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Abstract
One of the most important requirements, is to address the physical problems of residential
tissues in cities and to explain the concept of their resilience and, consequently, resistance in
the face of possible accidents and risks. The present study area covers District 10 of Tehran
municipality, including 3 districts and 10 neighborhoods. This research is an applied research
in its goal, with a descriptive-analytical methodology, and based on the approach of
physicalstructural studies. In order to achieve the research objectives, selected indicators,
such as building structure, materials, age and the quality of the building materials, were
extracted. In order to explore the trend of patterns, we used the regression tool; and in order
to weigh the layers in spatial data, we benefited the spatial self-correlation method of the
Weights Manager tool, in the Geoda software. The Moran's (I) tool also was used to
determine the type of physical resilience distribution. Also, to investigate the spatial
distribution of residential housing resilience prioritization, the Anselin (Anselin Local
Morans) spatial self-correlation method has been used in ArcGIS software. The locational
spatial results of this study indicate that the resilience status of central, western and
southeastern parts of the district 10, is low to very low, compared to the its northern part. So,
the priority of planning for the physical structure resiliency of the district 10 of Tehran
municipality, are respectively the western, central and southeastern parts.
Key words: Spatial Analysis, physical Resilience, self-correlation, District 10 of Tehran

Municipality.

فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا)
سال هشتم ،شماره اول( ،پیاپی  ،)28بهار 1397
تاریخ وصول96/12/08 :

تاریخ پذیرش97/04/05 :

صص111- 130 :

تحلیل فضایی مؤلفههای تابآوری کالبدی بافتهای فرسودة شهری در برابر زلزله
(مطالعة موردی :منطقة  10شهرداری تهران)
احمد پوراحمد  ،1کرامتاهلل زیاری  ،2علی رضا صادقی

3

 - 1استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 - 2استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 - 3دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکیده
یکی از مهمترین الزاماا  ،پارداتتن باه مساال کالبادی بافا هاای مساکونی در شاهرها ،تبیاین مفهاو تاا آوری و پیارو آن
مقاو سازی این باف ها در مواجهه باا حاواد
اس

که  3ناحیه و  10محله دارد .این پاژوه

رویکرد مطالعا
مصالح ،قدم

احتماالی اسا  .قلمارو پاژوه

و مخااررا
باهلحاا هاد

کااربردی و ازلحاا روش شناسای توصایفی اا تحلیلای مبتنای بار

کالبدی  -سازه ای اس  .بارای دساتیابی باه اهادا
ساتتمان و کیفی

حاضار منطقا  10شاهرداری تهاران

ابنیه استخراج شد .بارای کشا

پاژوه  ،شااتص هاای برگزیاد اساکل

سااتتمان ،جان

روناد الگوهاا از ابازار  ،Regressionبارای وزندهای باه الیاه هاا

در دادههااای فضااایی از روش تودهمبسااتگی فضااایی و اباازار  Weights Managerموجااود در ناار افاازار  Geodaو باارای تعیااین
نوع توزیع تاا آوری کالبادی از ابازار  Moran’s Iاساتفاده شاد؛ همچناین بارای بررسای توزیاع فضاایی اولویا بنادی تاا آوری
باف ا

مسااکونی ،روش تودهمبسااتگی فضااایی مااوران ) (Anselin Local Moransدر ناار افاازار  ArcGISبااه کااار رفاا  .نتااای

مکانی در این پژوه
در وضعی

نشان می دهد تا آوری محادوده هاای بافا

تا آوری کم تا بسیار کام قارار دارد .اولویا

تهران به ترتیب محدود غربی ،مرکزی و جنو

مرکازی ،غربای و جناو

شارقی نساب

برناماه ریازی بارای تاا آورکاردن بافا

باه شامال منطقا 10

کالبادی منطقا  10شاهرداری

شرقی اس .

واژههای کلیدی :تحلی فضایی ،تا آوری کالبدی ،تودهمبستگی ،منطق  10شهرداری تهران.
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مقدمه
امروزه عمدتاً شهرها و جوامع سکونتگاهی در مکان هایی ایجاد یا بنا شده اند که به لحاا مخااررا

ربیعای در

معرض وقوع انواع سوانح ربیعی یا به دلی پیشرف های فناوری در معارض اناواع ساوانح انساان ساات
سوانح و مدیری

نگاهی که تاکنون در مدیری

شهری وجود داشته اس

هساتند؛

(فارزاد بهتااش و همکااران.)33 :1392 ،

یکی از معضالتی که همواره و ری قرون متمادی زندگی جوامع انسانی را تهدید کرده اس  ،وقوع بالیا و ساوانحی
که در صور

اس

ناآگاهی و نداشتن آمادگی ،صدما

جبران ناپذیری را به ابعاد مختل

زندگی انساان هاا اعام از

حوزههای سکونتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیس محیطی ،روانشناتتی و  ...وارد میکناد (علیازاده .)29 :1395 ،شاهر
مانند دیگر پدیده های انسان سات  ،همواره در رول تاریخ و زمان حیا
تحوال

امکان پذیر نیس ؛ زیرا به معنای سکون و توق

اس

تود تحوالتی داشته اس  .رهاایی از ایان

که به مار

حیاا

شاهری مای انجاماد (پرویزیاان،

)75 :1395؛ به بیان دیگر ابعاد سکونتگاههای شهری روزبه روز پیچیده تر و به دنبال آن ،ناپایداری در زیس بو هاای
شهری نمایان شده اس  .از نمودهای این ناپایداری ،دوگانگی شهری و پیدای

مفاهیمی چاون شاهر آفتاا گیار و

شهر بر گیر ،شهر روشناییها و شهر تاریکیها و شهر شمالی و شهر جنوبی اس
و مداومی که ری آن محدود فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در جها

( .)Khoo, 2012: 61فرایند پویا
و

عمودی و افقی از حیث کمّی افزای

از حیث کیفی تغییر می یابد ،اگر سریع و بی برنامه باشد ،به ترکیب فیزیکی مناسبی از شهر نمی انجامد؛ درنتیجه سیما
و پیکر شهر را دگرگون می کند ،باعث ناکارآمدی و فرسای

فضاها و فعالی های شهری می شود و تفااو

را القاا

می کند (نادری و همکاران .)154 :1393 ،گواه آشکار این دگرگاونی شاهری ،پدیاداری و گساترش سااماننیافتاه و
درهم پیچید باف های شهر و درنهای
که ثبا

شک یابی باف های مسئله دار و ناکارآمد شهری در دات شهر امروزی اس

و پایداری این باف ها با مسال و مشکال

بسیاری مواجه تواهد شد (Boon et al, 2012: 384؛ زیاری و

همکاران)2 :1391 ،
امروزه در پی تغییرا

سریع شهرها ،بخشی از باف های شهری به عل

ناکارآمدی نتوانسته اند رابطاهای مناساب

با محیط تود برقرار کنند و تدما دهی توبی به بهره برداران داشته باشند (محمادی و همکااران .)106 :1393 ،در
این بین عواملی نظیر وجود مخاررا  ،تطابقنداشتن باف ها با نیازهای امروزی و همچنین فرسودگی ،این باف های
شهری و به ویژه باف های مسکونی را با تهدید مواجه کرده اس

(علیزاده)45 :1395 ،؛ از این رو یکی از مهم تارین

الزاما  ،پرداتتن به مسال کالبدی باف های مسکونی در شهرها ،تبیین مفهو تا آوری و پیرو آن مقاو سازی ایان
باف ها در مواجهه با حواد

و مخاررا

احتمالی اس  .امروزه در سطح جهان ،تغییرا

باف های مسکونی دیده میشود؛ به روری که دیدگاه غالب از تمرکز صر

بار کااه

چشمگیری در نگرش باه
آسایبپاذیری باه افازای

تا آوری در مقاب هرگونه مخارره تغییر یافته اس ؛ این قلمرو با رویکرد چندرشته ای و برنامهریزی ،تاا آوری را
برای افزای

ظرفی

سیستم های اکولوژیکی به منظور جذ

اتاتالال

و نیاز بارای حفا بازتوردهاا ،فراینادها و

ساتتارهای الز و ذاتی سیستم به کار میبرد ()Adger et al, 2005: 1037؛ در تعریفی دیگر تا آوری عبار

اس
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از شرایط یا رویدادهای غیرمنتظره و شد

از توانایی بازیابی پ

اتتاللی که سیساتم مای تواناد آن را جاذ

کناد

(.)Kärrholm et al, 2014: 124
تبیین تا

آوری در برابر تهدیدا  ،درواقع شنات

سیاسی ،اجرایی و جوامع شهری بر افزای

نحو تأثیرگذاری ظرفی های اجتمااعی ،اقتصاادی ،نهاادی،
تاا آوری در شهرهاسا  .در ایان

تا آوری و شناسایی ابعاد مختلا

میان نوع نگرش به مقول تا آوری و نحو تحلی آن ،از یک سو در چگونگی شنات
عل آن نق

تا آوری وضاع موجاود و

کلیدی دارد و از سوی دیگر سیاس ها ،تطر و نحو رویارویی با آن را تح

تاأثیر اقاداما

کااه

تطر اساسی قرار می دهد (فرزاد بهتاش و همکاران .)34 :1392 ،بی توجهی به باف های مسکونی موجب زوال شهر
و توسع ناهمگون آن و ایجاد شهرهایی نوپا در حاشی شهر قدیمی می شود که همواره بار اقتصاادی سانگینی را بار
دوش مدیری

شهری تواهد گذاش

و همچنین آسایب جادی باه محایط زیسا

منظوری)2 :1393 ،؛ به بیان دیگر از مشکال
چاره اندیشی واداشته اس  ،اف
عوارض سوء و حادی اس

وارد تواهاد کارد (نظرپاور و

اساسی شهرها در ایران که همواره برنامهریزان و مسئوالن شهری را به

فیزیکی و باف های مسئله دار شهری یا باف های بای کیفیا

در فضاای شاهری و

که در پی رعای نکردن اصول تا آوری در این زمینه بروز مییابد.

پیشینة پژوهش
در زمین ارزیابی تا آوری شهری در برابر زلزله ،پژوه های مختلفی صاور

گرفتاه اسا

کاه باه بعضای از

مهمترین آنها اشاره میشود:
آیسان و دیوی  )1992( 1با بررسی کاه
بهدس آمده از مطالعا

تجار

مخاررا

بالیا بهمنظور کاه

ربیعی در ده  1990به این نتیجه رسایدند کاه اساتفاده از

تطر و افزای

تا آوری کامالً امکانپذیر اس .

آنتونی 2و همکاران ( )2007با بررسی ارزیابی کمّی احتمال تطر حواد
میزان تا آوری تأسیسا

صنعتی موجود با کیفی

سات

بزر

ایجادشده با زمین لارزه دریافتناد

فعلی در ارتباط با میزان آسایب پاذیری پای

بینای شاده

اس .
آلن و بریان  )2010( 3تا آوری شهرها و نق
نق

فضاهای باز را در تا آوری در برابار زماین لارزه مطار و بار

برنامهریزی شهری و برنام بازتوانی در بازسازی تا آور تأکید کردهاند.

آماراتونگا و هیق )2011( 4با جمع آوری مقاال
ساتته شده را پ

از سوانح بهمنظور افزای

و نظرا

افراد مختل

در یک مجموعه ،بازساازی محایط هاای

تا آوری بررسی کردند و دریافتند تا آوری را باید در زمر ملزوما

بازسازی قلمداد کرد.
حبیبی و همکاران ( )1392در مقاله ای با عنوان «تهی یک مدل پی
زلزله با منطق سلسلهمراتبی وارون و سامان ارالعا

بینی ناپایداری باف های کهن شهری در برابر

جغرافیایی» ،شاتص های کالبدی  -فضایی مؤثر بر تاا آوری
1

Aysan, Y. & Davis
Antonioni, G
3
Allan, P and Bryant, M
4
Amaratunga D, and Haigh R
2

 / 114فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هشتم ،شماره اول( ،پیاپی  ،)28بهار 1397

شهرها را در قالب مدلهای برنامهریزی بررسی کردند .از این مدل اراله شده میتوان میزان تا آوری شهر را در برابر
زلزله و دیگر بحرانهای ربیعی محاسبه کرد.
نیکمردنمین و همکاران ( )1393در مقاله ای با عنوان «کاه

تطرا

زلزله با تأکید بر عوام اجتمااعی رویکارد

تا آوری (نمون موردی منطق  22تهران)» ،شاتصهای بعد اجتماعی را در زمان وقوع زلزلاه باا روش توصایفی و
تحلیلی بررسی کردند .نتای حاکی اس
بین افراد مختل

متفاو

شاتصهای سن ،دلبستگی به مکان ،مشارک

و ...در درک دان

تطار در

اس .

شکری فیروزجاه ( )1396مقاله ای با عنوان «تحلی فضایی میزان تا آوری منارق شهر باب در برابار مخااررا
محیطی» نوشته اس  .نتای نشان می دهد در بین ابعاد مختل
کالبدی با میانگین  3/54و سپ

تا آوری شهری در منارق 12گاناه شاهر بابا  ،بعاد

بعد اجتماعی با میانگین  3/14وضعی

مناسب تری دارند؛ ولی به رور کلای حادود

 50درصد منارق بررسی شده در شهر باب غیرتا آور و با تا آوری کام اناد و فقاط  25درصاد از مناارق ازلحاا
شاتصها کامالً تا آورند.
ملکی و همکاران ( )1396مقاله ای با عنوان «ارزیابی ری

تا آوری کالبدی شهرها در برابر زلزلاه باا اساتفاده از

مدل های برنامهریزی (نمون موردی :شهر ایال )» نوشته اند .نتای مقالاه نشاان مای دهاد براساا
کالبدی در اثر زلزله با شد

میانگین تا آوری در منارق برابر  65درصد اس

که تسار

از وزن متغیرها در نواحی ترکیب شده و درنهای

رتبهبندی تا آوری شهر ایال به دسا

مادل ،COPRAS

 5مرکالی با بهاره گیاری
آماد؛ همچناین براساا

مدل های آمار فضایی استفاده شده در شهر ایال  54/17 ،درصاد از ناواحی شاهر باا حفا وضاع موجاود در مقابا
تطرا

و ناآرامیها تا آورند.

تهران ،بزر ترین کالنشهر کشور ،متأثر از عوام محرک توسع پذیرش سی مهااجران و همچناین ناساازگاری
زمانی باف های شهری با نیازهای موجود ،باف های بسیار نامطلوبی دارد .با توجه به جایگاه ویژ کالن شهر تهران و
اهمی

آن از ابعاد اجتماعی و فرهنگی در میان شهرهای ایاران و نیاز قادم

دیریناه و تااریخ پرفرازونشایب آن و

اهمیتی که همواره در سطح ملی و بین المللی داشته اس  ،مطالع آن به عنوان شهری باسابقه در امر تا آوری بسایار
حالز اهمی

اس  .به همین منظور پژوه

مسکونی و مطالع باف
آنچه این پژوه
درنهای

حاضر به دنبال بررسی تعیین مؤلفاه هاای تاا آوری کالبادی در بافا

منطق  10شهر تهران اس .
را متفاو میکند بررسی تأثیر هریک از شاتصهای تا آوری کالبدی در باف های مسکونی و

تأثیر این شاتصهای تا آوری در میزان ایمنی و مقاوم

این باف هاا باا رویکارد ALM GISاسا  .در

روش شناسی این پژوه

از روشهای نوینی ازجمله انسلین محلی موران و رگرسایون وزندار جغرافیاایی درزمینا

تا آوری بهره برده اس

که در نوع تود درزمین تا آوری ،روش نوینی برای درک بهتر بازههای تا آوری اس .

مبانی نظری پژوهش
واژ «تا آوری» بیشتر به مفهو «بازگش
«برگش

به عقب» گرفته شده اس

به گذشته» به کار مایرود کاه از ریشا التاین » «Resilioباه معناای

(رضایی6 :1389 ،؛ زنگنه شهرکی و همکاران .)83 -84 :1396 ،اینکه ایان واژه
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نخستین بار در چه رشته ای مطر شد ،هنوز مورد بحث اس  .برتی پژوهشگران بر این باورند کاه بارای نخساتین
بار در اکولوژی به کار برده شده اس ؛ درحالی که دیگر پژوهشگران رشت فیزیک را نا برده اند .ایان واژه در حاوز
اکولوژی در سال  1973پ

از انتشار پژوه

هالینگ با عنوان «تا آوری و پایداری سیستم های اکولوژیکی» مطر

شد (نقدیپور بیرگانی17 :1391 ،؛ زیاری و حسینی.)14 :1395 ،
به هر حال ادبیا
 1940تکام یافته اس

این موضوع نشان می دهد مطالع تا آوری در رشته های روانشناسی و روان پزشکی در ساال
و آن را عمدتاً به نورمن گارمزی ،1امای ورنر 2و رو

درک آسیب های روانی به ویژه در مطالعا
بیماری روانی والدین ،مشکال

عل

آنها در مطالعا

اسمی  3نسب

داده اند؛ این افاراد در
روان شاناتتی باه

انجا شده بر روی کودکان در معرض تطار اتاتالال

زمان تولد ،درگیری بین والدین ،فقر یا ترکیبی از موارد فوق پیشگا باودهاناد.

تود به تا آوری در تجزیهوتحلی تطرا

رالق و عوام استر زا و آسیب زا (سوءاستفاده ،غفلا
واژههایی مانند تا آوری ،استر  ،مقاوم
بحثبرانگیزترین واژه ها تبدی شده اس

در کودکاان مانناد

و آثار منفی وقایع زندگی ناامطلو

و جناگ) توجاه نشاان داده اناد .ایان مطالعاا

پیادای

و آسیبپذیری را نشان میدهد .از این سه واژه ،تاا آوری باه یکای از
که امروزه در بسیاری از زمینه ها ازجمله مدیری

بافا

فرساوده اساتفاده

میشود (همان).
تصویب چهارچو
کاه

هیگو در تاریخ  22ژانویه  ،2005برای اقدا  2005-2015سازمان مل متحد ،راهبردی بارای

تطر بالیای ربیعی ) (UNISDR, 2005: 18و یک حرکا

شیوه ای نوین برای مقابله با بالیای ربیعی و تطمشی سیاس
زیرا همچنان در این مفهو ابها وجود دارد .برای افزای
مؤثر بر آن الز اس

تا

مثبا

باود .بارای درک مفهاو تاا آوری کاه

اس  ،نیاز به پرس هاای فلسافی (وجاودی) اسا ؛
آوری ،ابتدا فهم اولیه از آنچه هسا

و درک عواما

و اینکه چگونه آن را اندازه بگیریم ) .(Klein et al, 2003: 37باا توجاه باه تعریا

تا آوری ،تعیین تداو روابط درون یک سیستم و اندازه گیری توانایی این سیستم برای جذ
وضعی های گوناگون اس

که در مقاب آثار و عوام گوناگون باز هم مقاوم

تغییرا

هالیناگ،

ایجادشده در

کند ).(Holling, 1973: 1

تا آوری در شهرها ،یکی از انواع سیستمهای اجتماعی  -اکولوژیکی در موارد زیر تفسیر میشود ( Folke et al,

:)2004: 48
 -1میزان اتتاللی که یک سیستم جذ

میکند و همچنان در همان وضعی

اول باقی میماند؛

 -2حد یا درجه ای که در آن ،سیستم در نبود سازماندهی ای با اعمال عوام تارجی ،قاادر باه تودساازماندهی
اس ؛
 -3حد یا درجه ای که در آن ،سیستم ساتته می شود یا ظرفی

آن برای یاادگیری و انطبااق (ساازگار) افازای

مییابد.

1

Garmes
Amy Werner
3
Rott smith
2
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با توجه به موارد باال تا آوری شهری ،درجه ،حد یا میزانی اس
دارند ،پی

که در آن حاد ،شاهرها تاوان تحما تغییار را

از اینکه به مجموع جدیدی از ساتتارها و فرایندها بازسازماندهی شوند ( .)Alberti, 2005: 175جامع

تا آور باید همانند اکوسیستم ها توانایی مقاوم

را در برابر اتتالال

و سازگاری با تغییرا

هنگا نیاز داشته باشد

(.)Adger, 2000: 349

گاد چالک تا آوری شهری را اصطالحی میداند که برای اندازهگیری توانایی یک شهر هنگا بهبود از یک بال
به کار میرود؛ درحقیق
تطرا

شهرهای تا آور از پی

بارای پای بینای ،پشا سرگذاشاتن و بهباود پا

از تاأثیرا

ربیعی یا فنی رراحی شده اند و سیستم های فیزیکی و اجتماعی در چنین شهری توان بقاا و عملکارد را در

شرایط فشار و بحرانی دارند .ازآنجاکه الگوهای کاربری اراضی بستری برای این اجزای فیزیکی و اجتماعی هساتند،
بنابراین تناسب این الگوها با مخاررا
تا آوری ک شهر تواهد داش

در رراحای آنهاا ،نقا

(سلمانی مقد و همکاران.)22 :1393 ،

ازجمله ویژگیهای شهرهای تا آور آن اس
فوری یا تسارا

مهمای در حفا تاا آوری ایان اجازا و درنتیجاه

که چنین شهرهایی در برابار شاوکهاای شادید ،بادون آشافتگی

همیشگی ایستادگی میکنند ( .)U.N./ISDR, 2002: 24بهرورکلی کاه

کاارایی هار پدیادهای،

فرسودگی آن را در پی دارد (عندلیب)35 :1387 ،؛ هنگامی که در محدوده ای از شهر ،حیا

به هر علتی رو به رکود

برود ،باف

شهری آن محدوده در روند فرسودگی قرار میگیرد ( .)Bromley et al, 2005: 2409فرسودگی باف

عناصر درونی آن یا به سبب قدم
شهری زمانی فرسوده اس
ناسازگاری زمانی باف

یا نبود برنامه توسعه و نظار

که از تدما

در جه

پاسخگویی به نیازهای زمانی گفته میشود.

نظار

کارایی باف

و عناصر درونی آن یا به سبب نبود تدما

فنی بر شک گیری باف

به وجود میآید .باف

رسانی متناسب با شرایط زمانی ناتوان باشد و این فرایند زمانی ،اصاطالحاً

در مقول فرسودگی باف  ،ناکارآمدی و کاه
فرسودگی در باف

فنی بر شک گیری آن باف

و

نسب

به میانگین باف های شهری بررسی می شاود.

یا به علا

نباود برناما توساعه  -معاصرساازی و

به وجود می آید (حبیبی و همکاران .)54 :1391 ،درنهایا

ایان عواما باه اشاکال

مختلفی از تا آوری شک میبخشند که عبار اند از :تا آوری کالبدی (سازه ای) ،تا آوری کارکردی ،تاا آوری
ذهنی ،تا آوری قانونی و رسمی و تا آوری مکانی (جدول .)1
در شرایطی که ریساک و نباود قطعیا هاا در حاال رشاد هساتند ،تاا آوری ،مفهاو مواجهاه باا اتاتالال ،
غاافلگیریهاا و تغییارا

معرفای مایشاود ( .)Mitchell & Harris, 2012: 79کااربری مساکونی ،مهامتارین و

حسا ترین عرصه در هر شهر با متوسط حدود  50درصد از سطح کاربریهای شهری و با داشتن شرایط فیزیکی و
غیرفیزیکی (تراکم انسانی و )...حاکم بر آن ،در پیامدهای رویدادهایی مخارره آمیز بسیار تعیینکننده اسا
)57 :1395؛ بنااابراین پااذیرش رابط ا افاازای

تلفااا

و افاازای

تااراکم پااذیرفتنی اس ا

(علیازاده،

و ویژگاایهااای اصاالی

درنظرگرفته شده برای تا آوری باف های مسکونی عبار اناد از :آساتانههاای تغییار ،ساازماندهی دوباار ظرفیا
مقاوم  ،کنارآمدن یا بهبود پ

از شوک و تن

واردشده برای یادگیری و تطبیق با آن ،واحد در معرض قرارگرفتن

(واحد تحلی ) تا آوری ،اکوسیستمهای ربیعی یا سیستمهای انسانی و محیطی (.)Nelson et al, 2008: 49
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جدول :1 -اشکال تابآوری در بافتهای شهری
ویژگیها

اشکال تابآوری
این تا آوری ممکن اس
تا آوری کالبدی (سازهای)

کیفی

مسیر اف

ناشی از اف

ناشی از گذش

یا نگهداری نامناسب و نامطلو

کیفی

کالبدی یا سازه ای بنا باشد .این وضع با قرارگارفتن بافا

روزها ،تأثیر آ وهوا ،جابهجایی زمین ،ارتعاشا

تا آوری کارکردی

متصر
تا
تا آوری در تصویر ذهنی

یا برای استفاد جاری مناسب نباشد؛ بنابراین این حال

یا متصرفین بالقوه تطبیق نمیکند .این کارانبودن ممکن اس

آوری در تصویر ذهنی ،محصول تلقی و برداش

انسانی ،اجتماعی ،اقتصادی یا ربیعی ،باف
در تدم

آن اس  ،از دس

ناشی از رف وآمد اتومبی هاا

به وجود میآید.

این تا آوری از کیفی های کارکردی بنا یا مجموعه ناشی میشود .ممکن اس
آن رراحی شده اس

بناا در

بنا دیگر برای کارکردی که بارای
باا اساتانداردهای روز یاا شارایط

به تود بنا مربوط باشد.

ذهنی از بناس  .در گذر زماان باا ایجااد تحاول در محایط

بدون تغییر تاریخی در انظار مرد امروز تناسب تود را با نیازهایی که

میدهد .این برداش  ،یک امر ارزشی اس

در واقعی

و ممکن اس

جوهر واقعی

نداشته باشد.
این تا آوری به ابعاد کالبدی و کارکردی ربط پیدا میکند و هنگامی روی میدهد که یک بنگاه عماومی کمتارین
تا آوری قانونی و رسمی

استانداردها را برای کارکرد تعیین میکند؛ برای نمونه رواج استانداردهای جدید بهداشتی و ایمنی آت ساوزی یاا
مقررا

تا آوری مکانی

ساتتمانی ممکن اس

یک بنا را محکو به فرسودگی کند.

تا آوری مکانی درنتیج بدون تغییرماندن یک مکان تاص نسب

به تغییراتی روی می دهد که در الگاوی وسایع

هزینههای دسترسی و نیروی کار پدید میآیند.

منبع(Mitchell & Harris, 2012: 79; Mayunga, 2007: 9; Holling & Gunderson, 2002: 200) :

روششناسی پژوهش
پژوه

حاضر به لحا هد

توسعه ای ا کاربردی و از لحا روش شناسی توصیفی ا تحلیلی مبتنی بر مطالعا

کتابخانه ای و بررسی های میدانی اس  .بارای دساتیابی باه اهادا
ساتتمان ،جن

مصالح ،قدم

ساتتمان و کیفی

ربقه بندی شاتصهای تا آوری در باف

ابنیه (جدول  )2استخراج شد .برای کش

منطق  10شهر تهران (توشه ای ،تصاادفی و پراکناده) از ابازار

 Moran’s Iاستفاده شد Moran’s I .با رابط  1به دس

میآید کاه در آن  xijمیازان تاا آوری s2 ،واریاان

دیده شده در معادله n ،تعداد چندضلعی های منطقه و  wijماتری
ماتری

روند الگاو باا هاد

مسکونی ،ابزار رگرسیون موجود در نر افزار  Geodaو  ArcGISباه کاار

رف  .برای تعیین نوع توزیع تا آوری کالبدی باف

را تعری

پاژوه  ،شااتصهاای ( 4شااتص) اساکل

وزن فضایی یک محله اس

که در اررا

نمونا
تاودش

می کند و هنگامی که  iو  jبرابر با صفر دیده شده باشند cij ،برابر با  1اس  .دو روش برای شناساایی وزن
ها وجود دارد :یکی اینکه وزنهای فضایی مبتنی بر پیوستگی فضایی و میزان فاصله از هام باشاند (ESRI,

)2016؛ روش متداول مبتنی بر تعری

یک همسایه بر مبنای اشتراکا

مبتنی بر همبستگی به کار گرفته شد .کش

مرزی اسا  .در ایان مطالعاه ،وزن فضاایی

الگوهای فضایی میزان تا آوری منطقا  10شاهرداری تهاران براساا

تودهمبستگی فضایی  Moran’s Iبا بهارهگیاری از نار افازار  ArcGIS 10.4.1انجاا شاد .محاساب نزدیاکتارین
همسایگی پلیگون ها به صور
به صور

زیر انجا می شود؛ اگر متوسط فاصله کمتر از  1باشد ،توزیع ویژگیهای تحلی شاده

توشه ای در نظر گرفته می شود؛ اگر فاصله متوسط بین  1و  2باشد ،توزیع به صاور

تصاادفی در نظار
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گرفته میشود و اگر متوسط فاصله بی

از  2باشد ،توزیع به صور

پراکنده در نظر گرفته مایشاود(Jacquez & .

).Greiling, 2003a: 2; Zhang & Tripathi, 2018; 214
)𝑋 ∑ 𝑛𝑖 = 1∑ 𝑛𝑗 = 1 𝑊𝑖𝑗 (𝑋𝑖 −

رابط 1
Cij
= 1 Cij

∑ nj

𝑗𝑖𝑊 𝑆 2 ∑ 𝑛𝑖 = 1∑ 𝑛𝑗 = 1
)∑ nj = 1 (X i − X

= Wij

n

همچنین برای توزیع فضایی شاتصهای تا آوری در باف

=𝐼

2

= S

منطق  10شهرداری تهران از روش Anselin local

 ،1Moransابزار  cluster & outlier analysisو از مجموعه ابزارهای موجود در  Spatial Statistics Toolsمربوط به
نر افزار  ArcGISاستفاده شد .این ابزار نشان می دهد مقادیر عوارض جغرافیایی در کجا زیاد و در کجاا کام توزیاع
شده اند؛ همچنین نشان میدهد کدا عوارض مقادیری بسیار متفاو

از پیرامونشان دارند .برای انجاا ایان مسائله از

مقدار  Zو مقدار  Pو یک نشانگر استفاده شد که نشان دهند نوع توشه برای هر عارضه اس  .انسلین محلی ماوران
می آید که در آن  xiتصیص عارضه i ،و  xمیانگین تصیصا مرباوط و  wijوزن فضاایی باین

با رابط زیر به دس
عوارض اس .

𝑛

𝑋 𝑋𝑖 −
= 𝑖𝐼
)𝑋 ∑ 𝑊𝑖,𝑗 (𝑋𝑖 −
𝑆𝑖2

رابط 2

𝑖=𝑗𝑖=1,

جدول :2 -شاخصهای مطالعهشده در تابآوری کالبدی
شاخصها
اسکل

ساتتمان

جن

مصالح

نوع

طیف تابآوری

فلزی

زیاد

بتنی

متوسط

بدون اسکل  -سایر

غیرتا آور

تیرآهن و آجر

تا آوری زیاد

آجر و سیمان

تا آوری متوسط

بلوک سیمانی

تا آوری کم

تش

قدم

ابنیه

کیفی

ابنیه

وگ

غیرتا آور

کمتر از  10سال

تا آوری زیاد

بین  10تا  20سال

تا آوری متوسط

بین  20تا  30سال

تا آوری کم

بی

از  30سال

غیرتا آور

نوساز

تا آوری بسیار زیاد

قاب قبول

تا آوری زیاد

مرمتی

تا آوری متوسط

تخریبی

تا آوری کم

بیکیفی

تا آوری بسیار کم
منبع :نگارندگان1396 ،

 1انسلین محلی موران
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معرفی منطقة پژوهش
منطق  10با  817هکتار مساح
 3ناحیه و  10محله دارد .محال

از منطق  ،17کوچک ترین منطقا شاهرداری تهاران محساو

پ

مای شاود و

آن شام سلیمانی تیماوری ،هفا چناار ،بریاناک و شابیری جای (در ناحیا ،)1

هاشمی ،کارون جنوبی و سلسبی جنوبی (در ناحی  )2و زنجان جنوبی ،کارون شمالی و سلسبی شمالی (در ناحیا
 )3اس

(محمدی و قربانی57 :1389 ،؛ ساسانپور و همکاران164 :1394 ،؛ رجایی و تراسانی .)201 :1394

منطق  10با برتورداری از قدمتی بی
جنو

از  80سال ،به لحا موقعی

به تیابان قزوین ،از شرق به بزرگراه شهید نوا

این منطقه در بخ

صفوی و از غر

جغرافیاایی از شامال باه تیاباان آزادی ،از
به تیابان شهیدان منتهی میشود؛ همچنین

غربی شهر تهران واقع شده و با منارق ( 2در شمال) ،منطق ( 9در غر ) ،منطق ( 17در جنو )

و منطق ( 11در شرق) همجوار اس

(ساسانپور و همکاران164 :1394 ،؛ رجایی و تراسانی.)201 :1394 ،

با توجه به پژوه های انجا شده ،از سطح  817هکتاری منطقه 461 ،هکتار (معادل  57درصاد) از ساطح منطقاه
را کاربری مسکونی تشکی می دهد؛ بنابراین در این منطقه ،شاهد غلب کاربری مسکونی بر سایر کاربری های شاهری
هستیم؛ زیرا در مقایسه با متوسط این میزان در شهر تهران یا شهرهای بزر  57 ،درصاد رقام بسایار زیاادی اسا
(ساسان پور و همکاران)164 :1394 ،؛ همچنین این منطقه ،گلوگاه دسترسی به فرودگاه بین المللی اما تمینی(ره) در
جنو  ،ترمینال غر

و فرودگاه مهرآباد در غر

و بازار تهران در شرق اس

شکل :1 -موقعیت منطقة  10در شهر تهران

(رجایی و تراسانی.)202 :1394 ،
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تحلیل و ارزیابی شاخصهای برگزیده
تعیین وضع موجود شاخصها
برای تعیین وضع موجود شااتص هاای تاا آوری در کااربری مساکونی ،ابتادا باا جداساازی ( )Clipاز ساایر
کاربریهای موجود و سپ
هر شاتص به دس

با دستهبندیکردن 1این شاتصها در محیط نر افزار  ،ArcGISنوع ،مسااح

و درصاد

آمد (جدول .)3
جدول :3 -شناسایی وضعیت شاخص های تابآوری کالبدی
نوع

مساحت (متر مربع)

درصد

شاخص

فلزی

1177540

14/60

بتنی

2607086

32/34

4275354

53/06

تیرآهن و آجر

446336

5/54

آجر و سیمان

759174

9/42

2545746

31/58

بلوک سیمانی

4308726

53/46

کمتر از  10سال

700898

8/70

بین  10تا  20سال

537985

6/67

بین  20تا  30سال

2601646

32/28

از  30سال

4219454

52/35

نوساز

446200

5/54

قاب قبول

731342

9/08

مرمتی

85474

1/06

تخریبی

2521613

31/29

بیکیفی

4275354

53/04

اسکلت ساختمان

بدون اسکل

جنس مصالح

تش

قدمت ابنیه

بی

کیفیت ابنیه

 -سایر

 -گ و سایر

منبع :نگارندگان1396 ،

جدول ( )3نشان می دهد  53/06درصد باف
سایر اس ؛ همچنین وضعی
جن

جن

کالبدی منطق  10تهاران ،تاا آوری کام دارد و بادون اساکل

مصالح به کاررفته در کالبد موجود در این محدوده حااکی اسا

مصالح از ساتتمان های موجود بلوکسیمانی اسا  .وضاعی

گروههای موجود 52/35 ،درصد از ابنیه در گروه با قدم
ابنیه موجود در باف

بی

از نظر کیفی  ،مرمتی ،تخریبی و بیکیفی

قادم

-

 53/46درصاد

ابنیاه موجاود نشاان مای دهاد از باین

از  30سال قارار دارد؛ همچناین بای

از  80درصاد

اس .

categories

1
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تحلیل فضایی شاخصهای تابآوری
برای تحلی نقشه از شاتصهای تا آوری ،پ

از تعیین وضع موجود و دسته بندیکردن ،هر شاتص براساا

میزان تا آوری (تا آوری زیاد تا غیرتا آور) به صور

وکتورهایی براسا

ری

رنگی اراله شد.

شکل :2 -تحلیل فضایی شاخصهای تابآوری در بافت کالبدی منطقة  10شهرداری تهران

کشف روند الگوها
بهمنظور کش

روند الگوها برای ربقهبندی شاتصهاای تاا آوری در بافا

کالبادی ایان پاژوه  ،باا ابازار

 Regressionموجاود در ناار افاازار  ArcGISو  GeoDaو تعیااین متغیاار مسااتق (تااا آوری) و متغیرهااای وابسااته
(شاتصهای برگزیده) سطح این روند مشخص شد (جدول .)4
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جدول :4 -روند الگوی  Regressionدر بافت کالبدی
R2Adjusted1

ضریب ()Coefficient

خطای استاندارد ( )Std.Error

سطح معناداری ()sig

ابنیه

0/9263

0/37

0/39

0/339

مصالح بنا

0/9187

-1/43

0/58

0/001

اسکل

سازه

0/9326

-1/86

0/62

0/021

کیفی

ابنیه

0/9174

2/62

0/70

0/000

متغیرها
قدم

منبع :نگارندگان1396 ،

روند الگوها در تعیین ربقه بندی شاتص های تا آوری کالبادی در بافا
ضریب را در بین عوام تأثیرگذار ،شاتص هاای اساکل
( )0/91و کیفی

منطقا  10نشاان مای دهاد بیشاترین
ابنیاه ( ،)0/92جان

سااتتمان ( ،)0/93قادم

مصاالح

ابنیه ( )0/91دارند.

خودهمبستگی فضایی موران جهانی I

تودهمبستگی فضایی ،یکی از ابزارهای توزیع و پراکن

عوارض و پدیده ها در فضا و مکان اس  .ایان تحلیا

همبستگی فضایی  -مکانی دو مقدار جغرافیایی را بررسی می کند و توزیع عوارض در فضا را با توجاه باه موقعیا
مکانی و تصیصه انجا میدهد.
تودهمبستگی فضایی در متغیرها با بهرهگیری از  Moran’s Iبررسی میشاود ( Goovaerts & Jacquez, 2004:

 .)7; Jacquez & Greiling, 2003a, 2003b: 2رتب  -1برای تودهمبستگی فضایی منفی کاما (پراکناده یاا یاک
الگوی منظم) +1 ،برای تودهمبستگی فضایی مثب

کام (توشه ای) و مقدار صفر نشان دهند نبود تودهمبساتگی

فضایی (الگوی تصادفی فضایی) اس  .نتای تجزیه و تحلی حاص از  Moran’s Iبی

از مقدار صفر اس  .جدول

( ،)5الگوی توزیعی توشهایبودن تا آوری کالبدی را نشان میدهد.
ابزار تودهمبستگی فضایی (برای نمون موران جهانی  5 ،)Iارزش را به دس

میدهد :شاتص موران ،شااتص

مورد انتظار ،واریان  ،مقدار  Zو مقدار  .Pنتای این مقاادیر در شاک ( )3دردساتر

هساتند و باه منزلا مقاادیر

تروجی مشتقشده برای استفاد بالقوه در مدلها یا متون منتق میشوند.
شک ( )1نشان می دهد منحنی جهانی موران  Iبرای این مطالعه 0/192467 ،گزارش شده اسا
یک تودهمبستگی فضایی مثب

کاه نشااندهناد

(الگوی توشه ای) اس  .با توجه به مقدار  Zکه برابر با  16/035476اس  ،کمتر از

 3درصد احتمال دارد چنین الگوی توشهای از یک الگوی توشهای انتخا

و حاص شده باشد ).(p <.03

جدول  :5 -الگوی توزیعی تابآوری Moran’s I
الگوی توزیعی

مقدار موران I

مقدار P

مقدار Z

توشهای

0/192467

0,000000

16/035476
منبع :نگارندگان ،یافتههای پژوه 1396 ،

 1در روند الگوها ضریب یا وزن فضایی بهدس آمده در مرحل بعدی (تودهمبستگی فضایی) به الیهها اضافه میشود .
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شکل  :3 -توزیع خوشهای موران جهانی I

توزیع فضایی اولویتبندی شاخصهای تابآوری با روش انسلین محلی موران
این ابزار نشان می دهد مقادیر عوارض جغرافیایی در کجا زیاد و در کجاا کام توزیاع شاده اناد؛ همچناین نشاان
می دهد کدا عوارض مقادیری بسیار متفاو

از پیرامونشان دارند .برای انجا ایان مسائله از مقادار  Zو مقادار  Pو

یک نشانگر استفاده شد که نشان دهند نوع توشه برای هر عارضه اس  .انسلین محلی موران بهتوبی برای تاواص
آماری ساتته شده اند و برای توصی

همبستگی فضایی از الگوهایی استفاده میکنند کاه بعضای مواقاع نقااط داغ و

نقاط سرد نامیده می شوند؛ برای نموناه اگار ارزشهاای بااال نزدیاک یکادیگر باشاند ،شااتص ماوران داللا
تودهمبستگی فضایی مثب

نسبتاً زیاد دارد که این ربقه از ارزش های باال ممکان اسا

بار

نقطا تمرکاز (داغ) نامیاده

شود .در تحلی تا آوری کالبدی با استفاده از شاتصهاای مطالعاهشاده ارزش پیکسالی هار شااتص از ساطح 5
درصد اولوی

تا سطح  95درصد اولوی

متغیر تواهد بود.

بهمنظور انجا تحلی (انسلین محلی ماوران) بارای تاا آوری کالبادی باا ابازار  cluster & outlier analysisاز
مجموعهابزارهای موجود در  Spatial Statistics Toolsدر نر افزار  ،ArcGISهمبستگی فضایی و توزیع آمااری باا
توجه به رابط  2به دس

آمد؛ به گوناه ای کاه تصیصا هار عارضاه ،میاانگین و وزن فضاایی آنهاا در تحلیا باا

 Field calculatorاضافه و در تحلی نهایی در نظر گرفته شد .شک  ،4میزان تاا آوری کالبادی بافا

منطقا 10

شهرداری تهران را با بهرهگیری از  Anselin Local Moransنشان میدهد .تروجی این تحلی به صاور

وکتاوری

اس

که در آن بلوک های ساتتمانی به تفکیک از سطح بسیار کم تا بسیار زیاد به منظور برناماه ریازی بارای بالیاای

ربیعی و مقابله با هرگونه بحران احتمالی دستهبندی شدهاند که به تفکیک رنگ دیده میشوند.
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شکل :4 -میزان تابآوری کالبدی بافت منطقة  10شهرداری تهران با بهرهگیری از انسلین محلی موران

بر مبنای شک ( ،)4قسم های زیادی از باف
کم تا بسیار کم قرار گرفتهاند؛ به گونه ای که در بخ

کالبدی منطق  10شهرداری تهران در محادود ریفای تاا آوری
مرکزی منطق  10به دلی برتوردارنباودن از سیساتم ساازه ای

استاندارد و مصالح پایدار و همچنین ناتوانی مالی ساکنان ،محدودههایی با میزان تا آوری کم و بسیار پاایین شاک
گرفته اند .این وضعی
تواهد شد .فقط قسم

در زمان وقوع بالیای ربیعی بیشتر نمود تواهد داش
محدودی از باف

و تسارا

در حواشی منطق  10و به ویژه قسم

مالی و جانی آن دوچندان

شمالی منطقه در ری

تاا آوری

زیاد تا بسیار زیاد قرار دارد.
در جدول ( )6رتبهبندی تا آوری کالبدی منطق  10شهرداری تهران با  Anselin Local Moransرا میبینید .بار
این اسا

وضعی

تا آوری کم با بیشترین درصد ،یعنی  57/64اسا

کاه  4645547متار مرباع از بافا

منطق  10را دربرمی گیرد؛  1014842متر مربع یعنی  12/54درصد از مساح
بسیار کم قرار دارد که نیازمند برنامه ریزی سریع تر برای این قسم ها از باف
درصد باف

منطقا  10در وضاعی

تاا آوری

اس ؛  897359متر مربع یعنی 11/13

تاا آوری بسایار زیااد 586828 ،متار مرباع یعنای  7/28درصاد در وضاعی

غیرتا آور 535002 ،متر مربع یعنی  6/64درصد در وضعی
در وضعی

باف

کالبادی در وضاعی

کالبادی

تا آوری متوسط قرار دارند.

تا آوری زیاد و  380403متر مربع یعنی  4/72درصاد
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با توجه به شک ( )4و جدول ( ،)6بیشترین درصد ری

تاا آوری کام ،بسایار کام و غیرتاا آور مرباوط باه

شرقی بافا

بهتاری از

محدود مرکزی باف  ،محدود غربی و جنو
تا آوری نسب

اسا ؛ قسام

شامالی بافا

در وضاعی

به دیگر قسم ها قرار دارد.

جدول  :6 -وضعیت اولویتبندی تابآوری کالبدی منطقة  10شهر تهران با Anselin Local Morans
تابآوری کالبدی

مساحت

درصد

تابآوری بسیار زیاد

897359

11/13

تابآوری زیاد

535002

6/64

تابآوری متوسط

380403

4/72

تابآوری کم

4645547

57/64

تابآوری بسیار کم

1014842

12/59

غیرتابآور

586828

7/28
منبع :نگارندگان ،یافتههای پژوه 1396 ،

نتیجهگیری
از نیم دو قرن بیستم رویکردهای مختل

و متفاوتی برای بهبود و سااماندهی وضاعی

شاهرها و محاال

در

دستورکار قرار گرف  .نگاهی کوتاه به این رویکردها ،گواه سیر تکاملی آنهاس  .در ادام تحوالتی که از دها 1960
آغاز شده بود ،مقول جدید و تأثیرگذاری با عنوان نظری تا آوری به عرص اقداما
معنای بازتولید یا ترمیم ربیعی بخشی از یک تمامی

زنده اس

تا آوری بسته به سطح توسع کشور به روشهای مختلفی تعری
«بازگش

به شهر» 1اس

میشود .در اقتصادهای بسیار توسعهیافته ،هاد
رقابا

در چهاارچو

ساریع

محیط زیس  ،با دیدی گسترده برای تمرکز در مراکز شهر انجا می شود؛ به

بیان دیگر تا آوری شهری ،اصطالحی اس
می رود؛ درحقیق

که در معارض ناابودی قارار گرفتاه اسا  .مفهاو

که به وسیل باززندهسازی مراکز شهری ،بازگرداندن فعالیا

جهانی و اجرای رر های بهبود کیفی

شهری وارد شد .تا آوری باه

شهرهای تا آور از پی

که برای اندازه گیری توانایی یک شاهر در بهباود از یاک باال باه کاار
برای پی

بینی ،پش سرگذاشتن و بهبود تأثیرا

تطرا

ربیعی یا فنی

رراحی شده اند و سیستم های فیزیکی و اجتماعی در چنین شهری توان بقا و عملکرد در شرایط فشاار و بحرانای را
دارند .ازآنجاکه الگوهای کاربری اراضی بستری برای این اجزای فیزیکی و اجتماعی هساتند ،بناابراین تناساب ایان
الگوها با مخاررا

در رراحی آنها نق

مهمی در حف تا آوری این اجزا و درنتیجه تا آوری ک شاهر تواهاد

داش .
در پژوه

کنونی پ

از استخراج شاتص های تا آوری کالبدی در منطق  10شاهرداری تهاران بارای کشا

روند الگوها از ابزار  Regressionو برای وزندهی به الیه ها در داده های فضایی از روش تودهمبساتگی فضاایی و
ابزار  Weights Managerموجود در نر افزار  GeoDaاساتفاده شاد .بارای تعیاین ناوع توزیاع تاا آوری کالبادی
(توشهای ،تصادفی و پراکنده) ،ابزار  Moran’s Iبه کار رف ؛ همچنین برای توزیع فضایی شاتصهاای تاا آوری
Return to the city

1
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در منطقا  10شاهر تهاران از روش  Anselin Local Moransو ابازار  cluster & outlier analysisاز مجموعاه
نیاز باا

ابزارهای موجود در  Spatial Statistics Toolsمربوط به نر افزار  ArcGISاستفاده شد و اولوی های بافا

توجه به روابط فضایی و مکانی موجود استخراج و اولویا هاا در ساطو تاا آوری بسایار زیااد تاا غیرتاا آور
مشخص شدند.
تا آوری کالبدی منطق  10شهرداری تهران در ش
بیشترین درصد یعنی  57/64اس

ری

که  4645547متر مربع از باف
باف

مربع یعنی  12/54درصد از مساح

هرچه سریعتر برای این قسم ها از باف

کالبدی در وضعی

دسته بندی شد که دراین بین وضعی

کالبدی منطقه  10را دربرمی گیارد؛  1014842متار
تا آوری بسیار کم قرار دارد که نیازمند برنامه ریازی

اس ؛  897359متر مربع یعنی  11/13درصد باف

تا آوری بسیار زیاد 586828 ،متر مربع یعنی  7/28درصد در وضعی
درصد در وضعی

شکری فیروزجاه ( )1396با عنوان «تحلی فضایی میزان تا آوری منارق شهر

محیطی» .نتای این پژوه

شهر باب غیرتا آور و با تا آوری کم اس
همچنین با پژوه

تا آوری متوسط قرار دارند.

با نتای پژوه های متعددی دربار موضوع مدنظر همخوانی دارد که ری سالهاای اتیار

در ایران انجا شده اند؛ مانند پژوه
باب در برابر مخاررا

منطق  10در وضاعی

غیرتا آور 535002 ،متار مرباع یعنای 6/64

تا آوری زیاد و  380403متر مربع یعنی  4/72درصد در وضعی

یافتههای این پژوه

تا آوری کم با

نشان می دهد به رورکلی حدود  50درصد منارق بررسی شاده در

و فقط  25درصد از منارق ازلحا شاتصها کامالً تا آور هستند.

زنگنه شهرکی و همکاران ( )1392با عنوان «ارزیابی و تحلی میزان تا آوری کالبدی منطقا

 12شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل  FANPو ویکور» تا حدودی مشابه اس .
پیشنهادها
برمبنای یافته های پژوه
کاه

تسارا

پیشنهادهای زیر در بعد کالبادی در صاور

و آسیب ها در حین و پ

اجارا ،باه افازای

از وقوع هر سانحه ای می انجامد و بازگش

تاا آوری شاهری و

به وضعی

مطلو

پای

از

وقوع سانحه را آسان میکند:
 -1توجه به مقاو سازی ساتتمانها (بهویژه در باف های فرسوده ،غیررسمی و .)...
 -2رعای

قوانین معماری و شهرسازی ،استفاده از مصالح مناسب؛ رعای

قوانین موجود در آیینناماه موساو

به .2800
 -3توجه ویژه به منطق  10شهرداری تهران ،یکی از منارق پرتراکم شهر تهران که بی
پذیرای جمعی

ساکن شده اس

تهران و شهرهای اررا

تا تراکم موجود به سطح متعادل برسد و جمعی

از حاد ظرفیا

تاود

اضافی در سایر منارق شهرداری

جای گیرد.

 -4ایجاد و اجرای رر ایمن سازی و بازسازی دوباره به ویژه برای  77درصاد از بافا
همچنین راهبرد مقاو سازی برای حدود  5درصد از باف
 -5ایجاد زمینههای افزای

مشارک

فرساود ایان منطقاه؛

این منطقه و ایمنسازی و بهسازی برای  11درصد باف .

شهروندان با بسترسازی حضور شهروندان در فعالی های اجرایی.
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 -6حف بناهای قدیمی و ارزشمند موجود در باف
 -7سرمایهگذاری مشترک بخ
 -8افزای

فرسوده با هد

افزای

تصوصی و دولتی در امر ساماندهی باف

ح

تعلق مکانی شهروندان.

فرسود این منطقه.

سطح کیفی ساتتمانها ،بهویژه در باف های فرسوده و بهبود دسترسیها.

 -9نظرتواهی از مرد در رر های شنات
 - 10استفاده از نظرا

شهروندان مختل

ایمن و تا آوری و بهویژه نحو اجرای این رر ها.
بهویژه افراد تحصی کرده و دانشگاهی در رر ها.
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