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 چکیده

وخروج اضطراری نقش درعملیات امداد ونجات ، مهمترین عناصرساختار کالبدی شهربه ویژه بعد از بروز بحران شبکه معابر ارتباطی از

دهی مجدد تغییرات حاصل از  آوری معیاری برای سنجش میزان توانایی نظام شهری برای جذب تغییرات وسازمان بسزایی دارد.تاب

ریزی درجهت افزایش  پذیری ساختار ارتباطی و برنامه باشد. در نتیجه ارزیابی میزان آسیب سازی می پایداری شهر و ظرفیت، اختالالت

ری نواحی شهر بر پایه معیارهای دسترسی و حمل و نقل در مواقع بروز بحران از اهمیت باالیی برخوردار است.حوزه شرقی آو تاب

 وارزیابی تحلیل، پژوهش باشد..هدف ساخت می های طبیعی و انسان شهرتهران همواره درمعرض خطرات شدید احتمالی ناشی از بحران

 بحران بروز از ناشی خسارات و تلفات وکاهش پذیری برآسیب اثرگذار عوامل وتفکیک تشخیص، آوری تاب ارتقای موثربر متغیرهای

 هدف نظر از پژوهش این روش. است تهران شرقی حوزه در از زلزله ناشی یشهرمعابر شبکه در ساخت وانسان طبیعی های دربرابربحران

 و پیمایشی های بررسی همچنین و ای کتابخانه منابع از استفاده با مطالعه مورد یها هداد. است تحلیلی -توصیفی روش بر مبتنی و کاربردی

بهره گرفته شده  GISو Expert choice افزار نرم از استفاده با، AHPمدل و ازتکنیک ها هداد تحلیل برای.است آمده دست به میدانی

 بیشترین، 31 منطقه معابر انسداد و جمعیتی تراکم به توجه است.نتایج نشان می دهدکه: با بکارگیری هفت معیار در دو طبقه کالن با

 حوزه شمالی بخش ارتباطی شبکه ساکنین سفر الگوی براساس، آنها به منتهی محورهای و بسیج و علی امام بزرگراه معابر را پذیری آسیب

، 31 و 31، 34 مناطق به مرتبط محصوریت درجه به توجه با معابر، انسداد بیشترین علی امام و همت بزرگراه بر تاکید با 8 و 4 مناطق

 و 8 مناطق تراکم ساختمانی ومولفه، 31و31، 34 مناطق فرسودگی کالبدی، 31 منطقه به مربوط ساکنین اجتماعی ظرفیت های شناسایی

 .داشت خواهند ها بحران و حوادث زمان در را پذیری آسیب بیشترین31
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 مقدمه

، بینند و بر اساس ماهیت اثر بروز بحران آسیب می خدمات و مناطق شهری عموماً در، ها زیرساخت، جامعه افراد  

 از (. یکی9:7937، شوند)عزیزی خسارت را متحمل میدرجه متفاوتی از ، ساختار و مجاورتشان با مناطق ناامن

ایجاد ساختار و اجتماعات شهری تاب آور در برابر ، ساخت انسانی طبیعی و ها بحرانی نوین در مدیریت ها افتیره

ای که دیدگاه  گونه به، شود یمتغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات دیده ، مخاطرات است. در سطح جهانی

آوری در مقابل بروز بحران تغییر پیداکرده است. بر  پذیری به افزایش تاب ز صرف بر کاهش آسیبغالب از تمرک

آور باشند و در  های جوامع تاب های کاهش مخاطرات باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگی برنامه، اساس این رهیافت

 ,Cutterعوامل تحقق پایداری توجه کنند) عنوان یکی از مهمترین آوری نیز به فرایند مدیریت بحران به مفهوم تاب

حال  بااین، ردیگ یبرمکالبدی و محیطی را در ، نهادی، اقتصادی، ابعاد مختلف اجتماعی، آوری (. رهیافت تاب2008:3

ی کالبدی شبکه ارتباطی وانسداد معابر در زمان بروز دگید بیآس، ازآنجاکه از دالیل اصلی گسترده شده ابعاد بحران

نقش مهمی در ، عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای تاب آور ساختن سیستم شهری به، ساختار ارتباطی، تسانحه اس

 در سیستم راستای ارتقای کارایی عملیات امداد و نجات و تخلیه شهر دارد. ساختار ارتباطی تاب آور به معنی توانایی

 معین است زمانی چارچوب یک در سرویس سطح آن به بازگشت توانایی انتظاری مورد سرویس سطح حفظ

(Heaslip et al,2009:3موفقیت .) متکی نقل و حمل شبکه پایایی به فاجعه از پس پاسخ موثر اقدامات وکارآیی 

 در شبکه، اند شده مستند نقل و حمل حیاتی نقش از ای هگسترد طور به اخیر بار فاجعه ای هلرز رویدادهای. است

 به قادر که تجهیزاتی و حیاتی دیگر های سیستم ترمیم جمله از، مراحل بهبودی و پاسخ تسهیل و اورژانس مدیریت

 ترافیک وظرفیت نقل و حمل یها هشبک نگهداری(. Rossi et al 2010:15)است دیده آسیب های مکان در حرکت

 شوند تهدای دیده آسیب ناحیه به موقع به امدادی یها هگرو که طوری به. است مهم زلزله فاجعه یک از پس

، ها هلرز پس به توجه با اضطراری شرایط در. دهند انتقال اضطراری و امن مناطق به را خطر معرض در وجمعیت

 شرایط از توجهی قابل طور به ترافیک الگوهای و ها هشبک های ظرفیت، لرزه زمین از پس سفر تقاضای تغییرات

میلیون نفر در سال  7.0ه به استقرار جمعیتی بیش از با توج (.shen et al,2009:22)است متفاوت "عادی" ترافیکی

عنوان نمونه موردی و قرارگیری آن بر روی  و تراکم باالی جمعیت و فعالیت در حوزه شرقی شهر تهران به 7931

همواره این حوزه درمعرض خطرات ، عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور های فعال و نقش شهر تهران به گسل

های تغییر و توسعه شهری  ای که در برنامه گونه ساخت است. به های طبیعی و انسان ناشی از بحران شدید احتمالی

ی و ملی به تدبیر راهکارهای نوین در جهت کاهش خطرپذیری نواحی ا منطقه، گانه محلی تهران در سطوح سه

ی بناها و ساز مقاومر بر پایه شهری تهران و ارتقای کارایی و اثربخشی مدیریت بحران در آن توجه شده که بیشت

آوری در  کارگیری رهیافت نوین تاب شده در برابر مخاطرات استوار است. بر این اساس بررسی و به فضاهای ساخته

پذیری در برابر  منظور دستیابی به اهداف توأمان کاهش آسیب ریزی و مدیریت بحران نواحی شهری تهران به برنامه

شده است. ازآنجاکه  نظر گرفته عنوان کانون تمرکز پژوهش حاضر در به ت به وضعیت اولیهها و توانایی بازگش بحران

آوری و متعاقب آن  ساختار ارتباطی شهری از مهمترین عوامل تأثیرگذار در سازمان فضایی شهر برای دستیابی به تاب

عوامل موثر ، که عبارت است ازشده  عنوان محور و سوال اصلی پژوهش انتخاب موردمطالعه به، توسعه پایدار است
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پذیری اجتماع و سیستم  منظور کاهش آسیب ونقل به آوری شبکه معابر بر پایه معیارهای دسترسی و حمل برمیزان تاب

 شهری در حوزه شرقی تهران در چه وضعیتی قرار دارند؟ 

 تشخیص، آوری ابت ارتقای موثربر متغیرهای تحلیل وارزیابی، پژوهش این اصلی هدف: پژوهش هدف -الف

 طبیعی های دربرابربحران بحران بروز از ناشی خسارات و تلفات وکاهش پذیری برآسیب اثرگذار عوامل وتفکیک

 است. تهران شرقی حوزه در زلزله از ناشی یشهرمعابر شبکه در ساخت وانسان

 مورد یها هداد. است تحلیلی -توصیفی روش بر مبتنی و کاربردی هدف نظر از پژوهش این: پژوهش روش -ب

 .است آمده دست به میدانی و پیمایشی های بررسی همچنین و ای کتابخانه منابع از استفاده با مطالعه

 GIS و Expert choice افزار نرم از استفاده با، AHP مدل و ازتکنیک ها هداد تحلیل برای: وتحلیل تجزیه روش-ت

 . بپردازیم

وب نظری پژوهش در جهت شناسایی و تبیین معیارها مؤثر در ارتقای چارچ، منظور دستیابی به هدف مذکور به

کارگیری در نمونه موردی تدوین  آوری ساختار ارتباطی معابر شهری و تدوین چارچوب پیشنهادی برای به تاب

جذب و تحمل تنش و خطر قبل از  -7گردیده است. سپس بر مبنای خصوصیات یک سیستم تاب آور شامل: 

 -9، شت به تعادل پس از سانحه و توانایی و ظرفیت برگشت به تعادل در هنگام و بعد از سوانحبرگ -7، سانحه

صورت ذیل  فرایند انجام پژوهش در سطح نمونه موردی به، تغییراتی در جوامع برای اینکه ایمن و تاب آور شوند

 شده است: ترسیم

 گر مکانی تحلیل در 7مراتبی تحلیل فرایند سلسله 7نخست: با استفاده از ماژول GIS ، حوزه شرقی شهر تهران بر

بندی شده و سپس با استفاده از معیارهای  ساخت پهنه ی طبیعی و انسانها بحراناساس میزان خطرپذیری در برابر 

 گردد. آوری شبکه ارتباطی حوزه ارزیابی می پذیری و تاب میزان آسیب، آوری مؤثر بر ارتقای تاب

 ارائه خواهد شد. ، تی که در راستای تاب آور ساختن شبکه ارتباطی حوزه شرقی الزم استدوم: درنهایت نیز تغییرا

در  خطر کاهش جهت شبکه معابر شهری متغییرهای تعیین برای همچنین و شهری آوری تاب ارتقای بیان برای

الگوی ، برظرفیت معا، کلی؛ خصوصیات شبکه)تراکم جمعیتی معیارهای، ساخت وانسان طبیعی های برابربحران

 موضوع بر موثر تراکم اجتماعی(، کیفیت ابنیه و فرسودگی، ظرفیت اجتماعی، سفر( و ایمنی شبکه)درجه محصوریت

 (.7گردیداست.جدول شماره) اقدام متغییرها بین از گزینش به بهتر نتیجه کسب جهت پژوهش

 پیشینه پژوهش

 اند داشته آن یها همشخص و ابعاد تعییین و یآور تاب مفهوم چهارچوب تعیین در سعی که مطالعاتی جمله از

(. Cutter et al‚ 2008: 2301-2306) کرد اشاره DROP بالیا برابر در مکانی آوری تاب نظری چهارچوب به وانت می

 اطالعات های سیستم از استفاده با فضایی خطرپذیری ارزیابی های روش از تطبیقی مطالعه( 7662) همکاران و باستا

 انگلستان و هلند کشور دو میان، آن براساس زمین کاربری ریزی برنامه و خطرپذیری یها هنقش تولید و جغرافیایی

 بندی اولویت به و. پرداختند شهری معابر شبکه تابآوری میزان بررسی به( 7939) فیروزجاه و دادند. فردوسی انجام
                                                                                                                                                               
1 - Extension 
2  - AHP 
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، زلزله ویژه به طبیعی مخاطرات برابر در یریپذ آسیب کاهش جهت آنها آوری تاب تقویت لحاظ به معابر ساماندهی

ی ها هبررسی کارآیی این نوع شبکبه ( 7931) همکارانو  قنبری. پرداختند دامغان شهر معابر شبکه ارزیابی به

 حالـصو ا ریضـتع، لزلهز برابردر  یهرـش ابرـمع یذیرـپ سیبآ ص هایشاخ شناسایی( 7921)یینعابد، ارتباطی

صمدزادگان و ، موقت نسکاو ا ادمدا زـکامر یـبین یشـپ، تاـنجو  اددـما راه کارهای شناسایی ،ذیرـپ یبـسآ ابرـمع

به (7677) انیگرو د ناگائیطراحی و توسعه روشی برای ارزیابی میزان آسیب شبکه ارتباطی.  به( 7662زرین پنجه)

 یزـیر برنامه( 7669) انرــیگو د وــلی، یهرــش ابرــمع بکهــش ایرــب زهایرــل دــض تــتقوی دهبررا ارائه

یی مانند نام و شماره ها ه( داد7669. مینامی و دیگران همکارانش )لزلهز انرـبحاز  دـبع اطیـتبار بکهـش رمیمـت

و جنس و ارتفاع آن و فاصله ساختمان ها تا خیابان و  نحیاط ساختما، ساختمان و جنس و تعداد طبقات آن

در  ینقاط بحران صیتشخ یبرا ی( روش7660) لوریطول و عرض خیابان. ت، د نامهمچنین اطالعات معابر مانن

 یشهر یبر دسترس یساختار بیآس ری( تأث7677) رزیبزرگراه. بونو و گوت پذیری بیآس، حمل و نقل یها رساختیز

 پذیری بیک آسو ادرا، آسیب پذیری شبکه معابر لیو تحل هیتجز به( 7677) نگیو لوپ نیپس از فاجعه. دال ها هشبک

 .دادند قرار بررسی مورد راشبکه معابر 

 مبانی نظری

 که درحالی. گیرند می نادیده شرایط بعداز وقوع سوانح را و وضعیت اغلب پذیری کاهش خطروآسیب تاب آوری:

 به بازگشت» مفهوم به اغلب، آوری تاب واژه(. Mitchell, 2012,3) هستند رشد حال در ها قطعیت عدم و خطرها

 ,Kelin et alاست) شده گرفته«  عقب به برگشت» معنای به «Resilio» التین ریشة از که ودر می کار به«  ذشتهگ

 مطرح مخاطرات و بالیا حوزه در را آوری تاب مفهوم که بود فردی نخستین( 7327)تایمرمن  (.2003:1-2

-7671) های سال دوره برای یوگوها کاری چهارچوب پذیرش از پس مفهوم این (.Mayunga‚ 2007: 22-28کرد)

 ظرفیت به آوری تاب(7676) کارتر (.Usamah et al‚ 2014: 178–189است) شده کارگرفته به وسیعی طور به(7661

 اطالق سانحه از پس "تعادل به برگشت "بازیابی ظرفیت نیز و سوانح طی در ویژه و اساسی عملکردهای و جذب

 و فرایندها، بازخوردها حفظ برای نیز و اختالالت جذب برای اکولوژکی ایه سیستم ظرفیت به آوری تاب. ودش می

 از یکی آوری (.تابKutum and Al-Jaberi‚ 2015: 44-56شود) می اطالق سیستم ذاتی و الزم ساختارهای

 مفهوم زمانی لحاظ (. بهFolke et al, 2006: 253–267است) پایداری به رسیدن زمینه در تحقیق مباحث مهمترین

، محیطی -انسانی های نظام در( 7667)کارپینتر، (7329) هولینگ کار شروع با (7326) دهه از آوری تاب

 روزافزونی بطور مدت کوتاه سوانح مدیریت در( 7669)برونو، اکولوژیک -اجتماعی های نظام در( 7669)برکس

، است ورشد، منابع آگاهانه تأمین ،اصالحی ازخود روندفعالی آوری تاب. است گرفته قرار وارزیابی بررسی مورد

 Patonگذشته) تجربیات و انتظار مورد فردی توانایی از فراتر سطحی تا روانشناسانه ساختارهای ایجاد برای توانایی

et al, 2000: 270-277آمیز مخاطره های باتنش مقابله یاانطباق برای اجتماعی عامل بک (.توانایی .(Pelling 

 آسیب کاهش یها هدیدگا در مانند یکپارچگی هایی روش وسیله به آور تاب جوامع ایجاد، نآ دنبال به (2003:140

 آمادگی اجرای و طراحی با خطر کاهش کردن یکپارچه و تابآوری ایجاد برای محلی ظرفیت افزایش، پذیری
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، جوامع توانایی عنایم به آوری (. تابHyogo, 2005:3شد) دنبال بازسازی یها هبرنام و بازتوانی، واکنش، اضطراری

 و خطرها برابر در ایستادگی تحمل و ها آن های سکونتگاه و ابنیه، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فیزیکی های سیستم

 را آتی وضعیت تهدیدهای، برگردد قبلی وضعیت به سرعت به بتواند که ها ضربه و فشارها از داده رخ های آسیب

 (. Davis,2006:12) گردد می تعریف، شود روبرو ها آن با و کند شناسایی

بالفاصله پس ازوقوع ، عنوان یکی ازعناصربسیارمهم شهری معابربه ونقل و معابرشهری: حمل سیستم در آوری تاب

. شود ترین زمان ممکن مطرحم ی امدادرسانی درکوتاه چراکه نیازبه تخلیه مجروحین و، یابند ای می ویژه بحران اهمیت

امدادرسانی  اماباتوجه به محدودبودنظرفیت، باشد پذیرمی امکان های هوایی وزمینی وسیله راه بهاین تخلیه وجابجایی 

یاحتی  و شودکه درصورت بسته شدن یکی ازمحورهای اصلی می شهری انجام این امربیشترازطریق معابردرون، هوایی

عادی راگاهی تا  ت به وضعیتوزمان بازگش شود بحران راچندین برابرمی صدمات وخسارات ناشی ازوقوع، فرعی

 خود و داشته ای ویژه جایگاه حیاتی زیرساخت یک عنوان به ونقل حمل (.2-3: 7937، کامران) اندازد هابه تأخیرمی ماه

 یک ایجاد از هدف، طورکلی به .است ساخته متمایز برق و آب های شبکه مانند حیاتی های زیرساخت دیگر از را

 به راستای در سیستم توسط شدید های شکست پیامدهای جذب در توانایی، ورآ تاب شهری ونقل حمل سیستم

 حفظ برای سیستم توانایی دهنده نشان آوری تاب. باشد می آن کارایی و کارکرد حفظ و ها آن اثرات رساندن حداقل

 شهری به یابیدست (.Leu, 2010:1)است پیرامونی محیط در چالش با مواجهه هنگام در کلیدی اهداف تأمین و تمرکز

 در بزرگی منفی اتفاق باعث آن جزء هر در شکست که ای گونه به، مناسب و شده طراحی ونقل حمل سیستم یک با

 بین تعامل و درک برای هایی پژوهش سبب این به. است ریزی برنامه فعالیت هر هدف ترین اصلی، نشود سیستم کل

 کنند می ریزی برنامه را جدید شهر یک که کسانی برای ادراک عنو این. است نیاز مورد شهری آوری تاب با قیود این

(. Leu, 2010:1) است ضروری هستند موجود شهری نواحی آوری تاب بهبود پی در که کسانی برای همچنین و

 خطر مدیریت درک در، شهری نقل و حمل زمینه در خطر سنتی نظری رویکردهای با آوری تاب رویکرد تفاوت

 و ثبات با و منعطف فرایندهای ایجاد و کلیدی کارکردهای تعریف برای سیستم توانایی توسعه پایه بر که است نهفته

(. اولــین موضــوع در رابطــه بــا شــبکه ارتبــاطی و Tamvakis, 2012:2) دارد قرار آور تاب سیستم ایجاد

کند کـه از بـاالترین سـطح در مقیـاس منطقه  ها در مقابله با زلزله به سلسـله مراتـب آنهـا ارتباط پیدا می دسترسی

و شهر تا دسترسی به واحدهای مسکونی قابـل مالحظه است. بنابراین اولین موضوع و اصـل مـرتبط با شبکه 

سـاختار  پذیری شبکه به های متنوع و متعـدد با کیفیت مناسب به شهر است. آسیب وجود دسترسی، ارتباطی

هایی از ساختار شـهری که آسیب  در زمینـه تخلیـه عمومی کاربرد دارد تا قسمتفضـایی شـبکه پرداختـه و 

 ,Husdalطبیعـت و ترافیـک مربـوط است)، پـذیری مربوط به ساختار شـبکه مشخص شود. ایـن آسـیب، پذیرند

 بروز هنگام در شهری آوری تاب میزان بر ارتباطی ساختار نقش تبیین بر مبنی پژوهش هدف به توجه با (.2006:6

 یک در (ذیل7جدول) مطابق، معابر شبکه آوری تاب ارتقای بر عوامل تأثیرگذار، ساخت انسان و طبیعی های بحران

 :گردد می ارائه شبکه ایمنی و دسترسی، شبکه خصوصیات و موقعیت شامل سطحی 4 بندی طبقه
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 ساخت ای طبیعی و انسانه های یک شبکه ارتباطی شهری تاب آور در برابر بحران : ویژگی1جدول 

 های شبکه ارتباطی شهری تاب آور ویژگی کالن بندی طبقه

 ، های فعال شهر عدم انطباق شبکه ارتباطی برگسل  موقعیت شبکه

 وجزآن لیس، عدم قرارگیری شبکه ارتباطی درمعرض روانگرایی ، 

 های خطرزا. هاوکاربری فاصله شبکه معابراززیرساخت 

 ، مراتب عملکردی در شبکه لهوجود سلس  خصوصیات شبکه

 های ترافیکی درشبکه کاهش گره ، 

 کنندگان )نسبت تقاضای سفر به ظرفیت معابر( کاهش شدت ترافیک استفاده ، 

  درشبکهها بست بنکمتر بودن تعداد ، 

 های شبکه.  کاهش تعدادتقاطع 

 ، گریکدهای بااهمیت درزمان بحران به ی نزدیکی کاربری  دسترسی 

  شده ساختهنسبت شبکه )فضای باز(به فضای بیشتر بودن ، 

 امکان دسترسی دوباره به شبکه ، 

 های عمومی ازطریق شبکه متناسب ونوعک اربری ارتباط بین کاربری ، 

 های مهم به یکدیگر.  دسترسی سریع کاربری 

 ، کمتر بودن نسبت طول به عرض معبر  ایمنی شبکه

 معبر بیشتر بودن نسبت عرض به نصف ارتفاع جدارهای ، 

 افزایش قابلیت کنترل شبکه ، 

 امکان گریزوتخلیه اضطراری سریع در شبکه در زمان بحران ، 

 طولک متروایمنی بیشتردر شبکه ارتباطی. ، وجود سرعت کافی 

 (Tamvakis, 2012)7932منبع: نویسندگان با استفاده از منابع دیگران؛

 محدوده مورد مطالعه

های فیزیوگرافی و مورفولوژی محدوده و  ی خاص خود نظیر ویژگیطیمح ستیزشهر تهران با توجه به شرایط 

همواره در معرض صدمات ناشی از بالیای طبیعی نظیر وقوع سیل و زلزله قرار داشته است؛ ، نواحی پیرامونی

ل متحم، نظامی و اقتصادی کشور در زمان وقوع جنگ، های سیاسی عنوان پایتخت و مرکز تجمع فعالیت همچنین به

 و ارتقاءبیشترین حمالت نظامی خواهد بود که این موضوع موجب اتخاذ راهبرد بهبود سیستم مدیریت بحران 

 -کیفیت دفاع غیرعامل شهر از سوی نهادهای مسئول در فرایند تغییر و توسعه شهری تهران در برنامه راهبردی

 شد.  7920ساختاری مصوب 

 
 1931گان؛ نویسنده: عنوان محدوده پژوهش منبع : موقعیت حوزه شرقی شهر تهران به1شکل 
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بندی شده است. قلمرو این  غربی و محدوده ویژه تقسیم، میانی، شهر تهران در این طرح به چهار حوزه شرقی

، های فعال پارچین شهرداری تهران به دلیل وجود گسل 71و  74، 79، 2، 4حوزه شرقی شهر شامل مناطق ، پژوهش

تمرکز باالی جمعیتی و استقرار تعداد زیادی از ، حوزه شرقی و باال بودن خطر وقوع زلزلهری و شمال تهران در 

شده است.  های نیروهای مسلح و احتمال باالی قرارگیری به عنوان هدف حمالت فیزیکی دشمنان انتخاب  پادگان

 7931بنای سرشماری سال نفر را بر م 7092432جمعیتی بالغ بر ، هکتار 74770.73این حوزه با وسعتی در حدود 

 در خود جای داده است.

 پژوهش های یافته

  4موجود در منطقه  ارتباطی  وضعیت شبکه - 

 اهمیت لحاظ منطقه به این در دارد. آن توسعه و منطقه استخوانبندی در اساسی و مهم تأثیر ارتباطی های شبکه

 مراکز با ارتباط دیگر سوی از و دهد شکل می را تهران شرقی خروجی و ورودی یکسو از که غربی -شرقی ارتباطات

، همت بزرگراه ادامه، رسالت بزرگراه اند. داده خطی منطقه شکل به ها شریان این، نماید می برقرار را تهران اصلی

 از و بوده غربی – شرقی همگی که هستند منطقه ارتباطی های شبکه دماوند مهمترین و ازگل بزرگراه، بابائی بزرگراه

 دیگری از های شریان و پروین و دارآباد، نیاوران های بزرگراه باشند. می ویژه اهمیت دارای و خدماتی ترافیکی رنظ

 کنند.  می تقسیم مختلف به نواحی شطرنجی صورت به را منطقه پارس تهران و هنگام قبیل

  2موجود در منطقه  ارتباطی  وضعیت شبکه -

ه کاربری مسکونی اختصاص یافته است معابر این منطقه عمدتا در اختیار ب 2به علت این که عمده بافت منطقه 

های  های آرش و دماوند که جریان خیابان، های مسکونی قرار گرفته و معابر اصلی آن شامل بزرگراه رسالت کاربری

ز اصلی ثقل آباد که نقش جابجایی بین مراک مسیل ابراهیم، نمایند ارتباطی شرق و شمال شرق تهران را متصل می

 منطقه با نواحی را بر عهده دارد.

 79موجود در منطقه  ارتباطی  وضعیت شبکه -

و تجهیزات  مجراها دارای تهران( شرقی بدنه در )استقرار تهران شهر به نسبت قرارگیری موقعیت به لحاظ 79 منطقه

شهر  79تب شبکه ارتباطی منطقه مرا است. بررسی سلسله ای فرامنطقه عملکرد با شهری برون ونقل حمل با مرتبط

، شریانی درجه دو، شریانی درجه یک، بندی به انواع مختلف مجراها از جمله آزادراه و تندراه تهران بر اساس تقسیم

کننده در شهر  و توزیع  های محلی انجام گرفته است. بر این اساس مجراهای جمع کننده و دسترسی جمع و توزیع

اند. همچنین مجراهای شریانی درجه  کیلومتر بیشترین سهم را به خود اختصاص داده 76تهران با طولی در حدود 

 شوند. شهر تهران را شامل می 79کیلومتر کمترین سطح از مجراهای ارتباطی منطقه  4/4یک با طولی در حدود 

  74موجود در منطقه  ارتباطی  وضعیت شبکه -

ر شرق و غرب منطقه است. محدوده شرقی دارای بافت منظم و دارای دو بافت متفاوت د 74شبکه معابر منطقه 

جدید و شبکه معابر آن ترکیبی از شطرنجی و لوپ شهری است. بخش غربی دارای بافت نامنظم و ارگانیک و 

مراتب منظم شبکه معابر در منطقه تداخل وظیفه هر دسته از معابر را به  نامناسب با ترافیک سواره است. فقدان سلسله

درصد است که  73.4وآمد را به همراه دارد. نسبت سطح معابر به سطح منطقه  اه داشته و ناهماهنگی در رفتهمر
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 07.9درصد به جمع و پخش کننده و  2.2، 7درصد به شریانی درجه  70، درصد آن به شریانی درجه یک 77.3

 درصد به سایر معابر تعلق دارد.

  71موجود در منطقه  ارتباطی  وضعیت شبکه -

های اصلی شهری در آن و موقعیت استقرار میدان بسیج در  ها و خیابان به تبع نحوه استقرار شبکه بزرگراه 71منطقه 

در صد مساحت  70های ارتباطی در حدود  باشد. شبکه شعاعی می -بندی شهری مرکزی دارای استخوان، این شبکه

باعث ، ای شهر تهران با نقش فرا منطقه 71دد از منطقه های متع دهد. عبور بزرگراه منطقه را به خود اختصاص می

 شود.  ورود ترافیک عبوری به داخل منطقه و مشکالت ترافیکی در منطقه می

 1931گان؛ نویسنده: های مناطق حوزه شرقی شهر تهران منبع موقعیت شبکه معابر و دسترسی :2شکل 

 تجزیه و تحلیل 

 ریزی هعطوف به ظرفیت های پیش و حین وقوع بحران در سیستم مورد برنامهدف این مرحله استفاده از معیارهای م

ای  پذیری و تاب آوری شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران است. این مدل مجموعهبه منظور ارزیابی میزان آسیب

بنای این روش کند. م آوری سوانح در جوامع ارائه می گیری شرایط موجود موثر بر تاب از معیارها را برای اندازه

آوری  استفاده از شاخص ترکیبی برای تعیین و دستیابی به متغیرهای خاص جهت ایجاد یک مقیاس حجمی از تاب

یک از ابعاد در  است. این مدل با تصویرسازی نتایج نهایی یک بررسی کلی تطبیقی سریع را از اینکه کدام

دهد. در این مرحله میزان تاب آوری  هستند ارائه میتر  آوری بیش از سایر ابعاد مهم های خط مبنای تاب شاخص

شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران در زمان بروز بالیای طبیعی و انسان ساخت بر اساس مدل شاخص خط مبنا 

 :ردد به شرح ذیل استگ میارزیابی  ای همرحل 1در یک فرایند 
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 مدل سازی و معرفی معیارهای ارزیابی :مرحله نخست

از برونداد چارچوب نظری پژوهش و مطالعه متون مختلف و تجارب بکارگرفته شده در کشورهای  گیری با بهره

پذیری شبکه ارتباطی  معیارهای منتخب به منظور ارزیابی میزان تاب آوری و آسیب، افته و در حال توسعهی هتوسع

 ی شبکه ارائه شده است. بندی دو سطحی شامل خصوصیات شبکه و ایمن حوزه شرقی شهر تهران در یک طبقه
 ساخت های طبیعی و انسان معیارهای منتخب برای ارزیابی تاب آوری ساختار شبکه ارتباطی محدوده مورد مطالعه در برابر بحران :2جدول 

 
 

 

 

 

 
 

 (Tamvakis, 2012)7932منبع: نویسندگان با استفاده از برونداد پوهش و منابع دیگران؛

 و سایر معیارها ای هبررسی تاثیرپذیری معیارهای تحلیل از عوامل زمین :مرحله دوم

و تاب آوری شبکه ارتباطی محدوده مورد مطالعه بدون درنظر گرفتن  پذیری یببررسی منفرد معیارهای تحلیل آس

، نتایج را با انحراف مواجه خواهد کرد. به عنوان مثال، موقعیت شبکه و ارتباط متقابل میان معیارها، ای هعوامل زمین

، عیار در فرایند تحلیلدر صورت عدم دخالت عوامل مرتبط با این م، وان گفتت میدر بررسی معیار ظرفیت معابر 

فاقد ظرفیت  ای هیی با خطرپذیری باال با محورهای محلها همعابر شریانی درجه یک فاقد ظرفیت مناسب در محدود

یی با خطرپذیری پایین دارای ارزش یکسانی در تحلیل درنظر گرفته شوند که بیانگر انحراف ها همناسب در محدود

ابعادی که در تحلیل هر یک از معیارها دخالت ، از انحراف در نتایج تحلیلنتایج خواهد بود. به منظور جلوگیری 

حمل و  ریزی هپدافند غیرعامل و برنام، (ذیل بر اساس مصاحبه با کارشناسان شهرسازی9مطابق جدول)، داده شده اند

 گذاری طریق روی هم ماتریس نرمال شده هر یک ابعاد تاثیرگذار از، نقل معرفی شده اند. در هنگام تحلیل هر معیار

ی نهایی معیار استنتاج گردیده ها هدر وزن معیار مورد بررسی اعمال و نقش Arc GISی اطالعاتی در نرم افزار ها هالی

 است. 
 و سایر معیارها ای ه: تاثیرپذیری معیارهای تحلیل از عوامل زمین9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7932، ژوهشهای پمنبع: یافته

                                           گذاری و مقایسه دو به دویی معیارهای تحلیل تاب آوری ارزش :مرحله سوم

حمل و نقل و ترافیک ، پدافند غیرعامل، کارشناس شهرسازی 76معیارها توسط  گذاری بر مبنای سنجشی از ارزش

محصوریت و ظرفیت ، بر روی ساختار شبکه ارتباطی حوزه مورد مطالعهمهمترین معیارهای تاثیرگذار ، وان گفتت می

 معیارهای ارزیابی تاب آوری ی کالنبند طبقه

 ، تراکم جمعیتی نواحی پیرامونی محورهای ارتباطی  خصوصیات شبکه

 ر و سلسله مراتب دسترسیظرفیت معاب ، 

 .الگوی سفر ساکنین بر اساس تفاوت های اجتماعی و اقتصادی 

 ، درجه محصوریت )عرضبه نصف ارتفاع جدارهای معبر(  ایمنی شبکه

 ی اجتماعی ساکنین جهت مشارکت در فرایند تخلیه اضطراریها تیظرف ، 

 اطیکیفیت ابنیه و فرسودگی کالبدی نواحی پیرامونی محورهای ارتب ، 

 تراکم ساختمانی نواحی ساخته شده و بالفصل محورهای ارتباطی . 

 زمینه               

 معیار
 تراکم جمعیتی هسلسله مراتب را خطرپذیری محدوده

ظرفیت 

 معابر
 تراکم ساختمانی فرسودگی کالبدی درجه محصوریت

        تراکم جمعیتی

        ظرفیت معابر

        الگوی سفر ساکنین

        درجه محصوریت

        ی اجتماعیها تیظرف

        فرسودگی کالبدی

        تراکم ساختمانی
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در مقابل تاثیرپذیری حوزه مورد مطالعه از سوانح طبیعی و  6.709و  6.722معابر هستند که به ترتیبی ارزشی برابر با 

شد. با میواحد در مقیاس  6.043انسان ساخت مربوط به بالیای طبیعی است که میزان اهمیت آن از نظر کارشناسان 

 (.7شکل)

 
 1931، نگارنده بر اساس برونداد مصاحبه با کارشناسان :ماخذ گذاری و مقایسه دو به دویی معیارهای تحلیل تاب آوری : ارزش9شکل 

 سطحی ی پنجبند طبقهبر مبنای  های معیارهای تحلیل تاب آوری شبکه ارتباطی تولید نقشه :مرحله چهارم

و  ای هبه برونداد شناخت ساختار فضایی وضعیت موجود و اعمال وزن نرمال شده عوامل زمیندر این مرحله با توجه 

مورد بررسی و  Arc GISمحورهای ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران در نرم افزار ، ابعاد تاثیرگذار بر فرایند تحلیل

ود که ش میبکه ارتباطی تولید سطحی تاب آوری ش 1ی ها هگیرد و خروجی های فرایند در قالب نقشتحلیل قرار می

 (.9شکل) شد:با میشامل نتایج زیر 

 پذیری آسیب، در صورت بروز بحران، معابر نواحی مرکزی حوزه مورد مطالعه، بر اساس نتایج تحلیلتراکم جمعیتی:

  شهرداری تهران انسداد خواهند یافت. 79باالیی داشته و بسیاری از معابر این محدوده و به ویژه منطقه 

در زمان بروز بحران  پذیری با بیشترین آسیب، بزرگراه امام علی و بسیج و محورهای منتهی به آنها ظرفیت معابر:

مواجه خواهند بود. بیشترین انبوهش محورهای فاقد تاب آوری الزم در ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی تهران 

 شد. با میمربوط به نواحی ریزدانه و نفوذناپذیر 

ی طرح جامع حمل و نقل و نرخ سفر ساکنین با وسیله ها هبه منظور بررسی این معیار از دادفر ساکنین:الگوی س

اقتصادی نشان دهنده تفاوت در رفتار  -شخصی استفاده شده است. معیار مذکور به عنوان یک مولفه اجتماعی

شبکه ارتباطی بخش ، این اساسشد. بر با میحرکتی ساکنین در زمان وقوع بحران برای خروج اضطراری از شهر 

شهرداری( با تاکید بر بزرگراه همت و امام علی بیشترین انسداد را در زمان بروز بحران  2و  4شمالی حوزه )مناطق 

 خواهند داشت.

این تحلیل با هدف شناسایی معابری است که در صورت ریزش آوار در مواقع بروز بحران  درجه محصوریت:

 71و  79، 74مرتبط به مناطق ، گانه حوزه1و انسداد معابر در مناطق  پذیری ین آسیبوند. بیشترش میمسدود 
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بخش اعظم شبکه معابر به دلیل ، به طوری که در صورت بروز بحران و بالیای طبیعی، شدبا میشهرداری تهران 

شد و امکان بیشینه بودن نسبت ارتقاع ساختمان به عرض معابر مسدود خواهند ، عرض کم معابر، ریزدانگی

 امدادرسانی و جابجایی مصدومان کاهش خواهد یافت. 

یکی از عوامل مسدود شدن مجراهای حیاتی شهر برای ، در زمان بروز بحرانهای اجتماعی ساکنین:ظرفیت

آگاهی و ظرفیت های اجتماعی ساکنین برای مشارکت در فرایند خروج اضطراری شهر و کمک به ، امدادرسانی

و اطالعات سطح سواد و میزان باسوادی استفاده  ها هاز داد، نجات است. در راستای تحلیل این معیار عملیات امداد و

 باشد. شهرداری می 71مربوط به منطقه ، پذیری در حوزه مورد مطالعه بر اساس این معیارشده است. بیشترین آسیب

میزان تاب آوری شبکه ارتباطی محدوده یکی از معیارهای تاثیرگذار بر مسدود شدن و کاهش فرسودگی کالبدی:

کیفیت ابنیه و فرسودگی کالبدی قطعات ساخته پیرامون محورها است. محورهای بخش غربی حوزه ، مورد مطالعه

شهرداری تهران با انسداد و کاهش  71و  79، 74مورد مطالعه با تاکید بر محور امام علی و منشعب از آن در مناطق 

شهرداری نیز برخی معابر با مشکل انسداد و  4هند شد. همچنین در بخش شرقی منطقه سطح عملکردی مواجه خوا

 وند. ش میعدم امکان امداد رسانی مناسب روبرو 

پذیری نیزافزایش  معیار تراکم ساختمانی شاخص مهمی که باافزایش آن احتمال تخریب وآسیب تراکم ساختمانی:

ه شرقی شهر تهران مربوط به نواحی مرکزی حوزه و پیرامون اراضی معابر در حوز پذیری بیشترین آسیب .یابد می

گانه مرتبط با 1شد. بیشترین تاثیر این معیار بر کاهش میزان تاب آوری شبکه ارتباطی مناطق با میپادگان دوشان تپه 

 شهرداری تهران است.  79و  2بخش غربی مناطق 

 که ارتباطی حوزه شرقی شهر تهراناستنتاج نقشه نهایی تحلیل تاب آوری شب :مرحله پنجم

آوری شبکه ارتباطی  های تحلیل تاب الیه گذاری هم در این مرحله با اعمال ضریب اهمیت هریک از معیارها و روی

گردد. در مجموع طول شبکه معابر  گانه مشخص می1آوری معابر موجود در مناطق  میزان تاب، حوزه مورد مطالعه

درصد از کل اندازه شبکه معابر حوزه را  72شد که نزدیک به با میکیلومتر  729.1 آوری الزم در حدود فاقد تاب

کیلومتر به معابر با تاب  779کیلومتر مربوط به تاب آوری کم و  717، شود. از مجموع مسافت ذکر شده شامل می

شهرداری تهران  79 و 74های طبیعی و انسان ساخت است که از میزان سهم مناطق  آوری نسبتا کم نسبت به بحران

 (.1نسبت به سایر مناطق بیشینه است.جدول)
 آوری شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران به تفکیک مناطق )کیلومتر( : میزان تاب5جدول 

 مجموع 71منطقه  74منطقه  79منطقه  2منطقه  4منطقه  آوری  تاب منطقه

 767.72 73.12 77.20 96.27 79.93 774.74 آوری باال تاب

 797.60 14.63 77.77 79.20 76.26 777.46 آوری نسبتاً باال تاب

 721.91 27.27 90.22 72.20 02.32 02.37 آوری متوسط تاب

 777.42 77.72 91.24 77.64 72.07 71.62 آوری نسبتا کم تاب

 716.27 71.64 44.12 47.39 71.36 79.92 آوری کم تاب

 927.79 737.12 717.72 740.47 742.62 949.36 مجموع

 7932، های پژوهشمنبع: یافته
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 1931، آوری شبکه ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران در برابر بالیای طبیعی و انسان ساخت محدوده منبع:نگارندگان میزان تاب :9شکل 

 گیری نتیجه

تاب  مفهوم کلی بصورت که. است طبیعی مخصوصا زلزله یکی از راهکارهای بهینه مخاطرات در برابر تابآوری

توسعه  و سوانح مدیریت یها هنظری و ها هدیدگا امروزه .حاضر است دهه مخاطرات مدیریت تحول ارمغان آوری

 از یکی تاب آوری محققان از بسیاری دیدگاه اینرو از. است زلزله برابر در تاب آور جوامع ایجاد دنبال به پایدار

پژوهش که  و در جستجوی پاسخ به سوال این، ه همین منظورب .پایداری است به رسیدن برای موضوعات مهمترین

منظور کاهش  ونقل به آوری شبکه معابر بر پایه معیارهای دسترسی و حمل است؛ عوامل موثر برمیزان تاب عبارت

دست یابی به هدف  پذیری اجتماع و سیستم شهری در حوزه شرقی تهران در چه وضعیتی قرار دارند؟ و آسیب

 پذیری برآسیب اثرگذار عوامل وتفکیک تشخیص، آوری تاب ارتقای موثربر متغیرهای یل وارزیابیکه تحل پژوهش

 ناشی یشهرمعابر شبکه در ساخت وانسان طبیعی های دربرابربحران بحران بروز از ناشی خسارات و تلفات وکاهش

ظرفیت ، شبکه)تراکم جمعیتی کلی؛ خصوصیات ( معیارهای2از) تلفیقی با است. که تهران شرقی حوزه در زلزله از

 تراکم اجتماعی(، کیفیت ابنیه و فرسودگی، ظرفیت اجتماعی، الگوی سفر( و ایمنی شبکه)درجه محصوریت، معابر

بررسی شده است. تحلیل نتایج پژوهش نشان می  GIS و Expert choice با استفاده از نرم افزار، AHP مدل براساس

مهمترین معیارهای تاثیرگذار بر روی ساختار شبکه  مورد بررسی مشخص گردید؛با توجه به زیر معیارها دهد؛ که 

در  6.709و  6.722محصوریت و ظرفیت معابر هستند که به ترتیبی ارزشی برابر با ، ارتباطی حوزه مورد مطالعه

که میزان اهمیت مقابل تاثیرپذیری حوزه مورد مطالعه از سوانح طبیعی و انسان ساخت مربوط به بالیای طبیعی است 

شد. استنتاج نقشه نهایی با اعمال ضریب اهمیت هریک از معیارها با میدر مقیاس واحد  6.043آن از نظر کارشناسان 

آوری معابر موجود در  میزان تاب، آوری شبکه ارتباطی حوزه مورد مطالعه های تحلیل تاب الیه ریگذا هم و روی

شد با میکیلومتر  729.1آوری الزم در حدود  ل شبکه معابر فاقد تابگردد. در مجموع طو گانه مشخص می1مناطق 

کیلومتر  717، شود. از مجموع مسافت ذکر شده درصد از کل اندازه شبکه معابر حوزه را شامل می 72که نزدیک به 
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سان ساخت های طبیعی و ان کیلومتر به معابر با تاب آوری نسبتا کم نسبت به بحران 779مربوط به تاب آوری کم و 

شهرداری تهران نسبت به سایر مناطق بیشینه است.با توجه به برونداد  79و  74است که از میزان سهم مناطق 

، و ابعاد تاثیرگذار بر فرایند تحلیل ای هشناخت ساختار فضایی وضعیت موجود و اعمال وزن نرمال شده عوامل زمین

(. 9گیرد شکل)مورد بررسی و تحلیل قرار می Arc GISر محورهای ارتباطی حوزه شرقی شهر تهران در نرم افزا

بزرگراه امام  پذیری بیشترین آسیب ،79نتایج زیر بدست آمده است: با توجه به تراکم جمعیتی و انسداد معابر منطقه 

و  4بر اساس الگوی سفر ساکنین شبکه ارتباطی بخش شمالی حوزه مناطق ، علی و بسیج و محورهای منتهی به آنها

انسداد معابر با توجه به درجه ، پذیری بیشترین آسیب، با تاکید بر بزرگراه همت و امام علی بیشترین انسداد 2

فرسودگی ، 71های اجتماعی ساکنین مربوط به منطقه شناسایی ظرفیت ،71و  79، 74محصوریت مرتبط به مناطق 

بیشترین آسیب را در زمان حوادث و بحران ها 79و  2و مولفه تراکم ساختمانی مناطق ، 71و  79، 74کالبدی مناطق 

خواهند داشت. با توجه به نتایج پژوهش و معیارهای بکار گرفته شده در فرایند تحلیل های میزان خطرپذیری مناطق 

میزان تاب آوری شبکه ارتباطی و بررسی ، گانه حوزه شرقی شهر تهران در برابر بالیای طبیعی و انسان ساخت1

، عوامل کاهنده تاب آوری شبکه معابر شناسایی گردند. بر این اساس، شت حوزه به وضعیت تعادلتوانایی بازگ

و مدیریت شهری مناطق به منظور ارتقای تاب آوری شبکه  ریزی هیست در ساختار برنامبا میتغییرات و تحوالتی که 

لویت و اهداف کالن تاب آوری بر حسب او، معابر و کاهش تلفات و خسارات ناشی از بروز بحران تجویز گردند

جلوگیری از انسداد معابر در زمان بروز بحران و ، نواحی شهری پیش از وقوع بحران پذیری شامل کاهش آسیب

 فرایند امداد رسانی پس از بروز بحران در جدول ذیل ارائه شده است: 
 گانه حوزه شرقی شهر تهران5عابر مناطق اقدامات پیشنهادی در راستای ارتقای تاب آوری شبکه م بندی اولویت :6جدول 

 7932، های پژوهشمنبع: یافته

 منابع
 تهران.، انتشارات نشر شهر، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مدیریت بحران، (7922) مازیار، حسینی

 چاپ هفتم.، انتشارات دانشگاه تهران، کاربری اراضی شهری ریزی هبرنام، (7922کرامت ا... )، زیاری

 تهران. ، هنرهای زیبا، GIS مکان یابی مراکز امدادرسانی پس از وقوع زلزله با استفاده از، (7929عسل )، محمدی

-اهدافتاب

 آوری
 گانه حوزه شرقی شهر تهران1اقدامات پیشنهادی در راستای ارتقای تاب آوری شبکه معابر مناطق 

 اقدامات به تفکیک مناطق بندی اولویت

 71منطقه  74منطقه  79منطقه  2منطقه  4منطقه 

7 7 9 7 7 9 7 7 9 7 7 9 7 7 9 

مرحل
ش از وقوع بحران

ه پی
- 

ب
ش آسی

کاه
 

ی
پذیر

 
ی

نواحی شهر
 

                رعایت حرایم گسل ها و مسیل ها در ساخت و سازها

                بهسازی و نوسازی نواحی فرسوده، مقاوم سازی

                رعایت حرایم قانونی تاسیسات زیربنایی در جهت کاهش خطرات احتمالی جنگ و آتش سوزی

                کارگاهی به منظور کاهش خطرات اتفاقی و آتش سوزی-ساماندهی نواحی صنعتی

خروج اراضی و پادگان های نظامی از محدوده شهر در جهت کاهش خطرات ناشی از وقوع 

 جنگ
               

مرحله حین وقوع بحران
ی از انسداد معابر و  -

جلوگیر

ت جانی و مالی
ش تلفا

کاه
                ارتقای آگاهی و ظرفیت های اجتماعی ساکنین برای خروج اضطراری از نواحی مسکونی 

                آموزش و ارتقای آگاهی ساکنین به منظور نحوه خروج اضطراری از محدوده شهر

                بقاتارتفاع و تعداد ط، اصالح و تعدیل ضوابط و مقررات ساخت و ساز از نظر تراکم ساختمانی

                اصالح ساختار شبکه معابر مناطق در جهت ارتقای سطح سرویس و نفوذپذیری معابر

و نحوه استفاده از زمین بر مبنای اصول و مالحظات پدافند غیرعامل و مدیریت  بندی تغییر پهنه

 بحران
               

س از
مرحله پ

 

وقوع بحران
امدادرسانی -
                ها و مراکز اسکان موقت ساکنینجهیز نواحی شهری به پناهگاهت 

                ایجاد و دسترسی مناسب به بیمارستان ها و مراکز درمانی مجهز

                ایجاد و تجهیز مراکز امداد و نجات در سطح مناطق
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