
 

 
 

ی فرسوده شهری با رویکرد هابافتپذیری  سنجش میزان آسیب 

 )نمونه موردی بافت فرسوده لب آب( مدیریت بحران

 

ریزیی شزیری دانشز از د اد ارشد جغرافیا و برنامهکارشناسی دانشجوی         زادهناصر حسن

 ی شیرا  رمرودشت کارشناس پژوهش شیردا

 کارشناس حسابداری کارشناس معاونت مالی و اقتصادی شیرداری شیرا مهــدی رفیعی          

منابع دب دانش از د اد واحد ارشد عمران و مدیریت کارشناسیدانشجوی محمد علی خالقی        

 مرودشت رئیس ادارز رفاز شیرداری شیرا 

گانی کارشناس دفتر برنامزه و بودجزه شزیرداری رکارشناس مدیریت با محمدابراهیم حامدی   

 شیرا 
 

 چکیده 

ی کالبزدی  میییزی  اجتمززاعی و هاهای فرسودز شیری دارای مشکالت متعزددی در  مینزهبافت     
ساخته است. بزر اسزاس  رورا با مشکل روبه هااقتصزادی هسزتند  کزه  ندگی ساکنان در این گونه بافت

ی ناشی ا  وقوع  لیله هسزتند. ا  هاجمعیت کشور در معرض خیر ی انجام شدز  حزدود درصزدهابررسی
وع  لیلزه پزییری بزاییی در صزورت وقز ی فرسودز به علت مشکالت موجزود ا  دسزی هااین رو  بافت

ی فرسزودز و سزایر طرحیزای شزیری  ا  هابیسزا ی بافزت یهادر تییه طرح این  برخوردارند. با وجود
ی مدیریت بیران  لیله در خصوص راهکارهای کزاهش دسزی  پزییری شزیر در برابززر  لیلزه هانظریه

ی هزاپزییری بافت دسزی راهکارهایی که مدیریت بیران  لیلزه بزه منظزور کزاهش  .استفادز نمی شود
ریزیی  یی است که در نظام شیرسا ی و مخصوصاً برنامزههادهزد  در ارتبزاط بزا  مینهمی شزیری ارائزه

به طور مشترك میان برنامه رییی بیسزا ی و یی که ها مینهشود . می بیسا ی بافتیای فرسودز  بررسی
ر کزاربری  مزین  دسترسی  تراکم و فضزای مدیریت بیزران  لیلزه مزورد توجزه اسزت  در چیزار میزو

ی فرسزودز شزیری بزا بررسزی راهکارهزای مشززترك میزان هابا  است. هدف این مقاله  بیسا ی بافت
رییی بیسا ی و مدیریت بیران  لیله است؛ تا ا  این طریق بتوان بزا تلفیززق ایززن دو  دو رویکرد برنامه

پییری دنیا را در مقابل بیزران  افتیای فرسودز  مییان دسی رویکزرد ضزمن افیایش کیفیت  ندگی در ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 Naserhas54@gmail.com 
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ی واقزع در بافزت فرسزودز شزیر هاکه یکی ا  میله شیرا  ل  دب لیله کاهش داد. بزدین منظزور میله 
نوع تیقیق به صورت توصیفی  تیلیلزی و پیمایشزی  .است  به عنوان نمونزه مزوردی انتخزاب شدز است

اسزتفادز شزدز اسزت.  SWOTو  AHP یهزایلیززل اطالعززات ا  رو اسزت کزه در تجییززه و ت
ی هاپییری بزاییی در  مینه ا  دسی  ل  دب دهد که میلهمی ی به دست دمدز ا  تیقیق نشانهانتیجه

یی کزه میزان دو رویکزرد برقزرار اسزت  هامختلف در برابر وقوع  لیله برخوردار است و با وجود اشزتراك
شزود. اسزتفادز ا  راهکارهزایی کزه بزه می یی مشاهدزهاو تناقض هاتفاوت هابرخی ا   مینهدر ارتباط با 

صورت متعادل  هزم در شرایط عادی رفاز ساکنان را در نظر گیرد  و هم به شرایط بیرانزی نظزر داشزته 
 . رسدمی باشد  معقوینه به نظر

  میله ل  دب  شیرا : بیسا ی  مدیریت بیران   لیله  بیران  بافت فرسودز  ی کلیدیهاواژه 

  مقدمه
ند ا : کمبزود اهستند که به طور عمدز عبارت روی فرسودز شیری با مشکالتی روبههاامرو ز بافت 

ناسززا گار  فقززدان ی هزای خدماتی  نفوذپییری پایین به داخل بافزت  وجزود کاربریهادر برخی سزرانه

ی فرسزودز  کیفیت ضعیف بناها  رییدان ی بناها  تراکم بایی جمعیت  فقزر هافضزای سزبی کزافی  بدنزه

  . ... ی اجتمزاعی در بافت وهافرهن زی  وجزود دسزی  –اجتمزاعی 

هزای ی کالبدی در بافزتهادهد که مییان تلفات انسانی و دسی ی مختلف نشان میهاتجربه  لیله

هم ی فرسودز  ضمن دنکه  ندگی ساکنان را هابافتست. ا  این رو  هافرسودز و کین بیش ا  سایر بخش

پییری در صورت وقوع حزوا  ییزر مترقبزه  سزاخته  بزه بای رفتن مییان دسی  روبا مشکل روبزهاکنون 

 .منجر شزدز است ها)مخصوصاً بیران  لیله( در این گونه بافت

اساس  توجه به راهکارهای مدیریت بیران  لیلزه و اسزتفادز ا  دنیا در نظزام برنامزه ریزیی بر این 

 هززایشزیری و بیسزا ی بافتیای فرسودز امری اجتنزاب ناپزییر اسزت. بزا وجزود ایزن  در تییزه طزرح

دیریت هزای مزی شیری ا  راهکارها و دسزتورالعملهای فرسزودز و نیزی سزایر طرحهاسزاماندهی بافزت

 .بیران  لیله استفادز نمی شود

رییی یی است که به طور مشترك در مدیریت بیران  لیله و برنامههاهدف این مقاله  بررسی  مینه

ی فرسزودز  مزورد توجزه هابیسا ی به منظور کاهش دسی  پییری بافت و ارتقای سیح  ندگی در بافت

 .گیردمی قرار

به شیرنشینی به دییل مختلف  شیرها با گستر  ناگیزانی به دنبال رشد طبیعی جمعیت و تمایل 

مجموعززه بر اثزر  ا  شیرها ییهاند. در جریان گستر  شیرنشینی  بخشز ارو شد بزه و فیاینزدز ای رو

یی هایند اصلی توسعه و نوسا ی شیر با ماندز و بافتاایی ا  عوامزل اقتصزادی و اجتمزاعی حزاکم  ا  فر

 .ی کالبزدی همسزانی استهاکزه ایلز  دارای ویژگزی ه استشزکل گرفزت
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ی اجتمززاعی و اقتصززادی سززاکنان تزز ثیر های مزیکور بزر مشخصزههاویژگییای کالبدی بافت 

شود که میصول نیایی دن فرسودگی در ابعززاد مختلززف می ای را باعث متقابزل داشزته   تزداوم چرخه

  .دی   یست میییی و ... استکالبزدی  اجتمزاعی  فرهن زی  اقتصزا

سو بنا به دییل  ی فرسودز  ایل  هسته اولیه و تاریخی شیرهاست که ا  یکهابخش اصلی بافت

گزردد و می شود که به عنوان هویت  ثروت و میرا  شیر و ساکنان تلقیمی یی را شاملهامتعدد  ویژگی

این  دی مقرون به صرفه خواهد بود. با وجود   سزرمایه گزیاری در این مناطق ا  نظر اقتصاا  سوی دی ر

ا  جملزه:کاهش بزا مشزکالتی    هزامناس   ایزن بافتوین و عدم برنامه رییی ئبه علت کم توجیی مس

ی اجتمززاعی  کمبزود خزدمات و تسزییالت  های و نشزاط در بزین سززاکنان  وجززود انیززرافگسر ند

شزامل :هستند. این مشزکالت همزراز بزا فرسززودگی کالبززدی به رو  و ... رو هاعملکرد ضعیف کاربری

رییدان زی بناهزا و  ای استانداردعرض کم معابر و پیچ و خم  یاد دن  تعداد  یاد بناهای فاقد سیستم سا ز

ها را بای بردز و سب  شدز تزا در هن ززام وقززوع حززواد  ییرمترقبززه پییری این بافت ضزری  دسی 

 .ت ایزن قبیزل بافتیا دوچندان شودمسزائل و مشزکال

کشور بیران خیزی جیزان اسزت و ا  نظزر دمزار وقزوع  10انجام شدز ایران جیء بر اساس بررسی  

درصزدجمعیت کشزور در معزرض  90 حزواد  طبیعزی در مقام ششم جیانی قزرار گرفتزه اسزت. حزدود 

یتی  مت سزفانه کشزور ا  نظزر ه ریزم وجزود چنزین وضزع. بزی ناشی ا  سیل و  لیله قرار دارنززدهاخیر

ه سا ماندهی مدیریت بیران همیشه دچار خأل و مشکل بودز است؛ بزه  شکلی کزه در مزواردی ا  دن بز

 (.1384:40 )بدری شودمی یاد"بیران مدیریت"عنوان 

بای بردن مییان مقاومت عناصر کالبدی یک شیر در مقابل فرسودگی و  وال و دارا بودن توانززایی 

دسزتیابی بزه ایززن  (.1376:142 لیزنچ  )طزی دورز طوینی ا  مفاهیم ذاتی پایداری و دوام استفعالیزت 

مقاومزت عناصزر  اندر عین حال میزی .ی فرسودز استهامفزاهیم ا  میمتزرین اهزداف سزاماندهی بافت

فعالیت بافزت شزیری طزی ی ناشی ا   لیله و انجزام اقزداماتی بزرای احیا و توانایی هاکالبدی در بیران

اصول و وجوز مشترك   این دو دارای بر این اساس  .دورز طوینی ا  اهداف اساسی مدیریت بیران است

هستند. ساماندهی بافت فرسودز با رویکرد مزدیریت بیزران در چیزار میزور اساسزی شزامل کززاربری  

 شود.می دسترسی  تراکم و فضای با  بررسی

ی ناشی ا  حواد  ییزر مترقبزه و ارتقزای سززیح هاش یری و کاهش خیرا  این رو  به منظور پی 

 .ی مدیریت بیران ضروری استهارییی بیسا ی بر اساس نظریه ه نزدگی در ایزن منزاطق برنام

 

 روش پژوهش و هاداده

اسزاس یی به شاخص  است تا بتوان بر هاپییری در ابعاد مختلف نیا  به منظور تعیین مییان دسی  

رسانی در بافت را مشخص نمود. بزدین منظزور   بزر اسزاس پییری و دسی  دن معیارهزای تعیزین دسی 



 1396بهار   | شماره شانزدهم   |  سال پنجم                    

20 

دمدز  میزیان  1یی که در جدول های مختلف با توجه به شاخصهاپییری بافت در  مینه معیارهای دسی 

 .گرددپییری بافت  مشخص می دسی 

بزه ترتیز  اولویززت  و ن دهززی  (AHP) مراتبی این معیارها با استفادز ا  رو  تیلیل سلسله 

-ترین معیار  کمترین امتیا  را مزی اهمیت ترین معیار بیشترین امتیا  و کمبه طوری که میم شزوند مزی

شزود و در درون هزر معیزار   بزه گیرد. سزپس بزه بررسزی هزر معیزار بزه صزورت جداگانه پرداخته مزی

شزود. میلزه مزورد می پییری و نی به صورت طیزف ا  صززفر تززا یزک دادزی گوناگون دسی  هاحالت

 امتیززا  کلیززه معیارهززا  میززیان دسزی  صورت جمع کزردنشود. در می میالعه با این معیارها سنجیدز

 .گرددمی پییری میله ا  نظر هر یک ا  معیارهای مورد بررسی  تعیین و مشخص

 سزی  پزییری بافززت  ا  رو  تیلیززل راهبززردیشدن مییان فرسزودگی و د پس ا  مشخص 

SWOT  ی مورد بررسزی  هاتیدیدهای موجود در  مینهو  هافرصت  ها ضعفهاقوت  بزرای اسزتخراج

ی هزامربوط به معیارهزای شناسزایی بافت شود  می استفادزیی که در تیلیل هااستفادز خواهد شد.  مینه

 . پییری بافت است فرسودز و دسی 

ی فرسزودز و مززدیریت هارییی بیسا ی بافت به منظور تلفیق و ترکی  اصول و معیارهای برنامه 

 .شودمی بیزران  لیلزه در ابعزاد مختلف  به تیلیل و مقایسه اصول دو رو  پرداخته

شزود. پزس ا  دن بزر می ی دو رو  در هر  مینزه بررسزیهاو اشتراك هادر این مقایسه  تناقض 

ی صورت گرفته  به نیا سنجی بافت میزدودز های مزورد نظر و استخراج شدز در تیلیلاهاساس هزدف

 شود.می اقدامی فرسودز و مدیریت بیران  لیله هامزورد میالعزه بزر اسزاس اصزول بیسزا ی بافت

ی ی م و راهکارهای اجرایزی در میزدودز هادر مرحله دخر  بر اساس نیا های استخراج شدز  اقدام

 شود.می د میالعه ارائزه و پیشنیادمور
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 معیارهای تحلیل و ارزیابی میزان آسیب و هاشاخص :1جدول 

 کیفی کمی  مینه

 کالبدی

 تراکم ساختمانی  •

 نوع مصالح به کار رفته •

 اسکلت بنا •

 ی  یر مینیهامییان سیح دب •

 اندا ز سیح اشغال •

درجه میصوریت فضاهای با  در  •
 هر قیعه

 هاتعداد دسترسی •

 ی بایر در هر بلوك هامییان  مین •

 سرعت توسعه •

 نسبت مساحت به مییط قیعات •

ی هامییان و موقعیت کاربری •
 خیرناك

 در یک هامییان تمرکی کاربری •
 مرکی

 هاموقعیت گسل •

 ضی قابل اشتعالراا •

 هادتشفشان •

 مناطق سیل خیی •

 ی عمومیهاموقعیت کاربری •

 خاك جنس •

 ی مسکونیهاکاربریموقعیت  •

موقعیت فضاهای با  نسبت به  •
 ی مسکونیهاکاربری

ی امداد رسانی هاموقعیت کاربری •
 دتش نشانی – پلزیس -درمزانی 

 موقعیت موسسات مالی •

 بندی ال وی قیعه •

 ال وی فضای با  درون بافت •

 گیری توسعه و نوع ساختار دن جیت •

 بناها قدمت •

 بناها یفیتک •

نظام ارتباطات و 
 هارازشبکه 

 هاطول راز  •

 تعداد دسترسی به هر قیعه  •

 ی حیاتیهاتعداد شریان  •

 )میزیان نفزوذ پزییری هزاعرض راز  •
 کیفی

 )مییان پیچ و خم(هاتغییر  اویه راز• (

 هانوع سیستم شبکه راز • 

 سلسله مرات  معابر  •

 ی فرعی درون بافتهاال وی راز  •

 اقتصادی شیرنقش   •

اقتصادی و 
 اجتماعی

 مییان دردمد •

تعداد جمعیزت گروهیزای سزنی و  •
 جنسی

 نرخ خانوار در واحد مسکونی •

 تراکم جمعیتی •

 نسبت جنسی •

 نوع اشتغال •

 مییان سواد  •

 بندی سنی ردز•

ی فرهن زی هزاموقعیت فضاها و بافت •
 تاریخی

 نوع مالکیت • 
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 کیفی کمی  مینه

 قومیی هاویژگی • سیم گروز پییرهای دسی  •

تاسیسات و 
 تجیییات شیری

ی گزا  و بزرو و هافاصله بین لولزه •
 نقاط برخورد

 مییان و موقعیت منابع دب و برو •

ی تقلیززل هادسترسززی بززه ایسززت از •
 فشار گا 

موقعیززت خیززوط دب و فاضززالب  •
 نسبت به یکدی ر

 هاموقعیت گورستان •

 سیساتدر تا نوع مصالح به کار رفته •

 نوع سیستم فاضالب •

 قرارگیری تاسیسات در معبرنیوز  •

موقعیزت فضزاهایی کزه در معزرض  •
 د .دب گرفت زی قزرار دارن

 

 ی مشترك میان برنامه ریزی بهسازی و مدیریت بحران زلزلههازمینه

ی )فرسزودز  تزاریخی  قزدیمی و ... ( های مرتبط با ساماندهی بافزتهارییی و برنامه هادر طرح 

کیفیت و قدمت بناها   هاشود. ا  جمله این شاخصمی کالبدی گوناگونی بررسیی هاشزیری شزاخص

نوع مصالح ساختمانی  اندا ز قیعزات و تراکم ساختمانی است که مییان پایداری و دوام مسکن را 

ی هاکند. بای بردن کیفیت ساخت و سزا  و رسزیدن بزه ال وی پایداری مسکن ا  هدفمی مشخص

ذکر شدز  یهاهدفو  هاشزاخص  ی فرسزودز اسزت. در عزین حزالهااماندهی بافزتی سزهاعمدز طرح

ی هاا  دی ر  مینه . رییی پیش یری ا  وقوع سانیه و مدیریت بیران  لیله نیی هست مورد توجه برنامه

 در ()کاربری( و حمل و نقل )دسترسی هاساماندهی نظام فعالیت  رییی بیسا ی مورد بررسی در برنامه

و رعایت همجواری  مییان  های دو بعدی و در بعد سوم  تراکم است؛ به شکلی که تو یع کاربریهانقشه

نفوذپزییری شبکه معابر  ت مین و دسترسی به فضای سبی )با (  رعایت سلسله مرات  شبکه معابر و در 

ت بیران  لیله نیی ا  ی عمدز در این طرحیاست  که در مدیریهانظرگرفتن تراکم بیینه و مناس  ا  هدف

 .شودمی ی اساسی شمردزهااصل

  معیارهزا و های فرسودز شاخصهارییی بیسا ی بافت بر این اساس و با این هدف که در برنامه 

ی مزدیریت بیران  لیله نیی در نظر گرفته شود  به بررسی وجوز مشترك این دو در ارتباط بزا هاهزدف

 .شودمی فرسزودز شزیری پرداختهی هاسزاماندهی بافزت

گیزرد کزه می رییی بیسا ی مورد توجه قزرار ها و معیارهای گوناگون و متفاوتی در برنامهشاخص 

طرح اجرایی اعمال شود. در این تیقیق بزه وجزوز مشزترك دو رویکزرد برنامزه ریزیی باید میالعه و در 

وجوز مشترك در چیار میور عمدز  شود. این اصول ومی داختهرپبیسزا ی و مزدیریت بیزران  لیلزه 

 شود.می بررسزی   کاربری  مین  دسترسی  تراکم و فضزای بزا 
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 کاربری زمین 

رییی کاربری  مین شیری با هدف کاستن ا  دسی  پززییری شززیر در مقابززل  لیلززه دو  برنامه 

 :ند ا اکند  که عبارتمی هزدف عمزدز و کلزی را دنبال

 بای بردن ضری  ایمنی فضاهای مورد استفادز شیروندان در مقابل  لیله ؛ :1 

 .ایجاد سیولت و دسترسی مناس  برای امداد و نجات در  مان بیران :2 

ا  طریزق بررسزی  هزاو کارایی دنیا با ار یابی وضع موجزود کاربری هابررسی ارتباط میان کاربری 

 :شودمی ان پییر است که در  یر به دنیا پرداختهسا گاری  میلوبیت  ظرفیت و وابست ی امک

گیرنزد بایززد ا  نظززر سززنخیت و می یی که در حو ز نفوذ یکدی ر قزرارهاسا گاری: کاربری •

 .همخزوانی فعالیزت بزا یکدی ر منیبق بودز  موج  میاحمت و مانع انجام فعالیت دی ر ن ردد

تزوان گفززت کززه هززر می دن را گوینزد.میلوبیت: سا گاری بین کزاربری و میزل اسزتقرار  •

دن برای میل خاصی مناس  اسزت  و هزر میزل نیزی بزا توجزه بزه  یهاکزاربری بزا توجزه بزه ویژگی

 طلبد.می ی خاصزی راهاخصوصیاتی که دارد  کزاربری

ظرفیت: هر فعالیت )کاربری( و سیوح مختلف ساختار شیر دارای مقیاسزی اسزت. چنان زه دو  •

شزود و ا  می عملکرد فعالیت به خزوبی انجزام   ا  یک طرف منیبق باشند ذکر شزدز بزا یکدی رمقیاس 

 د .شومی طرف دی ر   سیح مورد نظر ا  سزاختار شیر نیی به شکل مؤثری ا  خدمات فعالیت بیرز مند

با یکدی ر ناسا گار بزودز و همجزواری دنیزا ایجزاد  هاوابست ی: بر خالف مواردی که کاربری •

ی دی ر است. این امر هافعالیت یک کاربری وابسته به فعالیت یا فعالیت هانمایزد گاهی وقتمی میاحمت

ای دادز و هزر  شود؛ به شکلی که گاهی تعدادی ا  دنیا تشکیل  نجیزرزمی به خصوص در صزنایع دیزدز

 ( .1379:198 یکدام برای انجام کامل فعالیت خود به فعالیت قبلزی و بعدی وابسته است )بیرین

 

 ی شهری هابا توجه به کاربری هاپذیری معیارهای کالبدی تعیین آسیب

 .شودمی رسانی کمترتر باشند  دسی  ی مختلف دارای طرحی سادزهاهر چه کاربری •

ی مسزکونی و هزاهر چه همسای ی ت سیسزات  یربنزایی )بزه جزی حمزل و نقزل( بزا کاربری •

 .یابدمی رسانی کاهش -ییرمسکونی کمتر باشد  دسی 

 د.شومی رسانی بیشتر دمدگی نماهای شیری بیشتر باشند  دسی  هر چه پیش •

 .یابدمی رسانی افیایش هر چه در مصالح استفادز شدز ا  چوب بیشتر استفادز شود  دسی  •

یابزد )مرکزی مقابلزه بزا سزوانح می رسانی افزیایش هر چه تراکم ساختمانی بیشتر باشد  دسی  •

 (                 201 202:1372 طبیعی

 .ابدیمی پییری کاهش همجوار با کاربری مسکونی سا گار باشند  دسی ی هاچه کاربریهر  •



 1396بهار   | شماره شانزدهم   |  سال پنجم                    

24 

 .یابدمی پییری کاهش ی شیری بیشتر باشد  دسی هابه کاربری هاهر چه تعداد دسترسی •

 . بندی منظم تر باشد   دسی  پییری کمتر است هر چه ال وی قیعه •

 . یابدمی پییری کاهش تر باشند  دسی  تر و سادز تر  متقارن تر  بسته چه نماها هم ن هر •

 . یابدمی پییری کاهش هر چه تو یع جرم در نما یکنواخت تر باشد  دسی  •

پزییری  هر چه استانداردهای مقاوم سا ی بنا در مقابل  لیله کمتر رعایزت شزدز باشزند  دسزی  •

 . بیشتر است

 . شودمی پییری بیشتر ری بیشتر باشد  دسی هر چه قدمت کارب •

ی ناشزی ا  دن باشزند  دسزی  پزییری هاهر چه بیشتر در معرض  لیله و سایر پدیزدز هاکاربری •

 .یابدمی افیایش

 .شودمی پییری بیشتر ی  یربنایی )به جی حمل و نقل( بیشتر باشد  دسی هاهر چه طول شبکه •

 

  تراکم 

به عنوان یک ابیار برنامه رییی و طراحی شیری ناشی ا  این حقیقت اسزت اهمیت میاسبه تراکم 

سزت. تزراکم نشزان هاکه شزاخص میبزور تا درجه معینی منعکس کنندز بسیاری ا  مشخصات میم طرح

ا  طرفی رابیزه  .بر روی سیح  مین و مییان فضای با  قابل استفادز هادهندز ا دحام جمعیت و ساختمان

و خزدمات هم زانی وجزود دارد  های تز مین  یرسزاختهامستقیمی بین کاهش تراکم و افزیایش هیینزه

  . (1382: 34 )عیییی 

 

 :استپییری با توجه به تراکم به شرح  یر  در مدیریت بیران  لیله و کاهش دسی  معیارهای موثر

 .یابدمی پییری افیایش هرچه جمعیت بیشتر باشد  دسی  •

 .یابدمی پییری افیایش هر چه تراکم جمعیت بیشتر باشد  دسی  •

 .پییری بیشتر است هر چه تعداد کودکان  افراد مسن   نان و معلوین بیشتر باشد  دسی  •

 . پییری بیشتر است هر چه تراکم خانوار در واحد مسکونی بیشتر باشد  دسی  •

 .پییری کمتر است هر چه متوسط بعد خانوادز کمتر باشد  دسی  •

 .یابدمی رسانی کاهش تر باشد  دسی  هر چه جامعه ا  نظر فرهن ی هم ون •

 

 دسترسی

اهمیت فراوانی که شبکه دسترسی ا  نظر برنامه رییی بیسزا ی دارد  بزه شزرایط عزادی جامعزه  

اهمیت دو چنزدانی دارد؛ چزرا کزه اگزر برقزراری   شرایط بیرانی ناشی ا   لیله است. بنابراین  در مربوط
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شزرایط  شزود  درمی شرایط بیینه در شرایط عادی جامعه  باعث افیایش میلوبیت و کیفیت سیح  ندگی

بیرانی پس ا  وقوع  لیله  حفظ دسترسی و جریان دمد و شد در معابر شیری باعث نجات و تداوم حیات 

 گرددمی انسانی

 

 پذیری شبکه ارتباطی معیارهای تعیین آسیب

 . رسانی کمتر است هر چه نسبت سیح معبرها به سیح ساخته شدز بیشتر باشد  دسی  •

 . بیشتر باشد  دسی  رسانی کمتر است هاهر چه تعداد تقاطع •

 . رسانی کمتر است هر چه تعداد معبرهای بن بست کمتر باشد  دسی  •

 :1372 رسانی کمتر است )مرکی مقابله با سوانح طبیعزی  تر باشند  دسی  هر چه معبرها مستقیم •

203.) 

 . است داشته باشد  دسی  پییری کمتر هاهر چه شبکه ارتباطی  انیباو کمتری بر گسل •

ریی   بیمن  دتشفشان و سیل باشد   گرایی  سنگ هر چه شبکه ارتباطی  کمتر در معرض روان •

 .دسی  پییری کمتزر است

پزییری معبززر کمتززر  تر باشد  دسی  هر چه نسبت عرض یک معبر به ارتفاع بدنه دن متناس  •

لوشزان و رودبزار صزورت گرفزت در  1369اسزت )میالعزاتی کزه در خصوص معابر شیری پس ا   لیله 

بزودز  1/1و 2/1نشان داد که بیشتر انسداد در معابری اتفزاو افتاد که نسبت عرض به ارتفزاع دنیزا بزین 

 است. متقابالً بیشترین حالت عدم انسزداد در معززابری رخ دادز کززه عزرض دنیزا در برابزر ارتفزاع دنیزا

 1/1 ≤ /h/W ≤ 2/1 1375: 213 بودز است( )مسائلی.) 

 .پییری معبر کمتر است هر چه بدنه یک معبر کمتر دسی  پییر باشد  دسی  •

 .پییری شبکه ارتباطی بیشتر است در شبکه ارتباطی بیشتر باشد  دسی  هاهر چه تعداد پل •

 .پییری کمتر است هر چه مصالح به کار رفته در بدنه معبر پایدارتر باشد  دسی  •

 .پییری بیشتر است معبر خیر اتر باشند  دسی ی جدارز هاهر چه کاربری •

 . پییری کمتر است دمدگی دنیا کمتر باشد  دسی یش تر و پ سادز هاهر چه نمای ساختمان •

 

 فضای باز 

 های رها شدز )بایر یا موات(  فضاهای با ی میلزهها  فضای سبی   مینهافضاهای با  شامل پارك

کنزد می کمزک های ور شی بزه ایجزاد فضزای بزا  در میلزههاو  مین هاتوسعه پارك سزت.هاو میزدان

 . (132 :1373  )شادی طل 

ی طبیعزی و های بیشزتر حادثزههافضاهای با  نقش میمی در کاهش وسعت مییان عمل و نتیجزه
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ترین عملکردهای دن در هن زام بزرو   لیلزه  جزدا سزاختن یزک منیقزه دارای  مصزنوعی دارد. ا  عمدز

استعداد خیر ا  دی زری و بزدین ترتیز  متمرکی کردن فعالیت نیروهای مخزرب و جلزوگیری ا  توسزعه 

 . ستهاای واقعه  نجیرز

 

 پذیری شهر مربوط به فضاهای باز معیارهای تعیین آسیب

 . یابدمی رسانی افیایش پییری جدارز فضای با  بیشتر باشد  دسی  هر چه دسی  •

یابزد می رسزانی کزاهش تر باشزد  دسزی  ی فضای با  با جدارز متناس هاتناس هر چه ابعاد و  •

 (. 202-203: 1372)مرکی مقابلزه بزا سزوانح طبیعی

 .شودمی رسانی کمتر تر باشد  دسی  هر چه پراکندگی فضاهای با  و نیوز تو یع دنیا متناس  •

 .یابدمی پییری کاهش د  دسی ی مییط بر فضاهای با  بیشتر باشهاهر چه سا گاری کاربری •

  .شودمی ی فضایی در فضاهای با  بیشتر باشد  دسی  پییری کمترهاهر چه تناس  •

 .یابدمی پییری کاهش ی عملکردی فضاهای با  بیشتر باشد  دسی هاهر چه قابلیت •

 .یابدمی پییری کاهش هر چه وحدت شکلی و حجمی جدارز فضاهای با  بیشتر باشد  دسی  •

 تزر باشزد  دسزی  پزییری کمتزرهر چه مساحت فضاهای با  با جمعیت تیت پوشش متناسز   •

  شود.می

پزییری  یابی فضاهای با  در دسترس بیشتری ا  شبکه معزابر قزرار گیزرد  دسزی  هر چه مکان •

 .یابدمی کاهش

 

 مطالعه موردی

به منظور بررسی معیارهای دسزی  پزییری و اسزتفادز ا  راهکارهزای مزدیریت بیزران  لیلززه در  

میدودز . برای این کار انتخاب شدز است شیر شیرا واقع در  ل  دبی فرسودز  میله هابیسزا ی بافزت

ر با میدودز بافت ت   منیبق بر میدودز بافت قدیم بودز و نیی با مساحتی وسیع شیر شیرا بافت فرسودز 

درصزد ا  مسزاحت میززدودز بافززت  5هکتزار  20با مساحت حزدود  ل  دبمیله  .تاریخی انیباو دارد

دمو شززی  تجززاری و  یهزاکاربریبزه عنزوان  تزوانمی ایزن میزدودزا  فرسزودز را در برمزی گیزرد. 

. وجزود بناهزای بززا ار   و تززاریخی در میلززه بززه استفادز کردبیداشتی درمانی در مقیاس فرامیلی 

 (.1عکس اهمیت دن افیودز است )
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 لب آببنای با ارزش تاریخی واقع در محله تصویر  :1شکل 

 

ی کالبدی  اجتماعی  میییی و هادارای مشکالت متعددی در  مینه ل  دببا وجود این   میله  

 :گرددمی اقتصادی است که در  یر به دنیا اشارز

 درصد بناهای مخروبه و تخریبی(؛ 35تعداد بایی بناهای با کیفیت پایین ساختمانی )  •

 متر مربع( 200درصد بناها با مساحت کمتر ا   80رییدان ی بسیاری ا  بناها )  •

 سال ساخت( 30درصد بناها با قدمت بیش ا   35اهای با قدمت بسیار بای ) بن •

 کمبود کاربری فضای سبی در میدودز؛  •

 ی کم و بن بستیای فراوان در بافت؛هاوجود معبرهای پر پیچ و خم  طوینی و با تقاطع •

 متر دارند(؛ 6درصد ا  معابر عرضی کمتر ا   65نفوذپییری پایین در بافت )  •

 (2در شبکه معابر )عکسی مختلف هادمدگی و پیش وجود ناهمواری •
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 تصویر پیش آمدگی ورودی منازل در معبر: 2شکل 

 

 
 تصویر بناهای قدیمی با آسیب پذیری باال: 3شکل 
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 جایی تیرهای چراغ برو بر اثر عق  نشینی برخی بناها؛وجود ساباط در معابر و عدم جابه •

ی های بایر و رهزا شزدن فاضزالبهای میییی ناشی ا  وجود بناهای مخروبه   مینهادلودگی •

 خان ی در سیح معابر؛ 

 10.5) بزایی  ییری  پزی سنی بزا دسزیهابای رفتن دسی  پییری اجتماعی علت وجود گروز •

 (؛سال 14درصد افراد  یر  31سال و  65درصزد افزراد بزیش ا  

 ؛ میدودز گردش ریبایی جمعیت رو  به علت قرارگیری در  نسبتا تراکم •

هزیار  500 درصد ا  خانوارهزا کمتزر ا  89پییری بایی اقتصادی ) دردمد ماهیانه حدود  دسی  •

 ؛تومان است(

برای ساکنان در حال حاضر شدز و نیی مییان دسزی  سب  ایجاد مشکالت متعدد  هاهمۀ این عامل

 (.2پییری بافزت را در مقابل وقوع بیران  لیله بای بردز است )جدول 

 

 میزان آسیب پذیری کلی محله لب آب :2جدول 

 مییان دسی  پییری  

 کم نسبتا کم نسبتا  یاد  یاد هاقیعه  مینه

 132 50 1222 1559 تعداد کالبدی

 45764 21453 165285 203568 مساحت

 10.5 5 38 46.7 درصد

 591 95 1420 857 تعداد شبکه دسترسی

 87351 17987 206147 124585 مساحت

 20 4 43.3 28.6 درصد

-اجتماعی

 اقتصادی

 551 394 917 1101 تعداد

 85036 60619 124923 165493 مساحت

 19.5 14 28.6 38 درصد

تاسیسات و 

 تجیییات

 662 618 702 981 تعداد

 93134 84708 108793 149435 مساحت

 21 19 25 34 درصد

 14 649 1650 650 تعداد کلی

 12994 105059 235347 82671 مساحت

 3 24 54 19 درصد
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 نتیجه گیری

شود می صورت گرفته در جریان تیقیق و مقایسۀ دو رویکرد  این نتیجه حاصل یهابر بررسی بنا 

رییی بیسا ی و مدیریت بیران  لیله ضمن دنکزه دارای اشزتراك  که راهکارها و اصول مربوط به برنامه

 ی خزود بزه دنهاراهکارهای متفاوتی دارند  که هر یزک بزا توجزه بزه دیزدگاز هاهستند  در برخی  مینه

 ند. راهکارهایی که مدیریت بیران  لیله در ارتباط با چیار میور کاربری  مین  تراکم  دسترسزی پردامی

 گیرد و به وضع عادی و رفزاز حزال سزاکنان کمتزرمی دهد  شرایط بیرانی را درنظرمی و فضای با  ارائه

کند  در حالی می دبه شکلی که در  مینه دسترسی  افیایش هرچه بیشتر عرض معابر را پیشنیا .پردا دمی

ریزیی  راهکارهزای برنامزه. که در برنامه رییی بیسا ی اعتقاد به رعایت سلسله مرات  دسترسزی اسزت

بیسا ی  شرایط عادی را در نظر گرفته و به شراییی که در صورت وقزوع بیزران  لیلزه رخ خواهزد داد  

که برای شرایط عزادی و رفزاز حزال در مجموع  رسیدن به حالت تعادل در ارائه راهکارهایی  .نمی پردا د

ساکنان مفید باشد و نیی شرایط بیرانی را در صورت وقوع  لیله در نظر داشته باشد  راز حلی است معقول 

 .ی فرسودز که به دن اشارز شد  به کار بستهاتوان با توجه به شرایط خاص بافتمی که

ریزیی بیسزا ی و مزدیریت بیزران  لیلزه تزر میزان راهکارهزای برنامزه  به منظور مقایسه دقیق

ی مزورد بررسزی در های میان این دو رویکرد به تفکیک  مینههاتناقض و هاراهکارهای مشترك  تفاوت

 دمدز است.  3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ... ی فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحرانهابافتپذیری  سنجش میزان آسیب 

31 

ریزی بهسازی و مدیریت  میان برنامه هاو تناقض هاراهکارهای مشترك، تفاوت: 3 جدول

 بحران زلزله

 هاو تناقض هاتفاوت  

راهکارهای مشترك میان   مینه
برنامه رییی بیسا ی و 

 مدیریت بیران

راهکارهای مدیریت بیران 
  لیله

راهکارهای برنامه رییی 
 بیسا ی

یززززابی مناسزززز  مکززززان• کاربری  مین

به منظور  شیری یهاکاربری

تزر بزه دسترسی بیتر و دسان 

  دنیا.

هم ززززززونی فززززززرم و • 

متناسزززز  بززززا  یفضززززا

 کاربری 

سزادگی نماهززا و اسزتفادز  •

ا  مصززالح پایدار در ساخت و 

 .هاسا های انواع کاربری

 تنیا بزه رعایزت همجزواری

توجه دارد و  هامیان کاربری

 هزززابزززه مقیزززاس کاربری

متناس  با عملکرد دنیا بزی 

 .تفاوت است

عزززالوز بزززر رعایزززت •

میان کزاربری  هاهمجواری

بززه رعایززت تناسزز  میززان 

مقیزززززاس عملکزززززردی 

 نیی توجزه نشزان هاکاربری

 .دهدمی

ایجززاد تعززادل در پززراکنش • تراکم

جمعیززت و تززراکم در سززیح 

شززیر و جلززوگیری ا  قیبززی 

 .شدن تراکم

هر چه تراکم کمتر باشزد  •

مییان دسی  پییری کاهش 

یافته و در نتیجزه در مواقزع 

کمتزری بزه بیرانی  تلفات 

 .همراز خواهد داشت

ایجاد تراکم بیینه با توجه •

به نقشزه تزراکم در سزیح 

شیر به شکلی که تراکم بر 

بندی تراکمزی  اساس پینه

شیر ا  تراکم  یزاد تزا کزم 

 .تو یع شود

ی دسززان  هاایجززاد دسترسززی دسترسی

ایمن و با کارایی مناس  برای 

 .رفاز شیروندان در سیح شیر

توجزززززه بیشزززززتر بزززززه 

یی بززا عززرض هادسترسززی

 یززززاد  کوتززززاز و بززززدون 

بسززت بززه  ی بززنهاکوچززه

پییری کمتر و  منظور دسی 

رسززانی بیشززتر در  کمززک

 .مواقع بیرانی

رعایززت سلسززله مراتزز  •

دسترسی بزه منظزور رفزاز 

 .حال شیروندان
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 هاو تناقض هاتفاوت  

راهکارهای مشترك میان   مینه
برنامه رییی بیسا ی و 

 مدیریت بیران

راهکارهای مدیریت بیران 
  لیله

راهکارهای برنامه رییی 
 بیسا ی

ایجاد فضای با  به صزورت • فضای با 

 به منظور ارتقزای فضای سبی

 .کیفیت  ندگی

ایجاد فضای بزا  بیشزتر بزه 

دسزززی  پزززییری کمتزززر و 

خززدمات رسززانی بیشززتر در 

 نجزززرممواقزززع بیرانزززی 

 .گرددمی

فضاهای بزا  اگزر بزدون •
کاربری باشند   مزین بزایر 
میسزززوب شزززدز  ایجزززاد 

اما  کند.می دلودگی میییی
اگر به صورت فضای سزبی 
)تجییززی شززدز و یززا بززدون 
تجیییات( باشد  بزه دلیزل 

موج  بای  پیوند با طبیعت
 رفزززتن کیفیزززت  نزززدگی

 .شودمی
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