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  المللی انجمن جغرافیاي ایران)جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین
  1398بهار ، 60شماره ، سال هفدهم

  

  : محله فرحزاد تهرانينمونه مورد يمسئله دار شهر يدر بافت ها يتاب آور نهیبه يالگو

  4یناصر اقبال، 3ینیابوالفضل مشک، 2یزاده خانقاه یمجتب نیحس، 1ینسا خزاع

  02/02/1397تاریخ تایید: ، 20/06/1396تاریخ وصول: 
  

  چکیده
 تابایجاد شهرهاي ، هایی که در دهه حاضر هم در مدیریت بحران و هم در مدیریت شهري مطرح شده استایده ترینمهمیکی از 

هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی تاب آوري در محله فرحزاد تهران است. . مختلف است هايبحرانو مقاوم در برابر  آور
آوري در بخش و نهادي ـ مدیریتی از تکنیک پرسشنامه و براي ارزیابی تاب اقتصادي، آوري در ابعاد اجتماعیبراي ارزیابی تاب

این پژوهش برمبناي این فرضیات بنا شده که ظرفیت هاي نهادي و استفاده شد. GISاز مطالعات میدانی و نرم افزار ، کالبدي
بهینه ي تاب آوري در منطقه ي فرحزاد  اجتماعی در تاب آوري منطقه ي فرحزاد نقش بسزایی دارند و همچنین می توان به الگوي

در زمینه تاب آوري اجتماعی در محله فرحزاد  نتایج این پژوهش بیان می کند که جهت تاب آوري بیشتر در این منطقه دست یافت.
یانگین در رتبه اول قرار دارد. شاخص پیوندهاي اجتماعی با همسایگان با م 94/3شاخص تمایل اجتماعی به مشارکت با میانگین 

در رتبه سوم قرار دارد. شاخص هاي مشارکت  64/3با میانگین  ها و تنش ها یانطباق با آشفتگ ییتوانادر رتبه دوم و شاخص  82/3
در رتبه هاي چهارم و پنجم قرار دارند.  46/3و  55/3در تصمیم گیري و میزان مشارکت براي رفع بحران به ترتیب با میانگین هاي 

در رتبه هفتم قرار دارند. در  95/2در رتبه ششم و دانش و آگاهی نسبت به بحران با میانگین  15/3با میانگین درك محلی از خطر 
 بوده مخاطرات کاهش و يا مقابله نگاه شتریب، وجود داشته يشهر تیریمد و سوانح تیریمد در تاکنون که ینگاهمی توان گفت 

است که می توان گفت میزان تاب آوري اجتماعی  50/3مورد مطالعه برابر با  مجموع میانگین تاب آوري اجتماعی در محلهاست و 
  در محله فرحزاد در سطح متوسط قرار دارد.

  . محله فرحزاد تهران، يمسئله دار شهر يبافت ها، يتاب آورکلیدواژگان: 
 

                                                           
  .واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم يشهر يزیو برنامه ر ایجغراف يدانش آموخته دکتر. 1
 .مسئول سندهیون دانشگاه تهران مرکز، یو علوم انسان اتیادب دانشکده ،يشهر يزیو برنامه ر ایگروه جغراف اریاستاد. 2
  .مدرس تیترب ،دانشگاهیو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،يشهر يزیو برنامه ر ایگروه جغراف اریدانش. 3
  .دانشگاه یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،يشهر يزیو برنامه ر ایگروه جغراف اریاستاد. 4
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 مقدمه

ايجاد ، مديريت شهري مطرح شده استيكي از مهم ترين ايده هايي كه در دهه حاضر هم در مديريت بحران و هم در 

 نگاه، شهر هاي تاب آور در مواجه با بحران هاي مختلف است آنچه در اين ديدگاه از اهميت خاصي برخوردار مي باشد

به ويژه عوامل انساني است.  بنا به ، كنترل كننده بحران و كاهش خطر پذيري، جامع به مجموعه عوامل بحران ساز

 كاهش ارزش، دار شهري عبارت از بافت هاي شهري است كه وجود عوامل و عناصر مختلف در آنتعريف بافت مسئله 

نوسازي در بافت متوقف مي شود و ، هاي كيفي محيط زيست انسان را فراهم مي آورد و با نزول ارزش هاي سكونتي

نبه زندگي شهري مشخص ميل به مهاجرت در جماعت ساكن فزوني مي يابد. كاهش ارزش هاي كيفي از يك يا چند ج

اقتصادي و ، زيست محيطي، عملكردي، مي شود كه شاخص هاي اصلي آن عبارت اند از: شاخص هاي كالبدي

 (.1333محمد رضا و همكاران ؛ ، ايياجتماعي)رض

اجتماعي و سياسي در سده اخير باعث تحوالتي در شهرنشيني كشور شده است. اثرات اين ، دگرگوني هاي اقتصادي

ي ها در تحول شكل كالبدي و توسعه فضايي شهرها تبلور يافته است كه نتايج مناسبي را در شهرهاي كشور دگرگون

اقتصادي و سياسي حاكم بسيار متاثر شده اند. محيط زيست ، نداشته است چرا كه در كشور ما شهرها از عوامل اجتماعي

اطق مختلف شهر تفاوت زيادي وجود دارد. يكي از خدمات و كالبد همگي متاثر از اين عوامل بوده كه در من، شهري

آثار اين دگرگوني ها شكل گيري بافت هاي ناكارآمد و مسئله دار شهري است اين بافت ها در معناي كلي خود از حيث 

فضايي و همچنين ريشه ها و عوامل شكل گيري داراي گونه هاي متفاوتي مي باشند و همگي داراي پيشينه -كالبدي

چه نوده و نمي توانند در يك دسته قرار گيرند. و علل الخصوص تنها شامل بافت هاي فرسوده نمي شوند.  آيكساني نب

شامل دو گونه بحران هاي طبيعي و تهديدهاي انسان ساخت است. بحران هاي طبيعي ، بقاي شهر تهران را تهديد مي كند

، جنگ ،عناويني مانند خرابكاري، ديدهاي انسان ساختخشك سالي و... است. حال آنكه ته، آتشفشان، سيل، مانند زلزله

خطاهاي مهندسي و... را به خود اختصاص مي دهد. تاب آوري شهر تهران در برابر تك تك ، تروريسم، خطاي انساني

پايداري شهر را رقم زده و مسئله با اهميتي در طراحي و توسعه شهر به شمار ، يا تركيبي از بحران ها و تهديدهاي فوق

به سمتي پيش رفته كه آن را از حالت تعادل پايدار خارج كرده و تاب ، مي آيد. به نظر مي رسد توسعه شهري تهران

تاب ، چه در زمينه بحران هاي طبيعي و چه در زمينه تهديدات انسان ساخت شهري، آوري آن زير سؤال است. تهران

 (.1333محمد رضا و همكاران ؛ ، ايي)رضآور نيست

 علت به گردشگر جذب براي زياد هاي پتانسيل وجود با است و تهران شمال قديمي هاي محله از فرحزاد، ستادر اين را

 مسائل داراي فرحزاد نيز دارد. محله متعددي شهري و اجتماعي مشكالت، شرايط مناسب اقليمي  و متعدد باغ هاي

 كه شهري دفاع بي فضاي، ها پالك دانگي ريز محله كالبدي وضعيت .باشد مي محتلفي ابعاد داراي كه است اي پيچيده

 حل راه تنها و است رسمي غير هاي وسكونتگاه نشيني حاشيه همچنين و مواد مخدر كنندگان مصرف براي مكاني خود

 به رسمي غير حالت از ها گاه سكونت اين تبديل حل كند را فرحزاد محله مشكاالت اي ريشه صورت به تواتد مي كه

ارزيابي شاخص ها ، مي باشد. بنابراين هدف اصلي مطالعه حاضر فرحزاد و دره معابر، ها رستوران ساماندهي رسمي و

و تبيين ظرفيت هاي پنهان و آشكار تاب آوري منطقه فرحزاد در ابعاد اجتماعي و نهادي اين محله با تاكيد بر بافت 

شود كه ظرفيت هاي نهادي و اجتماعي در تاب  اين سوال مطرح مي، مسئله دار است. جهت دستيابي به هدف فوق

آوري منطقه ي فرحزاد چه ميزان نقش دارند؟ و چگونه مي توان به الگوي بهينه ي تاب آوري در منطقه ي فرحزاد 

 دست يافت؟
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 اهداف تحقیق 

 اعيارزيابي و تحليل ميزان تاب آوري شهري در محله فرحزاد با استفاده از شاخص ها و مولفه هاي  اجتم .1

 و نهادي؛

 تطبيق محدوده فرحزاد با شاخص هاب تاب آوري؛ .2

 شناسايي پهنه هاي داراي بافت ناكارآمد و تاب آور؛  .3

 سطح بندي شاخص هاي تاب آوري در محدوده فرحزاد؛ .4

 پیشینه تحقیق

سي و تكميل بررهدف از مطالعه پيشينه تحقيق عالوه بر رسيدن به ديدگاهي جامع تر و كانل تر در اتباط با موضوع مورد 

 متغيرها و معرف هاي مورد استفاده و نيز روش، روابط تحليلي، شناسايي نظريه ها، پشتوانه  علمي موضوع مورد بررسي

يا روش هاي تحقيق به كار گرفته شده در مطالعات و تحقيقات پيشين است كه هم به غني سازي پشتوانه علمي تحقيق 

 شواري كار تحقيق كه محققان در كذشته انجام داده اند كاسته مي شود. مي پردازد و هم از حجم فراواني از د

 Tuna Taşan-Kokو  Ayda Eraydinكه توسط  "Resilience Thinking in Urban Planning"كتاب 

منتشر گرديده است همانطور كه از نام آن مشخص است به ابعاد تفكر و  2213تركيه در سال  METUدر دانشگاه 

 نخست ارزيابي برنامه، آوري در برنامه ريزي شهري پرداخته و در اين جهت دو هدف كلي را دنبال مي كندديدگاه تاب 

ثانيا چگونگي و ويژگي هاي تئوريكي رويكرد جديد برنامه ، ريزي معاصر در تئوري و عمل در مواجهه با شرايط جديد

جهه با سوانح منجر گردد را مورد بحث و بررسي ريزي انعطاف پذير كه مي تواند به ايجاد شهرهاي تاب آور در موا

 قرار مي دهد.

 Sustainable and Resilient Critical Infrastructure System, Simulation, Modeling  and"كتاب 

Intelligent Engineering"  به قلم 2212در سالDr. Kasthurirangan Gopalakrishnan  وDr. 

Srinivas Peeta  گروه مهندسي عمران دانشگاه هاياز اساتيد Iowa State  وWest Lafayette  آمريكا به رشته

طيف ، منتشر شده است. اين كتاب كه شامل ده فصل مي باشد Springer انتشارات تحرير در آمده است و توسط

تي) نظير زيرساخمدل سازي و مهندسي هوشمندانه در سيستمهاي ، گسترده اي از آخرين پيشرفتها در زمينه شبيه سازي

 مهم پايدار و انعطاف پذير را ارائه مي نمايد، حمل و نقل و...(

تبيين تاب آوري اجتماعات شهري به منظور كاهش اثرات سوانح "در رساله دكتري خود با عنوان ، (1313رضايي )

 تصادفي گيري نمونه روش از استفاده با محله از شهر تهران 4 تعداد، "مطالعة موردي: كالنشهر تهران طبيعي)زلزله( ؛

 انتخاب گرديده نمونه عنوان به، اقتصادي -اجتماعي و پايگاه جغرافيايي موقعيت چون مواردي كردن لحاظ با طبقه اي

، كوكران فرمول از استفاده با، نمونه محالت در ساكن بين خانوارهاي از آوري تاب سنجش براي، ديگر طرف از، اند

 ميداني و اسنادي روشهاي از تحقيق اهداف به حصول اند. براي انتخاب شده تحقيق نمونه جامعه عنوان به خانوار 422

 شده است استفاده نمونه نزد خانوارهاي در پرسشنامه تكميل بر تاكيد با

 «بهسازي بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد مديريت بحران زلزله»در مقاله اي با عنوان ، (1333اميدعلي و همكاران )

كه با هدف بهسازي بافت هاي فرسوده شهري با بررسي راهكارهاي مشترك ميان دو رويكرد برنامه ريزي بهسازي و 

مديريت بحران زلزله انجام گرفته است تا از اين طريق بتوان با تلفيق اين دو رويكرد ضمن افزايش كيفيت زندگي در 

بحران زلزله كاهش داد. نتايج بدست آمده با استفاده از روش ميزان آسيب پذيري آنها را در مقابل ، بافت هاي فرسوده

تحليلي و پيمايشي نشان مي دهد محله صوفيان از آسيب پذيري بااليي در زمينه هاي مختلف در برابر وقوع ، توصيفي
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فاوت ها ها ت در ارتباط با برخي از زمينه، زلزله برخوردار است و با وجود اشتراك هايي كه ميان دو رويكرد برقرار است

 و تناقض هايي مشاهده مي شود.

به ، "زيشهر تبر يتاب آور يوفرهنگ يابعاد اجتماع نييتب "در رساله دكتري خود تحت عنوان ، (1332فرزاد بهتاش )

عه ظرفيت يك سيستم يا جام "بررسي مدل ها و تعاريف مختلف تاب آوري پرداخته و در نهايت با گزينش تعريف: 

و  ر آفرينشقابل پذيرشي را د برابر تغييرات بگونه اي كه اين شهر يا جامعه بتواند سطح مقاومت بيشتر درشهري براي 

اجتماعي  -بعنوان رويكرد پژوهش خود با تمركز بر روي سرمايه اجتماعي و ابعاد فرهنگي ، "ايجاد ساختارها بدست آورد

 ري پرداخته است.به ارزيابي شهر تبريز در زمينه ميزان تاب آو، تاب آوري

 مباني نظري تحقیق

 1مفهوم تاب آوري

اگرچه ، گرفته شده است« به طور ناگهاني عقب نشيني كردن » به معناي resilio كلمه ي تاب آوري از لغت التين 

هنوز در اينكه اين كلمه ابتدا در چه رشته اي استفاده شده است اختالف نظر وجود دارد. برخي مي گويند بوم شناسي 

به مفهومي بر مي گردد كه به راحتي ، برخي ديگر بر فيزيك نظر دارند. كلمه ي تاب آوري به عنوان يك چارچوب و

 .(2:  1332مي تواند با تمامي مراحل و بخش هاي سوانح و مديريت بحران ارتباط پيدا كند)بدري و همكاران 

 برابر سوانح طبیعي آوري در هاي تاب ابعاد شاخص :1 جدول

 شاخصها تعريف ابعاد

 اجتماعي

در نشان دادن واكنش ، از تفاوت ظرفيت اجتماعي جوامع

 انطباق با تغييرها و حفظ رفتار سازگارانه و بازيابي، مثبت

از سوانح به دست مي آيد كه ميتوان آن را از طريق بهبود 

توسعه و اجراي ، آمادگي، آگاهي از خطر، ارتباطات

براي كمك به فرايند طرحهاي مديريت سوانح و بيمه 

 .بازيابي ارتقا داد

، ارزشهاي جامعه، شبكه هاي اجتماعي، نگرش، مهارت، دانش، آگاهي

 ،خدمات مشاورهاي، درك محلي از خطر، سازمانهاي مبتني بر صداقت

، ه مكاندلبستگي ب، نيازهاي ويژه، زبان، دسترسي، سن، سالمتي و رفاه

 تمايل به حفظ معيارهاي ،درگيري اجتماعي، مذهب، مشغوليت سياسي

 .فرهنگي قبل و بعد از سانحه

 اقتصادي

واكنش و سازگاري افراد و جوامع به طوريكه آنها را 

قادر به كاهش خسارتهاي بالقوة سانحه سازد كه بيشتر 

 .دهدقابليت حيات اقتصادي جوامع را نشان مي

انايي توظرفيت يا توانايي جبران خسارتها و ، شدت )ميزان( خسارتها

منابع ، برگشت به شرايط شغلي و درآمدي مناسب در قالب درآمد

پس اندازها و سرمايه هاي ، دسترسي به خدمات مالي، سرمايه، درآمد

، غالاشت، احياي فعاليتهاي اقتصادي بعد از يك سانحه، بيمه، خانوار

 وابستگي اشتغال به يك بخش ويژه

 نهادي

 برنامه ريزي و، خطرحاوي ويژگيهاي مربوط به تقليل 

فيت از ظر، تجربة سوانح قبلي است. در اينجا تاب آوري

اشتغال افراد محلي در تقليل ، جوامع براي كاهش خطر

خطر براي ايجاد پيوندهاي سازماني و بهبود و حفاظت 

 .از سيستمهاي اجتماعي در يك جامعه تأثير مي پذيرد

هاي فيزيكي نهادها ويژگي، روابط و عملكرد نهادها، زيرساخت، بستر

نيروهاي آموزش ديده ، دسترسي به اطالعات، نظير تعداد نهادهاي محلي

، تعامل نهادهاي محلي با مردم و نهادها، قوانين و مقررات، و داوطلب

نحوة  ،مراكز تصميم گيري، مسئوليت پذيري، رضايت از عملكرد نهادها

، بريره، فيتظر، مديريت يا واكنش به سوانح مانند ساختار سازماني

 .آموزش و تجربه

 كالبدي

ارزيابي واكنش جامعه و ظرفيت بازيابي بعد از سانحه 

تسهيالت سالمتي ، واحدهاي مسكوني، نظير پناهگاهها

جادهها و وابستگي آنها ، و زيرساختي مانند خطوط لوله

 .به زيرساختهاي ديگررا به همراه دارد

 ،و زيرساختهاي حياتيجادهها ، خطوط لوله، تعداد شريانهاي اصلي

نس ج، نوع مسكن، ظرفيت پناهگاه، كاربري زمين، شبكة حملونقل

، ازنوع ساخت وس، مالكيت، كيفيت و قدمت بنا، مقاومت بنا، مصالح

، زفضاي سب، فضاي باز ساختمان محل سكونت، ارتفاع ساختمان ها

                                                           
1- resiliency 



 911   : محله فرحزاد تهرانينمونه مورد يمسئله دار شهر يدر بافت ها يتاب آور نهيبه يالگو

ويژگيهاي جغرافيايي )ويژگيهاي ژئوتكنيك ، دسترسي، تراكم محيطي

 گسلها.، شدت و تكرار مخاطرهها، ب(و شي

 31: 1371، منبع: رفیعیان و ديگران

 ابعاد تاب آوري 

تاكنون هيچ مجموعه  ويژه اي از شاخص ها يا چارچوب ها  سازمان يافته براي كمي سازي تاب اوري  سوانح به  

مفهومي چند جانبه و ، اينكه تاب آورياجتماعي وجود دارد مبني بر ، با وجود اين در جامعه علمي وجود نيامده  است.

، 2221به نقل از  نوريس و ديگران  1333نهادي و كالبدي است.)رضايي و همكاران ، اقتصادي، داراي ابعاد اجتماعي

 ( 2223برونتو و ديگران ، 2221؛كاتر و ديگران 2223، گاندرسون

 شاخص هاي مورد مطالعه در پژوهش :1شكل 

 محدوده مورد مطالعه

از شمال به دامنه رشته كوههاي البرز )حد فاصل رودخانه دركه تا محله فرحزاد ( از جنوب به خيابان آزادي )حد  2منطقه 

از شرق )بزرگراه چمران و از غرب خيابان اشرفي اصفهاني و بزرگراه محمد علي جناح ، فاصل ميدان آزادي تا ميدان توحيد (

ي شكل گيري به عنوان منطقه ييالقي سكونتي و خوش آب و هوا مورد استفاده قرار اين منطقه كه در ابتدا .محدود مي شود

ور زمان در مرحله ي بعد و به مر مي گرفت به تدريج به سمت حوزه سكونتي براي جمعيت رو به رشد تهران پيش رفته است.

يك سو و تمركز فوق العاده فعاليت ها به دليل ايجاد زير ساخت هاي نوين و گسترده و وجود قطعات بزرگ و ارزاني زمين از 

در مركز شهر و نزديكي منطقه به مركز ثقل شهري و فراشهري كردن نهاد. ايده هاي مربوط به طرح توسعه تهران منجمله طرح 

ساماندهي نيز در گسترش اين فعاليت ها در منطقه موثر بوده است. اين مشخصات و شرايط مناسب جغرافيايي و اكولوژيك 

كيلو مترمربع مي باشد. منطقه به  3111وسعت منطقه  ن زمينه مناسبي را براي توسعه جمعيت منطقه ايجاد نموده است.همچني

نفر 124244داراي جمعيتي معادل  32گانه تهران داراي رتبه پنجم مي باشد. طبق سرشماري سال  22لحاظ وسعت بين مناطق 

 محله مي باشد. 21ناحيه و  3گانه دارا مي باشد. اين منطقه داراي  22مناطق  مي باشد و از لحاظ جمعيت رتبه چهارم را در بين

 مختصات است.شهرداري تهران واقع  1از منطقه دو و در مجاورت منطقه  3هكتار در ناحيه  41/37فرحزاد با مساحتي حدود 

 و درجه 13 و شرقي طول ثانيه 12 و دقيقه 12 و درجه 33 تا ثانيه 12 و دقيقه 11 و درجه 33 بين مذكور محدوده جغرافيايي

 .است شده واقع آزاد درياهاي سطح از متر 1171 متوسط ارتفاع در كه باشد مي شمالي عرض دقيقه 71 و درجه 13 تا دقيقه 1

 شود. اينمي متصل مرادآباد به غرب از و غرب شهرك به جنوب از، آباد سعادت به شرق از، زار يونجه به شمال از فرحزاد
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اي شناخته شده گردشگري محدوده آب و هواي مطلوب و استقرار واحدهاي پذيرايي و، به علت وجود اماكن زيارتي محدوده

 2بخشي از فرحزاد كه به عنوان بافت فرسوده فرحزاد تشخيص داده شده شامل . در ميان شهروندان تهراني به شمار مي آيد

هاي نتگاهسكو نشيني شمال بخش روستايي كه ازفرحزاد و دوم توسعه حاشيهاول محدوده روستاي قديم  .مي باشد بخش عمده

 (.132: 1311، سراوندمشاور  نيمهندس) دار تهران مي باشدغير رسمي و مسئله

 
 يافته هاي پژوهش() در شهر تهران 2موقعیت منطقه : 2شكل 

 آوري نهادي ـ مديريتي محله فرحزادارزيابي تاب

مؤلفه نهادي ـ مديريتي است. در براي ارزيابي تاب آوري در ، ارزيابي تاب آوري در محله فرحزادسومين مؤلفه براي 

تعداد شش شاخص انتخاب شده است. ارزيابي ميزان تاب آوري مديريتي و نهادي در محله ، بعد مديريتي ـ نهادي

نفر به گزينه  41به گزينه بسيار خوب و نفر  12فرحزاد نشان مي دهد كه در شاخص روابط خانواده ها با نهادهاي محلي 

نفر از پاسخ دهندگان نيز در سطح ضعيف و بسيار ضعيف به ين سوال پاسخ داده اند.  113خوب اشاره كرده اند. بالغ بر 

حس مسئوليت پذيري خانواده ها نيز از نمونه شاخص هاي مهم در بخش مديريتي و نهادي است كه عمدتاً در اين باره 

 نتايج را در اين زمينه نشان مي دهد. -2يف و بسيار ضعيف اشاره داشته اند. جدول شماره به سطو ضع

 )مأخذ: نگارندگان(، : ارزيابي میزان تاب آوري مديريتي ـ نهادي محله فرحزاد از ديدگاه ساکنان2جدول 

 ميانگين مجموع بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب تاب آوري مديريتي ـ نهادي

33/3 311 73 112 31 41 12 روابط خانواده ها با نهادهاي محلي  

33/2 311 142 11 72 47 31 حس مسئوليت پذيري خانواده ها  

11/2 311 131 111 72 31 24 فعاليت گروه هاي داوطلب  

33/2 311 121 111 12 23 33 اجراي مانور در محله توسط نهادهاي دولتي  

11/3 311 32 13 14 11 74 نيروهاي آموزش ديده  

24/3 311 111 71 34 41 41 ميزان اعتماد خانواده ها به مديريت شهري  

 17/3ميانگين تاب آوري مديريتي ـ نهادي: 

مقايسه شاخص هاي تاب آوري در بخش مديريتي ـ نهادي نشان مي دهد كه شاخص نيروهاي آموزش ديده با نمره 

را  33/3رتبه اول را دارد. در رتبه دوم شاخص روابط خانواده ها با نهادهاي محلي قرار دارد كه ميانگين  11/3ميانگين 



 917   : محله فرحزاد تهرانينمونه مورد يمسئله دار شهر يدر بافت ها يتاب آور نهيبه يالگو

ديريت شهري و حس مسئوليت پذيري خانواده ها به ترتيب كسب كرده است. شاخص هاي ميزان اعتماد خانواده ها به م

ور در محله و همچنين فعاليت در رتبه هاي سوم و چهارم قرار دارند. شاخص اجراي مان 33/2و  24/3با ميانگين 

 (.1هاي داوطلب كمترين ميانگين را كسب كرده و در رتبه هاي پنجم و ششم قرار دارند )شكل گروه

 
 )مأخذ: نگارندگان(، مقايسه میانگین شاخص هاي تاب آوري مديريتي ـ نهادي در محله فرحزاد از ديدگاه ساکنان :5شكل            

 آوري کالبدي محله فرحزادارزيابي تاب

ليه ك، بعد كالبدي است. بر اساس بررسي هاي انجام شده، چهارمين مؤلفه براي ارزيابي تاب آوري در محله فرحزاد

در زمره قطعات پر خطر قرار مي ، متر به دليل عدم دسترسي مناسب 1مجاور معابر با عرض كمتر از قطعات مسكوني 

گيرند و بر اين اساس امكان هر گونه كمك رساني در مواقع بروز حوادث با محدوديت بسيار شديد مواجه مي شود. در 

درصد از قطعات  12نزديك به ، متر 1تر از تعداد قطعات مسكوني مجاور با معابر با عرض كم، سطح محله مورد مطالعه

، متر بر حسب طول 1با توجه به توزيع شبكه معابر زير ، مسكوني موجود در محدوده را تشكيل مي دهند. از سوي ديگر

 ،مي توان گفت كه با توجه به ريزدانه بودن قطعات، در سطح محدوده مي توان شاهد اوضاع بحراني بود.  به طور كلي

آسيب پذيري باقت باال مي ، فرسوده بودن اغلب ساختمان ها و كمبود فضاهاي عمومي، ز مصالح نامرغوباستفاده ا

باشد. مطالعات زمين شناسي و ژئوتكتونيك مؤيد اين است كه ميزان مخاطرات طبيعي محدوده فرحزاد چه از نظر زلزله 

اوم خاك و جنس نامق، ارتفاع باال، ب زياد محدودهو چه ساير سوانح طبيعي)نظير روانگرايي و زميبن لغزش( به دليل شي

 عبور گسل قوي و فعال شمال تهران از اين محدوده بسيار باال مي باشد. 
 

                    

 )مأخذ: نگارندگان(، : تصاويري از بافت فرسوده محله فرحزاد1شكل 
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رتبط ها و اطالعات مباتوجه به دسترسي به داده، فرحزاددر اين زمينه ارزيابي آسيب پذيري و تاب آوري كالبدي محله 

هاي انتخاب شده وزن دهي شوند. نتايج (. در ادامه بايد معيارها و شاخص7شش شاخص انتخاب شده است )شكل

 ارائه شده است. 7و  1مربوط به وزن دهي معيارها در جداول 

 
 کالبدي )مأخذ: نگارندگان(پذيري : نمودار سلسله مراتبي سنجش میزان آسیب9شكل 

  
 نقشه سلسله مراتب شبكه معابر محله فرحزاد :2نقشه  نقشه قدمت ابنیه در محله فرحزاد :1نقشه شماره 

  
 آسیب پذيري کالبدي محله فرحزاد :4نقشه  نقشه تعداد طبقات ابنیه در محله فرحزاد :3نقشه 

 قرار يميدان - يدر حوزه مطالعات كتابخانه ا، بوده و از نظر شيوه دريافت اطالعات يپژوهش حاضر از نوع كاربرد

ژوه در كه البته با توجه به نوع پ، باشديم ينظر ليتحل، حاضر قيحاكم بر روند تحق ياصل كرديرو، تينظر ماه دارد. از

عات اين در تجزيه و تحليل اطال استفاده خواهد شد. يشيمايو پ يليتحل - يفيتوص ياز روشها يبيمراحل مختلف ترك

و براي تحليل تطبيقي و گرافيكي از   Spssو Excel پژوهش از روشهاي آماري و رياضي با استفاده از نرم افزارهاي 

 .بهره گرفته خواهد شد GISنرم افزارهاي سيستم اطالعات جغرافيايي 



 911   : محله فرحزاد تهرانينمونه مورد يمسئله دار شهر يدر بافت ها يتاب آور نهيبه يالگو

 ضريب آلفاي کرونباخ براي متغییر هاي استفاده شده در پژوهش :2 جدول
 ضريب آلفاي كرونباخ متغيير

 722/2 اجتماعي

 112/2 اقتصادي

 721/2 مديريتي و نهادي

 713/2 كالبدي

 724/2 تاب آوري شهري

 ماخذ: مطالعات آماري نگارندگان                                        

 ظرفیتهاي نهادي و اجتماعي در تاب آوري منطقه ي فرحزاد چگونه است؟ 

اولين سوال پژوهش اين است كه ظرفيت هاي نهادي و اجتماعي در تاب آوري محله فرحزاد چگونه است. در اين راستا 

ز تكنيك ابراي ظرفيت اجتماعي تعداد هفت شاخص و براي ظرفيت نهادي تعداد شش شاخص انتخاب شد و با استفاده 

پرسشنامه وضعيت محله فرحزاد در رابطه با ظرفيت هاي مذكور مورد ارزيابي قرار گرفت. در مجموع و به طور كلي 

 مي توان گفت وضعيت ظرفيت هاي نهادي و اجتماعي در محله مورد مطالعه در سطح متوسط است.
 وضعیت ظرفیت هاي اجتماعي در تاب آوري محله فرحزاد: 3جدول 

 ميانگين مجموع بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب اجتماعي تاب آوري

14/3 312 13 71 121 71 41 توانايي انطباق با آشفتگي ها و تنش ها  

41/3 312 13 11 31 71 42 ميزان مشاركت براي رفع بحران  

34/3 312 31 122 17 121 11 تمايل اجتماعي به مشاركت  

11/3 312 71 114 71 73 12 مشاركت در تصميم گيري  

12/3 312 11 74 31 14 14 پيوندهاي اجتماعي با همسايگان  

31/2 312 111 121 71 43 22 دانش و آگاهي نسبت به بحران  

11/3 312 33 111 13 31 44 درك محلي از خطر  

 12/3ميانگين تاب آوري اجتماعي: 

 منطقه ي فرحزاد وجود دارد؟چه رابطه اي بین مولفه هاي نهادي و میزان تاب آوري در 

در اين قسمت رابطه احتمالي مولفه هاي نهادي با ميزان تاب آوري محله فرحزاد مورد آزمون قرار گرفته است. براي 

نتايج كلي اين آزمون را در رابطه با  4 تحليل متغيرهاي مذكور از آزمون خيدو يا كاي اسكوار استفاده شده است. جدول

رابطه  21/2ان مي دهد. با توجه به جدول مذكور تمام شاخص ها با سطح معني داري كمتر از عوامل فوق الذكر نش

 معني داري با تاب آوري دارند.

 نتايج آزمون کاي اسكوار بین تاب آوري و ظرفیت هاي نهادي: 4جدول 

 شاخص هاي ظرفيت نهادي
 مقدار كاي اسكوار

)2(X 

 معني داري سطح

(sig) 

 پيرسون/اسپيرمن رابطه

(R) 

11/111 روابط خانواده ها با نهادهاي محلي  0.000 31/2  

11/41 حس مسئوليت پذيري خانواده ها  0.000 111/2  

12/23 فعاليت گروه هاي داوطلب  0.019 137/2  

24/43 اجراي مانور در محله توسط نهادهاي دولتي  0.000 117/2  

21/23 نيروهاي آموزش ديده  0.022 132/2  

21/111 خانواده ها به مديريت شهريميزان اعتماد   0.000 21/2  
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 چه رابطه اي بین مولفه هاي اجتماعي و میزان تاب آوري در منطقه ي فرحزاد وجود دارد؟

در خصوص بررسي رابطه ميان ظرفيت هاي اجتماعي و تاب آوري نيز از آزمون خيدو يا كاي اسكوار استفاده شده 

نتايج كلي اين آزمون را در رابطه با عوامل فوق الذكر نشان مي دهد. با توجه به جدول مذكور تمام  1 است. جدول

 رابطه معني داري با تاب آوري دارند. 21/2شاخص ها با سطح معني داري كمتر از 

 نتايج آزمون کاي اسكوار بین تاب آوري و ظرفیت هاي اجتماعي: 5 جدول

 شاخص هاي اجتماعي
 اسكوارمقدار كاي 

)2(X 

 معني داري سطح

(sig) 

 پيرسون/اسپيرمن رابطه

(R) 

222/2 131411 توانايي انطباق با آشفتگي ها و تنش ها  233/2  

222/2 211111 ميزان مشاركت براي رفع بحران  131/2  

222/2 131322 تمايل اجتماعي به مشاركت  113/2  

23/2 11177 مشاركت در تصميم گيري  221/2  

222/2 11111 اجتماعي با همسايگانپيوندهاي   34/2  

221/2 41224 دانش و آگاهي نسبت به بحران  232/2  

237/2 131431 درك محلي از خطر  272/2  

 

 آيا بین مولفه هاي اجتماعي در ايجاد تاب آوري محله فرحزاد رابطه معنا داري وجود دارد؟

هاي اجتماعي در ايجاد تاب آوري محله فرحزاد از طريق  رابطه دو به دو شاخص، براي پاسخ به چهارمين سوال پژوهش

نشان  21/2ارائه شده استو سطح معني كمتر از  1-1آزمون اسپيرمن بررسي شده است. نتايج اين بخش در جدول شماره 

 ها است.دهنده وجود رابطه بين شاخص

 ي وجود دارد؟آيا بین مولفه هاي نهادي در ايجاد تاب آوري محله فرحزاد رابطه معنا دار

ارائه  1براي پاسخ به سوال پنجم پژوهش نيز مشابه با سوال پنجم عمل شده است. نتايج اين بخش در جدول شماره 

 ها است.نشان دهنده وجود رابطه بين شاخص 21/2شده استو سطح معني كمتر از 

 بین مولفه هاي اجتماعي در ايجاد تاب آوري محله فرحزادآزمون رابطه  :1 جدول

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
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ها  يانطباق با آشفتگ ييتوانا

 و تنش ها

رفع  يمشاركت برا زانيم

 (s1) بحران

Correlation 

Coefficient 
1.000 **.557 **.661 **.812 **.887 **.952 **.977 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 به مشاركت ياجتماع ليتما

 ميدر تصم مشاركت

 (s2ي)ريگ

Correlation 

Coefficient 
**.557 1.000 **.929 **.806 **.655 **.629 **.602 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 

با  ياجتماع يوندهايپ

 گانيهمسا

نسبت به  يو آگاه دانش

 (s3)بحران

Correlation 

Coefficient 
**.661 **.929 1.000 **.898 **.745 **.731 **.706 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 

 از خطر يمحل درك

ها  يانطباق با آشفتگ ييتوانا

 (e4) و تنش ها

Correlation 

Coefficient 
**.812 **.806 **.898 1.000 **.866 **.870 **.855 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 

Correlation 

Coefficient 
**.887 **.655 **.745 **.866 1.000 **.956 **.923 
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رفع  يمشاركت برا زانيم

 بحران

 به مشاركت ياجتماع ليتما

(s5) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 

 يريگ ميدر تصم مشاركت

با  ياجتماع يوندهايپ

 (s6) گانيهمسا

Correlation 

Coefficient 
**.952 **.629 **.731 **.870 **.956 1.000 **.982 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 

نسبت به  يو آگاه دانش

 (s7) بحران

Correlation 

Coefficient 
**.977 **.602 **.706 **.855 **.923 **.982 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

 
 بین مولفه هاي اجتماعي در ايجاد تاب آوري محله فرحزاد آزمون رابطه: 9 جدول
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روابط خانواده ها با نهادهاي 

 محلي

حس مسئوليت پذيري 

 (z1خانواده ها )

Correlation 

Coefficient 
1.000 -.119** .026 .229** .149** .140** 

Sig. (2-

tailed) 
. .008 .498 .000 .000 .001 

 فعاليت گروه هاي داوطلب

اجراي مانور در محله توسط 

 (z2نهادهاي دولتي )

Correlation 

Coefficient 
-.119** 1.000 .268** -.086 .136** .099* 

Sig. (2-

tailed) 
.008 . .000 .054 .005 .042 

 (z3نيروهاي آموزش ديده )

Correlation 

Coefficient 
.026 .268** 1.000 -.052 .328** .271** 

Sig. (2-

tailed) 
.498 .000 . .171 .000 .000 

روابط خانواده ها با نهادهاي 

 محلي

حس مسئوليت پذيري 

 خانواده ها

فعاليت گروه هاي داوطلب 

(z4) 

Correlation 

Coefficient 
.229** -.086 -.052 1.000 .086* .068 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .054 .171 . .042 .104 

اجراي مانور در محله توسط 

 نهادهاي دولتي

 (z5نيروهاي آموزش ديده )

Correlation 

Coefficient 
.149** .136** .328** .086* 1.000 .911** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .005 .000 .042 . .000 

روابط خانواده ها با نهادهاي 

 (z6محلي )

Correlation 

Coefficient 
.140** .099* .271** .068 .911** 1.000 

Sig. (2-

tailed) 
.001 .042 .000 .104 .000 . 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 مدل بدست آمده از متغييرهاي تاثير گذار بر تاب آوري شهري 

 
 نتیجه گیري

نتايج بررسي هاي صورت گرفته در زمينه تاب آوري اقتصادي در محله فرحزاد حاكي از آن است كه شاخص توانايي 

مالي نهادهاي دولتي از خانواده ها در رتبه اول قرار دارد. حمايت هاي  71/3با ميانگين ، مالي خانواده ها براي مشاركت

رتبه سوم را به خود اختصاص  41/3در رتبه دوم قرار دارد. ميزان رضايت مندي از اشتغال با ميانگين  13/3نيز با ميانگين 

قرار دارد.. شاخص ميزان خسارت  44/3داده است. در رتبه چهارم شاخص رضايت مندي خانواده ها از درآمد با ميانگين 

در رتبه پنجم قرار دارد. نهايتاً شاخص هاي توانايي خانواده  13/3ي وارده به خانواده ها در محله فرحزاد با ميانگين احتمال

در رتبه  11/2و  31/2به ترتيب با ميانگين هاي ، ها براي بازگشت به شرايط شغلي و اعتبارات بانكي و مالي خانواده ها

 محاسبه شده است.  31/3يانگين تاب آوري اقتصادي در محله فرحزاد برابر با هاي ششم و هفتم قرار دارند. در مجموع م

مؤلفه نهادي ـ مديريتي است. در اين باره نتايج نشان داد كه ، سومين مؤلفه براي ارزيابي تاب آوري در محله فرحزاد

روابط خانواده ها با نهادهاي  رتبه اول را دارد. در رتبه دوم شاخص 11/3شاخص نيروهاي آموزش ديده با نمره ميانگين 

را كسب كرده است. شاخص هاي ميزان اعتماد خانواده ها به مديريت شهري و حس  33/3محلي قرار دارد كه ميانگين 

در رتبه هاي سوم و چهارم قرار دارند. شاخص اجراي  33/2و  24/3مسئوليت پذيري خانواده ها به ترتيب با ميانگين 

فعاليت گروه هاي داوطلب كمترين ميانگين را كسب كرده و در رتبه هاي پنجم و ششم قرار  مانور در محله و همچنين

 دارند.

الح استفاده از مص، مي توان گفت كه با توجه به ريزدانه بودن قطعات، به طور كلي، در خصوص تاب آوري كالبدي

ي باقت باال مي باشد. مطالعات زمين آسيب پذير، فرسوده بودن اغلب ساختمان ها و كمبود فضاهاي عمومي، نامرغوب

شناسي و ژئوتكتونيك مؤيد اين است كه ميزان مخاطرات طبيعي محدوده فرحزاد چه از نظر زلزله و چه ساير سوانح 

وي جنس نامقاوم خاك و عبور گسل ق، ارتفاع باال، طبيعي)نظير روانگرايي و زميبن لغزش( به دليل شيب زياد محدوده

 از اين محدوده بسيار باال مي باشد.  و فعال شمال تهران

ص ها و اطالعات مرتبط شش شاخباتوجه به دسترسي به داده، ارزيابي آسيب پذيري و تاب آوري كالبدي محله فرحزاد

نقشه مهندسي( انتخاب شد. برحسب امتيازهاي هر ، عرض معبر، مساحت قطعات، تعداد طبقات، عمر بنا، )كيفيت بنا

نقشه آسيب پذيري توليد شده است.  GISد بررسي پس از تحليل متغيرها در موتور استنتاج گر شاخص مور 1كدام از 

درصد در پهنه آسيب پذيري بسيار پايين قرار گرفته است البته مساحت قابل توجهي فاقد بنا مي باشد كه  44كه حدود 

درصد در پهنه آسيب پذيري  3يري پايين و درصد در پهنه آسيب پذ 12در پهنه آسيب پذيري بسيار پايين قرار مي گيرد. 

 درصد در  پهنه آسيب پذيري بسيار باال قرار دارد.13درصد در پهنه آسيب پذيري باال و  21متوسط و 

 

تاب آوري شهري 

2/311اجتماعي 

2/342اقتصادي

2/317مديريتي و نهادي

2/341كالبدي 
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پیشنهادات

 جديد ساخت وسازهاي در ايمني ضريب افزايش و فرسوده هاي ساختمان مقاوم سازي درجهت قوانين اعمال 

 افزايش تاب آوريها و جرايم جهت ايجاد مشوق 

 لزوم صورت آنها در ارتقاء و درماني تأسيسات و مدارس مانند عمومي مكانهاي همة ايمني ارزيابي 

 محلّات سطح در هاآسيب پذيري و مخاطرات به مربوط اطالعات نگهداري روز به 

 خطرپذيري كاهش براي يكپارچه مديريت و داخلي ادارات ميان هماهنگي ترويج 

 جامعه. در تاب آوري و فرهنگ امنيت ايجاد براي آموزش و نوآوري، دانش از استفاده 

  تدوين برنامه اي جامع در جهت آموزش سازمان ها و نهادهاي شهري در واكنش به حوادث طبيعي و غير

 طبيعي؛

 تبيين ارتباطات سازماني و نوع همكاري در مواقع بحران و بروز حوادث؛ 

  مديريت بحران و پدافند غير عامل در برنامه هاي مدون و مصوب ، آوريگنجاندن مباحث مربوط به تاب

 شهري؛
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 منابع
، بهسازي بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد مديريت بحران، (1333)، بيدرام، تقوايي، اسماعيل، اميد علي .1

 .177-111صص ، 3شماره ، 23سال ، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

نامه دكتري تحت عنوان تبيين تاب آوري اجتماعات شهري به منظور كاهش  پايان، (1332)، محمدرضا رضايي .2

 اثرات سوانح طبيعي)زلزله(؛ مطالعة موردي كالنشهر تهران

 با شهري كهن بافتهاي نوسازي و بهسازي، (1836) ابوالفضل، مشكيني و احمد، احمد پور، كيومرث، حبيبي .3

 انتشارات دانشگاه كردستان.، gisاز  استفاده

مشاركت در كمپين ، محلي هاي دولت مديران براي اي دستنامه، نمود آورتر تاب را شهرها توان مي نهچگو .4

 .2212  مارچ، ژنو، ترجمه سازمان مديريت بحران شهرداري مشهد، UNISDR، 2212 -2211جهاني 

در  تحليل شاخص هاي آسيب پذيري شهري "، (1317)، صفايي، محمدي، زنگي آبادي، صفر، قائد رحمتي .1

پاييز و ، 11-73، 12شماره ، نشريه جغرافيا و توسعه، "نمونه موردي مساكن شهر اصفهان، برابر خطر زلزله

 .1317زمستان 

ميزان تاب آوري كالبدي  سنجش و ارزيابي، (1333)، سيدمصطفي، حسيني، مجتبي، رفيعيان، محمدرضا، رضايي .1

دوره ، ي جغرافياي انسانيژوهشهاپ، اجتماع هاي شهري در برابر زلزله)مطالعه موردي:محله هاي شهر تهران(

 .1334زمستان ، 4شماره ، 47

، ررودبا، لوشان، ريزي كاربري زمين در مناطق زلزله خيز نمونه شهرهاي منجيل برنامه، ( 1371)، حسين، بحريني .7

 .271صص، تهران، بنياد مسكن انقالب اسالمي، وان فني كشور براي مقابله با آثار زلزلهطرح بسيج ت

نقش مديريت ، (1332)، سلماني محمد، قديري معصوم مجتبي، عسگري علي، لسبويي مهدي، بدري سيد علي .1

ي  وضهو حي موردي: د ب مطالعهالطبيعي با تأكيد بر سي باليايآوري مكاني در برابر  محلي در ارتقاي تاب

 .شماره سوم، دوفصلنامهي مديريت بحران، ردشتالي شهرستان تنكابن و سردآبرود ك چشمه كيله

 مقابل شهرهادر پذيري آسيب كاهش در مثبت رويكردي آور شهرتاب، (1333)، نوعي قلعه و پورشريفي .3

 .1333 –همايش ملي نظريه هاي نوين در معماري و شهرسازي ، ساخت انسان و طبيعي مخاطرات

آوري اجتماعات شهري به منظور كاهش اثرات سوانح طبيعي  تبيين تاب، (1313)، محمدرضا، رضايي .12

ريزي شهري دانشگاه  ي جغرافيا و برنامه ي دكتري رشته رساله ن،شهر تهراالن ي موردي: ك زلزله(مطالعه)

 .تهران، تربيت مدرس

جوامع شهري در برابر سوانح طبيعي، آوري اقتصادي و نهادي  ارزيابي تاب، (1332)، محمدرضا، رضايي .11

 .1ش، ي دوم دوره، ي مديريت بحران هاي شهر تهران.دوفصلنامه ي محله ي موردي: زلزلهمطالعه

ميزان تاب آوري كالبدي  سنجش و ارزيابي، (1333)، سيدمصطفي، حسيني، مجتبي، رفيعيان، محمدرضا، رضايي .12

دوره ، ي جغرافياي انسانيژوهشهاپ، ر زلزله)مطالعه موردي:محله هاي شهر تهران(اجتماع هاي شهري در براب

 .1334زمستان ، 4شماره ، 47
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تبيين مفهومي ، (1332)، سياوش، شايان، اكبر، كارپرهيز، علي، عسگري، محمدرضا، رضايي، مجتبي، رفيعيان .13

ريزي و  برنامه، محور اجتماعسازي آن در مديريت سوانح  شاخص  ( CBDM)ريزي و آوري و برنامه تاب

 .آمايش فضا.مدرس علوم انساني

طراحي مدلي براي مطالعه رويكرد مديريت ريسك بحران ، (1331)، زينب السادات مطهري، مجتبي، رفيعيان .14

پژوهشي -دوفصلنامه علمي، )داوطلبين وا كنش اضطراري محالت)اجتماع محور مطالعه موردي طرح دوام

 .1331، ولشماره ا، مديريت بحران

آوري جوامع محلي در برابر  اقتصادي تاب -تبيين ساختارهاي اجتماعي، (1333علي )، بدري، مهدي، رمضانزاده .11

ي گردشگري چشمه كيله تنكابن و سردآبرود  ي موردي: حوضه بالياي طبيعي با تاكيد بر سيالب مطالعه

 .1-131، 42شماره ، سال دوازدهم، جغرافيا، كالردشت

آوري محيطي با استفاده  بررسي ميزان تاب، (1332)، هاجر، محمد تقي؛ سرمدي، آقابابايي، اسماعيل، صالحي .11

 .13، 33.شناسي. شماره  ي عليت. محيط از مدل شبكه

پذيري شهرها از زلزله  مالحظات شهرسازي در سنجش آسيب، (1317)، رضا، اكبري، محمدمهدي، عزيزي .17

 .21-31صص، تهران، 34، ي هنرهاي زيبا نشريه، اني فرحزاد تهر ي موردي منطقه مطالعه

 مجله علمي، آوري محيطي با استفاده از مدل شبكه عليت بررسي ميزان تاب، (1332) محمدرضا، بهتاش فرزاد .11

 .112-33صص، 13شماره ، هفتم و سال سي، شناسي پژوهشي محيط

فصلنامه علمي پژوهشي ، ميالشهرهاي اسآوري  هاي تاب تبيين ابعاد و مؤلفه، (1331)محمدرضا ، فرزادبهتاش .13

 .113صص، 3شماره ، ميالمطالعات شهرهاي ايراني اس

درآمدي بر تاب آوري شهرهاي ، 1332، و محمد علي كي نژاد، محمدتقي پيرباياني، محمدرضا، فرزاد بهتاش .22

 .دانشگاه هنر اسالمي تبريز، تبريز، اولين همايش ملي معماري و شهرسازي اسالمي، اسالمي
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