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 چکیده

 یکال ه  یآورتها  شیافهاا یهامؤلفه  نیهیبه  ت  یساختار لیتحل کردیاز رو یریگپژوهش حاضر با بهره

بالها و بافهت  یتهیمحه وده  تهراکج ع   نیهعلت انتخها  ا .پردازدیشهر تهران در برابر زلال  م 21منطق  

بوده و  یلیتحل -یفیتوص کردیبا رو ی انیم یقیپژوهش  تحق نیمنطق  از شهر تهران است. ا نیا ریپذبیآس

منطقه   یکال ه  یآورتا  شیافاا یهامؤلف  کنن هنییت  ی یعوامل کل ک است  سؤال نیا ب  ب  دن ال پاسخ

ابت ا با اسهتفاده از   یچارچو  نظر نیت و ی؟ براان ماک با توع  ب  وضع موعود  ن هیآشهر تهران در  21

 یتجربه یههاداده  یطهیمح شیپهو کیهبهر تکن  یهش ه و سپس بها تک انیب وضوعم اتیادب  یروش اسناد

بهوده و  یشههر نینفهر از خ رگهان و متخ  ه 11شامل  قیتحق نیاست. عام   آماری ا  هیمستخرج گرد

 ریهمتغ 12موضهوع   اتیهو ادب یمهرور متهون نظهر  یه. در گام اول  بهر پااسته ف ن   ری یگون روش ن 

نظرات خ رگان در مورد  یاستخراج و در گام ب   یکال   یورآتا  یریگان ازه  یاول یاهشاخص عنوانب 

ها بها اسهتفاده اسخپ درنهایتش ن .  یآورپرسشنام  ع ع 11 عیتوز قیاز طر گریک یبر  رهایمتغ نیاثرات ا

 ل یهتحل نیها درقهرار گرفتنه .  لیمورد تحل MicMacافاار در نرم یاثرات متقابل ساختار لیاز روش تحل

                                                           
آوری کال  ی های افاایش تا منظور ت یین مؤلف نگاری سناریوم نا ب هآین »این مقال  مستخرج از رسال  دکتری نویسن ه اول تحت عنوان  2
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 21منطقه   یکال ه  یآورتها  نه هیو بر رون  آ گریک یبر  رهایمتغ جیرمستقیو غ جیمستق تأثیرگذاری اانیم

عامل در  22 رگذار یتأث  یاول ریمتغ 12 نیک  از باز آن است  یحاک جیتهران در برابر زلال  مشخص ش . نتا

از: دسترسی ب   ان ع ارت رهایمتغ نیدارن . ا ی یتهران در مقابل  با زلال  اثر کل 21منطق   یکال   یآورتا 

وسهاز  دسترسهی به  ش ک  م ابر اصلی  دسترسی ب  نهادهای ام ادرسان  ضهواب  فنهی و الگوههای ساخت

های ناپایه ار  کهاربری خ مات  بازسازی و بهسازی سهاخت ان عیبناهای ع ومی  توزنشانی  استحکام آتش

های ع ومی و نس ت راه ب  ساخت ان در محه وده از امکانات و زیرساخت اظتحف  یبن زمین  کلاس دان 

 تأثیرپهذیریو  تأثیرگهذاریاز   ی یهک  رواب  عوامهل کل ده یپژوهش نشان م جینتا نی. ه چنموردمطال  

  .برخوردارن یادیز

 .تهران 21 منطق  زلال    یکال   آوریتا   یساختار لیتحل :هاواژهکلید

 مقدمه -0

مخهاطره  کیههستن  و وقوع  ی یط  یایدر م رض وقوع بلا یانسان تیع   یتج ع برا انمک کی عنوانب شهرها 

ای از پهاره دیگربیانبه  سهازد.مهیون مواعه  گوناگ یهارا با چالش هاآن ن هیو آ یکنون تیه چون زلال   وض  ی یط 

پهذیری شههرها را گذارنه   احت هال تشه ی  آسهیبثیر مهیأهای ط ی ی تهمستقیج بر چرخ  طورب عوامل خارعی  ک  

 (.06: 2908  مفی یدهن  )افاایش می

  گاهیهد که وریطب  شهود یم  هید ط ی ی در نگرش ب  مخاطرات یریچش گاساسی و  راتییدر عهان  تغ امروزه

)آله ری  و ت کهرده اسه  ایپ رییدر مقابل سوانح تغ یآورتا  شیب  افاا یریپذبیکاهش آسغالب از ت رکا صرف بر 

 یال للهنیب یاسهتراتژ ونیسهی  م هو  ک 1112در سال  وگویچارچو  ه ح یلا بیاز زمان ت و. (26: 1122  2یرمی

مخهاطره و کهاهش خطهر بحهران  علهاوه بهر کهاهش  یبهرا یایربرنام  یاصله ف  1 کاهش بحران سازمان ملل متح

: 1112  9ت )مایونگهاکرده اس  ایدر عوامع گرایش پ یآورتا  جادیا یبارز ب  س ت ت رکا رو یب  نحو یریپذبیآس

و مشهارکت اسهت.  ی( ب  بازدارنه گمحوردولت) یو تک عامل یریپذنگاه از واکنش رییتغ   یع  جیپارادا نیا در (.21

  )نهوریس و دههیم حیعام   ترع یبرا یایربا عام   را ب  برنام  یایردارد و برنام  یارشت  چن  کردیرو جیپارادا نیا

آن مطهر   یههاتیهعوامع با استفاده از ظرف تیتقو یبرا یراه  یآورتا دو ده  اخیر نیا در  (.12: 1118  1ه کاران

و  ییدر مهورد آن شهکل گرفته  اسهت )رضها یمتفهاوت یسنجشه یاهها و م لشاخص کردها یرو ها فیو ت ر ش ه

 (.6: 2902پور  انیکاو

                                                           
1 Aldrich & Meyer 

2 United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) 

3 Mayunga 

4 Norris et al 
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 یریپهذتی  سهقف ع  اگرچ  این طر  واضح است پر طر  عامع ع ی  تهران  ازع ل نگاه ب  اسناد فرادست  با

  یشههر یاراضه یاسهتان ارد کهاربر یههاسران است  اما بر اساس  کرده نیینفر ت  ونیلیم 2102را  2112شهر در سال 

را نه ارد ت ه اد  نیهاز ا شیبه یطهیمح یدهپاسهختهوان نفر است و  ونیلیح وداً شش م تهران یریپذتیع   تیظرف

 .(212: 2982  ار یسازگان پامشاور بوم نی)مهن س

 وقهوعآورد که  در هنگهام  به  وعهودرا  ییهاتیچون تهران بتوان  ظرف یمج وع  بارگ تا است یضرور نیبنابرا 

 ق یهتحق نیها یاصهل هه ف. را داشهت  باشه  یعهاد  یتوان تح ل و بازگشت ب  شهرا  یآورض ن داشتن تا   ال زل

 تیهاه  اانیهم نییشهر تهران و ت  یکال   یآورتا  شیدر افاا یو راه رد ریرپذیثأت رگذار یثأت ی یعوامل کل ییشناسا

اسهت.  نگارانه ن هیآ یکهردیروبا  بروز بحرانزلال  و  وقوعدر مواقع تهران  21عوامل در منطق   نیاز ا کیو نقش هر 

 کننه هنییت  ی یه( عوامهل کل2ت: انجهام گرفته  اسه یال اصهلؤسهایهن پاسخ به   یدر راستا پژوهش حاضر روازاین

 ؟ان ک مشهر تهران  21در منطق   یکال   یآورتا  شیافاا یهامؤلف 

to ) کهردن ینینشعقبباره یکو  یناگهان طورب » یب  م نا« silioRe» نیاز واژه لاتدر واقع  2یآورمفهوم واژه تا 

back jump) »بکهاردر مطال هات اکولهوژیکی  2029در سهال  1این کل   را نخستین بار هولینه  استخراج ش ه است؛ 

 ی اریهپا ی یهمفههوم کل عنوانب را  یآورتا  ا ین یطیاز اقت اددانان مح یبرخ .(1: 2901پور و عادلی  )داداشگرفت 

مسهتقل از  رییهتغ کیه عنوانب  ن هایافر یاشاره ب  سازگار  یآورتا  ه چنین(. 1: 1111  9  )کلین و ه کارانداننیم

 یدرسهتبهینه  و بینهی پیشباش  ک   ایگون ب   یبا یآورتا  (.910 :2902  افتخاری و صادقلوال ین رکن) دارد ستجیس

 یآورتها (. 8: 1111  1و رومهاگنولی لهوفیفئوف  )ارائه  دهه بحهرانود پس از وقوع به  یعام   برا ییتوانا مورد در

 و مخهاطرات در برابهر حهوادث یسهتادگیقهادر به  ا یمفهوم است ک  عام   شهر نیب  ایبا توع  ب  حوادث ن یشهر

باشه   ینه گز تیهفیبها ک  یاز دست دادن ق رت تول ایاز تلفات مخر  و خسارات    نیب ون ص م  د ی یط   یش 

 (.21: 2000  2لتی  )مینکن افتیاز خارج از عام   در یادیک ک ز ک درحالی

  (:6: 1122  6ت )الکسان رشامل چهار مرحل  اس آوریتا چرخ  

 .شودیزلال  انجام م ناشی از کاهش آثار بحران ایحذف کردن  یک  برا هاییتی: ف ال2کاهشارزیابی یا . 2

 .ردیگیانجام م یواکنش مناسب در مواقع ضرور یمردم برا یسازبا آمادهه راه ک   ییهاتی: ف ال8ی. آمادگ1

                                                           
1 Resilience 

2 Holling 

3 Klein et al 

4 Feofilovs & Romagnoli 

5 Mileti 

6 Alexander 

7 Mitigation 

8 Preparedness 
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 ههایفهراهج کهردن ک هک یدرنه  پهس از آن بهرایبه ای حادث ک  هنگام  هاییتی: ف ال2شواکنپاسخگویی یا . 9

 شود.یانجام م یابیباز اتیدر ع ل تسریعو   یو کاهش احت ال حوادث ثانو  گانیدبیب  آس یضرور

افهراد  یهها را بهرااست ک  مسکن موقت و انواع وام یو ع   یفرد هایمرحل  شامل برنام  ک ک نی: ا1یابی. باز1

 .کن یعوامع فراهج م یابیدر باز  نیسرعت بخش منظورب 

 یآورتها  درعه . (6: 2902و ه کهاران   انیه یرف)د پردازیبروز بحران م یگوناگون ب  بررس اب اد در یآورتا 

  9ت )بنه  و ه کهاراناسه آوریتها  هایشهاخص سهاخت ب  نیاز و شود گیریان ازه طور مستقیجب  توان ن ی عوامع

 اسهاس بهر پژوهش این است. عوامل بیانگر و متناسب یمتغیرها شناسایی ها شاخص ایجاد در مهج مرحل  (.20: 1121

 عههت مناسهب هایشهاخص انتخها  ارت اط بها در زلال () ط ی ی برابر مخاطرات در آوریتجربی تا  و م انی نظری

و سهپس  بههره بهرده و کال ه ی نهادی اقت ادی  چهارگان  اعت اعی  اب اد از آوری  در ابت اهای افاایش تا ت یین مؤلف 

 ده .های ب   کال  ی را ملاک ع ل و مورد تحلیل قرار میشاخص
 

 آوریابعاد تاب -0جدول 
 تعاریف نظری ابعاد

 سنج .را میخود پس از وقوع بحران  یابیو عوامع در باز یاعت اع یهاب   ظرفیت گروه نیا اعت اعی

 شود.سنجی ه می و ت ادل ب   از وقوع بحران ی اریحفظ پا یپشتی ان براب   ینیاز سیستج اقت اد این ب   در  اقت ادی

 است. یو تجرب  سوانح ق ل یاریم خطر  برنا لیمرت   با تقل یهایژگیو یحاواین ب    نهادی

 .شودیمخاطره پرداخت  م از وقوع بحران و کال   ق ل یطراح یبرا یب  اصول یدر ب   کال   کال  ی

 Cutter & et.al, 2015: من ع
 

ناکارآمه  مسهتح ثات و   یهابن  ییربنهایو ز ییروبنها ساتیاعج از تأس عناصر متشکل   های ناکارآم  شهریبافتدر 

)صه اقت  برنه یرنهج مه یو کال ه  یفرهنگه  یاعت هاع  یاز مشکلات مت  د اقت اد هااین نوع بافتو ساکنان  ش ه

 عنوانبه تههران  21بر اساس مطال ات صورت گرفت   قریب ب  نی ی از مساحت منطق   (.0: 2901 رست ی و ه کاران 

 (.01: 2906  اادهیعلبافت فرسوده و ناکارآم  شناسایی ش ه است )

از  یادیهب  ت ه اد ز  نینظج بخش یبراق رت ن   یاباار عنوانب است ک   یساختار لیتحلرویکرد پژوهش حاضر  

آن را  کنه  یمه بیهترک گریک یرا با  ستجیس کی یاصل یهاک  مؤلف  یسیبا استفاده از ماتر لیتحل نی. اکاربرد دارد  هیا

و  تأثیرگهذاری نیشهتریکه  ب سهتجیس کیه یاصل یرهایست  از متغآن د توانیروش م نی. با استفاده از اکن یم فیتوص

اسهت که   یسهاختار لیتحل یهااز روش یکیاثرات متقابل  لیکرد. تحل ییرا دارن   شناسا رهایمتغ گریبر د تأثیرپذیری

                                                           
1 Response 

2 Recovery 

3 Bene et al 
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تها  دشهویروش تلهاش مه نیه. در ارودیب  کار م پژوهیو آین ه ینگارن هیدر آ یچون دلف ییهامک ل روش عنوانب 

روش در  نیها (.8: 1120  2گهوردون و ه کهاران) شهود ینگرشیپ گرید ی ادیبر رو  ادیرو کی ریاحت ال تأث ای ریتأث

 در روش .(1: 2909  ییاسهت )مولها یبر ت امل و شواه  متک شتریدارد ک  ب رقرا یو اکتشاف یک    ین یهاگروه روش

 یرههایمتغ انیهمن  روابه  متقابهل ماستنتاج نظام یع اول متقابل براچون  ییاز اباارها تحلیل ساختاری )اثرات متقابل(

 کیه جیمسهتقریغ ایه جیمسهتق ریاز تهأث یک  ناش  یب  دست آ ن هیآ یاز تحولات احت ال یتا درک شودیمختلف استفاده م

 شهودیاسهتفاده م اییههتحلیهلدر  تأثیرات متقابل م  ولاً یهااست. از روش گرید یریمتغ ای  ادیبر رو ریمتغ ای  ادیرو

 لیه  انجهام تحلطورم  ولبه کنن ه را داشت  باشهن . خالص و قانع یست یس لیتحل تیاز آن هستن  ک  قابل تر هیچیپک  

و  جیمفهاه یراستا بها بررسه نیحوزه است. در ا کی نیاز کارشناسان و متخ   یامستلام حضور مج وع  یساختار

و  یمفههوم چهارچو  کیه نیهی  پژوهش ب  سه ت ت موردمطال   اط با موضوع در ارت قیتحق اتیحاصل از ادب جینتا

 .(21: 2900)فیروزی و ه کاران   شودیم تیمنسجج ه ا ینظر

مرت   به  موضهوع پهژوهش پرداخته    های صورت گرفت  در داخل و خارج از کشوردر ادام  ب  برخی از پژوهش

 شود.می

  از تکنیهک دلفهی بههره گهرفتنمهک و افاار میکنرم استفاده از با د( در پژوهش خو2900یون ی و ه کاران )شاه

بیشهترین تهأثیر را در آینه ه « ههاپهراکنش کاربری»و « ارتفهاع»  «مالکیهت»  «قی ت زمین»های ک  شاخص نتیج  گرفتن 

روش  زا اسهتفاده ( بها2900اصهل و ه کهاران )سلطانی .  استشهرداری اصفهان داشت 8آوری مسکن در منطق  تا 

 اسلامشههر آبهادمیان هرکش آوریتا  آین ه وض یت بر مؤثر کلی ی عوامل  محیطی ساختاری و پویش تحلیل

 -اعت هاعی اب هاد ت یهین به  ایمقاله  در ( 2908 کهاران )پورمح ه ی و ه رار دادنه .ت یین قه و یموردبررس را

(  2906) پاشهازاده و مح ه ی اختنه .پرد ت ریها شهر 1 منطق  در زلال  برابر در شهری آوریتا  اقت ادی

 که  دادنه  نشهانو  پرداختن  زلال  وقوع خطر برابر در اردبیل شهر آوریتا  میاان سنجش ب پژوهشی  در

 .نامطلوبی قرار دارد آوریتا  وض یتاردبیل در  شهر

 آوریتها  زا برداریارائه  نقشه   خهود به تحقیهق در ( 1111) 1ری یروز و گونچالو های خارعی در پژوهش

عه م که  نشهان دادنه   ( در پژوهشی1120) 9دیوی  کارن و کاترینا راسن . ط ی ی پرداخت برابر مخاطرات در شهری

ارزیهابی ک هی  در مسهیریهک چهالش بهار    آوری در برابهر زلاله پتانسیل فضاهای بهاز بهرای تها  پیرامونتحقیق 

ههای بهین به  تشهریح تفهاوت تحقیق خهود( در 1128) 1یژیائولین  ژان و هوآن ل مخاطرات ط ی ی در شهرها است.

ای از چرخه  مخهاطرات و تحولهات پهس از آن  لحظه  ههاآنپرداختن . از دی گاه  آوری شهری و پای اری شهریتا 

                                                           
1 Gordon et al 

2 Gonçalves & Ribeiro 

3 David Koren & Katarina Rus 

4 Xiaoling Zhang & Huan Li 
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(  در 1122و ه کهاران ) (2)یوشهیهیرو کهانو گیرد.یک چارچو  پیچی ه پای ار قرار می حیات شهری است ک  در بستر

 یالهرزه آوریتها  به  بررسهی  بر اسهاس تئهوری شهکاف اطلاعهاتیبا استفاده از روش کیفی و  قی خودمطال   تحقی

 وقهوع هنگهامههای فهراوان در به  دلیهل وعهود عه م قط یهت نتیج  گرفتن و  های شهری پرداختن محی در  هاسازه

 ملاومهات تهرینمهجری از آوریهای شه ه در حهوزه تها اقه امات از پهیش برنامه   ه چون زلاله  مخاطرات ط ی ی

 .ناپذیر در مواقع بروز بحران استاعتنا 

 موردمطالعهنمونه  یمعرف -2

تهران قهرار دارد و بها منهاطق  شهر یدر بخش غرب  یریگسال سابق  شکل 81از  شیتهران با ب یشهردار 21منطق  

  یاز شرق به  بارگهراه شهه  1نو  منطق  واقع در ع یآزاد ابانیاز ش ال ب  خ . این منطق استمرز هج 1و  0  22  22

و از غهر  به  بارگهراه  22واقهع در شه ال منطقه   نیقاو ابانیخ ب از عنو    22واقع در غر  منطق   ینوا  صفو

 9 یدارا تههران 21 . منطقه (21: 2908)پوراح   و ه کهاران   شودیمح ود م  0امام )ره( واقع در شرق منطق   ادگاری

منطقه   نیههسهتن . ا انهکیو بر لیمحلهات سلسه  ههاآن نیترکه  شهاخص اسهت ی یحله  قه م 21و  یشهر  یناح

ههاار نفهر )بهر  912و در حه ود  اسهتمترمربع  182 282 8منطق  تهران است. مساحت منطق  م ادل  نیترتیپرع  

منهاطق  نیتهرنفهر در هکتهار عهار پرتهراکج 111داده است ک  با تراکج  ی( را در خود عا2902سال  یاساس سرش ار

ان از اشغال برده اسهت. چشهج ریاز منطق  را ب  ز یاملاحظ قابل  سطح کوچک. بافت فشرده با قط ات استشهر تهران 

منطقه  در گسهتره  یرونیو ب یدرون یهاتیو مح ود هاتیعامع شهر تهران بر اساس امکانات  قابل یهامنطق  در طر 

ان از توس   بلن مه ت شههر در چشج  (2986در طر  عامع تهران )م و   لمثاعنوانب ن ش ه است. یشهر تهران ت و

و مقهاوم در برابهر مخهاطرات  هابیدر برابر انواع آس  نیامن و ا یکشور  تهران شهر سال ستیبان از ه اهن  با چشج

 یبهسهازهای برنامه  در اعهرای شگامیپ ایمح وده این منطق   ا ین 21منطق   ان ازدر چشجش ه است.  یو سوانح م رف

 (.6: 2901پور و ه کاران  )ساسان در نظر گرفت  ش ه است  ساخت ان یسازو مقاوم یشهر یو نوساز
 

 

                                                           
1 Yoshihiro Kanno, Shinnosuke Fujita & Yakov Ben-Haim 
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 شهر تهران نسبت به سایر مناطق 01منطقه  تیموقع -0نقشه 

 (2986تهران )م و  : طر  عامع من ع

 پژوهش شناسیروش -9

 یدارا گسهترده و یهاسهتجیخ وصاً در س رهایمتغ نیرواب  ب لیتحل یاست ک  برا یروش  یساختار لیروش تحل

 نیهشه ه که  ا سه ب  یک ه یهادر کنار داده یفیک یهاروش در استفاده از داده نیا لی. پتانسرودیکار ماب اد مت  د ب 

ؤثر بهر مه یرههایمتغ روش نیهشهود. در ا ینگارنه هیآو  یپژوهنه هیپرکهاربرد در آ یهااز روش یکیب   لیروش ت  

. شهون یمه یگهذارارزش سه ا کارشناسان در قالب اع اد صفر ت و بر اساس نظرات گروه n*n سیماتر کیدر  ستجیس

 درنهایهت.  یهآیدسهت مهرواب  ب  نیاز ا یمت  د یهایداده و خروع لیرا تشک یب   یهالیتحل یم نا سیماتر نیا

در  رههای. بهر اسهاس پهراکنش متغشهون یمخت ات پراکن ه م محور کیدر  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاری ساسبر ا رهایمتغ

قهرار  یایربرنامه  یدر مراحهل ب ه  اان یربرنامه  لیهتحل یمشخص شه ه و م نها هاآن یهایژگیمحور مخت ات  و

شه ه  یطراحه یسهاختار لیتحل یسازادهیپ منظورب است ک   ییافاارهانرم نیبهتر ازع ل  MicMacر افاا. نرمردیگیم

به   ییک هک بسهاا تواننه یمتنهوع  مه یصورت ع اول و ن ودارهاافاار ب نرم این یهایاست. خروع افت یوس   و ت

. این روش رویکردی تحلیلی بهرای بررسهی داشت  باشن  ن هیدر آ ستجیع ل س یو چگونگ ستجیدرک اب اد و رواب  س

 (.6: 1116  2پیاس گوردون و)ت نگاری اسمج وع  آین ه ثیر وقوع یک روی اد در یکأت

                                                           
1 Gordon & Pease 
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و بهر اسهاس  یلهتحلی -یفیتوصهبا رویکهرد ( یفیو ک ی)ک  ی یاز نوع ترک بر اساس ماهیت ک  حاضر در پژوهش

 شیافهاا ی یهکل یهامؤلفه  نیهیعهت ت  یطیمح شیو پو یساختار لیتحل یهااست  از روش کاربردیه ف از نوع 

 یههاداده نیته و یبهرا که  بیترتنیابه ش ه است.  گرفت  بهرهشهر تهران در برابر زلال   21منطق   یکال   یآورتا 

از روش   یدلفه یبهر م نها یتجرب یهاداده  یته منظورب پژوهش  یو سپس در بخش اصل یابت ا از روش اسناد ینظر

  یطهیمح شیروش پهو در ت.ه ف ن  بهوده اسه یرگیبا روش ن ون   خ رگان جیاستفاده ش ه است. انتخا  ت یشی ایپ

بنه ی و پهردازش اسهناد مربهوط  رونه ها را ط ق  برخهی منهابع مسهتن  و ت یهین وتحلیلتجایه روهی از خ رگان با گ

از  یگروهه لیاز تشهک یطهیمح شیاز روش پهو یمنه عههت بهرهنیها پهژوهش  نیهدهنه . در اقرار می یموردبررس

طهر   یاپرسشهنام  موردمطال ه وع موضه نه یروش پژوهشگر در زم نیاستفاده ش ه است. در ا )خ رگان( کارشناسان

 نه هیخهود را از آ ریو کارشناسهان ت هو دهه یقهرار مه نه یزمه هان کارشناسان متخ ص در  اریکرده و آن را در اخت

 یوقهوع و چگهونگ احت هالو با استفاده از دانهش و تجربه  خهود نسه ت به   کنن یم انیب نظرمورد  ن یمطلو  در زم

 11تها  21 نیع ومهاً به یکنن ه در دلفهت  اد خ رگان شرکت ازآنجاک . کنن یقضاوت م شانیاثربخش اانیو م رشانیتأث

در محه وده  یکال ه  یآورتها  شیدر افهاا لیهدخ یرههایو متغ کلیه ی عوامل نییعهت ت  روازاینش ه   نیینفر ت 

در حهوزه  یو پژوهشه یاهدانشهگ نیاز متخ  ه ههاآنک  ت هام  ن یزم نینفر از خ رگان در ا 11  از ت  اد موردمطال  

انتخا  خ رگان شهامل تسهل   یارهایش ه است. م  یان  در قالب پرسشنام  نظرسنجبوده یشهر یو طراح یایربرنام 

کسهب   ت ه اد خ رگهان نییو در ت  بودهب  آنان  یمشارکت در پژوهش و دسترس ییو توانا لیت ا  یع ل تجرب   ینظر

ب ه   )شهاخص( در ریهمتغ 12 رهها یمتغ شیپها جه یاسهت. در نت قرار گرفته  ع ل ملاک ها گاهید تیاز عام  نانیاط 

بهر  رگهذاریتأث یرههایمتغ   MicMacافاارو نرم یساختار لیبا استفاده از روش تحل ش ن . ییشناسا یکال   یآورتا 

  ارسهتان ی)ب یاکها درمهانب  مر یدسترس( 2از:  ان ع ارتبرابر زلال   درشهر تهران  21منطق   یکال   یآورتا  شیافاا

 یبه  نهادهها یدسترسه (9  )مه ارس  مهه کودک  دانشهگاه( یبه  مراکها آموزشه یدسترسه( 1  اورژانس  داروخان (

ی  ونقهل ع هومح ل یهاسیب  سهرو یدسترس (2ی  نشانب  آتش یدسترس (1  بحران و...( تیریام ادرسان )مرکا م 

 یع هوم یبها کهاربر یاستحکام بناها( 8ی  ب  ش ک  م ابر اصل یسترسد( 2 ی س ا ع وم یب  پارک و فضا یدسترس (6

 تیهفیک( 22ی  رسهانخطهوط برق ی نهیا (21ی  رسهانآ  سهتجیو س ی نیآ  آشهام تیهفیک (0  ( ارستانی)م رس   ب

 (22  خه مات عیهتوز( 21 ی خطوط گازرسان تیفیک( 29  خطوط مخابرات )تلفن منازل( تیفیک( 21ی  برق ساتیتأس

 (22  و دفهع زباله  یآورع هع سهتجیس تیهفیک (26  فاضهلا  یآورع هع یل فاضلا  اماکن ب  ش ک  سراسهرات ا

 (20  (نیی)تهراکج پها تیهتهراکج ع   (28  (یتا بازسهاز یساز)از مقاوم یع وم یهارساختیحفاظت از امکانات و ز

  ونقهلنوع بافهت شه ک  ح ل (12  دمطال  مورنس ت راه ب  ساخت ان در مح وده  (11  (نیی)تراکج پا یتراکج ساخت ان

 (12  و...( عیسهوخت  صهنا یههاگهاهیحساس )عا یهایکاربر (11  هاپناهگاه تیت  اد و ظرف (19  عرض م ابر (11
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ت ه اد و سهطح پوشهش  (12اینترنهت  ات هال به   یدارا تیهدرصه  ع   (16ی  و فرهنگ یخیتار یهاتیو سا  یابن

 (91  سهاخت ان تیهمالک( 92   یهقه مت ابن( 91   یابن تیفیک (10  نوع سازه (18  مح وده یاهو درمانگاه ها ارستانیب

 ی)ت ه د واحه ها نیزمه یکهاربر( 92  باز یب  فضاها یش اع دسترس (91ی  رینفوذپذ تیقابل( 99ی  م الح ساخت ان

  یضهواب  فنه( 98  (کیهژئوتکن اتیخ وصه ب ی)شه ییایهعغراف یههایژگیو( 92ی  بن کلاس دان  (96  (یمسکون

درصه   (12ی  انهرژ نیتهأم( 11   اریهناپا یهاسهاخت ان یو بهسهاز یبازسهاز( 90  وسهازساخت یاصول و الگوهها

 .آ ( هستن  برق و و من ع آ  )در صورت قطع یکیالکتر  یمن ع تغذ یک  دارا یتیع  

 نتایج و بحث -0

 یآورتها  نه هیثر بر رونه  آؤمعامل کلی ی  12تقابل (  برآین  اثرات م1تحلیل کلی محی  سیستج: ع ول ش اره )

ده . نتهایج ایهن در بُ   کال  ی نشان می 12*12را بر اساس تشکیل ماتریس  تهران در مقابل  با زلال  21منطق   یکال  

اد تهأثیر زیهده  عوامل انتخا  ش ه درص  است ک  نشان می 28010بار و درع  پرش گی  1ع ول بیانگر ت  اد تکرار 

که  در  گونه ه ان برخهوردار بهوده اسهت. یناپایه ار تیواقع سیستج از وضه  ان  و دربر ه  یگر داشت  یاو پراکن ه

 نیهعه د صهفر بهوده که  به  ا  رابط  962 س یماتر نیقابل ارزیابی در ا ریمتغ 2926از مج وع ( آم ه است  1ع ول )

 فیضه  ریثأته یدارا کیهرابط  با مق ار  621ان . ر تأثیر نپذیرفت است عوامل بر ه  یگر تأثیر ن اشت  یا از ه  یگ یم ن

به   نیهدارد و ا 9رابط  ع د  166علاوه   . بتاس یقو نس تاً یرواب  اثرگذار دارای 1 ع د با رابط  928 ونس ت ب  هج 

 برخوردارن . یادیز تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریبوده و از  ادیز اریبس ی یکل هایشرانیآن است ک  رواب  پ یم نا
 

 متقابل راتیو تأث سیماتر هایداده هیاول لیتحل -2جدول 
 پرشدگی درجه مجموع سه تعداد دو تعداد یک تعداد صفر تعداد تکرار تعداد ماتریس ابعاد شاخص

 درص  28010 2926 166 928 621 962 1 12 مق ار

 2900 ق یتحق هایافت ی: من ع

 

 00 یشه گن یای از مطلوبیهت و بهبهار چهرخش داده 1های آمهاری بها اخصماتریس پژوهش حاضر بر اساس ش

 (.9های آن است )ع ول درص  برخوردار بوده ک  حاکی از روایی بالای پرسشنام  و پاسخ
 

 سیماتر یشدگنهیو به تیدرجه مطلوب -9جدول 
 چرخش تأثیرگذاری تأثیرپذیری

%211 %211 2 

%212 %00 1 

 2900 ق یتحق هایافت ی: من ع
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 یدیعوامل کل تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریدر پلان  رهایمتغ لیتحل -0-0

تههران در مقابله  بها زلاله  در  21منطقه   یکال ه  یآورتها  ن هیمؤثر بر رون  آ یرهایو پراکنش متغ عیتوز نحوه

افهاار بهل بها نرماثهرات متقا لیهاسهت. در روش تحل سهتجیس ی اریهو ناپا ی اریهپا اانیهاز م یحاک  یصفح  پراکن گ

  اریهناپا یهاسهتجیو س  اریهپا یهاسهتجیس یههامش ه است ک  به  نا فیدر مج وع دو نوع از پراکنش ت ر  مککیم

 رههایمتغ یبرخه ی نهیمه ل  نیاست. در ا یسیگلان  Lصورتب  رهایپراکنش متغ  اریپا یهاستجیم روف هستن . در س

اسهت؛ در  تر هیهچیپ تیوضه   اریهناپا یهاسهتجیاما در س؛ بالا هستن  رپذیریتأثی یدارا یبالا و برخ تأثیرگذاری یدارا

و  یاز اثرگهذار نینهابیمواقع حالت ب شتریصفح  پراکن ه هستن  و در ب یمحور قطر رامونیتوس   پ یروهاین ستجیس نیا

 .(2 )شکل سازدیرا دشوار م ی یکل یهاشرانیپ ییدارد ک  شناسا یریپذاثر

 
 

 

 داریو ناپا داریپا ستمیس کیشمات یمان -0شکل 
 2901  یو پورمح   ی ی: ن من ع

 

تهران در مقابله  بها زلاله  را  21منطق   یکال   یآورتا  ن هیمؤثر بر رون  آ یرهایمتغ یپراکن گ ی(  الگو1) شکل

 سهتجیس کیه تیوض  انگریب یطورکلب بوده و  یصورت پراکنش لوز ( برهایعوامل )متغ یپراکن گ وهی. شده ینشان م

 رههایآن اسهت که  اکثهر متغ از یحهاک سهتج یس نیها یدر صفح  پراکن گ رهایو پراکنش متغ عیاست. نحوه توز  اریناپا

 مستقل هستن . یرهایو در مح وده متغ یحول محور قطر
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 یورآتاب ندهیمؤثر بر روند آ یرهایمتغ یپراکندگ یدر الگو ستمیس یداری/ ناپایداریپا تیوضع -2شکل 

 تهران 01منطقه  یکالبد

 2900های تحقیق  یافت  من ع:
 

 در برابر زلزله تهران 01منطقه  یکالبد یآورتاب ندهیمؤثر بر روند آی رهایمتغ یبنددسته -0-2

 تأثیرگذارنه  که  متغیرههای تریناصهلی  ورودی متغیرهای عنوانب  متغیرها این :رگذاریتأث ایکننده نییتع یرهامتغی

 پراکنه گی قهرار صهفح  غر  ش ال ناحی  در هاآن. است ک تر بسیار شانتأثیرگذاری نس ت ب  هاآن تأثیرپذیری میاان

 کننه ه رفتهارت یین و کلیه ی متغیرههای عنوانب  این متغیرها. است وابست  هاآن ب  ش تب  نیا سیستج پای اری و دارن 

تههران  21منطقه   یکال ه  یآورتها  بر آین ه مؤثر متغیرهای پراکن گی الگوی ک ازآنجایی. شون می محسو  سیستج

 به  ب یه  ایهن ناحیه  در بالا درع  با تأثیرگذار عوامل وعود بنابراین  است سیستج ناپای اری از حاکی در مقابل  با زلال 

 متغیهر 1ت ه اد  حاضهر در پهژوهش .دارد هاسیستج پای اری از حکایت ناحی  این در متغیرها وعود چراک  رس می نظر

بافهت شه ک   نهوع و ( ارسهتانی)م رسه   ب یع هوم یبها کهاربر یک  شامل: استحکام بناها قرار دارن قس ت  نیدر ا

 عنوانبهه دارنهه  و را  تأثیرپهذیری نیو ک تههر تأثیرگهذاری نیشههتریعوامهل فههوق ب (.1 )عهه ولباشهن  یونقهل مههح ل

 سهتجیس یورود رگهذاریثأ  ع لکرد آن وابسهت  اسهت. عوامهل تب ستجیس راتییکلان و تغ تیعوامل  وض  نترییبحران

ث هات  عوامهل بها صهورتب   و نهقهرار دار ستجیخارج از س رایز ؛ن ستین کنترلقابل ستجیو توس  س شون یمحسو  م

 .کنن یع ل م
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 نیها یوبهر ر یبالها برخهوردار هسهتن  و ههر ع له تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریاز  رهایمتغ نی: ایجهو دو متغیرهای

 یکال ه  یآورنه ه تها یبهر رونه  آ رگذاریتأث  یعامل اول 12. از مج وع شودس ب میرا  رهایمتغ ریواکنش سا رهایمتغ

 تیهفیک  یاستان اردها و ضواب  شههر  یدسترس تیقابل یهادر گروه متغیر 26تهران در مقابل  با زلال   ت  اد  21منطق  

 یرههایعهار متغ یشهر یونقل و ارت اطات  بافت و مورفولوژح ل   ش ک هاتراکج  یع لکرد  یشهر یهارساختیز

را  سهتجیس ی اریهپا توانه یعوامهل مه نیها در و تحهول رییههرگونه  تغ (.1 )عه ول شهون یمحسو  مه وعهی دو

 ن ود. یبن جیه ف تقس یرهایو متغ سکیر یرهایب  دو دست  متغ توانیرا م رهایمتغ نیالش اع قرار ده . اتحت

شه ال   یهناح یخه  قطهر ینشان داده شه ه اسهت در بالها (1) چنان ک  در شکل رهایمتغ نی: اسکیر یرهایمتغ

 پهژوهش  . درنهدار سهتجیس ی یهکل گرانیش ن ب  باز لیت   یبرارا  یادیز اریبس تظرفی و ان شکل قرار گرفت  یشرق

 قرار نگرفت  است. سکیر  یدر ناح یریمتغ حاضر 

 جیدر واقهع نتها رههایمتغ نیها رنه  یگیصفح  قهرار مه یش ال شرق یقطر  یناح ریز رهایمتغ نیه ف: ا یرهایمتغ

بخهش قهرار نگرفته   نیهدر ا یریهپژوهش متغ نیهستن . در ا ستجیس کیاه اف م کن در  انگریو ن ا ستجیس یتکامل

 است.

. اسهت تأثیرپهذیری -تأثیرگهذاریپلهان  یدر ن ودار  عنو  شرق رهایمتغ نیا گاهیعا: جهینت ای ریرپذیتأث یرهامتغی

 نیهدر ا ریهمتغ 6ایهن پهژوهش ت ه اد در  بالها هسهتن . اریبسه تأثیرپذیریو  نییپا اریبس تأثیرگذاری یدارا رهایمتغ نیا

حسهاس  یههایکهاربری  ونقهل ع هومح ل یهاسیبه  سهرو یدسترسه  قس ت قرار دارن  ک  شامل: عرض م هابر

 یانهرژ نیتهأمی و و م هالح سهاخت ان  یهابن تیهفیک  ههاپناهگاه تیهو ظرف ادت ه   و...( عیسوخت  صنا یهاگاهی)عا

 (.1)ع ول  باشن یم

 یهسهتن  که  در قسه ت عنهو  غربه ینییپا تأثیرپذیریو  تأثیرگذاری اانیم یدارا رهایمتغ نی: امستقل متغیرهای

 نیه. در اکننه ین ه جهادیا رههایمتغ گهریدر د یواکنشه گونه  یه رههایمتغ نیان . اگرفت  قرار رهایمتغی صفح  پراکن گ

و  بافهت   یهابن مشخ هاتی  شههر یهارسهاختیز تیهفیکی  دسترسه تیقابلهای متغیر در گروه 28ت  اد پژوهش 

و  یفنهاور یهارسهاختیزی و انهرژ نیتهأمی  اتیح یهامکان  سلامت و به اشت یهارساختیزی  شهر یمورفولوژ

 (.1)ع ول  شون یمحسو  م مستقل یرهایاطلاعات عار متغ

 توع  ن ود: رهایب  دو دست  از متغ  یبا ایدست  ن نیدر ا

. رگذارنه یباشهن   تأث ریرپهذیاز آنک  تأث شیکاملاً مستقل هستن   ب اینک وعود  با رهایمتغ نی: ا یثانو یاهرم یرهایمتغ

عههت سهنجش و  یان نقهاطعنوبه  تواننه یقرار دارنه  و مه یخ  قطر ین ودار و بالا یدر قس ت عنو  غرب هاآن

   قرار نگرفت  است.یناح نیدر ا یریمتغ ب  کار رون . ار یعنوان م ب 
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 یدرپهیصهورت پهب  تواننه یمه ههاآنمرکا ثقل ن ودار قرار دارنه .  یکیدر ناد رهایمتغ نی: اکنن هجیتنظ یرهایمتغ

متغیهر دو رو   . در پهژوهش پهیشنه ین ا ع هل « یهثانو سکیر یرهایمتغ»و  «فیاه اف ض »  « یثانو یاهرم»عنوان ب 

اورژانهس    ارسهتان ی)ب یبه  مراکها درمهان یبحهران و...( و دسترسه تیریام ادرسان )مرکها مه  یب  نهادها یدسترس

 ان .در این ناحی  قرار گرفت  داروخان (
 

 متقابل راتیو تأث سیماتر هایداده هیاول لیتحل -0جدول 
 متغیرها نوع متغیرها

 ونقلبافت ش ک  ح ل نوع  ( ارستانی)م رس   ب یع وم یبا کاربر یاستحکام بناها اررگذیتأث

 دووعهی

  ارستان ی)ب یب  مراکا درمان یبحران و...(  دسترس تیریام ادرسان )مرکا م  یب  نهادها یدسترس  یب  ش ک  م ابر اصل یدسترس

   اریناپا یهاساخت ان یو بهساز یوساز  بازسازساخت یل و الگوهااصو  یفن ضواب ی  نشانب  آتش یدسترس  اورژانس  داروخان (

 یع وم یبا کاربر یاستحکام بناها  (یتا بازساز یساز)از مقاوم یع وم یهارساختیخ مات  حفاظت از امکانات و ز عیتوز

راه ب  ساخت ان در  نس ت  (نییج پا)تراک یتراکج ساخت ان  (نیی)تراکج پا تیع   تراکجی  رینفوذپذ تیقابل  ( ارستانی)م رس   ب

 (یمسکون ی)ت  د واح ها نیزم یکاربر ی بن دان  کلاس  موردمطال  مح وده 

 پذیرریتأث
 تیو ظرف ت  اد  و...( عیسوخت  صنا یهاگاهیحساس )عا یهایکاربر ی ونقل ع ومح ل یهاسیب  سرو یدسترس  عرض م ابر

 یانرژ نیتأمی  ت انو م الح ساخ  یابن تیفیک  هاپناهگاه

 مستقل

ات ال   یرسانخطوط برق ی نیا  )م ارس  مه کودک  دانشگاه( یب  مراکا آموزش یدسترس  یس ا ع وم یب  پارک و فضا یدسترس

خطوط  تیفیخطوط مخابرات )تلفن منازل(  ک تیفیک  یبرق ساتیتأس تیفیفاضلا   ک آوریع ع یفاضلا  اماکن ب  ش ک  سراسر

  ساخت ان تیمالک  نوع سازه   یابن ق متی  رسانآ  ستجیو س ی نیآ  آشام تیفیک  و دفع زبال  یآورع ع ستجیس تیفیک  یگازرسان

و  ها ارستانیو سطح پوشش ب ت  اد  (کیژئوتکن اتیخ وص ب ی)ش ییایعغراف یهایژگیو  باز یب  فضاها یدسترس ش اع

و من ع آ  )در صورت  یکیالکتر  یمن ع تغذ یک  دارا یتیدرص  ع   ی و فرهنگ یخیتار یهاتیو سا  یابن  مح وده یهادرمانگاه

 نترنتیات ال ب  ا یدارا تیع   درص   آ ( هستن  برق و قطع

 و...( اورژانس  ارستان ی)ب یب  مراکا درمان یدسترس  بحران و...( تیریام ادرسان )مرکا م  یب  نهادها یدسترس کنن هجیتنظ

 - ریسک

 - ه ف

 - اهرمی ثانوی 

 2900های تحقیق  یافت  من ع:

 

و  ی اریهپا نیهیت  نیو ه چنه تأثیرپهذیری -تأثیرگهذاریدر ن هودار  ههاریهمتغ ههایگاهیعا نییدر ادام   ب   از ت 

 .دشوینشان داده م گریبر ه   هاریمتغ جیمستق راتیتأث ها ریو انواع متغ ستجیس ی اریناپا
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 (یقو اریتا بس فیضع اریبس راتی)تأث گریکدیبر  رهایمتغ میمستق راتیأثت -9 شکل

 .2900های تحقیق  یافت  من ع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گریکدیبر  رهایمتغ میمستق راتیتأث -5شکل 

 (یتا نسبتاً قو فینسبتاً ضع -متوسط ای انهیم راتی)تأث

 .2900های تحقیق  یافت  من ع:

 

 

  گریکدیبر  رهایمتغ میمستق راتیتأث -0شکل 

 (یقو اریتا بس فیضع راتی)تأث

 .2900های تحقیق  یافت  من ع:

 

 

گریکدیبر  رهایمتغ میمستق راتیتأث -7شکل   

(یقو اریبس راتی)تأث   
 .2900های تحقیق  یافت  من ع:

 

 

 گریکدیبر  رهایمتغ میمستق راتیتأث -1شکل 

 (یقو اریتا بس یقو راتی)تأث 

 .2900های تحقیق  یافت  من ع:
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 ی(قو اریتا بس فیضع اریبس راتی)تأث گریکدیبر  رهایمتغ میرمستقیغ راتیتأث -8شکل 

 .2900های تحقیق  یافت  من ع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گریکدی بر رهایغمت میرمستقیغ راتیتأث -00شکل  

(یقو اریتا بس یقو راتی)تأث  

 .2900های تحقیق  یافت  من ع:

 
 

 گریکدی بر رهایمتغ میرمستقیغ راتیتأث -02شکل 

(یقو اریبس راتی)تأث  
 .2900های تحقیق  یافت  من ع:

 
 

 گریکدیبر  رهایمتغ میرمستقیغ راتیتأث -1 شکل

ی(قو اریتا بس فیضع راتی)تأث  

 .2900های تحقیق  یافت  من ع:

 

 

گریکدیبر  رهایمتغ میرمستقیغ راتیتأث -01شکل   

ی(بتاً قوتا نس فینسبتاً ضع-متوسط ای انهیم راتی)تأث   

 .2900های تحقیق  یافت  من ع:
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 تأثیرگذاریو  تأثیرپذیری کیبه تفک گریکدیبر  میرمستقیو غ میمستق راتیبر اساس تأث رهایمتغ یبندرتبه -0-9

 جیمسهتقریو غ جیمسهتق راتیثأت نییو ت  ی اریو ناپا ی اریب  لحاظ پا ستجیس تیوض  یابیمرحل  پس از ارز نیا در

شههر  یکال ه  یآورتها  شیافاا ی یکل یهامؤلف  درنهایتتا  شودیپرداخت  م راتیتأث نیا اانیم یبن ب  رت   رها یمتغ

را بهر  ههاریمتغ راتیتأث یبن رت   ریرا دارن   استخراج گردن . ع ول ز ی یکل یهاشرانیتهران در برابر زلال  ک  حکج پ

 :ده ینشان م گریک ی

 

 گریکدیبر  رهایمتغ میرمستقیو غ میمستق راتیتأث زانیم یبندرتبه -5جدول 

 متغیر رتبه
 تأثیرگذاری

 مستقیم
 متغیر

 تأثیرپذیری

 مستقیم
 متغیر

 تأثیرگذاری

 غیرمستقیم
 متغیر

 تأثیرپذیری

 غیرمستقیم

 922 توزیع خ م 906 م ابر اصلی 900 توزیع خ م 111 م ابر اصلی 2

 921 ضواب  فنی 981 ام ادرسان 901 ضواب  فنی 900 ام ادرسان 1

 960 بازسازی و 922 ضواب  فنی 982 بازسازی و 921 ضواب  فنی 9

 912 تراکج ساخت 991 نشانیآتش 921 ام ادرسان 912 نشانیآتش 1

 912 استحکام بن 918 استحکام بن 912 تراکج ع  ی 996 استحکام بن 2

 990 تراکج ع  ی 911 بازسازی و 912 تراکج ساخت 928 توزیع خ مات 6

 916 قابلیت نف 928  متوزیع خ 912 حفاظت از ا 928 بازسازی و 2

 921 حفاظت از ا 921 نس ت راه 928 قابلیت نف 106 کاربری زم 8

 100 نس ت راه 916 قابلیت نف 101 نشانیآتش 106 کلاس دان  0

 102 نشانیآتش 100 کلاس دان  101 م ابر اصلی 101 حفاظت از ا 21

 102 م ابر اصلی 102 درمانی 101 نس ت راه 101 نس ت راه 22

 128 عرض م ابر 180 نوع بافت 189 عرض م ابر 182 قابلیت نف 21

 121 درمانی 182 حفاظت از ا 128 م الح ساخت 189 درمانی 29

 121 م الح ساخت 128 کاربری زم 121 کاربری زم 128 نوع بافت 21

 160 کاربری زم 122 تراکج ع  ی 162 کیفیت ابنی 160 تراکج ع  ی 22

 166 ح ل و نقل 126 عرض م ابر 161 تأمین انرژ 160 تراکج ساخت 26

 128 ت  اد و ظ 122 آموزشی 126 درمانی 162 آموزشی 22

 128 کلاس دان  122 تراکج ساخت 126 ح ل و نقل 161 فضای س ا ع 28

 126 تأمین انرژ 168 فضای س ا ع 126 ت  اد و ظ 126 عرض م ابر 20

 122 کیفیت ابنی 128 ل و نقلح  122 حس کاربری 122 ح ل و نقل 11

 122 ش اع دستر 118 ت  اد و ظ 122 کلاس دان  111 خطوط برق 12

 111 آموزشی 111 ت  اد بی ا 111 ش اع دستر 111 ت  اد و ظ 11

 111 حس کاربری 111 حس کاربری 199 آموزشی 122 حس کاربری 19

 191 ازهنوع س 128 ش اع دستر 111 خطوط برق 122 تاسیسات بر 11
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 متغیر رتبه
 تأثیرگذاری

 مستقیم
 متغیر

 تأثیرپذیری

 مستقیم
 متغیر

 تأثیرگذاری

 غیرمستقیم
 متغیر

 تأثیرپذیری

 غیرمستقیم

 111 استحکام بن 128 خطوط برق 111 نوع سازه 122 ت  اد بی ا 12

 128 فضای س ا ع 116 عغ ویژگی 111 ق مت ابنی  122 نوع سازه 16

 122 خطوط برق 116 تاسیسات بر 122 فضای س ا ع 122 عغ ویژگی 12

 118 ق مت ابنی  112 نوع سازه 116 استحکام بن 116 کیفیت ابنی 18

 111 ات ال فاضل 200 کیفیت ابنی 116 ات ال فاضل 116 ش اع دستر 10

 111 نوع بافت 282 ات ال فاضل 111 درص  ع  ی 209 ات ال فاضل 91

 200 ت  اد بی ا 286 خطوط گاز 202 نوع بافت 288 تأمین انرژ 92

 202 درص  ع  ی 228 خطوط مخابر 209 ت  اد بی ا 281 خطوط گاز 91

 221 دفع زبال  222 ق مت ابنی  281 عغ ویژگی 281 ق مت ابنی  99

 229 عغ ویژگی 222 تأمین انرژ 221 دفع زبال  222 خطوط مخابر 91

 266 تاسیسات بر 269 م الح ساخت 266 تاسیسات بر 221 م الح ساخت 92

 216 خطوط مخابر 269 ابنی  و س 218 خطوط مخابر 221 درص  ع  ی 96

 211 خطوط گاز 226 درص  ع  ی 218 ط گازخطو 262 ابنی  و س 92

 211 ابنی  و س 212 دفع زبال  290 ابنی  و س 218 دفع زبال  98

 222 مالکیت ساخ 219 مالکیت ساخ 212 مالکیت ساخ 219 مالکیت ساخ 90

 212 درص  ع  ی 298 درص  ع  ی 219 آ  آشامی ن 290 درص  ع  ی 11

 216 آ  آشامی ن 212   آشامی نآ 219 درص  ع  ی 291 آ  آشامی ن 12

 .2900های تحقیق  یافت  من ع:

 

 تهران در مقابله با زلزله 01منطقه  یکالبد یآورتاب ندهیمؤثر بر روند آ یدیعوامل کل نییتب -0-0

ر تههران د 21منطقه   یکال ه  یآورتا  ن هیمؤثر بر رون  آ  یعوامل اول ییشناسا یک  ق لاً اشاره ش   برا طوره ان

 یهاپرسشهنام  ی. بها بررسه یهاسهتفاده گرد نیاز نظرات خ رگهان و متخ  ه یمقابل  با زلال   با استفاده از روش دلف

  یشههر یهارساختیز تیفیک  یدسترس تیعامل در حوزه مختلف )قابل 12مج وع  در  یعام   آمار نیاز ا یافتیدر

و اطلاعهات   یفنهاور یهارسهاختیز  یاتیهح یههامکان  ینقل و ارت اطهات  اسهکان اضهطراروها  ش ک  ح لتراکج

اسهتان اردها و ضهواب    یشههر یبافهت و مورفولهوژ  یع لکرد   یمشخ ات ابن به اشت  سلامت و یهارساختیز

 جیمسهتق تأثیرگهذاری اانیپرداخت  ش  و م ستجیس  یمح یکل لی( استخراج ش ن . در ادام  ب  تحلیانرژ نیمأو ت یشهر

 یدر مقابل  بها زلاله  بررسه تهران 21منطق   یکال   یآورتا  ن هیو مؤثر بر رون  آ گریک یعوامل بر  نیا جیرمستقیو غ

 سهتجیس نه هیمؤثر بهر رونه  آ ی یکل یرهایعنوان متغعامل ب  22 رگذار یتأث  یعامل اول 12از مج وع  درنهایت.  یگرد

ان  )عه ول تکهرار شه ه جیرمستقیو غ جیمستق ثیرگذاریتأدر هر دو روش  ی یکل یرهایمتغ نیانتخا  ش ن  ک  ه   ا

6.) 
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تهران در مقابله  01منطقه  یکالبد یآورتاب یزیربرنامه ندهیمؤثر بر روند آ یدیکل (عوامل) یرهایمتغ -1جدول 

 با زلزله

 ردیف

 های کلیدی )مستقیم و غیرمستقیم(پیشران

 بعد متغیر
 تأثیرگذاری

 مستقیم

 تأثیرگذاری

 مغیرمستقی

 102 111 قابلیت دسترسی دسترسی ب  ش ک  م ابر اصلی 2

 912 900 قابلیت دسترسی دسترسی ب  نهادهای ام ادرسان )مرکا م یریت بحران و...( 1

 921 921 یاستان اردها و ضواب  شهر وسازضواب  فنی  اصول و الگوهای ساخت 9

 102 912 قابلیت دسترسی نشانیدسترسی ب  آتش 1

 111 996 یشهر یهارساختیز تیفیک ام بناهای با کاربری ع ومی )م رس   بی ارستان(ستحکا 2

 992 928 یشهر یهارساختیز تیفیک اتتوزیع خ م 6

 960 928 یاستان اردها و ضواب  شهر های ناپای اربازسازی و بهسازی ساخت ان 2

 160 106 یشهر یبافت و مورفولوژ کاربری زمین )ت  د واح های مسکونی( 8

 128 106 یشهر یبافت و مورفولوژ بن یکلاس دان  0

 921 101 یشهر یهارساختیز تیفیک سازی تا بازسازی(های ع ومی )از مقاومحفاظت از امکانات و زیرساخت 21

 100 101 ونقل و ارت اطاتح ل ش ک  موردمطال  نس ت راه ب  ساخت ان در مح وده  22

 .2900  های تحقیقیافت  من ع:

 یریگجهینت -5

ها در برابهر مخهاطرات سهکونتگاه یکال ه  یآورتها  شیو تجار  گوناگون نشان داده اسهت که  افهاا طال اتم

و  ییاسهاس شناسها نیه. بهر ادر شهرها و روستاهاسهت خساراتراهکار در عهت کاهش  نیو بهتر نیمؤثرتر  ی یط 

ماننه   یشههر یهااقه امات در سهکونتگاه نیتهرجاز مهه شهود یم ی  کال یآورتا  شیک  منجر ب  افاا یعوامل نییت 

رهها و یمتغایهن پهژوهش  . در  یآیم حسا ب دارن    ی یدر برابر مخاطرات ط  ییبالا یریپذبیتهران ک  آس 21منطق  

 لیهاز روش تحل یریهگبها بهره  ینظهر یم هان ادبیهات و استخراج ش ه بر اساس مرور یکال   یآورتا  یهاشاخص

  یدر محه ی یهو کل ریرپهذیتأث رگهذار یعوامهل تأث ییبها هه ف شناسها یسهاختار لیهتحل یب  ع ارت ایمتقابل  راتیتأث

 نه هیمهؤثر بهر رونه  آ یرههایمتغ یپراکن گ یلگودهن ه آن است ک  انشان هالیان . تحلش ه لیو تحل یبررس مککیم

که  در اغلهب  نوآوری پژوهش حاضر در این اسهتاست.   اریناپا تهران در مقابل  با زلال  21منطق   یکال   یآورتا 

 نگارانه ن هیآ کهردیها بها روسهکونتگاه یکال ه  یآورتها  شیمؤثر بر افهاا ی یصورت گرفت   عوامل کل یهاپژوهش

  توع  شه ه اسهت ییو روستا یشهر یهاسکونتگاه یآورتا  یف ل تیوض  یابیب  ارز شترینش ه و در واقع ب یبررس

 نیهبها توعه  به  ا یسهتیان  و باشه ه یبررس گر یک یاز  ریرپذیو تأث رگذاریدر پژوهش حاضر عوامل تأث ک یدرصورت

 جیرا ب  دن ال داشهت  باشه . نتها ام هایپ نیو مؤثر نیبهتر ک  دانجام شو یبر اساس عوامل یایرمج وع  از رواب   برنام 
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 ی یهتههران در مقابله  بها زلاله  اثهر کل 21منطق   یکال   یآوردر تا عامل  22 ر یمتغ 12 نیاز ب ده ینشان م قیتحق

اصهول  نهی دارن . دسترسی ب  ش ک  م ابر اصلی  دسترسی ب  نهادهای ام ادرسان )مرکا م یریت بحران و...(  ضواب  ف

 عیهن(  توزنشانی  استحکام بناهای بها کهاربری ع هومی )م رسه   بی ارسهتاوساز  دسترسی ب  آتشو الگوهای ساخت

  یبنه های ناپای ار  کهاربری زمهین )ت ه اد واحه های مسهکونی(  کلهاس دان خ مات  بازسازی و بهسازی ساخت ان

تها بازسهازی( و نسه ت راه به  سهاخت ان در محه وده  زیسهاهای ع ومی )از مقاومحفاظت از امکانات و زیرساخت

تهران در مقابل  با زلاله  هسهتن .  21منطق   یکال   یآورتا  یایربرنام  ن هیمؤثر بر رون  آ ی ی  عوامل کلموردمطال  

بها هه ف  سهتجیس  یانه ک را در محه تأثیرپهذیریبالها و  تأثیرگهذارینقهش  یسهت یع لکرد س ازنظر ی یعوامل کل

و  ییایهش ه در پژوهش حاضر  هج قابل کنترل بوده و هج بهر پو نییت  ی یعوامل کل ی. ب  ع ارتکنن یم فاریا یآورا ت

منطقه   یکال ه  یآورتها  شیمؤثر بهر افهاا یاصل گرانیباز عنوانب عوامل در واقع  نی. اهستن  رگذاریثأت ستجیس رییتغ

 ازع له موضهوع پهژوهش  و مرت   با لیدخ یهانهادها و سازمان نیبنابرا؛ کنن ینقش م یفایتهران در برابر زلال  ا 21

سهازمان   سهاخت ان یمهن سهنظامتههران  سهازمان  اح رهلال تیع   ت سیز یتهران  سازمان حفاظت مح یشهردار

مث هت در عههت کهاهش  یامگه هها یایرعوامل در برنام  نیبر ا  یبا ت رکا و تأک توانن یکشور و... م رعاملیپ افن  غ

فرسهوده و  یههاتآور سهاختن بافتا  یرا برا ن یاثرات مخر  زلال  چ  ق ل از وقوع و چ  پس از وقوع بردارن  و زم

مهؤثر در عههت   اتیت ه  عنوانبه  ریهپژوهش  اقه امات ز یهاافت یبر اساس  در پایان ناکارآم  تهران فراهج سازن .

 :گرددیم شنهادیتهران پ 21منطق   یکال   یآورتا  شیافاا

 ؛   توس  مناطق مست ریب  سا تیمازاد ع   عیو باز توز تیمنطق  و ه ا یمسکون یکاهش سطح اشغال اراض 

 و  بیهمنطقه  در مقابهل خطهرات تخر یریپهذبیمنظور کاهش آسهب  بافت ب  یریاستحکام بناها و نفوذپذ شیافاا

 ؛زلال  یاثرات عان 

 م اخله  در امهور   یمنطقه   ته ارک اباارهها یداخله  اتیتقسه یدر منطق  )بهازنگر یمحل تیریم  تیفیک ارتقار

 ؛(یشهر تیریدر م  یتخ   یسازتیظرف

  در غر  منطق  ب  فضاهای س ا و خه مات شههری بهر اسهاس طهر  عهامع  یهایی از پادگان عبخش یصتخ

 ؛این مرکا ب  عن ر شاخص در ساختار کال  ی منطق  لیتهران و ت  

 ؛ش ک  راه در کل منطق  مراتبسلسل  یدر عنو  منطق  و سامان ه ژهیوو پوشش مناسب ش ک  م ابر ب  گسترش 

 ق  گهاز آ   بهر سهاتیسأت یساز نیس ا و باز و ا یسطح فضا شیافاا قیمنطق  از طر ستیز یمح تیفیک ارتقار

 ؛و مخابرات در بافت فرسوده

 تیبه  رسه  حهالنیدرعو  یاراضه عیهمنظور تج ساز در منطق  به وساخت ی یو ضواب  تح  هااستیس اع ال 

 ؛شناختن حقوق مکتس  
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 در امته اد م هابر  یتیف هال یههاها و کانونراسهت  یریگاز شهکل یریعلهوگ از طریقمنطق   ینظام حرکت یسامان ه

 ؛یانیشر

 رییهام اد و نجات در کنهار توعه  به  تغ ااتیمنطق  و تجه ساتیتأس یریو نفوذپذ یریپذان طاف تیبردن ظرف بالا 

 ؛کال  

 یو نوسهاز یبهسهاز قیهپهروژه نهوا ( از طر یهامنطق  با بافت مجهاور )سهاخت ان یساختن بافت شرق سازگار 

 ؛فرسوده یهابافت

 یع هوم یههان یمنطقه  و احه اث پارک یانیشهر یههاابانیدر سراسر و دو طرف خ یا یکردن پارک حاش م نوع 

 ؛مذکور یهاابانی( در مح وده خیط قات ای سطحهجمناسب )

  ؛پخش کنن ه منطق  بر اساس طر  عامع تهرانوع ع یهاابانیخ ضیو ت ر ریمس اصلا 

  به   یع هور کیهعهت کنترل ورود تراف یکنن ه و محلپخشوع ع یهاابانیب  خ یسواره ع وم یدسترس تیریم

 ؛یو مرتضو یهاش    یاروم جان یآذربا یهاابانیدر خ ژهیوب  هاآن

  ؛امام )ره( ادگاریبارگراه  جیحر یو نوساز یسامان ه قیح اقل رسان ن گسیختگی فضای بین محلات از طر ب 

 ؛مح وده کیمنطق  و کاهش تراف ینظام حرکت یسازمترو نوا  با ه ف روان ستگاهیا جیحر یسامان ه 

 قیهمنطقه  از طر یانیشهر ابانیخ نیتریاصل عنوانب )ره(  ینیامام خ  ابانیمنش ب ب  خ یهایب  دسترس یسامان ه 

 ؛ضیطر  ت ر

 ینوسهاز یبهرا ی هوض مسهکونم نیبافهت و تهأم ع لکهرد رییهتغ قیهاز طر نیبافت اطراف محور قهاو ینوساز 

 .فرسوده داخل منطق  یهابافت

 کتابنامه

 در بافت یآورتا  یارهایم  لیتحل. 2908  سارا؛ پوریقلال ی  ی قو ؛ اب ال؛ ال کرامتپوراح    اح  ؛ زیاری  

 .12-2ص ص .96ش اره  .ریای شهریپژوهش و برنام مجل   .یآوربر تا   یدر برابر زلال  با تأک یفرسوده شهر

در برابر  یشهر یآورتا  یاقت اد -یاب اد اعت اع نییت . 2908 ؛الناز  هادی والهام   هادی ؛مح  رضا  پورمح  ی

 .80-28صص  .2. ش اره مجل  دانش پیشگیری و م یریت بحران .ایشهر ت ر 1: منطق  یزلال  مطال   مورد

ه ی عل  دو ف لنام  .نیقاو یدر مج وع  شهر یآورتا  یهاتی. سنجش ظرف2901زینب؛   ج؛ عادلیهاش  پورداداش

 .81-29صص  .1ش اره  .1دوره  .م یریت بحران یپژوهش

 در محلات شهری محیطی -کال  ی و آوری اعت اعیتا  میاان . ارزیابی2902گلشن؛  پور مح  رضا؛ کاویان رضایی 

در  HSEبحران و  تیریم  یکنفرانس مل نیسوم .مشه ( کلانشهر موردی: زلال  )مطال   ط ی ی سوانح با مواعه 
 .21-2صص  . تهران.یشهر تیریو م  عیصنا .یاتیح یهاانیشر

http://dpmk.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://dpmk.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://dpmk.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 م یریت فراین  در آورتا  اعت اعات های. سنجش مؤلف 2902ساناز؛  زادیان شریف؛ نقشی مطوف  مجت ی؛ رفی یان 

 .211-222صص  .22. ش اره صف  پژوهشی عل ی مجل  .)تهران هرداریش 22شهری )منطق   بحران

چاپ  .یطیدر برابر مخاطرات مح یاعت اعات محل یآورتا . 2902 ؛صادقلو  طاهره ؛ع  الرضا  ال ین افتخاریرکن

 تهران. .م رس تیانتشارات دانشگاه ترب .اول

عایگاه محل  در توس   پای ار شهر . 2901  زهرا؛ آذریدلفان  پرویا؛ یانئضیا  فرزان ؛ سلی انی  مح  ؛ پورساسان

. های عغرافیایی انسانیی پژوهشپژوهش-یف لنام  عل  .شهرداری تهران( 21های منطق  )مطال   موردی: محل 

 .226-220صص  .2ش اره  .12دوره 

ثر بر ؤعوامل م یساختار لیتحل. 2900؛ رحیج  سرور؛ اح    پوراح  ؛ فاط    نژادادی ی س  ی ؛تورج  سلطانی اصل

نشری  عل ی پژوهشی  .اسلامشهر آبادانی: شهرک مین ون  مورد یررس یغ هایسکونتگاه آوریتا  ن هیآ تیوض 
 .21. ش اره شهر ای ن

اصفهان با  8آوری مسکن در منطق  نگاری تا آین ه .2900؛ نیلوفر  قلجراست؛ مس ود  قاس ی  اح  ؛ شاهیون ی

پژوهشی مطال ات ساختار و  -ف لنام  عل ی .استفاده از روش تلفیقی سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقاطع

 .229-292صص  .11. ش اره کارکرد شهری

 هایشناسایی بافت هایشاخص . ت وین2901رسول؛ ملاذ  ع فر؛  بی رام  گیتی؛ ک ریا؛ اعت اد  رست ی  ص اقت

 .211-219صص  .2. ش اره ریای فضاییبرنام  تخ  ی عل ی مجل  .ناکارآم 

 ینترنتیا  ینشر .ب  ساکنان محلات بافت فرسوده یدفاتر خ مات نوساز یمناسب م رف وهیش .2906 ؛ج یخ  ااده یعل

 .02-02صص  .11ش اره  .سال هشتج .تهران یشهر یسازمان نوساز

 ییشناسا. 2900؛ ع فر  ی یس ؛ ال فتح  یزفرقن  ییش سا ؛یم طف  چش  ده یمح   ؛یمح  عل  یروزیف

. سال ال للی عغرافیانشری  بین .: شهر آبادان(ی)مطال   مورد یمرز یشهرها یآورثر بر تا ؤم یهاشرانیپ

 .02-29صص  .66ش اره  .هج هج

: شهر یمطال   مورد در برابر خطر وقوع زلال  یشهر یآور. سنجش تا 2906 ؛پاشازاده  اصغر ؛مح  ی  علیرضا

 .216-221صص  .91. ش اره نیدانش زم یهاپژوهش  ینشر .لیاردب

و  نیح ش یدر مراحل پ ن یبه یو طراح یایربرنام  ت یریم " یستیز یهاسوانح و مجت ع. 2908 ؛مح  رضا  ی یمف

 .دانش ی ایسانتشارات آذر و : تهران .چاپ اول ."پس از سانح 

 ساختاری( شهر تهران. -. گاارش طر  عامع )راه ردی2982 ؛سازگانمهن سان مشاور بوم

 یکنفرانس مل نینخست .یپژوهن هیآ یهاکیها و تکنروش یسازمان ه یالگوها س ی. مقا2909 ؛یمح   مه   ییمولا
 .رازیش .و توس   تیریم  ی وپژوهن هیآ

 

Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. 2015. “Social capital and community resilience”. American 

Behavioral Scientist. Vol 59. No 2. pp 254-269. 

Alexander, D. 2011. Resilience against earthquakes: some practical suggestions for planners 

http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2533.html
http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2533.html
http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2533.html


 هفتج و سی ۀش ار                                                     محیطی مخاطرات و عغرافیا                                                                     281

 

and managers. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 13(2), 109. 

Béné ,C., Newsham, A., Davies, M., Ulrichs, M., & Godfrey‐ Wood, R. J. J. o. I. D. 2014. 

Resilience poverty and development. 26(5), 598-623. 

Cutter, S. L. 2015. The Landscape of Disas ter Resilience Indicators in the USA. Nat Hazards, 

80, 741–758. 

Feofilovs, M., & Romagnoli, F. 2020. Assessment of Urban Resilience to Natural Disasters 

with a System Dynamics Tool: Case Study of Latvian Municipality, Journal of 

Environmental and Climate Technologies, vol. 24, no. 3, pp. 249–264. 

Gonçalves, L. A. P. J., & Ribeiro, P. J. G. 2020. Resilience of urban transportation systems. 

Concept, characteristics, and methods. Journal of Transport Geography, 102727. 

Gordon, T., & Pease, A., 2006. “RT-Delphi: An Efficient, “Round-less” Almost Real Time 

Delphi Method”, Technological Forecasting and Social Change, Volume 73, Issue 4.  

Kanno, Y. Fujita, S. & Ben-Haim, Y. 2017, Structural design for earthquake resilience: Info-

gap management of uncertainty, Journal of  Structural Safety, Volume 69, 23-33. 

Klein, R.J.T., Nicholls, J., & Thomalla, F. 2004. Resilience to natural hazards: How useful is 

this concept?", Environmental Hazards, No. (5), 35–45. 

Koren, D. & Rus, K. 2019. The Potential of Open Space for Enhancing Urban Seismic 

Resilience: A literature Review, Journal of Sustainability 11(21):5942. 

Mayunga, J. S. 2007, "Understanding and applying the concept of community disaster 

resilience: A capital-based approach", A Draft Working Paper Prepared for the Summer 

Academy for Social Vulnerability and Resilience Building, 22- 28. 

Mileti, D.S. 1999, Disasters by Design: A Reassessment of Natural Hazards in the United 

States, Joseph Henry, Washington, DC. 

Norris, F. H. et al. 2008. Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities and 

Strategy for Disaster. American Journal of Community Psychology, 41 (1 & 2). 

Vigdor Gordon, A. Rohrbeck, R., &  Schwarz, J. 2019. Escaping the ‘Faster Horses’ Trap: 

Bridging Strategic Foresight and Design-Based Innovation, Journal of Technology 

Innovation Management Review. Vol 9, Issue 8, 30-42. 

Zhang, Xi. & Li, H. 2019. Urban resilience and urban sustainability: What we know and what 

do not know?, International Journal of Cities, Volume 72, Part A, Pages 141-148. 


