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 یکالبد یآورسنجش تاب(. 1101. )فرشید، صادقیو  فاطمه سادات؛ کهکی، حسین؛ نژاد،حاتمی ه:مقال این ارجاع به مقاله: این ارجاع به

، یاداقتص یایجغراف یهاپژوهش، فصلنامه : پاکدشت )شهرک انقالب(ی)زلزله(، مطالعه مورد یطیدر برابر مخاطرات مح یررسمیغ یهاسکونتگاه

3(9 ،)22-38

ی غیررسمی در برابر مخاطرات محیطی )زلزله(، هاسکونتگاهی کالبدی آورتابسنجش 

مطالعه موردی: پاکدشت )شهرک انقالب(

 3 فرشید صادقیو  *و 2 کهکی ساداتفاطمه، 1 دنژایحاتم نیحس
 ، تهران، ایران.دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران. 1

تهران، ایران .ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهرانجوی دکتری جغرافیا و برنامهدانش. 2

تهران، ایران .ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهراندانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه. 3

30/09/1001:تاریخ پذیرش 07/08/1001تاریخ دریافت:

چکیدهاطالعات مقاله         
به  را که توسعه پایدار شهری باشدیمی اجتماعی شهرها هاچالشی غیررسمی یکی از هاکونتگاهس

خطر انداخته است و به دلیل وضعیت پایین اجتماعی و اقتصادی ساکنان و ایمن نبودن کالبد و بستر 

. شوندیمبخش شهرها محسوب  نیرتریپذبیآسدر مقابل مخاطرات محیطی، جزء  هاآنی ریگشکل

 آوری در یک دهه اخیر به عنوان یک مسیر و راهبرد نوین برای توسعه شهری محسوب می شودتاب

های فراوان مخاطرات طبیعی و انسانی به محیط و کالبد امروزه خسارتبه خصوص با توجه به اینکه 

حوزهای مهم در عرصة  است که مفهوم تا آوری برای کاهش آثار سوانح، بهشهرها موجب شده

 یررسمیغ یهاسکونتگاه یکالبد یآورتابتحقیق حاضر تحلیل هدف  .یت بحران تبدیل شودمدیر

. نوع تحقیق بر باشدیم شهرک انقالب(پاکدشت ): ی)زلزله(، مطالعه مورد یطیدر برابر خاطرات مح

تحقیق از  ازیموردنی هاداده. باشدیمتوصیفی و تحلیلی  روشاساس هدف کاربردی و بر اساس 

ی هاداده لیوتحلهیتجزی میدانی و مرکز آمار ایران گردآوری شد و برای هاروشادست و اسناد فر

حاصل از پیمایش میدانی و اسنادی نشان  هاییافتهاستفاده شد.  Excelو  Spss افزارنرمتحقیق از 

دسترسی به معابر شهری در هنگام مواجهه با بحران ضعیف،  ازلحاظداد که وضعیت شهرک انقالب 

مساحت  ازلحاظی قطعات ریزدانه، بنددانه ازلحاظی عمده شهری ضعیف، هایکاربرترسی به دس

 27قدمت مساکن  ازلحاظمتر زیربنا دارند  70زیر  چهارمسهمتر و بیش از  20درصد زیر  22زیربنا 

کیفیت  ازلحاظدرصد آجر و آهن،  92مصالح  ازلحاظسال،  00درصد باالی  32سال و  20درصد باالی 

،نتایج تحقیقبا توجه  نوساز هستنددرصد  12درصد قابل نگهداری و  77درصد تخریبی،  9بنا، 

.ی کالبدی در هنگام مواجهه با مخاطره زلزله در سطح پایینی قرار داردآورتاب ازنظرشهرک انقالب 

ب(ی غیررسمی، زلزله، پاکدشت )شهرک انقالهاسکونتگاهی کالبدی، آورتاب ها:واژه کلید

fatemeh.kahaki@ut.ac.ir                                                                                                                     نویسنده مسئول:*
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 نژاد و همکارانحاتمی /... یهاسکونتگاه یکالبد یآورسنجش تاب

 

 مقدمه

 شده شناختهحادثه غیرمترقبه طبیعی  10کشور بالخیز جهان است و از  10بالیای طبیعی جزو  لحاظ ازکشور ایران 

وادث ح نیترپرتلفاتنوع آن در ایران اتفاق افتاده است. در ایران، سیل، زلزله و طوفان از مکررترین و  30در جهان، حدود 

رخی از این حوادث بسیار شدید است و اختاللی اساسی در مسیر پیشرفت مکان و غیرمترقبه طبیعی هستند، پیامد ب

وقوع زلزله است که دارای پیامدهایی چون  لحاظ از. کشور ایران جزو اولین کشورها کندیمزندگی روزمره ساکنین ایجاد 

 .باشدیمتلف و ... ی مخهایماریبی، قحطی، شیوع خانمانیب، ریم و مرگ قبیل:ی مختلف از هابیآسانواع 

 .(Un-Habitat,2003:25) نیز افزایش یافت ینیخود رسید و شهرنش میزانجمعیت جهان به بیشترین  21با آغاز قرن 

تین از الویژه شهرهای آفریقا، آسیا و آمریکای کنند؛ بهمیدرصد مردم دنیا در شهرها زندگی  ۵۶بیش از  2030درسال 

 هیرویب و نابسامان فیزیکی گسترش(. 111: 1100 )گرجی و همکاران، رخوردار هستندی جمعیت شهری بالرشد بسیار با

 مداوم فرآیندی طی کهیطوربه باشدیم معاصر دوران در سوم جهان شهرنشینی و شهر مشکالت از یکی شهرها

 امروز در جهان. ابدییم رشد کیفی و کمی لحاظ به افقی و عمودی ادوات شهر کالبدی فضاهای فیزیکی یهامحدوده

: 1393است )نریمانی، شهری مدیریت روی فرا یهاجمله چالش شهرها ازکالن در غیررسمی اسکان و ینینشهیحاش پدیده

 شیافزا ،یبه شهر ییروستا عیمهاجرت سر ،جمله . ازباشدیم روهایاز ن یتعداد تداوم،دالیل وجود این پدیده،  جمله از(. 1

 -UN) کندیکمک مت محالاین و تداوم  جادیهمه به ا .شدن یو جهان ناامن یتصد ،ینابرابر و یفقر شهر

Habitat,2007,2). فقر. است فرهنگی شده و اجتماعی و اقتصادی یهاینابسامان به منجر شهر به روستا یهامهاجرت 

 یهامهاجرت چنین(. هم1: 1393داده است )نریمانی،  مکان تغییر آن یهاتیمحدود کلیه با شهری فقر به روستایی

 جمعیت باعث افزایش در طی یک سال اخیر بهااجارهداخلی بین مناطق مختلف شهری در پی گرانی زمین و افزایش 

 فقیرنشین یافته انحطاط یهابافت در نیز و شهری یهامحدوده از خارج و محدوده داخل در گوناگون یهابه صورت شهری

 است. شدهبزرگ شهرهای

نیمی از جمعیت جهان در این نواحی زندگی خواهند کرد )حسینیون،  20۶0ازمان ملل متحد تا سال ی سنیبشیپبه 

 کند، میو تنظ تیتوسعه که بتواند رشد شهرها را هدا یهاها و طرحدر خأل برنامه ینیگسترش شهرنش(. 1۶2: 139۶

گسترش  لِیاز قب یها و مسائل بغرنجبا چالش یناکارآمد شهر یهاها و محدودهدر محله ژهیوها را بهشهرها و ساکنان آن

شامل شبکه آب سالم،  هیو پا عیاجتما تخدما ،یزشآمو ،یبهداشت ،یابعاد آن همچون فقر درآمد یدر تمام یفقر شهر

توسعه  ،یکارکرد -ی فضاییهایگسترش نابرابرامنیت، و  یدرمانت خدما ،ییو روبنا ییربنایز تخدما ریبرق و سا عیتوز

و  ایشهرها در مواجهه با بال نییپا یآورو تاب یمکان -اجتماعی منزلت ت، افتخدما نابرابر عیادل و ناهماهنگ و توزنامتع

 تاو تبع ترایو تأث هاینابسامان نیگسترش ا ندهیمواجه کرده است. روند فزا ستیزطیمح –یفیک نزلو ت تراطمخا

 مسائل نیتوجه به حل ا یناکارآمد شهر یهاساکن در محدوده یآن بر جوامع محل یو فرهنگ یادصاقت ،یطیمح ترقیعم

ی غیررسمی به دلیل وضعیت پایین هاسکونتگاه(. ۶: 139۶)میرآخورلی،  سازدیم یها را مطرح و ضرورو مقابله با آن

در مقابل مخاطرات محیطی، جزء  هاآنی ریگشکلاجتماعی و اقتصادی ساکنان و ایمن نبودن کالبد و بستر 

و به همین دلیل در مواقع بحران توانایی بازگشت به حالت عادی خود را  شوندیمبخش شهرها محسوب  نیرتریپذبیآس

ی مسکونی هاحوزهکالبدی در  لحاظ از(. این بخش از فضاهای شهری 172: 139۵)حکیمی و همکاران، دهندیماز دست 

 ها و انطباق آن با کلیتی آنساززنده نابراین حفظ، احیاء و بازب؛ هستند ساز و ساختی در دوامکمریزدانه و دارای مصالح 
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بافت فرسوده در (. 77: 1381)کالنتری و پوراحمد،  رسدیمضروری به نظر  هاآنکردن  آورتابسیستم شهری در جهت 

 واقع در این یها. ساختمانباشدیم لرزهنیجمله زم برابر سوانح طبیعی از ها دربخش نیرتریپذبیشهرها یکی از آس

 کاهش راهکارهای ئهو ارا یریپذبیها به علت قدمت زیاد از مقاومت کافی برخوردار نبوده و لزوم سنجش میزان آسبافت

های شناخت شیوه(. 223: 1397)سهامی و همکاران،  در اولویت قرار داده است لرزهنیها را در برابر زمآن یریپذبیآس

ریزی و مدیریت سوانح وارد شده است و جایگاهی پذیری در برنامهگوهای مختلف کاهش آسیبال لهیوسبهنیل به پایداری، 

های ملی هر کشور یافته است تا شرایط مطلوبی را برای کاهش خطرات در سطوح مختلف گذاریمناسب در سیاست

 هانآی و شبکه روابطی که در موجب سقوط شهرها، نواح توانندیم بارفاجعهحوادث طبیعی  مدیریت سوانح ایجاد نماید.

و استحکام اجزا و بافت نواحی در بازگرداندن کارایی کامل عملکردهای حیاتی نواحی  هااشکال، گردند. رفع دهدیمرخ 

برای تضمین پایداری در بلندمدت الزامی  مدتکوتاهی در آورتاب، رونیا ازبعد از وقوع یک رویداد شدید، ضروری هستند. 

 یبرا نینو راهبرد و ریمس کی عنوان به ریاخ دهه کیدر  یشهر یآورتاب. (Gasparini et al,2016:149-150) باشدیم

ضروری است برای جلوگیری از افزایش (. 2: 1101 دستجردی و همکاران،)شفیعی شودیم محسوب یشهر توسعه

ظرفیتی جامعه برای ایستادگی و بازیابی در محلی را بشناسیم و بدانیم که توان ه آوری جامعها، میزان تابپذیریآسیب

 یهانهییکی از این زم (.Malik& Kontokosta,2018,273) ها در هنگام وقوع بحران تا چه حدی استبرابر مخاطره

ا کالبدی ها را بفرسوده شده و نابودی آن یهاگوناگون در بافت یهابیکه سبب آس باشدیای طبیعی زلزله مالیب زابیآس

 یهابافت یسازسب به همراه دارد که نیازمند توجه جدی مسئولین و نهاد مدیریت بحران در جهت بهبود و مقاومنامنا

با توجه به (. 23: 1397می باشد )نیری و همکاران، ها در برابر زلزلهآن یسازها و مقاومتوجه به آن مفرسوده و لزو

رات در مقابله با این مخاط یشتریب یریپذبیدرجه و شدت آس ی غیررسمی،هاسکونتگاه یریگساخت و شکل یهایژگیو

 یهرش یزیربرنامه یاز اهداف اصل یکیعنوان به ا،یدر برابر بال یریپذبیش آسهضرورت کا نیبنابرا؛ برخوردار هستند

یطی آرام، ریزان شهری تالش برای تبدیل شهر به محاز وظایف برنامه(. 1: 1391)رحیمی و حیدریان،  گرددیمحسوب م

ریزان، مدیران شهری و شهروندان پیش ایمن و سالم است که سالمت شهروندان ساکن در آن را حفظ کند. آنچه برنامه

: 139۵)حیدریان و همکاران،  کندی، آنچه را که پس از وقوع بالیا رخ خواهد داد، تعیین مدهندیاز وقوع بالیا انجام م

 یقتحق نیا یسؤال اصلزلزله است و در برابر  ی پاکدشتررسمیغ یهاونتگاهسک یآورتاب لیتحل (. هدف پژوهش219

ی غیررسمی پاکدشت ]شهرک هاسانحه زلزله در سکونتگاه یریخطرپذ تیوضع کنندهنییتب یهاشاخص کهآن است 

 اند؟کدم کالبدی یآورتاب کردیبر رو دیبا تأک انقالب[

(؛ Rezaei et al, 2016)(؛ 1393مقدم و همکاران: (؛ )سلمانی1389)رضایی: ؛ (Cutter, 2008): جمله ازتحقیقاتی 

(؛ Ebisudani & Tokai, 2017)(؛ 139۵)حکیمی و همکاران، (؛Bastaminia et al, 2016)(؛ 139۶)محمدی و احدنژاد، 

ری ی و پایداآورتابدر ارتباط با  (139)فالحی و حسنی، (؛ Cerchillo et al, 2018)(؛ 1397)نیری و همکاران، 

 در این است که شده انجامی هاپژوهشاست، تفاوت پژوهش حاضر با  گرفته قراری بررس موردی غیررسمی هاسکونتگاه

ی غیررسمی در ارتباط با مخاطره زلزله در شهرک انقالب از توابع هاسکونتگاهی کالبدی آورتاباین پژوهش به تحلیل 

 .پردازدیمپاکدشت 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری
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 نژاد و همکارانحاتمی /... یهاسکونتگاه یکالبد یآورسنجش تاب

 

 که اندگرفته شهرها شکل یرامونیپ یدر نواح ینینشهیبا عنوان حاش ران،یا یررسمیغ یهااز سکونتگاه یبخش مهم

 یاجتماع یهامعضل بحث نیاست. از تبعات ا یقانون یهادر داخل محدوده یمسکن و زندگ نیاز عدم امکان تأم یناش

یون، )حسین است نساکنا ییو فضا یمنزلت ،یاقتصاد -یعرانده شدن اجتما هیبه حاشناشی از گفتمان حاشیه و متن 

 یطیها، جرائم و حتی مخاطرات محمحل رخداد انواع خشونت ریپذبیو آس دفاعیبا عنوان آلوده، ب ییفضاها(. 1۶1: 139۶

 یاهاز سکونتگاه یاریبس(. 1۵1: 139۵نژاد و ابدالی، )حاتمی هستند یشهر تیکننده امندیاز عوامل تهدو  هستند

 میها، حررودها و دره هیساز دارند مانند حاش و ساخت تیکه ممنوع ییهاهیجمله حاش خطرناک از یدر نواح یررسمیغ

 ایکوه  زشیر الب،یدر معرض س یها و مانند آن قرار دارند و نواحبزرگراه ،یسم یهاکارخانه ،یفشار برق قو یهاپست

 (.1۶۶: 139۶)حسینیون،  فرودست است سط اقشارساز تو و ساخت جیجمله نقاط را از نیرانش زم

ه ها را بآن عیوقوع بحران، بازگشت سر تهستند که در صور یطیبه شرا یابیدست یامروزه جوامع در تالش برالذا، 

 شودیم یخاص دیتأک یآوربه تاب ریاخ یهادر سال رونیا فراهم سازد. از ی[ادع ای هیاول]از بحران یش پ تیوضع

ی خطر توانائ کی یهاها و ضربهتحمل شوک ییبر تواناالوهعاست که  یاآور جامعهاجتماع تاب(. ۵: 139۶لی، )میرآخور

انحه و پس از س نیدر ح یادعبرگشت به حالت  تیظرف و نشوند لیکه آن خطرها به سوانح تبد یاگونهبه مقابله با آن،

صورت جهش دارد که به (Resalire)التینریشه در واژه  (Resilience) یآورواژه تاب(. 1۶: 139۶)میرآخورلی،  را دارد

در  Resilienceواژه  (.Gunderson,2010:19؛22: 1393مقدم و همکاران،)سلمانی گرددیخیزش به عقب ترجمه م یا

مفهوم  .(www.merriam-webster.com) یو کشسان یشناور ر؛ییتغ ع،یبهبود سر ای یابیباز یی، تواناو بستر فرهنگ لغت

توانایی یک ماده برای بازگشت به حالت تعادل پس از جابجایی  حکایت ازم فیزیک و ریاضی دارد و وریشه در عل یآورتاب

ی به توانایی یک موجود یا سیستم، آورتابکاربرد عمومی لغت  .(León & March, 2014: 251) ردیگیمقرار  استفاده مورد

 ,Gasparini et al)، داللت دارد ختهیگسهم ازاز وقوع یک سانحه که وضعیت آن برای بازگشت به شرایط طبیعی پس 

مفهومی اکولوژیکی  عنوانبهمیالدی  1973در سال [ Holling]ی را نخستین بار هولینگ آورتاباصطالح (. 16 :2016

محیطی،  -ی انسانیهانظامدر  (2001) 1ی اجتماعی، کارپتنرهانظامدر  (Edgar, 2000: 34)مطرح کرد، سپس ادگر 

( 1988) 1و تیمرمن مدتکوتاه( در مدیریت سوانح 2003) 3اکولوژیک، برنئو -ی اجتماعیهانظام( در 2003) 2برکیس

ی توانایی یک آورتاب(. 22: 1390ی بلندمدت مانند تغییرات اقلیمی به کار گرفتند )رفیعیان و همکاران،هادهیپددر 

 ,ICIEI)ارها، برای ادامه حیات، سازگاری و بازگشت به شرایط اولیه قبل از بحران است و فش هابحرانسیستم در برابر 

 (.1391 ی مستمر و بازگشت به حالت اول است )والش،هاچالشی توانایی ایستادن در برابر بحران یا آورتاب .(5 ,2012

 یهایکاربر دیبا یشهر یو طراح یزیرمهبرنا نیبنابرا ستند؛یآور ندر برابر سوانح تاب ر،یپذبیآس یجوامع و شهرها

 د،ینما عمل یعیدر برابر حوادث طب منیا یهاصورت سکونتگاه اوالً به هایکاربر نیکند که ا ییجانما یاگونهرا به یشهر

ثر ا شده بر حادث بارانی. چراکه اثرات زدینما لیبحران تسه تیریبهتر طرح مد ههر چ یاجرا یالزم را برا طیشرا اً یثان

و الزم است تا جهت کاهش خطرات،  باشدیم یو تلفات جان یاختالالت عملکرد ،یکالبد یهابیزلزله معموالً شامل آس

و اقدام نمود.  یزیربرنامه ایبال گونهنیبا ا ییارویالزم در مردم جهت رو یهایآمادگ جادیا نهیو فراهم نمودن زم هابیآس

                                                           
1. Carpenter 

2. Berkes 

3.  Bruneau 

4. Timmerman 
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 یهرهر و بافت شش ناکارآمد یشبکه ارتباط ،یشهر یهانینامناسب زم یهایکاربرو  یبد استقرار عناصر کالبد تیوضع

و  یباز شهر ینامناسب فضاها عیو توز کمبود شهر و ییبناریز ساتیبد استقرار تأس تیباال، وضع یفشرده، تراکم شهر

 یهاو سکونتگاه یدار شهرسئلهم یهابافت، وارده به شهرها یهابیآس زانیم شیدر افزا ینقش اساس لیقب نایاز  یموارد

 توانیم قوهطور بالبه(. ۶: 1391)رحیمی و حیدریان،  در برابر زلزله دارند ریاز سا شتریب یررسمیو غ یاهیحاش

مختلف را با  یکشورها یآورد و درجه تابرک یریگمناطق معین را اندازه یآورآمده در بهبود تابدستبه یهاشرفتیپ

و  دهیچیپ سمیمکان لیهرحال، به دل د. بهرهستند را مشخص ک یآورتاب ازمندین شتریکه ب یمناطقو  سهیمقا گریکدی

و  یآورتاب یهامخاطرات و مشخص کردن شاخص یآورواحد از تاب فیتعر کیعدم تجانس مناطق و کشورها، 

ها در حال ریسک و عدم قطعیت در شرایطی که(. 1۵: 139۵)جعفریان و همکاران،  مشکل است اریها بسآن یریگاندازه

شود. نوع نگرش به مقوله ها و تغییرات معرفی میت، غافلگیریالالآوری به عنوان مفهوم مواجهه با اخترشد هستند، تاب

آوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از ی تحلیل آن، از یک طرف در چگونگی شناخت تابآوری و نحوهتاب

دهد. در واقع هدف از ثیر اساسی قرار میأی رویارویی با آن را تحت تها تقلیل خطر و نحوهو اقدام هاطرف دیگر سیاست

برای مقابله با خطرات ناشی از تهدیدها نظیر وقوع  های شهروندانپذیری شهرها و تقویت تواناییاین رویکرد کاهش آسیب

 (.118: 1398ت )یاراحمدی و همکاران، سوانح طبیعی اس

معناست که جامعه قادر به تحمل سوانح  نیبه ا یدر جوامع شهر یکالبد یآورتابتوان بیان کرد که جموع میدر م

رلی، )میرآخو شود یزندگ تیفیک شو کاه دیتوقف در تول ها،بی، آسعمده تباشد بدون آنکه دچار خسار دیشد یعیبط

ازیابی بعد از سانحه مانند پناهگاه، واحدهای مسکونی ی کالبدی به ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بآورتاب(. 1: 139۶

یی از هاشاخصو شامل  شودیمی دیگر گفته هارساختیزبه  هاآنو وابستگی  هاجادهو زیرساختی مثل خطوط لوله، 

، خطوط لوله، کاربری زمین، ظرفیت پناهگاه، نوع مسکن، کیفیت و قدمت بنا، مالکیت و ارتفاع ونقلحملقبیل شبکه 

یان، )رحیمی و حیدر باشدیمی جغرافیایی هایژگیو، دسترسی و شدهساخته، فضاهای باز و سبز، تراکم محیط هااختمانس

های کنزن، لینچ و رادوین شامل کاربری زمین، شبکه حرکت و های فرم شهری برگرفته از دیدگاهمؤلفه (.۶: 1391

 شده در های ارائهها با نظریهباشند. این مؤلفهکالبدی می همچنین منظر شهری و فرم دسترسی، فضاهای باز عمومی،

برک و کامپنال  ،2010در  1آوری در شهرها ارتباط تنگاتنگی دارند. آلن وبریانتآوری همچنین تابهای تابمورد سیستم

هری در تقلیل های شکننده کاربریبه نقش تعیین 2011و تیلیو و همکاران در  2008و همکاران در  نتول، ک200۵در 

های اند. تعیین کاربریآور ساختن شهر در برابر خطرات ناشی از سوانح اشاره کردهرات سوء سانحه و همچنین تابثا

زا نباشند و همچنین مشخص کردن فضاهای باز چند ای که در زمان بروز سانحه مشکلگونههمسان در کنار هم به

گردد. آوری شهری در برابر سوانح میی در شهرها، باعث افزایش تابت مسکونالعملکردی در درون بافت متراکم مح

وردار یی برخالای که از نفوذپذیری باگونه های مناسب در سطح شهرها، طراحی بافت شهر بهوه براین، وجود دسترسیالع

ا وجود دارد در افزایش ها و مسدود شدن مسیرهها که امکان ریزش جدارهلرزهباشد، در زمان بروز سانحه مخصوصاً زمین

 (.۶: 1398)پوراحمد و همکاران،  کنندآوری شهرها نقش مهمی ایفا میو کاهش میزان تاب

 

                                                           
1. Allan & Bryant 
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 روش پژوهش

تحقیق برای  ازین مورداطالعات است،  یلیتحل -یفیانجام، توص وهینظر ش و از ینظر هدف، کاربرد پژوهش حاضر از

 هاشاخصبرای سنجش  ازین موردی هادادهو  یاه از مطالعات کتابخانهبا استفاد یبررس موردی هاشاخصادبیات نظری و 

ی میدانی )پرسشنامه و مصاحبه( و مراجعه به ادارات و هاروشی باالدست )تفصیلی و توانمندسازی( و هاطرحاز اسناد و 

مردم به عنوان یک الزم به ذکر است که تکمیل پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه با  د،یگرد یآورجمعنهادهای مرتبط 

تکمیل پرسشنامه یک  .باشدیمهای تکمیلی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شهرک انقالب )پاکدشت( روش

 100ابزار کمکی در این تحقیق استفاده شده است با توجه به نظر اساتید و کارشناسان در زمینه روایی و پایایی تعداد 

 و هیجزتهای مرکز آمار ارزیابی شده است. برای را وضعیت کالبد شهرک توسط دادهزی؛ پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت

ی تحقیق بررس موردی هاشاخص(، 1جدول شماره ). استفاده شد Officeو  Spss افزارنرماز  شده یگردآوری هاداده لیتحل

 .دهدیمرا نشان 

 ی تحقیقموردبررسی هاشاخص. 1جدول 

 یی کالبدآورتابی هاشاخص

 کیفیت بنا

 مصالح ساختمان

 قدمت )عمر بنا(

 تعداد طبقات

 یتراکم ساختمان

 قطعات یبنددانه

 اراضی یکاربر

 مارستانیوجود پناهگاه بهداشت و ب

 و سبز باز یبه فضاها یدسترس

 عرض شبکه معابر

 نوع مالکیت مسکن

 سطح درآمدی مردم )شرایط اقتصادی مردم(

 ردمهای اجتماعی مویژگی

 نمای ساختمان

 احمرهالل گاهیوجود پا

 تعداد اتاق در واحد مسکونی

 تعداد خانوار در واحد مسکونی

و احدنژاد روشتی،  زجیدنیسر یمحمدو دیگران؛  فرقیصد؛ و دیگران مقدمیسلمان؛ Blue et al, 2017؛ Cerchiello et al, 2018) منبع:

139۶.) 

دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  ۶۵درجه و  ۶1دقیقه تا  33درجه و  ۶1جغرافیایی  سکونتگاه شهرک انقالب در طول

نژاد و تهران قرار دارد )حاتمی شهرکالندقیقه شمالی در حاشیه شرقی  19درجه و  3۶دقیقه تا  17درجه و  3۶

شهرستان ورامین، این شهرک، جزو استان تهران،  137۶و  13۵۶(. در تقسیمات سیاسی سال 1۵: 1388اوغلی، حسین

به دنبال تقسیمات سیاسی در استان تهران، این مکان به بخش مرکزی  1377بخش پاکدشت بوده است و در سال 

به شهر  138۶(؛ و در سال 101: 1387اوغلی، شهرستان پاکدشت و دهستان حصار امیر واگذار گردیده است )حسین

دارای  است و شدهیی شناسای غیررسمی شهر پاکدشت هاگاهسکونتیکی از  عنوانبهپاکدشت پیوست. شهرک انقالب 

جمعیت داشته است  1800۶، 139۶( و در سال 1390نفر )سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1030۵جمعیتی معادل 
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در شهر از دسترسی  شدهییشناسای غیررسمی هاسکونتگاههکتار مساحت دارد. این محله نسبت به سایر  1333و 

 کیفیت وضعیت مطلوبی لحاظ ازی این محله وسازهاساختی برخوردار است. بیشتر ترمناسبخدمات  و سطح ترمناسب

ی نسبت به سایر نقاط محله در جریان است. ترمطلوببا کیفیت  وسازهاساختندارند اما در قسمت غربی شهرک انقالب 

است )دفتر توانمندسازی و ساماندهی  هگرفت شکلی ریزدانه بندقطعهشهرک انقالب با بافت شطرنجی و منظم و با 

(. این شهرک از جهات شرق، غرب و شمال به اراضی بایر و از جنوب به محور 18۵: 1391های غیررسمی، سکونتگاه

یی هستند و روستا واردتازهحصار امیر محدود گردیده است. اغلب ساکنان شهرک انقالب مهاجران  -ارتباطی قیامدشت

-قشر درآمدی به خانوارهای متوسط و متوسط رو به پائین تعلق دارند )حسین نظر ازمی شاغل و ی غیررسهاتیفعالدر 

 (.10۵: 1387اوغلی، 

 
 موردمطالعه. نقشه محدوده 1نقشه 

 تهران یررسمیغ یهاسکونتگاه یو سامانده یدفتر توانمندسازمنبع: 

 ها و بحثیافته

سکونی سکونتگاه شهرک انقالب در مقابل مخاطره زلزله مورد تحلیل ی کالبدی واحدهای مآورتابدر این تحقیق میزان 

، یساختمان تراکم، بنا ینما، )عمر بنا( قدمتی، بیتخر یهاساختمان درصد، بنا تیفیک. آمار مربوط به ردیگیمقرار 

بکه ش عرض، و سبزباز  یبه فضاها یدسترس، مارستانیپناهگاه بهداشت و ب وجود، هایکاربر یسازگار، قطعات یبنددانه

ی اکتابخانهاز طریق روش میدانی )پرسشنامه و مصاحبه( و  اشغال سطحی و اراض یکاربر، احمرهالل گاهیپا وجود، معابر

(، اطالعات 2است. جدول شماره ) شدهی گردآور)طرح توانمندسازی و تفصیلی( و همچنین مراجعه به مرکز آمار ایران 

نفر )بعد خانوار  ۶211نفر و  1800۶. طبق جدول زیر دهدیمر شهرک انقالب را نشان ی موجود دهاسکونتگاهاجتماعی 

درصد از  13317درصد است و  8۵ساله و بیشتر  ۵. میزان باسوادی در جمعیت کندیم( در شهرک انقالب زندگی 331

درصد  837۶ین آقایان درصد و ب 183۶۶ هاخانمی بین سوادیبساله و بیشتر محروم از سواد هستند که  ۵جمعیت 

 .باشدیم
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 139۶ی شهرک انقالب پاکدشت،هاسکونتگاهشناسی . اطالعات جمعیت2جدول 

 شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار

1728 
زن هرگز 

 نکردهازدواج
1917 

جمعیت مرد 

محصل داخل 

 کشور

82۵۶ 
ساله و  ۵مرد 

 بیشتر
 جمعیت کل 1800۶

2082 
زن حداقل 

 کردهازدواج رباکی
1۵۵1 

جمعیت زن 

محصل داخل 

 کشور

 جمعیت مرد 9387 مرد باسواد 7۶11

0882 
مرد دارای 

 همسر
1 

جمعیت محصل 

 خارج کشور
 جمعیت زن 8۵18 سوادیبمرد  721

27 
 همسریبمرد 

 براثر فوت
1 

جمعیت مرد 

محصل خارج 

 کشور

7۵7۵ 
ساله و  ۵زن 

 بیشتر
۶211 

تعداد کل 

 خانوار

108 
 همسریبمرد 

 براثر طالق
 1۶911 زن باسواد ۵2۶2 زن دارای همسر 191۵

 ۵جمعیت 

 ساله و بیشتر

2277 
مرد هرگز 

 نکردهازدواج
121 

 همسریبزن 

 براثر فوت
 13793 سوادیبزن  1121

 ۵جمعیت 

 شتریبساله و 

 باسواد

2009 
مرد حداقل 

 کردهازدواج بارکی
112 

 همسریبزن 

 براثر طالق
3۵11 

جمعیت 

ل داخل محص

 کشور

2118 

 ۵جمعیت 

 شتریبساله و 

 سوادیب

 مهاجرت کل مهاجران 1702

 منبع: مرکز آمار ایران

 1399. اطالعات توصیفی مربوط به پاسخگویان،3جدول 

 درصد تعداد عائله درصد تعداد سواد درصد تعداد زبان درصد تعداد سن

18-

22 
 1 1 نفر 1 8 8 سوادیب 20 20 فارس 12 12

27-

32 
 1۵ 1۵ نفر 2 20 20 ابتدائی ۵1 ۵1 ترک 28 28

37-

02 
 28 28 نفر 3 28 28 سیکل 1 1 کرد 20 20

 28 28 نفر 1 3۵ 3۵ دیپلم 8 8 لر 10 10 +07

 21 21 نفر+ ۶ 8 8 دانشگاهی 1 1 سایر 100 100 کل

نفر از استان  8اردبیل،  نفر از استان 28ی، شرق جانیآذربانفر از پاسخگویان از استان  32(، 3طبق جدول شماره )

 ذکر انیشاو  اندبوده هااستاننفر از دیگر  1۵نفر از همدان و  1ی، خراسان رضونفر از استان  1نفر از گیالن،  8لرستان، 

که شغل  اندبودهنفر ساکن شهر  21نفر از روستا و  7۵نفر مورد پرسش که همگی مهاجرت کرده بودند،  100است که از 

نفر  100. از این اندبودهدرصد دارای شغل دیگری  8درصد آزاد و  8درصد دامدار،  12درصد کشاورز،  72 پدر مهاجران

سال  2۶تا  20نفر طی  12و  اندنمودهسال قبل به شهرک انقالب مهاجرت  30نفر در  ۶۵ اندگرفته قرارکه مورد پرسش 
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درصد از افراد مورد پرسش دلیل انتخاب این  80. اندنمودهسال اخیر به این شهرک مهاجرت  1۶نفر هم طی  32قبل و 

درصد به دلیل نزدیکی به  8درصد به دلیل نزدیکی به محل کار و  12، بهااجارهشهرک برای اسکان را ارزانی زمین و 

درصد دارای مسکن  10 مالکیت مسکن، لحاظ ازپاسخگو  100و از  انددهیگزمحل سکونت اقوام در این منطقه سکنی 

درصد فقط کاربری  81که  ی مالکیت مسکن دارندهاوهیشدرصد به سایر  1رهن و اجاره و  صورت بهدرصد  ۶۵صی، شخ

درصد دارای نمای سنگ  21فاقد نما و  هاساختماندرصد از  7۵. اندداشتهدرصد کاربری مسکونی/تجاری  1۵مسکونی و 

نفر حجم جامعه، بیشترین درصد پاسخگویان در گروه سنی  100، از 3. طبق نتایج جدول شماره اندبوده دیسف مانیسو 

نفر پاسخگو،  100. از انددادهنفر را زن تشکیل  11نفر مرد و  ۶۵جنسیت  لحاظ از ؛ واندداشتهسال قرار  1۵باالی 

نفر  3۵یپلم با نفر پاسخگو، بیشترین فراوانی مربوط به سطح سواد د 100. از اندبوده زبان ترکنفر(  ۵1بیشترین افراد )

 1درصد دارای  28. از بین افراد پاسخگو، اندبودهنفر مجرد  1۵و  متأهلنفر  81نفر پاسخگو  100بوده است. همچنین از 

 .اندبودهعائله  3درصد هم دارای  28عائله و 

. از دهدیمی شهرک انقالب را نشان هاسکونتگاهفعالیت اقتصادی ساکنین و  (، کلیتی از وضعیت1جدول شماره )

درصد دارای  231۶،دارخانهدرصد  3۵312درصد محصل،  1۵311درصد شاغل،  3۶311ساله و بیشتر  10نفر  1172۶

درصد دارای مصالح آجر  92سکونتگاه موجود در شهرک انقالب،  2881درصد بیکار هستند از  2381 درامد بدون کار و

 درصد دارای سایر مصالح هستند. ۵370صالح خشت و چوب و دارای م 033۶دارای مصالح آجر و چوب،  0328و آهن، 

 139۶،هاسکونتگاه. اطالعات مربوط به فعالیت و مصالح 1جدول 

 مقدار شاخص بعد مقدار شاخص بعد

 فعالیت

 1172۶ ساله و بیشتر 10

 مصالح

 2۵۶1 آجر و آهن

 8 آجر و چوب 7۵1۶ مرد شتریبساله و  10

 1 بلوک سیمانی 7110 زن شتریبساله و  10

 ۶ تمام آجر یا سنگ و آجر 1891 شاغل مرد

 0 تمام چوب 322 شاغل زن

 10 خشت و چوب 320 بیکار مرد

 9 خشت و گل 99 بیکار زن

 193 سایر 2122 محصل

 ۶319 دارخانه

 318 دارای درآمد بدون کار 1 اظهارنشده

 103 سایر

 منبع: مرکز آمار ایران

ملکی عرصه و اعیان تصرف  صورت بهدرصد خانوارها در واحدهای مسکونی  ۶7372(، ۶طبق نتایج جدول شماره )

واحدهای مسکونی را به تصرف  هاوهیشدرصد به سایر  91/2رهن و استیجاری و  صورت بهدرصد  33/39و  اندافتهی

درصد  2۶/21متر،  ۶0درصد دارای مساحت کمتر از  18/11. از کل تعداد واحدهای مسکونی شهرک انقالب، انددرآورده

 100تا  81در واحدهای مسکونی  درصد 13/1۶متر و  80-7۵درصد در مساحت  92/8متر،  7۶تا  ۶1در مساحت بین 
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 ریغدرصد  92/۵1درصد واحد مسکونی آپارتمانی،  08/38واحد مسکونی این شهرک،  ۶179متر مساحت دارند. از کل 

 ی سکونت است.هاوهیشدرصد محل سکونت سایر  18/0 آلونک و زاغه و صورتبهرصد مسکن د 01/0ی، آپارتمان

 139۶. اطالعات مربوط به واحدهای مسکونی،۶جدول 

 مقدار شاخص بعد مقدار شاخص بعد

تعداد خانوار ساکن در واحد 

 مسکونی

 3011 /اعیانانیو اعملکی عرصه 

 مساحت

 2118 ۶0کمتر از 

 12۶۵ ۶1-7۶ 20۶2 رهن/استیجاری

 1۵2 7۵-80 1۶2 سایر

 799 81-100 2 اظهارنشده

 مسکن

 2۶8 101-1۶0 ۶179 تعداد کل واحد مسکونی معمولی

 211 1۶1-200 1972 آپارتمانی

 8 201-300 3207 غیر آپارتمانی

 2 301-۶00 2 ...چادر، کپر، آلونک، زاغه و

 2۶ محل سکونت سایر
 1 +۶01مساحت 

 1 اظهارنشدهمساحت 

 منبع: مرکز آمار ایران

و  اشدبیمسکن م یهاشاخص نیرگذارتریتأثو  نیتریکی از مهم ریزدانگیشاخص به بیان اطالس کالنشهر تهران، 

داشته باشد که معرف فشردگی بافت  مربع متر 200مساحتی کمتر از  هاآندرصد  ۶0یی است که بیش از هابلوکشامل 

درصد  18/11( کوچک با مساحت اندک است. از کل تعداد واحدهای مسکونی شهرک انقالب، هاپالک)و کثرت قطعات 

متر و  80-7۵درصد در مساحت  92/8متر،  7۶تا  ۶1درصد در مساحت بین  2۶/21متر،  ۶0دارای مساحت کمتر از 

 شودیمیج جدول باال استنباط که از نتا طورهمانمتر مساحت دارند.  100تا  81درصد در واحدهای مسکونی  13/1۶

 .اندداشتهمتر مربع  200درصد مساکن این شهرک دارای مساحتی کمتر از  ۶0بیش از 

 1399،هاسکونتگاه. اطالعات مربوط به مساحت زمین، زیربنا، تعداد واحد مسکونی زمین و قدمت ۵جدول 

مساحت 

 زمین
 درصد فراوانی

مساحت 

 زیربنا
 درصد فراوانی قدمت درصد یفراوان طبقه درصد فراوانی

0-20 21 21 0-۶0 ۶2 ۶2 1 11 11 1-10 20 20 

21-70 3۵ 3۵ ۶1-70 21 21 2-3 28 28 11-20 1۵ 1۵ 

71-90 20 20 71-90 1۶ 1۶ 1-۶ 12 12 21-30 22 22 

91-100 1۶ 1۶ 91-100 7 7 ۵-7 10 10 31-10 3۶ 3۶ 

100+ ۶ ۶ 100+ 2 2 8+ ۵ ۵ 11-۶0 7 7 

بافت بسیار ریزدانه و فقدان وجود فضای باز بین  کندیم توجه جلب هاسکونتگاهدر کالبد این  زیهر چ بیش از آنچه

ی که با اهالی شهرک صورت گرفت و طبق مطالعات میدانی که خالصه آن در امصاحبهاست، در مشاهده و  هاسکونتگاه
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سال قدمت دارند  30تا  20مسکن بین  22 سال قدمت و 10مسکن حدود  3۶مسکن،  100از  جدول باال آمده است

متر است و بیش  ۶0کمتر از  هاآنمساحت زیربنای  هاساختماندرصد از  ۶2)اکثر مساکن قدمت ساخت باالیی دارند(. 

درصد از  72یک طبقه و  هاساختماندرصد از  11، اندداشتهمتر زیربنا  70ی نمونه، زیر هاساختمان چهارم/سهاز 

درصد  1درصد دارای مصالح آهن و آجر و  9۵مسکن،  100. الزم به ذکر است که از اندداشته طبقهسهزیر  هاساختمان

به سکونت در مکان فعلی یا مرکز شهر  مندعالقهکه ساکنین  سؤال. در پاسخ به این اندبودهدارای مصالح بلوک و آهن 

درصد هم مکان فعلی را به دلیل  20انتخاب نمودند و درصد ساکنین بدون وقفه مرکز شهر را برای سکونت  80هستند، 

درصد قابل  7۵تخریبی،  هاساختماندرصد از  9کیفیت بنا  لحاظ از .کردندیمکم سروصدا بودن و آرامش بیشتر انتخاب 

 درصد 12مسکن،  100که از  دهدیم، تعداد اتاق در مساکن را نشان 8درصد نوساز است. جدول شماره  1۶نگهداری و 

 .اندبودهدرصد دارای دو اتاق  32درصد دارای یک اتاق و  ۶۵فاقد اتاق، 

 1399. اطالعات مربوط به تعداد اتاق در واحد مسکونی،7جدول 

 درصد فراوانی تعداد اتاق

0 12 12 

1 ۶۵ ۶۵ 

2 32 32 

3 0 0 

0+ 0 0 

متر مربع و  170119اربری مسکونی با ک دهدیم(، کاربری اراضی در محدوده شهرک انقالب نشان 8جدول شماره )

و  1۵8980درصدی از مساحت محدوده، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. معابر با مساحت  29/39سهم 

درصد بعد از کاربری مسکونی بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است. کاربری فضای سبز،  03/39سهمی حدود 

ی در محله وجود ندارد. سرانه کاربری آموزشی نسبت به سرانه پیشنهادی طرح جامع درمانی، فرهنگی و تجهیزات شهر

متر مربع است،  ۶/0متر مربع در مقایسه با سرانه پیشنهادی طرح جامع که  11/0( بیشتر است. سرانه ورزشی با 8/1)

 نیز کمبود دارد.

 . کاربری اراضی وضع موجود شهرک انقالب8جدول 

 سرانه درصد (مترمربع) یکاربرمساحت  کاربری

 ۶332 123۵7 ۶187۶32 اراضی خالی

 0382 139۵ 8192393 تجاری

 1۵3۶0 39330 17011938۶ مسکونی

 13۶7 337۶ 1۵2۶33۵ آموزشی

 0311 0331 11۶1392 ورزشی

 03003 0301 3338۶ شهری ساتیتأس

 0339 0391 108331۵ صنایع کوچک و کارگاهی

 03002 0301 213۶1 پارکینگ عمومی

 0321 03۶8 2۶27311 مذهبی

 03009 0302 9۶39۶ انتظامی

 0318 0311 19213۶7 اداری
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 1۵339 39303 1۵8980 معابر

 - 100 133000 جمع کل

 

ا ی شهرک انقالب بهاسکونتگاهی در بررس موردی اجتماعی و اقتصادی ساکنین هایژگیو(، ارتباط بین 9جدول شماره )

 است. آمده دست بهکه با استفاده از ضریب تاپارامتریک اسپیرمن  دهدیمن ی کالبدی را نشاآورتاب

 1399ی کالبدی،آورتابی اجتماعی و اقتصادی با هایژگیو. ارتباط بین 10جدول 

 همبستگی اسپیرمن اجتماعی اقتصادی کالبدی

 اجتماعی 1000 03۶13 07077

 یداریمعن 0 03002 07008

 تعداد 100 100 100

 اقتصادی 03۶13 1000 07782

 یداریمعن 03002 0 07003

 تعداد 100 100 100

 کالبدی 0317۵ 03782 1000

 یداریمعن 03008 03003 0

 تعداد 100 100 100

ست. این ا و بالعکسآنان  ی کالبدیآوربا میزان تاب ساکنین ی اجتماعی و اقتصادیهایژگیضریب همبستگی بین و

یت وضعکه بین این دو متغیر رابطه همبستگی مثبت وجود دارد، یعنی با افزایش  دهدیمضریب همبستگی نشان 

یا همان  Sig یابد. همچنین با توجه به میزاننیز افزایش می ی کالبدیآور، میزان تابی اجتماعی و اقتصادیهایژگیو

 .باشدمعنادار میها متغیر شود که رابطه اینمعناداری، مشاهده می

 17۵/0مقدار  ی کالبدیآورتابی اجتماعی و هایژگیوبین  تحقیق، مقدار ضریب همبستگی اسپیرمندر این 

تر است، کوچک 0۶/0 شده است و این مقدار از محاسبه 008/0جا در این Sig.آمده است. به دلیل اینکه مقداردستبه

. در این تحقیق فرض صفر مبنی بر است داریمعن 01/0و هم در سطح  0۶/0پس این ضریب همبستگی هم در سطح 

نتیجه گرفت که بین  توانی. پس مگرددیرد م ی کالبدیآورو تاب ی اجتماعی ساکنانهایژگیعدم وجود رابطه بین و

که در اینجا مثبت و  بودن رابطه است رهمسویگر غرابطه وجود دارد. عالمت منفی ضریب همبستگی نشان دو متغیر

آمده است.  دست به 782/0مقدار  ی کالبدیآورتابی اقتصادی و هایژگیوبین . و بودن استحاکی از معناداری و همس

تر است، پس این ضریب کوچک 0۶/0شده است و این مقدار از  محاسبه 003/0جا در این Sig به دلیل اینکه مقدار

فر مبنی بر عدم وجود رابطه است. در این تحقیق فرض ص داریمعن 01/0و هم در سطح  0۶/0 همبستگی هم در سطح

 .گرددیرد م ی کالبدیآورو تاب ی اقتصادی ساکنانهایژگیبین و

خانوار مورد پرسش و مصاحبه قرار گرفتند( و دیگر مطالعات میدانی، همه  100طبق نتایج حاصل از مصاحبه با مردم )

م و توالت مستقل هستند ولی به دلیل ی، حماکشلولهی شهری، گاز کشلوله آبمسکن( دارای امکانات  100مساکن )

و شو از آن استفاده  نیست و فقط برای شست مصرف قابل آب ریشی موجود در کشلوله آبوجود امالح زیاد در آب، 

و ساکنین آب مصرفی خود را باید بخرند و یا از دستگاه تصفیه آب استفاده کنند که در همین راستا تعدادی از  شودیم

. فاضالب واحدهای مسکونی نیز از طریق رسانندیمیی کرده و به فروش زداامالحی تصفیه، هادستگاهبا  ساکنین آب را
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که در بسیاری از موارد ایجاد آلودگی نموده است. همه افرادی که  شودیمی آب دفع هاکانالو  هایجوچاه فاضالب و 

ها بود به دلیل آنکه از لحاظ بها دلیل سکونت آناجاره مورد پرسش قرار گرفتند مهاجر بودند و ارزانی زمین و مسکن و

حران ب هنگام مواجهه بادر  یاکنندهنیینقش تع (هایدسترس) یشبکه معابر شهردرآمدی در سطح پایین قرار داشتند. 

 در آنز ی نقلیه نیهالهیوسمتری و محلی هستند که  ۵ اکثراًی این شهرک دارای عرض هاکوچهی دارد رسانخدماتبرای 

شهرک انقالب . با مشکل مواجه خواهد بود یرسانخدماتو  شوندیها مسدود مکوچهپارک شده است در زمان وقوع زلزله 

مربوطه  یزهااین یجوابگوو با در نظر گرفتن تراکم مناسب  یطراحدر این زمینه نیازمند شبکه معابر پویا است که با یک 

، هانیمزی لحاظ شود همچنین در این زمینه به علت مساحت کم اکثر اتوسعهی هانامهبرآینده  اندازچشمکه باید در باشد 

نقلیه باید وسیله خود را در کوچه پارک نمایند و به علت بافت نسبتًا  لیوسامساکن فاقد پارکینگ هستند و صاحبان 

ی پارک نیست و گاهی به متری و محلی هستند و عرض کمی دارند و جا ۵ هاکوچهکه گفته شد  طورهمانقدیمی 

ی پایینی دارد در صورت وقوع حادثه امکان ورود آورتابشبکه معابر شهرک  نهیزم درو  انجامدیمدرگیری میان ساکنان 

 .کندیمی را با اختالل مواجه رسانخدمتو  شودیمخودروها سلب 

تیبانی، ی، مراکز پشنشانآتش، ایستگاه ی عمده شهری )بیمارستان، فضای سبزهایکاربردر شهرک انقالب دسترسی به 

ی داشته باشند نیز با مشکل مواجه است که این مسئله در هنگام بخشاتیحنقش  توانندیمو ...( که  احمر هاللایستگاه 

. بیمارستان وجود ندارد و تنها چند مطب شودیمی آورتابکرده و باعث کاهش سطح  ترسختبروز بحران شرایط را 

به هنگام بیماری یا بروز حادثه اگر الزم به تخصص بیشتر  هاسکونتگاهنه بهداشت وجود دارد و ساکنین این شخصی و خا

ی اطراف شهرک انقالب مراجعه کنند، الزم به ذکر است هامارستانیبباشد باید به بیمارستان شهدای پاکدشت یا دیگر 

وجود ندارد که خود امداد و نجات هنگام بروز حادثه را  مراح هاللنفر، پایگاه  1800۶که در شهرک انقالب با جمعیت 

معضالت شهرک  نیترمهم جمله از. در این شهرک دسترسی به فضای سبز نیز وجود ندارد که کندیمبا مشکل مواجه 

ر ی دآورتابی شهری از میزان هایکاربراست که به خاطر بافت فشرده شهرک است. فقدان دسترسی مناسب به سایر 

 .کاهدیمابله با بالیای طبیعی مق

 گیرینتیجه

: ی)زلزله(، مطالعه مورد یطیدر برابر خاطرات مح یررسمیغ یهاسکونتگاه یکالبد یآورتاب لیتحلهدف تحقیق حاضر 

 کانمی کالبدی وضعیت فیزیکی و کالبدی آورتاباست که در این تحقیق به بررسی و ارزیابی  )شهرک انقالب( پاکدشت

 ۵ اکثراًی این شهرک دارای عرض هاکوچه یشبکه معابر شهر لحاظ ازاست.  شده پرداختهمواجهه با مخاطره  در زمان

 و شوندیها مسدود مکوچهپارک شده است در زمان وقوع بحران  در آنی نقلیه نیز هالهیوسمتری و محلی هستند که 

نقلیه را در کوچه پارک  لیوسااقد پارکینگ هستند با مشکل مواجه خواهد بود به علت اینکه مساکن ف یرسانخدمات

ر که به دیگ انجامدیمو چون جای پارک نیست و سر همین قضیه نیز اکثر اوقات به درگیری میان ساکنان  کنندیم

 .شودیمی اجتماعی منجر هابیآس

یستگاه مراکز پشتیبانی، ا ی،نشانآتشی عمده شهری )بیمارستان، فضای سبز، ایستگاه هایکاربردسترسی به  لحاظ از

و ...( نیز این شهرک با مشکل مواجه است در شهرک انقالب بیمارستان وجود ندارد و در مواقع بروز بحران و  احمر هالل

ی اطراف شهرک انقالب مراجعه کنند که هامارستانیبی رخ دهد باید به بیمارستان شهدای پاکدشت یا دیگر احادثهاگر 
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 اللهاین است که در شهرک پایگاه  زندیمان اثرگذار است و آن چیزی که بیشتر به این مسئله دامن خود در تشدید بحر

. در این شهرک دسترسی کندیموجود ندارد که خود این مسئله امداد و نجات هنگام بروز حادثه را با مشکل مواجه  احمر

 نچهآاست که به خاطر بافت فشرده شهرک است و  معضالت شهرک نیترمهم جمله ازبه فضای سبز نیز وجود ندارد که 

 هاکونتگاهسبافت بسیار ریزدانه و فقدان وجود فضای باز بین  کندیم توجه جلب هاسکونتگاهدر کالبد این  زیهر چبیش از 

 متر مربع است و 170119کاربری مسکونی با  دهدیمدر محدوده شهرک انقالب نشان  هایکاربروضعیت  نظر ازاست. 

درصدی از مساحت محدوده، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است تراکم مسکونی در شهرک انقالب  29/39سهم 

درصد بعد از کاربری مسکونی بیشترین  03/39و سهمی حدود  1۵8980نفر در هکتار است. معابر با مساحت  ۶8/10

طرنجی شهرک این میزان از معابر دور از انتظار سطح را به خود اختصاص داده است که با توجه به بافت هندسی و ش

 یز،ن شاخص ریزدانگی نظر ازمحله وجود ندارد.  درنیست. کاربری فضای سبز، درمانی، فرهنگی و تجهیزات شهری نیز 

تعداد اتاق در  نظر ازهمچنین  اندداشتهمتر مربع  200درصد مساکن این شهرک دارای مساحتی کمتر از  ۶0بیش از 

 ...اندبودهدرصد دارای دو اتاق و بیشتر  32درصد دارای یک اتاق و  ۶۵درصد فاقد اتاق،  12مسکن،  100ز مساکن ا

مسکن  3۶مسکن،  100از  ی که با اهالی شهرک صورت گرفت و طبق مطالعات میدانیامصاحبههمچنین در مشاهده و 

مساکن قدمت ساخت باالیی دارند(. الزم به سال قدمت دارند )اکثر  30تا  20مسکن بین  22سال قدمت و  10حدود 

مصالح آجر  یدارا 28/0مصالح آجر و آهن،  یدرصد دارا 92سکونتگاه موجود در شهرک انقالب،  2881از ذکر است که 

 یهاسکونتگاهی کالبدی آورتاب. مصالح هستند ریسا یدرصد دارا 70/۵مصالح خشت و چوب و  یدارا 3۶/0و چوب، 

تأثیر  هاسکونتگاهاقتصادی این  -اجتماعی یهایژگیواز  با توجه به نتایج تحقیق محیطیمخاطرات  غیررسمی در مقابل

ه متفاوتی را تجرب کالبدی یآورتابانسانی با اجتماعی متفاوت،  یهایژگیواقتصادی  یهاگروه؛ یعنی پذیرفته است

 یهابرنامهخارج از  یی است کههاسکونتگاه . محدوده شهرک انقالب واقع در شهرستان پاکدشت محالت دارایکنندیم

 هانتگاهسکوی کالبدی آورتاببر که  اندمواجه ، اکنون با مشکالت متعـددی اجتمـاعی و اقتصـادیاندگرفتهشکلرسمی 

، بیکاریو همچنین  خـدمات شـهری و هـارسـاختیزبه وضعیت نامناسب مسکن،  توانیماز آن جمله داشته است  ریتأث

ی هاگاهسکونت کالبدی یآورتـاببر میزان  مسائل... اشاره کرد که این  نبود امنیت وود درآمد، افزایش جرم و جنایت و کمب

 تواندیمگذاشته است، در این راستا چند پیشنهاد کلی که محیطی تأثیر  مخاطراتمقابل  سـاکنان محـالت غیررسـمی در

 ،جامعه دانشگاهی تعامل: جمله ازی در مواقع بحران کمک کند ریذپبیآسی و کاهش خسارت و آورتابدر افزایش 

و  ؛ نظارتمقابله با بحران برایسطح آگاهی آحاد مردم  ءآموزش و ارتقابخش دولتی برای و  یکارشناسان، بخش خصوص

 دارند )باال ساز و ساختی غیرمجاز و کمک و اعطاء وام به کسانی که قصد سازها و ساختجلوگیری مسئولین در برابر 

که  ییهامحدودهی شهرک و مشخص کردن ریپذبیآسو افزایش ضریب ایمنی(، تهیه نقشه  ساز و ساختبردن کیفیت 

م در هستند بهتر است از افزایش تراک عرضکم؛ با توجه به اینکه اکثر معابر در این شهرک رترندیپذبیآسدر برابر زلزله 

خدمات  منظور به احمر هاللض معابر صورت بگیرد و همچنین احداث پایگاه جلوگیری شود و یا تعری هامحدودهاین 

از شدت خسارت وارده  تواندیم کهپیشنهادهایی است  جمله ازهنگام بروز حادثه  موقع بهامداد و نجات و امدادرسانی 

 نقش داشته باشد. هاسکونتگاهی کالبدی آورتاببکاهد و در افزایش 
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