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Abstract 
Relying on key factors affecting physical resilience and using scenario planning approach, this 

study investigated the credible scenarios of increasing the physical resilience of Region 10 of 

Tehran against earthquakes to formulate and prioritize sustainable strategies for increasing the 

physical resilience of the study area on the horizon of the year 2025. The study used a descriptive-

analytical method to answer the question: What are the sustainable strategies that can ensure the 

physical resilience of the study area against the horizon of 1404? For this purpose, in order to 

provide a theoretical framework, at first, the subject was explicated using documentary method 

and review of literature, and then, relying on environmental dynamics, experimental data were 

extracted. The statistical population of the study includes 20 urban experts and the sampling 

method was purposeful method. As the first step, by determining the possible status of key factors 

and weighting them by experts, the necessary data were entered into ScenarioWizard and strong, 

weak, and reliable scenarios were extracted from this software. At the next step, by analyzing the 

internal and external elements related to the physical resilience of the study sample, research 

strategies were presented in the form of SWOT and based on plausible scenarios. Finally, by the 

Strategic Planning Quantitative Matrix (QSPM) technique, sustainable strategies were 

enumerated and prioritized to increase the physical resilience. The results show that if District 10 

of Tehran tends to increase physical resilience in case of earthquake damage, reliance on 

sustainable defense strategies is inevitable.  
 

                                                      
* Corresponding author: Keramatollah Ziari         E-mail: zayyari@ut.ac.ir               Tel: + 989121260602 

 

Vol.11, No.1, Spring 2022, pp.235-254 ISSN (Print):2322-1682      ISSN (Online):2383-3076 

RESEARCH ARTICLE DOI: 10.22067/GEOEH.2021.70939.1077  

 

Open access 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70939.1077
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70939.1077
https://orcid.org/0000-0001-9135-4768
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70939.1077
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70939.1077


How to cite this Article: Latifi, A., Ziari, K., & Naderi, S. M. (2022). Formulation and Prioritization of 

Sustainable Strategies based on Believable Scenarios of Increasing the Physical Resilience of Tehran 

Against Earthquakes (Case Study: District 10). Journal of Geography and Environmental Hazards, 11(1), 

235-254. 
DOI: 10.22067/GEOEH.2021.70939.1077  

                                 Journal of Geography and Environmental Hazards are fully compliant  

                                    With open access mandates, by publishing its articles under Creative  

                                    Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). 

Keywords: Sustainable Strategies, Reliable Scenarios, Physical Resilience, Earthquake, District 

10 of Tehran 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70939.1077
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70939.1077


 
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 

Geography and Environmental Hazards 
Volume 11, Issue 1 - Number 41, Spring 2022 

https://geoeh.um.ac.ir 
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70939.1077 

 نحوه ارجاع به این مقاله : 

 یوهایبر سنار یپابرجا مبتن یراهبردها یبندتیو اولو نی(. تدو1041. )دیمج دی, سی, کرامت اله, نادریاری, زنی, امیفیلط

, یطیو مخاطرات مح ای(. جغراف14: منطقه یشهر تهران در برابر زلزله )نمونه مورد یکالبد یآورتاب شیافزا ریباورپذ

 https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70939.1077                                         435-450صص  (1)11

 

 435-450صص   ، 1041، بهار کمیچهل و  ۀ، شمارازدهمیسال  ،یطیو مخاطرات مح ایجغراف

 مقاله پژوهشی

 

ی شهر آوری کالبدسناریوهای باورپذیر افزایش تاب مبتنی بربندی راهبردهای پابرجا تدوین و اولویت

 (14: منطقه ی)نمونه مورد تهران در برابر زلزله
 

 نشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایراندانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دا -امین لطیفی

 یا، دانشگاه تهران، تهران، ایرانریزی شهری، دانشکده جغرافاستاد برنامه -1اله زیاریکرامت 

 نشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایراناستادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دا -ینادر سید مجید
 

 43/6/1044: تصویب تاریخ         8/5/1044تاریخ بازنگری:         13/0/1044: دریافت تاریخ

 چکیده

ده های فرسرررودر بافت کالبدی آوریثر بر تابؤبا تکیه بر عوامل کلیدی متا در نظر دارد پژوهش حاضرررر 

شهر تهران  14منطقه  یکالبد یآورتاب شیافزا، سناریوهای سناریونگاری کردیاز رو یریگبا بهره شهری و

بندی اولویتقرار داده و بر اسررران سرررنراریوهرای باورپذیر به تدوین و  موردبررسررریرا در برابر زلزلره 

روش بپردازد.  1040در افق  موردمطالعهالبدی محدوده آوری کراهبردهای پابرجا در راسررتای افزایش تاب

ی که راهبردهای پابرجا و مطلوب کهال است سؤ نیابه بوده و به دنبال پاسخ  یلیتحل-یفیتوصر پژوهش این

 نیبد کدامند؟تضرررمین کنند  1040زلزله را در افق  برابردر  موردمطالعهمحدوده  یکالبد آوریتاببتوانند 

 انیب وضوعم ینظر یو مبان اتیادب ،یابتدا با اسرتفاده از روش اسرناد ،یچارچوب نظر نیتدو یمنظور برا

 نیاست. جامعه آماری ا دهیمستخرج گرد یتجرب یهاداده ،یطیمح شیپو کیبر تکن هیشرده و سرپب با تک

. در گام اول، استهدفمند  ری،یگبوده و روش نمونه یشهر نینفر از خبرگان و متخصص 44شامل  قیتحق

های لازم وارد توسررخ خبرگان، داده هاآندهی به های احتمالی عوامل کلیدی و وزنپب از تعیین وضررعیت

افزار مسررتخرج و سررناریوهای قوی، ضررعیب و باورپذیر از این نرم شرردندScenarioWizard ر افزانرم
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 ،موردمطالعهنمونه  یکالبد یآورتاب مرتبخ با یو خارج یعوامل داخل لیتحل. در گرام بعدی با گردیردنرد

با  درنهایتو  شرردندارائه و بر اسرران سررناریوهای باورپذیر  SWOTدر قالب روش ی پژوهش راهبردها

افزایش تابمنظور بردهای پابرجا بهراه ،(QSPM) یکژریزی استراتماتریب کمی برنامه تکنیکز استفاده ا

دهد چنانچه نتایج پژوهش نشرران می .شرردندبندی و اولویت احصررا  ،موردمطالعهآوری کالبدی محدوده 

های آوری کالبدی در برابر آسیبشرهر تهران قصد داشته باشد تا به سمت افزایش و ارتقای تاب 14منطقه 

یر و ناپذاجتناب ی تدافعیناشررری از مخاطرات طبیعی همچون زلزله قدم بردارد، تکیه بر راهبردهای پابرجا

   الزامی است.

 .تهران 14 منطقه زلزله، ،یکالبد آوریتابسناریوهای باورپذیر،  ،پابرجا راهبردهای :هاواژهکلید

  مقدمه -1

ن حالت، اندازه و مکان ای راحتیبه توانینمی کرد و همچنین نیبشیپبر اسرران شررواهد  توانینممخاطرات آتی را 

بنابراین افزایش یا بهبود توان ظرفیتی یک سرریسررتا برای ایسررتادگی و بازیابی در برابر ؛ مخاطرات را از پیش بیان نمود

 .(1300 ،و همکاران )رضایی است حائز اهمیتمخاطرات بسیار 

از  یامجموعه رندهیدربرگ ،آیدمی حسررراببهنیز قسرررمتی از آن  14که محدوده منطقه  انتهر شهر یمرکز بخش

دو گسررل بزرش شررمال و جنوب تهران و در  ییایجغراف انهیاسررت که تقریباد در م یگوناگون شررهر یهاو بافت فضاها

بخش، در برابر عدم  نیواقع در ا یشررهر یهابافتحاکی از این اسررت که مطالعات دشررت قرار دارد.  نیا یانیم بخش

 ی)منزود نآورمیرا به وجود  یشهر اتیبحران حد و نشومیحاد  یهایاز بروز زلزله دچار نابسرامان یناشر یهاتعادل

 یالبدک یآورحضور عاملانه در تابکه  رسدیبه نظر متحولات  سرعتبهبا توجه از سرویی دیگر  .(1330 همکاران،و 

که  اسررت نگارانهندهیآ یکردیرو ازمندین ،هافرصررت شیو افزا داتیکاهش تهد منظوربهشررهر تهران در مواجهه با زلزله 

های رویکردی که از شیوه ؛(1044و همکاران،  یفی)لط سرازدیرا فراها م تختیپا ندهیآ یدر رخدادها یکنشرگرامکان 

 نیهم هب را ترسررریا نماید. ریباورپذ و ممکن یهاندهیآریزی سرررناریومبنا، ریزی عبور کند و بر پایه برنامهقدیمی برنامه

زله و زل یاحتمال یهابیکاسررتن از آسرر منظوربهپابرجا و مطلوب  یراهبردها نتدوی ق،یتحق نیا یاصررل هدفمنظور 

 یمناسررب برا یو بسررترسرراز موردمطالعهفرسرروده تهران همچون نمونه  یهادر بافت خصررو بهخطر بحران  لیتقل

 یراهبردها ت:انجام گرفته اس یال اصلؤساین پاسخ به  یدر راستا پژوهش حاضر روازاین ؛اسرت شرهر ندهیآ تیریمد

کنند  نیتضرررم 1040در مقابله با زلزله را در افق  موردمطالعهمحدوده  یکالبد یآورکره بتوانند تاب یپرابرجرا و مطلوب

و مقاوم در برابر  شهری امن» دستیابی به، 1331سراختاری( تهران مصروب -در طرح جامع )راهبردی ازآنجاکه کدامند؟

انداز شهر سند چشاهای یکی از آرمان مثابهبه، «شرمسی 1040انداز در افق چشرا مخاطرات و سروان ها، انواع آسریب

انداز ، افق چشا1040 اندازچشا تهران در افق یراهبرد یهایریگجهت، بر همین اسان و منطبق با شردهگرفتهدر نظر 

 گردد.تعیین میمدت( )کوتاه 1040پژوهش حاضر نیز 
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to ) کردن ینینشررعقبباره یکو  یناگهان طوربه» یبه معنا« Resilio» نیاز واژه لات درواقع 1یآورمفهوم واژه تاب

back jump) »در مطالعات اکولوژیکی بکار  1023در سال  4این کلمه را نخسرتین بار هولین  اسرتخراج شرده اسرت؛

 دارد ستایمسرتقل از س رییتغ کی عنوانبه ندهایافر یاشراره به سرازگاری، آورتاب .(1300پور و عادلی، )داداشگرفت 

بهبود  یجامعه برا ییتوانا مورد در یدرسررتبینی پیشباشررد که  ایگونهبه دیبا و (1302، افتخاری و صررادقلوالدین رکن)

علاوه بر تأمین آوری تاب یدر بعرد کالبدهمچنین  .(4444، 3)فئوفیلون و رومرانولی ارائره دهرد بحرانپب از وقوع 

کالبد قبل از وقوع بحران و مخاطره  یطراح یبرا یبعد از وقوع بحران، به اصرررول دگانیدآسررریب یبرا ییهاسررررپنراه

 .(4415، 0)کاتر و همکاران شودیپرداخته م

 پذیرامکان آینده نگرژرفق و دقی شررناخت ازآنجاکه. داندمی از آینده گونهداسررتان توصرریب را سررناریو 5کان هرمان

 ریزیبرنامه. (1331، 1رسررلات)ا شررمارندمی مردود را سررناریو یک فقخ اسرران بر ریزیبرنامه پژوهان،آینده، نیسررت

سررناریونگاری تعدادی از احتمالات در نتیجه تشررری  وضررعیت عدم بینی متفاوت اسررت، زیرا در با پیش مبناسررناریو

 تر مسرریرها و تخمین عدم قطعیت اسرربینی کردن شررناسررایی بیشررتهدف پیش کهیدرحال ،شرروندقطعیت ظاهر می

کنند که بر جو میوراهبردهایی را جست دهند غالبادمی انجام مبنایورریزی سناهایی که برنامهسرازمان. (1001، 2)شروارتز

پابرجا مبتنی بر  ریزیهدف اصررلی در برنامه. (4444، 3)رابینسرروند روی انواع سررناریوها عملکرد خوبی داشررته باشررن

ردها شناسایی اهبر ترینو بهینه کاراترین کهینحوبه، ایجاد فضایی برای به آزمون کشیدن راهبردها است، سرناریونگاری

جود ای وآن اسررت که هیر راهبرد ویژه ریزی پابرجابرنامهفرض اصررلی در پیش. (4415، 0)گروبلر و همکاراند شررون

نفسرره کارا یا ناکارآمد باشررد، بلکه هر راهبردی وابسررته به شرررایخ بافتی اسررت که در آن شرررایخ اجرایی ندارد که فی

که در آینده ممکن  پذیرهای باورها اسرت، لازم است تا آن دسته از آیندهآینده مملو از عدم قطعیت ازآنجاکهشرود و می

یا  هاسناریو، ریزی پابرجادر برنامهها تحلیل شوند. اسرت روی دهند، شرناسرایی شوند و وضعیت راهبردها در آن آینده

لیزاده سرایی و ع) رای اجرایی نمودن یک راهبرد اسرتتلب بکننده شررایخ مخهای مختلب از آینده، تولیدعدم قطعیت

وهش به در ارتباط با موضوع، پژ ینظر یو مبان قیتحق اتیحاصل از ادب جینتا مبتنی برراسرتا  نیدر ا .(1303، شرورکی

   .(1300)فیروزی و همکاران،  شودیم تیمنسجا هدا یو نظر یمفهوم چارچوب کی نییسمت تع
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 پژوهش یچارچوب مفهوم -1شکل 
 1044منبع: مطالعات و پردازش نگارندگان، 

 

راهبردی  ریزیتحلیلی به برنامه -با اسرتفاده از روش تحقیق توصیفی در پژوهش خود (1044زاده و همکاران )تقی

 دیه باقبل از حادث یزیربرنامهپرداختند و بیان داشررتند که رشررت  های فشرررده شررهرجهت امدادرسررانی در بافت پابرجا

 یزیربرنامه ندیفرآ ،موجود خطراتی تمام یکره جامعه در معرض آن قرار دارد را مدنظر قرار داده و برا یتمرام خطرات

 یآورتاب شیافزا یدیکل یهامؤلفه نییتب»در پژوهشررری با عنوان  (1044یفی و همکاران )لط .ها ارائه کند را با یبیترک

-با استفاده از روش توصیفی «(14: منطقه ی)نمونه مورد یسراختار لیتحل کردیشرهر تهران در برابر زلزله با رو یکالبد

 11متغیر اولیه تأثیرگذار،  01بین از  MicMac افزارروش تحلیرل اثرات متقرابل سررراختاری در نرم تحلیلی و تکیره بر

میزان تأثیرگذاری مستقیا را شرناسرایی کردند و تهران در برابر زلزله شرهر  14آوری کالبدی منطقه در تاب کلیدی عامل

 همطالع»در پژوهشی با عنوان  (1300قاسمی و همکاران ) قرار دادند. موردسرنجشبر یکدیگر را  و غیرمسرتقیا متغیرها

تفاده از نظر با اس «هدر برابر زلزل یشهر یآوردر بهبود تاب «یاقتصاد-یاجتماع»و  «یکالبد-یفن» یراهبردها یاثربخشر

ناور، و گسل ش یگسل شمال تهران، گسل ر یالرزه یوینظرگرفتن سره سنار دربا و  یزوج هسریخبرگان و روش مقا

 سهیمقا گریکدیبا را شرهر تهران  1 همنطق یآوربدر بهبود تا یاقتصراد-یو اجتماع یکالبد-یفن یراهبردها یاثربخشر

عظیمی اط دارد. ارتب یگوناگون یرهایبا پارامترها و متغ ،شرررهر کی یبرا نهیانتخاب راهبرد به کردنرد و نتیجه گرفتند که

تهران  شرررهر در بحران برای مدیریت سرررناریوپردازی امکان بررسررری»در پژوهشررری با عنوان  (1302و پورعزت )

یسررت، اما ن پذیرامکانبیان داشررتند اگرچه گریز از وقوع بحران  کیفییل تحل روش، با اسررتفاده از «زلزله( :موردمطالعه)

زله زل ازجملهریزی راهبردی، برای مواجهه با خطرات مخاطرات طبیعی توان در قرالرب سرررنراریوها و تکیه بر برنامهمی

   اندیشی کرد.چاره
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، در بررسری راهبردهای توسرعه شرهر (4410) 1ملل متحدهای انسرانی ژانب سرکونتگاههای خارجی، آدر پژوهش

سریع  ردهنده تغییکه روند توسرعه شرهری نشان آور در برابر فاجعه برای شرهرهای سرریلانکا، به این نتیجه رسریدتاب

های اسرررتفاده از تکنیک»ای با عنوان ، در مقاله(4410) 4دیکسرررون و همکارانسرررت. روسرررتایی به شرررهری امناطق 

به لزوم استفاده  4454انداز انگلستان در سال با انتقاد از برنامه چشرا «انداز شرهرهانگاری شرهری در تدوین چشراآینده

، در (4413) 3لی و همکاران .کید کردندأمفهومی آینده شررهرها ت وتحلیلتجزیهای بر راهبردی نگاریهای آیندهاز روش

آوری در پاسرررخ به تغییرات آب و هوایی برای توسرررعه ریزی تابهرای جدید برنامهراهبرد»پژوهشررری تحرت عنوان 

یا و سررط  درآب  پاسررخ به افزایش درآوری تاب ارتقای راهبردهای پابرجا برایکه ند ، به این نتیجه رسررید«شررهری

 ه هستند.ریزی شهری قابل ارائریزی فضایی و برنامهمخاطرات طبیعی مانند سریل در سره حوزه برنامه پیشگیری، برنامه

با هدف بررسی « یکنگاری در شرهرها: امکان شرهر هوشمند استراتژآینده»ای با عنوان در مطالعه (4412) 0راوتز و میلز

قرار داده و در پی کشررب الزاماتی برای  موردبحثنگاری شررهری، برنامه آینده شررهرهای انگلسررتان را های آیندهچالش

نگاری شهرهای انگلستان که در حال دهد که برنامه آیندههای تحقیق نشان مییافته .برآمدندنگاری شرهری توسرعه آینده

در  (4414) 5نجایزولودیمحمود  ها مدنظر قرار گیرد.باید در سررایر برنامه و بودههای زیادی دارای چالش ،انجام اسررت

ل در سررا اندونزی ریزی توسررعه در مورد تدوین طرح توسررعه بولونگاننگاری شررهر و برنامهعنوان آینده»تحقیقی با 

تمند مناسرررب و قدر راهبردی ریزیسرررناریونگاری یک ابزار برنامه ویژهبهنگاری روش آیندهگیرد که نتیجه می، «4444

   .است برای توسعه یکپارچه

 هامواد و روش -4

 موردمطالعهمنطقه  -4-1

نواب  دیاز شرررب به بزرگراه شرره ،4واقع در جنوب منطقه  یآزاد ابانیاز شررمال به خ شررهرداری تهران 14منطقه 

امام  ادگاریو از غرب به بزرگراه  12واقع در شررمال منطقه  نیقزو ابانیخاز جنوب به  ،11واقع در غرب منطقه  یصررفو

محله  14و  یشررهر هیناح 3 این منطقه با. (1303)پوراحمد و همکاران،  شررودیمحدود م ،0)ره( واقع در شرررب منطقه 

هزار  342و در حدود  اسررتمترمربع  3،135،032اسررت. مسرراحت منطقه معادل  منطقه تهران نیترتیپرجمعی، میقد

 نیترنفر در هکتار جز  پر تراکا 044داده است که با تراکا  ی( را در خود جا1305سرال  ینفر )بر اسران سررشرمار

ت. برده اس اشررغال ریاز منطقه را به ز یاملاحظهقابل. بافت فشررده با قطعات کوچک، سرط  اسرتمناطق شرهر تهران 

منطقه در  یرونیو ب یدرون یهاتیو محدود هاتیجامع شررهر تهران بر اسرران امکانات، قابل انداز منطقه در طرحچشررا

                                                           
1 UN-HABITAT 

2 Dixon et al 

3 Lee et al 

4 Ravetz & Miles 

5 Mahmud Jaizuluddin 
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های برنامهدر اجرای  شگامیپ ایمحدوده این منطقه، ،14منطقه  اندازدر چشران شرده اسرت. یگسرتره شرهر تهران تدو

 .  (1300پور و همکاران، )ساسان در نظر گرفته شده است، ساختمان یسازو مقاوم یشهر یو نوساز یبهساز
 

 

 

 شهر تهران نسبت به سایر مناطق 14منطقه  تیموقع -4 شکل
 (1331تهران )مصوب : طرح جامع منبع

 پژوهش شناسیروش -4-4

افزار بر اسان کار این نرم گرفته شرده اسرت. بهره حاضرر از ابزار سرناریوویزارد مقاله در سرناریوها تدوین منظوربه

اسرررتخراج نظر خبرگان در مورد اثر احتمال  منظوربهها اسرررت. این ماتریب (CIB)1 متقابل اتهای اثرمبنرای ماتریب

قرار  دهمورداسرررتفا های کلامیدیگر در قالب عبارت توصررریفگربر روی حالتی از  فگریتوصررروقوع یک حالت از یک 

روی  ، سررناریوهای سررازگار پیشیکدیگرها بر روی گیرند و نهایتاد با محاسرربه اثرات مسررتقیا و غیرمسررتقیا حالتمی

 تحلیلدر بخش تدوین راهبردها از روش  .(1305زاده و همکاران، )ملک شررونداسررتخراج می موردمطالعهسرریسررتا 

از مشهورترین تحلیل سوات  اسرتفاده شده است. ((0EFE و خارجی (IFE)3 ارزیابی عوامل داخلیماتریب و  2سروآت

برای کنند. یاد می راهبردیبنرای اصرررلی تحلیل  سرررنر  عنوانبرهاسرررت و برخی از آن  راهبردیابزارهرای تحلیرل 

شررود. پب می اسررتفاده (IE)همزمان عوامل داخلی و خارجی از ابزاری به نام ماتریب داخلی و خارجی  وتحلیلتجزیه

گیری راهبردها و تعیین جهت و خارجی ماتریب ارزیابی عوامل داخلیدسرررت آمده از بهاز تعیین مجموع نمره نهرایی 

آوری کالبدی ثر بر افزایش تابؤیدی معوامل کلتدوین راهبردها بر مبنای )تردافعی، انطبراقی، اقتضرررایی و تهاجمی( به 

شرررود. در پژوهش حراضرررر برای تدوین راهبردهای پابرجا از بین دو مدل مفهومی و محردوده مورد نظر پرداختره می

 ترکیب از پابرجا، راهبرد طراحی فرآیندیِ مدل به دسرررتیابی شرررود. چراکه برایاب میخیندی انتآمدل فر ،فرآینردی

                                                           
1 Cross-Impact Balances Analysis 

2 SWOT 

3 Internal Factor Evaluation Matrix 

4 External Factor Evaluation Matrix 
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، دیگرعبارتبه؛ شده است استفاده کیفی( )روشی نگاریآینده و ( QSPMیتفسریری )روش کم یسرازی سراختارمدل

برنامه بیتهران بر اسررران نظر خبرگان و با اسرررتفاده از ماتر 14منطقه  یکالبد یآوربرتر در تاب یراهبردها درنهایت

راهبرد بالاتر باشرررد  کی تیاولوهرچه  بدین ترتیب که .گردندبندی میاولویت (QSPM) یکم کیراسرررتراتژ یزری

دها و راهبر یابیدر ارز عیشرررا یو ابزارها هاکیاز تکن یکی بیماتر نیشرررتر اسرررت. ایآن راهبرد ب ییاحتمرال پابرجا

. ردگییقرار م مورداستفاده یرگیاتصرمی مرحله در که هاسرتآن یاحتمال ییو پابرجا ینسرب تیمشرخص نمودن جذاب

و  یلتحلی -یفیتوصبا رویکرد ( یفیو ک ی)کم یبیاز نوع ترک بر اسان ماهیت که ضرحا در پژوهششرایان ککر اسرت، 

 یو سررپب در بخش اصررل یابتدا از روش اسررناد ینظر یهاداده نیتدو یبرا ،اسررت کاربردیبر اسرران هدف از نوع 

با  ،خبرگان ایاسررتفاده شررده اسررت. انتخاب ت یشرریمایاز روش پ ،یدلف یبر مبنا یتجرب یهاداده هیته منظوربهپژوهش 

 نیینفر تع 44تا  10 نیعموماد ب یدر دلف کنندهشررررکتتعداد خبرگان  ازآنجاکه ت.هدفمند بوده اسررر یرگیروش نمونه

 اسرررتفاده کلیدی در پژوهش حاضرررر، بااحتمرالی عوامرل برای تعیین وضرررعیرت  روازاین ،(4415، 1)جرارمه شرررد

و در  دش ای طراحیو پرسشنامه ندامل کلیدی تعریب گردیدوبرای عاحتمالی  هایوضعیت، متخصرصاننظرسرنجی از 

بین و بینانه، بیناهای خوشهای احتمالی طیفی از وضعیتو کارشرناسران قرار گرفت. وضعیتنفر از خبرگان  44اختیار 

 های پیش روی عوامل کلیدیاگر هر یک از وضررعیت»طرح این سررؤال که متخصررصررین با  گیرد.بدبینانه را در بر می

تکمیل  به« های پیش روی عوامل دیگر خواهد داشررت؟اتفاب بیفتد چه تأثیری بر وقوع یا عدم وقوع سررایر وضررعیت

+ میزان 3 تا -3ساز اقدام کردند و با درج ارقامی بین تأثیر و محدودیتپرسرشرنامه بر اسان سه ویژگی توانمندساز، بی

تهران در  14منطقه  یکالبد یآورتابعوامل کلیدی را بر روند آینده  یشررررویپهای ترأثیرگذاری هرکدام از وضرررعیت

افزار ها برای ورود به نرم، دادههاآنمشرررخص کردنرد. سرررپب برا در نظر گرفتن میانگین سررراده از  مقرابلره برا زلزلره

افزار ها از خبرگان و کارشرررناسررران مربوطه، امکان اسرررتفاده از نرمآوری دادهآمراده شررردند. با جمع 4سرررنراریوویزارد

دهد: ارائه می پژوهشررگردسررته سررناریو را برای  سرره طورکلیبهافزار سررناریوویزارد سررناریوویزارد فراها گردید. نرم

و  تهآراس)انطباب بالا ا احتمال سرازگاری و سرناریوهای با احتمال قوی، سرناریوهای با احتمال ضرعیب و سرناریوهای ب

 .(1300همکاران، 
 

 نتایج و بحث -3

در مقابله با زلزله  مناطق فرسوده تهران یکالبد یآورعامل در تاب 11، (1044لطیفی و همکاران )بر اسران مطالعه 

عبارتند از: دسرترسری به شربکه معابر اصلی، دسترسی به نهادهای امدادرسان، ضوابخ فنی  رهایمتغ نیدارند. ا یدیاثر کل

خدمات، بازسررازی و بهسازی  عینشرانی، اسرتحکام بناهای عمومی، توزوسراز، دسرترسری به آتشو الگوهای سراخت

                                                           
1 Jorm 

2 ScenarioWizard 
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عمومی و نسرربت راه به های از امکانات و زیرسرراخت اظتحف ،یبندهای ناپایدار، کاربری زمین، کلان دانهسرراختمان

تر اشررراره شرررد برای تعیین که پیش طورهمران .(1044)لطیفی و همکراران،  موردمطرالعرهسررراختمران در محردوده 

 33اد پرسررشررنامه، تعد وسرریلهبهکلیدی با اسررتفاده از نظرسررنجی از متخصررصرران و خبرگان احتمالی عوامل وضررعیت 

های خوشهای احتمالی طیفی از وضررعیتوضررعیتدر واقع . گردیدعامل کلیدی تعریب  11برای احتمالی وضررعیت 

 وضعیت در نظر گرفته شده است. سهبرای هر عامل ، گریدانیببه. شودشامل میبینانه، بینابین و بدبینانه را 

 

 ( در پژوهشیدیشده )عوامل کل ییشناسا یهاریمتغ یاحتمال یهاتیوضع -1جدول 

 وبیتلدرجه مط نام وضعیت وضعیت نام  عامل راهبردی عامل 

A 
دسترسی به شبکه معابر 

 اصلی

A1 بینانهخوش افزایش دسترسی به شبکه معابر اصلی 

A2 بینابین وضعیت موجود تداوم 

A3 بدبینانه کاهش دسترسی به شبکه معابر اصلی 

B 

دسترسی به نهادهای 

امدادرسان )مرکز مدیریت 

 بحران و...(

B1 )...بینانهخوش افزایش دسترسی به نهادهای امدادرسان )مرکز مدیریت بحران و 

B2 بینابین وضع موجود تداوم 

B3 )...بدبینانه کاهش دسترسی به نهادهای امدادرسان )مرکز مدیریت بحران و 

C 
ضوابخ فنی، اصول و 

 وسازالگوهای ساخت

C1  بینانهخوش وسازساختارتقای ضوابخ فنی، اصول و الگوهای 

C2 بینابین تداوم وضعیت موجود 

C3 بدبینانه وسازعدم دقت به ضوابخ فنی، اصول و الگوهای ساخت 

D نشانیدسترسی به آتش 

D1 بینانهخوش نشانیافزایش دسترسی به آتش 

D2 بینابین تداوم وضعیت موجود 

D3 بدبینانه نشانیکاهش دسترسی به آتش 

E 
استحکام بناهای با کاربری 

 عمومی )مدرسه، بیمارستان(

E1 )بینانهخوش افزایش استحکام بناهای با کاربری عمومی )مدرسه، بیمارستان 

E2 بینابین تداوم وضعیت موجود 

E3 )بدبینانه کاهش استحکام بناهای با کاربری عمومی )مدرسه، بیمارستان 

F توزیع خدمات 
F1  بینانهخوش خدماتافزایش توزیع 

F2 بینابین تداوم وضعیت موجود 

F3 بدبینانه کاهش توزیع خدمات 

G 
بازسازی و بهسازی 

 های ناپایدارساختمان

G1 بینانهخوش های ناپایدارافزایش بازسازی و بهسازی ساختمان 

G2 بینابین تداوم وضعیت موجود 

G3 بدبینانه ناپایدارهای کاهش بازسازی و بهسازی ساختمان 

H 
کاربری زمین )تعدد 

 واحدهای مسکونی(

H1 )بینانهخوش مدیریت کاربری زمین )تعدد واحدهای مسکونی 

H2 بینابین تداوم وضعیت موجود 

H3 )بدبینانه عدم مدیریت کاربری زمین )تعدد واحدهای مسکونی 

I  یبنددانهکلان I1 بینانهخوش های ریزدانه محدودهتجمیع بافت 



 403               ....                   یوهایبر سنار یپابرجا مبتن یراهبردها یبندتیو اولو نیتدو                           دهایاز سال

     

 وبیتلدرجه مط نام وضعیت وضعیت نام  عامل راهبردی عامل 

I2 بینابین بندیتداوم وضعیت موجود کلان دانه 

I3 بدبینانه افزایش ریزدانگی بافت در محدوده 

J 

حفاظت از امکانات و 

های عمومی )از زیرساخت

 سازی تا بازسازی(مقاوم

J1 بینانهخوش های عمومیامکانات و زیرساخت افزایش حفاظت از 

J2 بینابین تداوم وضعیت موجود 

J3 بدبینانه های عمومیکاهش حفاظت از امکانات و زیرساخت 

K 
نسبت راه به ساختمان در 

 موردمطالعهمحدوده 

K1 بینانهخوش افزایش نفوکپذیری و مدیریت نسبت راه به ساختمان در محدوده 

K2 بینابین تداوم وضعیت موجود 

K3 بدبینانه ساختمان در محدوده کاهش نفوکپذیری و عدم مدیریت نسبت راه به 

 .1044، نگارندگانمطالعات : مأخذ
 

سناریوی  3سناریوی ضعیب و  1400سناریوی قوی،  0افزار سرناریوویزارد، ای، نرمهای پرسرشرنامهبر اسران داده

کاهش ابعاد احتمالی وقوع سررناریوها از میان  صررورتبه افزارنرمماهیت این . گزارش دادباورپذیر و با سررازگاری بالا را 

سناریوی قوی به  0ها سرناریو به چند سرناریوی محتمل با احتمال وقوع بالاسرت. بر اسان نتایج به دست آمده، یلیونم

 نیهمچن. شوندجزو سرناریوهای برتر و مطلوب محسروب نمی انداز،در افق چشرا هاآندلیل دور از انتظار بودن نتایج 

 یارک یزیرو برنامه ویتعداد سررنار نیباشررد و پرداختن به ان یمنطق بیضررع یویسررنار 1400اعتماد به  رسرردیر منظبه

 3 هاستناد ب ب،یضرع عیوسر یوهایو سرنار یمحدود قو یوهایسرناررسرد بین نظر میبه نیب نیدر ا. اسرت رممکنیغ

 در عوامل از یک های هروضرعیت بین کنشرریها از سرناریوها این .منطقی باشررد 1 یبا سرازگار ی باورپذیر وویسرنار

وضعیت  33گانه )با هشت سناریوهای اولیه بررسی. شوندمی اسرتخراج دیگر عوامل از یک هر هایوضرعیت با ارتباط

 یآورتاب ریزیروند موجود( در برنامه )ادامه ایسررتا و نامطلوب هایوضررعیت تعداد نسرربی سرریطره از حاکی احتمالی(

ای هرن از  فییبا ط هاتیوضررع نییگزیجا قیاز طر وهایاز صررفحه سررنار فییدرک ک. اسررت تهران 14منطقه  یکالبد

البدی آوری کتاب تیوضع تا گیردمیانجام  به شرح جدول زیر نامطلوب ، ایسرتا ومطلوب نیعناوسربز، زرد و قرمز و 

 شفاف نشان دهد. طوربه یدیو هر عامل کل ویسنار کیرا به تفک تهران 14منطقه 
 

 تیرنگ و مطلوب فیبر اساس ط باورپذیر یوهایسنار در یدیاز عوامل کل كیهر یاحتمال تیوضع -4جدول 
 هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول سناریوها-عوامل کلیدی

 نامطلوب نامطلوب نامطلوب نامطلوب نامطلوب ایستا مطلوب مطلوب دسترسی به شبکه معابر اصلی

 نامطلوب نامطلوب نامطلوب ایستا ایستا مطلوب مطلوب مطلوب دسترسی به نهادهای امدادرسان

 نامطلوب نامطلوب ایستا نامطلوب ایستا ایستا مطلوب مطلوب وسازضوابخ فنی، اصول و الگوهای ساخت

 نامطلوب نامطلوب نامطلوب نامطلوب ایستا مطلوب مطلوب مطلوب نشانیدسترسی به آتش

 نامطلوب نامطلوب نامطلوب ایستا نامطلوب نامطلوب مطلوب مطلوب استحکام بناهای با کاربری عمومی

 نامطلوب نامطلوب نامطلوب ایستا نامطلوب نامطلوب ایستا مطلوب خدمات عیتوز

 نامطلوب نامطلوب نامطلوب ایستا ایستا ایستا ایستا مطلوب های ناپایداربازسازی و بهسازی ساختمان
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 هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول سناریوها-عوامل کلیدی

 نامطلوب نامطلوب نامطلوب نامطلوب نامطلوب ایستا نامطلوب مطلوب کاربری زمین )تعدد واحدهای مسکونی(

 نامطلوب نامطلوب نامطلوب ایستا ایستا ایستا ایستا مطلوب یبندکلان دانه

 نامطلوب نامطلوب نامطلوب نامطلوب ایستا نامطلوب نامطلوب مطلوب های عمومیحفاظت از امکانات و زیرساخت

 نامطلوب نامطلوب نامطلوب نامطلوب نامطلوب ایستا ایستا مطلوب موردمطالعهنسبت راه به ساختمان در محدوده 

 .1044پژوهش،  یهاافته: یمأخذ
 

طقه من یکالبد آوریتاب برای را مطلوب موقعیت که هستند سناریوهایی دوم و اول ، سرناریوی4جدول بر اسران 

مورد( از موقعیت مطلوبیت را  11مورد )مجموعاد  5 سررناریوی دوم مورد و 11 اول سررناریوی. دهندمی نشرران تهران 14

گرایانه است. تحقق سناریوی دوم نیز اگرچه محتمل تحقق سرناریوی اول، محتمل ولی آرمان. دادند اختصرا  خود به

 مورد موقعیت 4با  دوم اول و سناریوهای از بعد سوم سناریوی. دارد فاصرله کامل مطلوبیت با هنوز رسرد، امابه نظر می

در وضررعیت ایسررتا قرار دارد. سررناریوی کلی  صررورتبهمورد موقعیت نامطلوب  3مورد موقعیت ایسررتا و  1مطلوبیت، 

با  سررناریوها تعداد شررود،که مشرراهده می گونههمانمورد وضررعیت ایسررتا در مرحله بعدی قرار دارد.  1چهارم نیز با 

 یالبدک آوریتاب شرررایخ دارد احتمال که این اسررت این موضرروع بیانگر و کا نیسررت پژوهش این در منفی امتیازهای

 تجربه هآیند در را زوالروبه روندی و رفته پیش یراصولیغ ریزیبرنامه نامطلوب و وضرعیت سرمت به تهران 14منطقه 

 د.کن

 منتخب یوهایسنار یبندگروه -3-1

 هس در توانمی با سرازگاری بالا را باورپذیر و سرناریوی هشرتهای هر یک از عوامل کلیدی، بر اسران وضرعیت

 یا یک در اک تفاوت مشترک و با تقریباد هاییبا ویژگی سناریوهای شرامل هاگروه از یک هر که بندی نمودتقسریا گروه

 شامل مطلوب سناریوهایعبارتند از: گروه اول(  هاگروه این. هستند کلیدی وضرعیت عوامل 33 میان از وضرعیت چند

سوم و  هایسرناریو شرامل آرام بسریار روند با موجود وضرع و ایسرتا سرناریوهای . گروه دوم(دوم و اول سرناریوهای

 دهندهنشان گروه سه این. پنجا، شرشرا، هفتا و هشتا سرناریوهای نامطلوب شرامل سرناریوهای. گروه سروم( چهارم

 که باشندمی اندازدر افق چشا تهرانشرهر  14منطقه  یکالبد آوریتاب بر حاکا پذیرباور هایوضرعیت کلی چارچوب

 شود.پرداخته می هاآنهای هر یک از در ادامه به بیان ویژگی

 تهران 14منطقه  یکالبد آوریتاب افزایش و ارتقای جهت ممکن شرایط بهترین بودن حاکم: اول گروه سناریوهای

 یورآتاب جهت افزایش و ممکن شرایخ بهترین دارای که به ترتیب است اول و دوم سرناریوهای شرامل گروه این

 عامل پیشررران( 11تمام عوامل کلیدی ) در اول سررناریوی باشررند. شرررایخمی در برابر زلزله تهران 14منطقه  یکالبد

ل ک در گروه این سررناریوی دو هر در. دارد قرار بسرریار بهتریوضررعیت  در دوم سررناریوی به اسررت و نسرربت مطلوب
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ا و ایسررت هایوضررعیت بر تأکید و اسررت نشررده کامل برای سررناریو دوم محقق مطلوب اسررت، اما مطلوبیت وضررعیت

 .خورددر این سناریو به چشا می نامطلوب

 

 پذیرباور یوهایگروه اول از مجموعه سنار یوهایسنار ژگییو -3جدول 
 ویژگی عوامل کلیدی وضعیت سناریوها وضعیت یا رویکرد گروه

 :گروه اول

دارای 

 مطلوبیت

-تابرویکرد افزایش 

 14آوری کالبدی منطقه 

 در برابر زلزله شهر تهران

سناریوی 

 اول

 مطلوبیت

 کامل

از اصول و  یرویپ، ازجملهآوری کالبدی های تابوضعیت مطلوب در تمامی زمینه

 ی حص یاجرا، مقاومت کالبدی و استحکام بناها در برابر زلزله، سازوضوابخ ساخت

 و... یو نوساز یبهساز یهابرنامه

سناریوی 

 دوم

 مطلوبیت

 نسبی

ابخ ضو یترعا، استحکام بناهای عمومی، هایدسترس یساماندهوضعیت مطلوب در 

 و... هااحداث ساختمان یو مقررات اصول

 .1044، گان: تحلیل و پردازش نگارندمأخذ

 

 تهران 14منطقه  یکالبد آوریتاب حفظ وضع موجود: دوم گروه سناریوهای

بازسررازی و بهسررازی ، وسررازضرروابخ فنی، اصررول و الگوهای سرراختتداوم و ثابت ماندن وضررعیت ارتقای 

نسبت راه به ساختمان در محدوده بندی و کلان دانه، کاربری زمین )تعدد واحدهای مسرکونی(، های ناپایدارسراختمان

تهران در افزایش و ارتقای  14های این سررناریوها اسررت. به بیانی دیگر شرررایخ فعلی منطقه ویژگی ازجمله موردمطالعه

 آوری فضاهای کالبدی در این سناریوها محرز است.تاب
 

 پذیرباور یوهایاز مجموعه سنار دومگروه  یوهایسنار ژگییو -0جدول 
 ویژگی عوامل کلیدی وضعیت سناریوها وضعیت یا رویکرد گروه

:گروه دوم  

و ستایروند ا  

وضع ادامه  

 موجود

تداوم وضعیت موجود 

آوری کالبدی در تاب

در  شهر تهران 14منطقه 

 برابر زلزله

سناریوی 

 سوم
 اایست نسبتاد

 ،دسترسی به شبکه معابر اصلی تداوم و ثابت ماندن وضعیت

بازسازی و بهسازی ، وسازساختاصول و الگوهای 

راه  نسبتی و بندکلان دانه، کاربری زمین، های ناپایدارساختمان

 به ساختمان

سناریوی 

 چهارم
 ایستا کاملاد

اصول و الگوهای ، دسترسی به نهادهای امدادرسانثابت ماندن 

بازسازی و بهسازی ، نشانیدسترسی به آتش، وسازساخت

از امکانات و  حفاظتی و بندکلان دانه، های ناپایدارساختمان

 ...هازیرساخت

  .1044، گان: تحلیل و پردازش نگارندمأخذ
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 14منطقه  آوری کالبدیتوجهی به تابو بی آوری با سننطپ پایینتابروندهای نامطلوب، : سننوم گروه سننناریوهای

 تهران

 جهت زیادی مشررکلات و موانع با سررناریوها از دسررته ( در این گروه قرار دارند. این3و  2، 1، 5چهار سررناریو )

توان به کاهش می آن جمله از که هسرررتند مواجهدر برابر زلزله  تهران 14آوری کالبدی منطقه افزایش و ارتقرای تاب

ول ضوابخ فنی، اص، عدم دقت به دسترسی به شبکه معابر اصلیکاهش ، های عمومیحفاظت از امکانات و زیرسراخت

و کاهش نفوکپذیری و عدم کاربری زمین ، عدم مدیریت نشررانیدسررترسرری به آتش، کاهش وسررازسرراختو الگوهای 

و... اشاره کرد. بدیهی است این دسته از سناریوها بدترین حالت ممکن را نسربت راه به سراختمان در محدوده مدیریت 

 شوند.ور میشهر تهران در مقابله با زلزله متص 14آوری کالبدی منطقه برای افزایش تاب
 

 پذیرباور یوهایاز مجموعه سنار سومگروه  یوهایسنار ژگییو -5جدول 

 ویژگی وضعیت سناریوها وضعیت یا رویکرد گروه

 :گروه سوم

روندهای 

نامطلوب 

آوری تاب

 کالبدی

آوری کاهش تاب

شهر  14کالبدی منطقه 

و  در برابر زلزله تهران

 حرکت به سمت زوال

سناریوی 

 پنجا
 نامطلوبنسبتاد 

، های عمومیحفاظت از امکانات و زیرساختوضعیت نامطلوب در 

ضوابخ فنی، اصول و الگوهای ، دسترسی به شبکه معابر اصلی

ه نسبت راه بو  کاربری زمین، نشانیدسترسی به آتش، وسازساخت

 موردمطالعهساختمان در محدوده 

سناریوی 

 ششا
 نامطلوب کاملاد

ل ضوابخ فنی، اصوها به غیر از عامل وضعیتوضعیت نامطلوب در تمام 

 وسازو الگوهای ساخت

سناریوی 

 هفتا
 آوری کالبدیهای مربوط به تابوضعیت نامطلوب در تمامی زمینه نامطلوب کاملاد

سناریوی 

 هشتا
 آوری کالبدیهای مربوط به تابوضعیت نامطلوب در تمامی زمینه نامطلوب کاملاد

 .1044، گانپردازش نگارند: تحلیل و مأخذ
 

 موردمطالعهآوری کالبدی در نمونه تاب یو خارج یعوامل داخل لیو تحل یبررس -3-4

 به رسیدن در جهت راهبردهایی بایستی قسمت این در ،قبل قسمتمختلب در  سرناریوهای تفسریر و تدوین از پب

دارد. در این پژوهش،  وجود راهبردها تدوین جهت مختلفی هایروش شرررود. ارائه و مطلوب باورپذیرسرررناریوهای 

در  راهبردها سررپب و شرروندمی بررسرری سرروآت جدول در کلیدی ابعاد به توجه با آوری کالبدیتاب وضررعیت موجود

 برگزیده نظرات خبرگان و نیل به سمت سناریوی طلایی، با 1040 افق در مطلوبباورپذیر  سرناریوی به جهت رسریدن

ز: عبارت اسررت ادر افق طرح  موردمطالعهانداز نمونه بیانیه چشرراانداز، چشررا نییتع تیبا توجه به اهم. شرروندمی ارائه

های ناشرری از وقوع زلزله و مقاوم در برابر انواع آسرریب ای امن، منطقه1040انداز شررهر تهران در افق چشررا 14منطقه "
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برنامه بهسررازی و نوسررازی انداز، پیشررگام از نظر محلات مسررکونی منطبق بر خواهد بود. این منطقه در افق چشررا

 ."است های فرسوده شهریبافت

 

 در برابر زلزله یکالبد یآورتهران به لحاظ تاب 14منطقه  یعوامل داخل یابیارز سیماترخلاصه نتایج  -6جدول 
 نمره نهایی شرح عوامل داخلی

برگزیده بر های قوت

ضریب اسان بالاترین 

اهمیت اعمال شده توسخ 

 خبرگان

موقعیت مناسب جغرافیایی منطقه و قرارگیری در مرکز شهر تهران، دسترسی مناسب منطقه به خطوط 

ای در سط  وجود دفاتر خدمات نوسازی و توسعه محله، (BRT)های تندرو سامانه اتوبون 0و  1

های خدماتی و اداری در منطقه، منطقه، فاصله مناسب بین واحدهای مسکونی در بافت با هسته

دارا بودن طرح های ارتباطی منطقه، وضعیت مناسب شیب و توپوگرافی در سط  وسیعی از راه

تفصیلی مصوب و وجود ضوابخ و مقررات ساخت و ساز در منطقه، فاصله مناسب بین واحدهای 

 های خدماتی و اداری در منطقه و...مسکونی در بافت با هسته

30/4 

بر  دهیبرگزهای ضعب

 بیضربالاترین اسان 

اعمال شده توسخ  تیاهم

 خبرگان

های های ارتباطی اصلی منطقه، عرض نسبتاد کا خیاباندسترسی نامناسب محلی و عدم خوانایی شبکه

کننده در منطقه، عدم تمکن مالی اغلب ساکنین منطقه برای بهسازی شریانی درجه دو و جمع و پخش

هکتار از مساحت منطقه، ریزدانه  154ها، کمبود شدید خدمات شهری در حدود نو نوسازی ساختما

به دلیل  هاپذیری بیش از نیمی از ساختمانبودن بافت به همراه تراکا بالا و قدمت زیاد بناها، آسیب

ریزدانه بودن بافت و تراکا و قدمت زیاد بناها، کیفیت نازل بافت مسکونی در اغلب محلات به دلیل 

 و... به بالای ریزدانگی در منطقهغل

04/1 

 41/4 جمع

 .1044، : تحلیل و پردازش نگارندگانمأخذ
 

دسرررت آمده از ماتریب ارزیابی عوامل داخلی بیانگر آن اسرررت که نقاط قوت منطقه با به  41/4مجموع نمره نهایی 

مجموعه ها دارد. به عبارتی ها بر قوتضعبو نشران از غلبه  اسرتکمتر  04/1از نقاط ضرعب آن با امتیاز  30/4امتیاز 

ای تدوین شوند که بتوانند تا حد امکان گونهراهبردها باید بهبنابراین ؛ ضرعب اسرت هدربردارندداخلی در منطقه، عوامل 

 رطرف کردن نقاط ضعب اثرگذار باشند.بدر 
 

 برابر زلزله یکالبد یآورابتهران به لحاظ ت 14منطقه  خارجیعوامل  یابیارز سیماترخلاصه نتایج  -7جدول 
 نمره نهایی شرح عوامل خارجی

های برگزیده بر فرصت

اسان بالاترین ضریب 

اهمیت اعمال شده توسخ 

 خبرگان

کننده دسترسی در نزدیکی منطقه، احاطه شدن محدوده بافت  وجود سه ایستگاه مترو پر تردد و تسهیل

لعات های جامع مدیریت بحران مبتنی بر مطافرسوده توسخ شبکه معابر ارتباطی اصلی شهر، تهیه طرح

های فلزی و بتنی های پایدار و مقاوم با اسکلتبندی در واحدهای ساختمانی، طراحی سازهریز پهنه

ها و انسداد مسیر در شرایخ وقوع زلزله، امکان ارائه تسهیلات برای مانبرای جلوگیری از ریزش ساخت

های کیربخ بر اسان محورهای برنامه ششا سازی و نوسازی واحدهای فرسوده از طرف دستگاهمقاوم

 امکان تخلیه سریع و پیشگیری منظوربهها ها و اصول سازگاری بین کاربریتوسعه، رعایت همجواری

 ثانویه در هنگام وقوع زلزلهاز بروز حوادث 

35/4 



 اول ۀشمار                                                                   محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                               403

 

 نمره نهایی شرح عوامل خارجی

بر  دهیبرگزتهدیدهای 

 بیضربالاترین اسان 

اعمال شده توسخ  تیاهم

 خبرگان

عدم تعیین تکلیب پادگان جی و بلاتکلیب ماندن طرح ادامه بزرگراه یادگار امام )ره(، ضعب 

، عدم اجرای صحی  و بهنگام 14های فرادست در کاستن از بار فعالیتی منطقه پذیری طرحتحقق

های تفصیلی و وجود نواقص در ضوابخ طرح و گذربندی مناطق ریزدانه، ضوابخ و مقررات طرح

های فرسوده به دلیل ضعب در نظارت و اجرای عملیات تن اصول استحکام بنا در بافتجدی نگرف

گانه منطقه فنی و مهندسی، تداوم فرسودگی شدید کالبدی و عدم استحکام بناها در نواحی سه

اطق های فرسوده من، افزایش قابل توجه تخلفات مازاد تراکا غیرمسکونی در بافت4خصو  ناحیه به

 های ثبتی سنتی، فشردگی و ریزدانه بودن پلاک14منطقه  لهازجممرکزی 

14/1 

 05/4 جمع

 .1044، : تحلیل و پردازش نگارندگانمأخذ
 

های فرا فرصررت دسررت آمده از ماتریب ارزیابی عوامل خارجی بیانگر این اسررت کهبه 05/4مجموع نمره نهایی 

ها دارد. اسرت و نشران از غلبه تهدیدها بر فرصت 14/1پیرامون آن با وزن  هایاز تهدید کمتر 35/4 امتیازروی منطقه با 

و در نتیجه راهبردها برای این منطقه باید  اسرررت تهدید هدربردارندخرارجی در منطقه، مجموعره عوامرل بره عبرارتی 

 به نحو احسن استفاده نمود. کاستن از تهدیدها منظوربه های محیطیفرصرتاندک ای تدوین شروند که بتوان از گونهبه

تهران بخواهد در راسررتای  14گویای این واقعیت اسررت که اگر منطقه  ،(IE)یب ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ماتر

ازی سرررریزی راهبردی آغاز نماید، پیادهآوری کرالبدی در مقابله با زلزله حرکت خود را به سرررمت برنامهافزایش تراب

ی ، اگرچه ضروردیگرعبارتبهدر اولویت اول قرار گیرد،  سرتیمان راهبردهای تدافعی باییا ه (WT)راهبردهای گروه 

ها برآید، اما برداری از فرصتبر پایه نقاط قوت، نقاط ضرعب خود را کاهش داده و در صردد بهره 14اسرت که منطقه 

هدیدات ناشرری از محیخ خارجی کا کردن نقاط ضررعب داخلی و پرهیز از تدر اولویت اول بایسررتی اقداماتی را برای 

 .استریزی بر مبنای راهبردهای تدافعی برگزیند، در نتیجه اولویت اول منطقه برنامه

 

 
 گیری راهبردهامنظور جهتهب تهران 14آوری کالبدی منطقه تاب( IE)ی و خارج یعوامل داخل یسماتر -3 شکل

 .1044های پژوهش، : یافتهمأخذ
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 موردمطالعهپابرجا در محدوده  راهبردهای نییتع -3-3

منظور از راهبردها، مجموعه تصرمیماتی اسرت که با توجه به شرایخ موجود و رویدادهایی که امکان وقوع در آینده 

 سررازی راهبردهایتهران، پیاده 14آوری کالبدی منطقه تر اشرراره شررد در تابکه پیش طورهمانشرروند. دارند، گرفته می

منطقه در صررردد کا کردن ، راهبردهااین در  واقع دریا همان راهبردهای تدافعی در اولویت اول قرار دارد،  1WTگروه

 است:. این راهبردها به شرح جدول زیر استها و تهدیدات بیرونی آثار ضعب

 

 لزلهدر مقابله با زتهران  14منطقه  یکالبد یآورتاب )کلان( یاصل ی تدافعیراهبردها -8 جدول
 شرح راهبردها ها(عوامل کلیدی )پیشران کد راهبرد

WT1 

استحکام ( 4. وسازضوابخ فنی، اصول و الگوهای ساخت( 1

بازسازی و بهسازی ( 3. بناهای با کاربری عمومی

 های ناپایدارساختمان

 طرح، تولید نظیر؛ سازی بناهامقاوم ابعاد تمام در الگو خلق و تولید

 تولید ساختمان و سرمایه تولید زمین، تولید

WT2 
کاربری ( 4. های ناپایداربازسازی و بهسازی ساختمان( 1

 زمین

عنوان ابزاری زمین به کاربری ریزیبرنامه و نوسازی مقولات ترکیب

 و اقتصادی هایصرفه رعایت با آوری کالبدیافزایش تاب برای

 اجتماعی

WT3 
بازسازی و ( 4. استحکام بناهای با کاربری عمومی( 1

 های ناپایداربهسازی ساختمان

 در سازی بناهامقاوم اهداف اسان بر اقدامات ریزیبرنامه و مدیریت

 بلندمدت و مدتمدت، میانکوتاه سط  سه

WT4 

استحکام ( 4. وسازضوابخ فنی، اصول و الگوهای ساخت( 1

بازسازی و بهسازی ( 3. بناهای با کاربری عمومی

 ناپایدارهای ساختمان

 بر مبتنی جدید اصول مهندسی و نوین بومی فناوری از استفاده

سازی بناهای در فرآیند مقاوم تسریع منظوربه کیفیت و دقت سرعت،

 پذیر در برابر زلزلهآسیب

WT5 
کلان ( 4. های ناپایداربازسازی و بهسازی ساختمان( 1

 یبنددانه

تشویقی( در  یهااستیسهای تجمیع اراضی )مانند اعمال سیاست

 های مسکونینوسازی و بهسازی بافت

WT6 
 عیتوز( 4. های ناپایداربازسازی و بهسازی ساختمان( 1

 کاربری زمین( 3. خدمات

های کنترل افزایش تعداد واحدهای مسکونی منطقه در قالب طرح

 های غیر مسکونی به مسکونینوسازی و جلوگیری از تبدیل کاربری

WT7 
نسبت راه به ساختمان در محدوده ( 4. یبنددانهکلان ( 1

 موردمطالعه

 و طرح جامع طرح یشنهاداتپ با مطابق معابر نفوکپذیرى افزایش

 فرسوده بافت نوسازى و بهسازى

WT8 
بازسازی و ( 4. استحکام بناهای با کاربری عمومی( 1

 های ناپایداربهسازی ساختمان

 سازىمقاوم جهت در گذارىسرمایه زمینه در بخش خصوصى تشویق

 بناها

WT9 
کلان ( 4. وسازضوابخ فنی، اصول و الگوهای ساخت( 1

 یبنددانه

صورت  در نامنظا فرم داراى قطعات نوسازى عوارض در تخفیب

 های ریزدانهپلاک تجمیع و اصلاح

WT10 
دسترسی به نهادهای ( 4. دسترسی به شبکه معابر اصلی( 1

 های عمومیامکانات و زیرساخت حفاظت از( 3امدادرسان 

 در محلات زیرساختى هاىها و شبکهدسترسی سازىایمن طرح تهیه

 زلزله مقابل

                                                           
1 Weaknesses-Threats 
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 شرح راهبردها ها(عوامل کلیدی )پیشران کد راهبرد

WT11 
بازسازی ( 4. وسازضوابخ فنی، اصول و الگوهای ساخت( 1

 های ناپایدارو بهسازی ساختمان

 مدیریت بحران رویکرد با فرسوده بافت محلات نوسازى و بهسازى

 زلزله

 .1044، گانتحلیل و پردازش نگارند: مأخذ

 

لزوماد بهترین راهبردهای منطقه نیسرررتند بلکه راهبردهای  ی جدول فوب،راهبردها نکته حائز اهمیت این اسرررت که

 عدم شرررایخ در پابرجا اسررت که باید توجه داشررت که یک راهبرد بهینه و برتر زمانیهمچنین  باشررند.می اجراقابل

عدم  یا سرررناریوها از یک هر در راهبردها از یک هر چراکه(، 41: 1305وایی و همکاران، کند )تق پیدا معنرا قطعیرت

در ادامه . شودمی مسائل ارائه بهبود برای هاییتوصیه و و بر همین اسران، مشکلات شناسایی شروندمی تحلیل هاقطعیت

اسررران نظر خبرگان و با اسرررتفاده از ماتریب تهران بر  14آوری کالبدی منطقه بندی راهبردهای برتر در تاببه اولویت

 شود.پرداخته می (QSPM) 1ریزی استراتژیک کمیبرنامه

 یریگجهینت -0

 ی اصلی )کلان(راهبردها یبندتیاولو -0-1

ده تعیین گردی هاآنبرا توجره بره نتایج مرحله قبل و مجموع امتیاز جذابیت هر یک از راهبردهای اصرررلی، اولویت 

که قبلاد اشراره شرد، هرچه امتیاز راهبردها بیشتر باشد اولویت آن بالاتر بوده و احتمال پابرجایی آن نیز  گونههماناسرت. 

بیشررتر اسررت. نکته قابل توجه در این اسررت که امتیاز نهایی راهبردها اختلاف اندکی نسرربت به یکدیگر دارند و این به 

شررهر تهران قصررد داشررته باشررد تا به سررمت افزایش و  14ر راهبردهاسررت. در واقع اگر منطقه معنای اهمیت تقریباد براب

های ناشرری از مخاطرات طبیعی همچون زلزله قدم بردارد، تکیه بر راهبردهای آوری کالبدی در برابر آسرریبارتقای تاب

 ناپذیر و الزامی است.شمسی اجتناب 1040زیر در افق 

 

 QSPMس بر اسا تهران در برابر زلزله 14ری کالبدی منطقه آوتاب پابرجای یراهبردها بندییتاولو -9 جدول

ت
لوی

او
 

 کد

 راهبرد
 بندی راهبردهااولویت

جمع 

 امتیاز

1 WT1 03/0 تولید ساختمان و سرمایه تولید زمین، تولید طرح، تولید نظیر؛ سازی بناهامقاوم ابعاد تمام در الگو خلق و تولید 

4 WT4 
در فرآیند  تسریع منظوربه کیفیت و دقت سرعت، بر مبتنی جدید اصول مهندسی و نوین بومی فناوری از استفاده

 پذیر در برابر زلزلهسازی بناهای آسیبمقاوم
32/0 

3 WT11 40/0 زلزله مدیریت بحران رویکرد با فرسوده بافت محلات نوسازى و بهسازى 

0 WT3 43/0 بلندمدت و مدتمدت، میانکوتاه سط  سه در سازی بناهامقاوم اهداف اسان بر اقدامات ریزیبرنامه و مدیریت 

                                                           
1 Quantitative Strategic Planning Matrix 
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ت
لوی

او
 

 کد

 راهبرد
 بندی راهبردهااولویت

جمع 

 امتیاز

5 WT2 
 رعایت با آوری کالبدیافزایش تاب عنوان ابزاری برایزمین به کاربری ریزیبرنامه و نوسازی مقولات ترکیب

 اجتماعی و اقتصادی هایصرفه
14/0 

1 WT10 43/0 زلزله مقابل در محلات زیرساختى هاىها و شبکهدسترسی سازىایمن طرح تهیه 

2 WT5 01/3 های مسکونیهای تشویقی( در نوسازی و بهسازی بافتهای تجمیع اراضی )مانند سیاستاعمال سیاست 

3 WT6 
غیر های های نوسازی و جلوگیری از تبدیل کاربریکنترل افزایش تعداد واحدهای مسکونی منطقه در قالب طرح

 مسکونی به مسکونی
13/3 

0 WT8 54/3 بناها سازىمقاوم جهت در گذارىسرمایه زمینه در بخش خصوصى تشویق 

14 WT7 01/3 فرسوده بافت نوسازى و بهسازى و طرح جامع طرح یشنهاداتپ با مطابق معابر نفوکپذیرى افزایش 

11 WT9 41/3 های ریزدانهپلاک تجمیع و صورت اصلاح در نامنظا فرم داراى قطعات نوسازى عوارض در تخفیب 

 .1044های پژوهش، ، یافتهگان: نگارندمأخذ
 

آوری، در مراحل قبل از وقوع حادثه، حین وقوع و پب از وقوع آن، انجام تمهیداتی را ضرررروری بعرد کالبدی تاب

ا تأکید بر بزلزله تهران در برابر شررهر آوری کالبدی تاب افزایش ی باورپذیروهایسررنار نیتدوبا حاضررر داند. پژوهش می

های فشررررده و آوری کالبدی بافتافزایش تاب منظوربهیی را راهبردهرای پرابرجرا، 1040در افق  موردمطرالعرهنمونره 

 این در دست آمدهبه ها و راهبردهایسرناریوها، عدم قطعیت .ارائه نمود انیمقبزرششرهری های فرسروده سرکونتگاه

خطرات ناشرری از وقوع زلزله اسررت، اما  برابر در تهران 14منطقه کالبدی  آوریافزایش و ارتقای تاب محور بر پژوهش

 منظوربهدر آینده  شررمولهمهیک ایدئولوژی  عنوانبهآمده  به دسررتراهبردهای  با توجه به رویکرد اکتشررافی پژوهش،

تی به نظر به عبار .خواهد بود یکاربرددم قطعیت، نیز در شرررایخ ع در برابر زلزله شررهر تهران کالبدی آوریافزایش تاب

 رفت تدریجیبرون در اساسی حلراه عنوانبهرسرد با کاربسرت راهبردهای پابرجای ارائه شرده در پژوهش حاضرر می

بالا بردن ظرفیت این شرهر برای بازیابی خود و بازگشت به حالت اولیه به توان می ،از مشرکل بحران زلزلهشرهر تهران 

 مواقع بروز مخاطرات طبیعی امیدوار بود.در 
 

 یادداشت

 یهامؤلفه نییتب منظوربه ومبنایسنار ینگارندهیآ»اول تحت عنوان  سندهینو یمقاله حاضر مستخرج از رساله دکتر 

دوم و مشاوره  سندهینو یی، به راهنما(«14: منطقه یشهر تهران در مقابله با زلزله )نمونه مورد یکالبد یآورتاب شیافزا

  .است تهران غرب دواح یسوم در دانشگاه آزاد اسلام سندهینو
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