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مقدمه 
توسعة شتابان شهرها و افزایش روزافزون جمعیت شهری در دهههای اخیر ،برنامهریزی ،مدیریت و کنترل شهرها را
بیشازپیش با مشکل مواجه کرده است .این مشکل در زمان وقوع بحرانهای طبیعی و بهویژه زمانی که با ناهنجاریهای
اجتماعی همراه میشود ،بسیار پیچیدهتر است .بالیای طبیعی همواره پدیدهای تکرارشونده در طول حیات بشر و در آینده
است .وقوع حوادثی مانند سیل ،زلزله و طوفان در بیشتر موارد تأثیرات مخربی بر سکونتگاههای انسانی گذاشته و تلفات
سنگینی بر آنها داشته است .میتوان گفت با وجود پیشرفتهای دانش بشری در بسیاری از زمینهها ،بالیای طبیعی
همچنان پدیدهای مهارشدنی تلقی میشود (هجرتی .)091۶ ،شهرها سیستمهایی پیچیده هستند که در برابر حوادث ناشی
از سوانح طبیعی آسیبپذیر هستند .بیشتر مناطق آسیبدیدة شهری در نزدیکی نواحی خطرناک مانند سیالب دشتها یا
گسلها بنا شده بودند ( .)Godschalk, 2003با وجود تالش برای کاهش آسیبپذیری در برابر بالیا ،متأسفانه میزان
خسارات مالی و جانی همچنان افزایش مییابد .پژوهشهای متعدد نشان میدهد که میزان خسارات به دالیل زیادی در
حال افزایش است (.)Mileti, 1999
بخشهای مختلف شهر و ویژگیهای جامعة ساکن در شهر بر تابآوری اثرگذار است .در این میان ،بهمنظور بهبود
تابآوری شهر در مقابل زلزله ،محدودیت منابع و امکانات وجود دارد؛ بنابراین برای دستیابی به شهری تابآور بهنظر
میرسد که باید حوزههای سرمایهگذاری برای بهبود تابآوری مشخص و میزان اثرگذاری بخشهای مختلف تعیین
شوند .بهطور عمده فعالیتهای بهبود تابآوری را میتوان به دو دستة سازهای (فعالیتهای فیزیکی مانند ساخت مقاومتر
ساختمانها) و اجتماعی (مرتبط با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه) تقسیم کرد؛ بنابراین در این پژوهش به مقایسة این
دو دسته برای بهبود تابآوری شهری در برابر زلزله پرداخته شده است (امیدوار و سلطانی .)0931 ،بهمنظور بررسی
تأثیرات اقدامات و راهبردهای فنی-کالبدی و اجتماعی-اقتصادی بر تابآوری شهری در مقابل زلزله ابتدا مدلی برای
کمیسازی تابآوری با استفاده از نظر خبرگان توسعه داده شده است .سپس این مدل با توجه به شرایط منطقة ۱
شهرداری شهر تهران ،بهعنوان منطقة مطالعة موردی ،اجرا شده است .نتایج نشاندهندة شاخص تابآوری در منطقه
هستند و روی نقشه ارائه شدهاند .از ویژگیهای روش استفادهشده سادگی در محاسبات و انعطافپذیری استفاده از آن
برای تطبیق با دیگر مناطق است .همچنین در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان مدل مفهومی جدیدی که شامل
ابعاد و شاخصهای تابآوری شهری در برابر زلزله است ارائه شده است.

مبانینظری
رواج لغت تابآوری در مبحث بالیا تولد فرهنگی جدید برای واکنش به بالیاست .خروجیهای کنفرانس جهانی 022۶
دربارة کاهش بالیا ( )0WCDRتأیید میکند که بهتدریج ،در هر دو حالت نظری و تجربی ،مفهوم تابآوری در طیف
گستردهای از نواحی مورد بحث کاهش امکان خطر بالیا و در برخی مشارکتها فضای بیشتری یافت که برخی آن را
بهعنوان الگوی جدید در نظر گرفتهاند (.)McEntire et al., 2002

1. World Conference on Disaster Reduction
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واژة  resilienceبهمعنای تابآوری از کلمة التین  resilioبه معنای «بهجای اول برگشتن ( »)jump to backآمده
است ( .)Batabyal, 1998تعاریف گوناگونی برای تابآوری در رشتههای مختلف ارائه شده است .فدراسیون بینالمللی
صلیب سرخ و هاللاحمر 0تابآوری را توانایی مردم برای مقاومت و آسیبندیدن در برابر حوادث تعریف میکند که
بهدنبال رویههای پایدار سبک زندگی صورت میگیرد .همچنین آن را برابر ظرفیت پایداری میدانند که این ظرفیت
شامل ظرفیت طبیعی ،ظرفیت اقتصادی ،ظرفیت انسانی ،ظرفیت جمعی (جامعه) و ظرفیت فیزیکی (مانند زیرساختها)
است ( .)IFRC, 2004همچنین در تعریف دفتر سازمان ملل متحد برای کاهش خطرات بالیای طبیعی 0تابآوری
ظرفیت یک سیستم ،جامعه یا اجتماع در معرض آسیبهایی برای سازگارشدن ،مقاومتکردن یا تغییردادن برای رسیدن
به سطح قابلقبولی از عملیات و ساختار و ادامة آن تعریف شده است .این موضوع بهکمک درجهای تعیین میشود که
سیستم اجتماعی قادر به سازماندهی خود بهمنظور افزایش این ظرفیت ،آموختن از بالیای گذشته ،حفاظت آتی بهتر و
بهبود ارزیابیهای کاهش امکان خطر است ( .)UNISDR, 2009برخی تعاریف مانند تعریف دوب 9و پالسه 4تنها یک
جنبه از تابآوری را در نظر گرفتهاند که برگشت به شرایط قبل از سانحه است .از دیدگاه آنان ،تابآوری توانایی یک
مجموعه (جامعة انسانی ،گروه ،منطقه و )...برای بازگشت به حالت اولیه از یک شوک است که ساختار و شکل قبل از
بروز شوک یا روند رشد قبل از شوک خود را بهدست آورد (.)Dube and Polese, 2016
روشهای گوناگونی برای محاسبه و ارزیابی تابآوری وجود دارد که بهطور عمده به دو دستة کمی و کیفی تقسیم
میشود .در جدول  0برخی مطالعات در زمینة تابآوری ارائه شده که دربرگیرندة برخی روشهای مدلسازی کمی و
کیفی تابآوری و همچنین مطالعات مروری است .ابعاد و شاخصهای تابآوری در این مطالعات ارائه شدهاند که برای
تدوین مدل مفهومی تابآوری کاربرد دارند.
تابآوری 
جدول 1مطالعاتدرزمینة 
ابعادتابآوری 

شر 

مطالعه 
TOSE
Bruneau et al., 2003

فنی ،سازمانی ،اجتماعی و اقتصادی

ارائة چارچوبی با توجه به  R4و کمیسازی تابآوری در برابر زلزله

Chang and Shinozuka, 2004

فنی ،سازمانی ،اجتماعی و اقتصادی

DROP Cutter et al., 2008

اکولوژیکی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سازمانی ،شریانی و
کفایت جامعه

CDRI Show, 2009

کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سازمانی و طبیعی

مدلسازی تابآوری بهصورت کمی که برای کل یا بخشی از جامعه
کاربرد دارد.
بررسی رابطة تابآوری ،آسیبپذیری و ظرفیت سازگاری و ارائة مدل
ارزیابی تابآوری برای جامعه یا محله
ارائة چارچوبی برای تابآوری با تمرکز بر تغییر اقلیم .تعیین اولویتها و
سیاست توصیهای براساس سطح تابآوری در هر بعد

URF
Tyler et al., 2010

سیستمهای شهری ،نهادهای اجتماعی

ارائة الگوی مشارکتی برای رسیدن به تابآوری با تأکید بر تغییر اقلیم

PEOPLES Renschler et al.,
2010

جمعیت و جمعیتشناسی محیطی ،خدمات دولتی
سازمانیافته ،زیرساخت فیزیکی ،شیوة زندگی و
صالحیت جامعه ،توسعة اقتصادی ،سرمایة اجتماعی و
فرهنگی

جمعآوری اطالعات و مقایسة تابآوری مناطق ،توانمندسازی مردم (پس
از توسعة کامل میتوان آن را ابزار نرمافزار پشتیبانی برای تصمیمگیری
جغرافیایی و زمانی دانست)

)1. International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC
)2. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR
3. Dube
4. Polese
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ادامهجدول 1مطالعاتدرزمینةتابآوری
ابعادتابآوری 
اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،زیرساختی و سرمایههای
اجتماع

مطالعه 
BRIC Cutter et al., 2010

Ainuddin and Routray, 2012

اجتماعی ،فیزیکی ،اقتصادی ،سازمانی

CCRAM Cohen et al., 2013

رهبری ،تأثیر جمعی ،آمادگی ،تعلق مکان ،اعتماد
جمعی و ارتباطات اجتماعی

ESO Woloszyn, 2013

اقتصادی ،اجتماعی ،اکولوژیکی

SERV Frazier et al., 2014

عوامل حساسیت ،در معرض خطربودن و ظرفیت
تطابقی

Ouyang and Dueñas-Osorio,
2014

فنی ،سازمانی ،اجتماعی ،اقتصادی

WSC Miles, 2015

رفاه اجتماعی ،هویت ،خدمات و سرمایهها
تابعی از جمعیت جابهجاشده ،آسیب به جادهها و
راهبردهای ریکاوری

Franchin and Cavalieri, 2015

Zhao et al., 2016

فنی ،سازمانی

ANDRI Parsons et al., 2016

ظرفیت تحمل :9ویژگیهای اجتماعی ،سرمایة
اقتصادی ،زیرساختها و برنامهریزی ،سرویسهای
اضطراری ،سرمایة اجتماعی ،اطالعات ،مشارکت
ظرفیت سازگاری :4تم حکومت ،سیاستها و رهبری،
مشارکت اجتماعی و جامعه

Cai et al., 2018

اقتصادی ،اجتماعی ،سازمانی ،زیرساخت و جامعه

Saja et al., 2019

سالمت ،فرهنگ ،شاخصهای انسانی ،اطالعات و
ارتباطات ،رقابت و ظرفیت جامعه

شر 
سنجش تابآوری در هر منطقه و مقایسة آنها ،شناسایی مؤلفههای مؤثر
در تابآوری هر منطقه
بر مبنای چارچوب هیگو و مطالعات کتابخانهای چارچوبی کیفی برای
تابآوری شهری در مقابل زلزله ارائه شده است.
شاخصسازی مؤلفههای اجتماعی و امکان سنجش مؤلفههای مؤثر بر
تابآوری
گسترش مفاهیم در حوزة ادبیات تابآوری ،ارائة مدل تلفیقی تابآوری و
توسعة پایدار و تدوین شاخصهای نوین برای تابآوری
تأکید بر روشهای آمار تحلیلی و ابزارهای تحلیل مکانی در تعیین
تابآوری ،مقایسة تابآوری مناطق مختلف جغرافیایی و تعیین مؤلفههای
مؤثر در تابآوری مناطق
کمیسازی تابآوری شبکة برق در برابر طوفان و اثربخشی راهبردها برای
افزایش تابآوری
سنجش تابآوری در سطح اجتماعات با تأکید بر ابعاد اجتماعی تابآوری
کمیسازی تابآوری در برابر زلزله .استفاده از تحلیل آماری و درنظرگرفتن
عدم قطعیت
ارائة مفاهیم جدید تابآوری اضطراری 0و درجة احیا ،0کمیسازی تفاوت
میان عملکرد سیستم در قبل و بعد از سانحه و محاسبة کمی تابآوری
برای مقایسة گزینههای تصمیمگیری و راهبردها
استفاده از ویژگیهای رایج تابآوری و رویکرد باال به پایین با طراحی
سلسلهمراتبی برای تدوین مدل مفهومی تابآوری
بررسی مطالعات سالهای  0201 -022۶به روشی نظاممند و استخراج
ابعاد و شاخصهای تابآوری
استفاده از روش سامانمند و جمعبندی اطالعات برای مرور ادبیات مرتبط
با تابآوری اجتماعی

روششناسیپژوهش

۶

روش استفادهشده در این مقاله ،ترکیب روش مدل مفهومی و شاخصهای نیمهکمی از دستة روشهای کیفی است
( .)Hosseini, 2016این روش بهدلیل سهولت در محاسبات ،بهویژه در سیستمهای پیچیده مانند یک شهر که اطالعات
کامل و شناخت کافی از سیستم وجود ندارد ،انتخاب شده است تا ابزاری را برای مقایسة راهبردها و کمک به
سیاستگذاران شهری باشد .الگوریتم پژوهش در شکل  0نشان داده شده است .در این پژوهش ،پس از تدوین مدل
مفهومی ،ابعاد و شاخصهای مختلف تابآوری براساس نظر خبرگان وزندهی شدهاند .سپس با توجه به مطالعات

1. Emergency resilience
2. Recovery degree
3. Coping capacity
4. Adaptive capacity
5. Semi-quantitative indices
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لرزهخیزی منطقة مطالعه ،سناریوهای لرزهای و خسارت محتمل انتخاب شده است .در ادامه ،با پیشنهاد شاخصی برای
محاسبة تابآوری ،پس از تدوین راهبردهای گوناگون ،اثربخشی آنها بر افزایش تابآوری بررسی شده است.

منطقةموردمطالعه(منطقة6شهرداریشهرتهران) 
در مطالعات برنامهریزی و طراحی شهری شناخت بستر قرارگیری برنامه و طرح بسیار مهم است .با تراکم جمعیت 021
نفر در هکتار و با سطحی معادل  9درصد مساحت شهر تهران ،منطقة  ۱یکی از مهمترین مناطق شهری تهران جایگاهی
رفیع در تحوالت شهری تهران داشته و دارد .تهران در دهههای اخیر همراه با توسعة شهری به عرصه ای برای تحوالت
کالبدی-سیاسی تأثیرگذار در سطح ملی و حتی بینالمللی تبدیل شده است .برایناساس و در شرایط کنونی از نظر مکانی
و عملکردی بخش عمدهای از منطقه بهعنوان استخوانبندی شهر تهران ،مرکز ثقل جدید حکومتی اداری و تجاری نقش
مینماید .بهطور مفهومی اصطالحاً میتوان به آن پایتخت کالنشهر تهران یا پایتخت-پایتخت ایران اطالق کرد.
مصداق این عنوان در وجود  02وزارتخانه و  040سازمان تابع آنها 43 ،دانشگاه و مؤسسة آموزش عالی ۱۱ ،بیمارستان و
مرکز درمانی 0۱ ،سفارتخانه و دفاتر سازمانهای بینالمللی و صدها عملکرد مهم اداری و بنیادهای مالی اقتصادی دولتی
و خصوصی در این منطقه قابلمشاهده است.
در این پژوهش ،با توجه به مطالعات موجود ،سناریوی لرزهای گسل ری با طول  0۱کیلومتر و بزرگای گشتاوری
( ۱/1 )Mwو سناریوی گسل شمال تهران و گسل شناور برای شبیهسازی زلزله درنظر گرفته شده است (جایکا،
 .)0912همچنین از مطالعات جایکا برای تخمین خسارات (درصد آسیبدیدن) منطقه در برابر سناریوهای لرزهای
مذکور استفاده شد .مقدار اثرگذاری هر شاخص در منطقة  ۱شهرداری شه ر تهران با استفاده از نظر خبرگان بهدست
آمده است.

مدلم هومیپیشنهادی 
با استفاده از مطالعات کتابخانهای و نظر خبرگان ،مدل مفهومی تابآوری شهری در مقابل زلزله شامل ابعاد و شاخصها
بهدست آمده است .شکل  0این ابعاد و شاخصهای هریک از آنها را نشان میدهد .با استفاده از روش مقایسة زوجی
این ابعاد و شاخصها وزندهی شدند .در این پژوهش ،از دیدگاههای  02خبرة مرتبط با مدیریت شهری و زلزله استفاده
شده است .میزان اثرگذاری نظر هر خبره براساس پارامترهایی تعیین شده که شامل تحصیالت ،شغل ،رشتة تحصیلی و
سنوات کاری است .در این میان ،مقدار سنوات شغلی به دلیل تأثیرگذاری بر تجربههای افراد از اهمیت بسیاری برخوردار
است که  12درصد خبرگان استفادهشده بیشتر از  02سال سابقه فعالیت داشتهاند .همچنین مدرک  03نفر از  02خبرة
تحصیلی دکتری تخصصی در زمینة فعالیت خود آنها بوده است.
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تابآوریشهریدربرابرزلزله 
شاخصهای 

شکل 5ابعادو

تابآوری()RI
مدلسازیشاخص 


برای مدلسازی تابآوری شاخصی پیشنهاد شده که دربرگیرندة ابعاد مختلف مؤثر در تابآوری سیستم مورد مطالعه (در
اینجا تابآوری شهری در مقابل زلزله) است که میزان تأثیرگذاری هریک با استفاده ازنظر خبرگان سنجیده شده است.
این شاخص تابآوری نام دارد که با  RIنمایش داده میشود (رابطة ( )0بهزادفر و همکاران .)0931 ،در این رابطه،
وزن بعد اصلی ،m ،وزن شاخص i ،ام بعد مربوط و
()0

اثربخشی شاخص  iام است.
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در این روش تابآوری اثرگذاری هر بخش بر تابآوری مشخص میشود؛ بنابراین میتوان پیشرفت یا کاستی هر
بخش در مقاومسازی و افزایش تابآوری را اندازهگیری کرد .نکتة مهم دربارة این شاخص این است که این شاخص
بهمنظور مقایسة حاالت مختلف و راهبردهای افزایش تابآوری توسعه داده شده است .در این مدل ،ضریبی به نام
وجود دارد که بیانگر میزان تابآوری یا اثربخشی هر بعد در تابآوری است که با استفاده از مطالعات پیشین در همان
بخش و نظر خبرگان محاسبه شده است .با استفاده از این ضریب ،مسئلة تابآوری به بخشهای کوچکتری تقسیم
میشود و برآورد تابآوری شهری که دربرگیرندة ابعاد و مؤلفههای گوناگون در تخصصهای مختلف است ،آسانتر و
دقیقتر میشود .تابآوری شش بعد دارد که شامل ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،فنی ،نهادی و امنیتی است.
تابآوری 
راهبردهایبهبود 

جزئیات اجرایی مربوط به راهبردهای ارائهشده در این بخش با توجه به ظرفیتهای اجرایی شهر و کشور قابلتغییر
هستند .در این پژوهش ،تنها بهمنظور مقایسة اثربخشی این دسته از راهبردها ،تغییرات در هریک از ابعاد بهصورت
پارامتریک درنظر گرفته شده است .راهبردها به دو بخش عمدة مهندسی -سازهای (ابعاد فنی و کالبدی) ،انسانی و مردمی
(ابعاد اجتماعی و اقتصادی) تقسیم شدهاند .همچنین حالت وضعیت موجود بهعنوان حالت پایه درنظر گرفته شده است.
هریک از سناریوها با تغییرات  ۶2 ،02و  32درصدی بهسوی بهبود نسبت به وضعیت موجود محاسبه میشوند .در این
راهبردها ،بهصورت پارامتریک بیان میشود که در هر راهبرد ،وضعیت شاخصهای هریک از ابعاد موجود به چه میزان
(برحسب درصد) نسبت وضعیت موجود بهبود یافته است .هدف این راهبردها ،مقایسة کلی راهکارها و سیاستهای کالن
مرتبط با بهبود تابآوری شهری است .بهمنظور مقایسة بهتر راهبردها و هزینههای اجرای آنها با توجه به مصاحبههای
انجامشده با متخصصان هر بخش تخمین زده شده است .باید توجه داشت که موارد یادشده تنها بهمنظور مقایسه هستند
و دقت باالیی ندارند .زمان اجرای راهبردها به سه دسته تقسیم شده است .دستة اول راهبردهایی که به کمترین زمان
برای اجراییشدن و شروع تأثیرگذاری خود نیاز دارند و «کوتاهمدت» نامیده میشوند .دستة دوم راهبردهایی هستند که
معموالً بیش از چند سال زمان نیاز دارند .این راهبردها در دستة «میانمدت» جایی گرفتهاند .درنهایت راهبردهایی که در
بازههای زمانی یک دهه اجرا میشوند ،در دستة «بلندمدت» قرار گرفتهاند .بهمنظور درنظرگرفتن هزینههای اجرای هر
راهبرد با توجه به شاخصهای هر بعد که در راهبرد مربوط وجود دارد ،تقریبی از سطح هزینهها در  3سطح انجام شده
است .این سطوح هزینهای تنها برای مقایسه هستند .سه بخش اصلی «هزینة کم»« ،هزینة متوسط» و «هزینة زیاد»
هریک به سه سطح تقسیم شدهاند؛ بنابراین عدد  0بیانگر سطح هزینهای کم در دستة هزینة کم و عدد  3نشاندهندة
سطح هزینهای زیاد در دستة هزینة زیاد است .میزان هزینه از عدد  0تا  3تغییر میکند .جدول  0راهبردهای بهبود
برگشتپذیری و نام اختصاری هریک را نشان میدهد .در این جدول ،ابعاد فنی-کالبدی و اجتماعی-اقتصادی در 9
ترکیب مشخص از بهبود بعد مدنظر در مقایسه با وضعیت موجود ( ۶2 ،02و  32درصد بهبود) با توجه به زمان و هزینة
اجرا نامگذاری شدهاند .این بهبود ایجادشده در هر راهبرد تغییر در شاخصهای هریک از ابعاد موجود در راهبرد را در
مقایسه با وضعیت موجود بیان میکند.
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جدول 5راهبردهای 

بهبوددرمقایسهباوضعی.موجود 

راهبرد 

ردیف 

(بهبوددرابعاد) 

0

فنی-کالبدی

0

اجتماعی-اقتصادی

10درصد 
راهبرد
زمان اجرا
هزینة اجرا
راهبرد
زمان اجرا
هزینة اجرا

50درصد 

10درصد 

T1

T2

T3

کوتاهمدت
9

میانمدت
۱

بلندمدت
3

S1

S2

S3

میانمدت
0

بلندمدت
4

بلندمدت
۱

افتهها 
بحثوی 
میزان اثرگذاری ابعاد در برگشتپذیری بهترتیب بعد کالبدی با وزن  ،2/020اجتماعی با وزن  ،2/031امنیتی با وزن
 ،2/0۶3اقتصادی با وزن  ،2/0۶9نهادی با وزن  2/0۶0و فنی با وزن  2/09۱کاهش یافته است .این وزنها با استفاده از
روش مقایسة زوجی که پیشتر توضیح داده شد ،استخراج شدهاند .برایناساس بعد فنی کمترین اثر را از دیدگاه
پاسخدهندگان در برگشتپذیری شهر در برابر زلزله و بعد کالبدی بیشترین میزان اثرگذاری را دارد .با وجود این ،باید
توجه داشت که این دو بعد به یکدیگر مربوط هستند؛ برای مثال فناوری ساخت ابنیه از بعد فنی و نوع سازة ساختمانها از
بعد کالبدی به یکدیگر مربوط هستند .نکتة مهم دیگر نزدیکی میزان اثرگذاری هر بعد است.
براساس مدل شاخص برگشتپذیری وزن هر شاخص در وزن بعد اصلی مربوط ضرب میشود .درواقع سهم مستقل هر
شاخص در برگشتپذیری شهر در برابر زلزله با ضربکردن سهم شاخص در سهم بعد مربوط به آن شاخص بهدست میآید.
شکل  9این مقادیر را برای مقایسه نشان میدهد .این مقادیر که برگرفته از نظر خبرگان است ،نشان میدهد شاخص حقوق
و قوانین از بعد نهادی بیشترین تأثیر را بر برگشتپذیری در برابر زلزله دارد .ابتدا باید توجه داشت که سهم هریک از این
شاخصها در جایگاه خود بسیار اهمیت دارد و در اینجا تنها مقایسة با یکدیگر هدف است و پایینبودن یک شاخص در
مقایسه با دیگر شاخصها نشانة اهمیتنداشتن آن نیست .سپس باید توجه کرد که تعداد شاخصهای هر بعد و وزن کلی بعد
در این رتبهبندی شاخصها تأثیرگذار است .از نظر منطقی نیز این اختالفات قابلبررسی هستند .حقوق و قوانین مهمترین
شاخص از نظر خبرگان است (شاخصها و تعداد آنها نیز برگرفته از مطالعات کتابخانهای و درنهایت با تأیید نظر خبرگان
بوده است) .از دیدگاه منطقی ،جامعة مدنی بدون حقوق و قوانین شکل نمیگیرد تا بحث برگشتپذیری در شهر مطرح شود.
منظور از حقوق و قوانین ،حقوق و قوانین مربوط به مدیریت بحران و سانحه ،چه قبل از وقوع رخداد ،هنگام رخداد و چه پس
از آن است .با این تعریف نیز در صورت نبود حقوق و قوانین (قوانینی که بهصورت خاص به حادثهای مثل زلزله مربوط شود)
تعاریفی چون بافت فرسوده وجود نخواهند داشت .سه رتبة بعدی در این شکل ،به شاخصهای امنیت اجتماعی و امنیت
اقتصادی (هر دو از بعد امنیت) و بستر نهادی از بعد نهادی اختصاص دارند .امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی قبل و بعد از
سانحه بسیار مهم است .قبل از رخداد سانحه در صورت نبود امنیت اقتصادی و اجتماعی ،جامعه توان ایجاد زیرساختهای
مرتبط با برگشتپذیری را ندارد .مشکالت اجتماعی در شاخصهای اجتماعی نمایان میشود و نبود اینها بعد از رخداد
سانحه مدیریت بحران را با مشکالت جدی کوتاهمدت و بلندمدتی مواجه میکند .بستر نهادی از این منظر اهمیت دارد که
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بدون وجود بستری برای اجرای قوانین ،تأثیر آنها محدود خواهد بود .همچنین بسترهای نهادی ،حکومت و بخشی از
مدیریت بحران را تشکیل میدهند .قوانین نیز سازندة بسترهای نهادی هستند.

شاخصهابایکدیگر 

شکل 9مقایسةهمة

تابآوریدرراهبردهایمختلف 
میزانبهبودشاخص 

مقدار شاخص تابآوری با توجه به شرایطی که برای وضعیت موجود فرض شده است ،در سناریوی گسل شمال تهران
 ،2/4۶1در سناریوی گسل ری  2/4۶4و در سناریوی شناور  2/4۶۱است .مقادیر شاخص تابآوری در شکل  4آمده است.
شاخص برای سناریوی گسل ری کمتر از دیگر سناریوهاست .با توجه به مقادیر شاخص تابآوری در بهبود  02درصدی
در مقایسه با وضعیت موجود دو دستة راهبردی فنی-کالبدی و اجتماعی-اقتصادی تنها  2/۱درصد با یکدیگر فاصله دارند.
در بهبود  ۶2درصدی ،راهبرد  0/۶ S2درصد در مقایسه با راهبرد  T2و در بهبود  32درصدی ،راهبرد  4/0 S3درصد در
مقایسه با راهبرد  T3شاخص تابآوری را بیشتر بهبود دادهاند .در بهترین حالت ،راهبرد  S3در مقایسه با وضعیت موجود
در هر سه سناریوی لرزهای حدود  99درصد شاخص تابآوری را بهبود داده است .راهبرد  T3در سناریوی گسل شمال
تهران  90درصد و در دو سناریوی لرزهای دیگر حدود  01درصد شاخص تابآوری را بهبود داده است.

لرزهایوراهبردهایذکرشده 
تابآوریبرایسناریوهای 
شکل 1مقادیرشاخص 
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برای انتخاب راهبرد بهینة پارامترهای زمان اجرا و هزینة راهبرد نیز اهمیت بسیاری دارد .برای نشاندادن این پارامترها نسبت
هزینة اجرای راهبرد به مقدار افزایش شاخص تابآوری در جدول  9آمده است .در شکل  ۶نیز منحنی پارتو شاخص تابآوری
در راهبردهای سناریوی لرزهای گسل شمال تهران (محور عمودی) در برابر هزینه و زمان اجرای راهبردها (محور افقی) نشان
داده شده است .در اینجا برای مقایسة بهتر ،مقادیر هزینه در محدودة صفر تا  0قرار داده شده است .برایناساس هرچه فاصلة
نقاط از مبدأ مختصات کمتر باشد ،راهبرد بهینهتر است .این روش انتخاب در مواردی که یک جواب یکتا وجود ندارد ،استفاده
میشود .باید توجه کرد که انتخاب راهبرد بهینه به شرایط حاکم در محدودة زمانی خاص وابسته است .با وجود این ،با توجه به
آنچه در شکل  ۶مشاهده میشود ،راهبرد  S1در شرایط بهبود مختصر پارامترهای دخیل در برگشتپذیری (بهبود  02درصدی)،
راهبرد  S2در شرایط بهبود متوسط پارامترهای دخیل در برگشتپذیری (بهبود  ۶2درصدی) و راهبرد  S3در شرایط بهبود
حداکثری پارامترهای دخیل در برگشتپذیری (بهبود  32درصدی) راهبرد بهینه هستند.
برای مقایسة بهتر در شکل  ،۱مقدار شاخص تابآوری در منطقة  ۱شهرداری شهر تهران نمایش داده شده است .در این
نقشه ،رنگ قرمز کمترین تابآوری و رنگ سبز بیشترین تابآوری را نشان میدهد .با توجه به نقشهها ،روند اثرگذاری
راهبردهای  Tبیشتر از راهبردهای  Sاست؛ یعنی با افزایش بهبود در شاخصهای فنی-کالبدی ،افزایش بیشتری در شاخص
تابآوری در مقایسه با بهبود در ابعاد اجتماعی-اقتصادی حاصل میشود .با توجه به نمودار بهترین راهبرد T3 ،است.

تابآوریدرمقابلهزینهوزماناجرادرسناریویگسلشمالتهران 
شکل 5شاخص 
تابآوری
جدول 9مقایسةراهبردهاازنظرافزایش 
سناریو 
S1
S2
S3
T1
T2
T3

نسب.هزینهبهافزایششاخصتابآوری 
رتبه 
۶
0
0
۱
4
9

مدلگسلشمالتهران 
۱/0101
00/۱1۶
01/۶0۶
9/13۶0
4/۱140
1/42۱

مدلگسلری 
1/20
00/13۶
00/2۱
9/3901
4/1010
1/404

مدلگسلشناور 
1/20
00/13۶
00/2۱
9/3901
4/1010
1/404
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شکل 6مقایسةراهبردهادرمنطقة 6

جهگیری
نتی 
اثربخشی راهبردهای بهبود تابآوری شهری مرتبط با بخشهای فنی-کالبدی و اجتماعی-اقتصادی در برابر زلزله در
منطقه  ۱شهرداری شهر تهران بر اساس مدل مفهومی پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت .این مدل مفهومی شامل شش
بعد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فنی ،کالبدی ،امنیتی و نهادی است که مولفه های هر کدام بر اساس مطالعات
کتابخانهای و نظر خبرگان استخراج گردیده است .بر اساس نظر خبرگان ابعاد و شاخص هاا نیز وزن دهی شدند و در وزن
نسبی کلیه شاخص ها محاسبه گردید.
در ادامه اثربخشی راهبردهای فنی-کالبدی و اجتماعی-اقتصادی در بهبود تابآوری برای منطقة مورد مطالعه با
یکدیگر مقایسه شد .به این منظور سه سناریوی لرزهای گسل شمال تهران ،گسل ری و گسل شناور لحاظ گردید .برای
هر کدام از ابعاد فنی-کالبدی و اجتماعی-اقتصادی ،سه راهبرد بهبود تاب آوری آن بعد به تنهایی به میزان  ۶2 ،02و 32
درصد در نظر گرفته شد و تاب آوری کلی منطقه شهری مورد مطالعه برای شش راهبرد مذکور محاسبه شد .برای هر
کدام از راهبرد ها عالوه بر میزان بهبود تاب آوری ،هزینه و زمان اجرای راهبردها نیز به صورت نسبی در محاسبات لحاظ
گردید .مقدار شاخص تابآوری کل در سناریوی گسل شمال تهران ،2/4۶1در سناریوی گسل ری  2/4۶4و در سناریوی
شناور  2/4۶۱است .نسبت هزینه به افزایش شاخص تابآوری منطقه در راهبردهای فنی-کالبدی کوتاهمدت ،T1
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میانمدت  T2و بلندمدت  T3به ترتیب  4/۱1 ،9/32و  1/40محاسبه شد .نسبت مذکور برای راهبردهای اجتماعی-

اقتصادی کوتاهمدت  ،S1میان مدت  S2و بلندمدت  S3به ترتیب  00/۱3 ،۱/01و  01/۶0برآورد گردید .
از آنجایی که در انت خاب راهبردها عالوه بر بهبود تاب آوری ،پارامتر های زمان و هزینه اجرا نیز باید لحاظ گردند،
منحنی پارتو آنها در شکل  ۶نمایش داده شد .با توجه به این شکل ،راهبردهای  T1و  S1اختالف فراوانی در منحنی
پارتو ندارند .در راهبردهای بهبود  ۶2و  32درصدی ،راهبردهای فنی-کالبدی در مقایسه با راهبردهای اجتماعی-
اقتصادی بهبود بیشتری در تابآوری دارند .با وجود این نمیتوان راهبردهای فنی-کالبدی را راهبردهایی بهینه درنظر
گرفت .در صورت توجه به هزینة اجرای راهبرد ،با توجه به جدول  ،9راهبردهای  S3و  S2بهترتیب در رتبههای اول و دوم
قرار دارند؛ بدینمعنا که این راهبردها با توجه به هزینة ثابت بیشتر سبب افزایش تابآوری میشوند .راهبرد  T3در رتبة
سوم قرار دارد ،اما باید زمان اجرا را نیز مدنظر قرار داد .راهبردهای اجتماعی-اقتصادی به زمان بیشتری برای اجراشدن
نیاز دارند.
انتخاب راهبرد بهینه برای یک شهر با پارامترها و متغیرهای گوناگونی ارتباط دارد .تنها یک راهکار فنی یا اجتماعی
نمیتواند ضامن موفقیت طرحهای بهبود تابآوری شهری باشد .با وجود این باید درنظر گرفت که این راهبردها به چه
میزان از نظر اثربخشی ،هزینة اجرا و زمان مورد نیاز برای اجرا متفاوت هستند .در پایان باید اشاره کرد که بهینهترین
راهبرد ازنظر هزینه راهبرد  S3و بهینهترین آن از نظر زمان راهبرد  T1است .انتخاب راهبرد بهینه وابستگی بسیاری به
متغیرهای محدودکنندة تصمیمگیرنده دارد .با وجود این ،راهبرد  T1در کوتاهمدت و راهبرد  S2در طوالنیمدت بهینهترین
راهبردها هستند .پیشنهاد میشود براساس الگوی معرفیشده برای انتخاب راهبرد استوار ،ترکیبی از راهبردها برای یک
شهر لحاظ گردد.
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