مقالۀ پژوهشی

شده است .سپس با استماده از نظر خبرگکان و روش
مقایسه زوجی وزن هر یک

از ابعکاد و شکاخصهکا

معی گردیکده اسکت .در پایکان شکاخص تکابآوری
معرفی شده است.
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یافته ها در ای مقاله ضم معرفی اجمالی تعاری
بالیا و تابآوری ،ابعاد و شاخصهای بهدست آمکده
از مطالعککات پیشککی و نظککرات خبرگککان معرفککی
گردیدنکد .ایک ابعککاد و شکاخصهککا معکرف عوامک
تدوین شاخص تابآوری شهری در مقابل

بر ای اساس بُعکد رالبکد رکه معکرف سکاختار شکهر

زلزله
مصطفی بهزادفر ،1بابک امیدوار،2محمدباقر
قالیباف 3رضا قاسمی

تأثیرگذار بر تابآوری شهری در برابر زللله هسکتند.

4

میباشد ،بیشتری سهم در تاب آوری شهر در مقابک
زللله را دارد .پس از آن بُعد امنیت مهمتکری عامک

 .1استاد گروه شهرسازی ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی،

در تاب آوری شهر است .در رابطه با شاخصهکا ،در

دانشگاه علم و صنعت

بُعد رالبدی شکاخص «نسکبت ارتمکاس سکاختمان بکه

 .2دانشیار گروه مهندسی محیطزیست ،دانشککدۀ محکیط

عرض معبر» بیشتری تأثیر را از نظر رارشناسکان بکر

زیست ،دانشگاه تهران
 .3نویسنن دۀ مسننلو پژوهشککگر درتککری شهرسککازی،
دانشگاه علم و صنعت
Email:rghasemi@ut.ac.ir
دریافت :پذیرش:

مقدمه مطالعه تابآوری شهرها در مقابک زلللکه از
اللامات برنامه ربلی راهش خسارات جکانی و مکالی
زلللککه در شهرهاسککت .تککابآوری دارای تعککاری
گوناگونی بوده و مدل جامع به منظور محاسبه رمکی
آن وجود ندارد .لذا یکی از اهداف ایک مقالکه ارا که
شاخصی رمی برای تابآوری است.
روش بککدی منظککور ابتککدا بککا اسککتماده از مطالعککات
رتابخانه ای و اخذ نظر خبرگان ابعاد و شاخصهکای
مؤثر در تابآوری شهرها در مقاب زلللکه اسکتخرا

طبقککات سککاختمانی تککأثیر انککدری بککه نسککبت دیگککر
شاخصها دارد .زیرا درصورت ساخت با اسکتماده از
سازه مناسب ،وجود فضای رافی در معبر و دسترسی
مناسب به معکابر تعکداد طبقکات سکاختمانی اهمیکت
چندانی در بروز آسیبپذیری ندارد.
بحث و نتیجهگیری شکاخص معرفکی شکده بکرای
شهرهای مختل

و همچنی استراتژیهکای مختلک

مقاومسازی و افلایش تابآوری قاب محاسبه اسکت.
بنابرای ای امکان را فراهم میرند ره استرتژی بهینه
از نظر افلابش تکابآوری انتخکاب گکردد .همچنکی
برنامه ریلان و تصمیم سازان ای امکان را دارند رکه
اثرات بخشهای گوناگون را در تکابآوری شکهر یکا
منطقه مورد مطالعه مشاهده رنند.
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چکیده

تاب آوری شهری در مقاب زللله داشته است .تعکداد

تدوی شاخص تابآوری شهری در مقاب زللله

مقدمه

است ،رسانه چه چیلی را مورد تأرید قرار داده ،چکه

از ابتدای خلقت تارنون ،بالیکا در زنکدگی انسکانهکا

رسانی و چند نمر به مراقبت فوری نیاز دارند ،چقدر

تأثیرات منمی بر جای گذاشکته انکد ،و در مقابلکه بکا

سازمان باید رنترل خکود را تضکمی نمایکد و نشکان

آنها ،افراد و جوامع تالش میرنند تا قرار گکرفت در

دهد ره قادر به پاسخ دهی به شرایط اسکت ،شکررت

معرض پیامدهای ای بالیا را راهش داده و مقیکاس-

با چه سرعتی باید به شرایط پاسخ دهد .و اینکه ی

هایی را برای بررسی تکأثیرات اولیکه ایدکاد نماینکد،

بحران ممک است با ايساس ويشت ،خطر ،دلهکره

همچنی به نیازهای پس از بروز بالیا و بازگشت بکه

یا شوک تعری

شرایط اولیه پاسخ دهند .بالیای طبیعکی همکواره بکه

ویلداوسکککی ( )1991در تعریمککی بیککان داشککت رککه

عنوان پدیده ای تکرار شونده در طکول يیکات بشکر

بحرانها را میتوان نتیدۀ محتم اما پیشبینکینشکدۀ

وجود داشته و در آینده نیکل وجکود خواهکد داشکت،

نارامیهای مدیریتی توصی

ررد ره با مسکیر آینکده

وقوس يوادثی نظیر سکی  ،زلللکه ،طوفکان ،در ا لکب

مدموعهای از وقایع در يال يررت با عملی انسانی

موارد تأثیرات مخربی بر سکونتگاهای انسانی گذارده

و یا عدم تسریع رویداد ،نگران رننده است]4[ .

و تلمات سنگینی بر آنان وارد ساخته است مکیتکوان

مانسینی و بونانو ( )2009در مورد بحران مکیگوینکد

گمت علیر م پیشرفت های دانش بشری در بسکیاری

ره آن ی

مشک پیشبینینشده است ره بهصکورت

از زمینه ها بالیای طبیعی رماران به عنوان پدیکده ای

جدی در عملکرد سازمان ،بخش یکا رشکور اخکتالل

مهارشدنی تلقی میشود]1[ .

ایداد میرند .اصطالح رلی ره برای چنی مشکالتی

هرم ( )1972بالیای طبیعی را اینگونه تعری

ررده

شود]3[ .

به رار میرود]5[ .
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است ره بحران با سه بُعد تهدید جدی ،زمکان روتکاه

رلمه تاب آوری از لغکت تتکی  resilioبکه معنکای

برای تصمیم گیری و عنصکر افک گیکری مشکخص

دوبکاره بکه جکای اول برگشکت ()jump to back
مکرتبط بکا تکابآوری

میشود]2[ .

استخرا شده است ،تعکاری

دارلینکک( ( )1994بحککران در فعالیککت تدککاری بککی

بسیار متنوس بوده و در علوم مختل

المللی را مشخص میرند و میگوید رکه بحکران بکه

از تابآوری وجود دارد.
 UNISDRیکی از تعاری

تعکابیر متمکاوتی

متغیرهایی همچون ای مکوارد بسکتگی دارد؛ ماهیکت

تعری

يادثه ،اهمیت مسکلله بکرای دولکتهکای خکارجی و

تککابآوری در مطالعککه سککوانی طبیعککی اسککت .ای ک

دولت امریکا ،تأثیر در شررتها و صنایع دیگر ،چند

تعری

نمر و با چه سرعت افراد داخ و خار شکررت بکه

یککا اجتمککاس در معککرض خطککر بککرای سازگارشککدن،

رم

یا اطالعات نیاز دارند ،چه رسانی و چند نمکر

به تمسیر واقعه نیاز دارند ،ای افراد تا چه يکد قابک

2

بیان میدارد ره ظرفیت ی

مکورد پکذیرش

سیسکتم ،جامعکه

مقاومت رردن یا تغییر برای رسیدن بکه سکطی قابک
قبولی از عملیات و سکاختار و ادامکه آن اسکت .ایک
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کلمات کلیدی تابآوری ،زللله ،شاخص ،ابعاد

دسترسی هستند ،چقدر تعام بکا رسکانه مکورد نیکاز

مصطمی بهلادفر ،باب

امیدوار ،رضا قاسمی

بککا اسککتماده از نظککر خبرگککان

قادر به سازماندهی خود برای افلایش ایک ظرفیکت،

سندیده میشود .رابطه  1نشان دهنده نحوه محاسکبه

آموخت از بالیای گذشته ،يماظت آتی بهتر و بهبود

ای شاخص میباشد .در ایک رابطکه 𝑚𝐷 وزن بُعکد

ارزیابیهای راهش امکان خطر دارد]۶[ .

اصلی  𝐼𝑖 ،mوزن شاخص  iام مربوط به بُعکد  mو

در ای مقاله با توجه به للوم رمیسازی تابآوری و

𝑖𝑅 مشخص رننده مقدار تابآوری بخش مربوط بکه

ایداد معیاری برای مقایسه استراتژیهای مقاومسازی

شاخص است.
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موضوس به نحوی تعیی می شود ره سیستم اجتماعی

تأثیرگککذاری هککر ی ک

و افکککلایش تکککابآوری شکککهرها ،ابتکککدا ابعکککاد و
شککاخصهککای تککابآوری بککا اسککتماده از مطالعککات
صورت گرفته در ای زمینه و نظر خبرگان اسکتخرا
و سپس شاخص رلی تابآوری تعری

شد.

تاب آوری مشخص میشود لذا میتوان پیشکرفت یکا
راستی هر بخش در مقاومسازی و افلایش تابآوری

روش تحقیق
بککه منظککور بککهدسککت آوردن ابعککاد و شککاخصهککای
تاب آوری شهر در مقاب زللله ابتدا مطالعات پیشکی
صککورت گرفتککه در ایک زمینککه طبقککهبنککدی شککده و
شاخص های موجود استخرا شد ،سپس بکا تکدوی
پرسشنامه ابعاد و شاخصهای نهایی بهدست آمدند.
بککرای مشککخص رککردن اثککر هککر یکک

در ایکک روش مقککدار اثککر گککذاری هککر بخککش بککر

از ابعککاد و

شاخص های آنهکا از مقایسکه زوجکی اسکتماده شکده
اسککت .بککدی منظککور پرسشککنامه تککدوی شککده و در

شاخص هکا عناصر هر سطی نسبت به عنصر مربوطه
خود در سطی باتتر به صورت زوجی مقایسه شده
و وزن آنها محاسبه می شود .ره ای وزن ها را وزن
نسبی مینامیم .سپس با تلمیﻖ وزن های نسبی ،وزن
نهایی هر گلینه مشخص میگردد .شکککاخص مکککورد
استماده و پیشنهادی ای تحقیﻖ شکاخص تکابآوری
نامیده میشود .ای شاخص دربرگیرندۀ ابعاد مختل
مؤثر در تابآوری سیسکتم مکورد مطالعکه (در ایندکا
تاب آوری شهری در مقاب زلللکه) اسکت رکه میکلان

شاخص ای است ره ،ای شاخص به منظور مقایسه
ياتت مختل

و استراتژی های افکلایش تکاب آوری

توسعه داده شده است .ضریب 𝑖𝑅 ره بیکانگر میکلان
تککابآوری و یککا اثربخشککی هککر بُعککد در تککابآوری
میباشد ،با استماده از مطالعات پیشی صورت گرفته
در همان بخش و نظر خبرگان قاب محاسبه است .با
استماده از ای ضریب مسأله تاب آوری به بخش های
روچ تری تقسکیم مکیشکود و بکرآورد تکاب آوری
شهری ره دربرگیرنده ابعاد و مؤلمههای گونکاگون در
تخصصهکای مختلک

اسکت ،آسکانتکر و دقیکﻖتکر

صورت میگیکرد .یککی از روشهکای مکؤثر در ایک
رابط استماده از مدل شاخص تابآوری سوانی است
ره در بات به طور رام شرح داده شد .به عنوان مثال
شک شمارۀ  1را در نظر بگیرید .فرض میشود رکه
تمامی ابعاد تأثیرگذار در تابآوری مکواردی هسکتند
رککه در ای ک نمککودار بککه آنهککا اشککاره شککده اسککت.
دراینصورت به دلی نبود زیر بُعدها یا شاخص مقدار
𝑖𝐼ها  1میباشد .مقکادیر 𝑚𝐷هکا بکا اسکتماده از نظکر
3
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اختیار متخصصی قرار گرفکت .در فرایند وزن دهکی

را اندازه گیری ررد .نکته قاب ذرر در رابطه بکا ایک

تدوی شاخص تابآوری شهری در مقاب زللله

از بُعدها باید محاسبه اندکام گیکرد .بکرای

آنها سندیده میشکود .بکه منظکور نشکاندادن رکاربرد

مثال در بُعد سازهای R ،نشاندهندۀ میلان تاب آوری

شاخص تاب آوری دو يالت به عنوان مثال را فرض

سازهها در مقاب زللله اسکت رکه مکیتکوان آن را بکا

مککیشککوند .در منطقککه  Aبککرآورد شککده اس کت رککه

استماده از آسکیب پکذیری سکازه هکا در مقابک زلللکه

زیرساخت يم و نق به میلان  45درصد در برابکر

محاسبه ررد .تزم به ذرر است ره محاسبۀ مقادیر R

زللله تابآور است و تکأثیر وجکود بیمکه  35درصکد

خار از اهداف ای مقاله است.

است .با صرف هلینه  xتابآوری زیرساخت يمک

به هر ی

جدول شمارۀ  :1وزن ابعاد اصلی
بُعد

وزن

اجتماعی

0.040

و نق به  55درصد و تأثیر وجود بیمه  80درصکد و
با صرف هلینه  yتابآوری زیرساخت يم و نقک
به  80درصد و تأثیر وجود بیمکه  45درصکد رسکیده

اقتصادی

0.0۶8

فنّی

0.07۶

است .برای اساس بکا محاسکبه شکاخص تکابآوری

رالبدی

0.3۶2

امنیتی

0.318

پیشنهاد شده ،يالت  xبه میلان  13درصکد و يالکت

نهادی

0.13۶

 yبه میلان  30درصد تاب آوری رلی شهر را افلابش
مککیدهنککد .لککذا بککا در نظککر گککرفت هلینککه اجککرای

شاخص تابآوری

اسککتراتژیهککا و میککلان بهبککود تککابآوری مککیتککوان

به منظور محاسبه شکاخص تکابآوری ( )RIابعکاد و

استراتژی بهینه را بکرای افکلایش تکابآوری شکهری

شاخص های آن با اسکتماده از مطالعکه رتابخانکهای و

بهدست آورد.

تنظککیم پرسشککنامه اسککتخرا شککدند .ابعککاد اصککلی
تککابآوری شککام ابعککاد اجتمککاعی ،فنّککی ،امنیتککی،
فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال نهم ،شمارة 1396، 3

اقتصادی ،نهادی و رالبدی مکیباشکد رکه هکر رکدام
شاخصهایی دارد.
شک شکمارۀ  2نشکاندهنکدۀ ابعکاد و شکاخصهکای
تاب آوری است ره در مريلۀ بعد ،با استماده از نظکر
خبرگان و مقایسۀ زوجی میلان تأثیر هر یک

از ایک

ابعاد و شاخصها در تابآوری شهری در برابر زللله
بهدست آمکد .جکدول شکمارۀ  1وزن ابعکاد اصکلی و
جدول شمارۀ  2وزن شاخصهای مربوط به هر بُعکد
را نشان میدهد.
در تعری ک

شککاخص تککابآوری پیشککنهادی ،میککلان

تابآوری هر ی
4

از بخکشهکا و یکا تکأثیر آنهکا در

شک شمارۀ  :1ابعاد تابآوری

(صالحی و همکاران،

1390؛ ?)Cutter et al. 2008
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خبرگان به دست آمده است .برای مقادیر 𝑖𝑅 با توجه

تابآوری هر بُعد بر مبنای نظر خبرگکان و وضکعیت

مصطمی بهلادفر ،باب

امیدوار ،رضا قاسمی

Downloaded from jorar.ir at 23:08 +0330 on Monday October 22nd 2018

فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال نهم ،شمارة 1396، 3

شک شمارۀ  :2ابعاد و شاخصهای تابآوری شهری در مقاب زللله

درصد تأثیرگذاری
کالبدی
36درصد

اجتماعی اقتصادی
4درصد 7درصد فنی
7درصد
نهادی
14درصد
امنیتی
32درصد

شک شمارۀ  :3درصد تأثیرگذاری ابعاد در تابآوری شهری
5

تدوی شاخص تابآوری شهری در مقاب زللله

جدول شمارۀ  :2وزن شاخصها
بُعد اجتماعی
شاخص

بُعد کالبدی
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0.028
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0.039

اجتماعی
تدارب

0.027

اجتماعی قبلی
پوشش بیمه ای

0.049
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شاخص
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شاخص

وزن

شاخص

وزن
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3
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۶
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5

شبکه يم

0.10
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2
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4
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۶
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0.080
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عمر ساختمانها

0.200

نسبت ارتماس

ساختار سنی

0.227

جمعیت

ساختمان به

0.328

عرض معبر
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تراکم شهر نوع سازه مساحت بافت سطح اشغال دسترسی به
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وزن

شاخص

وزن

بُعد ف ّی

بُعد نهادی

مقالۀ پژوهشی

تعداد طبقات ساختمانی تأثیر اندری یه نسبت دیگکر
شاخصها دارد .زیرا درصورت ساخت با اسکتماده از
سازه مناسب ،وجود فضای رافی در معبر و دسترسی

بحث و نتیجهگیری

تاب آوری ،ابعاد و شکاخصهکای بکهدسکت آمکده از

چندانی در بروز آسیبپذیری ندارد.

مطالعات پیشی و نظرات خبرگان معرفی گردیدنکد.

شاخص تکابآوری ارا که شکده ابکلاری توانمنکد بکه

ای ابعاد و شاخصها معکرف عوامک تأثیرگکذار بکر

منظور تصمیم گیری و بهینهسازی برنامههای مربکوط

تککابآوری شککهری در برابککر زلللککه هسککتند .سککپس

به افلایش تاب آوری شکهری مکیباشکد .روش بیکان

شاخص تابآوری با استماده از وزن دهی به ابعکاد و

شده در ای تحقیﻖ به عنکوان ابکلاری بکرای تصکمیم

شاخص های آن ها به دست آمد .بر ایک اسکاس بُعکد

گیککری و انتخککاب اسککتراتژیهککای مقککاومسککازی در

رالبد ره معرف ساختار شهر میباشد ،بیشتری سکهم

مدیریت بحران راربرد دارد .به عنوان مثال با استماده

در تاب آوری شهر در مقاب زللله را دارد .پس از آن

از ای شکاخص و بکرآورد تغییکرات در بخکشهکای

بُعد امنیت مهم تری عام در تابآوری شهر اسکت.

گوناگون میتوان استراتژی های بهبکود تکاب آوری را

از ابعاد را

بککا یکککدیگر مقایسککه رککرد و راهکککاری اقتصککادی را

شک شمارۀ  3درصد تأثیرگذاری هر ی

نشان میدهد .در رابطه با شاخص ها ،در بُعد رالبدی

برگلید.

شاخص «نسبت ارتماس سکاختمان بکه عکرض معبکر»

سپاسگزاری

بیشتری تکأثیر را از نظکر رارشناسکان بکر تکابآوری

نویسندگان مقاله بدی وسیله بر خود تزم میدانند تا

شهری در مقاب زللله داشته اسکت .شکک شکمارۀ4

از تمام رسانی ره به نحوی در اندام ای مقاله یکاری

مقدار تأثیرگذاری هر ی

از شاخص های بُعد رالبکد

رساندند ،قدردانی و تشکر رنند.
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