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Abstract 
 

Background and Aim: Due to the rapid changes of cities, some of the urban tissues have not been able 

to communicate with their surroundings and provide services to the residents due to wear and tear. Today, the 

vulnerability of worn-out tissues to natural disasters is a global issue facing city managers. Due to the 

conditions and the situation of the worn-out fabric of Javadieh neighborhood located in the 16th district of 

Tehran and the lack of attention and handling of the conditions of resilience against natural hazards, it is in a 

state of disarray. This research evaluates the resilience of the worn-out fabric of Javadieh neighborhood 

against natural disasters with an emphasis on earthquakes. 

Methods: The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of both 

documentary and survey methods. How and the degree of resilience of the worn-out tissue area of Javadiyeh 

against earthquake with eight criteria including; The permeability of the neighborhood, the age of the 

building, the number of floors, the density of the building, the density of the population, access to open space, 

the quality of the building and the area of the parts have been studied and analyzed. 

Findings and Conclusion: The results of the analysis of the findings indicate that the resilience of the 

tissue Worn out against earthquakes, it is unsuitable. So, according to the building quality index and its 

importance against earthquakes, this index has the highest score and is equal to 0.256. The second priority is 

the permeability of the neighborhood, the score of this criterion in this research is equal to 0.248, and finally, 

the area of plots (0.045) has the lowest score. 
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بر  دیبا تأک یعیبافت فرسوده در مقابل مخاطرات طب یکالبد یآور تاب زانیم یابیارز

 تهران(  61منطقه  هی: محله جوادیزلزله )مطالعه مورد
 2یاحسان سهراب  1النلویا میمر 

 رانیماهشهر، ا ،یواحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسالم ا،یگروه جغراف.1

 رانیتهران، ا ،یانشگاه آزاد اسالمد ،یکیواحد الکترون ا،یگروه جغراف.2

  34/49/1041ش: ریپذ خیتار 41/48/1041ت: افیدر خیتار
 

 دهیچک

خـود و  طیاند بـا محـ نتوانسـته یبـه علـت فرسـودگ یشـهر یهـا از بافت یشـهرها بخشـ عیسر راتییتغ یدر پف: هد و نهیزم
 یجهان یا بـه عنوان مسئله یعـیفرسوده در برابر سوانح طب یها بافت یریپذ بی. امروز آسدینما یارتباط برقرار م نیبه ساکن یخدمات ده

تهران و  61واقع در منطقه  هیبافـت فرسـوده محله جواد ـتیو موقع طی. با توجه بـه شـراتقرارگرفته اس یشهر رانیمد یرو شیپ
 یابیپژوهش به ارز نیقـرار دارد. ا ینابسامان تیوضعدر  یعیدر برابر مخاطرات طب یآور تاب  طینامناسب شرا یدگیتوجه نکردن و رس

 . پردازد یبر زلزله م دیبا تاک یعیطبدر برابر حوادث  هیبافت فرسوده محله جواد یآور تاب زانیم

.  چگونگی باشد یم یشیمایو پ یو به دوصورت اسناد یلتحلی – یفیو از نظر روش توص یپژوهش از نظر هدف کاربردی: بررس روش
محله، قدمت ساختمان، تعداد  یریدر برابر زلزله با هشت معیار شامل؛ نفوذپذ هیی جواد ی بافت فرسوده آوری محدوده ن تابو میزا

به فضای باز، کیفیت ابنیه و مساحت قطعات، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.   سیطبقات، تراکم ساختمان، تراکم جمعیت، دستر
باشد. با توجه به نظر متخصصان شهر، وزن هر کدام از  یزان اهمیت متفاوتی نسبت به دیگری میهر یك از زیرمعیارها دارای م

لحاظ گردید. در نهایت، برای  Reclassifyی در مرحله Arc Gisزیرمعیارها تعیین گردید و میزان اهمیت هرکدام از زیرمعیارها در  
از نظرات  یده وزن یدهی معیارها استفاده شد. برا یل شبکه فازی  برای وزنآور شهر در برابر زلزله از روش تحل های تاب ی پهنه تهیه
 است. دهاستفاده ش نهیزم نیدر ا  تهران( یشهردار 61منطقه  یکارشناس و خبره )کارمند شهردار 52

در برابـر زلزلـه،    هیـ حلـه جواد آوری بافت فرسوده م ها، بیانگر آن است که میزان تاب نتایج حاصل از تحلیل یافته گیری: جهینت وها  افتهی
و  اهمیت آن در برابر زلزله، باالترین ضریب امتیـاز را ایـن شـاخص بـه خـود       هیابن تیفینامناسب است. بطوریکه با توجه به شاخص ک

 542/1ادل  محله قراردارد که امتیاز این معیار در این پـژوهش معـ   یریباشد. در اولویت دوم، نفوذپذ می521/1اختصاص داده و برابر با  
محلـه توسـعه و بـه     یآور ( به خود اختصاص داده است.  در جهت بهبـود تـاب  142/1بوده و باالخره کمترین امتیاز را مساحت قطعات )

 شـنهاد یاسـتفاده درزمـان بحـران پ    یباز در بافـت فرسـوده بـرا    وسبز  یمحالت بافت و گسترش فضا یرساختیز یها شبکه یروزرسان
 .گردد یم

 

 تهرانمحله جوادیه، مخاطرات،  ،یتاب آورزلزله، بافت فرسوده، ها:  واژه دیکل

                                                           

  maryamilanloo@yahoo.com نویسنده مسئول:  

بافت فرسوده در مقابل مخاطرات  یکالبد یآور تاب زانیم یابیارز(. 1041) مریم؛ سهرابی، احسان ،ایالنلو ارجاع به این مقاله: 

(، 3)3، فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای. تهران( 11منطقه  هی: محله جوادیبر زلزله )مطالعه مورد دیبا تأک یعیبط

111-19. 



 

 

 

 11 ....بافت فرسوده یکالبد یآور تاب زانیم یابیارز
 

 مسأله انیب و مقدمه

 یاجتماع یها ستمیشهرها از جمله سالمت انسان، س یمرتبط کوتاه مدت و بلندمدت برا یامدهایاز پ یعیوس فیط

مخاطرات هم  (.1: 2421و همکاران،  1)سالینسکاشهر داشته باشد یو تاب آور یبسته به آمادگ یاقتصاد یها تیو فعال

 ستمیس کیاست. شهر خود  دهیچیپ اریآنها بس نیادغام ب که،درک کرد   ستمیتوان به عنوان س یو هم شهرها را م یعیطب

است، از  یو اجتماع یکیزیمربوط به هر دو ساختار ف وستهیناهمگن و به هم پ یها ستمیرسیمتشکل از ز دهیچیو پ کپارچهی

و  2داییشوند ) یو چندگانه به هم متصل م یرخطیها و اقتصاد، که توسط تعامالت غ ها، سازمان رساختیها، ز جمله انسان

قطع شدن اتصاالت  لیبه دل رد،یگ یخطر قرار م کی ریتحت تأث یا دهیچیپ ستمیس نیکه چن یهنگام (.2: 2424همکاران، 

آب  رخانهکا کیه عنوان مثال، اگر . ب(1: 2421، 3)تورس مالماکند یعمل نم یعاد طیها، مانند شرا ستمیرسیز نیمتقابل ب

آب( در  یبانیبه پشت یبرق )بستگ نیممکن است تام گر،یکدیبه  ستمیاتصال س لیبه دل ند،یبب بیخطر آس کیدر اثر 

 . (1: 2422و همکاران،  0)تالرخراب شود یمناطق شهر یبرخ

اند  نتوانسته یو ناکارآمد یسودگبه علت فر یشهر یها بافت از یشـهرها، بخشـ عیسـر ـراتییتغ یامروزه در پـ

ها، با توجه بـه  بافت نگونهیمداخله در ا رو، نیکنند؛ ازا برقرار برداران به بهره یده خود و خدمات یطمناسب با مح یا رابطه

نژاد و  )حاتمیاست یضرور یمردم، امر یها تیفعال مناسبی فضـاها یو طراحـ یزیر در برنامـه ییها یمشـ طیخ جـادیا

اند  زمان نتوانسته درگذر کـه باشـند یشـهر م یو اصـل هیفرسوده عمدتاً شامل هسته اول یها . بافت(141: 1311اران، همک

 نییتع موردنظر بسـتر ،یشـهریط محـ نکـهیکنند. بـا توجـه بـه ا دایپ سمیزده مدرن تطابق الزام را با رشد شتاب

 یریپذ بیآس ،ها یریپذ بیانـواع آسـ ـانیاز م رو ـنیازا دهنـد، یم لیتشکها  بوده و عناصر درون آن را انسان یریپذ بیآس

زاده توکلی و همکاران،  )حسنباشد یموردنظر م ،است یکیزیف یریپذ بیها، که وابسته به آس انسانالمت مربوط به جان و س

1319 :90.) 

از  یخسارات ناش زانیم جهیاست و در نت افتهی شیسال گذشته به شدت افزا 14در  یعیتعداد مخاطرات طب

 یرا به بخش مخاطرات کاهش خطر یها استیروند س نی. ا(241: 2411، 5)رانکاست افتهی شیافزا یعیمخاطرات طب

و همکاران،  1)فورزیریتکرده اس لیتبد ستیز طیو حفاظت از مح یرشد اقتصاد ،یاز رفاه اجتماع ریناپذ ییجدا

 یالملل نیب استیس یها نامه در توافق «یآور تاب»اصطالح  ،مخاطرات رکاهش خط یها استی. در چارچوب س(2421:3

در مورد  سینامه پار و توافق (2415 ،2424-2415 7ایکاهش خطر بال یبرا یچارچوب سندا) یمانند چارچوب سندا

 یبرا(، 2415س،یتوافقنامه پار ،ییآب و هوا راتییچارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغ ونیکنوانسیی)آب و هوا راتییتغ

را در  یتوجه روزافزون نیهمچن صطالحا نی. اشود یاستفاده م یعیدر برابر مخاطرات طب ستمیس کی دهیچیرفتار پ فیتوص

 (. 3: 9،2424کوپ-هنگرو  نگیتیک)به خود جلب کرده است یجامعه علم

و تفکر  یآور . تاب(19: 2413، 1)فرند و مونئچدارد تیاهم یدر بافت شهر یاصطالح تاب آور یکاربرد عمل

مقابله  یرا برا یدیجد یها راه ،یمشکالت اجتماع نیمؤثر بر ا یها با برجسته کردن تنوع مؤلفه تواند یم دهیچیپ یستمیس

با  یمناطق شهر نکهیتوجه به ا با دگاهید نیاضافه کند. ا یزیر برنامه یمش به خط یو حکمران یریپذ بیبا فقر، آس

                                                           
1 - Szalinska 
2 - Dai 
3 - Torres Mallma 
4 - Thaler 
5 - Ranke 
6 - Forzieri, 
7 - Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2020 
8   - Keating & Hanger-Kopp, 
9   - Friend & Moench, 
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، 1ی)کارترو اقتصاد یاجتماع یها بر جنبه مخاطراتو  یاست. رشد شهر یواهند شد، اساسمواجه خ یشتریب یها چالش

 تیو رشد جمع مخاطراتاز  یناش زیمخاطره آم یها تیفعال ندهیگذارد. شدت فزا یم ریتأث کینزد ندهیدر آ (،110: 2422

 (.2: 2422 2)الل،شود یم یدر مناطق شهر ایخطر بال شیامنجر به افز یشهر

 یهستند. ساخت و سازها هیجواد یها از مشکالت اصل ها و بزرگراه فرسوده و محدود شدن آن به واسطه پل بافت

به سبب مسدود کردن  هیافتتاح پل جواد گریاند. از طرف د محله شده نیا تیتراکم جمع ریچشمگ شیباعث افزا ار،یبس

که در  ییرهایآمد به محله دچار مشکل شوند. مسو  فتر یبرا هیجواد نیباعث شده تا ساکن هیجواد یمحل یها یدسترس

 انیم نی. در ادهد یرا به خود اختصاص م یادیو زمان ز نهیهز هیبا وجود پل جواد شد یم یط یگذشته با صرف زمان اندک

 گرید ازدر گذشته  ه،یبازارچه جواد نیبه گفته کاسب رایاند. ز ضرر را متحمل شده نیشتریب یمحل نیداران و کاسب مغازه

بازارچه محدود  انیمشتر هیسخت به جواد یدسترس لیاما در حال حاضر به دل آمدند یبه بازارچه م دیخر یبرا زیمحالت ن

ها  کم است و کوچه اریجاها بس یاریدر بس هیجواد یها در بخش شمال عرض کوچه  نیاند. همچن شده هیجواد نیبه ساکن

 نیمشکالت ا گریدارند. از د یکم یبوده و فضا یمیقد اریها بس خانه شتریب خش،ب نینامنظم و ناراست هستند. در ا اریبس

 البتهشده است. یصوت یاز جمله آلودگ ها یانواع آلودگ جادیمنطقه سبب ا نیآهن در ا . عبور راهباشد یآهن م محله عبور راه

است که با   شده لیفرسوده تشک محله از بافت نیا شتریهمچنان ب یبهتر شده ول یعمران تیوضع نیگذشته ا یها در سال

 .هست یریگ چشم شرفتیمحله روبه پ نیآنها ا یها و بازساز و ساخت خانه نیزم دیخر

پذیری این  ، به شناسایی تاب آوری و آسیبهیمحله جواد  بافت فرسودة ییدارد تا با شناسا یحاضر سع پژوهش

 نیفرسوده ا  یها و اصالح بافت یداریبه پا یابیدست یدر راستا یگام بافت در برابر مخاطرات با تأکید بر زلزله بپردازد و

 سوال اصلی این پژوهش عبارت است از:  بردارد. هیناح

 قرار دارد؟ یتیتهران، در چه وضع هیبافت فرسوده در محله جواد یکالبد یآور تاب زانیم

 

 پژوهشی نظری مبان 

 آوری مفهوم تاب
 یآن ناقص باق یفگذشته، تعر یدر سال ها یال رشد در مورد تاب آورگسترده و به سرعت در ح یاتادب یرغمعل

و  یاضیاتو ر یزیکهم در ف یمنشأ تاب آور یراآن وجود ندارد ز یمفهوم یها یشهدرک متجانس از ر یک یمانده است. حت

 .(242: 2415، 3)لورنزشود یم یدهد یو روانشناس یهم در پزشک

توسط مهندس اسکاتلندی  1959آوری، در فنون مهندسی بود که در سال  تاباولین کاربرد جدی استفاده از کلمه  

آوری  ( برای توصیف قدرت و نرمی محورهای فوالدی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین کلمه تاب72-1924ویلیام رنکین )

غربی توکیو پس ا   ا در جنوبها هنگام بازسازی شهر شیمود به معنای مقاومت در برابر تأثیرات زلزله با مشاهدات آمریکایی

 (.23: 1315)محمدی سرین دیزج و احدنژاد روشتی،  بکار برده شد 1950دو فاجعه اصلی زلزله در سال 

، 0)هولینگوجود دارد 1174او در دهه  یکیاکولوژ یقاتو تحق ینگهول آن، با کاردر مورد  یحال، توافق کل ینبا ا

 مطرح شد یسرانجام در اقتصاد و جامعه شناس یدهه بعد، مفهوم تاب آور در طول یداریگفتمان پا یجه. در نت(1173

                                                           
1 - Carter 
2 - Lal 
3 - Lorenz 
4 - Holling 
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 یراتتأث ینبا در نظر گرفتن ا را القا کرد. یقاتیتحق یاز حوزه ها سیعی، و متعاقباً دامنه و(30: 2441و همکاران،   1)فولک

و خود را به اشکال  گذارد یم ریتأث یو اقتصاد یاجتماع یطی،مح های یستمبر س یآور تاب ی،ا جانبه و چند رشته همه

 :دهد یمختلف نشان م

کرد.  یفتوص دیده یبافراد آس یتهو یامحافظت از عملکردها، ساختارها  ییبه عنوان توانا توان یرا م یآور [ تاب1] 

 .توان با مقاومت در برابر اختالالت برابر دانست یرا م یتاب آور ینجا،با جذب اغتشاشات در ا یستمس

بازه  یکدر  یبحران یدادرو یکانحرافات را جبران کرده و پس از  یادیتا حد ز توانند یم یارتجاع های یستم[ س2]

. در این مرحله، تعادل مورد نظر ممکن است با سطح اولیه سیستم و زیرسیستم های آن شوند یداردوباره پا ینمع یزمان

کند. در محدوده خاصی، سیستم قادر است اثرات مزاحم را قبل از بحران برابر نباشد، اما عملکرد اصلی خود را حفظ می 

بدون تبدیل به یک رژیم جایگزین شامل اجزای جدید با تمرکز بر پتانسیل جایگزینی اجزای موجود، جذب یا تحمل کند. 

تولید ممکن تولید برق یک مثال موردی را ارائه می دهد: اگر سهم اجزاء، به عنوان مثال. زغال سنگ و گاز تغییر می کند، 

آوری  با سطح باالیی از پایداری بر اساس عناصر  ب است بدون تغییرات عمده در سیستم انرژی حفظ شود. در این مورد، تا

سیستم موجود مشخص می شود. همانطور که در این مورد، یک سیستم متمرکز انرژی فسیلی فعال باقی می ماند و 

 د.همچنان بر منابع انرژی فسیلی تمرکز می کن

[ تاب آوری فرصتی را برای درس گرفتن از یک بحران ارائه می دهد. با تطبیق و تنظیم مجدد ساختارهای داده 3] 

های اساسی  این شامل تنظیمات درون سیستم در حین حفظ ویژگی .تواند ایمن شود شده، عملکردهای حیاتی سیستم می

های جدید  ی سیستمی با ایجاد تنظیمات، مسیرها و مکانیسمآوری تطبیقی( و همچنین تغییر منطق و عملکردها آن )تاب

را می توان به عنوان تغییر منابع انرژی فردی یا آوری  تطبیقی  ب کننده( است. با توجه به این تعریف، تا آوری دگرگون )تاب

اصالح یا مبادله شد  .رداجرای اقدامات واحد بهره وری انرژی، که در آن کارکردها و اجزای خاص انجام می شود، تفسیر ک

کننده با باالترین درجه  آوری  دگرگون ب باریک است. در نهایت، تاقابل توجه، انتقال بین ثبات مجدد و تاب آوری تطبیقی 

کند. به عنوان مثال، تبدیل از یک فسیل مرکزی به  های اساسی را بازسازی می شود، زیرا پیکربندی تغییر بالقوه مشخص می

آوری   ب آوری  اختصاص داد. تا ب تولید انرژی تجدیدپذیر غیرمتمرکز را می توان به این سطح از تایک سیستم 

و  2دهد)ارکر ترین شکل را نشان می کننده، با ارزیابی مجدد عملکردها و اصول اساسی در سیستم، رادیکال دگرگون

 (. 1: 2417همکاران، 

مدت آن، بعد فضایی و مقیاس مورد نظر حفاظت، شکل بسته به شرایط چارچوب مانند نوع شوک، وسعت و 

در نتیجه این شرایط چارچوب چند  مناسب تاب آوری را می توان توسط بازیگران و تصمیم گیرندگان متاثر انتخاب کرد.

 الیه، همیشه مفید یا حتی ممکن نیست که یک سیستم کامل و همه عملکردهای آن را در تعادل نگه دارید، زیرا این کار

سود کمی به همراه خواهد داشت، در حالی که منجر به هزینه های اضافی نامتناسب می شود. در برخی موارد تثبیت 

مجدد ممکن است بهتر از تبدیل باشد، زیرا در غیر این صورت عملکردها و ساختارهایی که ارزش حفاظت را دارند از بین 

کافی در مورد چگونگی مقابله با بحران ها پیچیده است، زیرا به نظر می  می روند. عالوه بر این، انتخاب یک استراتژی اقدام

رسد تمایز واضح بین سه نوع تاب آوری مبهم است. مناسب ترین مسیر تاب آوری باید مورد به مورد و بحران به بحران 

 .(52: 2419و همکاران،  3) سدرگرن تواند در طول زمان تغییر کند مورد بررسی قرار گیرد و می
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 .(3: 2417رکر  و همکاران، )ابحران یک یمکان یزمان ینهبا در نظر گرفتن زم یسطوح تاب آور یمفهوم ساز: 1شکل

 
نشان داده شده است، هر سه سطح تاب آوری در رابطه با زمانی و مکانی بودن بحران رخ  1همانطور که در شکل 

سطح افقی مدت زمان انحراف را نشان  .را تعریف می کنند داده تنظیم شده اند، که هر دو جنبه های اساسی یک بحران

مراجعه  1های خاکستری در شکل  می دهد، در حالی که سطح عمودی و فضایی عمق انحراف را نشان می دهد )به فلش

رهای با اشاره به زمینه زمانی، اختالالت طوالنی مدت طیف وسیع تری از تغییرات را در سیستم، عملکردها و ساختا .کنید(

به  .آن نسبت به اختالالت کوتاه مدت ایجاد می کنند که با افزایش تنوع مسیر توسعه )آبی تیره( نشان داده شده است

های  های هدف ممکن است به میزان بیشتری متفاوت باشند، همانطور که با دامنه احتمالی پیشرفت همین ترتیب، حالت

های  در حالی که فضایی برای فرصت .دار آبی( نشان داده شده است ای نقطهآوری  انطباقی و تغییر شکل )مسیره ب بعدی تا

 (.0و3: 2417و همکاران،  1تواند باعث شکست عملکردها یا ساختارهای خاص شود )ارکر کند، می جدید ایجاد می

 

 پذیری آوری و  آسیب تاب
تم دارند. به عنوان مثال، این شامل با تمرکز بر بافت فضایی، اختالالت در مقیاس کوچک تأثیر کمی بر کل سیس 

تلفات تولید نیروگاه های انرژی فردی است که ممکن است بر سیستم انرژی محلی تأثیر بگذارد اما نه منطقه ای. این 

ای یا آسیب به زیرساخت  استثنا قاعده را ثابت می کند، زیرا تهدیدات موثر در مقیاس کوچک اما وسیع مانند بالیای هسته

تی در شبکه های تامین برق وجود دارد. در سطح فضایی، چنین اختالالتی رویدادهای شدید به موقع ایجاد می های حیا

 کند، که تأثیرات قابل توجهی بر سطوح مختلف سیستم انرژی و سایر سیستم ها دارد. 
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ک سیستم انرژی ریزی ی بر این اساس، هم سطح فضایی اختالل و هم سطح فضایی تأثیرات آن باید هنگام برنامه

گذارند. اینکه یک سیستم در  های بعدی پس از یک بحران تأثیر می آوری  در نظر گرفته شود، زیرا هر دو بر پیشرفت ب تا

نهایت چگونه ممکن است واکنش نشان دهد، بستگی زیادی به تصمیمات اتخاذ شده از قبل، مسیر توسعه و تمایل به تغییر 

ها و چگونگی پرسش، توسعه و بهبود  ای برای تأمل در مورد چگونگی مقابله با بحران وری انگیزهآ دارد. بنابراین، مفهوم تاب

 .دهد عملکردها و ساختارهای موجود می

 آوری است. شود که بخشی از گفتمان تاب می« ظرفیت تطبیقی»و « پذیری آسیب» های  این گفتگوها منجر به واژه 

پذیری به  آوری، آسیب ب در پرتو تا ابل آنها به اندازه خود تعریف تاب آوری مبهم است.اساساً، تعاریف آنها و پیوندهای متق

، 1های سیستم مانند قرار گرفتن در معرض، حساسیت یا حساسیت به آسیب قبل از اختالل واقعی اشاره دارد))ادگر ویژگی

 (. 313: 1111، 2؛ کاتر051: 2441

بینی عملکردها، ساختارها یا  با اقدامات کاهشی مانند تنظیمات پیشتوان از قبل  پذیری را می بنابراین،آسیب

های موجود از طریق تغییر سیستم در طول یا  ها یا محدودیت هدف ظرفیت انطباقی جبران آسیب .ها کاهش داد استراتژی

غییر در نحوه درک (. عالوه بر این، ت3: 2424و همکاران،  0؛ برتون2: 2419و همکاران،  3بعد از اختالل است )بروکس

اختالالت ضروری به نظر می رسد، زیرا در حال تطبیق پایه ارزش، چشم اندازها، اهداف یا استراتژی های اقدام در پی بروز 

 2همانطور که در شکل ، باشد مرتبط یسازگار یتپذیری و ظرف با  آسیب تواند یم یآور اساس، تاب ینبر ا.مشکالت است

 نشان داده شده است. 

سازگار و  یارپس از فاجعه سروکار دارد، جوامع بس یابیقبل از فاجعه و باز یساز با آماده یآور که تاب ییآنجااز 

 یها را برا راه یفط ینتر آنها گسترده یراز شوند، یآوری  در نظر گرفته م ب هستند. تا پذیر سیبآ یبه سخت یبترت به

حال،  ین. با ارسد ی( میمجدد و سازگار یتآوری  )حفظ، تثب ب تا سوم تاکه از سطح اول  دهند یها ارائه م به وقفه یدگیرس

متقابل و سطوح  یوندهایپ یلاثرات معکوس شوند. به دل هپذیری ممکن است ناخواسته منجر ب و هم  آسیب یهم سازگار

 یگرد یرسیستمپذیری در ز آسیب  یشممکن است منجر به افزا یستمس یرز یکدر  یسازگار یشافزا یستم،س یکمختلف 

در برابر شوک  یانطباق عموم یتبحران خاص ممکن است ظرف یکدر برابر  یاطیاحت یراتخاذ تداب یب،ترت ینشود. به هم

منجر به سطح  یجههر دو، در نت یا یقیتطب یتظرف یشافزا ،پذیری کاهش  آسیب یاکه آ ینناشناخته را کاهش دهد. ا یها

 .دارد یآن بستگ ینهو زم ها یرسیستمز ها، یستمس شده یشمورد آزما آوری ب تاآوری  مورد نظر، به شدت به  ب تا
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 .(Exner et al., 2016)یسازگار یتپذیری و ظرف در رابطه با  آسیب یتاب آور: 3شکل 

 

پذیری، افزایش ظرفیت انطباق  آور بودن مستلزم پتانسیل عمل یا حذف اقدامات به منظور کاهش  آسیب در نهایت، تاب

گیری  توان به صورت ناتوانی، سختی یا ناتوانی، تصمیم آوری را می بنابراین، نقطه مقابل تاب .و تبدیل به حالت پایدارتر است

توان به عنوان ضعف پیوندهای قوی  اینها را می .عمدی در مورد مداخالت غیرممکن و ترویج اثرات قفل منفی بیان کرد

به  در نتیجه مسدود شده همراه با سطح باالیی از پایداری در برابر تغییر تعریف کرد.  مانند درجه باالی استفاده از منابع و

 .(079: 211و همکاران،  1)اکسنر آوری  را محدود می کند ب دام افتادن در قفل)های( منفی، تا

 

 پژوهش نهیشیپ
ها اشاره شده است.  از آن یبه برخ لیصورت گرفته است که در ذ رانیدر جهان و ا یاریمطالعات بس نهیزم نیدر ا

با  قیتحق جیپرداخته است. نتا یتاب آور کردیبا رو یمسکن در بافت فرسوده شهر یطراح یراهکارها هی( به ارا1041امرا )

بعد  ،یطیمح-یاز نظر بعد کالبد یفرسوده شهر یدر بافتها یآورکه ابعاد تاب  دهدینشان م یتوجه به مطالعات مرور

 یراهکارها هیمنجربه ارا قیتحق یها افتهیقرارندارند و  یمطلوب تیدر وضع یو بعد اقتصاد ینهاد -ینبعد سازما ،یاجتماع

 . دیها گرد گونه بافت نیدر ا یطراح

آوری در بافت فرسوده شهر ایالم  تاب ی( به تحلیل فاکتورهای فرسایشی و کالبد1041و همکاران ) یلطف

متوسط تا  یآور تاب یفیدر محدوده ط المیاز بافت فرسوده شهر ا یتوجه قابل یها نشان داد که قسمت جیاند. نتا پرداخته

از  یعدم برخوردار لیشهر که منطبق بر بافت فرسوده شهر است به دل یکه بخش مرکز یا گونه اند به کم قرار گرفته یلیخ

 یریگ ضع موجود سبب شکلدر بهبود و نیساکن ییعدم توانا نیو همچن داریاستاندارد و مصالح پا یا سازه ستمیس

صورت  به یعیطب یایدر زمان وقوع بال تیوضع نیکه ا یا گونه اند، به کم شده یلیکم و خ یآور تاب زانیبا م ییها محدوده

درصد از  12که  دهد ینشان م یآور تاب یمکان ساتیمقا یبررس نیتر خواهند کرد. همچن انیخود را نما یریچشمگ
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 تر عیهرچه سر یزیر برنامه ازمندیکم قرار دارند که ن یلینسبتاً کم تا خ یآور در بازه تاب مالیمساحت بافت فرسوده شهر ا

 قسمت از بافت شهر است.  نیا یبرا

شهری در برابر زلزله، نمونه مورد  فرسودهتابآوری بافت  زانیم یابی( به سنجش و ارز1044محمودزاده و همکاران)

 یلیتفاوت خ یتاب آور زانیمحالت شهرکرد از نظر م نیدهد که ب یهش نشان مپژو جیمطالعه: شهرکرد پرداختند. نتا

 یو محالت جنوب شرق یصورت که محالت واقع در شرق و جنوب شهرکرد، محالت بخش مرکز نیدارد؛ بد یوجود یادیز

 بیهم به ترت یب آورتا یها  از شاخص یهستند. از لحاظ برخوردار ینییمتوسط و پا اد،یز یلیخ یآور بتا یدارا بیبه ترت

با  یدرصد و شاخص اجتماع 1/31با  یدرصد، شاخص نهاد 39با  ی.درصد، شاخص اقتصاد2/17با  یشاخص کالبد تیاولو

 ابعاد است.  هینسبت به بق یبودن بعد کالبد مهمشهرکرد داشته اند که نشانگر  ینقش را در تاب آور نیشتریدرصد ب 2/31

 یبر فرم شهر دیبا تأک یخیبافت فرسوده تار یاجتماع-یکالبد یتاب آور یررس( به  ب1311و همکاران ) یاحمد

است که  نینشانگر ا جیتهران( پرداختند. نتا یخی: محالت بافت تاری)نمونه مورد نهیفاصله از حد به نیانگیبا روش م داریپا

 زانیاما محله دولت با م ستند؛یآور نمطلوب بوده و تاب  نهیفاصله نامناسب از حد به یمحالت، دارا یفرم شهر یآور بتا

ARI ،15/4باشد.  ینیبازآفر کردیرو نییدر تب یتواند نمونه مناسب تر یم 

مطالعه  یعیفرسوده در مقابل مخاطرات طب یبافت ها یتاب آور زانیم یابی( به ارز1319) یزاده توکل حسن

( رتبه اول را کسب کرده و 213/4با وزن ) یاقتصاد ارینشان داد که مع جی: بافت فرسوده شهر سمنان پرداختند. نتایمورد

 نیدوم و سوم را کسب کرده اند. بنابرا ی( رتبه ها172/4( و )241/4با اوزان ) بیبه ترت زین یو کالبد یتیجمع اریمع

هش ها و مشاهدات پژو افتهیبا توجه به  نیاست. همچن شتریب گرید یمؤلفه ها نیمؤلفه ها در ب نیا تیمشخص شد اهم

 دارد. یشهر رانیمد ژهیبه توجه و ازیو ن ستین یمطلوب تیبافت فرسوده شهر سمنان در وضع یمشخص شد تاب آور

 دیتول چهیدر قیاز طر ییآب و هوا راتییدر برابر تغ یآور و تاب یریپذ بیآس ی( به بازنگر2422)  سارتیو د شبان

که کمبود و  یکه بر تعامالت کند یرا ارائه م یکیاکولوژ-یتماعاج تیقابل دیچارچوب تول کیمقاله  نیپرداختند. ا تیقابل

بالفعل و  ندیفرآ کیعنوان  به یندگیمقابله و انطباق، نقش نما لیپتانس نوانبه ع ییتوانا کند، یم جادیرا ا ییتوانا تیکفا

 ییآب و هوا راتییکه تغ ییا. از آنجکند یبرجسته م دار،یپا یرا به عنوان شرط سازگار« محدود تیقابل یعملکردها»مفهوم 

 یمردم محورتر برا یکردیرو انچارچوب به روز شده به عنو نیا کند، یجلب م گذاران استیس یرا از سو یشتریتوجه ب

 است.   دیمف داریپا یتوسعه انسان دگاهیانطباق از د یها برا و فرصت ها تیظرف ها، تیحساس یها لیتحل تیهدا

پرداختند.  یویبول یبوم یجنگل یها خانواده یریپذ بیآس یابیو ارز یشتیمع یآور ( تاب2422بائر  و همکاران )

و  یو دامپرور یکشاورز ،یبخش انرژ تیرا بر اساس تقو یرشد اقتصاد ،یتوسعه مل یها استیکه س دهد ینشان م جینتا

و  یها ممکن است تاب آور تیاولو نیاز ا ی. برخدهند یقرار م تیشدن در اولو ینفت و معدن با صنعت یها بخش تیتقو

 ،یاز جمله ماه ،یجنگل منابعبر  یدهد. فشار خارج شیآنها را افزا شتیوابسته به جنگل و مع یمردم بوم یریپذ بیآس

به  دیبا سکیر تیریمد یکردهایاست. رو یمل یسازگار یها یدر استراتژ یشتیمع یمستلزم تمرکز کل نگر بر تاب آور

 یرینامطلوب جلوگ زیداشته باشند تا از اثرات سرر کپارچهی یکیاکولوژ-ید و تمرکز اجتماعتوسعه داده شون ریطور فراگ

 شود. 

در زمان وقوع  نانیاطم تیشبکه و قابل یآور بهبود تاب یها یو استراتژ ارهای( به مع2421و همکاران )  نیحس

 نیشبکه در ا رساختیو تراکم ز یآور ر تابعامل خط یها به نام دیمقاله دو اصطالح جد نیپرداختند. در ا یعیطب یایبال

 . کنند یشبکه عمل م یآور تاب زانیم نییتع یبرا یاتیح یاند که به عنوان پارامترها شده شنهادیکار پ

و نقد  ی: بررسییآب و هوا راتییمرتبط با تغ یعیطب یایدر مواجهه با بال ی( به تاب آور2424چن  و همکاران )

است.  یشناخت بیآس یامدهایتر از پ عیشا یتاب آور ،یدهد که به طور کل یها نشان م فتهایپرداختند.  یروش شناخت

خانواده و جامعه استفاده  ،یسطح فرد داد،یعوامل در رو یانتخاب یبررس یبرا یتاب آور یچارچوب چند بعد کیدوم، ما از 
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 یها تیما محدود ت،یکمک کند. در نها یشناخت بیآس ای یتاب آور یامدهایپ یتواند به اطالع رسان یکه م میکن یم

 ییآب و هوا یایدر پاسخ به بال یریپذ عطافاضطراب و ان نهیدر زم نیو تمر قیتحق یرا برا ندهیآ یها یریگ و جهت یدیکل

 . میریگ یدر نظر م

شهر  یآور تاب یاجرا لیتسه یبرا یمیاقل راتییآگاه از تغ ی( به انتقال به شهرها2424و همکاران )  زایتوریا

 یساز هیشب ارابز کیو آن را با  کند یم فیرا تعر یتوسعه آگاه ندیکه فرآ کند یرا ارائه م یمقاله چارچوب نیپرداختند. ا

 یشیآزما شیآزما کیمقاله  نیا ت،ی. در نهاکند یم لیشده در چارچوب را تسه ارائه هیکه درک نظر کند یم بیترک یآموزش

 شهر نشان دهد. نفعانیذ یرا در بهبود آگاه یساز هیتا سهم ابزار شب کند یائه منروژ ار انسند،یستیرا در شهر کر

 

  شناسی پژوهش روش

است و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و  یاکتشاف -تحلیلی و نوع آن نیز کاربردی -روش تحقیق، توصیفی

چنین، از روش پیمایشی نیز برای اسنادی استفاده شده است. هم -ای  مروری بر تحقیقات پیشین، از روش کتابخانه

 آوری اطالعات میدانی بهره گرفته شده است.  جمع

تهران،  هیی بافت فرسوده در برابر زلزله در محله جواد آوری محدوده ارزیابی میزان تاب یدر پژوهش حاضر، برا

ه فضای باز، کیفیت ابنیه، محله، قدمت ساختمان، تراکم جمعیت، دسترسی ب یریهشت معیار شامل: تعداد طبقات، نفوذپذ

یک از  هر (.1هستند )جدول  عیارهاییمعیار دارای زیرم 9و مساحت قطعات به کار رفته است. این  یتراکم ساختمان

باشد. با توجه به نظر متخصصان شهر، وزن هر کدام از  زیرمعیارها دارای میزان اهمیت متفاوتی نسبت به دیگری می

لحاظ گردید. در  Reclassifyی در مرحله Arc Gisیزان اهمیت هرکدام از زیرمعیارها در  زیرمعیارها تعیین گردید و م

دهی معیارها استفاده شد.  در برابر زلزله از روش تحلیل شبکه فازی  برای وزن رآور شه های تاب ی پهنه نهایت، برای تهیه

 25از نظرات  یده وزن یارائه شده است.  برا گیری مدل فازی به عنوان یک روش ریاضی جهت برخورد با ابهام در تصمیم

افزار  هر یک از معیارها در نرم یی فازی برا استفاده شده است. مدل تحلیل شبکه یعلوم شهر نهیکارشناس و خبره در زم

GIS .برای همپوشانی لحاظ گردیده است 
 

  مطالعه مورد هدمحدوی معرف
 یشهردار 11(. منطقه 1)شکل باشد یتهران م یشهردار 11منطقه  کی هیپژوهش، ناح نیمنطقه مورد مطالعه ا

از شرق به  نیهست.همچن هیشوش همسا دانیشوش حدفاصل انبار نفت و م ابانیو خ 12و  11تهران از شمال با مناطق 

محدود   اریبهمن ابانیخ - انیتندگو دیشه راهبزرگ 11و  17و از غرب به مناطق   24، از جنوب به منطقه 15منطقه 

 نیبهمن قرار دارد. ا یبعد از فرهنگسرا ،یدشت آزادگان جنوب یبهمن، ابتدا دانیدر م 11منطقه  ی. شهردارشود یم

بهمن قرار  یبعد از فرهنگسرا - یدشت آزادگان جنوب یابتدا -بهمن  دانیاست و مرکز آن در م هیناح 1 یدارا یشهردار

 .باشد یتهران م یجنوبو  یمیاز مناطق قد یکیتهران 11منطقه  یشهردار دارد.

. باشد یم هیو محله جواد کی هیهکتار بافت فرسوده است. که قسمت اعظم آن در ناح 154 یدارا یمنطقه دارا نیا 

آن به  فرسودهمصوب بافت فرسوده است که نسبت بافت  ۀهکتار پهن 11 یهکتار دارا 343منطقه با  نیدر ا هیمحله جواد

منطقه را به خود اختصاص داده است.   ةبافت فرسود نیشتریمحله ب نیه است. ادرصد محاسبه شد 34/04کل منطقه 

واقع شده که به  یجانیشهر تهران قرار گرفته است. در غرب آن بزرگراه یار کیدرجه  یها در محدوده بزرگراه هیجواد

محله،  نیا یدر بخش شمالقرار دارد.  هیمحله جواد یدر کناره غرب زین تیوصل است. بوستان وال یبزرگراه نواب صفو
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 ان،ی. در پاشود یم دهیآهن د راه زلیآهن و کارخانه د کارکنان شرکت راه یها آن خانه یآهن تهران، در بخش شرق خطوط راه

( قرار یبهمن امروز دانی)م نیشیکشتارگاه پ دانیمحله، م یدر بخش شرق نی. همچنرسد یم انیاز جنوب به بزرگراه تندگو

 یبودن، امکانات کم یمیمحله با توجه به قد نیشده است. ا هیناح نیرفت و آمد به ا ادیو حجم ز کیفدارد که سبب ترا

درمانگاه و ساختمان  نیچند هیمحله است. در محدوده جواد نیاز مشکالت ا یکیآن  یکیدر نزد مارستانیدارد و نبود ب

در  نیساکن یبرا یندارد و در صورت بروز مشکل اورژانسمحدوده وجود  نیدر ا یپزشکان وجود دارد اما درمانگاه شبانه روز

 .ندینما یط دیرا با یادیمسافت ز یمرکز درمان نیتر کیبه نزد دنیرس یشب، برا

 

 
 : نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه3شکل

 

 ها افتهی لیتحل
(. برای 1یه گردید) جدول در ابتدا معیارها، زیر معیارها و میزان اهمیت هر یک با استفاده از پیشینه تحقیق ته

ریزی شهری  کارمند شهرداری و اساتید دانشگاه متخصص برنامه 25دهی و میزان اهمیت هر یک از معیارها از نظرات  وزن

 استفاده شده است. 

 معیارها، زیرمعیارها و میزان اهمیت آنها: 1جدول 
 میزان اهمیت زیر معیار معیار میزان اهمیت زیر معیار معیار

 ابنیه قدمت

 1 سال 14کمتر از 

 تعداد طبقات

 1 بدون طبقه

 2 طبقه 2تا  1 3 سال 24تا  14بین 

 5 طبقه 0تا 3 5 سال 34تا  24بین 

 1 سال 34بیش از 
 7 طبقه 1تا  5

 1 طبقه 7بیشتر از 

 کیفیت ابنیه

 1 نوساز

 نفوذپذیری

 3 متری 12بیشتر از 
 3 در حال ساخت

 5 متری 12تا  1 5 و نگهداریقابل قبول 

 7 متری 1معابر  7 تخریبی

 1 متری 1معابر  1 ویژه

 1 24کمتر از  تراکم ساختمانی 1 متر مربع 144متر از  مساحت قطعات
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 3 34-24 7 متر مربع 144-154

 5 54-34 5 مترمربع 154-244

 7 144-54 3 متر مربع 244-344

 1 144بیشتراز  1 متر مربع 544بیش از 

تراکم جمعیت )نفر 

 در هکتار(

 1 244کمتر 

دسترسبه فضای 

باز )برحسب 

 متر(

54 1 

244-344 3 144 3 

344-044 5 154 5 

044-544 7 244 7 

 1 244بیش از  1 544بیشتراز 

 .1311، روستا و همکاران، 1312، خاکپور و همکاران، 1313، پورموسوی و همکاران 1313مأخذ: سلمانی مقدم و همکاران، 

 

 بافت منطقه
که  باشد. یآهن م آهن و شرکت راه راه یمرکز ستگاهیهکتار با احتساب محدوده ا 219محدوده مورد مطالعه حدود 

هکتار بافت پایدار در  0درصد( بافت ناپایدار و  5/97هکتار ) 20درصد( بافت فرسوده و 51هکتار ) 19با احتساب معابر 

 هکتار بافت ناپایدار در محله وجود دارد. 21هکتار بافت فرسوده و  54د دارد. بدون احتساب معابر محله وجو

 

 ساحت بافت فرسوده و ناپایدار محدوده مورد مطالعهم :3جدول 

 بافت احتساب معابر با احتساب معابردون ب

 هکتار درصد هکتار درصد

 بافت فرسوده 19 51 54 74

 ناپایداربافت  20 5/97 21 89

 بافت پایدار 0   

 معابر)معابر داخل راه آهن( 14   

 شهرداری تهران 11اداره بافت فرسوده منطقه مأخذ: 

 

 بررسی قدمت ابنیه

و  یحصار دوره ناصر یتهران در فراسو یشهردار11محدوده منطقه  اطالعات موجود در شهرداری منطقه بر اساس 

شکل گرفته است. در  هیبه ال هیو ال جیبه تدر ساله، 74 یدر طول دورها ،یر -تهران یجاده اصل هیدر حاش نیهمچن

 یصنعت -یعناصر خدمات یریگ شکل شاهد خارج از محدوده شهر یا به عنوان پهنه11منطقه   ندیفرا نیمرحله از ا نینخست

آنها بوده است. در  ازمندین کشور، کردن زهیمعطوف به مدرن یهاتیفعال یاصل گاه یبوده است که تهران، به مثابه تجل ینینو

به موازات  یمتر13  ابانیو دو خ یمتر23  یاصل ابانیخ کی جادیو ا یطرح ساده شطرنج کیکردن  ادهیبا پ هیجواد هیناح

توسط  زدانهیبه قطعات کوچک و ر یشهر یها بلوک میتقس تاًیمذکور و نها یعمود بر محورها تریو معابر فرع هاکوچه آن و

 – یشمال ی. نکته قابل توجه در امتداد محورهادیفراهم گرد یساخت و ساز فشرده و متراکم مسکون یبرا نهیزم نداران،یزم

و  یسازتیکشتارگاه، چ لو،ی)س یدر جنوب و جنوب شرق تیبه سمت مراکز عمده کار و فعال آنهای ریگ جهت ،یاصل جنوبی

آهن و معطوف به کشتارگاه  راه واریبه موازات د ن،یدرجهت حداکثر طول زم هیناح یاصلی بند استخوان ی...( است. به عبارت

 . شکل گرفته است لویو س
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 نیقبل از ا یها در سال هیبوده که نشان از آن دارد محله جواد1305 و 1335یها مربوط به سال لیذ یها عکس

که عکس  یسالها نیموده و در اشده شروع ن یطراح شیپ ازی طرح شطرنج کی یخود را برمبنا یریمراحل شکل گ

بعضا  یعمال شکل گرفته و بافت پر و خال یهامحور هیکه بافت و ساختار کل میشده است شاهد آن هست هیته ییهوا

 باشند. سال را دارا می 34. لذا بیشتر ابنیه قدمتی بیش از درون آن قابل مشاهده بوده است یبصورت نقاط

 

 
 1305و  1335های  ه در سالتصاویر هوایی محله جوادی :0شکل 

 تراکم جمعیت

با  نتیجه باشد و در بر معابر در مواقع زلزله می جمعیتی  بار ی کننده شاخصی است که مشخص جمعیتیتراکم  

پژوهش، شاخص  این آید و بالعکس. در رسانی و امداد پایین می خدمات و گیری سرعت پناه جمعیتی،بیشتر شدن تراکم  

نفر در هکتار، تراکم 344تا  244بین   تراکم نفر در هکتار،244از جمله تراکم کمتر از   زیرمعیار 5ای دار جمعیتیتراکم  

 .باشد نفر در هکتار می 544و تراکم بیش از   هکتار نفر در544تا  044نفر در هکتار، تراکم بین  044  تا 344بین 

 

 دسترسی به فضای باز

فضاهای باز  باشند. هنگام رخ دادن زلزله به عنوان مراکز حیاتی می جمله دسترسی به فضای باز در مواقع بحرانی از

مراکز در  دسترسی به این باشند. در اینجا، ها می های ورزشی و پارک زمین در نظر گرفته شده در این پژوهش، شامل

متر و طبقه چهارم  154طبقه سوم   متر، 144متر، طبقه دوم   54فاصله در طبقه اول  اند. گذاری شده طبقه فاصله0

 .اند بندی شده می باشند، طبقه244فاصله بیش از   فضاهایی که در

 

 مساحت قطعات

به  بندی رو، در شناسایی نظام دانه شوند. از این تفکیک می های کوچکتر قطعات یا دانه های شهری ً غالبا به بلوک

یکدیگر پرداخته  ی ارتباط آنها با ر، همجواری و نحوهبه شبکه معاب ی استقرار آنها نسبت بررسی ابعاد این قطعات، نحوه

که در جدول  همانطور هیجواد هیقطعات در ناح یبند دانه.بررسی شده است بندی و دسته قطعات 3در جدول شود.  می

 .باشند یمتر م 144  ریز هیجواد هیدرصد قطعات در ناح11شود، حدود   یمربوطه مشاهده م
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 هیمحله جواد یحت دانه بندتعداد قطعات و مسا :3جدول 

مجموع تعداد قطعات در  بندی دسته ردیف

 محله

درصد تعداد قطعات از کل در 

 محله

درصد تجمعی تعداد قطعات 

 از کل محله

 21/15 21/15 1111 متر مربع 54زیر  1

 91/03 52/29 2194 متر مربع 75تا  54 3

 10/11 33/22 1747 متر مربع 144تا  75 3

 41/99 97/21 1172 متر مربع 154تا  144 0

 00/15 03/7 519 متر مربع 244تا  154 5

 99/19 00/3 213 متر مربع 544تا  244 7

 14/11 42/1 79 هکتار 1متر مربع تا  544 6

 144 41/4 5 هکتار 1باالی  8

 144 144 7102 مجموع

 شهرداری تهران 11اداره بافت فرسوده منطقه مأخذ: 

 محله یرینفوذپذ

 05دهد  نشان می 0باشد. همانطور که جدول پذیری می نفوذپذیری محله فاکتور بسیار مهمی برای سنجش آسیب

 اند.  متری تشکیل داده 1متری و بن بست  1درصد از معابر محله را کوچه 

 

 متر در محله / طرح تفصیلی12 فراوانی و سهم معابر محلی با عرض کمتر از :0جدول 

 کوچه تعداد درصد

 متری1کوچه  90 93/30

 متری1بن بست  19 18/34

 متری 9کوچه  72 37/31

 متری14کوچه  00 47/13

 متری 12کوچه  34 94/8

 متر12معابر باالی  31 58/11

 جمع 337 144

 .شهرداری تهران 11اداره بافت فرسوده منطقه مأخذ: 

 هیابن تیفیک

 هیآن  درصدد 11 کیمقدار نزد نیباشد که ازا یآهن مهکتار بدون راه 124معادل  یسطح یدارا هیمحله جواد

به  کینزد تعداد نیباشد که از ا یم 7102محدوده مورد مطالعه  یها باشد. مجموع پارسل یبافت فرسوده را دارا م یژگیو

 2 کیو و نزد نوساز درصد 1باشند ودر حال حاضر تنها  یو فرسوده م یبیدرصد تخر 04 کیو نزد یدرصد قابل نگهدار 51

 راثیو ثبت در م خییبنای باارزشی که دارای ارزش تار چگونهیه هیدر سطح محله جواد. باشند یدرصد درحال ساخت م

 .فرهنگی باشد وجود ندارد
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 هیدر سطح محله جواد هیابن تیفیک :5جدول 

 بندی دسته ردیف
مجموع تعداد قطعات 

 در محله

درصد تعداد قطعات از 

 کل در محله

 50/9 153 نوساز 1

 51/1 111 در حال ساخت 3

 11/54 3911 قابل قبول و نگهداری 3

 42/31 2192 تخریبی و فرسوده 0

 42/4 7 فاقد بنا یا بایر یا دارای سازه غیر اساسی 5

 4 4 های ویژه واحد ارزش کالبدی، عملکردی ساختمان 7

 4 4 ی میراث فرهنگی ثبت شده 6

 4 4 نامشخص 8

 144 7102 مجموع

 شهرداری تهران 11اداره بافت فرسوده منطقه خذ: مأ

 

 تعداد طبقات

 است: ریز بیبه ترت 11 بندی ارتفاعی بناها بر اساس برداشت انجام شده در سال گروه

 محله درصد مساحت  51/90و درصد تعداد  19/05و دو طبقه:   کیبناهای  

 حت درصد مسا 31/12درصد تعداد و  17/37بناهای سه و چهار طبقه:  

 .درصد مساحت 7/2درصد تعداد و  10/15:  شتریبناهای پنج طبقه و ب

 

 هیمحله جواد یتعداد قطعات و مساحت دانه بند :7جدول 

 درصد)مساحت( مساحت ) هکتار( درصد )تعداد طبقات( تعداد قطعه تعداد طبقات

1 114 19/7 1131551 05/15 

3 2140 39 043117 41/11 

3 1791 01/23 191994 02/7 

0 1414 21/10 120530 17/0 

5 144 95/7 15515 12/2 

7 013 41/1 595111 30/2 

6 143 35/1 12010 54/4 

8 29 37/4 3325 13/4 

9 1 41/4 2412 49/4 

 04/4 1111 71/4 50 فاقد بنا

 144 3545473 144 6703 مجموع
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 (FANP) استفاده از مدل تحلیل شبکه فازی برابر زلزله با آوری بافت فرسوده در بررسی و تحلیل میزان تاب

بپردازیم، الزم  آوری های تاب اینکه به تشخیص و تعیین محدوده پس از تعیین معیارها و شاخصها، اکنون قبل از

به تشکیل ماتریس مقایسهی  اقدام تعیین گردد. برای این منظور، الزم است تا ها مؤلفه هر یک از اهمیتاست تا ضرایب  

 زوجی جامع که در روش های ماتریس درایه واقع نمود. در 7توسط اعداد فازی مشابه با جدول  معیارها یاندودویی م

 آن ی دوم ها، مؤلفه ی اول آن، حداقل نظرسنجی مؤلفه که رود، یک عدد فازی مثلثی است فازی به کار می شبکه تحلیل

 .هاست نظرسنجی ی سوم، حداکثر ها و مؤلفه میانگین نظرسنجی

 

 ماتریس مقایسه زوجی معیارها :6دول ج

 جمعیت باز یفضا
طبقا

 ت
  کیفیت قدمت تراکم مساحت یرینفوذپذ

 کیفیت 1,3,5 1,1,1 0.253,0.466,0.642 1,3,5 3,5,7 5,7,9 1,3,5 1,1,1

 قدمت 1,1,1 0.2,0.333,1 0.133,0.203,0.3 1,1,1 1,3,5 3,5,7 1,1,1 0.2,0.333,1

0.111,0.143,0.2 
0.143,0.2,0.33

3 
1,1,1 

0.2,0.333,

1 

0.143,0.2,0.33

3 

0.032,0.042,0.06

9 

0.111,0.143,0.

2 

0.143,0.2,0.33

3 
 تراکم

0.143,0.2,0.33

3 
0.2,0.333,1 1,3,5 1,1,1 0.2,0.333,1 

0.052,0.086,0.16

3 

0.143,0.2,0.33

3 
 مساحت 0.2,0.333,1

0.2,0.333,1 1,1,1 3,5,7 1,3,5 1,1,1 0.133,0.203,0.3 0.2,0.333,1 1,1,1 
نفوذپذیر

 ی

 طبقات 1,3,5 1,1,1 0.253,0.466,0.642 1,3,5 3,5,7 5,7,9 1,3,5 1,1,1

 جمعیت 1,1,1 0.2,0.333,1 0.133,0.203,0.3 1,1,1 1,3,5 3,5,7 1,1,1 0.2,0.333,1

0.111,0.143,0.2 
0.143,0.2,0.33

3 
1,1,1 

0.2,0.333,

1 

0.143,0.2,0.33

3 

0.032,0.042,0.06

9 

0.111,0.143,0.

2 

0.143,0.2,0.33

3 
 فضای باز

 

 Excel افزار ها از نرم آوری برای هر یک از شـاخص تاب ضریب اهمیتها و دخالت  ی وزن شاخص برای محاسبه

آوری ناشـی  تاب در های مؤثر و مورد استفاده شاخص آوردن ضریب دست به استفاده شده است. حاصل ایـن تحلیل، 2013

شده است. نتایج حاصل از  آورده 9ها در جدول  است. ضریب هر یک از شاخص مطالعه ی بافت مورد محدوده از زلزله در

 آن در برابر اهمیت، با توجه به کیفیت ابنیه که ی فازی بیانگر آن است از مدل تحلیل شبکه استفاده ی معیارها با مقایسه

  باشد.  می 251/4که این امتیاز برابر با   ستا باالترین ضریب امتیاز را به خود اختصاص داده زلزله،

 

 وزن نهایی معیارها :8جدول

 یفضادسترسی به 

 باز

تراکم 

 جمعیت

تعداد 

 طبقات

ی رینفوذپذ

 محله 

تراکم  مساحت

 ساختمانی

قدمت 

 ابنیه

کیفیت 

 ابنیه

475/4 123/4 179/4 209/4 405/4 497/4 242/4 251/4 
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 وزن نهایی معیارها :5شکل 

 

 های فرسوده آوری بافت بندی میزان تاب پهنه

صورت مختلف  شود و معموال به چند توجه به نیاز پروژه تهیه می ی نهایی معموال با ی نقشه ها و تهیه تلفیق الیه

 پذیر و آسیب آور تاب های پهنه ی بعد مشخص نمودن معیارها، مرحله اهمیتضرایب   باشد. پس از مشخص نمودن میزان می

افزار  های رقومی و رستری معیارها در نرم در ابتدا الیه منظور باشد که برای این میدر محله جوادیه زلزله در برابر 

ARC/MAP10.2 آور محله  های تاب تهیه گردید. سپس از طریق اعمال ضرایب و وزن هریک از معیارها نقشه نهایی پهنه

آور در برابر زلزله به دست  تاب های پهنه نهایی بندی اولویت،  های رستری یهال همپوشانی در نهایت از طریقتهیه گردید.  

 آمده است.

ر  د و ی به دست آمده رستری میباشد . اطالعات نقشهاست نمایش داده شده 1در شکل شماره  بندی اولویت  این

 بندی اولویت  بیانگر بندی کرده است. در واقع، این طبقات را طبقه مناسبر های بسیار نامناسب تا بسیا طیف مکانپنج 

اینکه کدام یک از  تشخیص معیار به کار گرفته شده در این پژوهش برای 9 اساس ی بافت فرسوده بر نهایی محدوده

باشد و در شکل به  مناسب میبسیار  ی طبقه اول اولویتآور هستند،   در برابر زلزله تاب مطالعه ی مورد های محدوده پهنه

 اولویت باشد و آوری باال در برابر زلزله می دارای تاب محدوده ی این است که دهنده ست و نشانداده شده ا نمایشآبی رنگ 

حد از نظر  ترین پایین دهد که این قسمت از محدوده، در و نشان می بوده نامناسب و به رنگ قرمز بسیاری  پنجم طبقه

 .باشد پایین میبسیار . در حالت کلی، میزان تابآوری دارد آوری در برابر زلزله قرار تاب
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 شهرداری تهران 11در محله جوادیه منطقه  آور در برابر زلزله در بافت فرسوده های تاب بندی پهنه اولویت :8شکل 

 .1041تهیه و ترسیم: نگارندگان، 

 

 ها شنهادیپ و گیری جهینت
در حالس  نی. ادهند یست مجان خود را از د یعیدر اثر وقوع مخاطرات طب یادیساالنه در سرتاسر جهان افراد ز

از  زین رانیخود حفظ خواهند کرد. کشور ا یتلخ وقوع آن را در خاطره جمع تجربۀ  زیاست که بازماندگان حوادث مذکور ن

 یناش یتلفات انسان نیشتریب نیب نی. در ادیآ یجهان به شمار م یعیاز نظر مخاطرات طب ریپذ بینظر جزء ده کشور آس نیا

 یمسکون یها مجتمع یریپذ بیفاجعه، آس کیآن به  لیکه در تبد باشد یم یعیطب دةیپد کیست و اما زلزله از زلزله بوده ا

 دارد. یینقش بسزا

 تی. وضعدهد یم لیبافت آن را بافت فرسوده تشک شتریکه ب باشد یدر تهران م یمیمحله قد کی ه،یجواد محله

 یها و ساختمان ها یکاربر یباز، ناسازگار یارآمد، کمبود فضاهامانند شبکه معابر ناک ،ینامناسب محله به لحاظ کالبد

 شیافزا یبرا یراه یآور . تابباشد یمحله اثر گذار م یآور بآمدن تا نییپا جهیو در نت یریپذ بیآس شیفرسوده در افزا

در مورد  یمتفاوت ینجشها و مدل س شاخص کردها،یرو ها، فیها مطرح شده و تعر آن یها لیتوان جوامع با استفاده از پتانس

 آن شکل گرفته است.

بـرای بهسـازی و نوسازی مساکن  یمـال ییعدم توانـا لیبه دل هیسـاکن در بافـت فرسـوده محله جواد افـراد

 یسال زندگ04هـای بـا عمر باالی  از زلزله همچنـان در خانـه یهای ناش از خسارت یفرسوده و با قدمت باال و عدم اگاه

 نیمناطق به ا نیبحران در ا تیریشده و در نبود نهادهـای مد دیدبناها تش نیا بیبه مـرور زمـان روند تخر کنند که یم

 شـود. ینمـ یو تـوجه یدگیها رسـ بافت
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که با  ستین یمناسب تیدر وضع یکالبد یها از نظر شاخص هیمحله جواد یآور تاب تیکه وضع دهد ینشان م جینتا

( 1041و همکاران ) ی( و لطف1041(، امرا )1044(، محمود زاده و همکاران )1319)یوکلحسن زاده ت ق،یتحق جینتا

 جیدارد که با نتا یکالبد یآور اثر را در تاب نیشتریب هیابن تیفیمشخص کرد که ک یوزن ده جینتا نیمطابقت دارد همچن

 ندارد. مطابقت   (1311( و روستا و همکاران )1311) و همکاران یسورشجان یدریح قیتحق

خاص از جمله مقاومت ساختمان، ساختار  یها یژگیو لیبه دل هیبه ذکر است بافت فرسوده  محله جواد الزم

 یها ستمیدر س یاحتمال یها یکاست ،یفرسوده کالبد یزلزله، حجم باال یقرار گرفتن در معرض خطر نسب ،یکالبد

 شیبود و افزا رخواهدیپذ بیآس اریبس یعیاز سوانح طب کیبا هر و... در برخورد یعیطب عیو مقابله با سوانح و وقا ییپاسخگو

مطـرح  لیذ یشـنهادهایپ یآور است در جهـت ارتقـاء تـاب تیحائز اهم اریبس یفرسوده شهر یدر بافت ها یآور تاب

 :شود یم

 محالت بافت یرساختیز یها شبکه یتوسعه و به روزرسان -

 استفاده درزمان بحران یبراسبز و باز در بافت فرسوده  یگسترش فضا-

 ساکنان بافت تیدر جهت رضا یو خدمات یامکانات رفاه شیافزا-

 و کاهش مخاطرات در بافت فرسوده یریشگیپ یها خطرات موجود و راه یابیارز-

 مردم نهاد. یها و سازمان یاجتماع یها هیتوجه به سرما-

 زمان بحران یبرا یتوسط شهردار ینقانو  طیو بالاستفاده با شرا یوقف یها نیاستفاده از زم-

 محله یو بهساز ینوساز-

رابطه  فیفیو ک تر قیارتباط دق یبه بررس توان یم یآت قاتیبه پژوهشگران و محققان در تحق شنهادیجهت پ -

 یستمیارتباط س کیرا به صورت  یهر عرض نیفرسوده پرداخته که نوع ا یها در محالت و بافت یآور و ناتاب یفرسودگ

 .دینما لیو تحل انیب

 

 مأخذ و منابع
دانشـگاه   یسنندج، رسـاله دکتـر   راشهرییپ هیتحوالت اقتصاد فضای ناح نیی(، تب1311عاطفه، ) د،یدهرش یاحمد

 .و دکتر حسن افراخته ییرهنما یتهران، استاد راهنما دکتر محمد تق یخوارزم

 یتـاب آور  ی(، بررسـ 1311) دهیدات سـع زهراالسـا  ،یزرآبـاد  د،یـ حم ،یماجـد  رضـا، یعل ب،یمارال، عنـدل  ،یاحمد

: ی)نمونـه مـورد   نـه یفاصله از حد به نیانگیبا روش م داریپا یبر فرم شهر دیبا تأک یخیبافت فرسوده تار یاجتماع-یکالبد

 .19-1، صص 32شماره  هم،هفت حصار سال ن یطیتهران(، مطالعات مح یخیمحالت بافت تار

 یطراحــ  یارهـا ی(، اصـول و مع 1312زهـرا )  ،یمحقـق دولـت آبـاد   محمدرضـا، پـور جعفـر، محمدرضـا،      ان،یبمان

دوره  ،یشـهر  تیریشهرسـتان کـرج، مجلـه مـد     یورود یدره فصـل  -: رود ینمونه مورد ؛یفصل های دره –رود  یسـامانده

 279.251-صـص. 1شماره  ،24،

(، ارزیـابی  1313یه، )سیدموسی؛ شماعی، علی ؛ احدنژاد، محسن ؛ عشقی چهاربرج، علی ؛ خسروی، سم پورموسوی،

مطالعه موردی: منطقه سه شهرداری تهران، مجله جغرافیـا  GISو Fuzzy AHPهای شهر با مدل   پذیری ساختمان آسیب

 139-121، صص .30و توسعه. شماره  .

 تهران: انتشارات سمت ،یشهر یاراض یکاربر یزیر (، برنامه1395محمدرضا )  ،یپورمحمد

منطقـه   :یمطالعه مورد یشهر یاراض یکاربر یعطبی – یساختار یآور تاب یابی(، ارز1317اسحاق، ) دیس ان،یجالل

 .141-123صص  ،0، شماهر 1دوره  دار،یشهر تهران، فصلنامه شهر پا کالن 0
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(، مقایسه تطبیقی/ تحلیلی 1311نیاز، مهدی؛ ربانی ابوالفضلی، غزاله ،) براتعلی؛ حیاتی، سلمان ؛ کاظمی بی خاکپور،

های شهری در برابر زلزله با استفاده از مدلهای تحلیل سلسله مراتبی و فازی)نمونه مـوردی: شـهر    پذیری بافت یبمیزان آس

(، 1311) ،یمصـطف  ،یستگلدیا ،یسیع زاده، میابراه ،ی.روستا، مجتب21-39، صص 22المرد(، فصلنامه آمایش محیط. شماره

و توسـعه، شـماره    ایی شهر مرزی زاهدان، مجله جغراف ؛ بافت فرسودهآوری کالبدی در برابر زلزله مطالعه موردی تحلیل تاب

 .1-19، صص 01

فرسـوده   یبافـت هـا   یتاب آور زانیم یابی(، ارز1319) ،یزندمقدم، محمدرضا، کرکه آباد ه،یسم ،یتوکل زاده حسن

 .93 -11، صص 0ره ، شما 2دوره  داری: بافت فرسوده شهر سمنان، شهر پایمطالعه مورد یعیدر مقابل مخاطرات طب

 یشــــهر  ی در مجموعــــه  یآور تــــاب  یهــــا  تیـ (، ســــنجش ظرف 1310) نب،یز ،یهاشم، عادل پور، دادش

 .95-73، صص 73بحران، دوره  تیریمد یپژوهش یدو فصلنامه علم ـــن،یقزو

در مقابـل   یرمنـاطق شـه   یاجتمـاع  یریپـذ  بیآس ییفضا لی(، تحل1310)،یمحمدتق ،یمعبود ور،یشهر ،ییروستا

سـال سـوم،    ،یشهر یزیر (، فصلنامه مطالعات برنامهزیتبر یشهردار2: منطقه  ی)نمونه مورد SVIزلزله با استفاده از مدل 

 .145-121صص  ازدهم،ی ی شماره

 ییشهر سنندج، دانشگاه عالمه طباطبا یها محله یداریپا یقی(، مطالعه تطب1313) ز،یپرو ،یرسول

ریـزی کـاربری اراضـی در     (، کـاربرد برنامـه  1313میراحمدی، ابوالقاسم ؛ کاویـان، فرزانـه ، )  مقدم، محمد؛ ا سلمانی

) مطالعه موردی: شهر سـبزوار(،   GISآوری شهری در برابر زمین لرزه با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی افزایش تاب

 .17-30. صص 17مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. شماره 

 کشور. یهایتهران: انتشارات سازمان شهردار ها،یکتاب سبز شهردار ،یشهر نیزم ی(، کاربر1392احمد ) ا،یدنیسع

اسـتان   یعـ یبر مخـاطرات طب  میاقل درویعوامل ه ری(، مطالعه تأث1311) د،یمج ،یناصر؛ منتظر ،یبا ر؛یام گندمکار،

 .1-10صص2شماره  ،5فصلنامه امداد و نجات، دوره  ، الب،یبـر س ـدیگلستان با تأک

بــه   یابیحملونقـل بــهمنظور دســت  -یزم یکاربر یزیبرنامهر کپارچهیمدل  نیی(، تب1311آ ) پانته ،یکاظم یلطف

بـه   ،یشهرسـاز  یدرجـه دکتـر   اننامـه یتهـران، پا  یشـهردار 22: منطقـه   یمطالعه مورد داریپا یتوسعه شهر یها شـاخص

 اناه تهردانشگ ،یدانشکده شهرساز ان،یبیزاده و طب نیامـ یراهنما

 ،یشـهر  یزیـ و برنامـه ر  ایـ شهر سـنندج، رشـته جغراف   یریپذ ستیز یشاخص ها لی(، تحل1311) نار،یزا ،یزیعز

 .نینور، استاد راهنما، دکتر منصور پرو امیدانشگاه پ

در برابـر   یشـهر  یکالبـد  یآور تاب زانیم یابی(، ارز1315محسن، ) ،یاحدنژاد روشت ،یمهد زج،ید نیسر یمحمد

 .143-110، صص 1سال سوم، شماره  ،یطیمخاطرات مح ییفضا لیتحل هیلزله مورد مطالعه: شهر زنجان، نشرمخاطره ز

آن)مطالعـه   ی( وسـامانده رسـتان ی)مقطع دبیمراکز آموزش ییپراکنش فضا یالگو لی(،  تحل1319) م،یمر ،یمحمد

دانشگاه مراغه، اسـتاد راهنمـا    ،یشهر یزیر هو برنام ای( رشته جغرافM.Aارشد ) یکارشناس نامه انی:شهر سنندج(، پایمورد
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