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Abstract
Background and objective: Crises provide very short time to make decisions by creating unexpected and unstable conditions. Lack of preparation 
before crises, can lead to widespread negative consequences such as disorder, fragility, disintegration, instability, threat to values and conflict. 
In the last two dec ades, the issue of resiliency has been addressed due to the dramatic increase in damages caused by over concentration of 
people and resources in urban areas. Resilience is a multifaceted concept, so planning for physical resilience can be considered as one of the 
most important factors in reducing the effects of hazards. However, there are still serious ambiguities in the detailed explanation of physical 
resilience criteria and the importance and priority of each of them, which has led to a s erious problem in determining planning priorities in 
urban development plans. Therefore, the aim and endeavor of this research is to state the most important criteria of physical resilience and then 
determine their importance. In this way, it will help to redefine the priorities in resiliency planning in the management of the country’s cities.
Method: This research is applied in terms of essence and descriptive-analytical in terms of method with using quantitative IAHP method. 
Documentary studies, exploratory interviews and the results of the expert panel were used in data collection. 
Findings: This research, after reviewing various texts and sources and the opinions of professors and urban pl anning professionals, h as 
explained seventeen criteria of physical resilience in three levels and five fields and has determined the coefficient of preference and priority 
of action in urban development plans.
Conclusion: Creating the change in the state of physical resilience, requires long-term planning, application of urban planning and architectural 
technical criteria, significant investment and continuous monitoring of executive results, which in many cases is beyond the capacity of urban 
administrations. Therefore, by formulating a specific action plan, the criteria that cause the most damage if ignored should be prioritized for correction 
and implementation. However, the importance of other criteria should not be neglected.
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چكيده
زمينه و هدف: بحران ها با ايجاد شرايط غيرمنتظره و ناپايدار، فرصت و ز مان بسيار كوتاهى براى تصميم گيري در اختيار مى گذارند. فقدان آمادگى الزم پيش از پديدار 
شدن چنين وضعيتى، مى تواند منجر به نتايج منفى گسترده  چون بى نظمى، شكنندگى، ازهم گسيختگى، بى ثباتى، تهديد ارزش ها، ستيز و نزاع گردد. در دو دهه اخير، 
موضوع تاب آورى به دليل افزايش چشمگير خسارات ناشى از تمركز فزاينده مردم و منابع در مناطق شهرى، مورد توجه قرار گرفته است. تاب آورى مفهومى چند 
وجهى است، ليكن برنامه ريزى براى تاب آورى كالبدى را مى توان به عنوان يكى از مهم ترين عوامل در كاهش اثرات مخاطرات دانست. با اين حال هنوز در تبيين 
دقيق معيارهاى تاب آورى كالبدى و  ميزان اهميت و درجه ارجحيت هر يك از آن ها، ابهامات جدى وجود دارد كه اين مسأله به مشكلى جدى در تعيين اولويت هاى 
برنامه ريزى در طرح هاى توسعه شهرى منجر گرديده است. از اين  رو هدف و تكاپوى اين پژوهش، تبيين مهم ترين معيارهاى تاب آورى كالبدى و سپس تعيين ضريب 

اهميت و ارجحيت آن ها مى باشد تا از اين راه به بازتعريف اولويت ها در برنامه ريزى تاب آورى در مديريت شهرهاى كشور كمك نمايد.
روش: اين تحقيق به لحاظ ماهيت كاربردى و به لحاظ روش، توصيفى ـ تحليلى و با بهره گيرى از روش  كّمى IAHP مى باشد. همچنين در جمع آورى داده ها از مطالعات 

اسنادى، مصاحبات اكتشافى و نتايج پنل خبرگان استفاده شده است.
يافته ها: اين پژوهش پس از بررسى متون و منابع مختلف و نظرات اساتيد و حرفه مندان شهرسازى، 17 معيار اصلى تاب آورى كالبدى را در سه سطح و پنج زمينه، 

تدوين و سپس، ضريب ارجحيت و اولويت اقدام در طرح هاى توسعه شهرى را تعيين نموده است.
نتيجه گيرى: ايجاد تغيير در وضعيت تاب آورى كالبدى، مستلزم برنامه ريزى درازمدت، اعمال ضوابط فنى شهرسازى و معمارى، سرمايه گذارى قابل توجه و پايش 
مداوم نتايج اجرايى است كه در بسيارى موارد خارج از توان مديريت هاى شهرى مى باشد. از اين رو بايستى با تدوين يك برنامه اقدام مشخص، معيارهايى كه بى توجهى 

به آن ها، بيشترين خسارات را به بار مى آورند را در اولويت اصالح و اجرا قرار داد. با اين وجود به هيچ عنوان نبايد از اهميت ساير معيارها غفلت نمود.
كليدواژه ها: تاب آورى، بحران، آسيب پذيرى، تاب آورى كالبدى، فرايند تحليل سلسله مراتبى بهبود يافته

◄ استناد            فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): توبچى ثانى، على؛ محمدى، محمود؛ ميرزايى، محمدرضا؛ توبچى ثانى، اميرحسين. (زمستان، 1401)، 
ارزيابى اهميت معيارهاى تاب آورى كالبدى بافت هاى فرسوده شهرى با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبى بهبود يافته (IAHP). فصلنامه د           انش 

پيشگيري و مد           يريت بحران، 12 (4)،422-407.
* - اين مقاله، بخشى از نتايج طرح پژوهشى «برنامه ريزى در بحران؛ تبيين راهنماى عمل مديران و برنامه ريزان شهرى در مواجهه با بحران هاى آينده» است كه در بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس در سال هاى 

1-1400 صورت پذيرفته است.
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مقدمه
چرخه هاى  و  مهاجرت  شهرى،  بازآفرينى  سريع،  شهرنشينى  امروزه 
شهرى  مناطق  كه  هستند  متنوعى  عوامل  از  بخشى  تنها  اقتصادى 
نه تنها  جوامع،   .(2022 همكاران١،  و  (زنگ  مى باشند  مواجه  آن  با 
پيچيده و به هم مرتبط شده اند، بلكه بسيار آسيب پذير و در معرض 
سرعت  به  متفاوت،  يا  جديد  تهديدهاى  و  هستند  زياد  مخاطرات 
اين  در   .( 1398 (بوبيون،  مى كنند  بروز  مضاعف،  اثرات  طريق  از 
عصر، سوانح و بالياى ناشى از مخاطرات، زندگى ميليون ها نفر در 
چالش  با  را  توسعه  و  است  داده  قرار  تأثير  تحت  را  جهان  سراسر 
روبرو ساخته است (محقق، 1391: 109). اين مخاطرات، سيستم هاى 
شهرى را پيچيده تر ساخته اند. در شهرهايى  با اقتصادهاى نوظهور كه 
شهرنشينى سريع را تجربه مى كنند و از برنامه ريزى و سيستم هاى 
موضوع  اين  مى برند،  رنج  ناكافى  شهرى  خدمات  و  ضعيف  نهادى 

بسيار داراى اهميت مى باشد (زنگ و همكاران ، 2022).
على رغم تالش هاى فراوان صورت گرفته در بسيارى از كشورها 
براى كاهش خطرپذيرى و آثار منفى باليا، خطرپذيرى بسيارى از 
آن ها در حال افزايش است. با توسعه بيشتر كشورها، آسيب پذيرى 
آن ها در حال كاهش است اما نه به اندازه اى كه افزايش قرار گرفتن 
 .(109  :1391 (محقق،  نمايد٢  جبران  را  مخاطرات  معرض  در 
و  اجتماعى  فعاليت هاى  و  جمعيتى  تراكم  و  زيرساخت ها  تمركز 
اقتصادى، شهرها را در معرض آسيب پذيرى بيشترى قرار داده است  
به  عبارتى،  به   .(92  :2011 ميرامونتس٣،  بونگارد،  (ايخورست، 
مرور كه جمعيت جوامع انسانى بيشتر شده است و ساخت و سازها 
احتمالى  خسارات  ميزان  يافته اند،  گسترش  شهرى  محدوده هاى  و 
پديده هاى بحرانى، به نسبت پيشرفت در فراهم آوردن راه هاى دفاع 
و مقابله افزايش بيشترى پيدا كرده اند (روكا، ويالرس۴، 2008 ن قل 

در سلطانى حبيب، ذاكر حقيقى، 1395).
سريعى  شهرنشينى  فرآيند  اخير  دهه  شش  طى  جهان  واقع  در 
را تجربه مى كند. به طورى كه در سال 1950، حدود 30 درصد از 
به  سال 2014  در  نسبت  اين  كه  بوده اند  شهرنشين  جهان  جمعيت 

1. Zeng et al, 2022
2.  - گزارش جهانى خطرپذيرى باليا

 UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) - 2009
3. Eichhorst, Bongardt, Miramontes, 2011
4. Roca, Villares, 2008

54 درصد رسيده است (عشقى چهار برج، نظم  فر، 1398: 128). 
بر اساس برآورد سازمان ملل، در سال 2030 بيش از 60 درصد 
 :2013 (ديلمان۵،  كرد  خواهند  زندگى  شهرها  در  جهان  جمعيت 
در  جهان  جمعيت  از  درصد   70 ا ز  بيش   2050 سال  تا  و   ،(17
به روز  براى  دالر  تريليون ها  به  كه  كرد  خواهند  زندگى  شهرها 
رسانى و بهبود زيرساخت ها در يك دوره كوتاه نياز است (زنگ و 
همكاران، 2022). بر اين بستر، مناطق شهرى كه اكثريت جمعيت 
جهان را در خود جاى داده اند و عالوه بر عملكرد به عنوان گره هاى 
در  هم  و  تئورى  در  هم  نوآورى،  براى  مكان هايى  و  منابع  مصرف 
بدل  بحران ها  برابر  در  تاب آورى  براى  آزمايشگاه هايى  به  عمل 

شده اند (ميرو، نيول، استالتز۶، 2016: 38)
كاهش  و  انسان گرا  مطلوب  فضاى  ايجاد  چهارچوب،  اين  در 
فزاينده مخاطرات طبيعى و غير طبيعى در شهرهاى كنونى از جايگاه 
چرا  قاجارى: 1398).  اصغرى  مقدم،  است (زند  برخوردار  خاصى 
به  توجه  بدون  نسلى،  بين  تمدنى  سرمايه  يك  عنوان  به  شهر  كه 
مخاطرات نمى تواند در مسير صحيح توسعه پايدار قرار گيرد. عدم 
توجه به اين واقعيت مهم را شايد بتوان مهم ترين غفلت راهبردى در 
برنامه ريزى شهرى قلمداد نمود. به همين خاطر در دهه هاى اخير كه 
انباشت سرمايه هاى انسانى اقتصادى در شهرها افزايش چشمگيرى 
يافته است، مديريت بحران و كاهش خطرپذيرى باليا، به موضوعى 
و   (389  :1395 رفيعيان،  (مطهرى،  است  شده  تبديل  مهم  بسيار 
پيش بينى و برنامه ريزى براى كاهش خطر باليا به  منظور حفاظت 
سالمت،  و  معيشت  كشورها،  و  شهرها  محلى،  جوامع  افراد،  مؤثر 
و  اكوسيستم  و  اقتصادى  و  اجتماعى  دارايى هاى  فرهنگى،  ميراث 
در نتيجه تقويت تاب آورى آن ها موضوعى بسيار فورى و اساسى 

مى باشد (كريم لو، استاد تقى زاده، محقق، 1394، 10).
مشابه  بسيار  جهات  از  نيز،  ايران  كشورمان  شرايط  بررسى 
جمعيتى  آمارهاى  بررسى  سو،  يك  از  مى باشد.  جهانى  فرايندهاى 
درصد  حدود 32  از  ايران  شهرنشين  جمعيت  نسبت  مى دهد  نشان 
از  درصد   74 حدود  به   1335 سال  در  ميليونى   19 جمعيت  از 
با  و متناظر  رسيده  در سال 1395  ميليونى آن  حدود 80  جمعيت 
5. Dieleman, 2013
6. Meerow, Newell, Stults, 2016
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آن در اين مدت تعداد شهرها، از 201 شهر به 1245 شهر افزايش 
اساس  بر  ديگر،  سوى  از   .(1396 ايران،  آمار  (مركز  است  يافته 
جهان  كشورهاى  آسيب پذيرترين  جمله  از  ايران  موجود،  آمارهاى 
تعداد   ،2008 تا   1975 زمانى  دوره  در  مى باشد.  سوانح  برابر  در 
24 سانحه١ بزرگ در جهان اتفاق افتاده است كه تلفات انسانى هر 
يك از آن ها بيش از ده هزار نفر بوده است. از 24 سانحه بزرگ 
مذكور، سه سانحه در ايران پديد آمده است (محقق، 1391: 109). 
بر اساس آمارهاى ارائه شده از سوى سازمان هالل احمر، 90 درصد 
قرار  طبيعى  حوادث  از  ناشى  خطرات  معرض  در  كشور  جمعيت 
دارند (شهابى و همكاران٢، 2012 نقل در دلشاد، طبيبيان، حبيبى، 
1400: 56). همچنين از بين 41 بالى طبيعى ثبت شده، بيش از 
30 مورد آن در ايران سابقه وقوع دارد. سهم ايران از تلفات ناشى 
از وقوع بالياى طبيعى در جهان، بيش از 6 درصد است، در حالى 
كه ايران تنها يك درصد از جمعيت جهان را در خود جاى داده است 
(رياحى، قادرمرزى، 1396). همچنين كشور ما در حال توسعه و 
صنعتى شدن مى باشد كه اين موضوع خود بر گسترش ابعاد و وجوه 

آسيب پذيرى دامن مى زند.
با وجود اين وضعيت، به نقش شهرسازى و تأثير آن در برابر 
سوانح طبيعى و كاهش آسيب هاى آن توجه كافى نشده است. اين 
در حالى است كه عمده آسيب هاى سوانح در شهرها ناشى از عدم 
به كارگيرى  با  و  است  بوده  شهرسازى  معيارهاى  و  اصول  رعايت 
تمهيدات فنى الزم مى توان اقدامات پيشگيرانه و مؤثرى در كاهش 
به  تاب آورى  واژه  ورود  شرايطى،  چنين  در  داد.  انجام  آسيب ها 
برابر  در  جديد  فرهنگى  تولد  عنوان  به  مى توان  را  امروزه  مباحث 
واكنش هاى پيرامون زندگى انسان ها و كاهش خطر سوانح در نظر 

گرفت (خيراللهى، 1394: 52).
در نتيجه، كاهش ميزان آسيب پذيرى و ارتقاء ميزان تاب آورى 
اقداماتى  مهم ترين  جمله  از  طبيعى  سوانح  برابر  در  شهرها  كالبدى 
قرار  توجه  مورد  طراحى  و  برنامه ريزى  در  مى بايست  كه  است 
و  حال  پيش  روى  بحرانى  روندهاى  بررسى  براى  تالش  گيرند. 
آينده، با هدف كاهش مخاطرات و آسيب پذيرى ها (اعم از فيزيكى، 
اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى) و در نتيجه، كاهش آثار منفى 
1. Disaster
2. Shahabi et al, 2012

توسعه  و  رشد  در  مهمى  تأثيرات  مى تواند  شهرها،  در  به ويژه  آن ها 
كشور و استفاده بهينه و بيشينه از امكانات ملى، منطقه اي و محلى 

داشته باشد.

پيشينه 
طور  به  مختلف  كشورهاى  در  تاب آورى  حوزه  در  تحقيقات  ميزان 
در  شهرى  تاب آورى  به  محققين  توجه  است.  متفاوت  توجهى  قابل 
دوره هاى مختلف، ارتباط تنگاتنگى با پيشينه توسعه و بالياى تجربه 
بررسى ها   .(2022 هو٣،  مو،  (كنگ،  دارد  كشورهايشان  توسط  شده 
نشان مى دهد تحقيقات منتشر شده در مورد تاب آورى شهرى تا سال 
2009 بسيار محدود و پراكنده است و تمركز آن عمدتًا بر كاهش 
بين  تاب آورى  فكرى  پايگاه  مى باشد.  آسيب پذيرى  ارزيابى  و  خطر 
پارادايم  تغيير  يك  و  است  يافته  توسعه   2014 و   2010 سال هاى 
سمت  به  اطمينان  قابليت  و  استحكام  بر  مبتنى  رويكردهاى  از 
ساالنه  انتشار  روند  نهايت،  در  است.  داده  رخ  سازگارتر  رويكردهاى 

طى پنج سال گذشته به سرعت رشد كرده است (شريفى۴، 2020).
با اين وجود، اكنون در حال تجربه يك «رنسانس تاب آورى» 
در  شهرها  تاب آورى  افزايش  بر  فزاينده اى  تأكيد  به ويژه،  هستيم. 
مواجهه با شهرنشينى بى سابقه و تغييرات آب و هوايى وجود دارد 
(ميرو، نيول، استالتز، 2016: 46). دليل افزايش نرخ رشد پايگاه 
دانش اين حوزه در پنج سال گذشته را مى توان با تأكيد روزافزون 
بر اهميت تاب آورى شهرى در اسناد سياستى عمده اى مانند اهداف 
خطر  كاهش  براى  سنداى  چارچوب  ملل،  سازمان  پايدار۵  توسعه 

باليا و دستور كار شهرى جديد توضيح داد (شريفى، 2020).
حوزه تاب آورى كالبدى، در اين سال ها، مورد تاكيد و توجه 
نظرى  حوزه  پردازش  كوتاه  نسبتًا  عمر  وجود،  اين  با  است،  بوده 
بسترهاى  در  هم  آن  بحران ها،  وسيع  گستره  مقابل  در  تاب آورى، 
زمانى ـ مكانى مختلف، خألهاى فراوانى را به ويژه در منابع فارسى، 
قابل طرح و بررسى نموده است. يكى از اين خألها، تبيين روشن 
معيارهاى تاب آورى كالبدى و مهم تر از آن، ارزيابى اهميت و برترى 
اين معيارها، به منظور جهت گيرى و برنامه ريزى صحيح طرح هاى 

3. Kong, Mu, Hu, G. 2022
4. Sharifi, 2020
5. SDGs: Sustainable Development Goals
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در  مى باشد.  شهرى  مديريت هاى  عمل  راهنماى  همچنين  و  توسعه 
اندك پژوهش هاى انجام شده به ويژه در ارتباط با ارزيابى اهميت 
واقعيت هاى  از  زيادى  حد  تا  نتايج  كالبدى،  تاب آورى  معيارهاى 
اجرايى به دور بوده اند و يافته هاى آن  تحقيق ها را غيرقابل استفاده 
و  خأل  اين  امكان،  حد  تا  كه  است  آن  بر  پژوهش  اين  است.  كرده 

نقيصه را برطرف نمايد.
و  جديد  روشى   IAHP روش  اين كه  به  توجه  با  ديگر  سوى  از 
در مسير تكميل روش پيشين است، بهر ه گيرى و استفاده از آن در 
منابع فارسى شهرسازى، تاكنون انجام نشده است و اين پژوهش از 

اين حيث، بديع مى باشد.

روش 
و  تاب آورى  مفاهيم  در  مداقه  و  بررسى  ضمن  پژوهش،  اين  در 
سپس  و  كالبدى  تاب آورى  اصلى  وجوه  تبيين  به  آسيب پذيرى، 
تعيين ميزان ارجحيت آن ها پرداخته مى شود. بدين منظور بايستى 
استخراج  و  پيشين  تحقيقات  و  منابع  جامع  مطالعه  به  يك سو  از 
اوليه و تدقيق معيارهاى تاب آورى كالبدى پرداخت و از سوى ديگر 
مدل هاى  از  استفاده  با  و  شهرسازى  حرفه مندان  نظرات  به  رجوع  با 
تصميم گيرى چند معياره١، اولويت هاى مداخله براى تاب آور ساختن 
بافت هاى فرسوده را تبيين نمود تا از اين راه، كمك شايانى به حل 
از  نمود.  شهرى  مديريت هاى  منابع  و  زمان  محدوديت هاى  چالش 
لحاظ  به  و  كاربردى  ماهيت  و  هدف  لحاظ  به  تحقيق  اين  اين رو 
است.  كّمى  مدل هاى  از  بهره گيرى  با  و  تحليلى  ـ  توصيفى  روش، 
و  اسنادى  مطالعات  يافته اندوزى،  روش  از  داده ها  جمع آورى  براى 
شده  استفاده  پرسش نامه  و  اكتشافى  مصاحبات  نيز  و  كتابخانه اى 

است. 
به منظور بررسى يكپارچه معيارها و ارزيابى نحوه  تاثيرگذارى 
آن ها بر شرايط تاب آورى كالبدى بافت هاى فرسوده شهرى از روش 
فرايند تحليل سلسله مراتبى بهبود يافته (IAHP) استفاده شده است. 
برخى از محدوديت هاى مقايسه هاى AHP با  اين روش، به نحوى 
تعداد معيارهاى زياد و مشكالت ضرايب ناسازگارى باال را برطرف 

مى نمايد. 

1. MCDM: Multi-Criteria Decision Making

پيرامون دليل انتخاب فرايند تحليل سلسله مراتبى بهبود يافته 
براى اين پژوهش، بايستى گفت: در شرايطي كه معيارهاي گوناگون 
همسو نيستند، تصميم گيري بايد در فضايي چند بُعدي انجام گيرد. 
در چنين شرايطي روش هاي ارزيابي چند معياره مورد استفاده قرار 
مي گيرند (زبردست، 1380: 12). فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي 
از مهمترين روش هاي ارزيابي كمّي سناريوهاي (گزينه  هاي) پيش  
مى باشد (توپچى  كيفي)  و  انتظارات (كمي  و  اهداف  مقابل  در  رو 
براى  انسان  مغز  تحليل  اساس  بر  روش  اين   .(99  :1389 ثانى، 
مسائل پيچيده و فازى (فازى در درك٢ و فازى در معنى٣) پيشنهاد 
گرديده است و نسبت فازى بودن را از طريق يك ساختار رده اى 
مى كند.  اندازه گيرى  زوجى  مقايسات  صورت  به  مراتبى)  (سلسله 
ساختار  براى  جمع پذير  و  خطى  تابع  يك  اساس  بر  تكنيك  اين 
رده اى مورد استفاده قرار مى گيرد (اصغرپور، 1388: 299). برخي 
از مزاياي اين روش را مي توان سادگي، انعطاف پذيري، سازمان دهي 
كارگيري  به  امكان  كيفي،  و  كّمي  از  اعم  معيارها  مراتبي  سلسله 
دانست  گزينه ها  نهايي  رتبه بندي  امكان  و  ذينفع  گروه هاي  نظرات 
شكل هاى  به  سلسله مراتبى  تحليل  فرايند   .(1384 (قدسي پور، 
ـ  معيار  ـ  هدف  معيار 2-  ـ  هدف  ساختارهاى 1-  مانند  مختلفى 
زيرمعيار 3- هدف ـ معيار ـ گزينه 3- هدف ـ معيار ـ زيرمعيار 
ـ گزينه طراحى مى گردد كه در اين پژوهش از ساختار اول يعنى 

هدف ـ معيار بهره گرفته شده است.
با اين حال در رويكرد فرآيند تحليل سلسله مراتبى، تكميل يك 
ماتريس مقايسه (CM)ا۴، بسيار دشوار است. به بيانى ديگر در روش 
AHP  سنتى هنگامى كه تعداد معيارها زياد شود مقايسات زوجى 

نيز بيشتر مى گردد و در نتيجه، پاسخگويى به صورت زوجى براى 
خبرگان، سخت و در بسيارى از موارد دچار تناقض و ناسازگارى 

مى باشد. 
لى و همكاران در سال 2013، داليل CM ناسازگار را تحليل 
روش  از  استفاده  با  را  (IAHP)ا۵  يافته  بهبود   AHP يك  و  كردند 
مرتب سازى و رتبه بندى پيشنهاد نمودند. نتايج مقايسه اين دو روش 
حل  براى   IAHP كه  مى دهد  نشان   MATLAB شبيه سازى  توسط 
2. perception
3. meaning
4. comparison matrix
5.   Improved Analytical Hierarchy Process
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مسائل تصميم گيرى چند معياره و برآوردن الزامات سازگارى، در 
زمانى  كه تعداد عناصر يا عوامل مؤثر، 5 يا بيشتر باشد مناسب تر 
نتايج  نيز  واقعى  پرسشنامه هاى  از  حاصل  آمارى  نتايج  است. 
شبيه سازى را تأييد مى نمايد. با افزايش تعداد عناصر، توزيع وزن 
مقايسه  ماتريس هاى  اما  است،   AHP نتايج  مشابه   IAHP توسط 
ساخته شده با روش AHP نياز نسبت سازگارى (CR)ا١ را برآورده 

نمى سازند (لى و همكاران٢، 2013: 318).
روش  يك  و  شده  اصالح  پرسشنامه  يك  شامل   ،IAHP روش 
مناسب براى تعيين ماتريس مقايسه است. براى حل مشكالت پيش 
گفته، در پرسشنامه بهبود يافته، پيشنهاد شده است تا همه عوامل، 
بر اساس اهميت مرتب گردند (همان، 315). در اين روش، پس از 
تعيين مجموعه معيارها، امتيازدهى اوليه به معيارها توسط خبرگان 
بر اساس طيف 1 تا 10 به صورت گسسته صورت مى پذيرد كه به 
مقايسات  ماتريس  آن  از  پس  مى گيرد.  تعلق    ui امتياز  معيار  هر 

زوجى بر اساس روابط ذيل تشكيل مى شود:
aij= max (ui-uj ,1)  if ui ≥ uj

aij=1/(uj-ui)               if   ui < uj

اين روش در مقايسه با AHP ساده مزايايى دارد كه از آن جمله 
مى توان به موارد زير اشاره نمود:

براى •  كه  ترتيباتى  دليل  به  روش  اين  مقايسات:  در  سازگارى 
پديد  سازگار  هميشه  ماتريس  يك  مى كند،  ايجاد  معيارها 
مى آورد. مطالعات شبيه سازى اين روش بيانگر آن است كه در 
زمان تعدد معيارها، وزن حاصل با اين روش، هم راستا با روش 

AHP ساده خواهد بود.

اثربخشى استخراج اطالعات: از آنجا كه IAHP نيازى به تصميم • 
در  مى توان  ندارد،  زوجى  مقايسه  فرآيند  انجام  براى  گيرنده ها 

هزينه هاى انسانى و زمان صرفه جويى نمود.
راحتى در عمل: در اين روش، مقايسه زوجى به صورت مستقيم • 

پرسش نامه  كردن  ُپر  در  راحتى  بنابراين  نمى گيرد،  انجام 
مقايسات، باعث نتايج بهتر و دقيق تر مى شود.

در اين پژوهش ضمن اخذ نظرات خبرگان شهرسازى، معيارهاى 
تاب آورى كالبدى، تدوين شد و نحوه  ارتباط آن ها تعريف  گرديد. 
1. consistency ratio
2. Li et.al, 2013

در انتخاب جامعه خبرگانى سه معيار اصلى دارا بودن تخصص الزم 
(كارشناسى ارشد و دكتراى رشته مرتبط)، كفايت دانش (آشنايى 
با مباحث تاب آورى) و تجربه قابل قبول در تهيه طرح هاى توسعه 
از  پس  مبنا،  اين  بر  است.  گرديده  نفر  انتخاب 12  مبناى  شهرى، 
موضوع  كالبدى،  تاب آورى  معيارهاى  از  اوليه  چك ليست  تهيه 
متخصصين،  نظر  اجماع  با  و  شد  گذاشته  بحث  به  خبرگان  پنل  در 
مهمترين معيارها و تناسب موضوعى آن ها تعيين گرديد. سپس با 
به  وزن دهى  مراتبى،  سلسله  تحليل  فرايند  مدل  چارچوب  به  توجه 
دودويى  مقايسات  جداول  قالب  در  و  فردى  صورت  به  معيارها، 
انجام گرفت. از اين رو پس از شناسايي عناصر تأثيرگذار و تعيين 
معيارها، وزن نرمال (ضريب اهميت٣) هر يك از معيارها، محاسبه 
گرديده است. توضيح آن كه پس از اخذ نظرات كارشناسان در قالب 
پرسش نامه هاى امتيازدهى اوليه معيارها، از ميانگين هندسى آن ها در 
محاسبات استفاده شده است. بديهى است كه ميانگين هندسى، دقت 
و  درست نمايي۴  وضعيت   بررسى  مى بخشد.  ارزيابى  به  را  باالترى  
تعيين ضريب ناسازگاري به عنوان عامل مميز ميزان خطا، گام آخر 
فرايند تحليل سلسله مراتبى بوده است كه خطاي عدم سازگاري۵، 
هيچ گاه نبايد از 0/1 بيشتر باشد. در روش IAHP، ماتريس تشكيل 
مقايسات  محاسبات  در  همچنين  بود.  خواهد  سازگار  هميشه  شده 
نرم افزار  از  نهايى،  نرمال  وزن  و  اهميت  ضريب  تعيين  و  زوجى 

Expert Choice استفاده شده است.

مبانى نظرى 
1-تاب آورى 

خسارات  چشمگير  افزايش  علت  به  تاب آورى  اخير،  دهه  دو  در 
ناشى از سوانح، به صورت گسترده در علوم مختلف جهت كاهش 
خطرپذيرى سوانح۶ مورد توجه قرار گرفته است (دفتر كاهش ريسك 
اخير،  ساليان  در  واقع،  در   .(8  :1394 متحد،  ملل  سازمان  بالياى 
بوده  تكامل  و  رشد  حال  در  بحران  مديريت  راهبردهاى  و  رويكردها 
محيطى،  مخاطرات  مديريت  با  مرتبط  پژوهش هاى  بيشتر  و  است 
تاب آورى  ارتقاى  به  خسارات  و  تلفات  كاهش  از  را  خود  رويكرد 
3. importance 
4. likelihood
5. inconsistency
6. DRR: Disaster Risk Reduction
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 :1397 فالحى،  حسينى،  امينى  (اصالنى،  داده اند  تغيير  جوامع 
418). به عبارتى رويكرد عمده در مديريت بحران، گذار از توجه به 
آسيب پذيرى با محور قرار گرفتن ديدگاه جامع تر تاب آورى مى باشد. 
در حقيقت، توجه به مديريت آسيب هاى ناشى از بحران، نمى تواند 
همين  به  و  باشد  بحران  چالش هاى  با  مقابله  براى  كاملى  رويكرد 
مفهومى  كه  جوامع  برگشت پذيرى  و  تاب آورى  بر  امروزه  منظور 

غنى تر و دربردارنده راه كارهاى اثر بخش ترى است، تأكيد مى شود. 
تاب آورى يك مفهوم چند وجهى است و هنوز تعريف ]واحد[ 
جهانى براى آن وجود ندارد (شريفى، 2020). اين در حالى است 
كه تصميم گيران اساسًا نمى توانند اصول قابل توجهى از تاب آورى 
اينكه  مگر  كنند،  اعمال  شهرى  طرح هاى  و  برنامه ها  اجراى  در  را 
تعريف عملياتى روشن از آن در اختيار داشته باشند (لك، گركانى، 
سيد١، 2020). در ارتباط با ابزارها و روش هاى ارزيابى تاب آورى 
نيز كمبود جدى وجود دارد كه اين خود، چالشى مهم و البته فرصتى 
(ريبيرو،  مى باشد  مورد  اين  در  آينده  جامع  مطالعات  توسعه  براى 
عنوان  به  اوالً  تاب آورى  وجود  اين  با   .(2019 گونكالوس٢، 
چارچوبى براى تفكر و ثانيًا به عنوان يك موضوع مرتبط در توسعه 
بين المللى و مطالعات شهرى در نظر گرفته مى شود (برنامه اسكان 
بشر ملل متحد٣، 2017: 9). لغت تاب آورى۴ ريشه در زبان التين 
دارد. اگرچه اين واژه براى مدت طوالنى در روانشناسى، پزشكى و 
مهندسى مورد استفاده قرار گرفته است، اما به طور گسترده به بوم 
شناس سى. اس. هالينگ و ادبيات مربوط به تغييرات محيطى جهانى 
نسبت داده مى شود. تاب آورى، ظرفيت يك اكوسيستم براى حفظ 
هالينگ  توسط  اختالل  رفع  و  خود  اساسى  عملكردى  ويژگى هاى 

توضيح داده شده است (زنگ و همكاران، 2022، 13).
اكولوژيكى  مفهوم  يك  عنوان  به  استفاده  از  پس  مفهوم  اين 
توسط هالينگ در سال 1973، در سيستم هاى اجتماعى و كالبدى به 
وسيله ادگر (1997)، در سيستم هاى اجتماعى اكولوژيكى به وسيله 
بركيس و فولك (1998)، در سيستم  هاى زوجى انسانى ـ محيطى 
تيرنى  به  وسيله  مدت  كوتاه  سوانح  در  و  كارپنتر (2001)  توسط 
(1997) توسعه يافته است (رضايى و رفيعيان، 1389: 123). با 
1. Lak, Garakani, Seyed, 2020
2. Ribeiro, Goncalves, 2019
3. UN-Habitat, 2017
4. resilience

اين وجود، اكثر چهارچوب ها و شاخص هاى رسمى توسعه يافته براى 
بالياى  و  خطرات  كاهش  ادبيات  چارچوب  در  به شدت  تاب آورى 
ابزارهاى  و  برنامه ها  گزارش ها،  كه  حالى  در  دارند،  قرار  طبيعى 
تكميل  براى  را  اقتصادى  و  اجتماعى  سياسى،  عناصر  مختلف، 
نوسال۵،  (پيتل،  افزوده اند  موضوع  اين  به  موجود  چهارچوب هاى 
2016: 1). با توجه به اينكه شهرها موجوداتى چند بُعدى هستند و 
شكنندگى نيز چند وجهى است، تعريف تاب آورى در بافت شهرى 
بايد شامل بينش هايى از حرفه ها و رشته هاى متعدد باشد (همان: 3). 

به هر رو، تاب آورى به شكل هاى ذيل تعريف شده است:
ظرفيت سازمانى براي زنده ماندن، انطباق و رشد در برابر تغيير • 

و عدم اطمينان (پتيت و همكاران۶، 2013).
معرض •  در  جامعه  يا  محلى  جوامع  سيستم،  يك  «توانايى 

و  مخاطره  يك  آثار  رفع  و  جذب  و  مقاومت  براى  مخاطرات 
شكل  به  و  ق بول  قابل  زمان  طى  آن  وقوع  از  پس  بازسازى 
و  ساختارها  احياء  و  حفظ  جمله  از  گوناگون  طرق  از  كارآمد 
بالياى  ريسك  كاهش  (دفتر  ضرورى»  و  اساسى  كاركردهاى 

سازمان ملل متحد، 1394: 8).
تاب آورى يكى از مفاهيم حياتى براى عملياتى سازى پايدارى • 

و  اجتماعى   عدالت  اجتماعى،  اهداف  از  مجموعه اى  كه  است 
كمال زيست محيطى را دنبال مى كند. تاب آورى يك چارچوب 
است  پديده هايى  نشان دهنده  كه  است  مدل سازى  و  مفهومى 
مى نمايند  تسهيل  را  هنجارى  پايدارى  اهداف  به  دستيابى  كه 

(طبيبان، موحد٧، 2016: 2089).
«توانايى سيستم» يا «ظرفيت جامعه» براى «مقاومت و مقابله»، • 

و  عملكرد»  از  قبولى  قابل  سطح  «حفظ  تنش ها»،  با  «تطبيق 
مى دانند  سانحه»  از  پيش  شرايط  به  سريع  بازگشت  «قابليت 
(ادگر، 2000، اِما، 2001، هنسترا و همكاران، 2004،  كوتوم، 
فالحى،  حسينى،  امينى  اصالنى،  در  نقل   ،2015٨ الجابرى، 

.(420 :1397
يا •  شهر  يك  توانايى  مفهوم  اين  تا ب آورى٩،  اتحاديه  نظر  به 

5. Patel, Nosal, 2016
6. Pettit et al, 2013
7. Tabibian, Movahed, 2016
8. Adger, 2000, EMA, 2001, Henestra, et al, 2004, Kutum, Al jaberi, 2015
9. Resilience Alliance
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و  ساختار  هويت،  حفظ  با  آشفتگى  جذب  براى  شهرى  سيستم 
فرآيندهاى كليدى است (پلى، راواگنان، ريچى١، 2022).

با •  مقابله  توانايى  مستلزم  كه  است  سيستم  ويژگى  تاب آورى 
مسيرهاى  با  همسويى  به  مى تواند  حال  اين  با  مى باشد.  شوك 

پايدارى كمك نمايد (شريفى، 2020).
اين مفهوم، به پايدارى روابط درونى يك سيستم و توانايى آن • 

پويا  و  ثابت  عناصر  و  متغيرها  تغييرات  جذب  و  تحليل  براى 
تأكيد دارد (جبارين٢، 2013: 220 نقل در ميرزايى، 1393).

به زعم برنامه اسكان بشر ملل متحد، تاب آورى شهرى توانايى • 
هر سيستم شهرى و ساكنانش، براى حفظ تداوم در خالل تمام 
به  گذار  و  مثبت  حال سازگارى  عين  در  و  تنش ها  و  شوك ها 

سوى پايدارى است (پلى، راواگنان، ريچى، 2022).
بر  كه  آسيب پذيرى  ديدگاه  برخالف  آورى،  تاب  ديدگاه  در 
نگاه هاى بيرون به درون سيستم تأكيد دارد، توجه به درون سيستم 
و قابليت بازآفرينى آن، سازوكارهاى يادگيرى، يكپارچگى اجزاء 
و ساير ويژگى هايى كه انطباق پذيرى سيستم را با هر گونه تغييرات 
(مطهرى،  مى گردد  تأكيد  مى دهد،  افزايش  محيطى  شوك هاى  و 
واكنش  بودن  پويا  دليل  به  آورى  تاب   .(390  :1395 رفيعيان، 
جامعه در برابر مخاطرات، نوعى آينده نگرى نيز به حساب مى آيد. 
اين مفهوم به گسترش گزينش هاى سياستى براى رويارويى با عدم 
قطعيت و تغيير هم كمك مى كند. لذا، افزايش تاب آورى در برابر 
سوانح مى تواند به ايجاد افزايش ظرفيت سازگارى و معيشت پايدار 
مانينا۴، 2006: 436  (گدسچالك٣، 2003: 5،  شود  منجر  جامعه 
نقل در عشقى چهار برج، نظم  فر، 1398: 129). به گفته ديويس، 
در جامعه تاب آور، از سانحه به عنوان فرصتى براى تغيير و تحوالت 
مثبت استفاده مى شود (دريسن، كواس، بامگارتنر۵، 2009 نقل در 

اصالنى، امينى حسينى، فالحى، 1397: 420).
بازيگران  و  رشته ها  لحاظ  با  تاب آورى  مفهوم  گفت  مى توان 
مى دهد  ادامه  خود  تكامل  به  پذيرفته اند،  را  مفهوم  اين  كه  ديگرى 
تاب آورى  تعاريف  مى افزايد.  آن  ظريف  تفاوت هاى  و  درك  به  و 

1. Poli, Ravagnan, Ricci, 2022
2. jabareen, 2013
3. Godschalk, 2003
4. Manyena, 2006
5. Derrisen, Quaas, Baumgartner, 2009

از  فراتر  چيزى  با  را  آن  كه  است  ويژگى هايى  شامل  اكنون  نيز 
مقاومت در برابر شوك يا بهبود عملكرد همراه مى سازد و پيچيدگى 
تعادل هاى جديد، كاهش آسيب پذيرى و شكوفايى فراتر از گذشته 

را در بر مى گيرد (پيتل، نوسال، 2016: 11).
مشابهت ها  همه  به رغم  تاب آورى  تعاريف  بررسى  مجموع،  در 
و تفاوت ها، حاكى از آن است كه اين تعاريف، عمدتًا به نحوى به 
تمامى  ميان  در  كرده اند.  اشاره  شكستگى»   بدون  «خمش  استعاره 
پايدارى،  استحكام،  عوامل  مختلف،  علوم  در  تاب آورى  مفاهيم 
مشترك  بازگشت،  توانايى  و  تغييرات  فشار  به  مثبت  واكنش 
مؤلفه  دو  داراى  را  تاب آورى  مى توان  ديگر  عبارت  به  مى باشند. 
ميزان  افزايش  و  آسيب پذيرى  كاهش  شامل  كه  دانست  اصلى 
انطباق پذيرى است. تاب آورى نه تنها ميزان توانايى جوامع را براى 
از  سيستم  ارتقاء  بلكه  مى دهد  افزايش  اوليه  شرايط  به  بازگشت 
طريق انطباق را نيز شامل مى گردد. دوره اى كه عدم اطمينان، غير 
قابل پيش بينى بودن و تغيير از ويژگى هاى اصلى جهان درحال رشد 
اختالالت،  با  مواجهه  براى  رويكردى  عنوان  به  تاب آورى  مى باشد 

غافلگيرى ها و تغييرات معرفى مى شود.
2- تاب آورى شهرى

ما اكنون در يك سياره شهرى زندگى  مى كنيم. تمركز فزاينده مردم و 
منابع در مناطق شهرى نشان دهنده اهميت حفظ و افزايش تاب آورى 
ياماگاتا۶،  (شريفى،  است  جهانى  پايدارى  به  دستيابى  براى  شهرى 
كه  هستند  وابسته اى  و  پيچيده  سيستم هاى  شهرها   .(177  ،2018
بسيار  تروريسم  و  طبيعى  خطرات  از  ناشى  تهديدات  برابر  در 
به  توجه  با   .(2081  :2016 موحد،  (طبيبان،  مى باشند  آسيب پذير 
فراوانى و شدت خطراتى كه مناطق شهرى را تهديد مى نمايند، عدم 
باشد (شريفى،  داشته  جدى  عواقب  مى تواند  شهرى  تاب آورى  ايجاد 

ياماگاتا، 2018، 177).
شكل هاى  به  هستند  مواجه  آن ها  با  شهرها  كه  آشفتگى هايى 
مختلفى بروز مى كنند و در نتيجه، تاب آورى شهرى مفهومى در حال 
به  شهرها  ملل، 2017، 5).  سازمان  اسكان  مى باشد (برنامه  تحول 
ميزان قابل توجهى در تغييرات اقليمى و سوانح طبيعى مؤثر هستند 
جمعيت  بر  ويرانگرى  اثرات  پديده ها،  اين  هم  نسبت  همان  به  و 

6. Sharifi, Yamagata, 2018
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در  اساسى  و  مهم  نقش  شهرها  همچنين  دارند.  شهرها  ساكنين  و 
اقليمى  تغييرات  و  انطباق پذيرى  افزايش  و  طبيعى  بالياى  كاهش 
(يوزوا،  شود  تقويت  م خاطرات  برابر  در  نقش  اين  بايد  كه  دارند 
زيمرمن١، 2012: 4 نقل در ميرزايى، 1393). درك اينكه شهرها 
و  هم  به  وابسته  پيچيده،  اكولوژيكى  اجتماعى  سيستم هاى  به عنوان 
يكپارچه عمل مى كنند، براى  فهم اين كه چگونه برنامه ريزى، توسعه 
و مديريت مبتنى بر تاب آورى مى تواند از زندگى، دارايى ها و تداوم 
عملكردها از طريق هرگونه شوك يا استرس محتمل محافظت كند، 

بسيار مهم مى باشد (برنامه اسكان سازمان ملل، 2017، 6).
مفهوم تاب آورى در شهرها از سال 2000 بيش از پيش مورد 
شده  محلى  دولت هاى  كار  دستور  وارد  و  است  گرفته  قرار  توجه 
است. در مجمع جهانى توسعه پايدار سازمان ملل در ژوهانسبورگ 
پايدار  شهر  يك  كه  گرديد  تأكيد  ديدگاه  اين  بر   ،(2002 (سال 
در  نقل  زيمرمن، 2012: 101  (يوزوا،  باشد  تاب آور  شهرى  بايد 
ميرزايى، 1393). اين مفهوم، به توانايى يك سيستم شهرى و همه 
شبكه هاى اجتماعى ـ اكولوژيكى و اجتماعى ـ  فنى تشكيل دهنده 
ـ  براى حفظ يا بازگشت سريع به  آن درمقياس هاى زمانى و مكانى 
عملكردهاى مطلوب در مواجهه با يك اختالل، سازگارى با تغيير 
را  آينده  يا  فعلى  انطباقى  ظرفيت  كه  سيستم هايى  سريع   تغيير  و 

محدود  مى نمايند، اشاره دارد (ميرو، نيول، استالتز، 2016: 45). 
براى  كه  است  شهرى  آور  تاب  شهر  جهانى،  بانك  نظر  از 
تأثيرات موجود و آتى آماده است و در نتيجه، بزرگى و شدت آن ها 
شهر  يك   (EEA) اروپا زيست  محيط  آژانس  مى كند.  محدود  را 
تاب آور را به عنوان يك اكوسيستم شهرى مى بيند كه پويا است؛ 
در  و  سازگار  روشى  به  انرژى  و  مواد  رهاسازى  و  تبديل  مصرف، 
دستيابى  و  سازگارى  و  مى شود  انجام  اكوسيستم ها  ساير  با  تعامل 
به كيفيت زندگى از طريق برنامه ريزى شهرى بهتر و سبزتر در آن 

انجام مى گردد (طبيبان، موحد، 2083-2016:2082 ).
براى  شهرى  سيستم  هر  توانايى  شهرى  تاب آورى  واقع،  در 
و  احتمالى  خطرات  همه  تأثير  برابر  در  سريع  بازيابى  و  مقاومت 
حفظ تداوم عملكردها مى باشد (مك گيل٢، 2020:  374). يك شهر 
و  كند  جذب  را  استرس  يا  شوك  گونه  هر  تا  است  آماده  تاب آور 
1. Yuzva & zimmermann, 2012
2. McGill, 2020

خود را بازيابى و در عين حال، عملكردها، ساختارها و هويت اصلى 
شكوفا  و  سازگار  مستمر،  تغييرات  با  مواجهه  در  و  نمايد  حفظ  را 
شود. ايجاد انعطاف پذيرى مستلزم شناسايى و ارزيابى ريسك هاى 
خطر، كاهش آسيب پذيرى و در نهايت، افزايش مقاومت، ظرفيت 
انطباق و آمادگى اضطرارى مى باشد (آى سى ال اى آى٣، 2019، 5). 
مى توان گفت اساس تاب آورى شهرى بر چهار ستون استوار است؛ 

مقاومت، بازيابى، تطبيق و تحول (ريبيرو، گونكالوس، 2019).
3-ابعاد و اهداف تاب آورى شهرى

بررسى نظرى تاب آورى شهرى نشان مى دهد كه تاب آورى مفهومى 
چند رشته اى است كه ابعاد مختلف شهر را در برمى گيرد (ميرزايى، 
چندگانه  ابعاد  به  توجه  شهرى،  تاب آورى  به  دستيابى  براى   .(1393
در  تاب آورى  ياماگاتا، 2018: 177).  (شريفى،  مى باشد  ضرورى  آن 
ابعاد مختلف به شناخت نحوه تأثيرگذارى وجوه اجتماعى، كالبدى، 
سوانح  برابر  در  انسانى  اجتماعات  مديريتى  نهادهاى  و  اقتصادى 
طبيعى مى پردازد (شيخى، رفيعيان، پيرى، 1396: 68). در ديدگاهى 
كرد:  تقسيم  بُعد  پنج  به  مى توان  را  شهرى  تاب  آورى  ابعاد  جامع، 
طبيعى، اقتصادى، اجتماعى، كالبدى و نهادى (ريبيرو، گونكالوس، 
2019). به نظر مى رسد براى داشتن دركى درست از تاب آورى شهرى 
مهمترين  اين رو  از  نمود.  تأكيد  ديدگاه ها  و  جنبه ها  تمام  بر  بايد 

اهداف تاب آورى شهرى را مى توان شامل موارد ذيل دانست:
و •  معيشت  انسان،  آسيب پذيرى  حداقل  تندرستى:  و  سالمتى 

اشتغال متنوع، تدابير كافى براى زندگى و سالمت انسان
اقتصاد و جامعه: هويت جمعى و حمايت متقابل، ثبات و امنيت • 

اجتماعى، امنيت اقتصادى
معرض •  در  قرارگرفتن  كاهش  اكوسيستم ها:  و  زيرساخت ها 

و  ارتباطات  حياتى،  خدمات  تداوم  آسيب پذيرى،  و  خطرات 
امكان جابه جايى قابل اعتماد

رهبرى و استراتژى: رهبرى و مديريت مؤثر، ذينفعان توانمند، • 
برنامه ريزى توسعه يكپارچه (مك گيل، 2020: 375).

3. ICLEI, 2019
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تصوير 1. چهار بعد از اهداف شهر تاب آور (منبع: همان: 375)

يافته ها
همان گونه كه پيشتر توضيح داده شد، هدف اصلى اين پژوهش از 
يك سو، تبيين مهمترين معيارهاى تاب آورى كالبدى است -كه از 
مصاحبات  نتايج  استخراج  نيز  و  تفصيلى  اسنادى  مطالعات  خالل 
اكتشافى با حرفه مندان و اساتيد شهرسازى به دست آمده است- و از 
سوى ديگر، ارجحيت ميان اين معيارها از طريق مقايسه هاى دودويى 
تحليل  فرايند  به  مربوط  پرسش نامه هاى  تدوين  مسير  از  كه  است 
در  مى گيرد.  قرار  ارزيابى  مورد   (IAHP) بهبود يافته سلسله مراتبى 
اين راستا ابتدا معيارهاى تاب آورى كالبدى تبيين  و نقش و ارتباط 
آن ها در تاب آورى مشخص مى گردد و سپس نتايج ارزيابى ارجحيت 

معيارها ارائه مى شود.
1-معيارهاى تاب آورى كالبدى

گذشته،  قرن  در  شهرى  مديريت  و  برنامه ريزى  اصلى  علل  از  يكى 
لزوم مقاوم سازى و پايدارى شهرها در برابر حوادث بوده است (روستا، 
ملل  سازمان  بشر  اسكان  «برنامه  سند  كه  آن گونه   .(127  :1389
به  شهرى،  تاب آورى  به  سنتى  رويكرد  در  مى كند،  پيشنهاد  متحد١» 
تاب آورى  اساس،  اين  بر  مى شود.  داده  ارجحيت  مهندسى  تاب آورى 
يك شهر به طور مستقيم به توانايى همه اجزاى كالبدى آن از جمله 
آسيب هاى  جذب  براى  نقل  و  حمل  زيرساخت هاى  و  ساختمان ها 
از  قبل  به  آن ها  وضعيت  سريع  ب ازسازى  و  خارجى  ضربه  از  ناشى 
شوك بستگى دارد. اين رويكرد يك نقطه شروع معتبر است و نبايد 

با تفكرات مبهم كنار گذارده شود (مك گيل، 2020: 374).

1. UN-Habitat

واكنش هر نوع بافت كالبدى شهرى در هنگام وقوع مخاطرات 
جهت  زيرساخت ها  ساكنان،  پناه گيرى  و  گريز  قابليت هاى  در 
كمك رسانى، چگونگى بازسازى و حتى اسكان موقت، تأثير مستقيم 
دارد. لذا دامنه تأثير اين ويژگى ها نه تنها در طراحى ساختمان ها، بلكه 
در مديريت شهرى، برنامه ريزى شهرى و مديريت بحران نيز گسترده 
 شده است (روستا، 1389: 139). بررسى ميزان آسيب ها و صدمات 
ناشى از سوانح در شهرها حكايت از آن دارند كه آسيب هاى وارده، 
برنامه ريزى  نامطلوب  وضعيت  بر  مستقيم  غير  و  مستقيم  طور  به 
و  كالبدى  عناصر  نامناسب  توزيع  مى شود.  مربوط  آن ها  طراحى  و 
كاربرى ها، بافت هاى فشرده، وضعيت نامناسب استقرار تأسيسات 
زيربنايى، شبكه ارتباطى ناكارآمد، تراكم هاى باال، كمبود فضاهاى 
شهرها  به  وارده  آسيب هاى  ميزان  افزايش  در  مهمى  نقش  و...  باز 
پيچيدگى  با  متناظر  همه،  اين  با   .(75  ،1382 (عبداللهى،  دارند 
قابل توجه مفهوم تاب آورى، هنوز تعريف روشن و قابل اجرا براى 
طاليى،  پاريزى،  (ميمندى  ندارد  وجود  شهرى  كالبدى  تاب آورى 
شريفى٢، 2021). تنظيمات فرم و ]كالبد[ شهرى مطلوب، از نظر 
تاب آورى، ممكن است از مكانى به مكان ديگر و بسته به عواملى 
مانند نوع اختالل، مرحله چرخه تاب آورى و هدف ارزيابى، بسيار 

متفاوت باشد (شريفى، ياماگاتا، 2018: 178).
نكته مهمى كه بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه تاب آورى 
كه  هنگامى  است.  بازسازى»  «صرفًا  از  پيچيده تر  بسيار  كالبدى، 
چيزى  تاب آور  شهرهاى  كه  مى دانيم  مى باشد،  نظر  مّد  تاب آورى 
بزرگراه هاى  مى باشند.  تاب آور  ساختمان هاى  مجموع  از  بيش 
تخريب شده قابل اصالح هستند، ساختمان ها ترميم و بلندتر از گذشته 
مى گردند،  متصل  هم  به  ارتباطى  سيستم هاى  مى شوند،  بازسازى 
ليكن تاب آورى كالبدى به صورت شبكه هاى به هم پيوسته عناصر 
 ،1400 حبيبى،  طبيبيان،  (دلشاد،  مى يابد  معنا  شهر  يك  كالبدى 
مفهومى پيشنهادى  چارچوب  از  هنگام استفاده  كلى،  طور  به   .(58
براى ارزيابى تاب آورى فرم شهرى، به يك رويكرد كل نگر نياز 
است. بدين منظور، درك كامل روابط متقابل بين اجزاى مختلف 
در  ياماگاتا، 2018: 177).  (شريفى،  مى باشد  ضرورى  چارچوب 
حال  در  دارايى ها (آنچه  موجودى  از  فهرستى  بايستى  ارزيابى  اين 

2. Meimandi Parizi, Taleai, Sharifi, 2021
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تاب آور  (آنچه  ]مسئوليت ها[  بدهى ها  و  است)  تاب آور  حاضر 
نيست و نياز به مداخله فورى دارد) را تهيه نمود كه نتايج حاصل 
يكپارچه  توسعه  استراتژى  اساس  و  پايه  تحليل،  و  تجزيه  اين  از 
مى باشد (مك گيل، 2020: 379). همچنين براى تعيين معيارهاى 
سيستم  «يك  كه  نمود  توجه  نكته  اين  به  بايد  كالبدى  تاب آورى 
شهرى بزرگتر و پيچيده تر از مجموع عناصر تشكيل دهنده آن است. 
نحوه پيوند عناصر مختلف سيستم شهرى با يكديگر و كل سيستم 
شهرى بايد در هنگام ارزيابى تاب آورى فرم شهرى به درستى مورد 
توجه قرار گيرند» (شريفى، ياماگاتا، 2018: 178). شهرها به طور 
گسترده به عنوان سيستم هايى باز تعبير مى شوند كه بايد از طريق 
رويكردهايى چندمقياسه ]و چند معياره[، تحليل شوند به نحوى كه 
قادر به در نظر گرفتن روابطى متعدد باشند كه هم محله هاى مختلف 

درون شهر و هم خود شهر را به بافت شهرى يا منطقه اى آن مرتبط 
مى سازد (گالدريسى، ليمونگى، ساالتا١، 2020، 19)

و  مختلف  مطالعات  و  متون  در  مداقه  پى  در  و  تفاسير  اين  با 
بررسى نظرات حرفه مندان و اساتيد شهرسازى، مهمترين معيارهاى 
زمينه  پنج  سطح،  سه  شامل  ذيل،  جدول  برابر  كالبدى  تاب آورى 
و هفده معيار تعيين گرديد. نكته قابل ذكر آن كه در برخى متون 
رديف  هم  زيرساخت ها،  تاب آورى  با  كالبدى  تاب آورى  منابع،  و 
دو  اين  معيارها،  كثرت  دليل  به  پژوهش  اين  در  كه  است  گرديده 
نه  و  شهر  كالبد  با  مرتبط  معيارهاى  تنها  و  تفكيك  هم  از  حوزه 
اهميت  ضريب  تعيين  و  بررسى  مبناى  آن،  تجهيزات  و  تأسيسات 

قرار گرفته اند.

1. Galderisi, Limongi, Salata, 2020

جدول 1. زمينه ها و معيارهاى تاب آورى كالبدى

دى
كالب

ى 
آور

ب 
 تا

معيارزمينهسطح

الن
ك

ساختار فضايى

الگوى ساختارى
تركيب توده و فضا
خوانايى بافت

سط
متو

معابر

نفوذ پذيرى و شبكه ارتباطى
درجه محصوريت معابر

نقش شبكه معابر

عملكردها

فاصله از محدوده ها، كانون ها و كاربرى هاى پرخطر
وضعيت كاربرى اراضى

وجود فضاهاى سبز و باز عمومى و ايمن
فاصله از مراكز درمانى و امداد و نجات

رد
ابنيهخ

قدمت بنا
كيفيت و مصالح بنا

تراكم ساختمانى و تعداد طبقات
اتصال بناها

تعداد واحد در بنا

قطعات
مساحت قطعات

منظم يا نامنظم بودن قطعات

2-ارزيابى اهميت معيارهاى تاب آورى كالبدى
بايستى  كالبدى،  تاب آورى  معيارهاى  مهمترين  تبيين  از  پس 
تحليل  فرايند  از  استفاده  با  را  آن ها  ارجحيت  و  اهميت  وضعيت 
حيث  آن  از  موضوع  اين  نماييم.  تعيين  يافته  بهبود  سلسله مراتبى 

كمبود  با  كشور  در  هميشه  شهرى  مديريت هاى  كه  دارد  اهميت 
منابع و امكانات الزم براى تاب آور ساختن شهرها مواجه مى باشند. 
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از اين رو پس از تعيين رجحان معيارها، مى توان اولويت اقدامات را 
در كوتاهمدت و ميان مدت به سمت معيارهاى اصلى تر سوق داد، 
هر چند كه در بلند مدت بايستى به همه وجوه تاب آورى كالبدى در 
كنار ساير ابعاد تاب آورى اعم از اجتماعى، اقتصادى، محيط زيستى، 

زيرساختى و نهادى توجه نمود.
شايان توجه است كه ارزيابى و انتخاب، موضوعى است مبتنى 
دارد-  تكيه  نهادها  و  گروه ها  مختلف  اهداف  بر  -كه  ارزش ها  بر 
و  شهر  مشاور  (مهندسان  موجود  و  گرفته  شكل  واقعيت  يك  نه  و 
ارزيابي  معيارهاي  اگر  حتي  كه  معناست  بدان  اين  خانه، 1376). 
با معيارهاي تصميم گيرند گان همگون و يا همسان باشد، يافته هاي 
هميشه  كه  چرا  نمي كند،  معين  را  خاص  تصميمي  يا  طرح  ارزيابي 
جا براي بحث و مخالفت در مورد موضوعات فني و مطالب اخالقي 

وجود خواهد داشت (قراگوزلو، 1365).
در اين پژوهش پس از شناسايي و تبيين معيارهاى تاب آورى 
اهميت)  (ضريب  نرمال  وزن  تعيين  به  پيشين،  بخش  در  كالبدى 
آمد  پيشتر  كه  همان گونه  است.  شده  پرداخته  معيارها  از  يك  هر 

اساتيد  و  كارشناسان  نظرات  از  بهره گيرى  با  منظور،  اين  براى 
شهرسازى و اخذ امتيازات اوليه معيارها، ماتريس مقايسات دودويى 
معيارها، تشكيل گرديد. سپس با استفاده از روش هايي مانند روش 
بُردار  روش  لگاريتمي،  مربعات  حداقل  روش  مربعات،  حداقل 
مي گردد  تعيين  معيارها  اهميت  ضريب  تقريبي  روش هاي  و  ويژه 
(زبردست، 1380، 16-15). برخى از اين روش ها از دقت بيشترى 
برخوردار هستند كه بايد با توجه به موضوع مورد بحث و دقت الزم، 
روش متناسب اتخاذ گردد (يدال، شرستا١، 2007). با توجه به تعدد 
صرفًا  رو  اين  از  مى باشد.  گسترده  بسيار  محاسبات  حجم  معيارها 
 Expert نرم افزار  در  معيارها  اهميت  ضريب  تعيين  نهايي  نتايج 

Choice، ارائه مي گردد.

نمودار ذيل وزن نرمال معيارهاى تاب آورى كالبدى را تبيين 
ميزان  در  توجه  قابل  تفاوت  نمايش  دليل  به  نمودار  اين  مى كند. 
اهميت معيارها، حاكى از وجود دو گروه از معيارهاى بسيار مهم و 
معيارهاى داراى اهميت در تاب آورى كالبدى بوده كه خود مى تواند 

مبنايى براى تعيين اولويت اقدامات مديريت شهرى باشد.

1. Yedla, Shrestha, 2007

تصوير 2. وضعيت وزن نرمال معيارها

محاسبات اين مدل نشان مى دهد كه معيار فاصله از محدوده ها 
ميان  در  را  اهميت  ضريب  بيشترين  خطر،  پر  كاربرى هاى  و 
موضوع  اين  است.  آورده  دست  به  كالبدى  تاب آورى  معيارهاى 
خطر  محدوده هاى  حرايم  رعايت  و  حفظ  اهميت  بر  است  تأكيدى 
و  برنا مه ريزى ها  همه  در  پرخطر  و  حساس  كاربرى  هاى  و  آفرين 
دارد،  وجود  مخاطره  كانون  با  همجوارى  تا  عبارتى  به  طراحى ها. 
احتمال آسيب پذيرى بسيار باال مى باشد. بنابراين مهمترين و داراى 
اولويت ترين راهبرد تاب آورى كالبدى، حفظ فاصله مناسب و ايمن 

كاربرى  وضعيت  عملكرد،  حوزه  با  ارتباط  در  مى باشد.  آن ها  از 
 ،(... و  عملكردى  اختالط  سازگارى،  همجوارى ها،  از  (اعم  اراضى 
از  نيز  درمانى  مراكز  از  فاصله  و  ايمن،  باز  و  سبز  فضاهاى  وجود 

اهميت بااليى برخوردارند.
پس از معيار فاصله از محدوده ها و كاربرى هاى پر خطر، كيفيت 
و مصالح بنا، باالترين اهميت و اولويت را در ميان ساير عوامل به 
و  كيفيت  فرض  با  كه  است  واضح  پر  است.  داده  اختصاص  خود 
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مصالح نامناسب ابنيه، هر گونه تالش ديگر براى تاب آورى كالبدى 
با  و  مقابل،  سوى  در  بود.  نخواهد  موفق  چندان  شهرى،  بافت هاى 
آسيب پذيرى  برابر  در  تاب آورى  مناسب،  مصالح  و  كيفيت  فرض 
ناشى از بسيارى از عوامل ديگر، محتمل و قابل تصور مى باشد. در 
ارتباط با وضعيت ابنيه، معيار قدمت نيز ضريب اهميت بااليى را به 

دست آورده است. 
معيار سوم به لحاظ اهميت، وضعيت نفوذپذيرى بافت و شبكه 
معابر  مخاطرات،  با  مواجهه  فرض  با  كه،  آن  چه  است.  ارتباطى 
به سان شريان هاى حياتى نقشى بسيار پر رنگ  براى تخليه جمعيت 
فقدان  دارند.   ... و  رسانى  امداد  عامل،  غير  پدافند  خطر،  مراكز  از 

دسترسى مناسب به قلب بافت ها، ممكن است منجر به فجايع انسانى 
در هنگامه آشوب و خطر گردد. در ارتباط با معابر، معيارهاى ميزان 
محصوريت و نقش شبكه معابر نيز ارجحيت و اولويت بااليى براى 

ارتقاء تاب آورى بافت دارا مى باشند.
و  توده  تركيب  و  ساختارى  الگوى  معيارهاى  كالن،  سطح  در 
فضا نيز، با كمى اختالف نسبت به معيارهاى پيش گفت، از ضريب 
اهميت  بااليى برخوردار مى باشند و مى توانند نقش مهمى در ميزان 
سطح تاب آورى شهرها ايفا نمايند. وضعيت ضريب ارجحيت (وزن 

نهايى) ساير معيارها در جدول ذيل قابل مشاهده است.

جدول 2. رتبه و وزن نهايى (ضريب ارجحيت) معيارهاى تاب آورى كالبدى
معيار وزن نهايى رتبه
0/172 فاصله از محدوده ها و كاربرى هاى پرخطر 1
0/138 كيفيت و مصالح بنا 2
0/117 نفوذپذيرى و شبكه ارتباطى 3
0/096 قدمت بنا 4
0/081 ميزان محصوريت معابر 5
0/065 الگوى ساختارى 6
0/059 وضعيت كاربرى اراضى 7
0/049 تركيب توده و فضا 8
0/041 وجود فضاى سبز و باز امن 9
0/036 نقش شبكه معابر 10
0/033 فاصله از مراكز درمانى 11
0/030 تراكم ساختمانى و تعداد طبقات 12
0/025 مساحت قطعات 13
0/019 خوانايى بافت 14
0/017 منظم يا نامنظم بودن قطعات 15
0/012 تعداد واحد در ساختمان 16
0/010 اتصال بنا 17

نهايي،  مرحله  در  ارجحيت،  و  اهميت  ضرايب  محاسبه  از  پس 
سازگاري قضاوت ها و نتايج حاصل از آن به بوته آزمايش گذارده 
مي شود. در حقيقت، بررسى وضعيت درست نمايي١ و تعيين ضريب 
اين  فرايند  آخر  گام  خطا  ميزان  مميز  عامل  عنوان  به  ناسازگاري 
اين  در   IAHP روش  از  بهره گيرى  دليل  به  كه  مى باشد  ارزيابي 

1. likelihood

الزم  سازگارى  از  معيارها  مقايسه هاى  و  قضاوت ها  پژوهش، 
برخوردار مى باشد.

نتيجه گيرى
زيست بر كره زمين بيش از هر زمانى ديگرى در گذشته، مبتنى بر 
زندگى شهرى است. گسترش و رشد فيزيكى شهرها موجب افزايش 
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ميزان آسيب پذيرى در برابر سوانح گرديده است. شواهد نشان مى دهد 
باليا  برابر  در  سرمايه ها  و  افراد  مواجهه  ميزان  كشورها  همه  در  كه 
در  كه  است  گرفته  صورت  آسيب پذيرى  كاهش  از  سريع تر  بسيار 
پى  اين امر، خطرهاى جديدى به وجود آمده و خسارات ناشى از باليا 
به طور مستمر افزايش يافته است. با توجه به تمركز فزاينده مردم و 
منابع در مناطق شهرى و فراوانى و شدت خطراتى كه اين مناطق را 
تهديد مى نمايد، عدم ايجاد تاب آورى شهرى مى تواند عواقب جدى 
در پى داشته باشد. درك اينكه شهرها به  عنوان سيستم هاى اجتماعى 
براى  مى كنند،  عمل  يكپارچه  و  هم  به  وابسته  پيچيده،  اكولوژيكى 
فهم اين كه چگونه برنامه ريزى، توسعه و مديريت مبتنى بر تاب آورى 
هرگونه  طريق  از  عملكردها  تداوم  و  دارايى ها  زندگى،  از  مى تواند 

شوك يا استرس محتمل محافظت كند، بسيار مهم است.
تاب آورى مفهومى چند وجهى و چند رشته اى است كه عمدتًا 
شامل ابعاد مختلف محيط زيستى، اجتماعى، اقتصادى، زيرساختى، 
كالبدى و نهادى مى باشد. در اين ميان، برنامه ريزى براى تاب آورى 
كاهش  در  عوامل  مهم ترين  از  يكى  عنوان  به  مى توان  را  كالبدى 
گيرد  قرار  مدنظر  بايد  كه  مهمى  نكته  دانست.  مخاطرات  اثرات 
اين است كه تاب آورى كالبدى، بسيار پيچيده تر از يك بازسازى 
صرف است. شهرهاى تاب آور چيزى بيش از مجموع ساختمان هاى 
هم  به  شبكه هاى  صورت  به  كالبدى  تاب آورى  هستند.  تاب آور 
بررسى  پيوسته عناصر كالبدى يك شهر معنا مى يابد. بر اين مبنا، 
شهرسازى  حرفه مندان  و  اساتيد  نظرات  و  مختلف  منابع  و  متون 
تاب آورى  معيارهاى  مهم ترين  كه  بود  آن  بيانگر  پژوهش،  اين  در 
زمينه  پنج  و  خرد  ميانى،  كالن،  سطح  سه  ذيل  مى توان  را  كالبدى 
ساختار فضايى، معابر، عملكرد و كاربرى، ابنيه و قطعات دسته بندى 
نمود. از 17 معيار تبيين شده در اين چهارچوب، به ترتيب، فاصله از 
محدوده ها، كانون ها و كاربرى هاى پرخطر (با وزن نرمال 0/172)، 
كيفيت و مصالح بنا (با وزن نرمال 0/138)، نفوذپذيرى و شبكه 
نرمال  وزن  (با  ابنيه  قدمت   ،(0/117 نرمال  وزن  ارتباطى(با 
0/096)، ميزان محصوريت معابر (با وزن نرمال 0/081)، الگوى 
(با  اراضى  كاربرى  وضعيت   ،(0/065 نرمال  وزن  (با  ساختارى 
وزن نرمال 0/059) و تركيب توده و فضا (با وزن نرمال 0/049) 
كه  يافته اند  را  اهميت  ضريب  بيشترين  شده،  تعيين  سطح  سه  از 

بايستى در برنامه ريزى، طراحى و مديريت شهرها، مورد توجه ويژه 
و  بحث  فنى،  موضوعات  ارزيابى  در  هميشه  چه،  اگر  گيرند.  قرار 
بررسى بيشتر، ممكن و گاه مورد نياز است، از اين رو از نقش پر 
گذر  نبايد به سادگى  كالبدى نيز  رنگ ديگر معيارهاى تاب آورى 
نتايج  براساس  كه،  است  آن  مهم  بسيار  نكته  حال،  اين  با  نمود. 
پژوهش، تأثيرگذارترين عامل در تاب آورى كالبدى، فاصله مناسب 
محل استقرار سكونت گاه هاى انسانى از محدوده ها و كانون هاى پر 
خطر مى باشد كه نه با صرف هزينه هاى گزاف، بلكه با اندكى دور 
انديشى در بدو امر و در مرحله برنامه ريزى و طراحى شهرها، قابل 

دستيابى است.
افزون بر اين، برنامه ريزى مناسب براى تاب آورى را نمى توان 
در چارچوب خاصى محدود كرد. زمانى يك شهر را مى توان تاب آور 
ناميد كه همه شاخص ها و معيارهاى تاب آورى در آن در وضعيت 
تاب آورى  كاهش  در  كالبدى  عوامل  چه  اگر  گيرند.  قرار  مطلوبى 
در  تغيير  ايجاد  ليكن  مى نمايند،  ايفا  را  مهمى  بسيار  نقش  بافت، 
اين عوامل، مستلزم زمان طوالنى و برنامه ريزى درازمدت و اِعمال 
ضوابط فنى شهرسازى و معمارى است. از اين رو در كنار مسائل 
حد  به  را  تاب آورى  مى تواند  نيز  ديگر  عوامل  به  توجه  كالبدى، 
قابل  قبولى افزايش دهد و از بروز فجايع انسانى جلوگيرى نمايد. 
بنابراين اصالحات محيطى، اقتصادى، اجتماعى، نهادى و آموزش و 
مشاركت همگانى نيز بايد در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت 

در دستور كار قرار گيرد.
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