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1. مقدمه
به2 را2 گسترده2ای2 خسارت2های2 طبیعی،2 بالیای2 ساله2 همه2
ویژه2در2کشورهای2در2حال2توسعه2به2جا2می2گذارند2و2شواهد2
بحران2های2 انواع2 مداوم2 افزایش2 نشان2دهنده2 نیز2 موجود2
طبیعی2از2نظر2شدت2و2فراوانی2هستند.2کمتر2کشوری2در2
جهان2وجود2دارد2که2بالیای2طبیعی2در2آن2رخ2نداده2باشد2یا2
از2وقوع2بالیای2طبیعی2در2امان2باشد.2با2این2حال2آثار2زیان2
بار2ناشی2از2این2بالیا2از2کشوری2به2کشور2دیگر2و2از2سطحی2
به2سطح2دیگر2متفاوت2می2باشد.2شهرهای2امروزی2در2سیر2
ساختارهای2 در2 بنیادین2 چالش2های2 دچار2 انقالب2شهری،2
شکلی2خود2هستند،2به2طوری2که2بعد2از2ورود2تفکر2نوگرایی،2
عین2 در2 و2 ارگانیک2 سازمان2دهی2 که2 شهری2 بافت2های2
حال2شبکه2منسجمی2داشتند،2دچار2گسستگی2در2تمامی2
به2 رو2 ابعاد2 2.)Pelling, 2003, p. 248( ابعاد2خود2شده2اند2
گسترش2آسیب2پذیری2شهرها2که2ناشی2از2وقوع2سوانح2در2
دهه2های2گذشته2بوده،2سبب2شد2اقدامات2تک2بعدی2مانند2
مقاوم2سازی2تک2بناها،2که2برای2کاهش2خسارات2و2تلفات2
زیستی2 سکونتگاه2های2 و2 شهرها2 در2 سوانح2 وقوع2 از2 ناشی2
انجام2شده،2به2رویکردهایی2جامع2و2در2راستای2پایدارسازی2
کالبدی،2 جنبه2های2 در2 شهری2 جوامع2 حیات2 جانبه2 همه2

اقتصادی،2اجتماعی،2و2فرهنگی2تبدیل2شوند.
از2 است،2 تاب2آوری2 اصلی2 ابعاد2 از2 یکی2 که2 اجتماعی2 بعد2
می2آید2 به2دست2 جوامع2 بین2 در2 اجتماعی2 ظرفیت2 تفاوت2
در2 این2 2.)Ramezanzadeh Lesboubi, 2013, p. 76(
حالی2است2که2بیشتر2رویکردهای2مداخله2گر2عماًل2کارایی2
قبلی2بافت2را2نه2تنها2بازسازی2نکرده2بلکه2زیرساخت2های2
اجتماعی2در2کالبد2شکل2گرفته2آن2را2نیز2به2صورت2تدریجی2

از2بین2برده2است.2
است2 به2سؤاالتی2 پاسخگویی2 در2 پژوهش2حاضر2سعی2 در2
که2بیشتر2بر2اساس2چگونگی2مطرح2می2شوند،2به2طوری2که2
اصلی2ترین2سؤاالت؛2.12مدل2و2الگو2مناسب2تاب2آوری2محالت2
مسکونی2در2بافت2تاریخی2چگونه2است؟2.22اجزا2تاب2آوری2
فرم2شهری2در2محالت2مسکونی،2با2چه2ابعاد2و2شاخص2هایی2
مورد2تحلیل2و2ارزیابی2قرار2می2گیرند؟2.32میزان2تاب2آوری2
با2 ارتباط2 در2 تاریخی،2 بافت2 فرم2شهری2محالت2مسکونی2
شاخص2های2تعیین2شده2با2چه2روشی2می2تواند2مورد2ارزیابی2
قرار2گیرد؟2.42میزان2تاب2آوری2محالت2مسکونی2در2بافت2
می2دهد؟22 تعمیم2 را2 نتایجی2 چه2 مفهومی2 بعد2 در2 تاریخی2
بنابراین2هدف2اصلی2در2تبیین2ساختار2پژوهش2در2بررسی2
منابع2بروز2و2استخراج2مدل2بهینه2از2نگرش2تاب2آوری2در2
فرم2شهری2نهفته2است2که2بتواند2محالت2مسکونی2را2در2

بستر2تاریخی2به2مناسب2ترین2روش2در2سطح2مقایسه2ای2با2
نمونه2های2موفق2جهانی،2تحلیل2کرده2و2راهبردهایی2جهت2

ارائه2طرح2های2شهری2سوق2دهد.

2. ادبیات تحقیق 
هم2مفهومی2 و2 هنجاری2 هم22مفهومی2 می2تواند2 تاب2آوری2
در2 2)SPeranza et al., 2014, p. 114( باشد2 توصیفی2
می2شود2 مطرح2 واژه2 این2 از2 متعددی2 تعاریف2 حاضر2 حال2
با2 جوامع2 تقویت2 برای2 راهی2 به2عنوان2 تاب2آوری2 امروزه2 و2
 Kärrholm(2از2ظرفیت2های2آن2ها2مطرح2می2شود استفاده2
et al., 2014, p. 121(.2در2دهه219902و2دو2دهه2پس2از2
اولین2مطرح2شدن2واژه2تاب2آوری،2این2واژه2در2شهرسازی2
مطرح2شد2و2هنوز2با2گذشت2زمان،2تاب2آوری2شهری2فاقد2
بحران2هایی2که2 تمام2 با2 مواجهه2 در2 و2 است2 تعریف2روشن2
اقتصادی،2 تغییرات2 از2 اعم2 می2شود،2 مواجه2 آن2ها2 با2 شهر2
 Lu &(2جهانی2شدن،2تکنولوژیکی،2فرهنگی2مطرح2می2شود
Stead, 2013, p. 201(.2شهرها2در2معرض2تغییرات2تدریجی2
و2 تغییرات2 این2 زودهنگام2 تشخیص2 هستند.2 ناگهانی2 و2
تأثیرات2آن2ها2بر2شهر2و2طراحی2و2برنامه2ریزی2بر2اساس2این2
تشخیص2می2تواند2تاب2آوری2شهر2را2در2برابر2این2تغییرات،2
 Desouza & Flanery,(2به2میزان2قابل2توجهی2ارتقا2بخشد
pp. 93-94 ,2013(.2تاب2آوری2در2یک2طرف2سیستمی2که2
باید2تاب2آور2باشد2را2مشخص2می2کند2و2در2طرف2دیگر2نوع2
بحرانی2که2سیستم2باید2در2برابر2آن2تاب2آور2باشد2و2بر2همین2
معیشتی،2 نهادی،2 اجتماعی،2 کالبدی،2 ابعاد2 دارای2 اساس2

2.)Lu & Stesad, 2013, p. 201(2فضایی2و2غیره2است

2-1- شاخص های سنجش تاب آوری 
با2وجود2نبودن2چارچوب2و2شاخص2های2مدون،2تنها2مبتنی2
چند2 مفهومی2 تاب2آوری،2 علمی،2 جامعه2 نظری2 اجماع2 بر2
جانبه2و2دارای2ابعاد2اجتماعی،2اقتصادی،2نهادی2و2کالبدی2
2.)Rezaei, Rafieian, & Hosseini, 2015, p. 615(2است
شاخص2های2متنوعی2در2سطح2جهان2برای2تاب2آوری2تعریف2
و2مورد2استفاده2قرار2می2گیرد2و2تحقیقات2کمی2در2خصوص2
تعیین2این2شاخص2ها2به2صورت2منظم،2در2حال2انجام2است2
این2 بیانگر2 معیارهای2 2.)Berke & Glavovic, 2012(
شاخص2ها2تا2امروز2عبارت2اند2از:2اعتماد2یا2اعتبار،2رهبری،2
کارایی2جمعی،2سرمایه2جمعی،2انسجام2و2حس2اجتماعی،2
ارزش2های2موجود2 نگرش2ها،2 معیارها،2 اجتماعی،2 مشارکت2
2.)Rafieian et al., 2012, p. 29( اطالعات2 و2 ارتباطات2 و2
تاب2آوری2 سنجش2 شاخص2های2 دسته2بندی2 21 جدول2
سیستم2شهری2را2به2تفکیک2هریک2از2ابعاد2نمایش2می2دهد.
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جدول 1: دسته بندی شاخص های سنجش تاب آوری سیستم شهری به تفکیک ابعاد تاب آوری
ابعادتابآوریشاخصهایتابآوری

مختلف1سیستم1 )بخش1های1 اتصال1 با1 ارتباط1 انطباق،1شاخص1 با1 سازگاری1 ظرفیت1
اجتماعی(،1آسیب1پذیری،1سالمت1خانوار1و1جمعیت1خدمات1فرهنگ،1کاهش1خشونت1
و1ناامنی1و1جرم1و1جنایت1شهری،1ظرفیت1یادگیری1و1آگاهی،1تنوع1طبقات1اجتماعی،1
موقع،1 به1 پاسخگویی1 سرعت1 انسانی،1 منابع1 توانایی1 و1 کاردانی1 نوآوری،1 و1 خالقیت1

سرمایه1اجتماعی.

تاب1آوری1اجتماعی

معیشت1و1زیست1پذیری،1استراتژی1ها1و1سیاست1های1اقتصاد1شهری،1شاخص1ارتباط1با1
اتصال1بخش1های1مختلف1سیستم1اقتصادی(،1ثروت1و1اشتغال،1تنوع1اقتصادی.

تاب1آوری1اقتصادی

تنوع،1شاخص1ارتباط1با1اتصال1)بخش1های1مختلف1سیستم1زیست1محیطی(،1سالمت1
آب1و1هوا1و1خاک،1طراحی1تطبیقی1)شاخص1کیفیت1محیط1شهری1از1طریق1نقش1
)مدوالر(1 اکوسیستمی،1 خدمات1 شهری،1 زیرساخت1 فضا(،1 سازماندهی1 و1 طراحی1
پیمانه1ای1بودن1و1قابلیت1اندازه1گیری،1استحکام1)مقاومت1عناصر1و1مؤلفه1های1فیزیکی1
شهر1مثل1راه1ها1و1ساختمان1ها،1ظرفیت1سازگاری1با1انطباق،1افزونگی،1پایداری،1سرمایه1

طبیعی.

تاب1آوری1زیست1محیطی/1زیرساخت1شهری

مهارت2ها2و2ساختارهای2نهادی،2سیاست2های2تصمیم2سازی2و2تصمیم2گیری،2مدیریت2
یکپارچه،2تنوع2سطوح2سازمانی2و2ارتباطات2میان2سازمانی،2شاخص2ارتباط2یا2اتصال2
)بخش2های2مختلف2سیستم2سازمانی2و2نهادها(،2ظرفیت2سازگاری2یا2انطباق،2سرعت2

پاسخگویی2به2موقع.

تاب2آوری2سازمانی2و2نهادی

           (Gharai, Masnavi, & Hajibandeh, 2018)

2-2- تاب آوری شهری 
بر2 در2 را2 روش2ها2 از2 وسیعی2 طیف2 نیز2 شهری2 تاب2آوری2
متنوعی2 رشته2های2 طول2 در2 شهری2 تغییرات2 و2 می2گیرد2
مورد2 در2 مطالعات2 سال2ها2 تا2 می2یابد.2 گسترش2 زمان2 از2
تاب2آوری2شهری2این2نکته2را2نمایان2می2سازد2که2در2مواردی2
نظیر2تغییر2شکل2های2ناگهانی-2مانند:2زمین22لرزه2ها،2طوفان2
 Pelling, 2003; Savitch, 2008;( تروریستی2 حمالت2 یا2
Coaffee, 2009(-2و2فرآیندهای2تحول2در2اقتصاد،2اجتماع2
و2زمینه2های2زیست2محیطی،2این2مفاهیم2اهمیت2ویژه2ای2
را2در2ساختار2شهر2دارندMüller, 2010(2(.2تغییر2می2تواند2
معموال2ً که2 کند2 ایجاد2 مختلف2 انواع2 در2 را2 متناوبی2 اثرات2
بر2 در2 نیز2 را2 اجتماعی2 سازمان2های2 و2 فضایی2 مقیاس2های2
 Müller,(2می2گیرد2که2مقیاس2مشخصی2را2شامل2نمی2شود
p. 5 ,2010(.2او2استدالل2می2کند2که2»بررسی2ویژگی2های2
لذا2 ابعاد،2بسیار2پیچیده2و2دشوار2است«2 شهری2و2منطقه2
نیاز2مبرمی2وجود2دارد2که2روش2های2تحلیل2انعطاف2پذیر2در2

مقیاس2های2متفاوت2به2کار2بسته2شود.
به2عنوان2 است2 ممکن2 شهري2 تاب2آوری2 که2 است2 واضح2
و2 اجتماعی2 کالبدی،2 فضایی،2 بین2 روابط2 در2 ویژگی2 یک2
اقتصادی2شهر2است2 فرهنگی،2محیط2زیست2و2جنبه2های2
با2 توصیف2می2شود،2 و2 متنوع،2طبقه2بندی2 الگوهای2 در2 که2

اقتصادی«،2 »تاب2آوری2 نظیر2 تاب2آوری2 ابعاد2 وجود،2 این2
»تاب2آوری2اجتماعی«2یا2»تاب2آوری2محیطی«2کاماًل2تحت2
شعاع2دستاوردهای2متمرکز2از2مقاومت،2دوام2و2سازگاری2در2

جنبه2های2خاصی2از2شهر2را2بیشتر2نمایان2می2کند.

2-3- فرم شهری تاب آور 
فرم2شهر،2شکل2یافته2از2تمامی2عناصر2قابل2رویت2شهر،2اعم2
از2طبیعی2یا2مصنوع2و2تبلور2فضایی2و2شکلی2فعالیت2های2
بعدی2خود،2عالوه2 ماهیت2سه2 با2 که2 است2 جامعه2شهری2
بر2سطح،2در2حجم2نیز2تجسم2می2یابد.2این2ترکیب2شامل2
راه2ها،2فضاهاي2 انسان؛2ساختمان2ها،2شبکه2 عناصر2مصنوع2
عوارض2 مانند:2 طبیعی2 عناصر2 و2 شهري2 تأسیسات2 و2 باز2
که2 است2 گیاهی2 پوشش2 و2 آبی2 جریان2های2 توپوگرافیک،2
با2 و2 شهری2 سلول2 یک2 منزله2 به2 عناصر2 این2 از2 کدام2 هر2
فرم2ویژه2خود،2منجر2به2پدید2آمدن2فرم2شهری2می2شوند.2
در2یک2دیدگاه2کلي،2فرم2شهري2ترکیبي2از2عواملی2است2
و2 زمین،2سیستم2حمل2ونقل2شهري2 کاربري2 الگوي2 با2 که2
2.)Handy, 1996, p. 154( است2 مرتبط2 شهري2 طراحي2
تاب2آوری2 بر2 عامل2 ترین2 تأثیرگذار2 تراکم،2 زمینه،2 این2 در2
گازهای2 انتشار2 و2 انرژی2 مصرف2 آن2 مثبت2 شکل2 و2 است2
که2 است2 به2سفرهایی2 کمتر2 نیاز2 نتیجه2 کمتر،2 گلخانه2ای2
منجر2به2آلودگی2می2شوند،2کاهش2فشار2بر2پهنه2های2سبز2
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فرم2 با2 کارآمد2در2همکاری2 تکنولوژی2 از2 بهینه2 استفاده2 و2
 Jones & MacDonald,(2شهری2متراکم2را2موجب2می2شود

.)2004, p. 4
حاصل2 شهري2 فرم2 که2 گرفت2 نتیجه2 چنین2 مي2توان2
است.2 شهري2 عناصر2 و2 مفاهیم2 از2 بسیاري2 همگرایي2
با2تجزیه2و2 2)ISUF(2سمینار2بین2المللی2مورد2فرم2شهری
شهر2 فرم2 خصوص2 در2 را2 اصل2 سه2 مورفولوژیکی،2 تحلیل2
بیان2می2کند:2.12فرم2شهری،2متشکل2از2سه2عنصر2فیزیکی2
اساسی:2ساختمان2و2فضای2آزاد2مربوط2به2آن2ها2و2خیابان2ها2
قطعه،2 ساختمان/2 مقیاس2های؛2 در2 شهری2 فرم2 2.2 است؛2
از2 2.3 و2 است2 بررسی2 قابل2 منطقه2 و2 بلوک،2شهر2 خیابان/2
آنجا2که2عناصر2تشکیل2دهنده2فرم2شهر2دستخوش2تغیرات2

در2طول2زمان2هستند،2فرم2شهر2فقط2با2نگاه2تاریخی2قابل2
.)Moudon, 1997, p. 4(2فهم2است

ابعاد2زیر2در2 بنابراین2می2توان2چارچوب2نظری2را2بر2طبق2
کالبدی؛2 بعد2 در2 نمود2که2 بیان2 فرم2شهری2 تاب2آوری2 امر2
و2 زمان2 طول2 در2 شده2 ساخته2 فرم2 تراکم2 و2 جمعیت2
در2 ساختمان،2 گونه2های2 و2 خیابانی2 طرح2های2 سازگاری2
به2وسایل2حمل2و2نقل2 بعد2محیط2زیست2شهری؛2دسترسی2
باز،2در2 به2فضای2سبز2و2حفظ2زمین2 عمومی2و2دسترسی2
و2در2 مالکیت2 تنوع2 و2 زمین2 کاربری2 اجتماعی؛2درجه2 بعد2
تبیین2 شهر،2 سطح2 در2 ملک2 ارزش2 اقتصادی؛2 بعد2 نهایت2

نمود2)شکل12(.

  شکل 1: ابعاد چهارگانه در چارچوب مفهومی تاب آوری فرم شهری 

 
به2 دستیابی2 برای2 شده2 ذکر2 مفاهیم2 براساس2 بنابراین2
مدل2 شهری2 فرم2 تاب2آوری2 ارزیابی2 برای2 مناسب2 شیوه2
به2 مفهومی2 مدل2 در2 می2شود.2 ارائه2 22 شکل2 در2 مفهومی2
بررسی2انعطاف2پذیری2در2ابعاد2کالبدی2در2معیارهایی2نظیر2
جمعیت،2تراکم2و2سازگاری،2زیست2محیطی،2در2معیارهای2
ترتیب،2 به2 نیز2 اقتصادی2 و2 اجتماعی2 ابعاد2 در2 دسترسی،2
درجه2استفاده2از2زمین2و2تنوع2اقامت2و2ارزش2ملک2تبیین2
شده2و2رویکرد2پایداری2در2تفسیر2انعطاف2پذیری2فرم2شهری2

مورد2توجه2قرار2گرفته2است2)شکل22(.2بنابراین2هدف2اصلی2
در2تبیین2ساختار2پژوهش2در2بررسی2منابع2بروز2و2استخراج2
نهفته2 شهری2 فرم2 در2 تاب2آوری2 نگرش2 از2 بهینه2 مدل2
به2 تاریخی2 بستر2 در2 را2 مسکونی2 محالت2 بتواند2 که2 است2
مناسب2ترین2روش2در2سطح2مقایسه2ای2با2نمونه2های2موفق2
ارائه2طرح2های2 راهبردهایی2جهت2 و2 تحلیل2کرده2 جهانی،2

شهری2ارائه2دهد.2

  شکل 2: مدل مفهومی پژوهش ارزیابی تاب آوری محالت مسکونی در بافت تاریخی 

 

3. پیشینه تحقیق
در2زمینه2تاب2آوری2و2به2خصوص2در2سال2های2اخیر2مطالعات2
بر2 بیشتر2 که2 شده2 انجام2 متنوعی2 رویکردهای2 با2 مختلف2

قالب2 در2 سیستمی2 نگرش2های2 با2 و2 کالن2 مقیاس2های2
مناطق2و2نواحی2شهری2مورد2توجه2قرار2گرفته2است،2که2
برنامه2محور،2 پژوهش2 از2روش2 استفاده2 با2 مواقع2 بیشتر2 در2
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نمونه2ها2مورد2بررسی2قرار2گرفته2و2نتایج2ارائه2شده2است،2اما2
می2توان2نمونه2هایی2را2در2ضمن2پژوهش2جاری2بیان2نموده2

و2جنبه2نوآوری2مباحث2و2رویکرد2تحقیق2را2عنوان2نمود:
فرانتزکاکی2و2همکارانشFrantzeskaki et al., 2016(2(2در2
پژوهشی2تحت2عنوان2»تاب2آوری2شهری:2ایده2برای2بازآفرینی2
شهرها2برای2آینده«2که2در2موسسه2اروپای2تاب2آور،2اتحادیه2
اروپا2منتشر2شد2به2موضوع2تاب2آوری2در2نگاه2کالن2پرداخته2
و2ابعاد2آن2را2در2مورد2روند2توسعه2شهرهای2اروپایی2در2بعد2
مقیاس2 بر2 بیشتر2 که2 داده2اند2 قرار2 واکاوی2 مورد2 پایداری2
مناطق2شهر2تمرکز2دارد2در2این2پژوهش2که2بیشتر2به2صورت2
توصیفی-2تحلیلی2و2در2بعد2دیگر2اکتشافی2است،2مباحث2
و2 بوده2 اجتماعی2 و2 کالبدی2 محوریت2 حول2 در2 تاب2آوری2
نهاد2و2اقتصاد2در2شاخه2هم2عرض2با2این2مؤلفه2های2مورد2
بحث2واقع2شده2اند.2در2پژوهش2های2داخلی2نیز2داداش2پور2و2
عنوان2»سنجش2ظرفیت2های2 با2 مقاله2 در2 عادلی2)1394(2
کلیت2 محوریت2 با2 قزوین«2 شهری2 مجموعه2 در2 تاب2آوری2
بررسی2 با2 منطقه2ای2 و2 شهری2 مقیاس2های2 در2 تاب2آوری،2
اقتصادی،2اجتماعی،2نهادی2و2کالبدی2در2 ابعاد2تاب2آوری؛2
مجموعه2شهری2قزوین،2میزان2تاب2آوری2و2حد2بهینه2آن2ها2
با2الگوبرداری2از2پژوهشی2مشابه2از2کالیفرنیا2و2توکیو،2مورد2
پرسشنامه2 روش2 با2 نهایت2 در2 که2 است2 داده2 قرار2 ارزیابی2
شاخص2های2 از2 یک2 هر2 آماری،2 جامعه2 از2 تصادفی2 نوع2 و2
Da- )ابعادی2تاب2آوری2را2در2امر2برنامه2ریزی2مطرح2می2کند2
dashpoor & Adeli, 2016(.2دالکه2و2دیگران2)1396(2در2
مقاله2ای2تحت2عنوان2»سنجش2میزان2تاب2آوري2اجتماعی2
را2 شهری2 تاب2آوری2 موضوع2 اصفهان«2 شهري2 مناطق2 در2
در2ابعاد2اجتماعی2و2اقصادی2در2مناطق2مورد2بررسی2قرار2
داده2و2موضوع2سرمایه2اجتماعی2را2با2هدف2ساختارسازی2
تاب2آوری2شهری2در2شهر2اصفهان2بیان2می2کند2که2نتیجه2با2
توجه2به2نوع2معیار2و2شاخص2های2مورد2بررسی،2مناطقی2که2
دارای2مراکز2مذهبی-2تاریخی،2خدمات2بهداشتی-عمومی،2
در2 عماًل2 هستند2 باالیی2 امنیت2 نیز2 و2 مناسب2 حمل2و2نقل2
خود2 به2 را2 تراز2 بیشترین2 اجتماعی2 تاب2آوری2 رتبه2بندی2
 Delake, Samare Mohsen Beigi,( داده2اند2 اختصاص2
Shahivandi, 2017 &(.2زیاری2و2دیگران2)1397(2نیز2در2
پژوهشی2با2عنوان2»ارزیابی2میزان2تاب2آوری2کالبدی2در2برابر2
پایدار«،2 مدیریت2 به2 دستیابی2 رویکرد2 با2 زلزله2 مخاطرات2
مبحث2تاب2آوری2کالبدی2را2در2منطقه2یک2تهران2به2روش2
شاخص2های2 و2 داده2 قرار2 ارزیابی2 مورد2 تحلیلی2 توصیفی-2
مورد2 زلزله2 مانند2 طبیعی2 مخاطرات2 امر2 در2 را2 پژوهش2
واکاوی2قرار2داده2اند.2در2این2پژوهش2نیز2به2مراتب2موضوع2
تاب2آوری2کالبدی2به2عنوان2راهبردی2در2برابر2خطر2مطرح2
شده2که2سیاست2گذاری2در2امر2مدیریت2شهری2را2در2نگرش2
Ziari, Ebadollahza- )پایداری2مورد2توجه2قرار2داده2است2

2.)deh Maleki, & Behzadpour, 2018
در2 شده2 ذکر2 پژوهش2های2 می2توان2 کلی2 نگاه2 یک2 در2
ارزیابی2 مورد2 مورد2 چند2 در2 را2 حاضر2 تحقیق2 محوریت2

شده:2 ذکر2 پژوهش2های2 بیشتر2 که2 به2طوری2 داد،2 قرار2
منطقه2 و2 کالن2شهر2 مقیاس2های2 در2 را2 تاب2آوری2 ابعاد2 2.1
این2 به2کلی2در2 بررسی2نموده2اند2در2حالی2که2بعد2محالت2
تاب2آوری2 ابعاد2 2.2 بودند؛2 کالن2 مقیاس2 در2 پژوهش2های2
بیشتر2در2رویکردهای2نظیر2کالبدی،2اجتماعی2و2اقتصادی2
خطر2 با2 مقابله2 امر2 در2 بیشتر2 که2 گرفته2 قرار2 توجه2 مورد2
نمود2ارزیابی2یافته2اند2و2.32در2شکل2نوآورانه2مفاهیمی2نظیر2
سازمان2کالبدی2در2شاخه2ای2نظام2فرم2و2کالبد،2کاربری2و2
مالکیت2و2زیست2محیط2و2غیره2مطرح2نشده2تا2بتوان2نه2تنها2
ابعاد2طراحی2 در2 بلکه2 مدیریتی2 و2 برنامه2ریزی2 در2ساختار2
شهری2نیز2موضوع2تاب2آوری2را2در2مصادیق2کاربردتر2مورد2
بررسی2قرار2داد2و2در2نتیجه2مفهوم2فرم2شهری2با2توجه2به2
جایگاه2آن2در2نظام2شهری2در2امر2ارزیابی2تاب2آوری2پژوهش2

فعلی2مورد2انتخاب2واقع2شده2است.22

4. روش تحقیق
به2لحاظ2 بوده2 به2روش2تحلیلی-2توصیفی2 پژوهش2حاضر2
به2 قبلی2 پژوهش2های2 که2 آنجا2 از2 است،2 کاربردی2 هدف2
تبیین2مدل2ارزیابی2مفهوم2تاب2آوری2در2محالت2مسکونی2
بافت2تاریخی2پرداخته2نشده،2این2پژوهش2به2نوعی2اکتشافی2
نیز2می2باشد.2شیوه2گردآوری2داده2ها2به2صورت2کتابخانه2های2
)آمار2و2اسناد(2و2پیمایشی2)پرسشنامه(2است.2در2این2پژوهش2
برای2بعد2کالبدی2از2محاسبات2سنجه2ای2در2قالب2نقشه2و2
جدول2و2برای2بعد2اجتماعی2و2انعطاف2پذیری2اجتماع2محلی2
از2پرسشنامه2به2شیوه2محقق2ساخت2به2صورت2طیف2لیکرت2
در2مقیاس2رتبه2ای2استفاده2شده2است.2به2عنوان2حجم2نمونه2
بر2اساس2فرمول2کوکران2با2سطح2خطای252درصد2)ضریب2
با2توجه2به2میانگین2جمعیت2دو2 اطمینان2952درصد(2که2
تصادفی2 نمونه2گیری2 به2شیوه2 و2سنگلج،2 محله2عودالجان2
واقع2 قبول2 مورد2 پرسشنامه2 2331 میزان2 و2 توزیع2 ساده2
2،SPSS نرم2افزار2 محیط2 به2 حاصله2 داده2های2 ورود2 با2 شد.2
با2 برابر2 نمونه2 پرسشنامه2 برای2302 کرونباخ2 آلفای2 ضریب2
است2 آن2 باالی2 پایایی2 از2 حاکی2 که2 شد2 محاسبه2 20.934
نخبگان2 توسط2 پژوهش2 پرسشنامه2های2 روایی2 صحت2 که2
و2کارشناس2امر2مورد2تأیید2قرار2گرفته2است.2در2انجام2این2
مراحل2نیز،2بعد2از2تشکیل2و2گزینش2و2تنظیم2پرسشنامه2
انجام2 و2ساختار2گویه2ها،2مراحل2سه2گانه2تنظیم2و2واکاوی2
برای2 آزمون2 پیش2 به2صورت2 است.2 شده2 منعکس2 نتایج2 و2
فرم2 تاب2آوری2 بر2 مؤثر2 مؤلفه2های2 نسبی2 اهمیت2 تعیین2
شهری2با2استفاده2از2تکنیک2AHP2در2حوزه2علوم2اجتماعی2
شهری2با2استفاده2از2پنل2متخصصان2دانشگاهی2به2خصوص2
در2رشته2های2شهرسازی2و2علوم2اجتماعی2متشکل2از282نفر2
اساتید2و2مدرسان2مدیریت،2برنامه2ریزی2و2طراحی2شهری2
علم2 تهران،2 دانشگاه2 شهرسازی2 و2 معماری2 دانشکده2های2
انجام2 سابقه2 بیشتر2 که2 بهشتی2 شهید2 و2 ایران2 صنعت2 و2
و2 انتخاب2 داشته،2 تخصص2 به2عنوان2 مشابه2 پژوهش2های2
انجام2شده،2مورد2بررسی2و2تأیید2قرار2گرفته2است.2در2نهایت2
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با2استفاده2از2روش2میانگین2مجموعه2فواصل2از2حد2بهینه22
که2به2عنوان2یکی2از2مناسب2ترین2نمونه2های2بررسی2فاصله2
ایده2ال2از2تاب2آوری2الگو2استفاده2شده2است2که2ارزش2عددی2
هر2شاخص2به2درصد2بوده2و2ارزیابی2تاب2آوری2فرم2شهری2
محالت2مذکور2مستلزم2تعریف2حد2بهینه2هر2شاخص2است.2
برای2به2دست2آوردن2سطح2بهینه2با2بررسی2میزان2تاب2آوری2
محالت2چامیسو2در2برلین،2ِمیفر2و2بِلگراویا2در2لندن2و2اپرا2در2
پاریس2در2تجارب2فرم2شهری2در2اروپا23که2به2عنوان2محالت2
پایگاه2 لحاظ2 از2 نیز2 و2 شهری2 ریخت2 لحاظ2 از2 که2 نمونه2
داده2ای2برای2شهر2تهران2مساعد2بوده،2از2طریق2تقسیم2حد2
بهینه2وضع2موجود2هر2شاخص2بر2حد2بهینه2مشخص2شده2
RFI (Resilience Fac- محاسبه در2 است.2 آمده2 2به2دست2
tor Index)2سطح2مطلوبیت2به2دست2آمده2از2تجارب2اروپا2
و2 شاخص2 هر2 واقعی2 میزان2 درصد/2 به2 شاخص2 هر2 برای2
برای2شاخص2های2معکوس2برعکس2خواهد2بود2که2با2جمع2
هر2 بهینه2 مقدار2 از2 شاخص2 هر2 در2 آمده2 به2دست2 فواصل2
بعد2تاب2آوری،2می2توان2فاصله2تاب2آوری2فرم2شهری2محالت2
تاب2آوری2 میزان2 و2 کرده2 را2مشخص2 و2سنگلج2 عودالجان2
در2ابعاد2چهارگانه2فرم2شهری،2با2احتساب2فرمول2CRI2و2

تاب2آوری2نهایی2با2فرمول2ARI2را2محاسبه2کرد.
 

مدنظر،2 هدف2 و2 مسئله2 نوع2 به2 توجه2 با2 پژوهش2 این2 در2
بعد2محله2مسکونی2مطرح2 مقیاس2تحلیل2فرم2شهری2در2
در2جدول2 مدنظر2 و2شاخص2های2 مستخرج2 ابعاد2 که2 شده2
22به2همراه2شاخص2ها2و2متریک2های2اندازه2گیری2ارائه2شده2
صورت2 مشابه22 تجارب2 مرور2 از2 پس2 شاخص2ها2 این2 است.2
و2 شده2 استخراج2 تحقیق2 پیشینه2 در2 شده2 ذکر2 و2 گرفته2
شاخص2های2 میان2 از2 بومی،2 داده2های2 به2 توجه2 با2 سپس2
تحقیق2 در2 و2 انتخاب2 نهایی2 شاخص2های2 آمده،2 به2دست2
ابعاد2و2شاخص2ها،2 انتخاب2 به2کار2گرفته2شده2است.2برای2
توجیه2بر2مبنای2متون2موجود2در2مورد2تناسب2آن2با2مفهوم2
تاب2آوری،2میزان2دسترس2بودن،2میزان2حساسیت،2قدرت،2
قابلیت2تکثیر،2دامنه،2قیمت2دستیابی2به2آن2ها،2سادگی2و2
 Ainuddin(2ارتباط2بین2آن2ها2و2ابعاد2مختلف2موضوع2است

2.)& Routray, 2012

جدول 2 : تبیین عملیاتی شاخص و سنجه های مرتیط با ارزیابی ابعاد تاب آوری محالت مسکونی در بافت تاریخی
متریکاندازهگیریشاخصمعیاربعد

تراکم1جمعیت1در1هر1هکتار1)محاسبه1در1نقشه(تراکمفرم1کالبدیکالبدی
در1 )محاسبه1 همکف1 مساحت1 نسبت1 و1 مساحت1 سطح1

نقشه(

برش1های1ساختمان1و1خیابان1)گرافیک-1دلفی(طرح1خیابان1و1نوع1ساختمان
پالن1های1طبقه1همکف1)گرافیک-1دلفی(

دستیابی1به1حمل1و1نقل1سرزندگیمحیط1زیست1شهری
عمومی

ایستگاه1های1حمل1و1نقل1عمومی1)محاسبه1در1نقشه1نقشه(

سطح1فضای1سبز1)محاسبه1در1نقشه(فضای1سبز

پیوند1همسایگی1)پرسشنامه(سرمایه1اجتماعیاعتبار1اجتماعیاجتماعی
اعتماد1اجتماعی1)پرسشنامه(

شبکه1و1نهادهای1اجتماعی1)پرسشنامه(

حق1تصدی1مسکن1)آمار(حق1تصدی

قیمت1مسکن1از1سال113701)آمار(ارزش1ملک1عاممالکیت1زمیناقتصادی
قیمت1های1سنتی1)تحقیق1میدانی(

طیف2ارزش2مسکن2شهری2)محاسبه2در2نقشه(ارزش2ملک2در2بافت
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5. بررسی محدوده مورد مطالعه
تهران2 212 منطقه2 در2 واقع2 سنگلج2 و2 عودالجان2 محالت2
تهران2قدیم2 تاریخی2 بافت2 از2پنج2محله2 از2دو2محله2 یکی2
محسوب2می2شوند2که2در2پژوهش2جاری2با2احتساب2تفاوت2
نوع2 نیز2 و2 زمانی2 محدوده2 فضایی،2 مقیاس2 معیار2 سه2 در2
مالکیت2زمین2و2انتخاب2شده2اند.2محله2عودالجان2از2شمال2
به2 غرب2 از2 ری،2 خیابان2 به2 شرق2 از2 امیرکبیر،2 خیابان2 به2
خرداد2 پانزده2 خیابان2 به2 جنوب2 از2 و2 ناصرخسرو2 خیابان2
است.2 هکتار2 235 حدود2 آن2 مساحت2 و2 می2شود2 محدود2
با2 جنوب2 از2 امیرکبیر،2 خیابان2 با2 شمال2 از2 سنگلج2 محله2
از2 و2 اسالمی2 وحدت2 خیابان2 با2 غرب2 از2 مولوی،2 خیابان2

این2 همچنین2 است.2 شده2 محدوده2 خیام2 خیابان2 با2 شرق2
محله2از2شرق2با2محله2های2عودالجان2و2بازار2همجوار2است.2
عودالجان2و2سنگلج2یکی2از2پنج2محله2تهران2عهد2صفوی2
است2که2به2همراه2محالت2ارگ،2چال2میدان2و2بازار2شهر2
پهلوی،2محله2 اوایل2حکومت2 تا2 را2تشکیل2میدادند.2 قدیم2
عودالجان2که2در2مجاورت2بازار2و2مرکز2حکومتی2واقع2شده2
بود،2کارکرد2مسکونی2بسیار2مهمی2داشت2و2اقشار2مختلف2
می2کردند2 سکونت2 آن2 در2 اشراف2 و2 اعیان2 طبقه2 ویژه2 به2
دو2 این2 سابقه2 و2 قدمت2 به2 توجه2 با2 2.)Motamedi, 2011(
محله2در2شهر2تهران،2محدوده2پژوهش2مورد2انتخاب2قرار2
گرفته2است.2در2شکل232موقعیت2محالت2مورد2بررسی2در2

منطقه2122شهرداری2تهران2نمایش2داده2شده2است.2

 شکل 3: موقعیت محالت مورد پژوهش

 
6. بحث و یافته های تحقیق 

از2 بعد2 شهری،2 فرم2 تاب2آوری2 شاخص2های2 بررسی2 در2
و2 شده2 ذکر2 محاسبه2 فرمول2های2 طبق2 عددی2 محاسبه2
از2 شاخص2 هر2 فاصله2 شاخص2ها،2 بهینه2 حد2 استخراج2
بهینه2 مجموع2 است.2طبیعتا2ً آمده2 به2دست2 نیز2 بهینه2 حد2
تاب2آوری2برابر2یک2و2یا21002درصد2بوده2و2میزان2عددی2هر2
شاخص،2ارزیابی2تاب2آوری2آن2را2رقم2خواهد2زد.2در2محاسبه2
این2میزان2برای2محله2عودالجان،2تاب2آوری2کالبدی2با2592
درصد2فاصله2از2مقدار2بهینه،2تاب2آوری2زیست2محیط2شهری2
252 با2 اقتصادی2 و2 درصد2 222 با2 اجتماعی2 درصد،2 254 با2

درصد2است.2همچنین2برای2سنگلج2این2مقادیر2به2ترتیب2
2442،35،217و2352درصد2به2دست2آمده2است.2در2مقایسه2
نتایج2حاصله2می2توان2دریافت2که2بعد2تاب2آوری2اجتماعی2
محله2عودالجان2و2نیز2بعد2تاب2آوری2اقتصادی2محله2سنگلج2
بهترین2وضعیت2را2در2میان2میزان2تاب2آوری2ابعادی2دارند.2
با2یک2نگاه2کلی2می2توان2دریافت2که2در2وهله2اول،2بیشترین2
فاصله2را2در2دو2محله،2به2ترتیب،2ابعاد2تاب2آوری2اقتصادی2و2
کالبدی2شامل2می2شود2که2این2محاسبات2به2صورت2درصدی2

قابل2دسترس2است.2
در2مبحث2معیار2و2شاخص2های2هر2بعد2نیز2می2توان2نتایجی2
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در2 که2 صورت2 بدین2 کرد.2 برداشت2 تحلیل2 جزییات2 از2
و2 خیابان2 طرح2 و2 تراکم2 شاخص2های2 کالبدی،2 فرم2 معیار2
نوع2ساختمان،2در2معیار2سرزندگی،2شاخص2های2دستیابی2
اعتبار2 معیار2 در2 و2 سبز،2 فضای2 و2 عمومی2 حمل2و2نقل2 به2

اجتماعی،2شاخص2های2سرمایه2اجتماعی2و2حق2تصدی2و2
ارزش2 ارزش2 شاخص2های2 اقتصادی،2 معیار2 در2 نهایت2 در2

ملک2عام2و2بافت2طبق2شکل242محاسبه2شد.2

 شکل 4: میزان ابعاد تاب آوری محالت عودالجان و سنگلج در بافت تاریخی تهران

 

تاب2آوری2 با2تحلیل2جز2و2محاسبه2متریک2های2معیارهای2
نشان2 25 شکل2 در2 که2 آمده2 به2دست2 نتایج2 شهری،2 فرم2
داده2شده2است،2حاکی2از2وجود2اختالف2زیادی2در2فاصله2
بهینه2دو2محله2است2که2به2ندرت2متریک2هایی2نظیر2پیوند2

تراز2 دارای2 خیابان،2 و2 ساختمان2 برش2های2 و2 همسایگی2
باالتر2از2حد2بهینه2است2و2نیز2بیشتر2متریک2ها2با2توجه2به2
معیارهای2تاب2آوری2فرم2شهری2دارای2وضعیت2نامناسب2و2

داری2فاصله2بیشتر2از2حد2بهینه2هستند.2

 شکل 5: میزان متریک های شاخص های معیاری در ابعاد تاب آوری محالت عودالجان و سنگلج در بافت تاریخی 
تهران

 
فرم2 تاب2آوری2 ابعاد2 در2 معیار2 هر2 متریک2های2 میان2 در2
شهری2با2توجه2به2اطالعات2مندرج2در2جدول232می2توان2به2

موارد2زیر2اشاره2نمود:
-2در2بین2شاخص2های2بعد2تاب2آوری2فرم2کالبدی،2متریک2
تراکم2جمعیت2در2هر2هکتار2برای2هر2دو2محله2به2ترتیب2
268و2662درصد2و2نیز2برای2متریک2سطح2مساحت2و2نسبت2
بهینه2 از2حد2 فاصله2 ترتیب2642و2352 به2 مساحت2همکف2
و2 تراکم2 وجود2 نشان2دهنده2 بیشتر2 که2 شده2اند2 محاسبه2
بارگذاری2نامناسب2در2هر2دو2بافت2شهری2است.2دلیل2این2
امر،2وجود2دانه2بندی2متراکم2و2ریزدانگی2و2عدم2وجود2طرح2
و2 خیابان2 طرح2 شاخص2 است.2 بوده2 توسعه2 برای2 مناسب2

ولی2 درصد2 268 عودالجان2 محله2 برای2 نیز2 ساختمان2 نوع2
برای2محله2سنگلج2باالتر2از2حد2بهینه2محاسبه2شده2است2
نوع2مداخله2 نیز2 و2 به2نحوه2شکل2گیری2محله2 با2توجه2 که2

شهرسازی2در2وضعیت2مناسب2تری2قرار2داده2است.2
-2در2بین2شاخص2های2بعد2تاب2آوری2زیست2محیط2شهری،2
متریک2دستیابی2و2دسترسی2به2سیستم2حمل2و2نقل2عمومی2
از2 فاصله2 درصد2 238 و2 258 محله،2 دو2 هر2 برای2 ترتیب2 به2
به2 نیز2 سبز2 فضای2 متریک2سطح2 برای2 و2 بوده2 بهینه2 حد2
ترتیب،2492و2322درصد2محاسبه2شده2است.2در2حالت2کلی2
می22توان2وجود2سرانه2نامناسب2فضای2سبز2و2نیز2عدم2توسعه2
حمل2و2نقل2محور2را2در2بافت2و2همچنین2در2خصوص2رشد2
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و2 کرده2 ادراک2 را2 ساخت2و2ساز2گرایی2 نگرش2 شهر2 فیزیکی2
در2تحلیل2آن،2وجود2مداخالت2و2تغییر2کاربری2های2بافت2
به2 آن2 تبدیل2 و2 زمین2 سوداگری2 به2 منجر2 که2 تاریخی2

کاربری2های2تجاری2شده2است2را22در2نظر2داشت.
-2در2شاخص2سرمایه2اجتماعی2و2حق2تصدی2که2خود2در2
در2 موارد2 اصلی2ترین2 جز2 تاب2آور2 شهری2 فرم2 شکل22گیری2
پیوند2 برنامه2ریزی2و2طراحی2است،2تحلیل2در2متریک2 امر2
همسایگی2در2محله2عودالجان2یکی2از2جالب2ترین2نتایج2را2
شاخص22های2 لحاظ2 از2 محله2 این2 این2که2 با2 یعنی2 داراست2
بهینه2 حد2 از2 زیادی2 فاصله2 دارای2 کالبدی2 فرم2 معیاری2
حد2 از2 باالتر2 درصدی2 میزان2 متریک،2 این2 در2 اما2 است؛2
بهینه2محاسبه2شده2است2که2به2نوعی2بیشتر2در2اثر2وجود2
پیوندهای2اجتماعی2و2نیز2نوع2بارگذاری2جمعیت2این2نوع2
محالت22امری2قابل2پیش2بینی2نیست،2در2متریک2اعتماد2
درصد2 262 و2 215 محله،2 دو2 هر2 برای2 ترتیب2 به2 اجتماعی2
محاسبه2شده2که2با2توجه2به2نوع2مهاجرت2پذیری2ساکنان2

به2همین2 توجه2است.2 قابل2 نوع2خود2 محله2عودالجان2در2
ترتیب2در2متریک2شبکه2و2نهادهای2اجتماعی2نیز2فاصله2ها2
بعد2 در2 محله2 دو2 اختالف2 که2 بوده2 265 و2 222 ترتیب،2 به2

تاب2آوری2اجتماعی2را2کاماًل2مشهود2می2نماید.2
-2در2شاخص2ارزش2ملک2عام2نیز2به2ترتیب2برای2هر2دو2محله2
در2متریک2قیمت2ملک2از2سال2552،13702و2252درصد2و2
برای2متریک2قیمت2های2سنتی2و2عرفی2به2ترتیب،2482و2322
درصد2محاسبه2شده2است2که2نشان2دهنده2نوع2ارزش2گذاری2
آن2 بلوک2بندی2 نوع2 و2 سنگلج2 محله2 جدیدتر2 نسبتا2ً بافت2
این2مهم2ضعیف2تر2 مقابل2محله2عودالجان2 در2 دارد2که2 را2
است،2در2نهایت2در2شاخص2ارزش2ملک2در2بافت2و2متریک2
طیف2ارزش2مسکن2شهری2نیز2به2ترتیب2برای2هر2دو2محله،2
بهینه2محاسبه2شده2است2 از2حد2 فاصله2 252و2182درصد2
که2می2توان2اذعان2نمود،2بیشترین2تأثیر2در2این2امر2بیشتر2
نگاه2عام2مردم2در2نوع2حق2 نوع2 ارزش2ملک2و2 از2شاخص2

تصدی2و2منافع2شخصی2استخراج2می2شود.

جدول 3 : میزان متریک2های معیاری در ابعاد تاب2آوری محالت عودالجان و سنگلج در بافت تاریخی تهران
مالکیتزمیناعتباراجتماعیسرزندگیفرمکالبدی

طرحخیابانوتراکم
نوعساختمان

دستیابیبه
حملونقل
عمومی

فضای
سبز

حقسرمایهاجتماعی
تصدی

ارزشملک
عام

ارزشملک
دربافت

تدرهرهکتار
تراکمجمعی

ف
تهمک

ساح
تم

سب
تون

ساح
سطحم

شهایساختمانوخیابان
بر

ف
پالنهایطبقههمک

ستگاههایحملونقلعمومی
ای

سطحفضایسبز

سایگی
پیوندهم

اعتماداجتماعی

شبکهونهادهایاجتماعی

سکن
قتصدیم

ح

سکنازسال1370
تم

قیم

تهایسنتی
قیم

سکنشهری
شم

فارز
طی

حد1بهینه1عودالجان85766975627652898385485852
به1درصد

سنگلج81737285797552465572868295

فاصله1از1عودالجان686468385849-152221554854
حد1بهینه1
به1درصد سنگلج6635-22383258626539253218

عودالجان0.340.360.320.620.420.511.120.850.780.790.450.520.46
RFI

سنگلج0.580.651.340.780.620.680.420.380.450.610.750.680.82

عودالجان0.410.460.880.48
CRI

سنگلج0.830.650.460.75
عودالجان0.57

ARIسنگلج
0.65
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بررسی2میتوان2 تاب2آوری2محالت2مورد2 در2مقایسه2میزان2
به2تاب2آوری2فرم2شهری2محله2عودالجان2نسبت2به2سنگلج2
2ARI2اشاره2کرد2که2با2توجه2به2تحلیل2شاخص2ها2و2محاسبه
محالت2به2ترتیب،20.572و20.652فاصله2از2حد2بهینه،2میزان2
تاب2آوری2در2بعد2اجتماعی2محله2عودالجان2باالتر2از2محله2
دیگری2است2که2با2توجه2به2قدمت2و2اصالت2بافت2شهری2
در2این2محله2و2نوع2و2میزان2سرمایه2اجتماعی2و2شکل2گیری2
همبستگی2 وجود2 می2توان2 اجتماعی2 شبکه2 و2 نهادها2
اجتماعی2باالیی2را2در2محله2ادراک2نمود.2لذا2در2پاسخ2به2
سؤاالت2پژوهش2باید2عنوان2نمود2که2مدل2و2الگوی2مناسب2
جهت2تاب2آوری2محالت2مسکونی2نیازمند2مد2نظر2قراردادن2
دو2 یا2 یک2 به2 توجه2 صرف2 و2 بوده2 تاب2آوری2 ابعاد2 تمامی2
با2 نماید.2 ارائه2 را2 سؤال2 این2 به2 الزم2 پاسخ2 نمی2تواند2 بعد2
توجه2به2نتایج2حاصل2شده2از2پژوهش2می2توان2بر2اهمیت2
ابعاد2کالبدی،2اجتماعی،2نهادی2و2اقتصادی2بر2تاب2آوری2فرم2
شهری2در2محالت2تاریخی2تأکید2داشت2و2نمود2عینی2نتایج2
حاصله2را2نیز2در2این2محالت2مشاهده2نمود.2در2نهایت2در2
پاسخ2به2میزان2تاب2آوری2فرم2شهری2محالت2مسکونی2بافت2
تاریخی،2در2ارتباط2مؤلفه2های2آن2نتایج2برآمده2از2پژوهش2
بر2ارتباط2شبکه2های2اجتماعی2و2شکل2گیری2فرم2شهری2و2

برخورداری2از2ارتباط2دوسویه2اشاره2دارد.

7. نتیجه گیری
امروزه2تحلیل2تاب2آوری2سکونتگاه2های2انسانی2به2موضوعی2
به2منظور2 و2 است2 شده2 تبدیل2 برنامه2ریزی2 در2 تأثیرگذار2
دستیابی2به2این2امر2توجه2به2مقیاس2خرد2همچون2محالت2
در2کنار2تاب2آوری2در2بعد2کالن2بیش2از2پیش2جلب2توجه2
اساس2 و2 پایه2 که2 شهری2 فرم2 اساس2 همین2 بر2 می2نماید.2
نمودن2 تاب2آور2 راستای2 در2 می2شود2 محسوب2 شهر2 کالبد2
به2 تاب2آوری2 مفهوم2 لذا2 است.2 اهمیت2 حائز2 شهری2 بافت2
بیشتر2 در2 که2 بررسی2 مورد2 دلیل2همپوشانی2شاخص2های2
مواقع2در2یک2ساختار2بوده،2می2توانند2اثبات2گر2تأثیر2یکدیگر2
باشند2و2همچنین2یک2هم2عرضی2در2ابعاد2کالن2و2میانی2
داشته2باشند.2با2توجه2به2روش2فاصله2از2حد2بهینه2و2محاسبه2
دو2 می2توان2 بهینه،2 سطح2 از2 شهری2 فرم2 تاب2آوری2 میزان2
فرم2 در2 پایین2 تاب2آوری2 با2 را2 عودالجان2 و2 سنگلج2 محله2
تراکم2 نیز2 آن2 علت2 مهم2ترین2 که2 آورد2 حساب2 به2 شهری2
جمعیتی،2کمبود2فضای2سبز2و2باز2و2عدم2وجود2دسترسی2
میزان2 افزایش2 برای2 می2توان2 است.2 مناسب2 حمل2و2نقل2 و2
تاب2آوری2فرم2شهری2محالت2که2به2نوعی2به2پایداری2بافت2
افزایش2میزان2شناخت2و2تحلیل2 با2 شهری2ختم2می2شود،2
کلی2تمام2محالت2در2امر2محاسبه2میزان2تاب2آوری،2مواردی2
را2پیشنهاد2و2در2جهت2کاربردی2سازی2نتایج2اقدام2نمود.2

همان2طور2که2در2بخش2پیشینه2تحقیق2ذکر2شد،2در2یک2
نگاه2کلی2می2توان2پژوهش2های2ذکر2شده2بیشتر2پژوهش2های2
قبلی،2ابعاد2تاب2آوری2را2در2مقیاس2های2کالن2شهر2و2منطقه2
این2 به2کلی2در2 بررسی2نموده2اند2در2حالی2که2بعد2محالت2

ابعاد2 آن،2 بر2 عالوه2 بودن2 کالن2 مقیاس2 در2 پژوهش2های2
اجتماعی2 کالبدی،2 نظیر2 رویکردهای2 در2 بیشتر2 تاب2آوری2
و2اقتصادی2مورد2توجه2قرار2گرفته2که2بیشتر2در2امر2مقابله2
با2خطر2نمود2ارزیابی2یافته2اند2و2همچنین2در2شکل2نوآورانه2
و2 فرم2 نظام2 در2شاخه2ای2 کالبدی2 سازمان2 نظیر2 مفاهیمی2
کالبد،2کاربری22و2مالکیت2و2زیست2محیط2و2غیره2مطرح2
نشده2تا2بتوان2نه2تنها2در2ساختار2برنامه2ریزی2و2مدیریتی2بلکه2
در2ابعاد2طراحی2شهری2نیز2موضوع2تاب2آوری2را2در2مصادیق2
کاردبرتر2مورد2بررسی2قرار2داد2به2عنوان2مثال2داداش2پور2و2
همکاران2صرفا2ًبه2الگوبرداری2از2پژوهش2های2قبلی2بسنده2
به2بررسی2 و2دالکه2و2همکاران2نیز2در2پژوهش2خود2صرفا2ً
تاب2آوری2اجتماعی2علی2الخصوص2در2بعد2سرمایه2اجتماعی2
پرداخته2و2در2نهایت2دریافته2مناطق2دارای2پیشینه2مذهبی2
و2تاریخی2می2توانند2در2بعد2تاب2آوری2اجتماعی2بهتر2عمل2
نمایند.2لیکن2در2این2پژوهش2با2بررسی2صرفا2ًیک2بعد2خاص2
و2از2منظر2فرم2شهری2به2بررسی2و2مرور2موضوع2پرداخته2
شده2است.2پژوهش2حاضر2با2موضوعیت2فرم2شهری2بیشتر2
با2 که2 است2 تاب2آوری2 ابعاد2 میزان2 ارزیابی2 برای2 تالش2 در2
مبانی2 بررسی2 از2 مستخرج2 متریک2 و2 شاخص2ها2 به2 توجه2
مدل2 نیز2 و2 رویکرد2 نوع2 در2 مداخله2 و2 بروز2 منابع2 نظری2
مفهومی2در2دو2محله2عودالجان2و2سنگلج2واقع2در2منطقه2
نموده2 و2محاسبه2 پیشنهاد2 را2 تحلیلی2 تهران،2ساختار2 212
است.2نتایج2یافته2ها2حاکی2از2این2مهم2است2که2تاب2آوری2
فاصله2 دارای2 سنگلج،2 و2 عودالجان2 محله2 دو2 شهری2 فرم2
نامناسب2از2حد2بهینه2بوده2و2در2کل2عماًل2تاب2آور2نیستند،2
در2حالی2که2در2بین2شاخص2هایی2نظیر2سرمایه2اجتماعی2
در2محله2عودالجان2و2نیز2طرح2خیابان2و2نوع2ساختمان،2در2
متریک2هایی2میزان2باالتر2از2حد2بهینه2محاسبه2گردید2که2

در2نوع2خود2قابل2توجه2است.2
در2مقایسه2میزان2تاب2آوری2محالت2نیز2می2توان2به2تاب2آوری2
فرم2شهری2محله2عودالجان2نسبت2به2سنگلج2اشاره2کرد2
که2با2توجه2به2تحلیل2شاخص2ها2و2محاسبه2ARI2محالت2
به2ترتیب،20.572و20.652فاصله2از2حد2بهینه،2بیشتر2کفه2
تاب2آوری2در2بعد2اجتماعی2محله2عودالجان2باالتر2از2محله2
دیگری2است2که2با2توجه2به2قدمت2و2اصالت2بافت2شهری2
در2این2محله2و2نوع2و2میزان2سرمایه2اجتماعی2و2شکل2گیری2
همبستگی2 وجود2 می2توان2 اجتماعی2 شبکه2 و2 نهادها2

اجتماعی2باالیی2را2در2محله2ادراک2نمود.2
در2نهایت2با2تدوین2اصول2و2سیاست2های2تاب2آوری2در2فرم2
آینده2شهرهای2 برای2 را2 بهتری2 میتوان2چشم2انداز2 شهری2
کشور2به2خصوص2کالنشهر2تهران2به2خاطر2وجود2بافت2های2
ناپایدار،2تدوین2نمود.2در2پایان2به2پژوهشگران2و2محققین2
فرم2 بررسی2 موضوع2 شهری،2 تاب2آوری2 امر2 به2 عالقه2مند2
تحلیل2 و2 شهری2 طراحی2 کیفیات2 راستای2 در2 شهری2
چنین2 خرد2 و2 میانی2 سطح2 در2 کیفیات2 این2 تاب2آوری2

بافت2هایی2در2محالت2مسکونی2را2پیشنهاد2می2شود.2
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پی نوشت
ARI2.1:2تاب2آوری2نهایی2در2صورت2محاسبه2تمامی2ابعاد2است2که2با2فرمول2زیر2محاسبه2کرد.

2.2روش2میانگین2مجموعه2فواصل2از2حد2بهینه2توسط2سید2عین2الدین،2استاد2گروه2جغرافیا2از2دانشگاه2پاکستان2در2ارزیابی2میزان
تاب2آوری2دو2استان2بلوچستان2ارائه2کرده2است.2مقاله2مستخرج2وی2در2مجله2Natural Hazards2در2سال220122به2چاپ2رسیده2است.2

DOI 10.1007/s11069-012-0201-x

2.3طبق2آخرین2گزارش2از2موسسه2تحقیقاتی2LSE (London School of Economics and Political Science(2در2سال220172سه
2محله2مذکور2دارای2باالترین2میزان2تاب2آوری2در2محالت2شهری2اروپایی2هستند.
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