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چكيده
زمينه و هدف: شهرها، نظام هاى پيچيده اى هستند كه نسبت به تهديدهاى طبيعى يا انسانى آسيب پذيرند. نگاهى كه تاكنون در مديريت سوانح و 
مديريت شهرى وجود داشته، رويكرد كاهش مخاطرات بوده است. اما امروزه جوامع در تالش براى دست يابى به شرايطى هستند كه در صورت وقوع 
بحران، بازگشت سريع آن ها را به وضعيت پيش از بحران (اوليه و عادى) فراهم سازد. در اين ميان تاب آورى، مفهوم جديدى است كه بيشتر در 
مواجهه با ناشناخته ها و عدم قطعيت ها به كار مى رود. هدف از اين مطالعه، ارزيابى و سنجش ابعاد تاب آورى در محالت منطقه 9 شهر تهران معين شد.

روش: براى نيل به اين هدف از روش تحقيق توصيفى- تحليلى مبتنى بر تحليل پرسشنامه در بين كارشناسان حوزه هاى مختلف كه مشرف بر وضع 
موجود محالت منطقه 9 بوده اند، بهره گرفته شد. براى سنجش محالت هشت گانه منطقه 9 تهران از لحاظ ابعاد تاب آورى، از تكنيك آنتروپى شانون 

و مدل تاپسيس استفاده شد.
يافته ها: اهميت نسبى ابعاد در هشت محله منطقه 9 شهر تهران عبارت اند از: اجتماعى 0/31، ساختارى – كالبدى 0/22، زيرساختى 0/19، اقتصادى 
0/14 و نهادى 0/13 مى باشد. طبق محاسبات انجام شده با استفاده از مدل تاپسيس، محله دكتر هوشيار با مقدار 0/89، استاد معين با مقدار 0/73، 
امام زاده عبداهللا 0/66، مهرآباد جنوبى 0/54، شهيد دستغيب 0/38، سرآسياب مهرآباد 0/33، فتح 0/32 و شمشيرى 0/30 رتبه بندى شده اند. نتايج 
حاصل از تحليل آمارى نشان مى دهد كه بعد اجتماعى در محالت منطقه 9 با وزن 0/31 داراى اهميت نسبى بيشترى است. در ادامه براساس تكنيك 
رتبه بندى تاپسيس، محالت منطقه 9 تهران، رتبه بندى شده اند كه نتايج نشان مى دهد محله دكتر هوشيار و استاد معين داراى وضعيت مناسب ترى و 

محله فتح و شمشيرى بدترين وضعيت را به لحاظ تاب آورى در مقابل سوانح دارند.
نتايج: در جهت افزايش تاب آورى در شهر تهران و منطقه 9، سرمايه گذارى هاى آتى فراتر از سرمايه گذارى هاى مادى و راه حل هاى فنى، نيازمند توسعه 

سرمايه هاى انسانى، اجتماعى، ظرفيت نهادى و همكارى بين سازمانى است.
واژه هاى كليدى: تاب آورى، مديريت سوانح، ابعاد و شاخص ها، محالت منطقه 9 تهران.
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Abstract
Background and objective: Cities are complicated system which is very vulnerable against natural or human threats. The exist-
ing view to disasters management and urban management has been the risk reduction approach. But nowadays, societies try 
to achieve conditions that, in the case of a crisis, will bring them back to the pre-crisis (primary and normal) situation. Mean-
while, resilience is a new concept that is most used to face with unknowns and uncertainties. The purpose of this study is to 
evaluate and measure the resilience dimensions in district 9 of Tehran.
Method: In order to achieve this goal, a descriptive-analytic research method was used to analyze the questionnaire among 
experts in different fields that know well the actual conditions of neighborhoods in District 9. In order to measure the octahe-
dral neighborhoods of Tehran’s 9th District, Shannon Entropy Technique and Topsis Model were used for resilience dimensions.
Findings: Relative important dimensions in 8 neighborhood of 9th District of Tehran are as followed: Social 0.31, Structural - 
physical 0.22, Infrastructure 0.19, Economical 0.14 and Institutional 0.13. According to calculations by using the Topsis model 
Doktor Hooshyar neighborhood with a value of 0.89, Ostad Moien with a value of 0.73, Imam-Zadeh Abdullah 0.66, south 
Mehrabad 0.54, Shahied Dastghieb 0.38, Sar-Absiab Mehrabad 0.33, Fatah 0.32 and a Shamshiri 0.34 have been ranked.The re-
sults of statistical analysis show that social dimension in neighborhoods of district 9 with the weight of 0.31 is more significant. 
According to the Topsis ranking technique, neighborhoods in Tehran’s 9th district have been ranked that the results show the 
neighborhood of Dr. Hooshyar and Ostad Moien have a more appropriate condition and Fath and Shamshiri district have the 
worst conditions in terms of resilience against incidents.
Result: In order to increase the resilience in Tehran and the 9th district, future investments, beyond material investments and 
technical solutions, requires human and social developments, institutional capacity and inter-organizational cooperation.
Keywords: resilience, disaster management, dimensions and indicators, District 9 neighborhoods of Tehran.
Citation (APA 6th ed.): Bazrafkan Sh, Arvin M, Shakeri E. (2018, Summer). Evaluation of Resilience dimensions in District 9 in 
Tehran City by Using TOPSIS Technique. Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 8(2),  187-197.
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مقدمه
شهرها و سكونت گاه هاى شهرى را مى توان در كل، چهره اى از آينده 
سياره زمين مجسم نمود. امروزه نزديك به نيمى از جمعيت دنيا در 
نواحى شهرى ساكن هستند (افضلى،2:1394). مطابق با پيش بينى 
سازمان ملل احتمال مى رود تا سال 2050 حدود 80 درصد جمعيت 
جهان در شهرها زندگى كنند (جها١ و همكاران، 2012). اين مسئله 
به اين معنا است كه مناطق شهرى به مكان اصلى بسيارى از بالياى 
حوادث   .(251  :2014 مارس٢،  و  (لئون  شد  خواهند  بدل  احتمالى 
مورد  در  را  جهانى  نگرانى  جنگ ها،  و  طبيعى  سوانح  شامل  اخير 
عواملى   .(2 (آلنبى،2005:  است  داده  افزايش  شهرى  آسيب پذيرى 
مثل رشد جمعيت، توسعه ى شهري برنامه ريزى نشده، تمركز اموال، 
جمعيتى  سرريز  غيررسمى،  سكونتگاه هاى  سريع  توسعه ى  فقر، 
براي  توانايى  عدم  اكوسيستم،  فرسايش  آپارتمان نشينى،  مناطق 
فقدان  و  شهرى  ضعيف  مديريت  و  زيرساخت ها  عملكرد  تضمين 

 .(8 :2005،UNISDR٣) نظارت، شهرها را آسيب پذير ساخته است
بالياى اتفاق افتاده در ساليان اخير بيانگر اين موضوع است كه 
ريسك ها  و  شده  آسيب پذير  فزاينده اى  صورت  به  افراد  و  جوامع 
نيز افزايش يافته اند. بااين حال، كاهش ريسك و آسيب پذيرى اغلب 
تا بعد از وقوع سوانح ناديده انگاشته مى شود (آيندين و روترى۴، 
به  نگرش  در  چشمگيرى  تغييرات  جهانى،  سطح  در   .(27 :2012
مخاطرات ديده مى شود، به طورى كه ديدگاه غالب از تمركز صرف 
بر كاهش آسيب پذيرى به افزايش تاب آورى در مقابل سوانح تغيير 
پيدا كرده است. بر اساس اين نگرش، برنامه هاى كاهش مخاطرات 
و  باشند  تاب آور  جوامع  ويژگى هاى  تقويت  و  ايجاد  دنبال  به  بايد 
در زنجيره مديريت سوانح به مفهوم تاب آورى نيز توجه كنند (كاتر 
و همكاران۵، 2010: 3). ورود واژه تاب آورى به مباحث مديريت 
سوانح از سال 2005 ميالدى مطرح شد و به تدريج در هر دو زمينه 
نظرى و عملى كاهش خطرهاى سوانح، جايگاه بيشترى را به خود 

اختصاص داد (مانينا۶، 2006: 435). 

1. Jha et al
2. Leon & March

3.  راهبرد بين المللى كاهش ريسك سوانح سازمان ملل
4. Ainuddin & Routray
5. Cutter et al
6. Manyena

در واقع دو نوع استراتژى براى مواجهه با سوانح وجود دارد كه 
عبارت اند از: استراتژى هاى پيش بينى و استراتژى هاى تاب آورى؛ 
اولى براى روبرو شدن با مشكالت و معضالت شناخته شده به كار 
و  (نرمانديان٧  ناشناخته  مشكالت  با  مقابله  براى  دومى  و  مى رود 
تاب آورى  رابطه  تبيين  كه  است  اين رو  از   .(2  :2011 همكاران، 
در برابر تهديدات و كاهش اثرات آن، با توجه به نتايجى كه در بر 
خواهد داشت و تأكيدى كه اين تحليل بر بعد تاب آورى دارد، از 
به  را  شهر  اگر  (ميچل٨، 2012:3).  است  برخوردار  بااليى  اهميت 
عنوان يك موجود زنده معرفى كنيم و رشد، تغيير و پويايى شهرها 
شهرى  ساختن  يا  و  يافتن  جهان  تمام  در  بپذيريم،  را  شهروندان  و 
باشد،  تاب آورى  شاخص هاى  و  مؤلفه ها  داراى  كامل  طور  به  كه 
اين  خيزش  و  اراده  است  مهم  آنچه  اما  است.  امكان پذير  ندرت  به 
سمت  به  شان  گام به گام  حركت  و  آن ها  شهرى  مديريت  و  شهرها 
شهرهاى آماده و نزديك تر شدن به شهرهاى تاب آور است (بهتاش 

و همكاران،9:1392). 
شهر تاب آور شهرى است كه بعد از وقوع فاجعه، توانايى حفظ 
تعادل و بازگشت به حالت اوليه و از سرگيرى فعاليت ها را داشته 
باشد. در واقع تاب آورى شامل كاهش اثرات اقليمى و هم افزايش 
ظرفيت انطباقى است. كه با توجه به محدوديت منابع اهميت دارد 
مناطق آسيب پذيرتر به منظور تعيين اولويت ها براى انجام اقدامات 
براى  اين رو  از  (ميرزايى،2:1393).  شوند  شناسايى  انطباقى 
تاب آورى  تا  دارد  ضرورت  آسيب پذيرى،  افزايش  از  جلوگيرى 
جامعه محلى شناسايى و اينكه چه نقاط قوت موجود در جامعه اى 
كه دستخوش سانحه است براى ساختن مسير امن توسعه در آينده، 
تاب آورى  شناسايى  گرفت.  بهره  آن ها  از  مى توان  كه  دارد  وجود 
داراى  كه  سوانح  به  مناسب  واكنش  اجراى  و  طراحى  براى  مردم 

اثرات توسعه اى هستند، ضرورت دارد (رضايى،10:1389). 
افزايش  برنامه هاى  هدف،  اين  به  دستيابى  براى  بنابراين 
تاب آورى و كاهش آسيب پذيرى شهروندان و جامعه كه در معرض 
مخاطرات و سوانح هستند، در شهرها ضرورت دارد. ايران همانند 
است  كرده  تجربه  را  شهرنشينى  از  بااليى  سطح  كشورها  ديگر 
است  ساخته  دگرگون  كامًال  را  شهري  نواحى  فيزيكى  كالبد  كه 
7. Normandin
8. Mitchell
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حاضر  حال  در  كه  طوري  به  همكاران، 2012: 22).  و  (سلطانى١ 
سهم جمعيت شهري از كل جمعيت كشور 74 درصد است (مركز 
شهرهاى  خطرپذيرى  اخير  سال هاى  در  ايران،8:1395).  آمار 
داشته  افزايش  غيرمترقبه  سوانح  و  حوادث  برابر  در  ايران،  بزرگ 
است. كالن شهر تهران به دليل قرارگيرى در پهنه خطر لرزه اى باال 
در  ساخت وساز  مانند  ايمنى  اصول  نكردن  رعايت  و  باال  بسيار  و 
حريم گسل ها و مناطق مستعد ناپايدارى زمين شناختى، طراحى و 
اجراى ساختمان ها و تأسيسات حياتى نامناسب با شدت لرزه خيزى 
مديريت  براى  الزم  عملياتى  توانمندى هاى  و  برنامه  نبود  احتمالى، 
وجود  و  سانحه  وقوع  تبعات  با  مقابله  و  پاسخ  مرحله  در  سوانح 
قرار  نامناسبى  شرايط  در  متعدد،  فرسوده  و  آسيب پذير  بافت هاى 
دارد. به همين سبب، بررسى وضعيت شهر تهران ازنظر ويژگى هاى 
فيزيكى و جغرافيايى تأثيرگذار در هنگام بروز سوانح ضرورى به نظر 
مى رسد. در نتيجه، تبيين شاخص هاى تاب آورى در جهت آمادگى و 
آگاهى نسبت به خطرات احتمالى اهميت زيادى دارد. اهميت منطقه 
تهران  آسيب پذير  و  فرسوده  مركزى،  مناطق  از  كه  تهران  شهر  نه 
مى باشد و عدم توجه به ابعاد تاب آورى، ضرورت انجام اين تحقيق 
و  قديمى  منطقه  اين  بافت  مى كند.  چندان  دو  منطقه  اين  براى  را 
فرسوده بوده به گونه اى كه حتى برخى از بناهاى اين منطقه به ويژه 
در محله هاى پرجمعيت آن بيش از نيم قرن قدمت دارد. شايان ذكر 
است با توجه به قرار گرفتن بخشى از اين منطقه بر روى گسل رى 
اين منطقه يكى از مناطق آسيب پذير شهر تهران مى باشد. به طورى 
كه در صورت تحريك گسل رى اين منطقه بعد از مناطق 17، 10، 
11 و چند منطقه ديگر در جنوب تهران بيشترين ميزان تخريب را 
در بر خواهد داشت. بنابراين اين پژوهش با شناسايى ابعاد و عوامل 
ابعاد  ارزيابى  و  سنجش  به  شهرى،  اجتماع هاى  تاب آورى  بر  مؤثر 

تاب آورى در محله هاى منطقه 9 شهر تهران مى پردازد.
مبانى نظرى

تغيير،  سريع،  بهبود  بازيابى،  توانايى  لغات،  فرهنگ  در  تاب آورى 
ترجمه  ارتجاعى  و  فنرى  خاصيت  همچنين  و  كشسانى  شناورى، 
شده است (ليو2000:23،٢). در واقع تاب آورى به توانايي يك شيء 

1. Soltani
2. Leeuw

تحت تاثير  آنكه  از  پس  خود،  اصلي  ساختار  و  شكل  بازيابي  براي 
نيروهاي خارجي تغيير شكل يافته، داللت دارد. در مطالعات شهرى، 
تاب آورى عمدتًا اشاره به ظرفيت بهبود در برابر فجايع طبيعى مانند 
زلزله، سيل و جنگ دارد (استر٣، 2006: 2). بايستى اشاره نمود كه 
به  بحران  مديريت  و  شهرسازى  مباحث  به  تاب آورى  مبحث  ورود 
مثابه تولد فرهنگى جديد است. عبارت هايى چون "جوامع تاب آور و 
پايدار"، "ايجاد جوامع تاب آور" به صورت معمول در مقاالت علمى 
و برنامه هايى عملياتى استفاده مى شوند. اين در حالى است كه برخى 
مى كنند  ياد  شهرسازى  تحوالت  در  جديدى  الگوى  عنوان  به  آن  از 
(مكاينتر2002،۴: 47). اين واژه به  عنوان پلى براى پركردن خأل هاى 
بين كاهش خطر باليا و سازگارى با تغييرات محيطى است. در واقع 
واژه تاب آورى به مفهومى برمى گردد كه به راحتى مى تواند با تمامى 
مراحل و بخش هاى سوانح و مديريت بحران ارتباط پيدا كند و از 
آن براى دستيابى به راه حل هايى جهت رفع پيچيدگى هاى مفهومى 
مفاهيم؛  جمع بندى  در  شود.  استفاده  محققان  سؤاالت  به  پاسخ  و 
انعطاف  قابليت  برگشت پذيرى،  فرآيندمحورى،  سازگارى،  پويايى، 
هستند  تاب آورى  تعريف  در  اساسى  كليدواژه هاى  پيش بينى،  و 

(عبداللهى،1394).
شهر تاب آور

شهرهاى تاب آور شهرهاى آماده هستند. در شرايط غيرمنتظره، يك 
اقدامات  نياز  صورت  در  مى دهد،  پاسخ  سرعت  به  تاب آور  شهر 
ادامه  خود  كار  به  خطر  شرايط  وجود  با  و  مى دهد  انجام  را  مناسب 
به  برگشتن  براى  بيشتر  توانايى  درازمدت  در  تاب آورى  مى دهد. 
حالت اول در اثر شوك وارده به سيستم و توانايى براى انطباق با 
تغييرات ظريف در طول زمان همزمان با توسعه شهر تعريف شده 
شهرى  تاب آور  شهر  واقع  در  نمچك۵، 2010: 7).  و  است (كالرك 
است كه در آن باليا به كمترين ميزان رسيده است، زيرا مردم آن در 
قوانين  از  كه  زيرساخت هايى  و  منظم  خدمات  با  محله هاى  و  خانه 
ساختمانى معقول پيروى مى كنند؛ بدون آنكه در آن به خاطر كمبود 
اراضى مناسب، خانه سازى هاى بى قاعده بر روى دشت هاى سيل خيز 
محلى  دولت هاى  داراى  باشد.  گرفته  صورت  شيب دار  زمين هاى  و 
3. Stehr
4. McEntire
5. Clark and Nemecek
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فراگير، صالح و پاسخگو است كه دغدغه شهرنشينى پايدار را دارد. 
مى افتد  اتفاق  آسيب ديدگى  و  مير  و  مرگ   كمترى  تعداد  همچنين 
(افضلى  مى دهد  روى  كمترى  ارتباطى  مشكالت  و  ناهماهنگى  و 
مؤلفه هاى  داراى  كه  است  شهرى  تاب آور  شهر  گروه،23:1394). 
آمادگى، استحكام، سازگارى، پايدارى و دوام باشد. در حقيقت شهر 
انساني  جوامع  و  كالبدي  سيستم هاى  از  پايدار  شبكه اى  تاب آور، 
شهر  طبيعي  و  شده  ساخته   مؤلفه هاى  كالبدي،  سيستم هاى  است. 
ارتباطات  زيرساخت ها،  ساختمان ها،  جاده ها،  شامل  كه  هستند 
خاك،  آب،  مسيرهاي  همچنين  و  انرژي  تأمين  تأسيسات  و 
بدون  شهر  هستند.  طبيعي  سيستم هاى  و  جغرافيا  توپوگرافي، 
آسيب پذير  بسيار  حوادث  برابر  در  تاب آور  كالبدي  سيستم هاى 
تاب آور  شهرهاى  در  همكاران،101:1390).  و  (صالحى  بود  خواهد 
در برابر حوادث، برنامه ريزى و مديريت حوادث به گونه اى است كه 
حداقل تلفات انسانى و خسارات اقتصادى بر شهر تحميل شود و 
سالمت  و  زندگى  معيشت،  استمرار  از  الزم  حمايت هاى  و  حفاظت 
شهروندان صورت گيرد. هويت جمعى و امنيت و پايدارى اجتماعى 
در اين گونه شهرها فرصت تعامل و روابط دوجانبه را بين شهروندان 
ميسر مى سازد و شهر را در هنگام و پس از بروز باليا به صحنه اى 
براى رقم خوردن سرنوشت مشترك بدل مى كند. در بعد برنامه ريزى، 
يكپارچگى در سياست گذارى و راهبرى توسعه شهر امكانى را فراهم 
تعيين  شده  اساسى  جهت گيرى هاى  پرتو  در  برنامه ريزان  تا  مى كند 
نسبت به كاربست اصول تاب آورى شهر در برابر حوادث اقدام كنند 

(عبداللهى،1394). 
بايد  كمتري  ساختمان هاى  تاب آور،  شهرهاي  در  بنابراين 
واژگون شوند؛ خانوارها و مشاغل كمتري در معرض ريسك قرار 
گيرند؛ تلفات و جراحات كمتري بايد وجود داشته باشد؛ اختالالت 
و  (واله  بپيوندد  وقوع  به  بايد  كمتري  ناهماهنگى هاى  و  ارتباطاتي 

كامپانال١،2002: 12).

روش
(پرسشنامه)  ميدانى  و  تحليلى  توصيفى-  روش  از  مقاله  اين  در 
استفاده شده است. جامعه آمارى اين تحقيق را كارشناسان و مديران 

1. Vale and Campnella

شهرى و نخبگان حوزه برنامه ريزى شهرى تشكيل مى دهند. 30 نفر 
(نمونه گيرى  نمونه  به عنوان  پاسخگو  و  دسترس  در  متخصصان  از 
جمع آورى  ابزار  به عنوان  پرسش نامه اى  انتخاب شده  اند.  هدفمند) 
انجام  اكسل  نرم افزار  استفاده  با  محاسبات  و  شد   طراحى  داده ها 
پنج  ليكرت  طيف  بسته  پرسش هاى  با  مذكور  پرسشنامه  گرديد. 
و  ابعاد  از  استفاده  با  شده  تهيه  پرسشنامه  گرديد.  تهيه  مقياسى 
تهيه   (2 شماره  (جدول  قبلى  تحقيقات  در  شده  ذكر  شاخص هاى 
قرار  حوزه  اين  متخصصان  و  اساتيد  اختيار  در  سپس  و  است  شده 
به  توجه  با  پاسخگويان  گرديد.  تأييد  پرسشنامه  روايى  و  گرفت 
شاخص هاى ذكر شده به ابعاد بيان شده در طيف ليكرت از يك تا 
پنج نمره دادند. سپس ميانگين اين نمرات به صورت ماتريس اوليه 
استفاده گرديد. جهت سنجش پايايى پرسشنامه از آلفاى كرونباخ در 
نرم افزار spss   استفاده شده است. كه مقدار آن 0/725 به دست 
آمده است. با توجه به اينكه باالتر از  0,7 بدست آمده است پايايى 

پرسشنامه تأييد مى شود. 
محالت  در  تاب آورى  ابعاد  بررسى  جهت  تحقيق  اين  در 
براى  و  شد  استفاده    TOPSIS مدل  از  تهران   9 منطقه  هشت گانه 
اعمال وزن به ابعاد جهت رتبه بندى محالت و جهت تعيين اهميت 
شانون  آنتروپى  رتبه بندى  تكنيك  از  معيارها  و  ابعاد  از  يك  هر 

استفاده شد.
تكنيك TOPSIS يكى از كاراترين روش هاى تصميم گيرى چند 
معياره (MADM) بوده و الگوريتمى براى اولويت بندى گزينه ها بر 
اساس شباهت هايشان به راه حل ايده آل محسوب مى شود كه اولين 
بار توسط هوانگ و يون در سال 1981 ارائه شد. به طور خالصه در 
 m*n موضوع مورد مطالعه براساس يك ماتريس ،TOPSIS روش
كه داراى m گزينه و n شاخص يا معيار است، مورد ارزيابى قرار 

مى گيرد، مراحل انجام مدل TOPSIS شامل مراحل زير است:
مقياس  اختالف  رفع   – شاخص ها  ماتريس  تشكيل   -
– شناسايى  معيارها  يا  شاخص ها  براى  وزن  – محاسبه  شاخص ها 
شاخص  هر  فاصله  محاسبه   – ايده آل  غير  و  ايده آل  راه حل هاى 
نزديكى  محاسبه   – ايده آل  غير  و  ايده آل  راه حل هاى  به  نسبت 
مقدار  اساس  بر  گزينه ها  كردن  – مرتب  ايده آل  حل  راه   تا  نسبى 
محالت  رتبه بندى  از  پس   .(265-286 (كالنترى:1391،   +C
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هشت گانه منطقه 9 تهران بر اساس شاخص هاى تاب آورى، نتايج 
حاصل از مدل TOPSIS در قالب نقشه در نرم افزار GIS  ارائه شده 

و در نهايت با اعالم نتايج، پيشنهاداتى ارائه شد.
منطقه 9 شهردارى تهران از شمال به خيابان آزادى و بزرگراه 
مخصوص كرج، از جنوب به خيابان آذرى، ميدان شير و بزرگراه 
امام)،  يادگار  بزرگراه  (امتداد  شهيدان  خيابان  به  شرق  از  فتح، 
خيابان هاى امام زاده عبداهللا و شبيرى و از غرب به مسيل كن منتهى 
مى شود و با مناطق 2 و 5 از شمال، 10 و 17 از شرق، 18 از جنوب 
و 21 در غرب همسايگى دارد. در وضع موجود منطقه 9 شهردارى 

تهران داراى 2 ناحيه و 8 محله است.
درصد   2/8 حدود  در  يعنى  هكتار   1966 منطقه،  وسعت 
مساحت تهران و جمعيت آن در سال 1390 برابر با 158516 نفر 
بوده است. مساحتى در حدود 655 هكتار كه تنها 263 هكتار آن 
جريان  شهرى  فشرده  زندگى  دارد،  اختصاص  مسكونى  كاربرى  به 
دارد. در اين بخش شهرى، جمعيتى با تراكم ناخالص متوسط 266 
در  مسكونى  خالص  متوسط  تراكم  دارند.  سكونت  هكتار  در  نفر 
منطقه 9 باالى 652 نفر در هكتار است. اين بخش شهرى، جمعيتى 
با تراكم ناخالص متوسط دارد. وجود پهنه هاى وسيع بافت فرسوده 
به ويژه در كاربرى مسكونى از ويژگى هاى بارز اين منطقه است. هر 
چه از قسمت شمالى به بخش هاى جنوبى منطقه نزديك تر مى شويم، 
مسكونى  كوچك تر  عرصه هاى  فراوانى  و  فرسودگى  شدت  بر 
افزوده مى شود. ريزدانگى و كوچكى قطعات، فقدان برنامه از پيش 
و  بى دوام  ساختمانى  مصالح  از  استفاده  اراضى،  كاربرى  انديشيده 
از  بارگذارى،  براى  الزم  محاسباتى  و  فنى  مالحظات  رعايت  عدم 
ريزش  مى روند.  شمار  به   9 منطقه  مسكونى  بافت هاى  مشخصات 
ساختمان ها و حتى كوچه ها باعث شده است كه اين منطقه يكى از 
مناطق آسيب پذير در مقابل مخاطرات احتمالى باشد، كه در صورت 
وقوع حوادث، افزون بر خسارت سنگين مالى، جان هزاران انسان 
ساكن در منطقه در معرض خطر قرار مى گيرد (آمود،1385). تعداد 
در  تهران  شهر   9 منطقه  محله هاى  از  يك  هر  مساحت  و  جمعيت 

جدول شماره (1) ذكرشده است.

جدول 1. مشخصات محالت هشت گانه منطقه 9 تهران

مساحت (هكتار) جمعيت محله
85 17808 استاد معين

103 31765 دكتر هوشيار

57 20640 شهيد دستغيب

130 19899 امام زاده عبداهللا
77 20944 مهرآباد جنوبى
93 22646 شمشيرى

90 23381 سرآسياب مهرآباد

144 1433 فتح
مأخذ: (واحد آمار و اطالعات شهردارى منطقه 9 تهران،1390).

نقشه 1. موقعيت جغرافيايى منطقه 9 تهران و محالت هشت گانه آن

يافته ها
پژوهش هاى  و  تحقيقات  از  شده  استخراج  شاخص هاى  و  ابعاد 
مرتبط با تاب آورى شهرى جهت رتبه بندى محالت هشت گانه منطقه 
شاخص  از:  است  عبارت   كه   ،«TOPSIS» مدل  اساس  بر  تهران   9
شاخص  كالبدى،  ساختارى-  شاخص  زيرساختى،  شاخص  اجتماعى، 

نهادى و شاخص اقتصادى، در جدول شماره 2 نمايش داده است.
مرحله اول: اولين قدم از فرآيند مدل TOPSIS، تشكيل ماتريسى از 

شاخص هاى كمى و كيفى(ابعاد) است (جدول 3).
مرحله دوم: ابعاد مورداستفاده در جدول شماره (3) داراى مقياس هاى 
اندازه گيرى متفاوتى است. در اين صورت بايد نسبت به رفع اختالف 
مقياس ابعاد اقدام كرد. ازاين رو، در اين پژوهش از روش نرم اقليدسى 
براى نرمال سازى ابعاد، استفاده  شده است كه فرمول آن به صورت 

زير است (عابدينى و كرپمى،58:1394).
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جدول 2. مؤلفه ها و شاخص هاى تاب آورى
مؤلفه ها تعريف ابعاد مفهوم

ميزان مشاركت مردم، درك محلى از خطر، خدمات مشاوره اى، 
آمادگى و آموزش الزم، ارتباطات، كيفيت زندگى، درس پذيرى از 
تجارب، آگاهى و دانش، رشد جمعيت، واكنش در مقابل سوانح و 

تمايل به كمك

از تفاوت ظرفيت هاى اجتماعى، در واكنش مثبت نشان دادن، انطباق 
با تغييرات و حفظ رفتار سازگارانه و بازيابى يافتن از سوانح به دست 

مى آيد. عى
تما

اج

رى
ب آو

تا

شريان هاى حياتى (برق، آب، گاز)، تأسيسات عمومى (بيمارستان ها، 
آتش نشانى)، تأسيسات شهرى (ابنيه فنى، معابر پل ها و تونل ها)، 
تأسيسات خطرناك، دسترسى به معابر اصلى، كيفيت حمل ونقل، 

مراكز حياتى و مهم

بررسى سيستم هاى فيزيكى و زيرساختى مثل خطوط لوله و جاده ها 
همچنين وابستگى آن ها به زيرساخت هاى ديگر تى

ساخ
زير

انسجام محالت (محله محورى)؛ فرم محله، بافت و كالبد محله، تراكم 
محيط ساخته شده، كيفيت و قدمت بنا، كاربرى زمين، ظرفيت پناهگاه، 

ارتفاع ساختمان_ها، فضاهاى باز، مقاومت ساختمان

ارزيابى واكنش جامع و ظرفيت بازيابى بعد از سانحه مانند پناهگاه ها، 
واحدهاى مسكونى و زيرساختى. ى-

تار
ساخ

دى
كالب

عملكرد شوراها، نيروهاى آموزش ديده و داوطلب، وضعيت رابطه 
ساكنين محله با نهادهاى محلى، دسترسى به اطالعات، تخصيص 
عادالنه منابع، قوانين و آئين نامه ها، نحوه مديريت يا واكنش به 

سوانح، نحوه مديريت، مسئوليت پذيرى مسئولين

حاوى ويژگى هاى مرتبط با كاهش خطرپذيرى، برنامه ريزى و تجربه 
سوانح قبلى است و به وسيله ظرفيت جوامع براى كاهش خطر، اشتغال 

افراد محلى در كاهش خطرپذيرى تحت تأثير قرار مى گيرد.

دى
نها

امنيت، پايدارى و ثبات اقتصادى، نرخ رشد، پويايى و تنوع اقتصادى، 
وضعيت اشتغال و ميزان درآمد، مالكيت، احياى دوباره فعاليت هاى 

اقتصادى بعد از سانحه، رضايتمندى از درآمد، تسهيالت مالى، 
كارآفرينى، بخش خصوصى، وضعيت اشتغال

واكنش و سازگارى افراد و جوامع به طورى كه آن ها را قادر به 
كاهش خسارت هاى بالقوه ناشى از سوانح سازد. دى

صا
اقت

مأخذ:  UN/ISDR,2005و Cutter et al,2010 و مباركى و همكاران،1394
جدول 3. ماتريس اوليه شاخص هاى تاب آورى بر اساس پاسخ پرسش شوندگان

زيرساختى نهادى اجتماعى اقتصادى ساختارى-كالبدى
بعد   

 محله 
4 3 4 4 2 استاد معين

4 3 4 3 4 دكتر هوشيار

3 1 2 2 1 فتح

3 2 3 2 4 امام زاده عبداهللا

2 3 1 2 3 سرآسياب مهرآباد

3 2 3 2 2 مهرآباد جنوبى

2 3 2 3 2 شهيد دستغيب

1 3 1 2 3 شمشيرى

(1)

نتايج حاصل از نرمال سازى شاخص ها در جدول شماره (4) آمده است.
ارزش  و  اهميت  داراى  استفاده  مورد  ابعاد  كه  آنجا  از  سوم:  مرحله 

2

1
/

m

ij ij ij
i

r X X
=

= å
به  بايد  تفاوت ها  اين  بردن  بين  از  براى  بنابراين  نيستند،  يكسانى 
در  را  وزن ها  اين  و  كرد  اقدام  نظر  مورد  ابعاد  براى  وزن  محاسبه 
در  نمود.  ضرب   (4 جدول  (در  شده  مقياس  اختالف  رفع  ماتريس 
اين تحقيق محاسبه وزن ابعاد با استفاده از تكنيك آنتروپى شانون 



 193 TOPSIS بذرافكن و همكاران/ ارزيابى ابعاد تاب آورى در محالت منطقه 9 شهر تهران با استفاده از تكنيك

صورت گرفته است (جدول 5).
بعد    ،0/3 وزن  داراى  اجتماعى  بعد  پژوهش  نتايج  براساس 
ساختارى- كالبدى داراى وزن 0/22، بعد زيرساختى داراى وزن 
وزن  داراى  نهادى  بعد  و  وزن 0/14  داراى  اقتصادى  بعد   ،0/19
0/13 است. در اين ميان بعد اجتماعى و نهادى، به ترتيب داراى 

بيشترين و كمترين وزن نسبت به ساير ابعاد تاب آورى هستند.
ماتريس نرمال شده وزنى ابعاد در جدول شماره (6) آمده است.

ايده آل  غير  و    (+A) ايده آل  راه حل  مرحله  اين  در  چهارم:  مرحله 
به  وزنى  شده  نرمال  ماتريس  طريق  از  ابعاد،  از  هريك  براى   (-A)

دست مى آيد (جدول 7).   
A+1 = 1MAX{ V+1 , V+2 , V+3 ... V+N}  (2)

A+1 = 1MIN{ V-1 , V-2 , V-3 ... V-N}  (3)
 (+A) مرحله پنجم: در اين مرحله فاصله هر بعد با راه حل ايده آل
مى گردد.  محاسبه  ابعاد  به  توجه  با   (-A) ايده آل  غير  راه حل  و 
فاصله هر بعد با راه حل ايده آل به وسيله S+ و فاصله هر معيار با 
راه حل غير ايده آل S- نشان داده  شده است. جدول شماره (8 و 9) 

(كالنترى،282:1391).

جدول 4. ماتريس نرمال شده ابعاد

زيرساختى نهادى ساختارى-كالبدى اقتصادى اجتماعى بعد 
 محله      

0/485071 0/4082 0/51639 0/544331 0/25198 استاد معين

0/485071 0/4082 0/51639 0/40824 0/50395 دكتر هوشيار

0/36380 0/1361 0/25819 0/27216 0/12599 فتح

0/36380 0/2722 0/38729 0/27216 0/50395 امام زاده عبداهللا

0/24253 0/4082 0/12909 0/27216 0/37796 سرآسياب مهرآباد

0/36380 0/2722 0/38729 0/27216 0/25198 مهرآباد جنوبى

0/24253 0/4082 0/25819 0/40824 0/25198 شهيد دستغيب

0/12126 0,4082 0/129099 0/27216 0/37796 شمشيرى
جدول 5. وزن ابعاد با استفاده از تكنيك آنتروپى شانون

زيرساختى نهادى اجتماعى اقتصادى ساختارى-كالبدى شاخص

0/19 0/13 0/31 0/14 0/22 وزن
جدول 6. ماتريس نرمال شده وزنى

زيرساختى نهادى ساختارى-كالبدى اقتصادى اجتماعى بعد 
 محله      

0/095363 0/0547 0/15899 0/078798 0/05464 استاد معين
0/095363 0/0547 0/15899 0/059099 0/10927 دكتر هوشيار
0/071522 0/0182 0/079496 0/039399 0/02732 فتح
0/071522 0/0364 0/11924 0/039399 0/10927 امام زاده عبداهللا
0/047681 0/0547 0/03974 0/039399 0/08196 سرآسياب مهرآباد
0/071522 0/0364 0/11924 0/039399 0/05464 مهرآباد جنوبى
0/047681 0/0547 0/079496 0/059099 0/05464 شهيد دستغيب
0/023841 0/0547 0/03974 0/039399 0/08196 شمشيرى
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(4)

(5)

مرحله ششم: در اين مرحله براى محاسبه نزديكى نسبى تا راه حل 
ايده آل مى توان از فرمول شماره 6 استفاده كرد.

(6)

چه  هر  است.  نوسان  در  يك  و  صفر  بين  همواره  مقدار   
داراى  موردنظر  واحد  يا  مركز  باشد،  نزديك تر  يك  به  آن  مقدار 

برترى بيشترى نسبت به ساير موارد است.
در مرحله هفتم محالت هشت گانه منطقه 9 شهر تهران را بر اساس 
C+ به ترتيب نزولى مرتب مى كنيم. هرچه مقدار C+ بزرگ تر باشد، 

بهترين راه حل ايده آل محسوب مى شود.

جدول 7. راه حل هاى ايده آل و غير ايده آل

زيرساختى نهادى ساختارى-كالبدى اقتصادى اجتماعى ابعاد
0/09536 0/0546 0/15899 0/07889 0/10927  راه حل هاى ايده آل 
0/02348 0/0182 0/03974 0/03939 0/02731 راه حل هاى غير ايده آل 

جدول 8.  فاصله ابعاد با راه حل ايده آل

+S+ زيرساختى نهادى ساختارى-كالبدى اقتصادى اجتماعى بعد
محله      

0/054637 0 0 0 0 0/0029852 استاد معين
0/0197 0 0 0 0/00038 0 دكتر هوشيار

0/128396 0/000568 0/00132 0/006319 0/00155 0/006716 فتح
0/063504 0/000568 0/003321 0/001579 0/00155 0 امام زاده عبداهللا
0/137081 0/002273 0 0/0142191 0/00155 0/0007463 سرآسياب مهرآباد
0/083773 0/000568 0/0003321 0/0015799 0/00155 0/0029852 مهرآباد جنوبى
0/109391 0/002273 0 0 /0063196 0/00038 0/0029852 شهيد دستغيب
0/14708 0/005115 0 0/014219 0/000155 0/0007463 شمشيرى

جدول 9.  فاصله ابعاد با راه حل غير ايده آل

+S+ زيرساختى نهادى ساختارى-كالبدى اقتصادى اجتماعى بعد
محله      

0/151531 0/005115 0/001328 0/014219 0/00155 0/007463 استاد معين
0/166637 0/005115 0/001328 0/014219 0/00038 0/006716 دكتر هوشيار
0/06207 0/00227 0 0/001579 0 0 فتح
0/125068 0/002273 0/00033 0/006319 0 0/006716 امام زاده عبداهللا
0/069872 0/000568 0/001328 0 0 0/002985 سرآسياب مهرآباد
0/098344 0/002273 0/0003321 0/006319 0 0/000746 مهرآباد جنوبى
0/067906 0/00568 0/001328 0/001579 0/00038 0/000746 شهيد دستغيب
0/065679 0 0/001328 0 0 0/002985 شمشيرى
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جدول 10. رتبه بندى نهايى محالت هشت گانه منطقه 9 شهر تهران بر 
اساس مقدار

رتبه نهايى مقدار  محله

2 0/73 استاد معين

1 0/89 دكتر هوشيار

7 0/32 فتح

3 0/66 امام زاده عبداهللا

6 0/33 سرآسياب مهرآباد

4 0/54 مهرآباد جنوبى

5 0/38 شهيد دستغيب

8 0/30 شمشيرى

نقشه 2. خروجى مدل TOPSIS جهت رتبه بندى محالت منطقه 9 شهر 
تهران براساس ابعاد تاب آورى

اولويت بندى  نهايى (جدول 10)،  رتبه بندى  جدول  نتايج  طبق 
ميزان  لحاظ  به  تهران  شهر  منطقه 9  هشت گانه  محالت  از  يك  هر 
تاب آورى مشخص  شده است. براين اساس محله هاى دكتر هوشيار 
و استاد معين به ترتيب با ضريب 0/89 و 0/73  در رتبه اول و 

دوم و محله شمشيرى با ضريب 0/30 در آخرين رتبه قرار دارد. 
منطقه  9 شهر تهران به دليل جايگاه جغرافيايى از سويى داراى 
نقش دروازه اى براى شهر و از سويى پهنه اى وسيع از كسب وكارهاى 
صنعتى شهر بوده است. هم  زمان باوجود فرودگاه مهرآباد، عملكرد 
دروازه اى منطقه را تقويت و موجب پديد آمدن كاربرى هاى بزرگ 
مقياس شده است. از همين رو با نگاهى با محدوده به منطقه مى توان 
ديد قطعات درشت دانه زمين با كاربرى هاى صنعتى و توليدى در  

نيمه غربى و جنوبى آن غالب است. سكونت در مجاورت فرودگاه و 
پهنه هاى صنعتى از نفوذپذيرى كمتر، برخوردارى كمتر از خدمات 
در  غالب  ويژگى هاى  اين  مى برد.  رنج  بيشتر  فرسوده  بافت هاى  و 
است.  مشهودتر  سرآسياب  و  شمشيرى  فتح،  محالت  در   9 منطقه 
همچنين از مهم ترين داليلى كه باعث شده اين محالت در بدترين 
محالت  اين  ساكنان  بودن  مهاجر  به  مى توان  بگيرند  قرار  وضعيت 
به ويژه محله فتح اشاره كرد، اكثراً ساكنان آن مهاجران افغان هستند 
كه در كارگاه هاى صنعتى ناحيه مشغول مى باشند و احساس تعلق 
باعث  وضعيت  اين  بالطبع  و  دارند  خود  سكونت  محل  به  كمترى 

آسيب پذيرى محله در برابر مخاطرات طبيعى مى شود.   
نتيجه گيرى 

به  طبيعى  سوانح  به  نسبت  تاب آورى  افزايش  و  تحليل  امروزه 
حوزه اى مهم و گسترده تبديل شده است، به طورى كه در حال حاضر 
از حركت هم زمان و متقابل توسعه پايدار و مديريت سوانح به سمت 
افزايش تاب آورى بحث مى شود. تاب آورى شهرى بر آمادگى در برابر 
بالياى شديد، كاهش آسيب پذيرى و افزايش ظرفيت انطباقى تأكيد 
محالت  تاب آورى  وضعيت  بررسى  پژوهش،  اين  از  هدف  مى كند. 
هشت گانه منطقه 9 شهر تهران مى باشد كه در پنج بعد اجتماعى، 
اندازه گيرى  نهادى  و  اقتصادى  زيرساختى،  كالبدى،   – ساختارى 
شاخص هاى  ارزيابى  به  شانون  آنتروپى  روش  با  ابتدا  بنابراين  شد. 
در  شاخص ها  نسبى  اهميت  اساس،  براين  شد.  پرداخته  تاب آورى 
 ،0/31 اجتماعى  از:  عبارت اند  تهران  شهر   9 منطقه  محله  هشت 
ساختارى – كالبدى 0/22،  زيرساختى 0/19، اقتصادى 0/14 و 
مورد  ابعاد  ميان  از  گفت  مى توان  كل  در  مى باشد.   0/13 نهادى 
تبيين  در  ابعاد  ميان  در  را  تأثير  بيشترين  اجتماعى  بعد  مطالعه، 
ميزان  اينكه  از  قبل  به عبارت ديگر  است.  داشته  تاب آورى  ميزان 
و  تبليغات  ميزان  افراد،  اقتصادى  وضعيت  ساختمان،  استحكام 
مثل  متغيرهايى  باشند،  داشته  تأثير  و...  دولتى  نهادهاى  آمادگى 
مهارت  ميزان  آن،  برابر  در  منطقى  واكنش  و  زلزله  وقوع  از  آگاهى 
افراد و ميزان دانش و سرمايه اجتماعى آنان است كه نقش اول را در 
ميزان تاب آورى بازى مى كند. لذا عامل مهمى كه باعث عدم حركت 
زيرساخت هاى  نبود  و  كافى  آگاهى  عدم  است،  تاب آورى  به سوى 
مناسب در اين زمينه است، ازاين رو مسئله تاب آورى در سيستم هاى 
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شهرى، الزم و ضرورى است. بااين حال نبايد از ساير معيارها غافل 
بود. منطقه 9 شهر تهران با برخوردارى از ويژگى هاى خاص ازجمله 
باال بودن تراكم جمعيتى، تمركز فعاليت هاى صنعتى و حمل ونقل به 
ويژه در نيمه غربى آن، موقعيت ويژه زمين شناسى و وجود گسل هاى 
تهران  خطر  معرض  در  و  حساس  مناطق  جمله  از  منطقه،  پيرامون 
ناشى از رخداد زلزله است. با توجه به تراكم و تمركز جمعيت، وجود 
بافت هاى فرسوده در اكثر محالت آن؛ معابر كم عرض و كاستى هاى 
موجود در سيستم هاى پاسخگويى و مقابله با سوانح، در برخورد با 
سوانح طبيعى آسيب پذير خواهد بود و افزايش تاب آورى در منطقه 
به ويژه در قسمت شرقى و جنوب شرقى منطقه كه مناطق مسكونى 
است.  اهميت  حائز  بسيار  گرفته اند،  قرار  محدوده  اين  در  اكثراً 
ازاين رو، اتخاذ راهكارهاي مديريت بحران جامعه محور، توانمندسازي 
شهروندان و استفاده از توان و مشاركت مردمي براي مقابله با سوانح 
طبيعي مانند زلزله و افزايش تاب آورى شهري بسيار مهم است. با 
دنبال  به  پژوهش  اين  كه  اصلى  سؤال  مطرح شده  مباحث  به  توجه 
 9 منطقه  محالت  وضعيت   » كه  است  اين  بود  آن  به  پاسخگويى 
شهر تهران از لحاظ معيارها و شاخص هاى تاب آورى به چه صورت 
است؟» در اين راستا  از مدل تصميم گيرى TOPSIS  جهت رتبه بندى 
محالت منطقه 9 شهر تهران به لحاظ شاخص هاى تاب آورى استفاده  
محله  تاپسيس،  مدل  از  با استفاده  شده  انجام  محاسبات  طبق  شد. 
امام   ،0/73 مقدار  با  معين  استاد   ،0/89 مقدار  با  هوشيار  دكتر 
دستغيب 0/38،  شهيد  جنوبى 0/54،  مهرآباد  عبداهللا 0/66،  زاده 
سرآسياب مهرآباد 0/33، فتح 0/32 و شمشيرى 0/30 رتبه بندى 
محله  تاب آورى؛  ارزيابى  شاخص  پنج  براساس  نتيجه  در  شده اند. 
نسبت به ساير محالت منطقه  دكتر هوشيار  و محله استاد معين 
9 داراى وضعيت مناسب ترى نسبت به ساير محله هستند و محله 
مقابل  در  تاب آورى  لحاظ  به  را  وضعيت  بدترين  فتح  و  شمشيرى 
بحران ها و آسيب ها دارد. لذا در جهت حركت به سوى شهر تاب آور، 
و  مادى  سرمايه گذارى هاى  از  فراتر  بايد  آتى  سرمايه گذارى هاى 
راه حل هاى فنى روند، نيازمند توسعه سرمايه هاى انسانى، اجتماعى، 
ظرفيت نهادى و همكارى بين سازمانى است. براى افزايش تاب آورى 

در محله هاى مورد مطالعه، موارد زير پيشنهاد مى گردد:
و  فرسوده  ساختمان هاى  مقاوم سازى  جهت  در  قوانين  اعمال   -

افزايش ضريب ايمنى در ساخت وسازهاى جديد
- ايجاد مشوق ها و جرائم جهت افزايش تاب آورى

- ارزيابى ايمنى همة مكان هاى عمومى مانند مدارس و تأسيسات 
درمانى و ارتقاء آن ها در صورت لزوم

- به روز نگهداري اطالعات مربوط به مخاطرات و آسيب پذيرى ها 
در سطح محالت

وقوع  هنگام  در  محله ها  آسيب پذيرى  ميزان  بررسى  و  مطالعه   -
بحران، به ويژه زلزله و تهيه نقشه هاى آسيب پذيرى محله ها

براي  يكپارچه  مديريت  و  داخلى  ادارات  ميان  هماهنگى  ترويج   -
كاهش خطرپذيري

- استفاده از دانش، نوآورى و آموزش براى ايجاد فرهنگ امنيت و 
تاب آورى در جامعه.
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