد.

 (.33-770 :7831همکاران،

 آوری جامعه وجود دارد: (، دو رویکرد در ارزیابی تاب0113به طور کلی به زعم کاتر )

 محور تجربی یرویکردها -7

های مورد استفاده برای مطالعات تجربی ی در شاخصا مالحظه قابلییرپذیری تغبا یک بازبینی در ادبیات سانحه، 

هایی چون جنس، نژاد، مذهب، سن، درآمد و سالمتی، شود. در مورد نقش شاخص پذیری پیدا می آوری و آسیب تاب

 (.00: 7838 ،فالح) متفاوت است ها آنگیری  ندازهیری و اکارگ بهی ها روشاجماعی وجود دارد، اما 

 محور کیفی رویکردهای -0

برای توسعه درک اساسی از  2با حمایت سازمان جوی و اقیانوسی ملی 0111ها به صورت پایلوت در سال برنامه

ماعی در مورد ایجاد شده است. در این برنامه، اج ها آنآوری نواحی ساحلی و نیازهای ذینفعان جهت ارزیابی  تاب
                                                                                                                                                                
1
.Birkmann.J, 2006 

2
. MEA 

3
. TOSE 

4
. Bruneau et al, 2003 

5
. National Oceanic and Atmospheric Administration 
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هایی نظیر کیفیت یادگیری جوامع از تجارب قبلی با مخاطره و سوانح، کاهش خطر اقتصادی )مقدار کاهش(،  یژگیو

-ی مشترک و هویت مکان )شخصی و اجتماعی( رهبری و درک محلی از خطر و مسئولیتها ارزشاندازه بازرگانی، 

 (.00: 7838 همان،) داردکنند، وجود آوری جامعه را تعریف می پذیری که تاب

ی مبتنی بر توسعه شاخص ها تالشآوری جامعه ساحلی یکی دیگر از  بر روی تاب 7کار گروه اتحادیه خلیج مکزیک

های کمی از در معرض خطر قرار آوری تالشی برای تلفیق ارزیابی است. شاخص تاب 0آوری نواحی ساحلی تاب

گیری ای مؤثر و کارا برای جوامع جهت اندازهست که به عنوان شیوههای کیفی ظرفیت بازیابی اگرفتن با ارزیابی

از چهار عنصر صورت  8آوری مبنی بر خود ارزیابی عملکرد مشابه بعد از سانحه طراحی شده است، شاخص تاب

 گیرد که شامل:می

لیس، مخابرات، ونقل، برق، آب، پ موقعیت و اثرات مشابه سوانح روی تسهیالت بحرانی )شبکه فاضالب، حمل -7

دسترسی یا  -8مسائل و مشکالت مسیر تخلیه بعد از سانحه  -0ها( مرکز فرماندهی بحران، بیمارستان و پناهگاه

-71 :7830حاللی، فالحی و) استفاده از معیارهای کاهش مخاطره -۱ریزی مخاطره  های برنامه اجرای دستورالعمل

2.) 

ها مشاهده شده است که حقیقت یک  یا کیفی مشتق شده از واقعیت( شاخص، معیار کمی 0118) ۱به نظر فردنبرگ

گیری شده و زمانی را  ها، موقعیت نسبی پدیده اندازه دهد. شاخص وضعیت پیچیده را ساده سازی کرده و انتقال می

ین، افزایشی توانند وسعت تغییر )کم یا زیاد( و همچنین جهت تغییر )باال یا پایکنند و می که ارزیابی شده، آشکار می

 ها آنروند،  های بسیاری، از جمله مخاطره و سوانح طبیعی به کار می ها در حوزهشاخص یا کاهشی( را نشان دهند.

پذیری اجتماعی و آمادگی در برابر  معموالً در فقر و محرومیت، سرمایه اجتماعی، توسعه و رشد انسانی، آسیب

عوامل تعیین کننده بسیاری است که این عوامل با استفاده از چند شامل  معموالًسوانح کاربرد دارند. یک شاخص، 

(، 0111. به زعم بیرکمن )2دهندارزیابی واجدی را به عنوان شاخص یا رتبه ارائه می همفرمول ریاضی همواره با 

به تعاریف ساده  ها آنتر و تبدیل  بندی اطالعات علمی پیچیدهشان برای جمع ها، به علت تواناییشاخص

 (.7832 قنبری و همکاران،) غیرتخصصی و قابل درک، ابزار نیرومندی هستند

 اند از:هاست، عبارت(، معیارهایی که تا امروز بیانگر این شاخص0111) 1هاگن به زعم مارگ و 

 اعتماد یا اعتبار .7

 رهبری .0

 کارایی جمعی .8

 سرمایه اجتماعی .۱

 انسجام اجتماعی و حس اجتماع .2
                                                                                                                                                                
1. Gulf of Mexico Alliance 
2. Coastal Resilience index 
3. Self- assesments 
4 .Freudenberg,2003 
5. Simpson,2006 
6. Maguire B & Hagen PC.2007 
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 درگیری اجتماعی .1

 های موجود ها/ ارزش نگرشمعیارها/  .1

 ارتباطات و اطالعات .3

 (.778-701: 7838 کـاظمیان و همکاران،) وابستگی به منابع .3

 ها آنآوری و میزان تداخل بین  بینی کننده نتایج مربوط به تاب ها، پیش یناتحقیقات باید تعیین کند که کدام یک از 

ها ای از شاخصمجموعه باشند یا خیر. تر میرایندهای اساسیگونه عوامل، خودشان ناشی از ف ینابوده و در واقع آیا 

( مطرح 0112( و پفه فرباوم )0118« )گادز چاگ»از طرف محققانی چون « آوری اجتماعی تاب»نیز برای ارزیابی 

 ،مواد خاماز: رشد اقتصادی، معاش پایدار، توزیع عادالنه درآمد و دارایی در جوامع، زمین و  اند عبارتشده که 

های شغلی که منابع ضروری را که اساس  سرمایه مادی، دسترسی به مسکن، خدمات بهداشتی، مدارس و فرصت

ای در زمینه ارزیابی  ( مطالعه0111که قبالً بیان شد، مایانگا ) طور همانکنند.  آور هستند، ایجاد می ای تاب جامعه

اعی، اقتصادی، فیزیکی، انسانی و طبیعی( در سطح جامعه نوع سرمایه )سرمایه اجتم 2گیری  آوری مبتنی بر اندازه تاب

 (.778-7838:701 کـاظمیان و همکاران،) انجام داده بود

انجام شده که هشت عنصر اصلی  0111در سال  7ای توسط مرکز آمادگی در برابر سوانح آسیاهمچنین مطالعه

آوری جوامع که خطر مخاطرات را کاهش داده، احیای بعد از سانحه را تسریع کرده و باعث سازگاری با  تاب

آوری جامعه در هریک از این عناصر برای حفظ و ایجاد تعادل بهینه در بین عناصر در  شوند. ایجاد تابتغییرات می

آوری جوامع  شود. عناصر تاب معین ضروری است و به عنوان یک فرآیند مداوم نگریسته می رابطه با یک وضعیت

 از: اند عبارتدر فرآیندهای مطلوب آن 

: مدیریت فعال منابع باعث پایداری خدمات محیطی و معیشت شده و خطرپذیری مخاطرات را 0مدیریت منابع .7

 دهد.کاهش می

: استفاده مؤثر از زمین و طراحی ساختاری محیط خوب؛ اهداف 8مدیریت کاربری زمین و طراحی ساختاری .0

 .(7833 لطـیفی،دهد ) جامعه و اقتصاد را تحقق بخشیده و ریسک مخاطرات را کاهش می

: جامعه درباره مخاطرات غیر مترقبه و رایج آگاه باشد و اقداماتی را برای کاهش ۱دانش خطرپذیری یا ریسک .8

 خطرپذیری انجام دهد.

ی در زمان خوب به: جامعه قادر به دریافت اعالم و هشدارهای مخاطرات باشد و جمعیت 2تخلیههشدار و  .۱

 خطرپذیری هشدار را دریافت کرده و بر طبق هشدار عمل کند.

ها ایجاد شده و برای واکنش سریع به سوانح طبیعی و  : نهادهای واکنش اضطراری و سیستم1واکنش اضطراری .2

 جامعه تأسیس شده باشند.برطرف کردن نیازها در سطح 
                                                                                                                                                                
1
. ADPC:Asian Dister Preparedness Center 

2
. Resources management 

3
. Land Use Management and Structural 

4
. Risk Knowledge 

5
. Warning and Evaluation 

6
. Emergency Response 
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کنند، فعالیت جوامع  و نهادهایی که بازیابی بعد از سوانح را تشریح می ها دستگاه، ها طرح: 7بازیابی بعد از سوانح .1

 .(7833 لطـیفی،) در فرایند بازیابی و کم کردن اثرات منفی اقتصادی، اجتماعی و محیطی از بازیابی بعد از سوانح

 
 آوری تاب عناصر : ارتباط1 شکل

 های پژوهش(منبع: )یافته

آوری سوانح برای سنجش شرایط خط مبنا روش  های تاب ای تحت عنوان شاخص ( در مقاله0171کاتر و همکاران )

آوری سوانح در جوامع ارائه  گیری شرایط موجود مؤثر بر تاب ها را برای اندازه ای از شاخص شناسی و مجموعه

عمل  0ای از شرایط خطوط مبنا تواند به عنوان مجموعه کنند، می پیشنهاد می ها آن آوری که های تاب کند. شاخص می

اند را  آوری سوانح طراحی شده ها و مداخالتی که به شکل خاص برای بهبود تاب ها؛ سیاست که کارایی برنامه کند

آوری در  های تجربی برای سنجش شرایط موجود برای تقویت تاب گیری کند. این کار یکی از اولین تالش اندازه

ی متغیرهای خاص یا مجموعه موضوعی های ترکیبی )ترکیب ریاض جامعه است. کارتر در این مقاله از شاخص

متغیرهایی است که به متفاوت یک مفهوم که توسط یک شاخص به تنهایی نیم تواند به شکل کامل نمایش داده 

کند  آوری سوانح استفاده می شود( برای تعیین و دستیابی و متغیرهای خاس جهت ایجاد یک مقیاس جمعی از تاب

گیری را نیز فراهم  یمتصمگیری پیشرفت و کمک به فرایندهای  ها، اندازه یم اولویتهایی برای تنظ تواند مقیاس که می

 (.02:  783۱ معصومی،) کند

های ترکیبی  های شاخص ترین نمونه ین و گستردهتر شاخص( یکی از 0118کارتر ) 8پذیری اجتماعی شاخص آسیب

های دیگر که به  کند. شاخص رزیابی میپذیری اجتماعی نسبت به مخاطرات طبیعی تکنولوژیک را ا است. آسیب

(، 0112کاردونا ) ۱پذیری متداول کنند شامل شاخص آسیب پذیری تمرکز می شکل روشن بر ابعاد اجتماعی آسیب

)برنامه توسعه  2(، شاخص خط سوانح011۱پذیری اجتماعی به تغییر اقلیم برای آفریقا ونیسنت ) شاخص آسیب

 (.02:  783۱ معصومی،) ( هستند011۱پذیری ادگر ) نی کننده آسیببی ( و شاخص پیش011۱سازمان ملل 
                                                                                                                                                                
1
. Desaster Recovery 

2. Baseline 
3. sovi 
4. PVI 
5. DRI 
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پذیر است؛ بلکه  ها مقاوم و برگشت تنها در مقابل بحران ای است که نه ایران به گونه شهرهای کالنآوری  در واقع، تاب

ها به دور از  انتواند در مقابل بحر آور می یابد. پس شهر تاب در این راه به کارکرد و توانمندی بیشتری دست می

تخریب زیاد، کاهش تولیدات، یا کاهش کیفیت زندگی و همچنین بدون حمایت چندانی از سایر شهرها به حیات 

خود ادامه دهد و پس از تحمل فشارها همچنان یکپارچگی، هویت و کارکردهای موجود خود را حفظ کرده و حتی 

 (.7832 نوروزی،) یات خود ادامه دهدهای باالتری به ح تر شود و بتواند با توانایی مقاوم

آوری  آور باشد. تاب شود، باید دانست که شهر در مقابل چه چیزهایی باید تاب آوری شهری صحبت می وقتی از تاب

شود،  یابد. وقتی از بحران در شهرها صحبت می معنا می« بحران»و چه شهرهای کوچک در مقابل  شهرها کالنچه در 

اصلی  مسئلهکنند؛ اما باید توجه شود،  سوزی یاد می طبیعی همچون سیل، توفان، زلزله یا آتش عموم افراد از بالیای

تواند منجر به بحران  های با منشأ انسانی است که می های طبیعی؛ بلکه بحران تنها بحران  ایران، نه شهرهای کالن

زیستی  ای انسانی، بحرانی محیط ریشهطبیعی نیز شود که نمونه آن آلودگی هوا یا تغییرات اقلیمی است که با 

 شود. محسوب می

به ویژه در کشورهای جهان  شهرها کالنهای عمدی برای  در این میان باید با جداسازی نوسازی شهری از بحران

های شهرسازی افزود و نوسازی شهری را جزئی از آن دید؛ اما با توجه به اینکه  ای تحت عنوان بحران سوم، دسته

تر بودن مسائل و  شهرها به دلیل پیچیده ای جداگانه قرار داد. کالن ها، غیرعمدی است، باید آن را در دسته این بحران

گیرند، اما نبود آگاهی کافی و دانش  های بیشتری از سایر شهرها قرار می شان معموالً مورد مداخله مشکالت شهری

ریزی و طراحی شهری خود تبدیل به بحرانی جدی در  مهشود اقدامات این حوزه شامل مدیریت، برنا روز باعث می به

 (.113-108: 783۱رضایی و دیگران،) شهرها شوند کالن

افزایی شدیدی تبدیل به فجایع  های طبیعی با هم ترین بحران ای که برخی از این اقدامات در کنار کوچک به گونه

کنند؛ یعنی  شهرها بروز می های مختلف در کالن سهای شهرسازی مانند اقدامات آن، در مقیا شوند. بحران جهانی می

 توانند در سطح شهر بروز کنند. ای تا محلی می ها از مقیاس منطقه این بحران

های جدی به شهرها وارد  و متعالی، آسیب انسان دوستانهتجربه نشان داده بسیاری از این اقدامات با وجود اهداف 

های مختلف شهری همچون اقتصادی، اجتماعی، کالبدی،  شکل از نظامگونه که شهرسازی مت کنند؛ زیرا همان می

ها یا همه  های ناشی از آن نیز متوجه هریک از این نظام ونقل و... است، بحران  محیط زیستی، منظر، دسترسی، حمل

 های متولی به خصوص در بخش دولتی و بخشی بین دستگاه رسد نبود همکاری میان به نظر می شود. ها می آن

ای میان جامعه تخصصی و اجرایی، کمرنگ بودن مشارکت دخیالن در فرآیند  عمومی، ضعف اخالق حرفه

های  گیری، طراحی، اجرا و نگهداری و نبود ارزیابی حقیقی قبل، حین و بعد از اجرای پروژه سازی، تصمیم تصمیم

در « بحران»شهرسازانه به  فرهنگی از دالیل اصلی تبدیل اقدامات -شهری ازنظر محیط زیستی و اجتماعی

 (.113-108: 783۱رضایی و دیگران،) شهرها باشند کالن

های  ها قابلیت پیشگیری ندارند. گذشته از بحران با وجودِ لزوم پیشگیری از ایجاد بحران، باید توجه شود تمام بحران

ئل فوق ممکن است به دلیل های شهرسازی نیز با وجود حل مسا طبیعی و تصادفی و عمدی با منشأ انسانی، بحران

 یابد. آور ساختن شهرها و شناسایی ابعاد آن ضرورت می تنوع پارامترهای دخیل در شهر بروز یابند، بنابراین تاب
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آور آماده هستند در شرایط  آور را دارا باشند. شهرهای تاب شهرها مانند هر شهری باید اصول اولیه شهرهای تاب کالن

آور در بلندمدت نیازمند  پاسخ داده و با وجود شرایط سخت به کار خود ادامه دهند. شهر تابغیرمنتظره، به سرعت 

پذیر در طول زمان و  توانایی برای برگشت به حالت قبل از بحران وارده و نیازمند توانایی تغییرات ظریف و انعطاف

دهد. تعداد کمتری از  ق کمتر رخ میریزند و قطعی بر های کمتری فرومی در این شهرها ساختمان توسعه شهر است.

افتد و ناهماهنگی و  دیدگی اتفاق می و میر و آسیب  گیرند و تعداد کمتری مرگ ها در معرض خطر قرار می خانواده

دوام، سازگار، پایدار و مستحکم است.  آور؛ با دهد. به طور کلی، یک شهر تاب مشکالت ارتباطی کمتری روی می

 (.7830بدری و همکاران،) باید در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی دیدها را  تمام این ویژگی

های اجتماعی و  دهد که در واقع، ظرفیت گروه بعد اجتماعی، تفاوت ظرفیت اجتماعی در میان جوامع را نشان می

ی همچون سرمایه های جوامع در بازیابی خود پس از وقوع بحران یا پاسخ مثبت دادن به سوانح بوده و شاخص

آوری به عنوان واکنش و سازگاری  در بعد اقتصادی، تاب گیرد. اجتماعی، آگاهی، دانش، مهارت و نگرش را دربر می

های بالقوه ناشی از  ها را قادر به کاهش خسارات زیان ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات؛ به طوری که آن

آوری به نیاز سیستم اقتصادی به سیستم پشتیبان برای  های اقتصادی تاب شود. در فعالیت مخاطرات سازد، تعریف می

های آن ظرفیت جبران خسارت، توانایی  پردازد و شاخص ها می حفظ پایداری و تعادل بعد از وقوع سوانح و بحران

بعد  (.113-108: 783۱رضایی و دیگران،) برگشت به شرایط شغلی و درآمدی مناسب و شدت خسارات است

آوری به وسیله  ریزی و تجربه سوانح قبلی است. در اینجا تاب های مرتبط با تقلیل خطر، برنامه دی حاوی ویژگینها

ظرفیت جوامع برای کاهش خطر، اشتغال افراد محلی در تقلیل خطر برای ایجاد پیوندهای سازمانی و بهبود و 

بستر، روابط و  های بعد نهادی هم  رد. شاخصگی های اجتماعی در یک جامعه تحت تأثیر قرار می حفاظت از سیستم

 عملکرد است.

شود و به ارزیابی  زیستی می های محیط محیطی شامل امکانات و تأسیسات زیربنایی، روبنایی و ویژگی  -بعد کالبدی

از  پردازد. در بعد کالبدی عالوه بر وجود شرایط مناسب برای بعد واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی بعد از بحران می

های بعد  شود. شاخص وقوع بحران، به اصولی برای طراحی کالبد و محیط زیست قبل از وقوع بحران پرداخته می

ها، زمین )بستر(، مقاومت ساختمان، دسترسی و  محیطی را وضعیت فضاهای سبز و باز، تناسب کاربری -کالبدی

آوری را داشته  های هر شهر تاب هرها باید ویژگیش با وجود آنکه تمام کالن (.7833رضایی، ) دهند تراکم تشکیل می

آوری را طلب  ها ویژگی متفاوتی از سایر شهرها دارند که توجه خاصی به بعد اجتماعی و محیطی تاب باشند، آن

شهرها، سلطه عقالنیت و حسابگری، دلزدگی و یکنواختی، مرکزیت تحول  کنند که شامل خصلت پیچیده کالن می

جانس و ناهمگونی، تراکم و آلودگی محیط و تأخر فرهنگی و عدم هماهنگی انسان و ماشین فرهنگ مدرن، عدم ت

شود که حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته  شهر به شهرهایی اطالق می در ادبیات رایج ایران اصطالح کالن است.

حال حاضر شهرهای تهران،  ای یا ملی باشد. به این ترتیب در سیاسی در مقیاس ناحیه - و واجد مرکزیت اقتصادی

شوند. با نگاهی سطحی  شهر محسوب می مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز و قم به صورت رسمی کالن

شهرهای ایران که نتیجه شهرسازی آن است،  آوری شهری در کالن محیطی تاب -های کالبدی واضح است که شاخص

 (.7830بدری و همکاران،) وضعیت مناسبی ندارد
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آوری شهری اهمیت  شهرهای ایران ارتقای تاب های شهرسازی در کالن در عین حال، با توجه به گسترش بحران

ها موجب شده ارتقای  های ناکارآمد شهری در این بافت دوچندان یافته است. تشدید مسائل و مشکالت بافت

انداز سند ملی  شود که در چشم آوری شهری به عنوان یکی از اهداف کالن بازآفرینی شهری پایدار مطرح تاب

های فرسوده و ناکارآمد شهری نیز به نوعی تحت تعریف  راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت

های هدف به نحوی که سمت و سوی  ها و محله بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده

 (.7833رضایی، ) د و بهسازی و توسعه پایدار باشد، اشاره شده استتحول کالبدی و کارکردی در جهت بهبو

ریشتر را ایجاد  3تا  1ای به بزرگی  لرزه گسل که هر لحظه پتانسیل وقوع زمین 11استقرار شهر تهران روی بیش از 

انه مدیران و کند و در این میان اهمیت زمان و اقدامات پیشگیر آوری شهر تهران را دشوارتر می کند، مسیر تاب می

ها در صورت فعال شدن موجب از بین رفتن بیش از  شود. این گسل ریزان شهری بیش از پیش مشخص می برنامه

های طبیعی در جهان رقم خواهد خورد. این در  ترین رخداد بار میلیون نفر در تهران خواهند شد و یکی از فاجعه یک 

تر و فاقد ایمنی است و همین مورد هشداری  وسازهایی ناپایدار شهر تهران روزانه شاهد ساخت حالی است که کالن

جدی برای مدیران شهری است، چرا که این بناهای به ظاهر مدرن اما در باطن ناپایدار در زمان زلزله تبدیل به 

ی ها  در محالت و محدوده (.7833رضایی، ) ها تن از شهروندان تهرانی خواهد شد گورستان هزاران و حتی میلیون

میلیون نفر در پهنه  1)سکونت ها ینی سکونتگاهسکونت گزناکارآمد شهری به دالیل متعددی چون: شرایط خاص 

کالبدی، اجتماعی،  آوری و تابنفر(، ضعف مقاومت  0111شهر جمعیت باالی  ۱7خیلی باال در  باال وخیزی  لرزه

، تراکم باالی جمعیت، وقوع حوادث تو خدماهای دسترسی  محیطی، وضعیت نامناسب شبکه اقتصادی و زیست

 ی برای وقوع فاجعه انسانی خواهند بود.و اساسطبیعی تهدیدی جدی 

آوری شهری به عنوان یکی از اهداف اصلی بازآفرینی شهری پایدار مطرح است.  بر این اساس سیاست ارتقای تاب

آوری شهری به معنای  ئل به تاببازآفرینی شهری در مسیر حل مسائل شهر در یک رویکرد کل نگر و جامع قا

آوری شهری به  یری ساختاری، فرهنگی، اقتصادی در برابر تغییرات ناگهانی و یا تدریجی است. تابپذ تطابقتوانایی 

قابلیت شهر در آمادگی، پاسخگویی و سالمت عمومی، اقتصاد و »عنوان یکی از ابعاد کلیدی توسعه پایدار، در معنای 

هایی مؤثر  آوری، توانایی پاسخگویی در برابر تغییرات به شیوه ت. یک جامعه برخوردار از تابتعریف شده اس« امنیت

برای  دهد. ای که علی رغم تغییر، عملکردهای اصلی و انسجام اجتماعی خود را از دست نمی و مثبت را دارد به گونه

قرارسازی نظم و هماهنگی برای  بر ست:ای در نظر گرفته شده ا آورسازی شهرها در برابر بالیا اصول دهگانه تاب

های  ها و تهیه ارزیابی درک خطرپذیری بالیا، اختصاص بودجه برای کاهش خطرپذیری بالیا، نگهداری به روز داده

های حیاتی برای کاهش خطرپذیری، ارزیابی ایمنی همه مدارس و تأسیسات درمانی،  خطرپذیری، حفظ زیرساخت

ریزی کاربری اراضی مطابق خطرپذیری احتمالی،  مانی واقع بینانه و اصول برنامهکاربرد و اجرای مقررات ساخت

های  بافر( های طبیعی، سیستم) ها و سپر بوم های درسی و آموزشی، حفاظت از زیست حصول اطمینان از تنظیم برنامه

در   (.7833رضایی، ) هشدار دهنده سریع و مدیریت سوانح، قرار گرفتن نیازهای آسیب دیدگان در محور عملیات

گام نخست:  هایی طی شوند. آوری در شهرها باید گام های شهری برای تحقق تاب این راستا، به منظور تدوین برنامه

سازی کارهای نهادین و افزایش  آوری است شامل: آماده سازی برای به کارگیری اصول تاب سازماندهی و آماده
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گام دوم: تشخیص و ارزیابی  ریزی و اجرای فرایند. مشارکتی، برنامهآگاهی، گردآوردن عاملین، تدوین فرایند 

خطرپذیری شهراست که عبارت است از: آشنایی با خطرپذیری شهر، ارزیابی خطرپذیری، تجزیه تحلیل محیط منطقه 

عریف گام سوم: تهیه یک برنامه عملیاتی برای شهر ایمن و تاب آور خواهد بود که در آن ت و عاملین و ارزیابی.

سازی و پشتیبانی از برنامه کاهش خطرپذیری  ها و همچنین نهادینه ها و پروژه دیدگاه، اهداف، اقدامات اصلی، برنامه

 پذیرد. بالیا صورت می

هاست که اقداماتی چون تجهیز منابع، تضمین مشارکت و تملک گسترده را شامل  سازی برنامه گام چهارم: پیاده

:  7832سلمانی و دیگران، ) یابد پیگیری و ارزیابی برنامه و نشر و تبلیغ آن اختصاص میشود. گام آخر به پایش،  می

بایست به صورت فرایندی و پیوسته در مسیر حیات شهر جریان  آوری شهری رویکردی است که می تاب (.7- 00

وستگی و تداوم آن در داشته باشد و مدیریت شهری یکی از نهادهایی است که در ایجاد یا تقویت این فرایند و پی

های فوق به روشنی نقش و مسئولیت مدیریت شهری را  گام های جدی به عهده دارد. زندگی شهر نقش و مسئولیت

های محلی  نمایند. مدیریت شهری از طریق شناسایی، سنجش و توسعه ظرفیت آوری شهر مشخص می در فرایند تاب

چون ساکنان بومی، کودکان، سالمندان، معلوالن و... در این زمینه های اجتماعی ذی نفع  و استفاده از مشارکت گروه

 نماید. عمل می

ها و اقدامات واقعی و  مرد، ارائه تعریف شفاف از مسئولیت  در این مسیر به کارگیری تساوی حقوق شهروندان زن و

های دخیل  در همه گروه آوری تأثیرگذار و نهایتاً افزایش آگاهی و ایجاد حس تعلق مشترک نسبت به برنامه تاب

زیستی، تطابق و مدیریت خطر  آوری شهری به معنای توانایی یک جامعه در هم بر این مبنا، تاب ضروری خواهد بود.

آور در جهان آغاز  نهضت شهرهای تاب 0171از سال  گرا، مشارکتی و یکپارچه است. بالیا از طریق رویکرد مثبت

شهر عضو این  0211آوری شهرها برداشته شود و در حال حاضر  قا تابهای مؤثری برای ارت شده است تا گام

آوری ساماندهی و یکپارچگی مدیریت شهری و  نهضت هستند. آخرین اصول مورد توجه در نهضت شهرها تاب

های مالی و ایجاد  آوری شهرها، ارزیابی خطرات و شناسایی مخاطرات و استفاده از ظرفیت توجه حاکمیتی به تاب

بحث پیشگیری است.  شهرهاآوری  ترین مبحث در تاب اصلی آوری شهری است. ی پایدار برای افزایش تابهادرآمد

های ذاتی  یه شناخت عمیق از ویژگیبر پاطلبد که  آوری شهری در هر شهر، تعریف خاص خود را می مدیریت تاب

های مختلف شهری و  در پهنه های زیست آید. در این تعریف همچنین شناخت ویژگی می به دستو طبیعی شهر 

های مشخص مدیریت  یاستسهای بافت شهری  محالت به صورت مجزا الزم است که بر اساس هر یک از گونه

  (.7- 00:  7832سلمانی و دیگران، ) شوند آوری تبیین و مشخص می شهری در زمینه تاب

و  ی از بیست شهر بزرگ جهان قرار داردشهر تهران اگرچه ازنظر جمعیت، وسعت و ساختار فضایی در رده یک کالن

پایه و هوشمند با عملکردهای ملی و جهانی و  ( به عنوان شهری دانش7831انداز طرح جامع تهران ) اگرچه در چشم

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  دهد که ازنظر شاخص ها نشان می با اقتصادی مدرن تعریف شده ولی پژوهش

شهر تهران از مرحله توسعه صنعتی عبور کرده و  فاصله دارد. اگرچه کالن شهر جهانی یکمدیریتی هنوز با موقعیت 

به تولید و توزیع خدمات پیشرفته روی آورده ولی هنوز جایگاه استواری در شبکه جهانی شهرها پیدا نکرده است. از 

و از سوی دیگر  از آن است شهر تهران مرهون اقتصاد نفتی و درآمدهای ناشی یک سو، بخش مهمی از توسعه کالن
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ازنظر تولید و نوآوری در سطح پائینی قرار دارد و بنیادهای اقتصادی آن بیشتر به کاالهای وارداتی و خدمات مصرفی 

های زیادی برای توسعه اقتصاد دانش پایه و گسترش خدمات پیشرفته در  وابسته است. اگرچه در دو دهه اخیر تالش

فرایند در عمل با موانع زیاد و ناکامی رو به رو بوده است. کیفیت زندگی بیانگر  تهران صورت گرفته ولی این

ها و  . نظریات اولیه مربوط به کیفیت زندگی، بیشتر بر نگرانیاستوضعیت افراد ساکن در یک شهر، کشور یا منطقه 

های اجتماعی  سمت نگرانی های اخیر مباحث نظری، از فرد محوری به های فردی تأکید داشتند؛ اما در سال اولویت

 نظیر امنیت، آزادی، گستردگی کیفیت زندگی و ساختار و کیفیت روابط اجتماعی افراد در جامعه تغییر یافته است.

 های کیفیت زندگی در شهرهای جهان : ارزیابی شاخص2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (ttps://monitoreconomy.ir) منبع:

ی مرسر، تهران در جایگاه بسیار نامناسبی قرار گرفته است. چنانچه نمودار شماره بند رتبهی هم مانند بند رتبهدر این 

بررسی وضعیت  .بوده است 701برابر با  0171دو مشخص کرده است. رتبه تهران در بررسی اکونومیست برای سال 

گی کسب نکرده است. چنانچه دهد که شهر تهران جایگاه مناسبی ازنظر کیفیت زند شهر تهران در این حوزه نشان می

 .بوده است 733رتبه تهران در بین سایر شهرهای مورد بررسی  0171در نمودار یک نیز مشخص است در سال 

 
 ی مرسر(بند )طبقه ی شهرهای برتر جهانبند رتبه: 1نمودار 

 (ttps://monitoreconomy.irمنبع: )
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زندگی یکی دیگر از منابع معتبر و قابل استناد است. در این بررسی اکونومیست از شهرهای جهانی در زمینه کیفیت 

هایی چون ثبات؛ خدمات درمانی؛ فرهنگ و محیط؛ آموزش و زیرساخت  بندی شهرها شاخص ارزیابی به منظور رتبه

 .گیرد مورد بررسی قرار می

 های کیفیت زندگی در شهرهای جهان : ارزیابی اکونومیست از شاخص3جدول 

 
 (ttps://monitoreconomy.irمنبع: )

بندی مرسر، تهران در جایگاه بسیار نامناسبی قرار گرفته است. چنانچه نمودار شماره  بندی هم مانند رتبه در این رتبه

 بوده است. 701برابر با  0171دو مشخص کرده است. رتبه تهران در بررسی اکونومیست برای سال 

 
 های کیفیت زندگی در شهرهای جهان  از شاخص 1: ارزیابی اکونومیست2 نمودار

 (ttps://monitoreconomy.irمنبع: )

 آباد شمالی و فردوسی شهر تهران آوری محالت تجریش، جنت های تاب چالش

 چالش مدیریتی -7

گیر و  آوری تهران در برابر مخاطرات اعم از طبیعی و انسان ساخت، مدیران شهری مسئول و تصمیم برای ارتقای تاب

شهر تهران و ساکنین آن است را لمس کرده  یقاً ابعاد و دامنه خطر و تهدیدی که متوجه کالنعمدارای اختیار، باید 

باشد. تجربه ما نشان داده که در این زمینه رفتار مدیریتی ما نوسانی و وابسته به رخداد حوادث است، حوادثی مانند 

ای و نیز  طور موقت و دوره ران، بههای رخ داده در حاشیه شهر ته سوزی پالسکو، زلزله فروریزش شهران، آتش
                                                                                                                                                                
1. Economist 
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آوری شهر تهران، جلب کرده و پس از چندی،  سوی مقوله کاهش ریسک و ارتقای تاب ها را به آمیز تمام نگاه اغراق

شود ضمن تکمیل و تدوین و  ای رخ نداده است. پیشنهاد می شود، انگار که حادثه طور کل موضوع فراموش می به

آوری، شهرداری تهران، مدیران جدی با نگاه  ناسانه و فنی و مهندسی ارتقای تابهای کارش بازنگری برنامه

های ما از رفتار مدیران، نشان داده که کشور ما  کار گیرد. تجربه ما و دریافت نگر را در این راستا به استراتژیک و آینده

را در این زمینه  مسئوالنتی و حمایتی شدت لطمه خورده و اینکه کار مستمر و جامع با رویکرد مدیری از این نظر به

آور کردن  شدت نوسانی مدیریتی در موضوع تاب یقاً منبعث از این چالش عمده مدیریتی و رفتار بهدقایم،  شاهد نبوده

  (.7- 00:  7832سلمانی و دیگران، ) شهر تهران در برابر مخاطرات است

 تخصیص اعتبار -0

آوری  یی که در زمینه کاهش ریسک و افزایش تابها آنبارها از سوی تمامی ملموس دیگری که  کامالًچالش مهم و 

کنند، تجربه شده است، جدی نگرفتن اقدامات پیشگیرانه تا  شهرها کار می در سطح ملی و یا در حوزه استانی و کالن

است. انگار که اختیار و عدم تخصیص بودجه برای این قبیل اقدامات  صاحب مسئوالنمرحله رخداد حادثه از طرف 

ای به مراتب کمتر و با هدف پیشگیری از  ای رخ دهد تا هزینه بکنیم، حال آنکه با هزینه حادثه حتماًباید منتظر بود تا 

ها و تلفات انجام داد،  توان اقدامات بنیادین برای جلوگیری از اتالف هزینه و جلوگیری از خسارت بروز حوادث، می

حادثه ریزش  قطعاًشد،  سیستم اطفای حریق در ساختمان پالسکو بود که اگر انجام میعنوان مثال نصب  شاهد آن به

کردیم. هزینه اقدام پیشگیرانه نصب سیستم اطفای حریق کجا و خسارت ناشی از فروریزش  را تجربه نمی گالسکو

الش، یکی از دالیل و تلفات جانی آن کجا؟ بررسی کارشناسانه و صادقانه در مورد چرایی این چ گالسکوساختمان 

نبودن و نداشتن روبان افتتاح و  مشاهده قابلعمده را، نمود نداشتن این قبیل اقدامات پیشگیرانه ازنظر بعد تبلیغاتی و 

 شدن مطرحدهد. الزم است در این زمینه درک کنیم که کار و تالش صادقانه و زیربنایی نیاز به  بازگشایی و... نشان می

  (.7- 00:  7832سلمانی و دیگران، ) یت جدی و اصلی تک تک ماستمسئولبلکه و تبلیغات نداشته و 

 عدم مشارکت همگانی -8

شهری، بدون  آوری در حوزه کالن مالحظه از اقدامات کاهش ریسک و ارتقای تاب باید پذیرفت که اخذ نتایج قابل 

آوری شهر تهران در  در حیطه ارتقای تاب های عمده ما ناپذیر است. یکی از چالش طور کلی امکان مشارکت مردمی به

زمینه حوادث و مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، عدم توفیق ما در زمینه جلب مشارکت مردمی است. پیشنهاد 

شناسان و هنرمندان و ورزشکاران و  شود شهردار جدید تهران، در این زمینه با استفاده از روانشناسان و جامعه می

پذیری و  اقشاری که نزد مردم محبوبیت دارند، موضوع مقابله با مخاطرات و کاهش آسیبمبلغان مذهبی و سایر 

آوری شهر تهران را به بطن جامعه شهری تهران نفوذ داده و از پتانسیل عظیم مردم در این زمینه استفاده  افزایش تاب

  (.7- 00:  7832سلمانی و دیگران، ) کند

 عدم پایش و کنترل جدی -۱

آوری در کشور ما کامالً  های کاهش ریسک و افزایش تاب دیگری که در زمینه اجرایی کردن برنامهچالش مهم 

عمده در این زمینه است، عدم وجود ساختاری برای پایش نحوه اجرایی شدن و  نقاط ضعفملموس بوده و یکی از 

شود، ابالغی  تصمیماتی اخذ می شود، ها و تصمیمات و مصوبات است. مصوباتی اعالم می به سرانجام رسیدن برنامه
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شوند و  ها کاسته شده و سپس به بوته فراموشی سپرده می گیری تدریج از حرارت تصمیم گیرد ولی به صورت می

دهند. به شهردار جدید تهران پیشنهاد  های مصوب ولی اجرانشده را تشکیل می بایگانی بزرگی از تصمیمات و برنامه

نترل، با قدرت و اختیار تام را تشکیل داده و برای اجرایی کردن کلیه تصمیمات در شود که هسته پایش و ک جدی می

طور منظم از این هسته گزارش بگیرد. این امر  یت دهد و بهمسئولآور کردن شهر تهران به این هسته مقتدر،  زمینه تاب

پذیری  و کاهش آسیبهای کالن کاهش ریسک  هم طبق تجربه ما، چالش عمده در سر راه عدم اجرای برنامه

  (.7- 00:  7832سلمانی و دیگران، ) آوری شهر تهران بوده و هست های شهری و افزایش تاب المان

 ی و دستاورد علمی پژوهشیریگ جهینت

آوری اصطالح جدیدی در عرصه شهرسازی است، لیکن از آنجا که فطرت انسان بر پایه بقا است بحث  هر چند تاب

ه.ق(، اشپنگلر  111ی مانند ابن خلدون )پردازان هینظرشده و افکار  آوری همواره دغدغه فکری وی محسوب می تاب

همه این افراد نقش عوامل اجتماعی و م( را به خود مشغول ساخته است.  7372م( و پاتریک گدس ) 7373)

 اند. آوری شهرها لحاظ داشته فرهنگی را در تاب

 
 آوری در جهت مقابله با سوانح : ابعاد تاب2شکل 

 های پژوهش(منبع: )یافته

به عبارت ؛ دیآ یبین جوامع به دست م در ،اجتماعی است که از تفاوت ظرفیت اجتماعی بعد ،آوری تابمؤلفه اولین 

 بعد مؤلفه،دومین ی اجتماعی و جوامع در بازیابی یافتن از یا پاسخ مثبت دادن به سوانح است. ها گروهظرفیت  دیگر

آوری به عنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات بطوری که  در اقتصاد، تاب ،است اقتصادی

نهادی  بعد مؤلفه،سومین شود.  مخاطرات سازد تعریف میی بالقوه ناشی از ها انیزها را قادر به کاهش خسارات  آن

 لهیوس آوری به ریزی و تجربه سوانح قبلی است. در اینجا تاب برنامه تقلیل خطر،مرتبط با  یها یژگیاست که حاوی و

برای ایجاد پیوندهای سازمانی و بهبود و  تقلیل خطر،اشتغال افراد محلی در  ،ظرفیت جوامع برای کاهش خطر

 .گیرد های اجتماعی در یک جامعه تحت تأثیر قرار می ت از سیستمحفاظ

بعد از  است که اساساً ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی زیرساختی() محیطی -بعد کالبدی مؤلفه،چهارمین 

 شود. و تسهیالت سالمتی می یا اجاره یا واحدهای مسکونی خالی ،پناهگاه نظیر سانحه
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 آوری های مورد سنجش در تاب مؤلفه: ابعاد و 3شکل 

 های پژوهش(منبع: )یافته

 یها انیخسارت دائمی و زبرابر از مقدار اموال خصوصی که ممکن است در  یها ارزیابی کل این شاخص همچنین 

شامل  ،پذیر های آسیب دهد. زیرساخت پذیر باشند در اختیار قرار می آسیبی ا ژهیبه شکل و ،اقتصادی احتمالی

مهم مانند کالبدی متغیرهای در همین ارتباط  بار حساس هستند. که مخصوصاً به یک حادثه فاجعه دوام کمهای  خانه

های پیش از حادثه فراهم  های اصلی در یک ناحیه که این نوع از زیرساخت نه تنها ابزاری را برای تخلیه شریان مقدار

در مقیاس  کند یبرای تأمین مواد حیاتی پس از سوانح عمل م ییبلکه به این دلیل که همانند مجرا کند یم

های حیاتی و  ها و زیرساخت های فیزیکی نظیر تعداد خطوط لوله، جاده همچنین شامل سیستم است.شده  گنجانده

و کیفیت ، مقاومت بنا، آپارتمانی(، جنس مصالح -)ویالیی مسکننوع ونقل، کاربری زمین،  بحرانی، شبکه حمل

ها، فضای باز ساختمان محل سکونت، فضای سبز، تراکم  ، ارتفاع ساختمانمالکیت، نوع ساخت و سازنا، قدمت ب

خصوصیات ژئوتکنیک، شیب(، ) های جغرافیایی ، ویژگیپتانسیل دسترسی/تخلیه، نوع مسکنمحیط ساخته شده، 

پذیر، نزدیک بودن به  اطق آسیبها، دور شدن از من های امن، شناسایی گسل شدت و تکرار مخاطرات، شناسایی مکان

 است. زیآم مخاطرهنواحی 

آوری معطوف به ایجاد امنیت و بدون توجه به رابطه عاطفی انسان با  ها در مورد تاب با این همه بسیاری از پژوهش 

آوری  های اخیر نیز بر نقش انسان در تاب های به وقوع پیوسته در دهه های بحران اند، لیکن تجربه مکان انجام شده

و طوفان  0112و طوفان کاترینا در نئواورلئان در سال  011۱شهرها تأکید ورزیده است. سونامی اقیانوس هند در 

همگی حاکی از این مطلب بود که پس از حادثه برگشت شهرها و روستاهای کوچک در هر  0170سندی در سال 

نقش مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی متفاوت پذیرفت و این تفاوت ناشی از  نمونه با سرعت متفاوتی صورت می

توان چنین برداشت نمود که  آوری اجتماعی در مناطق گوناگون در هر نمونه بود. می به عبارتی تفاوت در تاب
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گردد جوامع سوانح یکسان را به صورت متفاوت تجربه نمایند. با ظهور مدرنیته و در  آوری اجتماعی سبب می تاب

نماید ارتقای  عاتی در حال ظهور است و هر روز گسست اجتماعی بیشتری در جوامع بروز میشرایطی که شهر اطال

آوری جوامع  شود و از آنجا که محالت عناصر مهمی در تاب آوری دغدغه مهمی برای شهرها محسوب می تاب

آوری در سطح  هستند و حیات هر شهر وابسته به حیات محالت واقع در آن است این پژوهش در پی ارتقای تاب

 محالت شهری بوده است.

های پیچیده، با اجزای به هم پیوسته تعریف  آور با در نظر گرفتن شهرها به عنوان سیستم مفهوم شهرسازی تاب

های زیرساختی اگرچه اجزای تشکیل دهنده شهرها هستند، اما  شود. ساختار معماری، جمعیت، تجمع و سیستم می

پذیری  دهند. در این راستا، تقلیل میزان آسیب ر حوادث طبیعی یا انسان ساز افزایش میپذیری شهرها را در براب آسیب

های ناشی از بروز سوانح و نیز به حداقل  آوری شهرها در برابر تنش پذیری محیط تاب و باال بردن سطح انعطاف

آوری سازی شهرها در  ، تابرساندن زمان بازتوانی، همچنین ارتقا و بهبود بخشی سطح زندگی افراد و به طور کلی

 بایست در شهرسازی مورد توجه قرار گیرد. عواملی است که می نیتر مهمبرابر سانحه از جمله 

های وارده دارای دو کیفیت اصلی معرفی شده است. اول، کیفیت ذاتی  آوری شهرها در برابر بحران افزون بر این، تاب

ی در زمان بحران و ریپذ قیتطبشود؛ و دوم،  از بحران میکه شامل عملکردها در شرایط عادی و زمان غیر 

ها و  های کالبد شهرها مانند زیرساخت تواند بر سیستم یی به سانحه که میگو پاسخپذیری در هنگام  انعطاف

بنابراین به کارگیری این دو ؛ مورد استفاده قرار گیرد ها سازمانهای اجتماعی و یا اقتصادی مانند مؤسسات و  سیستم

 ها در برابر سوانح گردد. آوری آن تواند از عوامل افزایش تاب کیفیت اصلی در شهرسازی می

آوری و اجتماعی به وجود آمده است و  های پایدار نظم تاب باید توجه داشت، ساخت بافت شهری که از شبکه

ها و  پذیری ر تقلیل آسیبآوری در برابر سوانح د ی جامعه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و تابساز مقاومهمچنین، 

پذیری سه مؤلفه اصلی شهر  ی شهرها در برابر سوانح، انعطافریپذ انطباقآوری شهرها مؤثرند. افزایش  افزایش تاب

ونقل و  )حرکت انسان، اطالعات، حمل ها انیجرآوری شهر( عملکرد شهر و  آوری )اجزای تاب شامل، فرم تاب

 کند. آوری شهرها ایفا می افزایش تاب ها، نقش بسزایی در خدمات( وزیر ساخت

آوری شهرها در برابر سوانح  پذیری مناظر عینی و ذهنی در شهرها نیز عامل مؤثری در افزایش تاب کاهش آسیب

ها،  است. منظر عینی ایجاد شده از طریق خوانایی عناصر لینچی در بافت شهری، باعث مشخص شدن ورودی

گردد. این امر در شرایط  ی و خوانایی میابی جهتت و در نتیجه افزایش قدرت های رؤیت پذیر در درون باف نشانه

بروز سانحه، به هنگام فرار و رسیدن به نقاط امن برای اسکان اضطراری، یافتن مسیرهای امن و همچنین سرعت 

ر باشد. عالوه بر آوری شهر مؤث تواند در افزایش تاب ای داشته و می بخشی به مرحله امداد رسانی نقش تعیین کننده

ی باال رینفوذپذها و  این در زمان بروز سانحه انتخاب بهترین مسیر برای دستیابی به نقاط امن، از طریق افزایش نشانه

 گردد. آوری مرجع ذهنی افراد می در طی زمان در منظر ذهنی شهروندان نقش بسته و باعث افزایش تاب

های هر  که اشاره شد، مفاهیم کیفیات شهرسازی، مناظر عینی و ذهنی شهروندان، در کنار ارتباط مؤلفه گونه همان

های  تواند حرکت و دسترسی را در کنار کاربری زمین به عنوان مؤلفه آوری در شهر سانحه دیده، می کدام با تاب

آوری شهر، فضاهای باز چند  ، فرم تابهای معنا فعالیت، خوانایی محیط، حس مکان و هویت شهری و زیر مؤلفه
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 برابر در آور مد نظر قرار دهد. تهران عملکردی، ایمنی محیط فیزیکی و ایمنی مناظر شهری در شهرسازی تاب

 بیانگر شده انجام شناسی زمین های بررسی است. پذیر آسیب لرزه زمین جمله از طبیعی خطرات و رخدادها از بسیاری

 یا حریم در نیز وسازهایی ساخت شهر، فضای گسترش با. دارد قرار زیادی های گسل روی تهران شهر که است آن

 است هایی شکستگی دارای ری شهر و تهران دشت آن، بر افزون. است شده  انجام خیز لرزه و بزرگ های گسل روی

 داده روی های لرزه زمین بررسی با. شوند جایی جابه و لغزش دچار بزرگ، های گسل لرزش هنگام به است ممکن که

 نشان ها بررسی همچنین. یافت توان می را ریشتر درجه 1/1 بزرگی به هایی لرزه زمین آن، پیرامون و تهران گستره در

 اند. داشته بیشتری فعالیت گرمسار گسل و البرز ارتفاعات در مشاء های گسل که دهد می

 دادن رخ خطر گذرد، می زیادی مدت تهران بزرگ لرزه زمین آخرین از اینکه به توجه با که باورند این بر کارشناسان

 حتی مناطق، تمام وشده است  تهران در ریشتر 3 تا هایی زلزله پیشبینی یابد. می افزایش تهران در بزرگ ای لرزه زمین

 یک با شهر تمام ویرانی احتمال البته. پذیرند آسیب رخدادهایی چنین برابر در نیز نیستند گسل روی که هایی آن

 نامناسب رفتار احتمال و تهران شهر بحران مدیریت نامناسب . وضعیتشده است رد کارشناسان سوی از لرزه، زمین

 از مردم خروج اثر بر که «شهر شدن قفل» .شده است هایی نگرانی باعث طبیعی، خطرات دادن رخ هنگام شهروندان

 سازد. از روبرو مشکل با را نجات و امداد کار تواند می نیز دهد می رخ لرزه زمین هنگام ترافیک ایجاد و خود محله

 در وساز ساخت زیاد، ارتفاع اختالف شده است. یاد جدی خطری عنوان به تهران شهری مقامات توسط نیز سیل

 پرشمار های مسیل کرج، رودخانه نظیر هایی رودخانه وجود ویژه، اقلیمی شرایط ها، مسیل و رودها بستر یا حریم

 است. سیالب توسط تهران تهدید اصلی دالیل جمله از کوه پای در شهر قرار گرفتن و دیگر
 آباد شمالی و فردوسی شهر تهران آوری محالت تجریش، جنت محیطی تاب -های بعد کالبدی : وضعیت شاخص4جدول 

های بعد  شاخص

 محیطی -کالبدی

 های پیش رو برخی بحران شهر تهرانآباد شمالی و فردوسی  وضعیت محالت تجریش، جنت

کمبود شدید فضاهای سبز و باز به خصوص در نواحی مرکزی  فضاهای سبز و باز

 شهرها کالن

 کاهش پیوندهای اجتماعی به دلیل کمبود فضاهای جمعی و عمومی-7

 های فشرده بدون فضای تنفس گاهی در مواقع بحران فیزیکی خطرپذیری بافت -0

ها بر مبنای سودجویی و نبود سازگاری میان بیشتر  گسترش کاربری ها تناسب کاربری

 های شهری پهنه

 کاهش رضایت شهروندان و به تبع آن کاهش سرمایه اجتماعی -8

ها و تبعات محیط زیستی و  های فعالیتی ناشی از ناسازگاری کاربری تداخل -۱

 اجتماعی

حین ساخت و سازها و تناسب توجهی به توپوگرافی و بستر طبیعی  کم )بستر( زمین

 های مستقر بر آن زمین با کاربری

های طبیعی  های شهری عامل تشدید کننده بحران نابودی طبیعت و هویت بافت -2

    و کاهنده سرمایه اجتماعی دارای حس تعلق به مکان

توجهی به کیفیت ساخت و سازها بخصوص ازنظر استحکام بنا چه در  کم مقاومت ساختمان

 های شهری های ناکارآمد شهری و چه سایر بافت بافت

ها از کنترل  های ناکارآمد شهری و خارج شدن رشد آن گسترش روزافزون بافت -1

 اقتصادی و کالبدی -های اجتماعی عامل شدت یافتن بحران

شهرها و مشکالت  نفوذپذیری پایین به خصوص در نواحی مرکزی کالن دسترسی

   ترافیکی حاد

های تصادفی و  های دارای نفوذپذیری پایین در مواقع بحران خطرپذیری بافت -1

  های متناسب ها و تکنولوژی طبیعی به ویژه در نبود زیرساخت

بر مبنای سودآوری  صرفاًتراکم بسیار باال بدون تناسب با ظرفیت نواحی  تراکم

 بیشتر

 ی اجتماعیها ینابرابرتشدید  -3

 ش پایداری شهریتهدید زیست بوم و کاه -3

 کاهش امکان جبران خسارت حین بحران -71

 های پژوهش(منبع: )یافته

 منابع
 شهر کارکردهای از برخی جابجایی تأثیرگذاری میزان (، بررسی7832) کشکولی علی باقری عیسی و میرنجف موسوی و زاده، ابراهیم

 .۱7 شماره ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، در پایتخت وضعیت ساماندهی در تهران
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 یآور تاب رویکـرد با فرسوده یها بافت مدیریت (،7838) برزگری کاظم محمد رضا شیخ و کوهستانی احمد و مهدی ،احـمد معظم

 .388-381 صص ، طبیعی  های بحران جامع مدیریت المللی بین کنفرانس پنـجمین شـهر،

 بحران، مدیریت و پیشـگیری دانـش فصـلنامـه طبیعـی، سـوانح در آوری تاب هـایمـدل و مفاهیم (،7837) یاسمین ،ایزدخواه استوار

 . 728-7۱2 دوم، صص شماره دوم، دوره

 پنجمین. زلزله برابر در مراکـز درمانی آوری تاب ارزیـابی مـدل (،7838) حبیبی و کیـومرث  شـعیه اسـماعیل مـحمدامین و ، اسکندری

 .7771ص  طبیعـی، های بحران جــامع مـدیریت المللی بین  کنفرانس

 آوری تاب ارتقای در محلی (، نقش مدیریت7830) محمد سلمانی مجتبی، معصوم قدیری علی، عسگری مهدی، لسبویی علی، سید بدری

 سردآبرود و تنکابن شهرستان یکیله چشمه ی حوضهدو : موردی ی مطالعه سیالب بر تأکید با طبیعی بالیای برابر در مکانی

 .شماره سوم بحران، مدیریت ی دو فصلنامه کالردشت،

 .01 سرزمین، شماره شهری، فصلنامه جغرافیایی مدیریت های چالش و بزرگ تهران شهر (، کالن7833) شهرام امیرانتخابی کریم و حمدی،

 بر مؤثر عـوامل بندی یتاولو و شناسایی (،7832) مقدم زمـانی افـسانه جاغرق و  سجادی و سید عبداهلل  مهشید ، طهرانی  ئی حمزه

 و نوآوری مدیریت، نوین های یمپارادا  المللی یناجالس ب دومین رشت، های یمارستانب میان در بحران با مواجهه در سازمانی آوری تاب

 .707-781 صص کارآفرینی،

  عـلوم و  روانـشناسی ملی کنفرانس اولین زندگی، کیفیت و  یشناخت روان  بهزیستی با آوری تاب ارتباط بررسی (،7838) سارا سیده خرازی،

 .30-31 ، صص شـادگان  واحـد اسالمی آزاد  دانشگاه ، شادگان ، تربیتی

 صص ،0 ، شماره7 دوره ، تربیتی  روانشناسی  زندگی، نشریه از رضایت و آوری تاب بین ارتباط ،(7833) جواد و صونا بهاری خلعتبری،

3۱-38 

 انسانی علوم و ادبیات گیالن، فصلنامه دانشکده تول باستانی محوطه کاوش فصل اولین نتایج بر (، تحلیلی7831) رضا محمد خلعتبری،

 732 تهران، شماره دانشگاه

 شماره. بحران مدیریت فصلنامه. «قزوین شهری مجموعۀ در  آوری تاب های ظرفیت سنجش» ،(783۱)عـادلی زیـنب هـاشم و پور، داداش

 .18-3۱ صص. هشتم

 دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد، رشته کارشناسی نامه پایان گرگان، شـهر    فـضای آوری تاب ارزیابی ،(783۱)زهرا رجایی،

 . تهران تحقیقات و علوم

 در شـهری های اجتماع کالبدی آوری تاب مـیزان ارزیابی و سنجش ،(783۱)حسینی سید مجتبی رفیعیان و مجتبی  محمدرضا و رضایی،

 .113-108 صص ،۱ شماره ،۱1 دوره انسانی، جغرافیای های پژوهش ،(تهران شهر های محله: موردی مطالعه)زلزله بـرابر

 شهر کالن: موردی مطالعۀ ؛(زلزله) طبیعی سوانح اثرات کـاهش مـنظور به شهری اجتماعات آوری تاب تبیین ،(7833) محمدرضا رضایی،

 .عسگری علی و رفیعیان مجتبی دکتر راهنمایی به شهری ریزی برنامه و  جغرافیا  دکتری رساله تهران،

 زلزله: موردی ی مطالعه طبیعی، سوانح برابر در شهری جوامع نهادی و اقتصادی آوری تاب ارزیـابی ،(7830) مـحمدرضا ، رضـایی

 .02-81 صص سوم، بحران، شماره مـدیریت فصلنامه تهران، شهر های محله

 برابر در شهری یها اجتماع آوری کالبدی تاب میزان ارزیابی و (، سنجش7838)سیدمصطفی حسینی، مجتبی، رفیعیان، محمدرضا، رضایی،

 .783۱زمستان  ،۱شماره  ،۱1 دوره جغرافیای انسانی، هایپژوهش ،(تهران شهر هایمحله: موردی مطالعه) زلزله

 و آوری  تـاب مفهومی تـبیین (،7831) شـایان سیاوش و پرهیزگار اکبر علی عسگری و رضایی ومحمدرضا  مجتبی و رفیعیان،

 زمستان، ،(10 پیاپی) ۱ شماره ،72 دوره فضا، آمایش و ریزی برنامه فصلنامه محور،  اجتماع  سوانح مدیریت در آن سازی شاخص

 .03-۱7 صص

 های شاخص و متغیرها تأثیر تحلیل و شناسایی ،( 7832)مطوف  شریف ی بدری وعل یدس عطاهلل و  ثانی  نسرین کاظمی محمد و سلمانی،

 .7- 00 صـص ،0 شـماره. سوم سال مخاطرات، فضایی تحلیل نشریه تهران، شرقی شمال و شمال از شواهدی: آوری تاب
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  با محیطی آوری تاب مـیـزان بررسـی ،(7831) محمدرضـا فرزادبهتاش هاجر سرمدی و مـحمد تقی آقـابابایی و اسماعیل و صالحی،

 .33-770 صص و نهم، پنجاه شـماره ، 81  سـال شناسی، یطمح علیت، شبکه مـدل  از  اسـتفاده

 محیط علیت، یشبکه مدل از با استفاده محیطی آوری تاب میزان (، بررسی7831)سرمدیهاجر  و تقی آقابابایی محمد اسماعیل و صالحی،

 .23- 33 شماره شناسی،

 آوری تاب های مؤلفه و  ابـعاد  تحلیل و ، ارزیابی(7830)علی عسگری بابایی و پیر تقی  محمد نژاد و علی کـی محمدرضا و بهتاش، فرزاد

 .8 شماره ،73 دوره شهرسازی، و معماری -زیبا هنرهای نشریه تبریز، شهر کالن

 بحران، مدیرت در آور  تـاب و  پـذیر انعطـاف شــهری فضـاهای طراحـی نقش (،7838)اسداله نوایی مسعود و محمد مسعود و ،فالح

 . طبیعـی های بحران جامع مدیریت المللی بین کنفرانس پنجمین

 معماری زیبا هنرهای نشریه بم،  7830  زلزله از پس شهری،  طراحی  دیـدگاه از    آور تـاب (، بازسازی7830) تارا حاللی علیرضا و فالحی،

 .2-71 صص ،8شماره  ،73 دوره شهرسازی، و

 لرزه زمین برابر در  شـهری  معابر  شبکه پذیری آسیب میزان ارزیابی (،7832)معصومه قاسمی ملکی و سالکی یمحمدعل ابوالفضل و قنبری،

 .73 شــماره ،2 ســال ، محیطی  مخاطرات و جغرافیا مجله ،(تبریز باغمیشه شهرک: موردی نمونه)

 ، ایران  شهری قوانین در شهری آوری تاب مفهوم از حمایت میزان بررسی (،7838) شجاعی مرضیه و باقری کـاظمیان، غـالمرضا و هـانیه

 778-701صص  ایران، معماری انجمن ایرانیان، موسسه تهران، پایدار، توسعه و شهری مدیریت شهرسازی، مـلی کنفرانس اولین

 اول چاپ علم، نـشر تـهران، شهری، مدیریت (،7833) غالمرضا لطـیفی،

 ارشد کارشناسی نامه یانپا ،(تهران شهر 73 و 7 مناطق: تطبیقی مطالعه) شهری پذیری انعطاف بر زندگی  سبک تأثیر (، 783۱) لیال معصومی،

 .گر کوزه دکتر  مشاوره و  فنی  زهره دکتر راهـنمایی به تهران: بهشتی شهید دانشگاه زمین، علوم دانشکده ، شهری ریزی برنامه و جغرافیا

 70 منطقه موردی مطالعه یشهر کالن مناطق  در   ها داده سازی بومی بر اساس آوری تاب متغیرهای تحلیل و تبیین (،7832) اکرم نوروزی،

 مهدوی مسعود دکتر مشاوره و سرور رحیم دکتر راهـنمایی  بـه  شهری  ریزی برنامه و جغرافیا دکتری رساله تهران، شهرداری

 .تهران تحقیقات و علوم دانشگاه حاجیلوئی،
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