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 چکیده

به عبارت دیگر عناصر شههری تتنهها دهود از زلزلهه و     . پذیرد یم یرتأث، شهر به صورت یک سیستم از آن دهد یمروی  یا زلزلهوقتی 

 یرتهأث  هها  آنقهرار داد  و یها از    یرتهأث ، بلکه در عمل متقابل سیستمی سایر عناصر شههری را تته    شوتد یم متأثرسایر آثار جاتبی آن 

قهرار   یرتهأث گذاری یکی از عناصر شهری بیشتر باشهد، تدهداد و اتهوای بیشهتری از عناصهر تته         یرتأثمیزان و تتو   هرچه .پذیرد یم

ذار در تاب آوری باف  فرسود  در مقابل زلزله در متله عبدل اباد منطقه تاثیرگ یها مؤلفهاین مقاله به بررسی میزان . دواهند گرف 

و اسنادی استفاد  شد  اسه  و   یا کتابخاتهو از مطالدات  باشد یمتتلیلی -روش پژوهش در این مقاله توصیفی. شهر تهران اس  91

حاکی از آن اس  که روش فدلی مدیری  بافتهای فرسود  کارایی الزم برای مواجهه  یجتتا .به تتلیل پردادته اس  FAHPمدل با 

پذیرفته از کاربری زمین شهری در  یرتأثبیشتری تسب  به سایر عوامل  یرتأثبا زمین لرز  را تدارتدو عوامل مدیریتی در سطح متالت 

 دیریتی، اقتصادی و مشارک  اهالی در فرایند بازآفرینی و احیها که عامل م دهد یمتشان  حاصل از مدل های یافته .هنگام زلزله دارتد

در بهین   هها  مؤلفهه و تشهاتگر اهمیه  ایهن     اتهد  شهد  اول تها سهوم واقه      های یگا جادر ( 54995)و ( 54990)، (549.0)به ترتیب امتیاز 

ها با استفاد  از ترم افزار فوق، بین عبدل آباد و زیر مدیار ها مؤلفههمچنین در این پژوهش با توجه به . باشد یممورد مطالده  یها مؤلفه

بدد از وقهوی   ریزی آباد شمالی در جایگا  تخس  واق  گردید و براین اساس بهترین متدود  از لتاظ برتامه عبدل شمالی و جنوبی،

 .مدیری  و ساماتدهی شود تواتد یمزلزله 

 ، محله عبدل آباد شهر تهرانزلزله فرسوده، بافت اوری، تاب ،ریزی برنامه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

را بورای   ییهوا  حو  مخرب طبیعی روبرو بوده است، بدین ترتیب همیشه سعی نمووده راه   های یدهپدبشر از دیرباز با 

گذشته بدسوت آموده، نشوان دهنوده ایون       یها زلزلهکه از  یا تجربه ها یدهپداز بین این . پیدا کند ها یدهپدمقابله با این 

، هنگوا  زلزلوه مقاوموت    انود  کورده که در طراحی و اجرا، اصول مهندسی را رعایت  ییها سازهو  ها ساختماناست که 

فاجعه انسانی را رقم زد، لیکن کوال  در  بزرگوی بوود کوه      به عنوان زلزله بم گرچه. دهند یمخوبی از خود نشان 

کمتورین تخریوب و   . انود  شوده ندسوی سواخته   که با بتن مسلح و فوالد مطابق اصول جدید مه ییها ساختماننشان داد 

فرسووده، و یوا    یهوا  ساختمانو  اند داشتهشده رتبه دو  در تحم  حرکات زلزله را  سازی قدیمی مقاو  یها ساختمان

همجووار، قطو     یهوا  سواختمان جدید فاقد استحکا ، بی درنگ تخریب شده و باعث ایجاد ضوربه بوه    یها ساختمان

انوداختن تخلیوه    یرتأخآتش سوزی، مسدود نمودن مسیرهای دسترسی و کمک رسانی و به تاسیساتی، ایجاد  یها لوله

 .شوند یمافراد 

به عبوارت دیگور عناصور شوهری نتنهوا      . پذیرد یم یرتأث، شهر به صورت یک سیستم از آن دهد یمروی  یا زلزلهوقتی 

 یرتوأث ، بلکه در عم  متقاب  سیستمی سایر عناصر شوهری را تحوت   شوند یم متأثرخود از زلزله و سایر آثار جانبی آن 

گذاری یکی از عناصر شوهری بیشوتر باشود، تعوداد و      یرتأثمیزان و نحوه  هرچه .پذیرد یم یرتأث ها آنقرار داده و یا از 

 .قرار خواهند گرفت یرتأثانواع بیشتری از عناصر تحت 

 زیسورر  ،یررسوم یغ یهوا  سوکونتگاه   یسور  ی توسوعه نشده شهری،  زییر برنامهتوسعه ی ت،یجمعافزایش روزافزون 

  یتوالش بورای تبود    شهری زانیبرنامه ر فیاز وظا یکیلذا......و ستمیاکوس شیفرسا ن،یآپارتمان نش مناطق یتیجمع

 رانیمد زان،یآن چه برنامه ر. کند و سالم است که سالمت شهروندان ساکن در آن را حفظ منیآرا ، ا یطیشهر به مح

 نییرخ خواهد داد، تع ایاز وقوع بال پس که ، آن چه رادهند یمانجا   یعیطب اییاز وقوع بال شیشهری و شهروندان پ

 .کند یم

 شیمهوم در افوزا   یشوهری نقشو   نیدر دست مسئول قدرتمندبه عنوان ابزاری یکاربری اراض زییبرنامه ر انیم نیدر ا 

و در عوین حوال از    انود  گرفتوه این شهرها در منطقه با ریسک باالی زلزله قورار   اغلب .تاب آوری جوام  شهری دارد

بافوت فرسووده داشوته     یتووجه قدمت این شهرهاباعث شده است تابخش قاب  . زیادی برخوردار هستند نسبتاًقدمت 

 کواهش  دی،اگرچه فرسودگی موجب ناکارآمو  .باشندکه میزان آسیب پذیری شهررادربرابراین تهدیدافزایش داده است

 کارایی ودرنهایت زوال شهری درحوزه کالبدی وعملکردی است ونکتوه ای منفوی محسووب میشوودامادرعین حوال،     

ازآن استفاده کردوبرای تدوین استراتژی همزمانی کاهش خطرپوذیری   توان یمایجادنموده است که  یا مداخله فرصت

ساختار مورفولووییکی و  )حاظ موقعیت جغرافیایی ویژه پهنه سرزمین ایران به ل .وبهسازی ونوسازی بافت اقدا  نمود

از طور  دیگور قابلیوت    . زلزله، سی ، طوفان و خشک سالی قرار دارد: معرض انواع سوانح طبیعی از قبی  در( اقلیمی

تمرکز جمعیت در چند شهر عمده، فقدان سلسله : اجتماعی مانند -ظهور سوانح ناشی از عوام  خطر آفرین اقتصادی

کالبودی در   یهوا  سوازه ، مهاجرت از روستا به شهر، اقتصواد متغیور و ضوعف    ها گاهبهینه فضایی میان سکونت مراتب 

فرسووده بوه دلیو      یهوا  بافت. سازد یماقتصادی، فجای  عظیمی بر ساختار اقتصاد ملی کشور وارد -ساختار اجتماعی

یکوی از   اند کردهگوناگون را فراهم  های یبآسعد  توجه و از بین رفتن بافت در اثر فرسودگی، زمینه الز  برای انواع 
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یکوی از ایون   . شوود  یمو اهدا  معماری بناها حفظ ایمنی و آرامش است که از طریق گسترش امنیت کالبدی حاص  

فرسوده شده  یها بافتگوناگون در  های یبآسکه سبب  باشد یمص زلزله آسیب زا بالیای طبیعی به خصو های ینهزم

و نابودی آنها را با کالبدی نامناسب به همراه دارد که نیازمند توجه جدی مسئولین و نهاد مودیریت بحوران در جهوت    

با نمونه موردی که بور   در برابر زلزله ها آن سازی و مقاو  ها آنفرسوده و لزو  توجه به  یها بافت سازی بهبود و مقاو 

در ایوران روز بوه روز افوزایش    . روی گس  زلزله قرار گرفته و بافت فرسوده با کالبدی نامناسب، صورت گرفته است

شهرسوازی   یهوا  مقولوه بوا کواربری زموین و     ها طرحکارآمد و بیگانگی  ریزی فرسوده را به دلی  نبود برنامه یها بافت

ت فو شهری، شبکه ناکارآمد شهر، با های ینزمعناصر کالبدی و کاربرهای نامناسب  استقرارخواهیم داشت که منجر به 

شهری باال، وضعیت بود اسوتقرار تأسیسوات زیربنوایی شوهر و کمبوود و توزیو  نامناسوب          یها تراکمشهری فشرده، 

در برابر زلزلوه   وارده به شهرها های یبآسنقش اساسی در افزایش میزان که قبی  این فضاهای باز شهری و مواردی از 

آسیب پذیر در برابر زلزله نیست بلکوه   یها بافتاین پژوهش به دنبال روشی جام  در ح  معضالت . شود یم ،دارند

 رسود  یمو بوه نظور   . به الگویی جهت تاب آوری بافت فرسوده در برابر زلزله با توجه به ابعواد تاثیرگوذار اشواره دارد   

شوماعی و همکواران،   . )شوهری کارآمود باشود    یها طرحاین پژوهش بتواند در ارائه الگویی در راستای  یدستاوردها

6981 :81.) 

 مبانی نظری

 بافت فرسوده

-های شهری است که وجود عوام  و عناصور مختلوف در آن کواهش ارزش   عبارت از بافت( فرسوده)دار بافت مساله

در آن فوراهم  ( محیطی، اقتصادی، اجتمواعی ی کالبدی، عملکردی، زیستهااز جنبه)زیست انسان را های کیفی محیط

شوود و میو  بوه مهواجرت در جماعوت سواکن       های سکونتی، نوسازی در بافت، متوقف میآورده و با کاهش ارزش

 (.68: 6981جهانشاهی، )یابد افزایش می

ی شهر که برحسب ادبیات رایج موورد  در تعریفی منصفانه بافت فرسوده شهری عبارت است از آن بخش از بدنه اصل

هوای بدنوه شوهر از تفواوت     توافق مدیریت شهری و متخصصان از منظری صرفاً کالبدی در مقایسه بوا سوایر قسومت   

 (.9: 6981حائری، )ناچیزی در برابر زلزله برخوردار است 

م از حیث ساخت، هوم از  توان ک  یا بخشی از فضای شهری دانست که نظا  زیستی آن هبافت فرسوده شهری را می

 (.8: 6981رودی، کمان)حیث کارکرد حیاتی خود دچار اختالل و ناکارآمدی شده است 

باشد که انتظا  فضایی ایون عناصور   بافت فرسوده شهری، موزاییکی از اجزاء و عناصر مختلف با کارکردهای متنوع می

ای امکان تغییر سواخت را  آورده که برخورد تک جنبهای را برای این بخش از شهر به وجود و کارکردها ساخت ویژه

سازی آن نیازمند برخوردی همهجانبوه، بوا کلیوه ابعواد اجتمواعی،      غیرممکن ساخته، لذا ساماندهی، بهسازی و باززنده

هوا  یعنی زمینه فرسودگی بافت را در تغییر نقش و کارکرد و همچنین انتقال فعالیت. اقتصادی، فیزیکی و کالبدی است

 (همان) .بازارها، سرمایه در گردش و غیره جستجو کرد: های جدید شهری از قبی ه بخشب
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 شهری ریزی برنامه

( 1:بنودی  خیابوان  یسوتم س( 9:سوازی  خانوه ( 1:بنودی  منطقه( 6 کند یمشهری اغلب بر محورهای زیر تاکید  ریزی برنامه

شووهربه  امووا :اوقووات فراغووت مراکووز( 7:وشووبکه حموو  ونقوو  امکانووات( 1:سووبز یفضووا( 5:عمووومی یهووا سوواختمان

 دیگری نیز احتیاج داردواگر بخواهیم انواع برنامهریزی ها راباتوجوه بوه کیفیوت زنودگی مورد  شوهر       های ریزی برنامه

 (91-91ص  6977شکویی،)عمده به شرح زیر اشاره کنیم  ریزی به سه نوع برنامه توانیم یمبررسی کنیم 

 کالبدی ریزی برنامه

وحم  ونق  وتسهیالت عموومی وعملکردهوای مربووه بوه      ینتأم ،سازی خانه وکاربری زمین، بندی شام  نظا  منطقه

 ریوزی  برناموه  هرچنود  .انود  شوده اجتماعی ومحیطی بصورت روشنی در هم با فته -رونداقتصادی درشهرها .بازساخت

اسوت کوه    روشون  ،کنود  یمو اقتصوادی را در رسویدن بوه اهودا  اجتمواعی تقویوت       -اجتماعی یها سیاست فیزیکی،

حوذ  رفتوار آلونوک نشوینی بوه       بلکه های شهریدلی  بر حذ  رفتار آلونک نشینی نخواهد بود، تخریب آلونک"مثالً

اقتصادی در موورد  -ی صحیح اجتماعیها سیاستطرفی در صورت اجرای  از .وابسته است ای یشهر یها برنامهاجرای 

تغییرات فیزیکی سالم درمنطقه کوم در آمود وآلونوک نشوین      به توان یم شهری و مهاجران روستای، درآمدطبقات کم 

اقتصادی انجوا  گیورد توادر هموه     –اجتماعی  های ریزی فیزیکی باید به موازات برنامه ریزی برنامه ینبنابرا .امیدوار بود

 (.166-6976:169حمیدی،. )زوایای جامعه شهری به نتایج مطلوب بیانجامد

 ارزیابی کاربری زمین 

به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آنها و رعایوت تناسوبات الز  بوه     اساساًمختلف شهری  های یکاربرارزیابی 

 .گیرد یمدو صورت کمی و کیفی صورت 

بوا اسوتانداردهای مربووه از طریوق بررسوی       هوا  یکاربرموجود  یها سرانهارزیابی براسا  مقایسه  ینا :ارزیابی کمی

 .گیرد یممورد مطالعه به فضا، صورت نیازهای فعلی و آتی منطقه 

شوهری و تعیوین    هوای  یکواربر ابالغ طرح تحقیقاتی تدقیق تعاریف و مفاهیم  تا :و سطوح مورد نیاز ها سرانهمحاسبه 

شوهری و تعیوین    هوای  یکواربر  بنودی  ، دسوته (شورایعالی شهرسازی و معماری ایران 6989مصوبه تیرماه )آنها سرانه 

و نیز تجربیات مشاوران و عر  حواکم بووده    61،69براسا  پیوست شرح خدمات همسان  اًعمدتمربوطه  یها سرانه

 .است

کیفی معین شده و نسبت آنها به یکدیگر براسا  چهار مواتریس سوازگاری،    های یژگیواین مرحله  در :ارزیابی کیفی

 (91-91: 6977شکویی،) .شود یممطلوبیت، ظرفیت، و وابستگی بررسی 

 اقتصادی ریزی برنامه 

بیشتر مرد   یراز را امکان پذیر سازد، معقول درآمدآسان به شغ  و یابیدست اقتصادی باید قب  از هر چیز، ریزی برنامه 

اقتصوادی   هوای  ریوزی  برنامه .کنند یمبرای زندگی انتخاب وبه شهر مهاجرت  شهررا اشتغال، یها فرصتدر جسجوی 

کوه در ثروتمنودترین کشوورهای دنیواهم گفتوه       دهود  یمقرار  یرتأثحت واقتصاد شهر آنچنان شرایط زندگی شهر را ت

 (685::1:6ایزدخواه،) .که رشد یا مرگ یک شهر تا حدبسیار زیادی نتیجه تغییرات اقتصادی است شود یم
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 اجتماعی ریزی برنامه

 :آید یماجتماعی بر پیشرفت مناب  انسانی تاکید دارد، بدین سان که در زیر  ریزی برنامه

 بهداشوت ( وتعلویم وتربیوت د   آمووزش ( محیط زیسوت ج  سازی سالم( ب ها خانوادهاجتماعی وحمایت از  رفاه( الف

شوهری   درآمود از فقیوران وطبقوه کوم     یوت حما( و برای مشارکت شهروندان در امور مختلف سازی ینهزم( ودرمان ه 

 وتالش برای ارتقا سطح زندگی آنها

علت ومحصوول تغیورات مهموی     ینیشهرنش ،بخشد یمانسانی راشک  دوباره  یها سکونتگاه شهرنشینی وشهرگرایی، 

 تووان  یمو  .آیود  یمو بوجوود   ای یژهواقتصادی آنهادرمکان –است که از پراکندگی جغرافیای مرد  وفعالیتهای اجتماعی 

ت مسوکونی وافوزایش جمعیو    یواحودها  ،مؤسسات ها سازمانگفت شهروشهرنشینی به منزله تسلط امر تراکم درهمه 

 .(6977:8شکویی،) .باشد یممکانهای ویژه 

 بررسی اثرات زلزله بر شهر

به عبارت دیگر عناصر شوهری نوه تنهوا    . پذیرددهد، شهر به صورت یک سیستم از آن تأثیر میای روی میوقتی زلزله

توأثیر  شوهری را تحوت  شوند، بلکه در عم  متقاب  سیستمی سایر عناصر خود از زلزله و سایر آثار جانبی آن متأثر می

 (.55:6971، 6ناکامورا)پذیرند قرار داده و یا تأثیر می

توأثیر  نحوه تأثیرگذاری یکی از عناصر شهری بیشتر باشد، تعداد و انواع بیشتری از سایر عناصر تحوت  هر چه میزان و

از عناصور اثورات ثانویوه    تأثیرگذاری برخی از عناصر بر عناصر دیگر، اثرات اولیوه و در بعضوی   . قرار خواهند گرفت

زلزله با توجوه بوه طیوف مختلوف قودرت      . تر استهرچند اثرات ثانویه در درازمدت به مراتب بیشتر و گسترده. دارد

به عنوان دهوه کواهش اثورات سووانح طبیعوی از طور         :699تخریبی اثرات گوناگونی دارد ولی به دنبال اعال  دهه 

در . در ارتباه با کاهش اثرات زلزله در حال ظهوور هسوتند  ... کالبدی و -اجتماعی-سازمان مل  رویکردهای اقتصادی

 :شودها در قالب چهار گروه اصلی اشاره میذی  به برخی از آن

 اثرات کالبدی -

 اثرات اجتماعی -

 اثرات اقتصادی -

 اثرات مدیریتی -

 نقش شهرسازی درکاهش آسیب پذیری شهرها دربرابر زلزله

تلفیقوی از ویرانیهوای کالبودی واخوتالل عملکورد       شوام   معمول دربرابرسوانح طبیعی، زیانبار اثرات درمناطق شهری،

انسانی نیز یکی دیگر از ابعاد بحران است که این امربخصوص درمنطقوی کوه ازجمعیوت     حوادث .عناصرشهری است

 .گردد یمزیادی برخورداربوده ودارای تراکم فشرده باشند بیشتر 

بوا بحوران اولوین کوار      درمواجهه .باید تصمیمهای عمده ومهم را اتخاذ نمود شود یمکه بحران ایجاد  یا لحظهازهمان 

که چه اتفاقی رخ داده است وچه اقوداماتی بورای    ینا .حقایق واقعیتهاست بندی الز  وحیاتی درمواجه با بحران دسته
                                                                                                                                                               
1
Nakamura 
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ازمنشاء های گونواگونی دارنود وعوامو  متعوددی در      ها بحران .مقابله با آن باید انجا  پذیردوآینده چگونه خواهد بود

 (.15-:1:تن برگ دیودونیه)دارد آنها نقش خواهند داشت بنابراین برای کنترل آنها راههای متفاوتی نیز وجود 

 یآمادگ .باشد یمیکی از مهمترین عوام  درکاهش ضایعات وجودآمادگی قبلی یک جامعه برای برخوردباپدیده زلزله 

شوهرها را طووری طراحوی     ریوزی  گوناگونی داردومیتوان با استفاده ازتمهیدات برناموه  یها جنبهبا زلزله  برای برخورد

 (71-76ص  :698عبدالهی،) ..نمود که کمترین خسارات بر آنها وارد شود ریزی وبرنامه

 "اوالً ها یکاربرن شهری را بگونه ای جانمای وطراحی کندکه ای های یکاربرشهری باید  ریزی درواق  طراحی وبرنامه

شرایط الز  رابورای اجورای هرچوه بهتور طورح مودیریت       "ایمن دربرابر زلزله عم  کند وثانیا یها سکونتگاه بصورت

عملکوردی   اخوتالالت  شوام  آسویبهای کالبودی،    "معمووالً  بحران تسهی  نمایند چراکه اثرات زیان بار ناشی از زلزله

الز   هوای  یآگواه ش خطرات وآسویبها وفوراهم نموودن زمینوه ایجواد      والز  است تاجهت کاه شود یموتلفات جانی 

 (16ص  ،6976حبیب،. )واقدا  نمود ریزی درموردجهت رویاروی بااین گونه بالیا برنامه

 شوهری فرسووده،   بافت ناکار آمد شهر، شبکه وضعیت بداستقرار عناصر کالبدی وکاربریهای نامناسب زمینهای شهری،

بداستقرار زیربنای شهروکمبود وتوزی  نامناسب فضاهای باز شهری وموواردی از ایون    یتوضع شهری باال، یها تراکم

 .باشند یمدربرابر زلزله  شهرهاوارد به  های یبآسقبی  نقش اساسی درافزایش میزان 

 گزینوی عناصور   مکوان  ارتباطی شوهر،  یها شبکه شهری، یها تراکم شهر، فر  شهر، بافت عناصری مانند ساختار شهر،

 .(91:6986زیاری، ) .باشند یمازجمله عوام  موثردرآسیب پذیری ...شهری و

 تاب آوری

دیدگاه کالیگ در رابطه با تاب اوری فرایندی پویا و در حال رشد توصیف شده است که نه تنها به ظرفیت و توانوایی  

جامعه در مقابله با فجای  ناشی از بروز سوانح وابسته بوده بلکه توانایی عملکرد و کارایی سیستم در سطحی باالتر از 

دیدگاه پتن و همکاران در رابطه با تاب اوری در ایون تعریوف   . دده یمقب  را با توجه به تجارب کسب شده توضیح 

ظرفیتی از یک سیستم است که پتانسی  تطبیق با سوانح را به منظور دستیابی و یا حفظ سطح قاب  قبوولی از عملکورد   

 های یستمسشاخص  ینتر مهمو توانایی تطبیق  یتظرف تاب آوری از نظر واکرز و همکاران،. نماید یمو ساختار ایجاد 

سرعت بازگشت به شرایط عادی تثبیوت   ٫محسوب گردیده و باز توانی و احیا ظرفیت تحم  و جذب فشار  آورتاب 

 Chang,2001:28) ..گیرند یمبعدی قرار  یها ردهدر  عملکردانو ارتقای موقعیت سیستم و 

یت خود سوازمان دهوی مجودد سیسوتم     دیدگاه اکولوییکی را در مورد مفهو  تاب اوری اتخاذ کرده و بر ظرف مایانگا 

. و تمای  دارند مفهو  تاب اوری در برابر سوانح را به عنوان یک فرایند تعریف کنند توا نتیجوه و پیامود    اند کردهتاکید 

(9: 1::7 ٫Mayanga.) 

 تور  مناسببه عنوان تعریف  اند دانستهکه بسیاری از مطالعات ان را تعریف جامعی ( 6::1)تعریف کارپنتر و همکاران 

که یک سیستم بتوانود جوذب    ای یآشفتگتاب اوری مقدار  ٫نظر کارپنتر  براسا  .ایم یرفتهپذتاب اوری  تر یکاربردو 

کند و همچنان در همان حوزه و وضعیت قبلی باقی بماند و میزان توانایی سیستم در سازمان دهی و ایجاد و افوزایش  

 .(Carpenter et al: 6::1 ٫ 615). و سازگاری است گیری -ظرفیت یاد 
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از میان طیف وسی  معیارهای دخی  در افزایش تاب آوری کالبد شهری معیارهای شبکه معابر شهری، فضواهای بواز،   

و جهت توسعه شهر بوه عنووان مهمتورین معیارهوا براسوا        ها یکاربرساختمانی، سازگاری  یها سازهتراکم شهری، 

اختالل در شبکه معابر در هنگوا  وقووع زموین لورزه امکوان انجوا        . مورد توجه است ریزی نظرات متخصصین برنامه

و همچنین از سرگیری زندگی مجدد در شهر و بهبود شوهر را بوه    سازد یمعملیات امداد و نجات را با مشک  مواجه 

در  انسوداد معبور  معابر از عوامو  بسویار مهوم در     ای یهحاشعرض معابر شهری و جنس سازه . تعویق خواهد انداخت

آسویب دیوده،    هوای  یوت جمعفضاهای باز شهری مکانی برای پناهگیری، تجم  و اسوتقرار  . باشد یمهنگا  زمین لرزه 

معتقد است که بعد از  یزیعز .آورند یمو خدمات شهری محسوب فراهم  ها یسسروامداد و نجات و ارائه  یها گروه

که نیاز به انطبوا  سوری  بوا     شود یمموقت برای افرادی محسوب  یا خانهفضاها باز شهری  شبکه بزرگ، ی زلزلهیک 

کوه   کنود  یمو ساختمانی در بحث زلزله زمانی اهمیت پیدا  تراکم .دارند ها سالو حتی  ها ماهمحیط جدید برای روزها، 

ه شومار  انسانی بسیار تعیوین کننوده بو    یها تراکمبه عبارت دیگر مکان فیزیکی . آسیب پذیر مطرح باشد یها بخشدر 

مقواو  و ایمون    یها بخشمختلف متفاوت باشد، در  یها بخشتغییر آسیب پذیری نسبی شهر در  ی دامنهاگر . رود یم

؛ زیورا توا   گیرنود  ینمو پاسخگو باشند، از نظر زلزله موورد انتقواد قورار     ها یتظرفبه هر اندازه که  ها تراکمشهر افزایش 

گفوت بخوش سواخته     تووان  یمو (. 16:6975بحرینی،) .نخواهد شد تخریبی صورت نگیرد خطری متوجه تراکم انسانی

در  هوا  سواختمان عالوه بر اهمیوت  . یک شهر یکی از عوام  اصلی در تعیین میزان تلفات یک زمین لرزه است ی شده

( ....، مراکز آتوش نشوانی و   ها یمارستانبمانند ساختمان مدیریت شهری، )ها  ساختمانپناه دادن به ساکنان خود، برخی 

ایون  . در مراح  پاسخگویی فوری به بحران و بعد از وقوع زمین لرزه اهمیت فو  العاده ای دارند ها آنبه سبب نقش 

اص  بر این است که هر زمینی با درجه مقاومت خوود در مقابو    . بعد از وقوع زمین لرزه باید دایر باشند ها ساختمان

به صورت بهینه بورای رسویدن    ها یکاربرکاربری و هر دسته از  زمین لرزه به صورت بهینه متناسب است با یک دسته

(. 699:6979بحرینوی، ) یرنود گبوا درجوه خطور متناسوب خوود قورار        های یتسابه ایمنی در مقاب  زمین لرزه باید در 

توسعه شهر به سمت نواحی خطر و اسکان جمعیت، . ماتریس مطلوبیت ابزاری مناسب برای ارزیابی این مسئله است

دولتی و خصوصی در این مناطق به سبب افزایش میزان خسوارات ناشوی    های یهسرمازات و تاسیسات شهری و تجهی

اجتمواعی و اقتصوادی از اهمیوت     هوای  یبآسو از مخاطرات طبیعی و در نتیجه افزایش زمان الز  برای بازسازی ایون  

در معورض خطور بیشوتر سوبب افوزایش      آتی  یها نس با قرار دادن  یا توسعههمچنین، چنین . زیادی برخوردار است

 (67:6999سلمانی مقد ،) .گردد یم ها آنآسیب پذیری 

 یشینهپ

شهری واجد بافت فرسوده نوشته شیروان و همکاران در فصولنامه   یها محلهدر پژوهشی با عنوان کاهش اثر بالیا در 

بررسی کاهش اثورات   به( SWOT) یکتکنبا به کارگیری  91صفحه در  11در شماره  6985سال مدیریت شهری در 

و به ارائه راه کارهوایی از جملوه مووارد زیور      پردازند یمبالیای طبیعی در محله اما  زاده حسن در منطقه هفده تهران 

متناسوب بوا ظرفیوت     توراکم  :پردازند یمبرای ساماندهی بافت فرسوده دارای اماکن مقدسی با رویکرد مدیریت بحران 

باشد کوه بتوانود بوار     هایی یخروجدارای  یا محلهورد نظر قرار گیرد، شبکه دسترسی درون برابر تهدیدهای مختلف م

شبکه دسترسی داخلی بدون مان ، طراحی شود تا ظرفیت خروج افوراد را  . ترافیکی را به خارج از محدوده انتقال دهد
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دیمی و تواریخی نوشوته ایدر در   قو  یهوا  بافوت با عنوان لزو  مودیریت بحوران در    یا مقاله در .حین بحران دارا باشد

بررسوی   بوه  6981در سوال  جموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخیو 

 نماید یمتحقیق خود بیان  های یافتهو در  پردازد یمقدیمی و تاریخی  یها بافتمدیریت بحران در  ضرورت و اهمیت

و دارای چرخوه   باشود  یمو دقیوق مسوئولین و دلتموردان     ریوزی  که مدیریت بحران مستلز  سیاست گوذاری و برناموه  

هر بخشی از ایون چرخوه اگور اجورا نشوود و یوا       . پیشگیری، کاهش اثرات، آمادگی، پاسخگویی و امداد رسانی است

ی کشورمان بوه دلیو  اهمیوت و ارزش    شهرهای تاریخی و قدیم. ناقص اجرا شود پیامدهای منفی در برخواهد داشت

جهانی از ویزگی های خاصی نسبت به دیگر شهرها برخوردارند و مدیریت بحران زلزله در این شهرها حساسویت و  

همانگونه که در سوابق و همچنین در تاریخچه مطلعات بافت فرسوده در . طلبد یمدقت باال و همت بلند مسئولین را 

 ریوزی  حلقه گم شده نگرش ویژه و استراتژی همزمانی دیدگاه شهرسوازی و طورح   وردخ یمایران به وضوح به چشم 

به جهت کاهش آسیب پذیری این بافتها دربرابور سووانح    در بافتهای فرسوده و مدیریت تاب آوری یا منطقهشهری و 

 ی نوشوته  ی زموین کواربر  ریوزی  از طریق برناموه ( زلزله)کاهش خطرپذیری شهر از بالیای طبیعی تحقیق  در .باشد یم

اسوتفاده از روش  بوا   16صوفحه  و  1شوماره  دوره دو  91بمانیان در فصلنامه عمای پژوهشی مدیریت بحران در سال 

زلزلوه از   برابور شوهرها در  یریو کاهش خطرپذ یابیارز یها روشو  ارهایمع یو با هد  بازشناس یلیتحل _ یفیتوص

شهر تهوران،   9 ی منطقهاز  5 یهیناح یمورد ی مطالعهبا  ن،یزم یکاربر ریزی ه برنامهطیمطرح در ح یراهکارها قیطر

امور پرداختوه و بوا     نیو ا  یو و تحل ی، به بررسدانند یمباال  اریرا در آن بس دیشد یا وقوع زلزله احتمال که کارشناسان

انوواع  ی ریخطرپوذ  ی رابطوه از زلزله در قالب  یریعوام  مؤثر شناخته شده درخطرپذ یمراتب سلسله  یاستفاده از تحل

 یهوا  هنو یالزاموات و گز  ی ارائهبه  ها آنموجود بر  های یکاربر انطبا بر اسا   و نموده دیرا تول یریخطرپذ یها نقشه

پژوهش نشوان دهنوده    نیا یجنتا .پردازد یماز زلزله  یریکاهش خطرپذ یبرا نیزم یکاربر یزیر برنامه تیو هدا رییتغ

و  یعملو  یچوارچوب  ی ارائوه در  ای یسهمقاو  یکم یها رو ش ژهیبه و یریطرپذخ یابیارز یاستفاده از روشها ییکارآ

 یکواربر  یزیو ر برناموه  ماتیتر تصوم  تیفیتر و با ک قیدق تیو براسا  آن هدا یریخطرپذ زانیسنجش م یبرای منطق

زلزلوه   ژهیو بوه و  یعو یطب یدادهایشهرها از رو یریکننده در خطرپذ دیتشدی و کمبودها ها اولویتو نشان دادن  نیزم

 .است

 محله عبدل آباد

 :699در سوال  . خوانوار را در خوود جوای داده اسوت     5891کوه   باشد یم 69محله عبدل آباد یکی از محالت منطقه 

نفر جمعیت ثابوت   19178نفر جمعیت شناور تقریبی و  17918این محله که دارای . بوده است 561:1جمعیت محله 

نفر از  ::61محله در کنار آن در این . مختلف تشکی  شده است های یتقوم، همانند سایر محالت از باشد یمتقریبی 

در سرانه در محله عبدل آبواد   درآمدمیزان . شوند یمخانوار را شام   :95که در حدود  کنند یماتباع بیگانه نیز زندگی 

و نسوبت بوه سوایر محوالت دیگور ایون        باشد یمپایینی  "نسبتاًتومان گزارش شده، که گرچه در حد  :::::1حدود 

 .شود یممحله عبدل آباد شهرک شکوفه نامیده  امروزه .شود یممنطقه در حد متوسط به باال ارزیابی 
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 6991،یسندگاننو :منب    عبدل آباد شهر تهران محله : نقشه 

 یهوا  داده. تحلیلوی اسوت  -و روش آن توصویفی  یا توسعه -با توجه به رویکرد پژوهش حاضر، نوع تحقیق کاربردی

مهوم از   یهوا  عوامو  در این مطالعوه،  . شدند آوری جم و به صورت مشاهدات میدانی  یا کتابخانهمورد نیاز به روش 

 ،یاجتمواع  ،یریتمد اقتصادی،)مورد  66 ها عوام لحاظ کارشناسان تاثیرگذارند، مورد بررسی قرار گرفتند وتعداد این 

و  یوک تراف ، کارکردی، محیط زیست، مشارکت اهالی در فرایند احیوا و بوازآفرینی، کالبودی و کواربری زموین،     یادراک

و برای ارزیابی میزان تاب آوری آن در برابر زلزله سطح ( 6شماره  نمودار) باشد یم( و جمعیتی فرهنگ حم  و نق ،

اصولی در تواب آوری    یها عام خبره استفاده گردیده شده است و در نهایت برای بررسی این  15محله عبدل آباد از 

هوای   یوابی در همین راستا، برای مواجهوه بوا ابهاموات ارز   . استفاده شده است FAHPزلزله محله عبدل آباد از تکنیک 

شده است با اعداد مثبت فازی مثلثوی   نشان داده 6جدول کالمی متفاوتی استفاده شده است که در  یها عبارتانسانی، 

 .اند بیان شده
 FAHPکالمی در  عبارات : جدول 

 
 6991یسندگان،نو :منب 
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 6991،یسندگاننو :منب    فرسوده شهری یها بافتتاب آوری در برابر زلزله در  یها شاخص : نمودار 

 FAHPمدل تحلیل سلسله مراتبی فازی 

پیشونهاد گردیدکوه بور مبنوای     6هوای الرهوورن و پودریکز   توسط دو محقق هلنودی بنوا    6989 این مدل ابتدا در سال

روشحداق  مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شده بود، ولی به علت پیچیدگی مراح  محاسوباتی و روش شناسوی موورد    

ای محققی چینی به نا  چانگ روشی را تحت عنوان روش تحلی  توسعه 6991 رفت، تا اینکه در سالاستقبال قرار نگ

 ,momeni) شد یمبر مبنای تحلی  سلسله مراتبی فازی ارائه کرد که برای محاسبه در آن از اعداد فازی مثلثی استفاده 

فازی مورد استفاده در این مدل و به صورت مشخص در پوژوهش حاضور بوه صوورت اعوداد فوازی        اعداد .((2009

ای در محویط فوازی در شوک     فضای هندسی چنین مجموعوه . خواهد بود M=(m,α,β)که به صورت  باشد یم 1مثلثی

 .آمده است( 1)شماره 

 
 931 یسندگان،نو :منبع  تابع عضویت اعداد مثلثی در محیط فازی - شکل 

 
                                                                                                                                                               
1
- Larhorn & Pedricz 

2
- Triangular Fuzzy Number 
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 .ساختار ریاضیاتی تاب  عضویت اعداد فازی مثلثی نیز به صورت زیر خواهد بود

 
 
 

 
   

   

α
   α     

  
   

β
             β

صورتدرغیراین   
 
 
 

 
 

 

 بنابراین بر اسا  روش چانگ، مدل تحلی  سلسله مراتبی فازی دارای مراحلی به شرح زیر است

 .شود یممراتبی ترسیم در این مرحله نمودار سلسله : مرحله اول

بر مبنای مطالعواتی کوه   . شوند یمی زوجی تعریف ها سهیمقادر دومین مرحله اعداد فازی به منظور انجا  : مرحله دو 

، طیوف فوازی موورد اسوتفاده در ایون      دهود  یمو ی که چانگ ارائه ا هیتوصدر این خصوص صورت گرفته است و نیز 

 .پژوهش ارائه شده است

 
 931 یسندگان،نو :منبع   زبانی مورد استفاده پژوهش متغیرهای -2شکل 

کارگیری اعداد فازی مثلثی در پژوهش حاضر به انجا  مرحله سو  تشکی  ماتریس مقایسه زوجی خواهد بود که با به

 .رسیده است

   

 
 
 
 
 

              
              
       

                     
 
 
 
 

 

 :از طریق روابط زیر خواهد بود   مرحله چهار  محاسبه مقدار

       
        

 

 

   

 

   

 

   

   

 

     
 

 

   

 

   

     

 

   

    

 

   

    

 

   

  

      
 

 

   

 

   

 

  

  
 

   
 
   

 
 

   
 
   

 
 

   
 
   

  

 .شماره ستون خواهد بود jشماره سطر و  iدر این روابط 

   بزرگوی دو عودد فوازی   ها خواهد بوود کوه در آن   ها برای تمامی شاخص   محاسبه درجه بزرگی: مرحله پنجم

 :به این صورت تعریف می شود              و              
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     اگر   

     اگر  

     
               

در غیر اینصورت
 
 
 

 
 

 

بدین منظوور از رابطوه زیور    . در ماتریس مقایسه زوجی خواهد بود ها شاخصمرحله ششم در این مدل محاسبه وزن 

 :استفاده شده است
                                

 :پژوهش به صورت زیر خواهد بود یها شاخصبنابراین، بردار وزن نرمالیزه نشده برای 
                        

  

 :مرحله نهایی در این مدل محاسبه بردار وزن نهایی خواهد بود
                        

 ماتریس مقایسات فازی ادغام شده نخبگان و کارشناسان: 2جدول 

 6991،یسندگاننو :منب 

 هایافته

خبره مورد سونجش در جودول فوو      61کینم که نتایج در این مرحله اقدا  به ماتریس مقایسات فازی ادغم شده می 

 .گردیده است ارائه
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تا بتوان بسط مرکب فازی و درجوه ارجحیوت آن    گردد یمدر جدول زیر نیز اقدا  به تجزیه و تحلی  مقایسات فازی 

 .مشخص گردد
 بررسی وضعیت ماتریس مقایسات فازی ادغام شده. 9 جدول

 های پژوهش یافته: منب 

تا بتوان بسط مرکوب فوازی    گردد یماقدا  به جم  فازی هر سطر  ها مؤلفه، بعد از تجزیه و تحلی  9در جدول شماره 

ابراین، بعود از  بنو . گوردد بعد از تجزیه و تحلی  مرکب فازی، اقدا  به محاسوبه درجوه ارجحیوت موی    . را بدست آورد

مشوخص   هوا  عامو  توا وزن نهوایی    گوردد  یم ها درجهاین  سازی از لحاظ درجه ارجحیت اقدا  به نرمال مؤلفهارزیابی 

 .ارائه گردیده است 1گردد که در وضعیت نهایی هر کدا  از عام  در جدول شماره 
 ها مؤلفهوزن نهایی . 4جدول 

 rank درجه ارجحیت سازی نرمال درجه ارجحیت ها عامل

 11 0.0458 0.305 ترافیک و حم  و نق 

 7 0.0826 0.551 جمعیتی

 10 0.0591 0.395 ادراکی

 8 0.0791 0.528 فرهنگ

 9 0.0694 0.463 اجتماعی

 6 0.0863 0.576 زیست محیطی

 5 0.0883 0.589 کارکردی

 2 0.1225 0.817 اقتصادی

 4 0.0963 0.643 معیار کالبدی و کاربری اراضی

 1 0.1499 1.000 مدیریت

 3 0.1207 0.805 مشارکت در فرآیند احیا و بازآفرینی

 های پژوهش یافته: منب 

 تجزیه و تحلیل

 :5ریزدانگوی،  درصود  :5فرسودگی بافت تاثیرگذار است که شوام    ییدتأهمانطور که اشاره شده است، سه مورد در 

که چون محله عبدل آباد سه نوع فرسودگی ندارد جزو  باشد یممتر  1عرض راه کتر از  درصد :5درصد ناپایداری و 

و با توجوه   باشد یمکالبدی نبوده و کارکردی نیز  صرفاًدر حالیکه فرسودگی  شود ینمبافت فرسوده مصوب محسوب 

بوه ناکارآمودی    تووان  یمو ذیو    یهوا  شواخص فرادست و مطالعات میدانی و بررسوی   یها طرحبه مطالعات مشاور و 

مودیریت اسوت کوه     مؤلفوه  کند یم ییدتأاولین عاملی که این مورد را . فرسوده تاکید کرد یها بافتمدیریت کنونی در 

از  درصود  15عبدل آباد در حال حاضر دفتر نوسازی نداشته است در حالیکه با توجه به طرح تفضیلی ایون محودوده   

درصد از بافت  :6درصد از بافت دارای ناپایداری کالبدی است و  11 این محله دارای ریزدانگی است و های یکاربر

 Skبر  Si یتارجحدرجه  یبسط مرکب فاز هر سطر یجمع فاز

6.377 8.082 10.434 0.038 0.062 0.105 0.650 0.878 0.687 0.776 0.642 0.612 0.305 0.623 0.326 0.522 

8.940 11.707 14.961 0.053 0.090 0.150 1 1 1 1 0.992 0.965 0.551 0.976 0.676 0.879 

7.089 9.216 12.003 0.042 0.071 0.120 1 0.779 0.817 0.903 0.771 0.742 0.395 0.753 0.457 0.654 

8.722 11.221 14.571 0.052 0.087 0.146 1 0.961 1 1 0.954 0.927 0.528 0.937 0.643 0.842 

7.964 10.235 13.268 0.047 0.079 0.133 1 0.876 1 0.915 0.869 0.841 0.463 0.851 0.554 0.753 

8.995 11.805 15.821 0.053 0.091 0.159 1 1 1 1 1 0.975 0.576 0.985 0.704 0.894 

9.361 12.151 15.982 0.055 0.094 0.160 1 1 1 1 1 1 0.589 1 0.723 0.918 

10.190 13.414 17.826 0.060 0.103 0.179 1 1 1 1 1 1 1 1 0.817 1 

9.259 12.016 15.597 0.055 0.093 0.157 1 1 1 1 1 1 0.643 0.899 0.708 0.906 

12.437 16.466 21.520 0.073 0.127 0.216 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10.290 13.306 17.369 0.061 0.103 0.174 1 1 1 1 1 1 1 0.993 1 0.805 
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در واقو   . باشود  یمو و این نشان دهنده مدیریت ضعیف در این محودوده   باشد یممتر  1کمتر از  یها راهدارای عرض 

 .آورد ینمرا بافت فرسوده مصوب به حساب ( محله عبدل آباد) 1ناحیه  69شهرداری محدوده 

شوهری   یهوا  طورح یکی دیگر از عوام  تاثیرگذار در ناکارآمودی مودیریت در بافوت فرسووده اسوت      عام  بعدی که 

و از هموه مهمتور   ..... و  یفرهنگو  که همچنان در ایران جنبه کالبدی داشته و معیارهای مهمی چون اجتماعی، باشد یم

داخله در بافت فرسوده توسوط  این موضوع و روند م. شود ینمشهری در نظر گرفته  یها طرحمشارکت شهروندان در 

مسئله دار همیشه نوعی بی اعتمادی بین شهروندان و سوازندگان بافوت    یها بافتکه در این نوع  دهد یمدولت نشان 

فرسوده وجود داشته و اهالی قادر به همکاری نیستند و به دلی  تجاربی که وجوود دارد از عواقوب تجمیو  یوا جابوه      

و همین مسوئله در  . افتد ینمهرا  دارند و مشارکت به مفهو  واقعی انفا   یا معاوضه یها ملکو نق  مکان به  جایی

در حالیکه در کشورهایی چون یاپن و چوین مشوارکت بعود از     آورد یمشرایط بحرانی مشکالت بسیاری را به وجود 

 هوایی  یوت فعالبدل آباد به سرای محله در ع. وقوع بالیای طبیعی مانند زلزله کاهش تلفات جانی و مالی به همراه دارد

جوزو بافوت فرسووده     رسوماً زیرا همانطور که اشاره شد این محله  شود ینمدر ارتباه با بافت فرسوده اختصاص داده 

و متاسفانه چون شرایط بدتر در نواحی دیگر این منطقه وجوود دارد ایون محلوه بوا تموا        شود ینممصوب محسوب 

 .گرفته است که دارد مورد غفلت قرار هایی ی پتانس

 _با بسوتر صونعتی   69محدوده  در .باشد یمناسازگار صنعتی در بافت مسکونی  های یکاربروجود  مؤثرعام  دیگر و 

کشاورزی وجود دارد که این وضعیت در ارتباه با محله عبدل آبواد نیوز وجوود دارد و ایون ناسوازگاری در شورایط       

انطور که می دانیم وجود کاربری صنعتی عالوه بور مشوکالت   هم کند یمبحرانی همچون زلزله مشکالت را دوچندان 

را  ای یدهعدضوروری چون فضای سبز در این محدوده را کاهش داده و مشکالت  های یکاربرزیست محیطی سرانه 

 .برای ساکنین به وجود آورده است

شاهد گس  جنووب   69دوده طبق تحقیقات جایکا در ارتباه به زلزله در شهر تهران و بررسی اطالعات مربوه به مح

 :699نفور در سوال    561:1محله عبودل آبواد    و نفر 1:1917، 69تهران هستیم که با توجه به اینکه جمعیت محدوده 

مربوه به شرایط بحران پاسخگو نبوده و این عام  نیز یکی از دالی  ضوعف مودیریت در    های یکاربرتعداد  باشد یم

در این محدوده هالل احمر وجود نودارد   باشد یمیک مورد  69در محدوده  مدیریت بحران مرکز .بافت فرسوده است

و تعداد آتش نشانی دو ایستگاه و خدمات اوریانس برای این جمعیت یک مورد و مرکز درمانی چهار موورد و شوش   

ال هوزار نفور در سو    :99بیمارستان عنوان شده است در حالیکه در پیش بینی طرح تفصیلی جمعیت این محودوده را  

 باشد یمکرده که با توجه به نرخ رشد مثبت این امکانات برای محدوده ناکافی  ذکر ::61

گسترش هلی کالبودی لجوا     متعاقباًهمانا استقرار شتابان و بدون برنامه جمعیت و  69بارز در محدوده  های یژگیواز 

محودوده نشوان از بوی     گیری چنین مطرح نمود که اگر چه نحوه شک  توان یمدر واق  به نوعی . باشد یمگسیخته آن 

 .بوه آن داشوت   ای یوژه وبرنامگی دارد ولی به ناچار با توجه به رشد جمعیت و شرایط بحرانی لرزه خیزی باید توجوه  

و آمیختگوی تنگاتنوگ فضواهای     یداریناپا از گذشت دو دهه هنوز شاهد خصوصیات کالبدی همچون فشردگی، پس

 ناسازگار و آالینده در این محدوده هستیم و با توجوه بوه اینکوه جمعیوت محلوه عبودل آبواد        های یتفعالنی و مسکو
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در این بافوت در ارتبواه بوا     درصدی ناپایداری مصالح 11درصدی ریزدانگی و  15و با توجه به  باشد یمنفر  561:1

 .دباش یمکننده بعدی  ییدتأشرایط بحرانی زلزله وجود دارد که عام  

و با توجه بوه تعریوف بانوک مرکوزی      و این به لحاظ اقتصادی باشد یمهزار تومان  ::1در عبدل آباد  درآمدمیانگین 

ساکنین به تنهایی قادر به بازسازی یا بهسازی منازل خود نباشند  شود یمو این عام  باعث  باشد یمپایین  نسبتاً درآمد

دارد که متاسفانه مداخالت پایه درسوتی صوورت نگرفتوه یوا اگور      و نیاز به همکاری بخش خصوصی یا دولتی وجود 

یوک سوقف بواالی سور سواخته       صرفاًصورت گرفته شرایط بحرانی و بالیای طبیعی در نظر گرفته نشده و  یا مداخله

 .شده است

وضووع  فشردگی بافت نشوان از ایون م  . قاب  ذکر است فضاهای باز در بافت فرسوده بسیار کمتر از نیاز ساکنین است

 باشود  یمو با تراکم جمعیتی زیاد مانند عبودل آبواد بسویار مبور       یها بافتدارد در حالیکه فضای باز و وجود آن برای 

در حالیکه در ایران با فقدان این فضا در محوالت   دهد یموجود فضای باز در محالت فروسوه بحران زلزله را کاهش 

و عواملی   باشود  ینمو بوستان برای تراکم جمعیتی دکر شده که کوافی   61فرسوده رو به رو هستیم در محله عبدل آباد 

بحران یکی از عوام  مهم و تاثیرگوذار اسوت کوه متاسوفانه در حووادث       یریتمد .باشد یمدیگر در مدیریت ناکارآمد 

و هموواره در ایون شورایط تلفوات      کند ینمپاسخگو نیست و در رابطه با بالیای طبیعی نقش موثری را ایفا  غیرمترقبه

و با درنظور گورفتن ایون     باشد یمجانی و مالی بسیاری را شاهد هستیم در محله عبدل آباد با توجه به فرسودگی بناها 

نفور از   ::61عبدل آبواد متنووع و از هور قوومیتی و     اجتماعی در محله  ساختار .موضوع بایستی در اولویت قرار گیرد

و ایون وضوعیت    باشود  یمو نفر  5819خانوار هستند وجود دارد تعداد خانوار در محله عبدل آباد  :95اتباع افغانی که 

حاکی از آن است که این محدوده مشکالت اجتماعی فراوانی به همراه دارد کوه روز بوه روز در حوال فزونوی اسوت      

در بافوت را  کالتی از قبی  نبود امنیت، نبود هویت و از بین رفوتن حوس مکوان روز بوه روز، فرسوودگی      بنابراین مش

 .باشد یمو این مسئله بسیار حاثز اهمیت  شود یمو به مرور زمان باعث از بین رفتن بافت  کند یمدوچندان 

تاسوفانه در محلوه عبودل آبواد بوا      کوه در م  باشود  یمو و تاسیسات شهری  ها یرساختزگذار  یرتأثیکی دیگر از عوام  

مخزن آب وجود دارد و این با توجه  171تعداد  69فرسودگی یا فقدان آن روبه رو هستیم به عنوان مثال در محدوده 

پاسخگو نیست و این مسوئله ریشوه در ضوعف    نفر  1:1917برای  به اطالعات ارائه شده از جایکا در شرایط بحرانی

 .داردمدیریتی در بافت فرسوده 

که در این پژوهش برای تاب آوری بافت فرسوده در مقاب  زلزله بیشترین امتیواز را بوه خوود اختصواص داد      یا مؤلفه

آن چه که در این میان مهم اسوت، ان اسوت   . معیار مدیریت است که در تطور شهر و مرکز آن، نقشی انکارناپذیر دارد

ه با کو  سیسوتم شوهری و ارتباطوات ایون زیرسیسوتم بوا کو          که مدیریت بتواند بین اهدا  خود در محالت فرسود

تک بعدی و از باال به پایین با الگوی بسیار  یها دخالتبه طوری که امروزه در برخورد با شهر، . برقرار سازد یا رابطه

 .پیچیده و ظریفی از تفکر و عم  جا به جا شده است

و خدماتی از جمله عوواملی   های یتفعالشغ ، انواع  درآمدیر نظ یها شاخصنیز با توجه به  مؤلفهمعیار اقتصادی این 

تقسیم فقر و ثروت و ایجاد یک سطح متوسوط زنودگی   . گذارد یمو محتوی بافت شهری اثر  گیری هستند که بر شک 

برای ساکنان در تمامی شهر، توزی  مناسب انواع خدمات شهری و امکان دسوتیابی و اسوتفاده از آن در تموامی شوهر،     



 7931دوم، بهار شماره هشتم، سال ، (ای ریزی منطقه برنامه)پژوهشی جغرافیا  –فصلنامه علمی  92

 یهوا  عوامو  بوه هور حوال     شود یمدر هم آمیزی و جاری شدن زندگی در هر پهنه شهری، نوسازی و رونق آن  سبب

مسوئله   یها بافتو عرضه و تقاضا در مدیریت کاربری اراضی و احیا  درآمدمانند، ارزش زمین و قیمت مسکن، فقر، 

مشوارکت اهوالی در فرآینود     بعودی  ؤلفوه م .باشود  یمو دار و توجه به شرایط بحرانی از اهمیت دوچنودانی برخووردار   

و بافت اجتماعی قوی نیز به واسوطه موقعیوت خوود در میوان      یا محلهبازافرینی و احیا بافت فرسوده علیرغم انسجا  

از ایون رو دخالوت در ایون    . برنود  یمو رنوج   مسائ شهری، از مشکالتی فراتر از نحوه ساخت و ساز و  یها پهنهسایر 

گوناگون دخالت مورد توجه قرار گیرد که یکوی از   یها جنبهاز نوع اقدامات کالبدی باشد و  بایست ینم صرفاً ها بافت

با مدیریت  ریزی بعدی است که برنامه ی مؤلفهمعیار کالبدی و کاربری اراضی . مردمی است یها مشارکت ها جنبهاین 

ضواهای موورد اسوتفاده شوهروندان و ایجواد      بالهای طبیعی باعث باالبردن ضوریب ایمنوی ف   یها مقابلهتاب اوری در 

 .شود یمسهولت و دسترسی مناسب برای امداد و نجاب در زمان حادثه طبیعی 

موضووع در   ینتور  مهوم کارکردی است که امروزه توجه به ایجاد تنوع کاربری در فضای شهری،  ی مؤلفهبعد  ی مؤلفه

ضوایی کوار بور فضوای مسوکونی و گردشوگری غلبوه        و در عرصه واقعی نیز هر کجا که نسبت ف شود یمشهر عنوان 

از این رو تنوع کاربری، پیونود  . نماید یم، مسائ  و مشکالت متعدد اجتماعی و فضایی در آن پهنه شهری بروز کند یم

شاخص عملکردی هر پهنه شوهری اسوت در صوورت بوه هوم خووردن تعوادل و نسوبت          ها آنیا ارتباه فضایی بین 

و بوه سووی    شوود  یمو ، بافت یا یک پهنه شهری دچوار مسوئله   ها آنرآمدی ارتباه فضایی بین همراه با ناکا ها یکاربر

 .کارگاهی و صنعتی شواهدی از این دسته هستند یها پهنه کند یمفرسودگی می  

در زموین و هووا باعوث     هوا  یآلوودگ ، توزی  و تولید انواع مؤلفهمحیط زیست است که در این  ی مؤلفهمولفهی ششم 

 ی مؤلفوه  .شوود  یمکیفی بافت شهری مهاجرت ساکنان، توقف نوسازی و در نتیجه فرسودگی بافت  یها ارزشکاهش 

حاص  از زلزله  های یبآسدر کاربری اراضی برای کاهش  ریزی جمعیتی است که این امر نیازمند برنامه ی مؤلفههفتم 

بسویار   یرتوأث اسوت کوه    مؤلفوه فرهنگ هشتمین  ی مؤلفهکه تا تلفات مالی و جانی کمتری در پی داشته باشد  باشد یم

زیادی در محالت و به خصوص در شرایطی مانند زلزله دارد برای حفظ آن و تاثیرگوذاری آن خصووص در شورایط    

، یا دورهمانند افزایش تعامالت اجتماعی، تقویت حس اجتماع، شرکت در رویودادها و مراسومات    یها عوام بحرانی 

اجتماعی و فرهنکی در بافت و در نهایت هرچه جامعه به لحاظ فرهنگوی   های یاهنجارنسنجش رضایتمندی، کاهش 

اجتمواعی اسوت کوه ارتبواه مثبوت و احسوا         ی مؤلفوه نهوم   ی مؤلفه. یابد یمباشد، آسیب پذیری کاهش  تر همگون

بر مشوارکت مورد    با محیط کالبدی در رابطه است، همانطور که میدانیم دلبستگی به مکان مبتنی  رضایت روحی افراد

 ی مؤلفوه دهوم   ی مؤلفوه . داننود  یمو که برخی حتی آن را مهمتور از کالبود    باشد یمدر محیط، میزان تعامالت فرهنگی 

در گذر زموان،  . اداراکی است که فرسودگی در تصور ذهنی محصول تلقی و برداشت تصویر ذهنی بنا یا گستره است

تصادی، طبیعی، بافت، بدون تغییر تواریخی در انتظوار اموروز، تناسوب     با ایجاد تحول در محیط انسانی، اجتماعی و اق

اگر ساکنین بافت فرسوده باورهای فرهنگی و اجتمواعی  . دهد یمخود را با نیازهایی که در خدمت آن است از دست 

 مؤلفوه و در نهایوت یوازدهمین    دهد یمکمک رسانی در هنگا  سانحه آسیب پذیری را کاهش  قطعاًقوی داشته باشند 

، از اهمیوت  هوا  مؤلفوه نیز با توجه به جایگاه کوم رنوگ آن در بوین     مؤلفهحم  و نق  و ترافیک است که این  مولفهی
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حیاتی از نظر مدیریت تاب آوری دارد، به شورایط عوادی جامعوه     های یانشرفراوانی که شبکه دسترسی به خصوص 

 .مربوه است

 FAHPمحالت فرسوده شهری براساس مدل مدیریت تاب آوری زلزله در  یالگو :2نمودار 

 6991،یسندگاننو :منب 

 گیری نتیجه

تاب آوری در شرایط بحرانی ناشی از زلزله اهمیت دوچندانی دارد؛ چرا که برقراری شرایط بهینوه در شورایط عوادی    

، در شرایط بحرانی پس از وقوع زلزله، حفوظ دسترسوی   شود یمجامعه، باعث افزایش مطلوبیت، کیفیت سطح زندگی 

بنابراین نقود روش فعلوی مودیریت    . گردد یمو جریان آمد و شد در معابر شهری باعث نجات و تداو  حیات انسانی 

 یرتوأث بیشتری نسبت بوه سوایر عوامو      یرتأثمدیریت در سطح محالت  عوام  .باشد یم ییدتأبافت فرسوده است قاب  

و برگرفتوه از نظور متخصصوین مشوخص      باشود  یم ییدتأمدیریت تاب آوری در هنگا  زلزله دارندنیز قاب   پذیرفته از

 دارای امتیواز،  مؤلفوه را در سطح محالت داشوته و در اداموه معیوار اقتصوادی دوموین       یرتأثگردید این معیار بیشترین 

و کاربری زموین، عامو  کوارکردی امتیواز پونجم و      اهالی در احیا و فرآیند بازآفرینی امتیاز سو ، عام  کالبد  مشارکت

 اجتمواعی امتیواز نهوم،    یارمع فرهنگ امتیاز هشتم، یارمع جمعیتی معیار هفتم، یارمع معیار زیست محیطی امتیاز ششم،

 پایوان  در .از دیدگاه دریافت کرد FAHPترافیک و حم  و نق  امتیاز آخر را در مدل  یتاًنهاادراکی امتیاز دهم و  یارمع

فرسوده در کشوور عزیزموان ایوران     یها بافتدر  خصوصاًشهری  ریزی امید است این پژوهش راهگشایی برای برنامه
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