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مقدمه
بر  ها دولتبیشتر  ةنظار منظور بهمنابع و خدمات شهری، ابتدا در غرب  ةیع عادالناصطالح و مفهوم کاربری اراضی و توز

ی این مفهوم اابعاد و محتو ،استفاده از اراضی و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد؛ لیکن با گسترش شهرنشینی ةنحو

 ؛ردیپذ یم ریتأثیستم از آن صورت یک س ، شهر بهدهد یمروی  یا زلزلهوقتی  .(3 :2233 )زیاری، شد تر عیوسروز  به روز

عناصر  ،، در عمل متقابل سیستمیشوند یم متأثرآثار جانبی آن دیگر تنها خود از زلزله و  هدیگر عناصر شهری ن عبارت به

گذاری یکی از عناصر شهری بیشتر اثر ةهرچه میزان و نحو .دنریپذ یم ریتأث هاآنقرار داده یا از  ریتأثرا تحت دیگر شهری 

 قرار خواهند گرفت. ریتأثعداد و انواع بیشتری از عناصر تحت باشد، ت

زیاد شناخته پذیری  با خطر یها مکانبه  جمعیتیمناطق  لحاظ حائز اهمیت است که نیمسئله به ادرواقع این 

: شود یممنجر پذیری  که به افزایش خطر اشاره کرد به برخی از عواملی توان یمشده  توجه به موارد تشریح با.شوند می

 مناطق یتیجمع زیسرر ،یررسمیغ یها سکونتگاه عیسر ةتوسع، یشهر ةنشد یزیر برنامهة توسع ت،یجمعافزایش روزافزون 

 یطیشهر به مح لیتبد یتالش برا یشهر  زانیر برنامه فیاز وظا یکی بنابراین و....سازگان  بوم شیفرسا ن،ینش آپارتمان

 .کند ن ساکن در آن را حفظو سالم است که سالمت شهروندا منیآرام، ا

پس از وقوع  یرخدادهادهند،  یانجام م یعیطب یایاز وقوع بال شیو شهروندان پ یشهر رانیمد زان،یر آنچه برنامه

تأثیر  ،یشهرن در دست مسئوال قدرتمند یابزار مثابة به یاراض یکاربر یزیر برنامه ،انیم نیدر ا .کند یم نییتع بالیا را

با توجه به اهمیت موضوع در ابعاد مختلف و وجود چنین شرایط  دارد. یجوامع شهر یآور تاب شیر افزاببسزایی 

منابع و خدمات از نظر  ةریزی کاربری زمین با رویکرد توزیع عادالن ناهمگون در میزان تحقق عدالت، موضوع برنامه

دست آمده  بهنیز در این خصوص  یا ارزندهتایج مانده و نندور  ریزان و مدیران شهری به اندیشمندان، سیاستگذاران و برنامه

 (.31: 2233 )موسوی،است 

گوناگون  یها بیآسالزم برای انواع  ةر اثر فرسودگی، زمینبو از بین رفتن بافت  یتوجه بیدلیل  فرسوده به یها بافت

دمات شهری را به همراه توزیع نامناسب مراکز خ ،اخیر ةدر ده فیزیکی و رشد شتابان شهرها ةو توسع  کردهرا فراهم 

 .(33: 2230 )پورمحمدی، یکسان شهروندان از این خدمات در سطح شهر شده استغیرداشته و منجر به برخورداری 

. یکی از این آید دست می بهگسترش امنیت کالبدی  بایکی از اهداف معماری بناها حفظ ایمنی و آرامش است که 

فرسوده شده و نابودی  یها بافتگوناگون در  یها بیآسکه سبب  استص زلزله خصو زا بالیای طبیعی به های آسیب زمینه

بهبود و  بهمدیریت بحران  هاین و نهادآنها را با کالبدی نامناسب به همراه دارد که نیازمند توجه جدی مسئوال

موردی که بر روی  ةا نمونباست. در برابر زلزله  هاآنسازی  و مقاوم هاآنفرسوده و لزوم توجه به  یها بافتسازی  مقاوم

 قرار گرفته کالبدی نامناسب، صورت گرفته است. و بافت فرسوده  گسل زلزله

روز افزایش  به ، روزهای شهرسازی با کاربری زمین و مقوله ها طرحمد و بیگانگی اریزی کار دلیل نبود برنامه به ،در ایران

 ةک، شبیشهر یها نیزمنامناسب  یاربرهاکو  یالبدکار عناصر استقرکه منجر به شاهد خواهیم بود  ی فرسوده راها بافت

ع یمبود و توزکشهر و  ییربنایسات زیت بد استقرار تأسیباال، وضع یشهر یها تراکمفشرده،  یت شهرفمد شهر، بااارکنا

بر به شهرها  وارده یها بیآسزان یش میدر افزاعاملی مهم که  شود می لیقباین از  یو موارد یباز شهر ینامناسب فضاها

منطقه در  22مثال در شهر تهران حدود  برای ؛پذیر است زلزله بسیار آسیببرابر ایران در  ،دیگرسوی . از استزلزله  اثر

 ،بزرگ ایران یشهرها. در دیآ یمشمار  جدی به یکه تهدیددارند پذیری در زمان زلزله قرار  و آسیب ة خطرپذیری زیادمحدود

آسیب  ةدکنندیتشدعامل  ،پذیری را به همراه ندارد تنها کاهش آسیب فرسوده در شرایط بحرانی نهبستر نامناسب در محالت 

ن و همچنین استفاده نکردن اآگاهی و نبود احساس خطر در ساکننادلیل  حساسیت الزم بهنبود  ،. در این میاناستو تخریب 
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ن و مراجع ذیصالح اآگاهی مردم و متخصصتیجة نانمصالح باکیفیت که خود  ساخت و ضوابط مهندسی وهای جدید  روشاز 

ثیرگذار أعوامل ت رده،ککالبدی خارج صرفاً  یرا از موضوع  و آنآید  شمار می بههای اساسی این پژوهش  ازجمله چالش است،

ان بافت فرسوده در ایر مطالعات ةگونه که در سوابق و همچنین در تاریخچ . همانکند یمشهرسازی را نیز در آن وارد 

 یا منطقهریزی شهری و  همزمانی دیدگاه شهرسازی و طرحراهبرد نگرش ویژه و  ةگمشد ةحلق ،خورد یمچشم  وضوح به به

موضوع حائز . این استبرابر سوانح  ها در پذیری این بافت کاهش آسیبدلیل  آوری به های فرسوده و مدیریت تاب در بافت

شهری اشاره دارد. درواقع این  ةفرسود یها بافته با زلزله در هزمین در مواجریزی کاربری  برنامهبرای الگویی  هب اهمیت،

وری از  پذیر است که با کمترین امکانات و بهره آسیب یها بافته با زلزله در هآوری کاربری زمین در مواج تاب در پیمقاله 

، ثیرگذارأت یها مؤلفهی کاربری زمین به همراه دیگر ریزی برا برنامه ةو با ارائکند بهینه  ةاستفادبتواند زمین در این نوع بافت 

 در شرایط بحرانی بهترین واکنش و کمترین خسارت را به همراه داشته باشد.

مبانینظری
 ،شود به آن توجهی نمیکه  ییها از بخش یکی یران،ا یشهر یها که در طرح دهند یمنشان  گرفته انجام یها یبررس

و  ریتأثسنجش  ینو با کمتر یفیتوص کامالً یصورت بخش بخش به ینکه ا یطور به ؛است یشهر یاراض یبخش کاربر

 یکاربر ةبرنام یمحتوا طور معمول به ها، طرح یندر ا. (11: 2233فر،  صابری) شود یم بررسی یو خارج یثرات داخلأت

کمتر به  ،یجهنت د شده و درمحدو یبند و ضوابط منطقه یکاربر یها سرانه های جدول ین،زم یکاربر ةنقش ةیبه ته ینزم

نبود  یلدل هب ،ها طرح ین. در اشده استو فضا توجه  یناستفاده از زم یو اجتماع یحقوق یطی،مح ی،ابعاد اقتصاد

سوی از  یرانا یخاص شهرها یطآنها با شرا نداشتن  انطباق ها و و کاربرد نادرست روش سو یکالزم از  یها شرط یشپ

و  یعمل یرو ضوابط غ یارهامع یلتحم یااز وضع موجود  یرو به دنباله یادر عمل  ینزم یکاربر یها استیساهداف و  یگر،د

 یعجامع و وس یمعنا به ینزم یکاربر یزیر ن، مفهوم برنامهیراا ینظام شهرساز در ،یجهاست. درنت یدهانجام یواقع یرغ

 .(00: 2233 زاده، یمهدکرده است ) یداهدفمند و روشمند، کمتر تحقق پ یصورت روند خود، به

شهر،  یکیازجمله مسائل تراف یشهر یها طرح یاجزا دیگربخش بر  ینا ریتأثه گفت که با توجه ب توان یم ،ینبنابرا

 یها شکست طرح یلدال نیتر عمدهاز  یکی ،شهر و... ةجهات توسع ین،زم یمتق های نوسان یست،ز یطمح یها یآلودگ

 (.32: 2233ری، کعس) است یاراض یکاربر ةختلف مقولنپرداختن به ابعاد م یران،ا در یشهر

برابرزلزلهپذیریشهرهادرکاهشآسیببرریزیشهریبرنامهشهرسازیوتأثیر

اختالل عملکرد  های کالبدی و ویرانی شامل تلفیقی از سوانح طبیعی، برابر بار معمول در زیانآثار  مناطق شهری، در

 شود بیشتر می طقیامن خصوص در هب یز یکی دیگر از ابعاد بحران است که این امرحوادث انسانی ن شهری است. عناصر

باید  ،شود یمکه بحران ایجاد  یا لحظههمان  از دارای تراکم فشرده باشند. ،بوده جمعیت زیادی برخوردار که از

؛ هاست واقعیتو بندی حقایق  دسته، حیاتی الزم واقدام اولین  ،مواجهه با بحران در .کردمهم را اتخاذ  های عمده و تصمیم

 ها بحران آینده چگونه خواهد بود. و چه اقداماتی برای مقابله با آن باید انجام پذیرد اینکه چه اتفاقی رخ داده است و

های متفاوتی نیز وجود  بنابراین برای کنترل آنها راه گذارند؛ میتأثیر آنها بر عوامل متعددی  های گوناگونی دارند و أمنش

 (.31-03: 3323 برگ دیودونیه، )تن دارد

آمادگی  .استزلزله  ةپدید با آمادگی قبلی یک جامعه برای برخوردداشتن  ،ترین عوامل کاهش ضایعات یکی از مهم

ریزی  برنامهای  گونه بهشهرها  الزم، برایتمهیدات  توان با استفاده از می و گوناگونی دارد یها جنبهبرای برخورد با زلزله 

ای  گونه هشهری را ب یها یکاربرریزی شهری باید  برنامه آنها وارد شود. درواقع طراحی و هب ها که کمترین خسارتد کر
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 شرایط الزم رااً ثانی د ونبرابر زلزله عمل کن ایمن در یها سکونتگاهصورت  هب اوالً ها یکاربرکه این  طراحی کند و یجانمای

های  شامل آسیب معموالًبار ناشی از زلزله  زیانآثار چراکه کنند؛ ران تسهیل برای اجرای هرچه بهتر طرح مدیریت بح

 ةزمینکردن فراهم  ها و آسیب وخطرها کاهش برای  الزم است و شود یمتلفات جانی  اختالالت عملکردی و ، کالبدی

 .کرداقدام  ریزی و گونه بالیا برنامه این رویاروی با منظور بهالزم  یها یآگاهایجاد 

مد شهر، بافت شهری اناکار ةشبک های شهری، های نامناسب زمین کاربری استقرار عناصر کالبدی و ضعیت بدو

مواردی  توزیع نامناسب فضاهای باز شهری و کمبود و و استقرار زیربنای شهر وضعیت بد های شهری باال، تراکم فرسوده،

 .شود به شهرها وارد می زلزله که بر اثری است یها بیآسافزایش میزان  از عوامل اساسی ،از این قبیل

گزینی عناصر  مکان ارتباطی شهر، یها شبکه شهری، یها تراکم شهر،شکل  بافت شهر، عناصری مانند ساختار شهر،

 .شهرها هستندپذیری  آسیب رب ثرؤازجمله عوامل م شهری و...

ریزیکاربریاراضیشهریوزلزلهامهبرن

در  توان یممالحظات گوناگونی را  ،الگوی کاربری اراضی در یک شهر ةاضی شهری و ارائریزی کاربری ار برای برنامه

پذیری شهر در  اما چنانچه الزم باشد کاهش آسیبکرد. دنبال  هاریزی کاربری اراضی را برمبنای آن و برنامه داشتنظر 

ریزی  ن رعایت استانداردها و اصول برنامهضم کند یمریزی اقتضا  شرایط برنامه لحاظ شود،ریزی  برنامه، در زلزلهبرابر 

ی که مد الگوی مناسب با هدف ةدر ارائ زله نیز در جهت کاهش خسارت ناشی از آن در شهرهالعامل ز ،کاربری اراضی

برخورد با زمین شهری هنوز بسیار متفاوت است و بیشتر مباحث حول محور  ة، مورد توجه قرار گیرد. نحونظر است

های ژئومورفولوژیکی در استفاده  اما دخالت دادن ارزش ؛ردیگ یمو معماری و تقاضا برای زمین قرار  موضوعات اقتصادی

 .(33: 2233 ،زاده یمهد) ای ضروری است طور فزاینده هب ها پروژهاز زمین و ارزیابی 

هرگاه در تعیین  دارد.پذیری در برابر زلزله  ر کاهش آسیبتأثیر بسزایی بشهری  یها نیزمکاربری  ةریزی بهین برنامه

 ةناسازگار در کنار یکدیگر قرار داده نشوند، امکان تخلی یها یکاربرو شود ها رعایت  های شهری همجواری کاربری زمین

انتظار داشت  توان یم، نشودای توزیع شود که سبب تمرکز  گونه هدر شهر ب ها یکاربرو شود سریع اماکن فراهم 

ریزی کاربری اراضی شهری با هدف کاستن از  برنامه اصوالًلزله تا حد زیادی کاهش یابد. پذیری شهرها در برابر ز آسیب

ضریب ایمنی فضاهای  افزایش ند از:ا که عبارت کند یمزلزله دو هدف عمده و کلی را دنبال برابر پذیری شهر در  آسیب

امداد و نجات در زمان بحرانی که در ی برازلزله و ایجاد سهولت و دسترسی مناسب برابر شهروندان در  ةمورد استفاد

 .(جا همان)شود لحاظ باید ریزی کاربری اراضی شهری  برنامه

شهریۀفرسودیهابافتبحرانزلزلهدر

. آمادگی و آورد یموجود  بهمشکالتی را و شود  میآن را ندارند به بحران تبدیل آثار در جوامعی که آمادگی مقابله با  لرزه نیزم

بحران  ةدرج ةکنند تعیین تواند یم لرزه نیزمو کنترل و کاهش عواقب نامطلوب  یریپذ بیآسی دقیق برای تخمین ریز برنامه

 یها بیآسصورت  به لرزه نیزمناشی از آثار عکس. رو ب شود یمناشی از بحران کمتر آثار باشد،  ترشیبباشد. هرچه آمادگی 

 ،یخان یموس) کند یم جادیبحران لرزه را ا آنهاو عزم مقابله با  حاصلهر آثار نابهنجا ،جانی و مالی و اجتماعی نمایان شده

 یها انیشرتأسیسات زیربنایی و  هبین رفتن یا صدمه زدن ب از صورت به ،زیستگاه انسانی وجودآمده در به(. بحران 21: 2232

خدمات عمومی اعم از امور خدماتی،  رفتن یا کاهش صورت از بین حیاتی مانند آب، برق، گاز و... خواهد بود. این اثر به

ی بر اثر انتشار مواد یشیمیا یها یآلودگایجاد  ،از همه تهیه و توزیع غذا تر مهمامدادی، رفاهی، آموزشی، بهداشتی و 

جا شدن  ه، جابدهید بیآسی اقتصادی محل مدکارانابه  توان یماز آن جمله  که شود یممختلف ظاهر  یها قالبکننده در  آلوده
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اجتماعی  یکار بزهاداری، از بین رفتن توان تولید جامعه، پدید آمدن فضای غمناک، افزایش  یها نظامریختگی  هم عیت، درجم

(. زلزله ازجمله مخاطرات طبیعی 21: 2233د )ناطقی الهی، کرهای محلی اشاره  فساد و در نهایت آشوب خصوص سرقت و به

 ةرا بر آن داشته است تا هر کدام بر پای انناشی از زلزله محقق ةو بیم فاجع ندک میانسانی را تهدید  یها گاهسکونتاست که 

کاستن  یها روشناشی از آن و  یها بحراناثر، روش مدیریت سازوکار تخصصی خود نسبت به شناخت زلزله،  ةدانش و رشت

 یها سالعمل خود، در  ةفراخور حیط شهری نیز به یزیر برنامهدانش شهرسازی و  میان،. در این کنندآن اقدام  یها انیزاز 

طور  بهبشر بوده است.  ةزیستگاه عمد مثابة زلزله در شهرها به های برای تخفیف خسارت ییها روشاخیر در پی شناسایی 

است. هنگامی که بحران یا  ییها یریپذ بیآسو  ها یتوانمندهم دارای مزایا و نواقص و هم دارای  یا جامعههر معمول 

الزم است و  یها ییتوانافاقد  ،بدین معنی است که جامعه در مقابله و سازگاری با آن ،شود یمبدیل به فاجعه ت یا دهیپد

وقایع تبدیل به  و ها بحران ة(. هم3332 ،همکارانکوهن و آن است ) یها یتوانمندبیش از  ،آن یها یریپذ بیآسبنابراین 

 که ها پرسش نیادر پاسخ به . رندیپذ ینمصورت یکسان تأثیر  ن بهمعی ةمردم از یک فاجع ةهم نیچنهم، شوند ینمفاجعه 

برای و مردم فاجعه است و  ها گروهو چرا برای برخی از  ؟شوند یمو در چه زمانی وقایع تبدیل به بال  یا جامعهچرا و در چه 

بودن، قربانی فاجعه  ریپذ بیآس علت . مردم بهابدی یمضرورت  ها یریپذ بیآسو  ییزا بیآس ةتحلیل و تبیین درج ؟برخی نیست

. بسیاری از مناطق رندیپذ یمو سطوح متفاوت تأثیر  ها وهیشبه  ،قرار دارند یریپذ بیآسو چون در درجات متفاوت  شوند یم

زیرا با  ؛و بالیا قرار دارند ها بحرانبه لحاظ کالبدی و مادی فقیرند. فقرا بیش از ثروتمندان در معرض  ،یریپذ بیآسمستعد 

  ی دارند.کمتر و منابع محدودتر ةناچیز، اندوخت انداز پسدرآمد و 

آوریاراضیشهریدربافتفرسودهتاب

معابر شهری، فضاهای باز،  ةمعیارهای شبک ،آوری کالبد شهری وسیع معیارهای دخیل در افزایش تابگسترة از میان 

ن اترین معیارها براساس نظر متخصص شهر مهم ةسعو جهت تو ها یکاربرساختمانی، سازگاری  یها سازهتراکم شهری، 

امکان عملیات امداد و نجات را با مشکل مواجه  ،لرزه معابر در هنگام وقوع زمین ةریزی است. اختالل در شبک برنامه

 ة. عرض معابر شهری و جنس سازاندازد میتعویق  سرگیری زندگی مجدد در شهر و بهبود شهر را بهزا ،و همچنین کند  یم

گیری،  مکانی برای پناه ،. فضاهای باز شهریاستلرزه  معابر از عوامل بسیار مهم انسداد معبر در هنگام زمین یا هیحاش

 آورند. فراهم میرا و خدمات شهری  خدماتامداد و نجات و ارائه  یها گروهدیده،  آسیب یها تیجمعتجمع و استقرار 

که نیاز به  خواهد بودموقت برای افرادی  یا خانهباز شهری  یفضاها ةشبک بزرگ،ة زلزلعزیزی معتقد است بعد از یک 

تراکم ساختمانی زمانی اهمیت پیدا در بحث زلزله،  دارند. ها سالو حتی  ها ماهانطباق سریع با محیط جدید برای روزها، 

. استکننده  بسیار تعیین انسانی یها تراکمدیگر مکان فیزیکی  عبارت به ؛پذیر مطرح باشد آسیب یها بخشکند که در  می

مقاوم و ایمن شهر افزایش  یها بخشمختلف متفاوت باشد، در  یها بخشپذیری نسبی شهر در  تغییر آسیب ةدامناگر 

 ،؛ زیرا تا تخریبی صورت نگیردرندیگ ینمپاسخگو باشند، از نظر زلزله مورد انتقاد قرار  ها تیظرفها به هر اندازه که  تراکم

(. ماتریس مطلوبیت ابزاری مناسب برای ارزیابی این مسئله 02: 2231 بحرینی،) م انسانی نخواهد شدخطری متوجه تراک

دولتی و خصوصی  یها هیسرماسیسات شهری و أسمت نواحی خطر و اسکان جمعیت، تجهیزات و ت شهر به ةاست. توسع

افزایش زمان الزم برای بازسازی  ،نتیجهناشی از مخاطرات طبیعی و در های سبب افزایش میزان خسارت در این مناطق به

آتی در  یها نسلبا قرار دادن  یا توسعه، چنین نیزاجتماعی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.  یها بیآساین 

 (.23: 2232 )سلمانی مقدم، دشو یم هاآنپذیری  معرض خطر بیشتر سبب افزایش آسیب

 .دنشو یمآوری در بافت فرسوده  زله منجر به افزایش تابلزکه قبل از دهد  عواملی را نشان می 2شکل 
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بر  افزون از زلزله را یو تلفات ناش ها بیآس ةعلل عمداظهار داشتند  (22: 2233امینی و همکارانش در تحقیق خود )

 یشهرساز یها طرحو  ها برنامهدر فقدان اصول،  باید ،ها سازه یمنیا یاستاندارها تیدر رعا یانگار و سهل یتوجه یب

 ةنیمناسب در زم یراهبردها یریکارگ و به یعمل و رفتار زلزله در مناطق شهر ةنحو شناخت جو کرد. باو مناسب جست

کاهش داد.  حد نیبه کمتر یدر مناطق شهرخطر زلزله را  توان یم ،یشهر یطراح و یزیر برنامه ،یا منطقه یها برنامه

 یشهر نیزم یکاربر یزیر در برابر خطر زلزله، برنامه یمناطق شهر یریپذ بیآس کاهش برایمؤثر  یها جنبهاز  یکی

 توان یمدر برابر خطر زلزله در آن،  یمنیکردن موضوع ا وارد است که با یشهر یزیر برنامه یاصل ةهستمثابة  به

 یراهبردها کردنضمن مشخص  پژوهش نیانتایج  .داد شیرا در برابر خطر زلزله افزا یاطق شهرمن یریپذ انعطاف

را زلزله  برابربافت شهر در  یبهساز برای یو قو یمنطق منعطف، ساده، یارهایو مع ها استیس ن،یزم یکاربر یزیر برنامه

 نشان داد.

ریزی کالبدی، کارامدترین سطح برای  ون برنامهدر میان سطوح گوناگ ( دریافتند23: 2232صفری و همکارانش )

ارتباطی کارامد  ةهمچنین داشتن شبک .سطح میانی یا همان شهرسازی است ،پذیری در برابر زلزله کاستن از میزان آسیب

جمله  از میترم  قابلصورتی مطمئن و مقاوم و  شهری به یها رساختیزسیسات زیربنایی و أمراتب، ساخت ت و دارای سلسله

البته ضرورت داشتن  ؛و تبعات ناشی از زلزله را تقلیل دهدآثار به میزان زیادی  تواند یمعوامل مهم شهرسازی است که 

 زلزله دارد.آثار کاهش  تأثیر بسزایی بررسانی به مردم نیز  آگاهی و اطالع و از بروز زلزلهپیش آمادگی 

آثار راهکارهای توانمندسازی مدیریت بحران در کاهش  به بررسی( 30: 2233) و همکاران یقنواتکه  یا مقاله در

یابی شده و  شهرهای ایران بر روی زلزله مکانبیشتر بستر طبیعی  پرداختند، اظهار داشتندآباد  بالیای طبیعی در شهر خرم

رد. با توجه به در خود دا را در ادوار تاریخی نیز رشد و توسعه یافته است و همواره شرایط الزم برای وقوع حوادث مختلف

-زایی آلپ ساختی کشور و قرارگیری در کمربند کوه و وضعیت زمین ها کوه ةیابی بیشتر شهرهای کشور در دامن مکان
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یافته است، امکان وقوع  رناسی و بستری که شهر بر روی آن استقراش زمین ةفراوان در پیکر یها گسلوجود  ،مالیایه

اینکه پیچیدگی ساختارهای اجتماعی و کالبدی در شهرهای بزرگ نیازمند مدیریت . درنهایت شود یمتداعی در ذهن  زلهلز

بنابراین  را مورد توجه قرار دهد؛از بحران پس یش از بحران تا بازسازی پاست که از آمادگی  یا شده بحران حساب

 در این زمینه راهگشا باشد. تواند یمو...  GISجدید نظیر فناوری کارگیری  به

بالیای طبیعی در آثار به بررسی کاهش  SWOTروش کارگیری  با بهکه  (20: 2231ن و همکاران )ژوایرش در پژوهش

دارای  ةراهکارهایی از جمله موارد زیر برای ساماندهی بافت فرسود اند، پرداختهتهران  23ة امامزاده حسن در منطق ةمحل

ناسب با ظرفیت برابر تهدیدهای مختلف مورد نظر قرار تراکم مت :ارائه شده استاماکن مقدس با رویکرد مدیریت بحران 

 ،باشد که بتواند بار ترافیکی را به خارج از محدوده انتقال دهد ییها یخروجدارای  یا محله دسترسی درون ةگیرد، شبک

 باشد. داشته دسترسی داخلی بدون مانع طراحی شود تا ظرفیت خروج افراد را حین بحران  ةشبک

لعهموردمطاۀمحدود
خانوار را در  1320که  تهران است 23 ةیکی از محالت منطقشود،  که امروزه شهرک شکوفه نامیده میآباد  عبدل ةمحل

نفر جمعیت  33333این محله که دارای بوده است. نفر  12031محله این جمعیت  2233در سال خود جای داده است. 

مختلف تشکیل شده است.  یها تیقوممحالت از دیگر مانند ، هاستنفر جمعیت ثابت تقریبی  32033شناور تقریبی و 

. میزان درآمد شوند یمخانوار را شامل  213که در حدود  کنند یمنفر از اتباع بیگانه زندگی  2033 در این محلههمچنین، 

ر دیگه نسبت ب ،استپایینی  نسبت بهتومان گزارش شده که گرچه در حد  033333آباد در حدود  عبدل ةسرانه در محل

  .شود یممحالت این منطقه در حد متوسط به باال ارزیابی 

 بر مسائل اجتماعی، گذار های تأثیر گروه و ها تیجمع اجتماعی و فرهنگی افراد، انسانی، یها هیسرمااین محله فاقد 

 .استانسانی(  یها هیسرما) اقتصادی تاریخی، سیاسی، مذهبی، ادبی،-فرهنگی

 ةفرهنگسرا، خان گونه مرکز فرهنگی و هنری دیگری نظیر هیچ «جانباز»نام  هباب کتابخانه بجز یک  هب ،در این محله

به پارک  توان یمسیاحتی -خییتار-اما از نظر وجود مراکز تفریحی تئاتر وجود ندارد.سالن  و خانه، سینما فرهنگ، نگار

های ورزشی  باشگاه، در این محلهچنین هم. دکراشاره  «یادگار»و  «مطهری»های جنگلی  و پارک «نور»شهری  درون

که در  واقع شده است «جانباز»و  «بهار»، «3و  2الزهرا »ورزشی  یها مجموعهو  «مطهری»و  «بهار» ،«زاده شهید باقر»

 در وضعیت مطلوبی قرار دارد. جنبه، این محلهگفت از این  توان یممجموع 

مگر حضور اتباع افغانی و نبود برخی امکانات  ؛ه استشده، تهدید خاصی گزارش نشد یاد ةاست در محل گفتنی

 .باشدخاصی  یها بیآس أمنش تواند یمفرهنگی و هنری که بالقوه 

روشپژوهش
با موضوع  ،. در این روششود محسوب میتوصیفی و تحلیلی  های پژوهش ازپژوهش براساس ماهیت و روش، این 

در این پژوهش تالش شده است با شناسایی  .شود میتجزیه و تحلیل مختلف آن بررسی و  یاجزا شده، یا برخورد سامانه

ی مناسب ها شاخصآیند، ابتدا الگویی کارامد و  دست می ی بها کتابخانهبر مسئله که از روش توصیفی و  مؤثری رهایمتغ

هرکدام از عوامل دهی به  تنظیم شود و سپس با استفاده از نظرخواهی از کارشناسان مربوط، وزن ها مؤلفهبرای تحلیل 

بندی و اتخاذ  با هدف تعیین، اولویت AHPمراتبی عوامل در محیط  ی مهم، ساختار سلسلهها مؤلفهصورت گیرد و با تنظیم 

از  ها مؤلفهبندی  بندی و اولویت و برای رتبه AHPتهیه و تنظیم شود. در فرایند محاسباتی روش  ها مؤلفهبهترین 

 استفاده شده است. Expert Choice و   Microsoft Excelهایافزار نرم
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.آبادعبدلةموقعیتکاربریاراضیمحل.2شکل

شهرتهران53ةشهرداریمنطقمنبع:

زوجییهاسهیمقامقادیرترجیحاتبرای.5جدول
 3 (Entremely preferred) تر مطلوب کامالًتر یا  مهم کامالًمرجح یا  کامالً

 3 (Very strongly preferred) قویبسیار  ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت

 1 (Strangly preferred) ترجیح یا اهمیت یا مطلوب قوی

 2 (Moderately preferred) تر تر یا کمی مطلوب کمی مرجح یا کمی مهم

 2 (Egually prefered) ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

 3 ،0، 1، 3  ترجیحات بین فواصل فوق

 10: 2233ی و دیگران، منبع: غفار


فرسودهیهامحلهآوریزلزلهدرمدیریتتابیهاشاخص.9شکل



 277...یشهرۀفرسودیهادرمواجههبازلزلهدربافتنیزمیکاربریزیربرنامه

هاافتهیبحثو
Expert Choiceافزاراصلیبااستفادهازنرمیهامؤلفهارزیابی

 که شود استفاده می یطیدر شرا یریگ میتصم یبرا که ساده و یقو منعطف، است یروش یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا

سال  در ابتدا ،یاریچندمع یابیارز . این روشکند  یم مواجه مشکل با را ها نهیگز نیب انتخاب متضاد، یریگ میتصم یارهایمع

 (.2: 2233)زبردست،  است داشته مختلف علوم در یمتعدد یکاربردها تاکنون د وششنهاد یپ یالساعت توماس توسط 2333

 ک زمانی در (ییدودو  ةسیمقا( لفهؤم دو تنها رایز ؛کاهد یمچشمگیری  طور هب یریگ میتصم یمفهوم یدگیچیاز پ ،روش نیا

 ج( و اریمع یها وزن ةمحاسب (ب ،ییدوتاة سیمقا سیماتر دیتول (الف: است یاصل گام سه شامل روش نیا شوند. یم یبررس

ریزی کاربری  با استفاده از برنامهیابی محل مناسب  ارائه شده و مکان 0شکل در این روش نتایج نهایی . توافق نسبت نیتخم

 است. صورت گرفته Expert Choiceافزار  شهری قزوین با استفاده از نرم ةفرسود یها بافته با زلزله در هاراضی در مواج


5931،فرسودهدرمقابلزلزلهیهامحلهآوریالگویمفهومیمدیریتتابیهاشاخص.4شکل

 عامل» ،مورد سنجش یها مؤلفهکه در بین  دنده یمنشان  0شکل و  Expert Choice افزار از نرمآمده  دست بهنتایج 

انکارناپذیر دارد. آنچه در این میان تأثیری در تطور شهر و مرکز آن،  مؤلفهو این قرار دارد در جایگاه نخست  «یتیریمد

هری و ارتباطات این زیرسیستم با که مدیریت بتواند بین اهداف خود در محالت فرسوده با کل سیستم شینمهم است، ا

بعدی و از باال به پایین با الگوی بسیار پیچیده و  تک یها دخالتامروزه در برخورد با شهر،  .برقرار سازد یا رابطه ،کل

صاحبان  مشارکت با ،اعم از کوچک و بزرگ ،تمامی تصمیمات ،در این شیوه جا شده است. به ظریفی از تفکر و عمل جا

در جامعه  ها آرمانو تضمین نیازها و  نیتأممشارکت گسترده برای به . بر همین مبنا، جوامع امروزی شود یمذ منافع اتخا

. گرفتمدیریت بافت فرسوده به بهترین نحو ممکن انجام خواهد  ،صورت گیرد مؤثرطور  . اگر فرایند مشارکت بهنیازمندند

گیری مسئولیت داشته باشند، نتایج  در تصمیم کرده،شارکت مانند ساکنان م زمانی که بخش خصوصی و بخش عمومی به

 یها تیموجوداین  ة. مدیریت در بافت فرسوده بدون موافقت، تعهد و مشارکت همآمدخواهد  دست ی بهبرانگیز تحسین

 یها ستایسمانند تعیین  یاین وظایف مدیریتبنابراین، (. Robertson E, 2001) واقع شود مؤثر تواند ینممرتبط با هم، 

 یریزی، مدیریت و احیا مدت، رهبری و هدایت برنامه مدت و بلند کوتاه یها برنامهحمایتی کالن و گنجاندن آن در 

 یها تیفعالذیربط، ارزشیابی مجموعه  یها سازمانسازی میان  باارزش در محالت فرسوده، هماهنگ یها بافت

، ها برنامهمالی و تدارکات عمومی، اجرا و محقق ساختن  منابع نیتأماز سانحه، پس در خصوص مدیریت  گرفته انجام

ی که با مشکالتی یها بافتدر ، (232: 2231 )طاهرخانی، ها طرحموقع خدمات شهری و مشارکت شهروندان در  به عرضة

در  201/3 ازبا کسب امتی مؤلفه، این یادشدهبرخوردارند. با توجه به شرایط  یا ژهیودر شرایط بحرانی از اهمیت اند،  مواجه

 .ستها مؤلفهاهمیت آن در بین  دهندة نشاناین امتیاز، و قرار دارد جایگاه نخست 
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نظیر  ییها شاخصنیز با توجه به  مؤلفهاین  .قرار دارددر جایگاه دوم  223/3 با کسب امتیاز «نیاز»ی اقتصاد ةمؤلف

. گذارد یمی بافت شهری اثر اگیری و محتو لکه بر شکاست از جمله عواملی  ،و خدمات ها تیفعالدرآمد شغل، انواع 

شهر، توزیع مناسب انواع خدمات سطح تقسیم فقر و ثروت و ایجاد یک سطح متوسط زندگی برای ساکنان در تمام 

شهری،  ةآمیزی و جاری شدن زندگی در هر پهن هم شهر، سبب درهمة سطح شهری و امکان دستیابی و استفاده از آن در 

مانند ارزش زمین و قیمت مسکن، فقر، درآمد و ی عوامل ،هر حال (. به2231 ثانی، یی)ضیا شود یم نوسازی و رونق آن

دار و توجه به شرایط بحرانی از اهمیت دوچندانی  مشکل یها بافت یعرضه و تقاضا در مدیریت کاربری اراضی و احیا

 کهدر جایگاه دوم واقع شود  ،خبرگان از دیدگاه کارشناسان و مؤلفهشده که این سبب  واملعو این  ندبرخوردار

 .استدر شرایط بحرانی و حاد  آناهمیت  دهندة نشان

 ندیفرا در یاهال مشارکت»خود اختصاص داده است، عامل  جایگاه سوم را به 223/3که با کسب امتیاز  یا مؤلفه

موقعیت  ةواسط ت اجتماعی قوی نیز بهو باف یا محلهانسجام با وجود ، بافت فرسوده مؤلفه. در این ست«ایاح و ینیبازآفر

دخالت در این  ،. از این رورو هستند روبهساز  و ساخت ةمشکالتی فراتر از نحوبا شهری،  یها پهنهدیگر در میان  ،خود

 ها جنبهیکی از این  کرد وگوناگون دخالت توجه  یها جنبهبه  باید باشد و صرف از نوع اقدامات کالبدی نباید ها بافت

 مردمی است. یها مشارکت

، میزان فراهم بودن مقتضیات مدیریت مشارکتی و نیز قواعد و قوانین حاکم بر زندگی مردم، بر توفیق یا این با وجود

امکان  ،دیگر مشارکت فعال مردم در فرایند طراحی و مردمی کردن این فرایند عبارت به ؛ثرندؤتوفیق مشارکت مردم م عدم

این امکان را فراهم  ،متعدد برای مسئله یها حل . همچنین درنظر گرفتن راهدهد میزایش را اف ها طرحگونه  تحقق این

حل انتخابی  حل پیشنهادی برقرار و اطمینان حاصل شود که راه که ارتباط مستقیمی بین اهداف طراحی و راه سازد یم

 :داردبیشترین نسبت را با اهداف طرح 

 ؛مشارکت است ای پایههای  نکتهریزان، طراحان و مردم از  آموزش برنامه 

 ؛اندیشی با آنها مردم و هم  بسیج توان 

  ؛قدیمی های بافتجلب اعتماد مردم ساکن در 

 ؛تعاون ةتقویت روحی وام، سهامدار کردن، تعاونی،نظیر  مختلف های روشتوان با  مشارکت مالکان کم 

 مالی  تأمینمنافع و مشارکت در  و ی،نیروی انسان تأمینگیری و مدیریت،  مشارکت باید در سه سطح تصمیم

 صورت گیرد.

 مؤلفهاهمیت این دهندة  که نشان قرار دارددر جایگاه چهارم  332/3 نیز با کسب امتیاز «یاراض یکاربر و یکالبد عوامل»

ب افزایش سببالهای طبیعی  با  مقابلهوری در آ ریزی با مدیریت تاب و این نوع برنامه استمورد سنجش  یها مؤلفهدر بین 

. در همین شود یمطبیعی  ةدر زمان حادث نجاتدسترسی برای امداد و سهولت شهروندان و  ةضریب ایمنی فضاهای مورد استفاد

جز  )به سیسات زیربناییأباشد، هرچه همسایگی ت تر سادهمختلف دارای طرحی  یها یکاربرراستا، معیارهای کالبدی، هرچه 

معبر پایدارتر باشند، هرچه الگوی  ةرفته در بدن کار غیرمسکونی کمتر باشد، هرچه مصالح بهنقل( با کاربری مسکونی و  و حمل

باشد،  تر کنواختیچه توزیع جرم در نما  باشند، هر تر سادهو  تر متقارن، تر بسته، تر همگنباشد، هرچه نما  تر منظمبندی  قطعه

، باشد بهر، هرچه چیدمان و روابط در یک بافت باشد پذیر یبآسکمتر یک معبر  ةهرچه قدمت کاربری بیشتر باشد، هرچه بدن

مصالح از چوب بیشتر  بین آمدگی نماهای شهری بیشتر باشد، هرچه در که هرچه پیش  حالی . درشود یمپذیری کمتر  آسیب

 باشد، زله کمتر رعایت شدهزلبرابر سازی بنا در  چه تراکم ساختمانی بیشتر باشد، هرچه استانداردهای مقاوم ، هرشده باشداستفاده 

 (. 333: 2233 مرکز مقابله با سوانح طبیعی،؛ 31: 2233 )عزیزی، شود یمپذیری بیشتر  آسیب
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امتیاز  Expert Choice افزار نرمدر  مؤلفهخود اختصاص داده است. این   نیز جایگاه پنجم را به «یکارکرد عامل»

و در  شود محسوب میموضوع در شهر  نیتر مهمری در فضای شهری، . امروزه توجه به ایجاد تنوع کاربرا دارد 330/3

، مسائل و مشکالت کند یمکه نسبت فضایی کار بر فضای مسکونی و گردشگری غلبه  پهنة شهری واقعی نیز هر ةعرص

 ةدی هر پهنشاخص عملکر هاآنتنوع کاربری، پیوند یا ارتباط فضایی بین  ،رو . از ایندینما یم رخمتعدد اجتماعی و فضایی 

، بافت یا یک هاآنمدی ارتباط فضایی بین اهمراه با ناکار ها یکاربرخوردن تعادل و نسبت  هم در صورت به ؛شهری است

. اند کارگاهی و صنعتی شواهدی از این دسته یها پهنه .کند یمسوی فرسودگی میل  و به شود یممشکل شهری دچار  ةپهن

باشند، هرچه خدمات شهری در یک بافت بیشتر و  سازگارتر ،ر با کاربری مسکونیهمجوا یها یکاربر، هرچه این با وجود

حال، این عامل نیز  (. با این21: 2233 )قنواتی، ابدی یمپذیری کاهش  باشد، آسیب تر امنلحاظ کارکردی  هرچه بافت به

 . استه ریزی کاربری اراضی در مقابله با حوادث غیرمترقب اهمیت دوچندان برنامه دهندة نشان

، توزیع و تولید انواع مؤلفهاست. در این  333/3 محیطی واقع شده است که امتیاز آن در جایگاه ششم نیز عامل زیست

مهاجرت ساکنان، توقف نوسازی و درنتیجه  ،کیفی بافت شهری یها ارزشکاهش سبب در زمین و هوا  ها یآلودگ

 بنابراین ؛شود یمفرسودگی بافت 

  در زمان زلزله با مشکل  ،در بافت امکانات بهداشتی و خدمات مربوط به آن دچار مشکل باشداگر در شرایط عادی

 .استاهمیت حائز بنابراین توجه به این موضوع بسیار  ؛بود درو خواه اساسی روبه

 فرسوده که  های بافتبنابراین در  ؛دنکن میان دمحیطی در هنگام بحران شرایط خطر را دوچن زیست های آلودگی

این  در هنگام زلزله ،سطحی است های آبسیسات روبنایی و زیربنایی مناسب ازجمله سیستم دفع أقد تفا

 د بود. نزا خواه بسیار مشکل ها آلودگی

 (2231 ثانی، یی)ضیا یابد میپذیری افزایش  آسیب ،فضای سبز در بافت کمتر باشد ةهرچه سران. 

چه جمعیت بیشتر باشد،  که مواردی مانند هر قرار دارداه هفتم در جایگ 332/3 نیز با کسب امتیاز «یتیجمع عامل»

چه تراکم جمعیت بیشتر باشد، هرچه تعداد کودکان، افراد مسن، زنان و معلوالن بیشتر باشد و هرچه تراکم خانوار در  هر

پذیری کمتر  آسیبچه متوسط بعد خانوار کمتر باشد،  ولی هر یابد؛ افزایش میپذیری  آسیب ،واحد مسکونی بیشتر باشد

تا تلفات  استحاصل از زلزله  یها بیآسریزی در کاربری اراضی برای کاهش  نیازمند برنامهعامل این  ،بنابراین. دشو یم

 مالی و جانی کمتری در پی داشته باشد.

و  اردرا در اختیار دجایگاه هشتم  است کهدر این پژوهش  شده ارزیابی یها مؤلفهنیز که یکی از  «فرهنگ عامل»

در شرایط ویژه  بهثیرگذاری آن أبرای حفظ آن و ت ؛خصوص در شرایطی مانند زلزله دارد بسیار زیادی در محالت و به ریتأث

، سنجش یا دورهمانند افزایش تعامالت اجتماعی، تقویت حس اجتماع، شرکت در رویدادها و مراسم  یعوامل ،بحرانی

 تر همگونلحاظ فرهنگی  هرچه جامعه به ،ی در بافت و درنهایتگفرهناجتماعی و  یها یناهنجاررضایتمندی، کاهش 

ریزی برای مخاطرات غیرمترقبه لحاظ  ( که باید در نوع برنامه233: 2231 )طاهرخانی، ابدی یمپذیری کاهش  باشد، آسیب

 رساند.بهای حاصل از این نوع حوادث را به حداقل ممکن  شود تا بحران

ارتباط  با مؤلفه. این را دارد 331/3امتیاز  Expert Choiceافزار  اساس نرم و بر است «یاجتماع عامل» مؤلفهنهمین 

 دلبستگی به مکان مبتنی بر مشارکت مردم در محیط .است مرتبطمثبت و احساس رضایت روحی افراد با محیط کالبدی 

در هر محیط،  (.2333، گرانید و ارکوسم) دانند یمتر از کالبد  که برخی حتی آن را مهم استمیزان تعامالت فرهنگی  و

 یها نقشو افراد براساس توقعات، هنجارها و است اساسی عاملی مهم و ارتباطات اجتماعی  ،در شرایط عادی و بحرانی

حتی ممکن  و ن با هم عاملی قوی برای حضور افراد در یک محله استاصمیمت ساکن .ابندی یممعین خود، به آن اشتغال 
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، مذهب، یتلحاظ طبقه، قوم که در آن، افرادی با خصوصیات مشابه آنها بهباشند  ییها مکانوجوی  جستاست افراد در 

بنابراین همگن بودن . تربیت کودکان و نژاد مشابه حضور دارند ةگروه اقتصادی، الگوی زندگی، تحصیالت، درآمد، نحو

(. همان) ثیرگذار استأاز سانحه بسیار تپس ط رسانی در شرای عاملی قوی در محالت فرسوده است که در کمک ،افراد

، وجود امنیت روحی و جسمی ها تیفعالمانند صمیمت و میزان تماس افراد، میزان مشارکت افراد در  یعوامل ،هرحال به

 از سانحه خواهد شد. پس ة مورد بررسیپذیری منطق کاهش آسیبسبب  ه،در محل از سانحه و وجود هویت مکانی پیش

. در این عامل، فرسودگی در تصور ذهنی را کسب کرده است 330/3که امتیاز  است «عامل ادراکی» همؤلفدهمین 

محصول تلقی و برداشت تصویر ذهنی بنا یا گستره است. در گذر زمان، با ایجاد تحول در محیط انسانی، اجتماعی و 

از دست  ،را با نیازهایی که در خدمت آن استبدون تغییر تاریخی در انتظار امروز، تناسب خود  بافت، ،یعیطب ،یاقتصاد

رسانی در هنگام سانحه  کمک ،باورهای فرهنگی و اجتماعی قوی داشته باشند ،ن بافت فرسودهااگر ساکنیقین،  به. دهد یم

ن، افزایش باورهای فردی و اجتماعی، امانند تقویت معنایابی ساکنمواردی  ،حال هر . بهدهد یمپذیری را کاهش  آسیب

پذیری و تلفات  کاهش آسیب تأثیر بسزایی بر تواند یمساز و تقویت خاطرات جمعی  ویت حس مکان و عناصر خاطرهتق

 . داشته باشداز آن ناشی 

مورد  ةجایگاه را براساس نظر کارشناسان و خبرگان جامع نیآخرکه  است «کیتراف و نقل و حمل» ةمؤلف درنهایت،

، از ها مؤلفهدر بین خود رنگ  نیز با توجه به جایگاه کم مؤلفهگفت این  توان یمابراین بن ؛خود اختصاص داده است مطالعه به

به شرایط  و آوری دارد حیاتی از نظر مدیریت تاب یها انیشرخصوص  دسترسی به ةکه شبک برخوردار است اهمیت فراوانی

؛ چراکه برقراری شرایط بهینه یابد میدوچندانی اهمیت  ،عادی جامعه مربوط است. بنابراین، در شرایط بحرانی ناشی از زلزله

در شرایط بحرانی پس از وقوع زلزله، حفظ  .شود یمکیفیت سطح زندگی  و افزایش مطلوبیتسبب در شرایط عادی جامعه، 

که با نظر گرفتن عواملی  طوری به ؛دشو یمنجات و تداوم حیات انسانی سبب وشد در معابر شهری  دسترسی و جریان آمد

 تر میمستقبیشتر باشد، هرچه معبرها  ها تقاطعچه تعداد  شده بیشتر باشد، هر چه نسبت سطح معبرها به سطح ساخته ند هرمان

چه نسبت عرض یک  ریزش، بهمن، آتشفشان و سیل باشد، هر ارتباطی کمتر در معرض روانگرایی، سنگ ةچه شبک هر، باشند

 ،(11: 2233 داشته باشد )مسائلی، ها گسلارتباطی انطباق کمتری بر  ةشبک باشد، هرچه تر متناسبآن  ةمعبر به ارتفاع بدن

ولی هرچه  ؛ابدی یمپذیری کاهش  (، آسیب01 :2232 طلب، شهری بیشتر باشد )شادی یها یکاربربه  ها یدسترسهرچه تعداد 

 .یابد افزایش میارتباطی  ةشبک یریپذ بیآسدر مسیر ارتباطی بیشتر باشد،  ها پلتعداد 

Expert Choiceرزیابیزیرمعیارهابااستفادهازا

قابل مشاهده  های بعدی شکلج آن در یه نتاکد شاقدام  Expert Choiceافزار  صورت مجزا در نرم هب ارهایمعریزبرای 

 یارهایمع ریمقایسات زوجی بین ز پس از ،دشو یمز مشاهده ین یافزار محاسبات نرم یج نموداریاز نتا که  گونه هماناست. 

ار یاوزان نهایی هر مع (،ییاز طریق روش مقدار ویژه )ارزش نهاها، اریرمعیز از یکق و مشخص شدن وزن نسبی هریتحق

 .شده است های بعدی ارائه شکلد که نتایج آنها در شتعیین 

و تعامالت  یا هدوربه مراسم  توان یم هان آ ةاز جمل اند؛ فرهنگی در این بخش از دو زیرمعیار تشکیل شده یها مؤلفه

 که زیرمعیار تعامالت اجتماعی در جایگاه نخست واقع شده است و امتیاز آن دهد یماجتماعی اشاره کرد. نتایج نشان 

 شکل)است  یا دورهآن نسبت به مراسم  تیارجحاهمیت و  دهندة و نشان قرار داردکه در جایگاه نخست  است3113/3

غیرمترقبه از اهمیت اساسی برخوردار  ةاربری اراضی در هنگام وقوع زلزله و حادثریزی ک . تعامالت اجتماعی در برنامه(3

این حوادث را به حداقل  تواند یم ،که تعامالت اجتماعی در بین اهالی یک منطقه در سطح باالیی باشد صورتی در ؛است
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 تر منسجمو  تر همگوناین تعامالت  ههرچ ،عبارتی ها را کاهش دهد. به ریزی در سطح کاربری ممکن برساند و نوع برنامه

چراکه این دو  ؛غافل ماند یا دوره . در کنار این نیز نباید از مراسمرساند میپذیری را تا حد امکان به حداقل  بیآس ،باشد

تا  دنو مدیریتی یکپارچه شو تر منسجمریزی  برنامه آمدنوجود  هبسبب د و درنتیجه نریزی را باال ببر سطح برنامه دنتوان یم

توجه خاصی بشود  ،فرهنگی و با توجه به زیرمعیارهای آن ةمؤلفباید به . بنابراین یابنداین حوادث در سطح بحران کاهش 

ریزی در زمان وقوع حوادث تدابیر  وع و چگونگی برنامهنیز تا بتوان در نتا بتوان آن را در سطح باالیی افزایش داد و 

 مالی به حداقل برسد. یها نهیهزکه تلفات و  اندیشیدخاصی 

 
 Expert Choiceافزارازنرمآمدهدستبهزیرمعیارهایفرهنگیونتایج.1شکل

مشارکت و  (: الفاستیند بازآفرینی و احیا دو نوع ابرای عامل مشارکت اهالی در فر شده نظرگرفته زیرمعیارهای در

نتایج متفاوتی  Expert Choiceافزار  عیارها براساس نرماین زیرم . هرکدام از(1شکل )ارتباطات و ب( سنجش و ارزیابی 

ولی سنجش و ارزیابی  ،را کسب کرده است 3222/3 افزار امتیاز نرم این که مشارکت و ارتباطات براساس طوری به اند؛ داشته

 بیانگرنخست است و سنجش و ارزیابی در جایگاه  ةمؤلفکه  دهد یماست و نتایج آنها نشان دست آورده  بهرا  3113/3 امتیاز

سنجش و ارزیابی در زمان  ةمؤلف رسد یمنظر  . بهاستاهمیت و میزان ارجحیت آن نسبت به زیرمعیار مشارکت و ارتباطات 

فرسوده در  یها بافتجمله  های شهری از زیرا نوع سنجش و ارزیابی کاربری ؛باشد داشته  وقوع حوادث اهمیت و ارجحیت

ها دارد، از اهمیت  پذیری بیشتری نسبت سایر کاربری رقبه آسیبتعه که در زمان حوادث غیرممورد مطال ةسطح شهر و منطق

شناخت بهتری از وضع جاری نوع  شود یمسبب ها  سنجش وضع موجود کاربری دلیل آنکه به است؛زیادی برخوردار 

 سان و مشارکت مردم ارتباط نزدیکی دارد.نوع مدیریت کارشنا او این امر بآید دست  هها ب و حتی نوع کاربری ها یزیر برنامه

 
زیرمعیارهایمشارکتاهالیدرفرایندبازآفرینیواحیا.6شکل

معیار در نظر  زیر 2به نوعی  مؤلفه. در این استاقتصادی  ةمؤلفریزی کاربری اراضی  برنامه یها مؤلفهیکی دیگر 

و عرضه و تقاضا اشاره کرد که در این زیرمعیارها، عرضه و  به ارزش زمین، درآمد توان یمن آ ةازجمل که گرفته شده است

. در ستها مؤلفهدیگر نسبت به  نآ تیاهمخود اختصاص داده است و بیانگر  به ها مؤلفهدر بین تقاضا جایگاه نخست را 

ا به یکی ه شده کاربریسبب ن از سوی دیگر وافز زمین از یک سو و تقاضای روز ةهای اراضی عرض ریزی کاربری برنامه

 سبب افزایش ها یکاربر یها یزیر و تقاضا و عرضه در برنامه تبدیل شوددر سطح شهرها  ها یزیر برنامه یها ضرورتاز 

بنابراین، و  ه استن منطقه با مشکل مواجه شدآزمین خوب برای ساکنان  ةتهی ،نتیجه و در شده استقیمت اراضی سریع 
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شده که این زیرمعیار براساس نظر  سببز اهمیت دوچندانی برخوردار است و ها در سطح شهر ا نوع پدیده مدیریت این

 . قرار گیردخبرگان جامعه در سطح باالیی 

نوع  ،پایین دارند ساکنان بافت فرسوده درآمد متوسط روبهبیشتر آنجاکه  درآمد ساکنان منطقه است. از ،دومین زیرمعیار

 شود یمچیدمان خاصی در سطح شهر سبب که نوع درآمد  طوری بهشود؛  میریزی در سطح منطقه با مشکل مواجه  برنامه

 دلیل هدیگر ب ةآنجاکه قیمت زمین و مسکن و غیره در سطح نواحی مختلف شهر از یک منطقه به منطق و همچنین از

در  ،وردندآ دست می هکه ب هایی کنیا مس ها نیزم شود یمسبب اقتصادی متفاوت است، -مشخصات محلی و اجتماعی

 .قدیمی را نداشته باشند یها بافتمرمت ساختمان و امکان از زلزله زیاد مقاومت نداشته باشند یا  خطرهای ناشیبرابر 

ریزان و شهرسازان باید به  نیز در جایگاه خود از اهمیت خاصی برخوردار است که سیاستگذاران و برنامه مؤلفهبنابراین این 

 ریزی داشته باشند. یریت و برنامهاین زیرمعیار توجه خاصی در حین مد

زیرمعیار درآمد و عرضه و تقاضا را تحت  ممکن است معیارزیر. این است آخرین زیرمعیار اقتصادی «ارزش زمین»

هر  ،قیمت اراضی و ارزش آن در سطح باالیی باشد ،که اگر در قسمتی از یک شهر طوری هب ؛خود قرار دهد ریتأث

افرادی که درآمد  شود یمسبب ساز کند و این امر  و امالک یا ساختطقه اقدام به خرید در آن من تواند ینمشهروندی 

که ارزش چندانی ندارند،  ییها نیزمدر  ،شان کمتر استبه این مناطق کوچ کنند و افرادی که درآمد ،دارندبیشتری 

یمت زمین در یک منطقه بستگی به زیادی را به همراه خواهد داشت. در حالت کلی، قخطرهای د و این امر نسکونت گزین

 یها بازتاباین امر  ،نتیجه ارزش یک زمین را زیاد یا کم کند و در مکن استمارزش آن دارد و تغییر در قیمت آن 

ریزی و مدیریت آن  ، برنامهها بافتدر این بین باید نوع بنابراین د. خواهد کرفرسوده ایجاد  یها بافتدر اقتصادی زیادی را 

از زلزله ناشی های  مردم و شهروندان دسترسی یکسانی به اراضی داشته باشند تا خسارت ةکه همشود طراحی  یصورت به

 فرسوده در حداقل ممکن باشد. یها بافتموارد در دیگر و 

 
زیرمعیارهایاقتصادی.7شکل

خدمات »: یکی شده استزیرمعیار اصلی در نظر گرفته دو محیطی نیز  معیار اقلیمی و زیستدر این پژوهش، برای 

در جایگاه نخست و زیرمعیار  3113/3 و فاضالب با کسب امتیاز آبآلودگی  «.و فاضالب آب یآلودگ» دیگری و «بهداشتی

اساسی  یها مؤلفه. آلودگی آب و فاضالب از (3شکل )قرار دارد در جایگاه دوم  3222/3 خدمات بهداشتی با کسب امتیاز

 ،های فرسوده بافتدر چراکه  ؛رخوردار استفرسوده از اهمیت خاصی ب یها بافتدر است و اضی های ار ریزی کاربری برنامه

 بودن نییپا، همچنینضعیف است.  ها بافتخدمات در این نوع  عرضةموارد در سطح پایینی قرار دارد و دیگر نی بهداشت و یما

 فاضالب دفع سیستم ای، حاشیه  های بافت و ها محدوده با فرسوده های بافت همجواری ،معابر ةشبک یریپذ نفوذ بیضر

 وسائط تردد برای مشکل ایجاد و فرسوده های بافت به متصل اصلی معابر بودن عرض کم سنتی، صورت به فرسوده های بافت

 .شود می محسوب فرسوده بافت فیزیکی و کالبدی های آسیب ازجمله رهاشده ةمتروک فضاهای وجود هوا، آلودگی تشدید و نقلیه

ایجاد و حوادث غیرمترقبه خطرها ناپذیری در هنگام بروز  خسارت جبران ،فرسوده یها بافتاین عوامل در ممکن است  ،نتیجه در

 .شودپایدار هموارتر  ةسمت توسع تا رسیدن شهر بهشود باید پیوند شهر با طبیعت حفظ  ها بافتبنابراین، در این نوع  کنند.
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محیطیزیرمعیارزیست.1شکل

 شهرهای در کترافی معضل. مشکالت مربوط به است «ترافیک» ،فرسوده یها بافتگذار در  ریتأث یها مؤلفهیکی از 

 هجامع گسترش با امروز و  شده بنا های دور گذشته از هک شهرهایی زیرا ؛است ردهک پیدا بیشتری نمود ،مانند قزوین یبزرگ

از  قدیمی های بافت درویژه،  به .دارند جایی جابه نظام و نقل و حمل ةینزم در بیشتری شکالتم اند، ردهک پیدا وسعت بشری

 التکمش ،اساس این. براست نشده گرفته درنظر شهرنشین جمعیت افزایش روبه روند برای مناسب فضایی ابتدا همان

 توجه با شهری ةفرسود تباف .دکر بررسیباید  شود، می یاد فرسوده بافت به از آن هک و فرسوده قدیم بافت در را یکترافی

عرض ها و مشکالتی نظیر  با چالش که این نوع بافت چرا ؛ستشهرها امروزی معضالت از یکی ،خود کارگانی رشد به

نیز ریزی شهری  مشکالت زیادی در مدیریت و برنامهسبب ایجاد که  سترو و حتی نوع دسترسی روبه هاها و تعداد آن راه

نوع ج( ها و  تعداد راه ب( ها، عرض راهالف(  :رمعیار اصلی در نظر گرفته شده استسه زی ،مؤلفه. در این شده است

 3233/3 ها با امتیاز عرض راه قرار دارد ودر جایگاه نخست  3002/3 ، نوع دسترسی با کسب امتیازمیاندر این  .دسترسی

فرسوده که احتمال  یها بافت در ین. بنابرا(3شکل )است ها در جایگاه سوم  تعداد راه ،نهایت در جایگاه دوم و در

، و نوع معابر توجه خاصی شود ها شبکهباید به سطح بیشتر است، مناطق  یها قسمتآنها نسبت به دیگر پذیری  بیآس

که موجب  هستندو معابر دسترسی  ها شبکهکمبود و ناکافی بودن سطح دچار  ،مورد مطالعه یها بافتبیشتر  ضمن آنکه

 .باشندهای زیادی مواجه  هنگام وقوع زلزله با چالش شود این مناطق در می

 
زیرمعیارهایترافیک.3شکل

ها در سطح  ، پایداری، کارایی و برابری توزیع خدمات و فعالیتهفرسود یها بافت در یشهر نیزم یهدف از مطالعات کاربر

 هب زمینتخصیص  زمینةگیری در  تصمیم. های محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است ایجاد تعادل در برنامه و شهر

باید مورد  زمینزیادی متأثر از نیروهای اقتصادی است. معیارهایی که در ارتباط با مطالعات کاربری  ةهای گوناگون، تا انداز فعالیت

توجه قرار گیرد، شامل جامعیت، عمومیت، وضوح، پایداری، سهولت، سودمندی و حساسیت نسبت به درک ماهیت این مطالعات 

اصولی توزیع  کامالًصورت  ها به باید کاربری مؤلفهدر این نوع  .ریزی کاربری زمین است در شناخت، تجزیه و تحلیل و برنامه

معیار کالبدی و کاربری اراضی استفاده  ةمؤلفچهار زیرمعیار برای  ،حال هر های ناسازگار پرهیز شود. به د و از تداخل کاربریشون

بندی، تراکم ساختمانی و فضای باز اشاره کرد. در  های همجوار، الگوی قطعه به کاربری توان یمها  این زیرمعیار ةجمل از ؛شده است

فرسوده از اهمیت خاصی  یها بافتفضای باز در  دهد یمکه نشان قرار گرفته ضای باز در جایگاه نخست ف ،ها بین این کاربری

اسکان موقت ممکن است  ،هنگام وقوع حوادث ناگوار و غیرمترقبه بهاین نوع فضا ی فرسوده، ها بافتدر زیرا  ؛برخوردار است

http://roostapedia.com/index.php?title=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://roostapedia.com/index.php?title=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://roostapedia.com/index.php?title=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
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شهر  ةفرسود یها بافتکه در درون صورت گیرد فضاهای بازی ی ریزی خاصی برا باید مدیریت و برنامهبنابراین  .خوبی باشد

 .کردبهینه  ةقع ضروری از آن استفاداتا بتوان در مو سازی نشود و گونه ساخت هیچتا روی این فضاها   قزوین وجود دارد

ریزی کاربری  امهدر نظام برن قرار دارد. در جایگاه دوم 3312/3 که با امتیاز است «های همجوار کاربری» مؤلفهدومین 

فرسوده، معابر و... مشخص  یها بافتمسکونی  یها پهنهها در  اراضی باید اصول و همجواری مجاز و غیرمجاز کاربری

نشانی، بیمارستان،  آتشمانند فضای سبز و باز،  یهای مثال کاربری برای ؛دنواجد شرایط در آن قرار گیر یها تا کاربریشود 

برق و ایستگاه ، پمپ گاز، نیبنز پمپمانند  یهای ها با کاربری و این کاربری ندگارهای ساز ربریکا ءهای روباز جز گپارکین

 . آیند کار می بهقع بحرانی اهای همجوار در مو ند. کاربریی ندارمرتبه سازگار های بلند ساختمان

خاصی برخوردار است و  فرسوده از اهمیت یها بافتهای اراضی و  نیز در کاربری «بندی الگوی قطعه»زیرمعیار 

با تمایز قائل شدن میان  ،حال هر . بهقرار دارددر جایگاه سوم این زیرمعیار ، در بین زیرمعیارها یادشدهافزار  براساس نرم

ناسازگاری نوع فعالیت و مانع اشتباه در تشخیص سازگاری  توان یمفعالیت و عملکرد و بسنده نکردن به کاربری زمین، 

 حائز اهمیت خاصی استزلزله وقوع هنگام  بهزمین  ةنوع قطعهای فرسوده،  بنابراین، در بافتزمین شد.  ةعملکرد آن قطع

شود ریزی و مدیریت آن لحاظ  فرسوده باید در هر نوع برنامه یها بافتو سیستم مدیریت پایدار این نوع قطعات در سطح 

 کرد.  استفاده صحیح نحو از آن بهقع ضروری اتا بتوان در مو

یا  ها محلهدر تراکم ساختمانی زیاد . است 3333/3 امتیازبا  «تراکم ساختمانی» ،مؤلفهزیرمعیار در این  نیآخر

با را کار امدادرسانی در مواقع بحرانی،  نکته و این داردتراکم جمعیت را در پی  شک بی ،فرسوده یها بافتاز  ییها قسمت

این مشکل دوچندان  ،استآنها کمتر از حد استاندارد معابر عرض  که ییها محلهخصوص در  هب کند؛ میمشکل مواجه 

، اقدام به استشهرسازی استاندارد آنها کمتر از حد معابر که عرض  ها محلهبیشتر سفانه امروزه در أو مت شود می

ها  کاربریگر دیو سازگاری کمتری با  استساز  و ن و مقررات ساختیانوکه برخالف ق شده استسازهای بلندمرتبه  و ساخت

 .(23شکل )آورد  میهمراه  مشکالت زیادی به ،نتیجه و دردارد 

 
زیرمعیارهایاراضیزمین.52شکل

 «اجتماعی» ةمؤلف، گنجد میفرسوده  یها بافتریزی کاربری اراضی در  برنامه ةحیط که در ییها مؤلفهاز  گریدیکی 

نظر گرفت که  درتوان  را می «اهمیت هویت»و  «امنیت روحی»، «میزان مشارکت»معیار  نیز سه زیر مؤلفه. در این است

در بین  نآ تیاهم دهندة نشان قرار دارد کهدر جایگاه نخست امتیاز  3022/3با  «میزان مشارکت»در بین این زیرمعیارها، 

چراکه بدون  ای دارد، اهمیت ویژهزیرا بخش میزان مشارکت شهروندان با مدیران  ؛(22شکل )است اجتماعی  یها مؤلفه

 ،صورت مشارکت شهروندان . درشود میبا مشکل زیادی مواجه  تیریمدریزی و  مشارکت شهروندان نوع برنامه

چراکه شاید  ،اهمیت زیادی است کاهش حائزو این رسد  میممکن کمترین حد اقتصادی، اجتماعی و... به  یها بیآس

 افراد زیادی مشارکت نداشته باشند یا بالعکس. 

فرسوده در بین  یها بافتهویت  ،مؤلفه. در این است «اهمیت هویت» ،مؤلفهشده در این  نظر گرفته زیرمعیار دردومین 

، ها ارزش بیانگرجامعه،  تیهو ةنشان نیتر یاصلو  نیتر شاخص، فرسوده یها بافتزیرا هویت دارد؛ ساکنان جایگاه خاصی 



 211...یشهرۀفرسودیهادرمواجههبازلزلهدربافتنیزمیکاربریزیربرنامه

 ها و همچنین این نوع بافت اند سرشار از هویت ها بافتاین نوع دلیل، همین  . بهستها بافتی در این نوع هنجارها و روابط انسان

 از بین نرود. نهاکه هویت آای مرمت و بازسازی شوند  گونه بهباید  و دارنددیگر حوادث استحکام ضعیفی در برابر زلزله و 

. امنیت روحی نیز در این داده استخود اختصاص   قرار دارد که جایگاه سوم را به «امنیت روحی» مؤلفه، در کنار این

 ،دوام فرسوده و کم یها سقفزندگی در زیر  شک بیاز اهمیت خاصی برخوردار است.  ،با توجه به جایگاه خود ها بافتنوع 

آرامش و امنیت خاطر مردم و مسئوالن را درپی  ،همواره با بیم و هراس همراه است و اصالح و بازسازی بناهای قدیمی

در امنیت روحی  بنابراین، تأمین. شود میمنجر به خالی شدن جمعیت  ها بافتنبود آسایش و امنیت روحی در  چراکه ؛دارد

 .دارددرپی نیز و غیره را  ها بافتسازی بازو افزایش میزان مشارکت،  شود یم  بافتآن موجب سرزندگی در هر بافت، 

 
اجتماعیهایزیرمعیار.55شکل

. در این شود بررسی میشهر  ةفرسود یها بافتریزی کاربری اراضی در  بخشی از برنامه بةمثا نیز به «کیاعامل ادر»

 113/3 با کسب امتیاز «حس مکان»است. نظر گرفته شده  در «باورهای فردی»و « حس مکان»ه نیز دو زیرمعیار مؤلف

. همچنین، شود را سبب می ریافزایش میزان مشارکت شهروندان در امور شه و (23شکل )قرار دارد در جایگاه نخست 

 شهر، یمعنو بعد به باید یریز برنامه هر در وست شهرها در یریز برنامه یبرا زیرساختی و مکان،الزمه به تعلق حس

 متوجه را تأکید بیشترین منظور،  برای این و یابند تکامل تر شدن انسانی سمت به شهرها تا داد اهمیت نیز ،مکان روح یعنی

 بیشتر در متأسفانه .کند یم( فرسوده یها بافت در ویژه هب) یشهر محالت ناساکن در مکان به تعلق میزان

 کمتر شهر اجتماعی مسائل، پذیرفته صورت فرسوده یها بافت در خصوص  به و ایران یشهرها در که ییها یزیر برنامه

 .شود می احساس ها این نوع بافت هویت رفتن ازبین خطر و است شده گرفته درنظر

تعلق به احساس . استفرسوده  یها بافتشهروندان در  اتاعتقاد ء. باورها نیز جزاست «فردی هایباور»دومین عامل 

 فرد از محیط سکونت خود دارد. هر که استبازتابی از باورها و اعتقادات شخصی فرد  ها بافتاین نوع 

نیز سه زیرمعیار  مؤلفهی فرسوده است. در این ها افتبریزی کاربری اراضی در  ی برنامهها مؤلفهیکی از « معیار جمعیتی»

ی فرسوده، عامل مهمی ها بافتگیرد. معیار جمعیتی در  ی سنی و جنسی قرار میها گروهاصلی بعد خانوار، تراکم جمعیتی و 

فات انسانی و مالی چقدر تراکم، بعد خانوار و... زیاد باشد، تل ی فرسوده هرها بافتاست که باید درنظر گرفته شود؛ چراکه در 

های  گروه ها بافتشود. در این نوع  قدر تراکم افراد و بعد خانوار کمتر باشد، تلفات انسانی و مالی کمتر می شود و هر بیشتر می

 (.22یابد )شکل  سن افراد بیشتر باشد، تلفات افزایش می قدر هر ها بافتاند؛ زیرا در این  سنی نیز حائز اهمیت

 
ارهایادراکیزیرمعی.52شکل
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زیرمعیاریجمعیتی.59شکل

خدمات شهری،  :معیار است زیر 1شامل که  استدر این پژوهش  شده بررسی یها مؤلفهیکی از  «معیار مدیریتی»

موقع و مشارکت شهروندان. در بین معیارهای مدیریتی، نظارت بر قوانین در  هعمرانی، نظارت بر قوانین، اجرای ب یها تیفعال

ریزی یا  این نظارت در بخش برنامهست. ها گزینهدیگر ت آن نسبت به حیان ارجمیز دهندة و نشان قرار داردنخست جایگاه 

همراه مشارکت  نظارت بهدر این میان، چندان کند.  دو یا نهیزمموفقیت کار را در هر  ممکن استریزی دیگر  هر نوع برنامه

موفقیت بیشتری  ،شهری ةصورت فعال و مستمر در قالب مدیریت یکپارچ هزیرا مشارکت مردمی ب ؛بیشتری دارد ریتأثمردمی 

 . خواهد بودکمتر آن موفقیت  ،در امر نظارت یصورت نادیده گرفتن مشارکت مردم  دربنابراین، . داردهمراه  به

ری به شه یها بافتبیشتر . این زیرمعیار در حال حاضر در است «خدمات شهری» ،مؤلفهسومین زیرمعیار در این 

توزیع و تخصیص منابع و خدمات  ةنحو .ل شده استتبدیریزان و مدیران شهری  برنامه یها دغدغهترین  یکی از مهم

شهری  ةبرحسب نیازهای جامع ، عادالنه وهای فرسوده خصوص در بافت در سطح مناطق مختلف شهر بهباید شهری 

که این دسترسی ناعادالنه باشد،  صورتی د و درنداشته باشبه آنها دسترسی یکسانی  ها بافتاین قشرهای  ةباشد تا هم

ناگواری در سطح این  ةکه حادث شود یمو این امر زمانی بیشتر نمایان  شوند یماین خدمات محروم قشرهای زیادی از 

در  ویژه در سطح شهر اهمیت خاصی به نآ عیتوز ةنوع دسترسی به خدمات و نحودلیل،  همین صورت گیرد. به ها بافت

صورت  مردم بهقشرهای  ةشکلی باشد که هم ها و چیدمان آن باید به ریزی کاربری زمان زلزله دارد و بنابراین، نوع برنامه

 باشد. برقرار سطح شهر  ةنوعی عدالت فضایی در هم یکسان به آن دسترسی داشته باشند و به

 یها بافتریزی که در سطح  . هر نوع برنامهستها مؤلفهچهارمین زیرمعیار در بین  در جایگاهنیز  «موقع هاجرای ب»

موقع شود. در صورت تعویق در  موقع باشد تا اثرگذاری برنامه به ، باید اصولی و بهردیگ یمها صورت  فرسوده یا کاربری

 . یابد میریزی کاهش  کارایی برنامه ،و درنتیجهشود  میو اثرگذاری آن کمتر  یابد افزایش می هزینه ،برنامه

 آخرچه این زیرمعیار در جایگاه  خود اختصاص داده است. اگر جایگاه را به نیآخر مؤلفهدر این  «عمرانی یها تیالفع»

 ،ردیگ یمصورت  ها بافتعمرانی که در سطح این  یها تیفعال نحو خاصی توجه شود، ممکن است به آن بهاگر ، واقع شده

هنگام وقوع  به ،نتیجه و در افزایش یابد، ردیگ یمصورت  ها افتبکه در سطح این  یها مرمتوسازها یا  استحکام ساخت

 .(20شکل )رخ نماید را  بیآسزلزله یا حوادث دیگر کمترین 

ریزی کاربری اراضی  ی فرسودة شهری، در برنامهها بافتیکی دیگر از معیارهایی است که در « عامل کارکردی»

های سازگار و هماهنگ با  گیرد: کاربری نیز دو زیرمعیار قرار می فهمؤلمواجه با زلزله درنظر گرفته شده است. در این 

 ها یکاربرواقع، ابتدا  ی ناسازگار صنعتی در بافت مسکونی هستیم و درها یکاربرزمینه. در محلة شکوفة شمالی، شاهد 

کرد،  ی فعالیتی تغییر میپذیر بودن این منطقه، باید الگو صنعتی بوده و بعد محله مسکونی شده است و با توجه به مهاجر

 (.21اگرچه زمینه صنعتی بوده است )شکل 

ی ها مؤلفهبا توجه به موارد یادشده، شکوفة شمالی و شکوفة جنوبی دو محدودة مورد بررسی در این پژوهش بوده و 

ه از آمد دست ی پژوهش و نتایج بهها افتهشده در این محله ارزیابی شده است. بنابراین، با توجه به ی سنجش
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گیرد و شکوفة شمالی  ، شکوفة شمالی در جایگاه نخست و شکوفة جنوبی در جایگاه دوم قرار می Expert choiceافزار نرم

نسبت توافق براساس  21ریزی و مدیریت بعد وقوع زلزله است. همچنین در شکل  بهترین مکان از لحاظ برنامه

 ها دارد. ت که حکایت از سازگاری الزم در قضاوتشده اس برآورد 33/3برابر   Expert choiceافزار نرم

منظور بررسی اثر  های حساسیت به مجموعه تحلیل، ییگرایانه بودن نتایج نها واقع میزانبررسی  در گام بعدی، برای

که نتایج نهایی آن در نمودار تحلیل حساسیت  گرفتانجام  ها نهیبندی گز ر وزن معیارها )ارجحیت( بر رتبهدتغییرات 

  .دشو یم( مشاهده 23شکل )

 
زیرمعیارهایمدیریتی.54شکل

 

زیرمعیارهایکارکردی.51شکل

 
  Expert choiceافزاراساسنرمشمالیوجنوبیبرةنتایجشکوف.56شکل



 ینمودارتحلیلحساسیتدوبعد.57شکل
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گیرینتیجه
تنها خود از  هدیگر عناصر شهری ن عبارت به ؛ردیپذ یم ریثتأصورت یک سیستم از آن  ، شهر بهدهد یمروی  یا زلزلهوقتی 

 آنهاقرار داده یا از  ریتأثرا تحت دیگر ناصر شهری ع ،، در عمل متقابل سیستمیشوند یم متأثرآثار جانبی آن دیگر زلزله و 

اع بیشتری از عناصر تحت گذاری یکی از عناصر شهری بیشتر باشد، تعداد و انو ریتأث ةهرچه میزان و نحو .دنریپذ یم ریتأث

با  یها مکانبه  جمعیتیمناطق  لحاظ حائز اهمیت است که نیمسئله به ااین  ،درواقع قرار خواهند گرفت. ریتأث

که منجر به افزایش اشاره کرد به برخی از عواملی  توان یمشده  توجه به موارد تشریح با .شوند میشناخته زیاد پذیری  خطر

 ،یررسمیغ یها سکونتگاه عیسر ةتوسع، یشهر ةنشد یزیر برنامه ةتوسع ت،یجمعزایش روزافزون اف: دنشو یمپذیری  خطر

 یتالش برا یشهر زانیر برنامه فیاز وظا یکی، بنابراین و....سازگان  بوم شیفرسا ن،ینش آپارتمان مناطق یتیجمع زیسرر

. آنچه کند حفظتأمین و در آن را و سالم است که سالمت شهروندان ساکن  منیآرام، ا یطیشهر به مح لیتبد

خواهد بود  یزیآن چکنندة  تعیین، دهند یمانجام  یعیطب یایاز وقوع بال شیو شهروندان پ یشهر رانیمد زان،یر برنامه

 ندر دست مسئوال قدرتمند یابزار مثابة به یاراض یکاربر یزیر برنامه ،انیم نیدر ا .دهد میرخ  ایاز وقوع بال پس که

 .است یجوامع شهر یآور تاب شیدر افزا یمهم عامل ،یشهر

آوری زلزله در محالت فرسوده  ثری در مدیریت تابؤکه عوامل م دهد یمنشان پژوهش از این آمده  دست بهنتایج 

محیطی، عامل  عامل اقلیمی و زیست عامل کالبدی، عامل ترافیکی، عامل انسانی، عامل مدیریتی، که شاملدارد وجود 

ریزی و مدیریت زلزله  امکان برنامه ،آن یها شاخصو یادشده جه به موارد توکه با  استل مشارکت اهالی اقتصادی و عام

و تمامی  یستنزیرا عوامل نامبرده محدود به منطقه و محیط خاصی  ؛فرسوده در سطح جهانی وجود دارد یها بافتدر 

که آغاز هر دو اقدام پیش از  دو نوع اقدام الزم است ،عواملاین . برای عملیاتی کردن شود یمفرسوده را شامل  یها بافت

 :وقوع زلزله است

 ؛مدت و فوری اقدامات کوتاه .2

 .مدت مدت و بلند اقدامات میان .3

 موارد ضروری است: ای پارهذکر  ،دو نوع اقداماین با توجه به 

 مدیریت عوامل انسانی 

 ناتوان ساکناقتصادی و در  های سیاستپذیر با  آسیب های بافت یاحیا 

 از وقوع زلزله  پیش و پسآمادگی شهروندان با هدف مشارکت محلی  های کالس 

  ارتباطی و توجه به سطح کمی و کیفی آن های شبکهبررسی 

  و برآورد اقتصادی آن پیش از وقوع زلزله ها آسیببررسی 

  آن با توجه به برآورد جمعیتیحیاتی در سطح بافت و تعداد  های کاربریو توجه به  ها کاربریتوجه به سازگاری 

 با توجه به شرایط وقوع زلزله دائمی عمومی رسانی آگاهی 

  پذیر  آسیب های بافتریزی جمعیتی در  جمعیتی و برنامه مجمعیت، تراک ةبه مقولمسئوالن توجه 

 تقویت حس مکان و هویت برای توجه افراد به محیط زندگی و افزایش حس مشارکت محلی 
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