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ش چکیده: شهر ن ست. افزا ینیروند  شد بوده ا شد جمع شیدر جهان همواره رو به ر شهرندر م تیر  ندهیدر آ یاطق 

 ر،یاخ های . در دههباشتتتد یم یعطبی ستتتوان  ها آن نیاز عمده تر یکیمواجه بوده استتتت که  یداتیهمواره با تهد

 نکهای به توجه با. اند مطرح کرده یرشتته یرا تحت عنوان تاب آور یدیمفهوم جد یعیمقابله با ستتوان  طب یکردهایرو

و  یابیشتتده استتت با ارز شتتنهادیمحققان مختلف پ لهیبه وستت یتاب آور لیتحل یبرا یمتعدد یمفهوم یها چارچوب

ست تا مدل مفهوم یپژوهش در پ نیا ،یتاب آور یمفهوم های مدل سهیمقا ستناد یآن بوده ا و  لیتحل یبرا یقابل ا

 باشد یم یلیتحل-یفیو از نوع توص یمقاله کاربرد نیکند. ا هیمحله ارا اسیدر مق یکالبد عددر ب یتاب آور یریاندازه گ

 یو طبقه بند یجمع آور یبرا نیبوده استتتت هم ن یدانیو م ای به صتتتورت کتابخانه اطالعات آن یو روش گردآور

شده  تک متغیره t-testآزمون  از ها داده لیو تحل هیاطالعات و تجز ستفاده  ستا شان می دهد . ا نتایج به دست آمده ن

سکن  شکل، الگو و اندازه( مولفه م سکن و فرم،  سی، م ستر شبکه د ضی،  شده )کاربری ارا سی  که از بین مولفه های برر

بیشتتتترین تا یر را در تاب آوری کالبدی محله آب و برر در برابر  و( قرار دارد 3تر از حد میانگین آزمون )عدد باالتر

 سوان  طبیعی دارد.

   محله آب و برر مشهد.کالبدی،  مولفه های سوان  طبیعی، تاب آوری،واژگان کلیدی: 
 

 hojathatami@ut.ac.ir مسئول مکاتبات:*

 مقدمه -1

های پی یده و متکی به هم هستند شهرها سیستم

که در برابر تهدیدات ناشی از سوان  طبیعی و انسانی 

های کالبدی و معماری  باشند. ویژگی آسیب پذیر می

های  جمعیت، سیستمخاص، تراکم های باال، رشد 

زیرساختی فشرده و به هم مرتبط و توسعه شهری برنامه 

ریزی نشده بر آسیب پذیری باالی شهرها در برابر 

خطرات سوان  طبیعی افزوده است. مخاطرات طبیعی 

                                                           
1 Resilience 

شوند تا جوامع، برنامه ریزان و مدیران که در  موجب می

ها هستند با بسیاری تالش برای شناخت و مدیریت آن

ها مواجه شوند. لذا تاب ز مشکالت، مسایل و چالشا

جوامع شهری به عنوان راهکاری جهت برون  1آوری

به  Pelling,2003رفت از بحران دارای اهمیت است )

در سرتاسر جهان  (.1331، نقل از ضرغامی و همکارن

رود مطابق با پیش بینی سازمان ملل، حدود  احتمال می

در شهرها زندگی  0636جمعیت تا سال  درصد 06

کنند. این مساله بدان معناست که مناطق شهری به 
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مکان اصلی بسیاری از سوان  طبیعی بدل خواهند شد 

(Leon and March, 2014 چنانکه همه ساله .)

ای را به ویژه در های گسترده سوان  طبیعی، خسارت

شوند و شواهد کشورهای در حال توسعه باعث می

های  افزایش مداوم همه انواع بحرانموجود نیز حاکی از 

طبیعی از نظر شدت و فراوانی هستند به طوری که 

به  1306میلیون نفر در دهه  066تعداد افراد متا ر، از 

و نیز میزان خسارت  1336دو میلیارد نفر در دهه 

اقتصادی به طور چشمگیر افزایش پیدا کرده است 

(Tipple,2005 به نقل از محمدی سرین دیزج ،

در این میان کشور ایران به لحاظ شرایط  (.1331

جغرافیایی و زمین شناختی از جمله کشورهایی است 

که آسیب پذیری بسیار زیادی در برابر سوان  طبیعی 

(. با تایید این 1330دارد )فرزاد بهتاش و همکاران، 

های شهری را از حریم  توان سکونتگاه فرضیه که نمی

جا کرد )رمضان زاده لسبوئی،  به مخاطرات طبیعی جا

توان  ( و هم نین نمی0:1333عسگری و بدری،

مخاطرات آتی را براساس شواهد پیش بینی کرد و به 

راحتی حالت، اندازه و مکان این مخاطرات را از پیش 

(، باید شرایطی را به وجود 1331بیان کرد )نصرآبادی، 

 های شهری در معرض خطر را تاب آورد که سکونتگاه

در نهایت برای اینکه شهرها بتوانند در حوادث  آور نمود.

غیر مترقبه، تاب آوری کالبدی شهرها را حفظ کنند، به 

پویایی و پایداری رسیده و تداوم حیات یابند، مدیریت 

شهری ناگریز است میزان تاب آوری کالبدی شهر را 

سنجیده تا بتواند آمادگی الزم را در راستای توسعه 

ست محیطی شهری داشته باشند )سلیمی، پایدار زی

ترین الزامات، پرداختن به از این رو یکی از مهم (.1331

ها در شهرها، بیان مفهوم تاب  مسایل کالبدی بافت

ها در مواجهه با  آوری و پیرو آن مقاوم سازی این بافت

حوادث و مخاطرات احتمالی است )پوراحمد، زیاری و 

ن کالنشهر مشهد که به (. در این میا1330صادقی، 
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عنوان پایتختت معنوی سرزمین ایران و از جمله مراکز 

تجمع جمعیتی، تمرکز مراکز سیاسی، اقتصتادی، 

اجتماعی و فرهنگی، موقعیت ویژه زمین شناختی، 

های فرسوده و ... مورد توجه قرار گرفته گستردگی بافت

و از نمونه شهرهای مهم و حساس در معرض مخاطرات 

باشد، به عنوان  دث طبیعی و غیر طبیعی میو حوا

شهر از رشد و گسترش زیادی برخوردار ندومین کال

دی و رویه کالباست که این رشد شتابان با گسترش بی

استقرار نامتعادل در مراکز شهری و ساخت و سازهای 

 (.1331نامتعادل و نامناسب رو به روست )نصرآبادی، 

هکتار )مرکز آمار  1103با مساحت  3از آنجا که منطقه 

(. سومین منطقه بزرگ و سمت توسعه 1331ایران، 

باشد، در واقع یکی از ناهمگن ترین ی شهر مشهد م

های کالبدی و پایداری بوده )نظم مناطق از نظر شاخص

( و هم نین به لحاظ زمین 1331فر و روشن رودی، 

شناختی و قرارگیری بر روی خط گسل، جزو پر مخاطره 

گردد  ن مناطق شهرداری مشهد محسوب میآمیز تری

( و قاعدتا ا ر خود را در محله آب و 1331)نصرآبادی، 

های جدید شهر برر که نمونه جامعی از فضاها و بافت

  گیرد، خواهد گذاشت. مشهد را در بر می

 پیشینه تحقیق -2 

اولین بار کلمه تاب آوری به معنای مقاومت در 

ها هنگام  مشاهدات آمریکاییبرابر تا یرات زلزله با 

پس از  0در جنوب غربی توکیو 1بازسازی شهر شیمودا

به کار برده شد  1511دو فاجعه اصلی زلزله در سال 

(. ولی 1331)محمدی سرین دیزج و احدنژاد روشنی، 

اولین کاربرد جدی استفاده از کلمه تاب آوری، در فنون 

توسط مهندس  1515مهندسی بود که در سال 

برای توصیف قدرت و نرمی  3اتلندی، ویلیام رنکیناسک

محورهای فوالدی مورد استفاده قرار گرفت )حاجی زاده 

(. هم نین مطالعه در زمینه تاب 1330و ایستگلدی، 

با دیدگاه زیست  1و توسط هولینگ 1303آوری از سال 

3 William Rankin 
4 Holling 
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محیطی آغاز شد )زنگنه شهرکی، زیاری و پوراکرمی، 

نخستین کسی  1351سال در  1(. اما تایمرمن1330

است که از مفهوم تاب آوری در مورد مخاطرات و سوان  

، تاب آوری 1336خر دهه اطبیعی استفاده نمود و در او

به همت اقتصاد دانان و جغرافی دانان از بوم شناسی 

 طبیعی به بوم شناسی انسانی تغییر مسیر داد )

klein,1998،در 1331 به نقل قول از ضرغامی .)

ه تحقیق مطالعات متعددی در سط  جهانی و پیشین

داخلی در زمینه تاب آوری انجام شده است که از میان 

  کنیم:آن مطالعات به چند مورد اشاره می

Banica et al (0610 در مقاله ای با عنوان )

تحلیل چند معیاری آسیب پذیری شهری در مقابل 

د. نزمین لرزه به بررسی شهر السی در رومانی پرداخته ا

این افراد شاخص های کالبدی و اجتماعی را برای 

به وزن  AHPو  PCAمطالعه انتخاب کرده و با روش 

دهی الیه های مختلف پرداخته و شاخص آسیب پذیری 

 را برای مناطق مختلف به دست آوردند.

Soofi (0610 در پایان نامه خود با عنوان )

 دستیابی به تاب آوری شهری از طریق طراحی شهری

و مبانی برنامه ریزی، منطقه شرر لندن را مورد بررسی 

قرار داده است. وی عناصر مورفولوژیکی منطقه مورد 

مطالعه شامل معابر، فضاهای باز، شکل ساختمان ها و 

الگوهای تراکم را مدنظر قرار داده و بدین نتیجه دست 

یافته است که نیاز به تغییر در فرآیند برنامه ریزی و 

ی از طریق توسعه ظرفیت های نوآورانه و طراحی شهر

سازگار وجود دارد و طرح های بلند مدت باید به صورت 

 انعطاف پذیری لحاظ گردند.

Jorge Leon & Alan March (0611 ) در

مورفولوژی شهری به عنوان ابزاری مقاله ای با عنوان 

 به بررسی نقش برای حمایت از تاب آوری سریع سونامی

در ایجاد تاب آوری سریع در برابر  مورفولوژی شهری

سونامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا بر مبنای 

سناریوی زمین لرزه ای مشخص، نواحی احتمالی سیل 
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پهنه مختلف تخلیه را  3گرفتگی را تعیین و در نهایت 

شناسایی کرده است. نتایج این مطالعه حاکی از افزایش 

لیه یش سرعت تخچشمگیر امنیت تخلیه شوندگان و افزا

 در ا ر اصالحات پیشنهادی است.

Tod Jones, et al (0611 )ن در مقاله ای با عنوا

رنامه ریزی منطقه ای و آینده های تاب آوری: ب

مورد  الگوسازی مقصد و توسعه گردشگری. منطقه

وده بر این ب ساحلی نینگالو در استرالیا غربی مطالعه:

مدل مقصد و توسعه  چگونه فرایند و استفاده ازاست که 

(، تاب آوری منطقه ای را برای مقابله NDMگردشگری)

با اختالل در سیستم های اجتماعی و اقتصادی در زمینه 

برنامه ریزی منطقه ای ایجاد کند. مطالعه موردی این 

مقاله منطقه ساحلی مرجانی نینگالو واقع در غرب 

استرالیاست. روش تحقیق مقاله بررسی میزان 

میان شاخص های تاب آوری و میزان جذب  همبستگی

گردشگر بوده و از شاخص های میزان اشتغال، عوامل 

زیست محیطی، وجود زیرساخت ها و تنوع انتخاب میان 

شیوه های مختلف حمل و نقلی بهره گرفته شده است. 

نتایج این پژوهش حاکی از وجود همبستگی میان میزان 

رد مطالعه بوده تاب آوری و جذب گردشگر در منطقه مو

 است.

( در پژوهشی با عنوان 1330احمدی و همکاران )

ارزیابی تاب آوری محیط شهری در برابر مخاطرات 

فازی  شرواز  بهره گیریطبیعی با تاکید بر زمین لرزه با 

به بررسی میزان تاب آوری شهر ارومیه در برابر  GISو 

خطر زمین لرزه پرداخته است و نتایج نشان از این 

درصد از مساحت شهر دارای تاب  35وضوع دارد که م

 بوده و در منطقه خطر قرار دارند. آوری متوسط تا پایین

( در مقاله ای با عنوان 1335کریمی رزکانی )

تحلیل وضعیت تاب آوری شهری در برابر مخاطرات 

به تحلیل داده ها  طبیعی با نمونه موردی شهر باقشهر

ی آمار توصیفی، مدل با استفاده از شاخص های مرکز

)برای وزن دهی شاخص ها و معیارها(  شاتون آنتروپی
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و مدل ویکور )به منظور رتبه بندی( با نرم افزارهای 

PSS ،GIS  وExcel  پرداخته است. یافته های تحقیق

حاکی از آن است که از بین ابعاد چهارگانه تاب آوری 

)کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی( بعد کالبدی 

دارای بیشترین اهمیت در میزان تاب آوری شهر 

 باقرشهر داشته است.

( در مقاله ای 1335عباسی گوجانی و همکاران )

به شناخت و تحلیل پیشران های تبیین کننده تاب 

برای آوری شهری در کالنشهر مشهد پرداخته اند. 

تحلیل داده ها از مدل معادالت ساختاری آیموس 

ده است. نتایج تحقیق ( استفاد شAMOSگرافیک )

برای ارزیابی و کاربست تاب بیانگر این امر است که 

آوری در کالنشهر مشهد نیازمند به دید جامع و چند 

جانبه می باشد. یعنی توجه به پیشران های مهمی در 

حوزه کالن اقتصادی تا زیست محیطی می باشد، چرا  0

ی رکه تحقق تاب آوری در این کالنشهر با ارتباط ساختا

 قوی در بین این پیشران ها مرتبط می باشد.

(، در پژوهش خود 1330حاجی زاده و ایستگلدی )

با عنوان تحلیلی بر تاب آوری سکونتگاه های روستایی 

در پی سنجش و ارزیابی تاب آوری با تاکید بر زلزله 

سکونتگاه های روستایی دهستان حومه شهرستان المرد 

تحلیلی است و -روش پژوهش، توصیفی. می باشد

اطالعات به دو صورت اسنادی و میدانی جمع آوری شده 

است. یافته های آزمون تی تک نمونه ای، نشان دهنده 

تاب آوری کم روستاهای تحت پژوهش است، به گونه 

ای که شاخص اجتماعی در بیشترین حد قرار دارد و 

ه نهادی ب-شاخص های اقتصادی، زیرساختی و مدیریتی

( قرار 3تر از حد میانگین آزمون )عددترتیب پایین 

دارند. در پایان پژوهش به منظور تاب آور کردن 

روستاها، راهبردهای راهگشا متناسب با یافته های 

  پژوهش ارائه شده است.

( در مقاله ای با عنوان 1330پوراحمد و همکاران )

تحلیل فضایی مولفه های تاب آوری کالبدی بافت های 

های برگزیده شاخص  رابر زلزلهفرسوده شهری در ب

اسکلت ساختمان، جنس مصال ، قدمت ساختمان و 

انی . نتایج مکرا مورد بررسی قرار داده اندکیفیت ابنیه 

در این پژوهش نشان می دهد تاب آوری محدوده های 

بافت مرکزی، غربی و جنوب شرقی نسبت به شمال 

در وضعیت تاب آوری کم تا بسیار کم قرار  16منطقه 

دارد. اولویت برنامه ریزی برای تاب کردن بافت کالبدی 

تهران به ترتیب محدوده غربی، مرکزی و  16منطقه 

  جنوب شرقی است.

( در مقاله تحلیل فضایی 1330شکری فیروزجاه )

میزان تاب آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات 

رای بطبیعی به بررسی میزان تاب آوری پرداخته است. 

سائل تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل بررسی م

 استفاده شده و وزن« ویکور»تصمیم گیری چند متغیره 

معیار هریک از شاخص ها با روش آنتروپی شانول  

محاسبه شده است. نتایج داده های تحقیق نشان می 

دهد که در بین ابعاد مختلف تاب آوری شهری در 

دی و سپس گانه شهر بابل، ابعاد کالب 10مناطق 

اجتماعی وضعیت مناسب تری دارند ولی به طور کلی 

درصد مناطق مورد بررسی در شهر بابل دارای  16حدود 

 عدم تاب آوری و تاب آوری پایین می باشند.

 مبانی نظری -3

تاب آوری یکی از مهم ترین  تاب آوری: -3-1

مباحث تحقیق در زمینه رسیدن به پایداری است. به 

( 1306مفهوم تاب آوری چهار دهه پیش )لحاظ زمانی 

برای نخستین بار توسط هولینگ اکولوژیست مشهور 

ار های اکولوژیکی با انتش کانادایی و در رابطه با سیستم

تاب آوری و مقاومت سیستم »ای تحت عنوان مقاله

مطرح گردید. با این حال تعاریف متفاوتی « اکولوژیکی

زه سوان  ارائه شده است از آن به بعد از تاب آوری در حو

که آخرین آن مربوط به تعریف آکادمی ملی آمریکا 

تاب آوری (. 1331باشد )کاویان پور، ( می0610)

اکولوژیکی مفهومی برای درک پاسخ اکوسیستم ها به 

و نحوه بازیابی پس از شرایط اختالل ها و شرایط بحرانی 

تاب (. Standish et al, 2014پیش آمده می باشد )
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از توسعه و تعامل فرد  وری ممکن است به عنوان تابعیآ

 اساس با تغییرات محیطی در طول زمان مطرح شود. بر

ها بر  مفهوم این تعریف، درجه تاب آوری بین انسان

ها و مذاهب خاص، حسب منابع در دسترس، فرهنگ

این اساس اگر تغییرات  ها و ... متفاوت است. برسازمان

ان یک تهدید تلقی شود این طبیعی یا اختالالت به عنو

است که سعی کنیم سیستم را به حالت عادی و به حالت 

قبل از بحران هدایت کنیم. اگر همان تغییر بتواند به 

توسعه بیشتر و یا امکانات جدید منجر شود، مطلوب 

های نوآورانه ابداع کنیم و است که سعی کنیم راه حل

)رضایی،  سیستم را در جهت دیگری هدایت کنیم

(. در جدول زیر برخی از 1331سرائی و بسطامی نیا، 

تعاریف تاب آوری از دیدگاه اندیشمندان ارائه گردیده 

 است:

 

برخی تعاریف تاب آوری از دیدگاه نظریه  .1جدول 

 پردازان
 تعاریف سال محقق

 1303 هولینگ

 یبرا ستمیس ییاز توانا یاریمع یتاب آور

هنوز  کهیاست، در حال راتییجذب تغ

 را دارد. یمقاومت قبل

 1351 تایمرمن

ز ا یبخش ای ستمیس کی تیظرف ،یتاب آور

پس از وقوع حاد ه  یابیجذب و باز یآن برا

 است. زیمخاطره انگ یا

 0666 ادگر

 یقدرت گروه ها و جوامع برا یتاب آور

 ییها بیو تخر یخارج یانطبار با فشارها

 یسایس ،یاجتماع راتییتغ جهیاست که در نت

 .دیآ یو ... به وجود م

پندال و 

 همکاران
0660 

که در  یشهر ای ستمیفرد، جامعه، اکوس

دارد، به سرعت  یمقابل خطر و فشار تاب آور

 یبه آسان ایگردد  یمتعادل باز م طیبه شرا

 یم رییتغ دیجد یخود را به گونه ا طیشرا

 دهد.

 0613 ترنر

 ت،یجمع تیظرف تیتقو یدگرگون ندیفرا

 ،یبازدارندگ ،ینیب شیجوامع، سازمان ها و پ

کشورها پس از وقوع  یو دگرگون یابیباز

 یم یرا تاب آور راتییشوک ها، استرس و تغ

 نامند.

ا تواند آن هار یم ستمیکه س یشدت اختالالت 0611کارهلم 

و 

 همکاران

ز ا ستمیساختار س نکهیجذب کند، قبل از ا

ار که رفت ییندهایو فرا رهایمتغ رییتغ قیطر

 یکنند، به ساختار متفاوت یآن را کنترل م

 شود. لیتبد

میرو و 

 همکاران
0610 

و همه  ستمیس کی ییبه توانا یتاب آور

 اسیجامعه در مق یو فن یکیاکولوژ یاجزا

به  عیبازگشت سر ایدر حفظ  عیوس

 و ینظم یشده در برابر ب یطراح یعملکردها

 شود. یاطالر م راتییبا تغ یسازگار

مارچز و 

 همکاران
0615 

 مستیس کی تیبر وضع یداریو پا یتاب آور

مجموعه در طول زمان اشاره دارد که با  ای

 طیدر شرا ستمیس نیتمرکز بر مقاومت ا

 یمختلف و در پاسخ به اختالالت  عمل م

 کند.

 

ها به چشم انداز بلند مدت گرایش  برخی از تعریف

د فرایند بازبینی بلندارند و تاب آوری در برابر سوان  را 

 اند؛ یعنی تاب آوری می مدت بعد از سوان  تعریف کرده

ای در طول زمان برای بازیابی یا  تواند معیار یا وسیله

برگشت به گذشته جهت حفظ تعادل باشد )زنگنه 

(. برخی از محققان 1331شهرکی، زیاری و پوراکرمی، 

ند، ااختهدر تعریفشان از تاب آوری به ایده سازگاری پرد

-بدین معنا که اجتماعی برای حفظ ساختار اصلی می

ها سازماندهی  تواند خود را با پیروی از سایر پروسه

(. برخی دیگر تاب آوری در 1331نماید )فرزاد بهتاش، 

ا از دانند؛ زیربرابر سوان  را با مفهوم پایداری مرتبط می

ن ودیدگاه این گروه، پایداری به بقای طوالنی مدت بد

کاهش کیفیت زندگی اشاره دارد. گروه دیگری از 

محققان نیز تاب آوری را مفهومی متضاد با آسیب 

اند؛ یعنی وقتی آسیب پذیری باال پذیری بیان کرده

باشد، تاب آوری پایین است. به این معنی که جامعه 

آسیب پذیر است چون تاب آور نیست و تاب آور است 

هرکی، زیاری و چون آسیب پذیر نیست )زنگنه ش

های  (. از این رو، بسیاری از تفاوت1331پوراکرمی، 

های  موجود در تعاریف تاب آوری ناشی از روش

های بنیادی موجود در رویکردها و گوناگون و تفاوت

های مطرح در این حوزه است )حاجی زاده و دیدگاه



 
 1931پاییز و زمستان  ،1، شمارۀ 1شهرسازی ایران، دورۀ 

 

توان گفت که تاب  (. در نهایت می1330ایستگلدی، 

چد بعدی است که با افزایش انعطاف آوری، مفهومی 

شود و در چرخه   پذیری سبب کاهش ا ر بحران می

مدیریت بحران بیشترین ارتباط را با مرحله قبل از 

بحران دارد که این مرحله در برگیرنده آمادگی و آگاهی 

 (.1331در برابر وقوع بحران است )معظمی و رحیمی، 

آوری ورود مبحث تاب تاب آوری شهری: -3-2

به مقوله شهرسازی و مدیریت بحران به مثابه تولد 

فرهنگی جدید است، این در حالی است که برخی از آن 

 به عنوان الگوی جدیدی در تحوالت شهرسازی یاد می

کنند و برخی دیگر آن را هم ردیف سایر اصطالحات 

-مدیریت بحران نظیر کاهش آسیب پذیری تعریف می

(. تاب آوری 1331مکاران، نمایند )فرزاد بهتاش و ه

شهری اصطالحی است که برای اندازه گیری توانایی یک 

رود )سلیمی، شهر برای بهبود از یک مخاطره به کار می

تاب آوری شهری را به  1(. آکودولورو و همکاران3311

طور کلی، به توانایی یک شهر با سیستم شهری به 

 تنش منظور مقاومت در برابر صف وسیعی از شوک ها و

 (.Agudelo Vero et al, 2012ها تعریف می کنند )

در مقیاس شهری، تاب آوری بستگی به میزان توانایی 

ها و هم نین تضمین  سیستم برای حفاظت از دارایی

ادامه دسترسی به خدمات و عملکردهایی دارد که رفاه 

باشد. تاب آوری ها می شهروندان در گرو تامین آن

دگی سیستم شهری و هم نان شهری به میزان شکنن

ها، به ظرفیت نهادهای اجتماعی )نظیر افراد، خانواده

های عمومی و خصوصی( در راستای ها و بخشگروه

ها بستگی دارد )فرزاد  انطبار با تغییرات و جذب شوک

(. تاب آوری شهر به عنوان قابلیت تطابق 1331بهتاش، 

شود که در  ها و تغییراتی تعریف می با نیازها، چالش

طول سانحه و پس از سانحه با آن مواجه خواهند شد. 

داشتن یک ظرفیت تطابق پذیری به این معناست که 

 سازش قادر به سوان ، وقوع هنگام نهادها و افراد، جوامع

 هنگام که هستند. تطابقی نامطلوب شرایط با سریع

                                                           
1 Agudelo et al 

 ممکن گیرد، می انجام سانحه یک از بازیابی مرحله

 انجام " گذشته به بازگشت" که باشد ن معناای به است

برنمی خود سابق حالت به هاآن به طوری که گیرد، نمی

 تغییر درحال با شرایط سازش و مقابله به بلکه گردند

تاب آوری شهری  (.1330پردازند )فرید احمدی نیا، می

یکی های فیز وابسته به ارتباط و هماهنگی میان سیستم

ارتباط این دو سیستم نقش تعیین و اجتماعی است و 

کنند )زنگنه ای در هنگام بروز سانحه ایفا میکننده

با توجه به تعاریفی  (.1331شهرکی، زیاری و پوراکرمی، 

توان گفت تعارف  که از تاب آوری شهری ارائه شد، می

متعددی از تاب آوری شهری وجود دارند و همانند سایر 

ن، مفهوم تاب آوری مفاهیم شهرسازی و مدیریت بحرا

نیز ابعاد متعددی دارد و تا کنون تعریف مشترک 

ه نشده است )فرزاد بهتاش و ایای از آن ار پذیرفت شده

 (.1331همکاران، 

جوامع تاب  جوامع و شهرهای تاب آور: -3-3

ا هآور، جوامعی هستند که عالوه بر توانایی تحمل شوک

خطرها تبدیل ای که آن های یک خطر به گونهو ضربه

به سانحه نشوند، توانایی یا ظرفیت برگشت به حالت 

عادی، در حین و پس از سانحه و هم نین امکان فرصت 

تغییر و سازگاری پس از سوان  را دارد )رضایی، رفیعیان 

(. به عبارت دیگر جوامع تاب آور 1331و حسینی، 

جوامعی هستند که در تمام ابعاد تاب آور بوده و کمترین 

زان آسیب پذیری را داشته باشند زیرا تمام ابعاد به می

ای باهم مرتبط هستند و آسیب پذیری یک بعد  گونه

تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر دیگر ابعاد  می

(. یک اجتماع 1331نیز تا یر گذار باشد )میرآخورلی، 

های مردمی و سازمانی خود،  تاب آور، با ارتقا پتانسیل

های شدید ناشی از سوان ، مانع از  شوک ضمن تحمل

ها به بحران شده و به سرعت، زمینه دستیابی  تبدیل آن

سازد )زیاری به شرایط قبل از وقوع شوک را فراهم می

(. با توجه به مفهوم تاب آوری که باید 1330و حسینی، 

با تمام مراحل مدیریت سوان  ارتباط پیدا کند، الزم 
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هایی باشد که تمام  ارای ویژگیاست جامعه تاب آور د

مراحل قبل، حین و بعد از سوان  را پوشش دهد 

 که ای جامعه (. بنابراین،1353)رفیعیان و همکاران، 

 این پذیرش ظرفیت باشد، باالتری آوری تاب دارای

شهر تاب  .(1330)زیاری و حسینی،  دارد را ها ویژگی

 پیشآور شهری است که ظرفیت تحمل و پذیرش خطر، 

از فروپاشی سیستم را دارد، سیستم این شهر پویا و 

تغییر پذیر است و در زمان وقوع خطر، تغییرات را جذب 

گردد  کند و باز هم به حالت تعادل باز میمی

(. شهر تاب 1333)نیکمردنمین، برک پور و عبداللهی، 

های کالبدی و جوامع  ای پایدار از سیستم آور، شبکه

(. شهرهای تاب 1331ن آباد قندی، انسانی است )حسی

آور، بر اساس قوانین به دست آمده از تجارب حوادث 

ها ممکن  اند. آن گذشته در محیط شهری ساخته شده

است در برابر نیروهای حاصل از مخاطرات خم شوند، 

 (.1330شوند )فرید احمدی نیا،  ولی دچار شکست نمی

واژگون  های کمتری در شهرهای تاب آور، ساختمان

دهد، خانوارها و  شود، برر گرفتگی کمتری رخ می می

 گیرند، تلفات مشاغل کمتری در معرض ریسک قرار می

و جراحات کمتری وجود دارد و در نهایت اختالالت 

پیوندد های کمتری به وقوع میارتباطی و ناهماهنگی

(. به طور کلی شهرهای تاب 1331)حسین آباد قندی، 

اند که محکم و قابل انعطاف  ه شدهآور طوری ساخت

 (.1353)رضایی،  باشند نه سست و شکننده

با توجه به تعدد معنای  :ابعاد تاب آوری -3-4

تاب آوری در علوم مختلف توسط محققان، نوپا بودن 

این اصطالح در امور شهری و هم نین با توجه به اینکه 

های اجتماعی،  هر محیطی برای خود دارای ویژگی

صادی، کالبدی و مدیریتی خاص است. تعریف این اقت

اصطالح در مکان و زمان مورد مطالعه متفاوت خواهد 

 های محیطبود لذا ابعاد آن هم به دالیل گفته شده در 

مختلف یکسان نیست و پژوهشگران این حوزه ابعاد 

اند مختلفی را برای سنجش تاب آوری عنوان کرده

جود این، در جامعه (. با و1330)شیخی و همکاران، 

علمی، اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه تاب آوری، 

مفهومی چند جانبه و دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی، 

نهادی و کالبدی است )رضایی، رفیعیان و حسینی، 

1331.) 

ها و  حوادث طبیعی که در نزدیکی مردم، سازه

های اقتصادی رخ داده و باعث به خطر افتادن  سرمایه

گردد را سوان  طبیعی گویند، این نوع سوان   ها می آن

های بیولوژیکی، زمین  ناشی از فرآیندها و وضعیت

شناسی، زمین لرزه، آبشناسی، هوا شناسی و محیط 

باشند و از عوامل خطر آفرین طبیعی مانند  زیست می

های آتشفشان و ... ناشی  زلزله، سیل و گرداب، فوران

- ن  بدون اخطار قبلی به وقوع میشود، این سوا می

پیوندند و یک واقعیت اساسی در مورد این دسته از 

سوان  آن است که در مواجهه با چنین سوانحی در 

توان انجام داد، در حالی  لحظه وقوع کار چندانی نمی

توان تا  ها را با برنامه ریزی از قبل می که ا رات آن

ید )صفری، خنثی نمود و یا به حداقل رسانحدی 

 انسان زندگی در سوان  کنون، تا حیات زمان (. از1300

 و افراد پاسخ، در گذارند،می جای بر منفی تا یرات ها

 معرض در گرفتن قرار تا کنندمی جوامع تالش

 را هایی مقیاس و داده کاهش را سوان  این پیامدهای

 طبیعی نمایند. سوان  ایجاد اولیه بررسی تا یرات برای

 حیات طول در پذیر تکرار ای پدیده عنوان به همواره

 داشت، وجود خواهد نیز آینده در و داشته وجود بشر

 موارد اغلب در سیل، زلزله، طوفان، نظیر حواد ی وقوع

 و انسانی گذارده های سکونتگاه بر مخربی تا یرات

 گفت توان می است ساخته وارد آنان بر سنگینی تلفات

ها  از زمینه بسیاری در بشری های پیشرفت رغم علی

 ای مهار نشدنی سوان  طبیعی کماکان به عنوان پدیده

 (.1353)عینالی، شود  تلقی می

 روش تحقیق -4

مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به 

اشد. ب تحلیلی می-لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی

هم نین جهت دستیابی به اطالعات مورد نیاز با کمک 
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های گردآوری اطالعات، از نوع اسنادی )مطالعه  روش

های فرادست( و میدانی )مشاهده، عکس  اسناد و طرح

برداری، پرسشنامه و مصاحبه( شروع به جمع آوری 

و سپس با توجه به جمعیت محدوده  کردیماطالعات 

رین سرشماری نفوس و مسکن مورد مطالعه که در آخ

نفر بوده است، با کمک  16631معادل  1331سال 

 دندشنفر برای پرسشگری انتخاب  30روش دلفی، تعداد 

 تک متغیره t-testآزمون آماری  که با کمک روش

 تیجهدر ن کردیمهای تحقیق اقدام  نسبت به تحلیل داده

های  روش مطالعه با توجه به زمینه پژوهش و جنبه

ی ا های کتابخانه متنوع مساله پژوهش، ترکیبی از روش

محدوده مورد مطالعه محله آب و  باشد. و میدانی می

باشد که  کالنشهر مشهد می 3منطقه  3برر ناحیه 

جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان خبره تشکیل 

های جامعه آماری  دهند. برای تعیین پرسشنامه می

بر  که شده استش دلفی استفاده کارشناسان نیز از رو

نفر از کارشناسان خبره در نظر  30اساس روش دلفی، 

 گرفته شده است.

 یافته های پژوهش -5

جهت بررسی تاب آوری محله آب و برر، 

معیارهای کاربری اراضی، شبکه دسترسی، مسکن و 

فرم، شکل، الگو و اندازه برای فرآیند موردنظر انتخاب 

 دیکالب تا یر گذار ترین مولفهبرای بررسی شده اند. 

محله آب و برر با  در طبیعی سوان  برابر در آوری تاب

تک  t-testتوجه به نرمال بودن متغیرها از آزمون 

شود و میانگین این متغیرها با عدد  متغیره استفاده می

  قرار دارد.  0شود. نتایج در جدول شماره  مقایسه می 3

مولفه 

 ها

 3آزمون=عدد 

 tآماره  میانگین
درجه 

 آزادی

سط  

معنی 

 داری

کران 

پایین 

 اطمینان

کران 

باالی 

 اطمینان

کاربری 

 اراضی
011/3 113/1 33 

666/

6 
133/6 30/6 

شبکه 

دست

 رسی

015/0 011/0- 33 
613/

6 
103/6- 611/6- 

 310/6 666/110/6 33 031/0 010/3 مسکن

6 

فرم، 

شکل، 

الگو و 

 اندازه

055/0 316/1- 33 
666/

6 
311/6- 106/6- 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعاع دسترسی به فضاهای باز در  .1 نقشه

 محله آب و برق

 

 

 

 

 

 
 

 طول معابر محله آب و برق .2نقشه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ... تیوضع لیتحل، حاتمی نژاد و همکارانحجت 

 

دانه بندی قطعات مسکونی محله آب و  .3 نقشه

 برق

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 بافت محله آب و برق .4 نقشه

مقدار سط  معناداری  0بر اساس جدول شماره 

برابر با  3برای برابری میانگین مولفه مسکن با عدد 

کمتر است، بنابراین میانگین مولفه  61/6و از  666/6

نیست. به دلیل اینکه میانگین  3مسکن برابر با عدد 

 توان گفت تا یراست، می 010/3مولفه مسکن برابر با 

 طبیعی بیشتر از متوسط سوان  برابر مولفه مسکن در

 است.

  t-testنتایج آزمون  .2 جدول

 

آماره  میانگین گویه ها مولفه ها
t 

سطح 

معنی 

 داری

میزان 

 تاثیر

کاربری 

 اراضی

استفاده مو ر 

از زمین و 

طراحی 

ساختاری 

 محیط خوب 

 زیاد 0/000 4/853 3/800

رعایت قوانین 

کاربری اراضی 

در مناطق پر 

 تراکم 

 زیاد 0/000 4/223 3/725

تصویب و 

اجرای برنامه 

ریزی کاربری 

اراضی 

متناسب با 

خطر پذیری 

 )ریسک(

 زیاد 0/000 5/272 4/025

فراهم کردن 

شرایط برای 

امکان 

دسترسی 

شهروندان کم 

درآمد به 

 اراضی ایمن 

 زیاد 0/042 2/106 3/350

استفاده از 

استانداردهای 

طراحی تاب 

آوری و برنامه 

ریزی کاربری 

 اراضی

 زیاد 0/000 6/482 4/150

رعایت قوانین 

و ساز و 

کارهای 

ساخت و ساز 

برای برنامه 

ریزی و نظارت 

بر استفاده از 

 اراضی شهری  

 زیاد 0/000 3/984 3/675

نزدیکی 

کاربری های 

خطر آفرین 

)مانند پست 

برر( به 

محدوده 

 مسکونی 

2/325 
-

3/984 
 کم 0/000

عدم وجود 

فضاهای باز 

چند عملکردی 

و پارک ها در 

درون بافت 

متراکم محالت 

 مسکونی 

1/925 
-

6/208 
 کم 0/000

طراحی 

مناسب فضای 

باز داخل بافت 

محله به عنوان 

یک منطقه 

استقرار و پناه 

 گیری  

 زیاد 0/000 4/932 3/975

پراکندگی و 

توزیع یکسان 

فضاهای باز در 

 تمام محله

 متوسط 0/102 1/676 3/275

عدم وجود 

فضاهای باز با 

وسعت بیشتر 

هکتار در  1از 

تناسب با کل 

2/450 
-

3/139 
 کم 0/003

های مسکونی با همجواری کاربری -2شکل 

 هاو حرایم آن خطوط انتقال برق، گاز، آب
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جمعیت تحت 

 پوشش محله 

دوری فضاهای 

باز از بلوکهای 

 مسکونی

2/375 
-

3/586 
 کم 0/001

شبکه 

 دسترسی

وجود معابر با 

عرض کمتر از 

 استاندارد

1/875 
-

6/525 
 کم 0/000

درجه  

محصوریت 

 مناسب معابر 

 زیاد 0/001 3/523 3/650

معابر با طول 

 بسیار باال 
2/750 

-
1/533 

 متوسط 0/133

 مسکن

نسبت طول به 

عرض 

استاندارد 

قطعات 

 مسکونی  

 متوسط 0/653 0/453 3/075

ریزدانه بودن 

 بافت محله  
316/3 

-
5/663 

 زیاد 0/000

قدمت باالی 

 ابنیه 
116/1 

-
6/764 

 زیاد 0/000

مصال  

ساختمانی 

مقاوم به کار 

برده شده در 

 ساخت مسکن 

 زیاد 0/000 4/295 3/850

فرم، 

شکل، 

و  الگو

 اندازه

تراکم جمعیتی 

بیش از 

 ظرفیت محله 

2/425 
-

3/514 
 کم 0/001

ناپیوسته و 

نامنظم بودن 

 بافت محله 

2/125 
-

4/523 
 کم 0/000

تراکم 

ساختمانی 

بیش از 

 ظرفیت محله 

2/100 
-

4/457 
 کم 0/000

 

هایی که مقدار ، گویه3شماره بر اساس جدول 

کمتر است  61/6ها از سط  معنی داری برای برای آن

 ها دربیشتر است،  تا یر آن 3ها از عدد و میانگین آن

 هایی که مقدار سط گویهو  "زیاد"طبیعی  سوان  برابر

کمتر است و  61/6ها از معنی داری برای برای آن

 برابر ها درنکمتر است،  تا یر آ 3ها از عدد میانگین آن

                                                           
1Resilience Factor Index  

 ار سط هایی که مقدگویه .است  "کم"طبیعی  سوان 

بیشتر است، تا یر  61/6ها از معنی داری برای برای آن

 است.  "در حد متوسط"طبیعی  سوان  برابر ها درآن

به دلیل اینکه میانگین مولفه مسکن برابر با بنابراین 

است می توان گفت مولفه مسکن بیشترین تا یر  010/3

ی به طور کلرا در تاب آوری در برابر سوان  طبیعی دارد. 

محله آب و برر کالنشهر مشهد با توجه به موقعیت 

. با ددارمکانی، تاب آوری اندکی در برابر سوان  طبیعی 

توجه به شعاع فاصله از گسل جنوب مشهد در ارتباط با 

های احتمالی، محله آب و برر در شعاع مناسبی زلزله

قرار نگرفته است و به دلیل وجود این گسل در جنوب 

به معنای آسیب پذیرتر بودن جنوب محله این موضوع 

 .محله نسبت به شمال محله در برابر سوان  طبیعی است

به منظور تلفیق شاخص ها در این تحقیق از  هم نین

روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه تاب آوری 

استفاده شده است. در این روش ارزش عددی هر 

ازی سشاخص به درصد بیان می شود تا به فرآیند نرمال 

شاخص ها نیازی نباشد. تعیین وضعیت تاب آوری 

حد بهینه برای هر شاخص است )داداش مستلزم تعریف 

 (.1331پور و عادلی، 

RFI1 =
میزان واقعی هر شاخص

سط  مطلوب به دست آمده برای هر شاخص
 

 

با جمع فواصل به دست آمده برای هر شاخص از 

میزان فاصله توان  مقدار بهینه در هر بعد تاب آوری، می

تاب آوری محدوده مورد مطالعه از حد بهینه تاب آوری 

در آن بعد مشخص را محاسبه کرد. بر این اساس، میزان 

 تاب آوری در ابعاد گوناگون عبارت است از: 

CRI0 = ∑
𝑅𝐹𝐼

𝑛

𝑛

1

 

بنابراین با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل 

مولفه  مولفه بررسی شده 1از بین نتیجه می گردد که 

مسکن از وضعیت پایین تری نسبت به سایر مولفه ها 

0Component Resilience Index 
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برخوردار است و تاب آوری بسیار کمی در برابر سوان  

 (. 1طبیعی دارد )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیارهای تاب آوری  CRIشاخص  .1شکل 

 کالبدی محله آب و برق

 

 

 

 

 

 

 

 

پهنه بندی آسیب پذیری در محله  .5 نقشه

 آب و برق

 

 و پیشنهاد گیرینتیجه -6

از آنجا که شهرها محل تمرکز و تراکم جمعیت و 

انسان است، در برابر عوامل خطر آفرین دارایی های 

ای را شاهد است. آسیب و خسارات چشمگیر و گسترده

وضعیت نامناسب کالبد شهر، مانند شبکه معابر 

ناکارآمد، کمبود و توزیع نامناسب فضاهای باز، تراکم 

های  ها و ساختمان اری کاربریشهری باال، ناسازگ

فرسوده در افزایش آسیب پذیری و در نتیجه خسارات 

 ناشی از سوان  و افزایش زمان بهبود شهر ا رگذار می

معیار کاربری اراضی، شبکه  1در این پژوهش  باشد.

دسترسی، مسکن و فرم، شکل الگو و اندازه بررسی شده 

مسکن و زیر معیارهای مربوط به آن در اند که معیار 

ند باش پذیری بیشتری برخوردار میدرجه اول از آسیب 

از جمله عوامل مو ر در کاهش تاب آوری هم نین 

محله به ترتیب اولویت عبارتند از: دانه بندی، قدمت 

ابنیه، جنس مصال  و نسبت طول به عرض قطعات. 

 مساکن احداث شده در محله به خصوص در قسمت

جنوبی، از نظر مصال  ساختمانی و نحوه ساخت با 

استفاده از این مصال  با ضعف و مشکل مواجه است 

بدین صورت که در مراحل ساخت برخی نکات اجرایی 

رعایت نشده و همین موضوع در کاهش مقاومت مصال  

به کار رفته مو ر واقع شده است. هم نین محله از نظر 

به دانه بندی نام برده  مساحت قطعات مسکونی که از آن

شده است با آسیب پذیری بسیار زیادی همراه است چرا 

که در جنوب محله قطعات مسکونی یک طبقه با 

ای ه برنامهبنابراین  باشد. مساحت بسیار کم موجود می

بایست پیش از هر رخداد  تاب آوری، به ناچار می

تخریب کننده عملی گردند، پس شایسته است که اصول 

می آن عملی گردد تا به مرور زمان زاینده مشکالت عل

های آن نگردد. از این رو محقق در راستای  و محدودیت

ارایه پیشنهادات تحقیق خویش، به این مهم توجه نموده 

 و آن را سرلوحه خود قرار داده است.

 پر مناطق در اراضی کاربری قوانین به توجه -

 .خطر

حوزه  درآمد کم شهروندان دسترسی امکان -

 .ایمن اراضی به جنوبی

افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهای  -

 جدید.

ممنوعیت افزایش تراکم در مجاورت و حریم  -

 تاسیسات خطرساز و غیر قابل انتقال.

های مقاوم در برابر سوان   ایجاد جان پناه -

طبیعی در فضایی معین در نزدیکترین مکان 

 ها. به ساختمان
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ها )به ویژه  ساختمانتوجه به مقاوم سازی  -

های فرسوده و غیر رسمی قسمت  در بافت

 جنوبی محله(.

رعایت قوانین معماری و شهرسازی، استفاده  -

از مصال  مناسب، رعایت قوانین موجود در 

 .0566آیین نامه موسوم به 

ها، به ویژه در  افزایش سط  کیفی ساختمان -

 فرسوده نه دره. بافت

ی بافت فرسوده نه تهیه طرح نوسازی و بهساز -

 دره.

توجه ویژه به مشارکت اقشار گوناگون و کسب  -

نظرات متنوع جهت بهسازی و نوسازی بافت 

 فرسوده شهر.

 ها به ویژه در بافت باال بردن کیفیت ساختمان -

 فرسوده جنوبی محله )محله نه دره(.

اعطای وام و تسهیالت به شهروندان جهت  -

 های موجود. مقاوم سازی ساختمان

ها، از  فزایش سرمایه گذاری در زیرساختا -

 جمله مقاوم سازی، بازسازی و نوسازی.

ارتقای میزان مقاومت پذیری مساکن موجود  -

در حوزه جنوبی محله از طریق ساخت و 

 سازهای جدید.
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ها( را در تاب آوری کالبدی محله آب و برق شهر ها )شاخصدر این بخش لطفا وضعیت هر کدام از گویه

 های طیف لیکرت مشخص فرمایید.مشهد بر اساس گزینه

 شرح ردیف معیار

ی
ض

ارا
ی 

بر
ار

ک
 

1 

به نظر شما استفاده موثر از زمین و طراحی ساختاری محیط خوب به چه میزان در تاب آوری 

 کالبدی محله آب و برق موثر است؟ 

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

2 

به چه میزان در تاب آوری کالبدی   به نظر شما رعایت قوانین کاربری اراضی در مناطق پر تراکم 

 محله آب و برق  موثر است؟

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 
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3 

ه چه ب به نظر شما تصویب و اجرای برنامه ریزی کاربری اراضی متناسب با خطر پذیری )ریسک( 

 میزان در تاب آوری کالبدی  محله آب و برق موثر است؟

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

4 

 به فراهم کردن شرایط برای امکان دسترسی شهروندان کم درآمد به اراضی ایمن  به نظر شما

 چه میزان در تاب آوری کالبدی  محله آب و برق موثر است؟

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

5 

به چه  از استانداردهای طراحی تاب آوری و برنامه ریزی کاربری اراضی به نظر شما استفاده 

 میزان در تاب آوری کالبدی  محله آب و برق موثر است؟

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

6 

به نظر شما رعایت قوانین و ساز و کارهای ساخت و ساز برای برنامه ریزی و نظارت بر استفاده از 

 به چه میزان در تاب آوری کالبدی  محله آب و برق موثر است؟ اراضی شهری 

ر زیاد بسیا                 زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

7 

زان به چه می های خطر آفرین )مانند پست برق( به محدوده مسکونیبه نظر شما نزدیکی کاربری

 کند؟محله آب و برق  را از نظر کالبدی تاب آور می

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

8 

ها در درون بافت متراکم محالت به نظر شما عدم وجود فضاهای باز چند عملکردی و پارک

 کند؟به چه میزان  محله آب و برق را از نظر کالبدی تاب آور می مسکونی

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

9 

 به نظر شما طراحی مناسب فضای باز داخل بافت محله به عنوان یک منطقه استقرار و پناه گیری 

 کند؟به چه میزان محله آب و برق را از نظر کالبدی تاب آور می

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

11 

به نظر شما پراکندگی و توزیع یکسان فضاهای باز در تمام محله تا چه میزان برای دسترسی 

 د؟کنمحله آب و برق را از نظر کالبدی تاب آور می آسان افراد ساکن محله در هنگام بروز سانحه

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 
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11 

هکتار در تناسب با کل جمعیت تحت  1به نظر شما عدم وجود فضاهای باز با وسعت بیشتر از 

 کند؟به چه میزان  محله آب و برق را از نظر کالبدی تاب آور می پوشش محله

بسیار زیاد                  یاد ز                 متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

12 

به چه میزان محله آب و برق را از نظر کالبدی  های مسکونیبه نظر شما دوری فضاهای باز از بلوک

 تاب آور  می کند؟

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

ی
رس

ست
 د

که
شب

 

13 

تر از استاندارد به چه میزان محله آب و برق را از نظر کالبدی به نظر شما وجود معابر با عرض کم

 کند؟تاب آور می

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

14 

به چه میزان  محله آب و برق را از نظر کالبدی تاب  محصوریت مناسب معابربه نظر شما درجه 

 کند؟آور می

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

15 

به چه میزان  محله آب و برق را از نظر کالبدی تاب آور  به نظر شما معابر با طول بسیار باال

 کند؟می

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

ن
سک

م
 16 

به چه میزان  محله آب و برق را از  به نظر شما نسبت طول به عرض استاندارد قطعات مسکونی 

 کند؟نظر کالبدی تاب آور می

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

17 

به چه میزان محله آب و برق را از نظر کالبدی تاب آور  به نظر شما ریزدانه بودن بافت محله 

 کند؟می

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

18 
 د؟کنبه چه میزان  محله آب و برق را از نظر کالبدی تاب آور می به نظر شما قدمت باالی ابنیه

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

19 
به چه میزان محله آب و  به نظر شما مصالح ساختمانی مقاوم به کار برده شده در ساخت مسکن

 کند؟برق را از نظر کالبدی تاب آور می
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بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 
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21 

به چه میزان  محله آب و برق را از نظر کالبدی  به نظر شما تراکم جمعیتی بیش از ظرفیت محله

 کند؟تاب آور می

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  م ک                 بسیار کم 

 

21 

به چه میزان  محله آب و برق را از نظر کالبدی  به نظر شما ناپیوسته و نامنظم بودن بافت محله

 کند؟تاب آور می

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

22 

به چه میزان  محله آب و برق را از نظر کالبدی  به نظر شما تراکم ساختمانی بیش از ظرفیت محله

 کند؟تاب آور می

بسیار زیاد                  زیاد                  متوسط                  کم                  بسیار کم 

 

23 
 های کالبدی بیشترین تاثیر را در تاب آوری محله آب و برق دارند؟به نظر شما کدام یک از مولفه

فرم، شکل، الگو و اندازه              مسکن              شبکه دسترسی            کاربری اراضی 

 


