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 چکیده

ههای پها از باهران    هها و بازسهازی  های حاصل از مداخلهه یادگیری درس: اهداف

کهه در   ییهها آن ژهیه وبهدهی به مداخالت توسعه بهتر چگونگی جهتمنظور فهم به

پذیرند ضروری است. از ایه  رو، بها توجهه بهه     راستای توسعة پایدار نواحی آسیب

توسهعه   مشهکالت و حهل   یدارسهاز یپا یبهرا  یفرصتپا از باران،  یبازسازاینکه 

بم و میزان  بازسازی ماالت شهر تیفیکتفاوت  لیتالباشد، هدف ای  پژوهش، می

 .باشدیم در ای  زمینه موفقیت آن

 تیه فیکمفهوم  است. یلیتال -یفیتوص از نوع قیتاقروش پژوهش،   یادر : روش

 3 و شههاخ  7در  SAWو  یگروههه AHP یهههاروش بازسههازی بهها اسههتفاده از 

 یریگنمونهنامه و روش پرسش قیطراز  ازینمورد  یهادادهشد.  یاتیعمل رشاخ یز

 قیطردست آمد و از ه( بکوکرانخانوار نمونه )بر حسب روش  903از  ، ویاخوشه

 شد. لیتال یتوکو آزمون  طرفهکی انایوارهای روش

ماهالت از    یبه  یمعنادارطرفه نشان داد تفاوت تالیل واریانا یک: نتایج/هاافتهی

شاخ   0، در یبازساز تیفیکشاخ   7  یبوجود دارد و از  یبازساز تیفیکنظر 

ههم   یبازسهاز  تیه فیک یکله از نظر شاخ   ماالت وجود دارد.  یبوت معنادار تفا

هستند. ر از تفاوت معنادار برخوردا %33سطح اطمینان ر نشان داد که ماالت د جینتا

 آن بهر حسهب ماهل سهکونت     زانیه ممتوسه  و   کهل ر د یبازسهاز  تیفیکدر نتیجه 

 مختلف شهر بم متفاوت است. یخانوارها

mailto:sharbabaki0913@yahoo.com
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بهه   یدسترسه  کهه اسهت   یعلمه  ةگهزار   یابا  یهمسودر مجموع  جینتا: یریگجهینت

خانوارهها ارتاها     یاجتمهاع یاقتصاد تیوضعو با  ستینبرابر  یبازساز یهافرصت

 دارد.

      یبازساز تیفیک ،ماالتشهر بم، خانوارها، زلزله، : هاواژهدیکل

 مقدمه .1

 یهها فرصتاز  یبرداررهبه جاران خسارت و باران، تیریمد یاصلاز اهداف یکی امروزه 

 یهها یزیربرنامه لذا. باشدمیتوسعه  یهابرنامهساخت   یعمل اوضاع و شده جهت بهاود جادیا

بهه   یابیدسهت مغتنم جههت   یفرصت یگاه یعیطا، همچون سوانح پا از وقوع باران یبازساز

 ، بنهابرای (. 0 ، ص.0920، انیدیخورشه  و یفالحه ) شهود یمه  یتلقه اهداف توسعه در منطقهه  

حهل   برای فرصتیعنوان پا از باران به بازسازیبه  بایدبه بار آمده،  هایفاجعهرغم همة یعل

ای بازسهازی  هه . در ای  راستا، ارزیابی تجربهکردنگاه  ایم  ایجامعه ایجادتوسعه و  مشکالت

آمهوزی از آن  منظور کسب شناخت بهتهر از کیفیهت بازسهازی و درس   پا از سوانح طایعی به

 است.   ضروری

منظهور فههم بهتهر    ههای پها از باهران بهه    های حاصل از مداخلهیادگرفت  درس، در واقع

که در راستای توسهعة پایهدار نهواحی     هاییآن ویژهبهدهی به مداخالت توسعه چگونگی جهت

چراکه بازسازی پها از  . (851، ص. 8500، 0لی)ایمپریال و وانا پذیرند ضروری استآسیب

ای است که تعاملی از عوامل اجتماعی، تکنولوژیکی و اقتصادی را درگیهر  چیدهیند پیآباران فر

ینهد  آاندکی فر انپژوهشگر و ریزانای  درحالیست که برنامه .(873، ص. 8500، 8)پاول کندمی

خهوبی   هایمدلاند. لذا اسکان مجدد پا از باران یا اقدامات بلندمدت مربو  را بررسی کرده

هها اسهکان مجهدد را نهاگزیر     هایی که باهران گیران در زمانریزان و تصمیمهبرای استفادة برنام

مندی نکته مهم دیگر نیز توجه به میزان بهره (.109، ص. 8501، 9وچیی)ا وجود ندارد ،کنندمی

ی گذشته هابارانمختلف اجتماعی از منابع و کیفیت بازسازی است. چراکه، شواهد  هایگروه

 ههای ضهربه  تهری  سهخت ، متامهل  فقیر اقتصادی لااظبهافراد  کهه است ی نشان دادخوببه نیز

                                                           
1. Imperiale & Vanclay 

2. Powell 

3. Iuchi 
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و  معیشهت از  ماافظترا در  کمتری پذیریانعطاف، مادیو  مالیمنابع  کماود. شوندمین بارا

النمهاری و   ؛95-82، ص. 8550، 0زدتهی )جهی  دههد مهی در برابر باران بهه فقهرا    هایشانخانه

 (.91، ص. 8500، 8الزقال

 یخانوارهها  بهه میهزان برخهورداری   الزم اسهت   ،ارزیابی کیفیت بازسازیعالوه بر بنابرای  

هههای ا توجههه بههه ویژگههیبهه پههژوهش ایهه . از ایهه  رو، نیههز توجههه نمههود ماههالت مختلههف

 کیفیت بازسازی شههر  ایمالههای تالیل تفاوتبه دناال  اقتصادی خانوارهای ساک ،اجتماعی

 مختلهف  ماهالت  بازسهازی  کیفیهت  آیا :شدی  مطرح سؤال اصلی پژوهش چن لذا .باشدمیبم 

 متفاوت است؟اقتصادی خانوارهای ساک  های اجتماعیویژگی بر حسب شهر بم

 قیتحق نةیشیپ. 2

توسهعه   یهها فرصهت  ییشناسها به  یپژوهش( در 0923)ی مامد و انیعیرف، یعسگر، نژادیحاج

از دههد کهه   هها نشهان مهی   اند. یافتهبم( پرداخته کالادی شهر )مورد: شهر ابعاد بر دیتأکزلزله با  از یناش

 ینمها ، نظهارت بهر سهاخت و سهاز،     یسهاز مقهاوم ) مسهک   یهانهیزمدر  یکالادتوسعه  یهافرصت

 یکالاهد  یهها فرصهت کهه   یحالاستفاده صورت گرفته در   یشتریب یعموم...( و خدمات  ساختمان و

 .اندقرار نگرفته یه و استفاده چندانمعابر و بافت شهر مورد توج ،ییربنایزخدمات  نهیزمدر 

احیای پا از باهران: دسهتیابی بهه توسهعه،     »( در پژوهشی با عنوان 0339) 9برک، کارتز و ونگر  

د و مسهاللی را کهه   نه کنهای کلیدی ادبیات برتر احیای باران را مرور مییافته «یکاهش باران و برابر

د. دسهتیابی بهه برابهری، کهاهش باهران و توسهعه       نسازبه درستی مطرح نشده است را خاطر نشان می

ریهزی توسهعه مجهدد و همکهاری نههادی، موضهوع       از طریق مشارکت مالی در برنامه ژهیبه وپایدار، 

ریهزی توسهعه مجهدد پها از     باشد. در پایان، در مورد فهم موجهود از برنامهه  ماوری مرور ادبیات می

 ای سیاست عمومی و پژوهش آتی اراله شده است.هایی برگیری شده و همینطور داللتباران نتیجه

ههای متفهاوت   سهاختمانی طهرح   پهذیری آسهیب نیز در پژوهشی به بررسهی  ( 8500) 1پاول

دهد که سطح بهاالیی از  پردازد. پژوهش نشان میگجرات هند می 8550بازسازی پا از زلزله 

بهه میرایهی بهرای کهاهش      اما ای  انتقهال تاهدیل  بعد از زلزله به گجرات منتقل شده، دانش فنی 

                                                           
1. GTZ 

2. Al-Nammari & Alzaghal 

3. Berke, Kartez, & Wenger 

4. Powell 
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 و اقهدامات  هها سیاست ةکه نتیج دارندریسک باران نشده است. همچنی  مسالل مهمی وجود 

 باشد.ناکافی دولت می

ییر اسکان موقت بر بازسهازی مسهک    أ( در پژوهشی به بررسی ت8509رفیعیان و عسگری )

)در نهوع اسهکان موقهت    دههد کهه   شهر بم پرداختند. نتایج نشان می 8559 ةپا از باران زلزل

ییر رضایتمندی کلی از بازسهازی مسهک  تهأ   بر سرعت، کیفیت و ها(، ها و در کنار داراییکمپ

 گذاشته است.

ریهزی اسهکان مجهدد پها از باهران، ا ههار       ( در پژوهشی با عنوان برنامه8501) 0ایوچی

ان مجهدد بعهد از   ریهزی اسهک  ای به چارچوب سیستماتیکی برای برنامهه دارد که نیاز فزایندهمی

دیهده( و چهه بهرای    ها وجود دارد چه بهرای بازسهازی در ماهل )همهان مکهان آسهیب      باران

. وی با بررسی چنهد  هاایمالهانجام شود و چه با مشارکت هم  جابجایی، همچنی  چه مستقالً

ههای  سهکان مجهدد، ههم گهرایش    ، فرایندها و نتایج اهاگیرد که تصمیمموردی نتیجه می نمونة

کند و هم تعامالت بی  دولت، جامعه و خانوارهها را مهنعکا   اقتصادی را منعکا میماعیاجت

 کند.می

توسهعة مجهدد بعهد از باهران در شههرهای      ( شش سال صرف مطالعهة  8501) 8برگری گ

است. در ای  دو شهر بسیار  نمودهر و کاترینا اسپتام 00 پا از حوادث 9نیواورلئاننیویورک و 

انهد فراینهد بازسهازی ناعادالنهة مشهابهی      متفاوت که با دو باران کامال متفاوت نیز روبرو بوده

دهد که نهابرابری ههم در مرحلهة احیهای موقهت و ههم در       ها نشان مییافته اتفاق افتاده است.

مرحلة بازسازی بلندمدت وجود دارد. در هر مرحله، قربانیان اصلی باران یعنی کهم درآمهدها،   

هها  از دریافهت کمهک  بیشهتر   ،اجتماعات غیرسفیدپوست، کارگران، و کسب و کارهای کوچک

منهد  نامتناسای بهره شکل بهفیدپوست و صنایع پرمنفعت که ماالت ساند. در حالیهماروم شد

 پیگیرینامیده است، وی « 1شهرنشینی انااشت باران»آن را برگ گری یندی که آاند. در فرشده

دهد: از طریهق  که چگونه ای  توسعه مجدد نابرابر، شهر پا از باران را تغییر شکل می کندمی

                                                           
1. Iuchi 

2. Greenberg 

3. New Orleans 

4. Crisis-driven urbanization 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A6%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A6%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
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تاقق رویاههای  درآمد، و کمجایی در نواحی هو جاب 0سازیتقویت ماالت مرفه، تسهیل اعیان

 .8دیرینة توسعه در مورد التالف رشد قدرتمند

 قیتحق یهاهیفرض ةو ارائ نظری و تجربی ةبندی پیشینجمع. 3

ییر عوامهل  ة مجهدد شههرها و ماهالت شههری تاهت تهأ      کیفیت بازسازی و الگوی توسهع 

لف هستند که بر حسهب سهاخت   ختهای مهمتعددی قرار دارد. در سطح خرد، خانوارها و گرو

کننهد. ایه    و متناسب با قدرت، نفوذ و میزان دسترسی خود عمهل مهی   اقتصادی خوداجتماعی

ریهزی توانمنهد و عادالنهه و در کشهورهای دارای     ههای برنامهه  عمل و اقهدام در ناهود سیسهتم   

تری  شهکل خهود و در   تواند در بدطلاانه میهای داروینیستی و ساختار قدرت سلطهبینیجهان

ههای  و منجر به دوگانگی اجتمهاعی و فاهایی و بازسهازی   قالب رقابت و تنازع بقا اتفاق بیفتد 

تر شوند و تر و مشارکتی، عادالنهتوانمندترریزی های برنامه. هر چقدر نظامشودنابرابر شدت به

توان تر فراهم کند میهای الزم را بیشکشورها زمینه بینی و ساختار قدرت و سطح توسعةنجها

منهدی بیشهتر   های اجتمهاعی و فاهایی و بههره   تر، کاهش دوگانگیهای عادالنهشاهد بازسازی

 ها و طاقه ماروم بود.قربانیان اصلی باران

یند که به نوعی بیانگر کیفیت بازسازی ماالت شهری در سطح خهرد  مدل مفهومی ای  فرآ

پهژوهش در مهورد    ارالهه شهده اسهت.    0در شهکل   باشدمیییرگذار در سطح کالن أو عوامل ت

ییرگذار در سطح کالن و کمیت و کیفیت آن و نیهز تغییهرات آن در طهی زمهان خهود      أعوامل ت

موضوع پژوهش مستقلی است. در ای  پژوهش، بر سنجش کیفیت بازسازی ماالت شههری و  

اقتصهادی  آن در ماالت مختلف با توجه بهه خصوصهیات اجتمهاعی    تفاوت میزانمعناداری و 

 خانوارهاست.  
 

                                                           
1. Gentrification:   (افقر راندن و نوسازی راه از) کردن تادیل متوس  یطاقه یماله به را  فقیرنشی یا قدیمی یماله 

2. Realizing the long-held development dreams of powerful growth coalitions 
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 ثیرگذار در سطح کالنمحالت شهری در سطح خرد و عوامل تأکیفیت بازسازی  مدل مفهومی .1 شکل

  

بینهی و  های مناسب در حوزة جههان رغم زمینهیعل ،کرالذدر مجموع، مطابق چارچوب فوق

 قدرت در مسیر ریزی و نیز حرکت ساختارهای  حاکم و نیز تجربیات خوب نظام برنامهارزش

های موجهود  ضعف، های خصوصی و غیردولتیردمی و بخشتقویب مشارکت م تکثرگرایی و

ریزی مشهارکتی و مشهکالت موجهود در اعمهال     شدن برنامهنهینهادریزی و عدم در نظام برنامه

مهوانعی قهوی عمهل     عنوانبهمجدد برابر،  و توسعةمند بازسازی نظارت نهادینه و پیگیری نظام

های هدف را با مشکل مواجهه  مندی حداکثری گروهکنند که توسعه و بازسازی برابر و بهرهمی

( 0ال پهژوهش بهدی  شهرح ارالهه شهد:      ؤدر پاسخ به سه  قیتاق ةیفرضکند. بر ای  اساس، می

اقتصهادی خانوارههای   های اجتماعیماالت مختلف شهر بم بر حسب ویژگی یبازساز تیفیک

 ساک  متفاوت است.
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 شناسی تحقیقشرو .4

 غیرهانحوۀ سنجش مت وتعریف عملیاتی  .1. 4

مطابق ماهانی  . باشدیم یلیتالیفیتوص قیتاق، روش آن تیماهو  قیتاق ةیفرضبا توجه به 

 3، (8)شهکل   شاخ  7 رد رمقیاس خانوا ر، مفهوم کیفیت بازسازی دپژوهش پیشینة ونظری 

 لجهدو ) نامه تعریف عملیاتی شدرسشپ یهاهیگوقالب  رعرف دم 055 زبیش ا و رشاخ یز

0.) 
 

 
 بم  محالت شهر یبازساز تیفیکسنجش  هایشاخص .2 شکل

  

از  کیه اسهتفاده شهد. وزن ههر      یه وزروش مجمهوع سهادة   از هها  شهاخ   بیه ترک برای

اکسهپرت چهویا    افزارنرم نامه خارگان وپرسش ،یگروه AHPروش  قیطراز  زین هاشاخ 

 یاتیه عمل زیردر  0بازسازی بر اساس رابطة  تیفیکمفهوم  نکهیاایتاً (. نه8دست آمد )جدول هب

،بازسهازی ماهالت   تیفیک R(، 0شد. در رابطة )
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 زلزله بم پس از شهر بازسازی محالتش کیفیت سنج هایو معرف هاشاخص .1 دولج
 هامعرف هاشاخص ابعاد

ت
یفی

ک
 

کی
یزی

ف
- 

ی
بد

کال
 

 سازیمقاوم
 زلزله مهندسیاصول  -
 نظارت بر ساختمان -
 ساخت در مهارت افراد -

 ساختمان بندیاسکلت مصالح و -
 ساختمان زمی مساحت  -
 منزل وسایلعدم سقو   -

 مصالح کیفیت -
 یشهشجنا مناسب  -

 نفوذپذیری
 و
 باز فضای

 0 عرض بودن کوچه )کمترازکم -
 متر(
 نقلیه وسایلآمد  رفت و راحتی -
 نقلیه وسیلة یکصورت پارک  در 

 واردرحیا سقو  آ  خطر -
 حیا  امکان چادر در -
قابل  فاای فاصله ساختمان تا -

 گیریپناه

 نقلیه وسایلامکان پارک  -
 درب منزل

 نامنظم بودن کوچه -
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 1ادامه جدول 
 هامعرف هاشاخص ابعاد

کی
یزی

ت ف
یفی

ک
- 

ی
بد

کال
 

 سازیمقاوم
 اصول مهندسی زلزله -
 نظارت بر ساختمان -
 ساخت در مهارت افراد -

بندی اسکلت مصالح و -
 ساختمان

 مساحت زمی  ساختمان -
 عدم سقو  وسایل منزل -

 کیفیت مصالح -
 جنا مناسب شیشه -

 نفوذپذیری
 و

 فضای باز

 0 عرض بودن کوچه )کمترازکم -
 متر(
 آمد وسایل نقلیه راحتی رفت و -
 صورت پارک یک وسیلة نقلیه در 

 سقو  آ واردرحیا  خطر -
 حیا  امکان چادر در -
فاای قابل  فاصله ساختمان تا -

 گیریپناه

امکان پارک وسایل نقلیه  -
 درب منزل

 نامنظم بودن کوچه -

آوری تاب
 ایمحله

وسایل  برای ورود معابر پهنای -
 امدادی

 و های ناسازگارکاربری ناود -
 خطرساز

 مقاومت دیوارها وضع معابر از نظر -

برای  تقاطع مناسب معابر -
 وسایل امدادی

 لاة کاربری ناودن ناسازگار -
 معابر

هماهنگی پهنای معابر با ارتفاع  -
 هاساختمان

 شیب عمومی ماله -
یی امکان فرونشت و روانگرا -
 ماله در
 امکان گسلش و لغزش در -

 ماله

 مقاومت شاکه آب برق، گاز، -
 مخابرات

 نشانیدسترسی به ایستگاه آتش -
 دسترسی به مراکز درمانی -
 دسترسی ماله به فاای باز -

تناسب تراکم جمعیت و  -
ریزی ساختمان با اصول برنامه

 شهری
 میزان تراکم و شلوغی ماله -
 ری ازدحامگیپتانسیل شکل -

 855وجود مساحت بیش از  -
 مترمربع

 بندی مالهمنظم بودن بلوک -
میزان تراکم و فشردگی  -

 هاساختمان
 و

ظر
 من

ت
یفی

ک
ط .

حی
ت م

اش
هد

ب
 

منظر و کیفیت 
 بصری

 ساختمان مخروبهد وجو -
 های برق و...آنت  تلویزیون سیم -
 نمای بدساختمان -

 پوشش نامناسب کف پیادروها -
 بودن ساختمانپیوسته  -
فعالیت مزاحم سکونت د وجو -

 و آسایش

 بودن ناوه نصب کولرد ب -
 بودن ماله خوشایند -
طایعی و منا ر  دوجو -

 خوشایند

بهداشت 
 محیط

 بوهای نامطاوعد وجو -
 های رهاشدهزباله -

 وجود سر و صدا -
های فاضالب و آبوجود  -

 کثیف

 های ساختمانینخاله -
 هازبالهع جمع آوری به موق -

 کیفیت 
 تسهیالت و خدمات

 آموزشی، تجاری روزانه-
 درمانی -بهداشتی-

 حمل و نقل -
 فاای ساز و پارک -

 

ی
رس

ست
ت د

یفی
ک

 

 خدمات شهری
 آموزشی -

 تجاری روزانه -

 حمل و نقل -

 درمانی -بهداشتی -

 ایفاای ساز و پارک ماله -

)ورزشی و  تفریای خدمات -

 (سینما

کار ومحیط 

 یشهر

 به مال کار -

 به بخش مرکزی شهر -

 های اداری شهربه سازمان -

 تفریایمراکز به  -
 و بازار تجاریمرکز  به -
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 1ادامه جدول 

 هامعرف هاشاخص ابعاد

 ایمنی و امنیت

 امنیت در روز -

 امنیت در شب -

و  زورگیروجود افراد  -

 خرابکار

 شبر ماله دو روشنایی کوچه  -

 ر مالمیزان سرقت د -

 دسترسی به نیروی انتظامی -

های مخروبه وجود ساختمان -

 و ناام 

 و آ مدهارفت ر توجه مردم ب -

 احساس ایمنی در مال -

عی
ما

جت
ط ا

واب
ر

 
نی

کا
ق م

تعل
و 

 

رمایة س

 اجتماعی

 هاهمسایها میزان ارتاا  ب -

و مردم ماله  اعتماد به -

 هاهمسایه

نهادهای ا شناخت و ارتاا  ب -

 مالی

 بودند یزان شام -

های انجام فعالیتر میزان تمایل د -

 المنفعهعام

و و عا هاانجم میزان شناخت  -

 شدن درآنها

و  هاگروهقالب ر جمع شدن مردم د -

 هاانجم 

های فعالیتر میزان تمایل د -

 المنفعهعام

 ایربخش بودن مشارکت مردم -

مالی توس   تأمی  نیاز -

 هاهمسایه

 دهای مالیبه نهاد اعتما -

 انجام درست و ایفشان -

 تعلق مکانی

 ماله بهعالقه  -

مناسب بودن ماله برای  -

 زندگی

 روی عالقهز ماله ار زندگی د -

ر تمایل سکونت در ای  ماله د -

 آینده

 تمایل رفت  از ماله -

 ردم مالهمرضایت از -

 رضایتمندی

 سرعت بازسازی شهر -

دورة ر رسیدگی مدیران د -

 بازسازی

 رضایت از عملکرد مدیران  -

رضایت از تعداد اتاق واحد  -

 مسکونی

 کیفیت بازسازی ماله -

 رضایت از خدمات موجود در ماله -

 وضعیت بهداشتی ماله -

 رضایت از امنیت ماله -

 طوالنی شدن دورة بازسازی -

رضایت از وضعیت دسترسی -

 ماله

فاای و دسترسی به پارک  -

 ساز

 بجاییا سهولت ج -

 -رضایت از خدمات اراله شده  -

رضایت از ناوة خدمات رسانی 

 شهرداری

رضایت از ناوة توزیع تسهیالت  -

 بازسازی

مساحت دورة ز رضایت ا -

 بازسازی

رضایت از وضعیت بازسازی  -

 رشه

 

 اکسپرت چویس افزارنرم و یگروه AHPکیفیت بازسازی بر اساس مدل  یهاشاخصوزن  .2جدول 

ت بازساز
کیفی

 ی

 وزن هازیرشاخص وزن  هاشاخص

 891/5 کالادی -کیفیت فیزیکی 

 977/5 سازیمقاوم

 530/5 نفوذپذیری

 082/5 آوریتاب

 805/5 منظر و  کیفیت بصری 500/5 و بهداشت مای  کیفیت منظر
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 2ادامه جدول 

ی
ت بازساز

کیفی
 

 وزن هازیرشاخص وزن  هاشاخص

 705/5 کیفیت بهداشت مای   

  010/5 کیفیت تسهیالت و خدمات

 098/5 کیفیت دسترسی
 705/5 کیفیت دسترسی به خدمات شهری

 835/5 کیفیت دسترسی به کار و مای  شهری

  800/5 ایمنی و امنیت

 523/5 رواب  اجتماعی و تعلق مکانی
 999/5 سرمایة اجتماعی

 007/5 تعلق مکانی

  082/5 رضایتمندی

 

 یریگنمونهروش  آماری و ةجامع .2. 4

 طاهق . حجم نمونه نیز باشدیم 0935خانوار شهر بم در سال  80055جامعه آماری پژوهش 

، ابتدا براساس تاقیقات قالی، ماالت یریگنمونهخانوار. برای  903روش کوکران برابر شد با 

ز هر طاقهه بهه روش   شهر از نظر سطح توسعه به طاقه باال، متوس  و پایی  تقسیم شد. سپا ا

باال، متوس  و پایی  انتخاب شد. خانوارههای   ةتصادفی، یک ماله و مجموعاً سه مالیاخوشه

 نمونه به روش سیستماتیک انتخاب شدند.

           هادادهتحلیل  روش گردآوری و. 3. 4

 ةامنهای خانوار و خارگان گردآوری شد. پرسشنامههای مورد نیاز با استفاده از پرسشداده

میهزان کیفیهت بازسهازی در    ههای اختصاصهی   های عمومی و سؤالخانوار در دو قسمت سؤال

زوجهی طراحهی    روش مقایسةنامه خارگان نیز بهلیکرت تنظیم شد. پرسش ةگانقالب طیف پنج

خهانوار بهه طریهق     ةنامه نفر از خارگان مدیریت باران تکمیل شد. روایی پرسهش  85و توس  

 کهی شد. ضریب پایایی نیز از طریق روش آلفای کرونااخ بررسی شد ماتوایی و صوری بررس

 زیه ن ههای توصهیفی و  هاز آمهار  زیه ن هها دادهشهد. بهرای تالیهل     دییتأدست آمد و هب 7/5 یباال

 استفاده شد. طرفه و آزمون توکیتالیل واریانا یک یهاروش

  مطالعه مورد معرفی محدودۀ. 4. 4

نفهر   23010 زلزلهه شهر بم قاهل از وقهوع   . دارد ن کرمان قراراستا بیابان لوت و بم در شهر

نفهر   05172تعهداد    یه انفر جان باختند کهه از   88930نفر  23010از مجموع  .داشت تیجمع
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 057090، 0935 یسرشهمار . در حال حاضر شهر بم مطهابق آمهار   نفر زن بودند 00309مرد و 

 دارد. خانوار 80055و  تیجمعنفر 

 قیقمبانی نظری تح .2

 ایه  یمهاد ، یانسهان ههای گسهتردة   یانزت علجامعه، به عملکرددر  یجدانقطاع  کیباران 

بر منهابع خهودش    هیتکمقابله با آن تنها با  یبرا رفتهیپذ ریتأیجامعة  ییتوانااز  کهاست  یطیما

 تیریمد(. 8550، 9ایاسبیسی ؛9-0، ص. 0333، 8؛ اکو8555، 0330، 0)اسمیت رودیمفراتر 

 یاجهرا و  یزیه ربرنامهه از  کپارچهه یی اچندرشهته ی و چندبخشه  ینهد یآفر عنهوان به زین باران

 یآمهادگ عواقهب،   ایه شهدت   یریشهگ یپباهران،   سکیر کاهش ای یریجلوگمنظور اقدامات، به

 باشهد یمه بعهد از آن   یایه احهها و بهاهود و   یر بهه باهران  ؤو م عیسر ییپاسخگو، و یاضطرار

از مراحهل مختلهف را شهامل     یاچرخهه باهران   تیریمهد امروزه ،  یبنابرا (.8558، 1)تراندهیم

 از پها  کهاست  یامرحله« یبازساز»چرخه،   یادر . (10، ص. 0338، 0)سازمان ملل شودیم

 یکه یارتاا ، امهروزه    یادر  .(01، ص. 8550، 0)ساتون و تیرنی ردیگیم صورت فاجعه وقوع

 جهاد یا یهها فرصهت از  یبرداربهره رت وجاران خسا باران، تیریمدساختار  یاصلاز اهداف 

راسهتا    یه ا. در رودیمه شهمار  توسهعه بهه   یهابرنامهساخت   یعمل اوضاع و شده جهت بهاود

مغتنم در  یفرصت یگاه یعیطا، همچون سوانح هابارانپا از وقوع  یبازساز یهایزیربرنامه

 .، ص0920، انیدیرشه خو و یفالحه ) شهود یم یتلقبه اهداف توسعه در منطقه  یابیدستجهت 

 یپاسهخگو کوتاه مدت  که در ییهایبازسازنه فق  به  دیبا یبازساز زانیربرنامه رو  یا از .(0

 کهه جهزو   توجه داشته باشند زین ییهامؤلفهبلکه به  ،است دگانید ساناه یهاخواسته و ازهاین

بهه   ییگهو پاسهخ  یراسهتا  در و هها آنفرهنه  خهاص    در دگانیه دسهاناه   یزندگ یهاارزش

، ص. 0927 ،احمهدی و اورنه    ،انیعیرفمطلوب باشد ) یشهر  یما کی آنان از یهاخواسته

8 .) 

                                                           
1. Smith 

2. ECHO 

3. CBSE 

4. Trondheim 

5. United Nations 

6. Sutton and Tierney 
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نگههرش  وقههوع سههاناه و نامناسههب پهها از و حیناصههااز مههوارد برخههورد  یاریبسهه در

 تیههموفقعههدم  و یتاعههآمههدن مشههکالت  دیههپد، موجههب یبازسههاز بههه مقولههة یرتخصصههیغ

، ص. 0920، یالاسهاب یعله ) اسهت مهردم شهده    یتیانارضه  تینها در ، ویبازساز یهااستیس

 یفاا جادیا شودیممراد  یبازسازامروزه آنچه از  ساخت  است. از نو یمعنبه  یبازساز(. 005

گذشته   یبخالق  یگو است که بتواند گفت یموزون و دیجد ییفااسازمان  ایمعاصر  یشهر

 (.80، ص. 0921، یمقصود و یایحا) نشان دهد را ندهیآ و

. ردیپهذ وقوع حوادث انجهام   قال از دیبا هایسازم یا و هایسازمقاومگونه که تمام همان 

شهده   هیتهقال  از ییهایزیربرنامهبراساس  حیصا عملکرد ماندیمحادیه  از بعد یبراآنچه که 

 اسهت  یبارانه   یشهرا  یبهرا ملزومات آمهاده شهده    و مواد از حیصا موقع وجا، بهاستفاده ب و

 یکالاهد  یبازسهاز  ،یبازسهاز  یهاجناه  یترمهم از یکی (.9، ص. 0920 همکاران، و نایعیرف)

 انجام شهود.  دیبا یسازدوباره و یسازپاک ،یآواربردار ،بیتخرشامل  یاقداماتآن  است که در

 از یاریبسه  بیه تخرو باعه    انهدازد یمه  ریتهأخ غالااً روند توسعه را به  هاباراناگرچه وقوع 

بهه هنگهام    ییهها تیه موقعو  هها فرصهت  جادیاقادر به  ایبالو  هاباران ،گردندیم هارساختیز

 قیمصهاد و  دیه نمایمه اشهاره   امهر   یه ابهه   ،یکان کیفردر .باشندیمراه توسعه  در و یبازساز

 قاهل از  در کهه عمومهاً   را ییهها بخهش  ،یبازساز اتیعمل  یح که در شمردیبرمرا  یگوناگون

 عیوقها  برابهر  در شهان یریپذبیآسه  زانیم از و افتهی میترم بودند، واقع شده یتوجهباران مورد 

توجهه بهر کیفیهت     (.7-0، ص. 0923همکاران،  و نژادیحاج) کاسته شده است ندهیآ یاحتمال

و باید توجهه نمهود کهه سهاخت و سهازهای       داردمکان و حا تعلق مکانی نیز اهمیت زیادی 

مکانی زی ، عاملی است که بر سرعت فرایند بیها در جریان بازساهمانند و یکسان شدن مکان

 .(850، ص. 8505، 0)زاتر و بوآنو افزایدمی

  یماه  از یطیشهرا  یابیه ارز یبهرا اسهت   یسنجشه  یشهر  یما تیفیکارتاا ،   یهمدر 

آن  بهر  عوامهل مهؤیر   از و بهه همهراه دارد   را تیمطلوبحداقل  یشهر یزندگ یبراکه  یمسکون

 یهها یکهاربر  مراتهب در سلسهله  یچگهونگ  ،یاجتماع یرسانخدمات ةناو و زانیم از توانیم

 ،یشههر  یفااهابه  یدسترس ةناو یشهر یفااها در یاجتماع تیامن شهر، یخدمات عمده و

 عملکهرد  ،یشهرستیز  یما شهر، بستر در شهر یاصل یفااها و هایکاربر یریقرارگمکان 

                                                           
1. Zetter and Boano 



 897                           بم شهر ماالت بازسازی کیفیت تفاوت تالیل                  دهم            چهارسال 

 

فرهن   و تیهو، توجه به یشهر  یما در انیجر در یهاتیفعالمختلف در شهر،  یهابخش

 (.0، ص. 0922، یریخ پور و ییخدا) نام برد را رهیغ ساکنان و یبوم

)قابل دسترس بهودن(   بودن رینفوذپذمختل ،  یکاربر استفاده از زین معاصر یشهرطراحان 

 یشههر طراحهان  . داننهد یمه مطلهوب    یماه  تیفیک یارهایمع و ... را یاجتماعبافت، اختال  

 لااظ کهردن : کندیم انیبمطلوب  تیفیکا ب یطیما یبرارا  اریمع 0 کوبیج  یجنند معاصر ما

مخهتل ، توجهه بهه     یکاربر، استفاده از  یما یبصراز توجه به نظم  شیپمناسب  یهاتیفعال

 ریپهذ انعطهاف  ، ویاجتمهاع بافت، اخهتال    )قابل دسترس بودن( بودن رینفوذپذ، ابانیخعنصر 

 کیه تکن یپله  یشههر  یطراحه مرکز مشهترک  » یمطالعاتگروه  یشنهادیپ ةمجموع بودن فااها.

: (9 ، ص.0920روسهتا،   زادگان و)عااس کندیم انیبشرح   یارا به  اریمعهفت  زین ،«آکسفورد

 در و رن  تعلق. یحس یغنا، یبصرتناساات  ،یریپذانعطاف، ییخوانا، یگوناگون، یرینفوذپذ

 ریتهأی تاهت   مهردم شههر،   یاسیسیاجتماع دیعقا ها وش، رفتارها، نگرییایجغراف ینواح شتریب

 . ردیگیمها قرار خانواده یاقتصادیاجتماعساخت  ، س ، نوع اشتغال ویمسکون ةمال

مناسهب   یزنهدگ  تیه فیکسنجش  یبرا هاشاخ  نوع مشخ  از دو کهتوجه داشت  دیبا

  یماه ملمهوس   قابهل مشهاهده و   یهها تیه واقعکه  هستند ینیع یهاشاخ هستند. نوع اول 

...  و خهانوار  اتیخصوص، التیتاص زانیم، تیجمعتراکم  قیطر از هاشاخ   یا ؛اندیزندگ

حها رفهاه    از یریگاندازهقابل  یانیب کههستند،  یذهن یهاشاخ . نوع دوم، شوندیمحاصل 

 ( و بها 3، ص. 0922، یلطفه ) باشهند یمه  یزنهدگ  خهاص از  ةجناه  کیه  از یتمندیرضا افراد و

 یشهادکام  و تیرضها احسهاس   ةاز مهردم دربهار   نامهه پرسهش  قیه طر ه ماققهان از که  یسؤاالت

 (.7، ص. 0920پور، خوراسگانی و کیان یربان) دیآیمدست هب ،پرسندیم

 یانسهان  یازهاینمدل لن  که به مدل است. شده  اراله زین یشهر  یما یبندطاقه مدلسه 

، اردیه اپلمدل  .دارد یانسان یازهاین بربرا در یشهر  یمابودن  پاسخگو بر دیتأک معروف است

بهه   ییپاسهخگو براسهاس   را یطه یما تیه فیکگونهاگون   یهامؤلفه توانیمباور است که   یبرا

، حالهت  یعاطفیواکنش: حالت کندیم انیب سه حالت را و کرد یسازماندهحاالت ادراک انسان 

 ةمثابه به یشهر  یمارت دارد، مدل کانتر که به مدل مکان شه تاًینها. یاستنااط، حالت یاتیعمل

، 0920روسهتا،   زادگهان و )عااس تصورات است ، وتیفعالکالاد،  سه بعد مکان متشکل از کی

تهر  جهامع  ،دارد یشههر  یها یمابر پاسخگو بودن  دیتأککه  یانسان یازهاین(. مدل 0-1ص. 
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اوضهاع   از یاببازته بهودن آن،   راسهتاندارد یغ مسهک  و  تیه فیک کهتوجه داشت  دیباالاته  .است

 یطه یما تیه فیک یکله طور (. به29-28ص.  ،0927، ییشکو) هاستخانواده یاقتصادیاجتماع

  ینه چمسک ( و هم تیفیکو  یآلودگ)مثل  کنندیم یزندگآن  که مردم در یطیما تیوضعبه 

 ( اشهاره دارد التیتاصه  زانیه م)مثهل سهالمت، و    خهود مهردم   یهایژگیوصفات و  یبرخبه 

 . (0، ص. 0923، یستارو  انیمنصور ،ینیالاس)خادم

 هاهیفرضآزمون  وپژوهش  یهاافتهی .6

  اقتصادی خانوارهای محالت شهر بمهای اجتماعیتطبیقی ویژگی مقایسة .1. 6

خانوارهای  و درآمد های توصیفی س ، سواد، منزلت شغلی، بعدتطایقی آماره نتایج مقایسة

مهذکور، تصهویر روشهنی را از     یهها افتهه یت. ( ارالهه شهده اسه   9ماالت مختلف در )جدول 

 .دهدیمیکدیگر اراله  ها باوضعیت خانوارهای ماالت نمونه و تفاوت آن

خهانوار و   نظر متغیرهای منزلت شغلی، بعد خانوارهای ماالت باال از مطابق جدول مذکور

 است. برخوردار دیگر ةمال از میانگی  باالتری نسات به دو درآمد
 

 محالت مختلف یخانوارها یاقتصادیاجتماع یرهایمتغ هایهتطبیقی آمار ةسیمقا .3 جدول

 ()توماند درآم خانوارد بع یشغلمنزلت  سواد سن محالت

 باال

 000555 0 87 5 81 حداقل

 0570555 3 72 03 79 حداکثر

 93/159193 10/1 02/00 3 12  یانگیم

 متوس 

 015555 0 91 5 80 حداقل

 380555 7 30 03 72 حداکثر

 20/930238 58/1 12/08 05 13  یانگیم

  ییپا

 050555 0 07-70 5 88 حداقل

 0055555 05 77 07 70 حداکثر

 00/829887 00/1 33/18 7 18  یانگیم

 کل

 050555 0 07-70 5 88 حداقل

 0055555 05 30 03 72 حداکثر

 78/983580 00/1 10-08 2 10  یانگیم
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 محالت شهر بم کیفیت بازسازی ای توصیفیهیافته .2. 6

شان داده شهده  ن (1 لجدو)ر دماالت شهر بم  یبازساز تیفیک یهاشاخ  یکل تیوضع

از  ماهالت متوسه  و پهایی     در« یرینفوذپهذ »میانگی  شهاخ    دهد کهمینتایج نشان . است

 کنهد یمه پیهدا   از ماالت باال به پایی  کاهش یآورتاباست. میانگی  شاخ   شتریبباال  مالة

کهه بهی     در ایه  شهاخ    شهده . با توجه به مقیاس تعریفباشدیم 03و  01، 70ترتیب به که

 دههد یمه نشان  هاافتهی .باشدیمبیانگر کیفیت کم یا پایی   15ز کمتر ار قرار دارد مقادی 055تا0

یهک   رد اجتماعی سه مالهه تقریاهاً   ةسرمای کیفیت خدمات و سازی،مقاوم هایشاخ  از نظر

 دارند.    سطح قرار
 

 شهر بمکیفیت بازسازی محالت  یهاشاخصمقایسه تحلیلی  .4 دولج

 هاشاخص
 محالت

مقاوم 
 یساز

 یآورتاب یرینفوذپذ
 تیفیک

 یبصر

بهداشت 
 طیمح

 تیفیک
 خدمات

 یدسترس
 خدمات

 یدسترس
 یشهر

 تیامن
 ةیسرما

 یاجتماع

تعلق 
 یمکان

 یتمندیرضا

 باال

 02 05 85 00 7 0 0 0 09 70 7 08 حداقل

 07 80 10 99 80 80 80 80 90 70 82 97 حداکثر

 72/18 97/85 17/87 53/89 07/01 13/00 71/09 82/00 50/88 55/70 77/07 03/87  یانگیم

 متوسط

 81 05 01 00 0 0 0 3 09 01 08 00 حداقل

 09 80 97 91 03 80 88 80 82 70 90 92 حداکثر

 87/10 21/02 85/87 10/81 00/09 73/01 19/09 32/00 55/80 85/01 91/85 03/87  یانگیم

 نییپا

 02 0 05 05 0 0 0 7 00 03 7 09 حداقل

 70 95 15 99 80 81 80 87 95 01 95 92 حداکثر

 30/10 10/07 51/80 29/88 52/08 17/01 23/08 81/07 39/85 59/03 09/03 32/80  یانگیم

 کل

 02 0 05 05 0 0 0 0 00 03 7 08 حداقل

 70 95 10 91 80 80 80 87 90 70 90 92 حداکثر

 71/18 83/02 00/80 02/89 25/08 30/01 07/09 72/00 02/80 98/09 50/03 81/87  یانگیم

 
 

، کیفیت بصری، دسترسی خدمات، دسترسی شهری، تعلهق مکهانی،   یآورتاب یهاشاخ 

 ،رضهایتمندی  لاهاظ شهاخ  امنیهت و    . ازدابییمبه پایی  کاهش  ماالت باال رضایتمندی از

 نفوذپهذیری و  یهاشاخ در  نیز و ؛دارند سطح باالتری قرار ترتیب دربه ماله متوس  و باال

 .ابدییمبه پایی  افزایش  ماالت باال بهداشت مای  از
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میزان کلی کیفیت بازسازی ماالت شهربم پها  نیز  ها وشاخ در سطح تالیلی  مقایسة 

  یماکالادی طاق مقیاس تعریف شده، کیفیت فیزیکی ( اراله شده است.0 )جدول از زلزله در

 .  دهدیمرا نشان  ینییپا تیفیک کهاست  08/80  ییپامالة  یخانوارهامسکونی 
 

 بم پس از زلزلهمیزان کلی کیفیت بازسازی محالت شهر و هاشاخصمقایسه تحلیلی  .2 جدول

 یهاشاخص 
 بازسازی

 
 محالت   

بد
کال

یکیزیفی
 

یفیک
 ت

نظ
م

 ور 
ت 

داش
به

 طیمح
 

یفیک
 ت

ت
دما

خ
 

یفیک
 ت

رس
ست

د
ی

 

نی
ایم

یامن -
ت

 

ط 
واب

ر
ماع

جت
ا

 ی
ق 

تعل
و 

کان
م

ی
 

ضا
ر

ی
ند

تم
ی

 

ت
یفی

ک
 

 
در 

ی 
ساز

باز
کل

 

باال

0000800890297حداقل

383080 2999200777حداکثر

28/7303/1171/0900/1753/8970/0272/1892/00میانگی 

متوس 

81000000008180حداقل

2220882591720900حداکثر

59/1088/1319/0901/9310/8100/0187/1001/12میانگی 

پایی 

120805050207حداقل

0930807799207000حداکثر

08/8057/0523/0897/9729/8850/1330/1033/15میانگی 

کل

100005050207قلحدا

3830802991207077حداکثر

81/1002/1207/0920/9302/8932/0071/1805/10میانگی 
 

 محالت شهر بم  یبازساز تیفیکتفاوت معناداری تحلیل  .6

کیفیهت بازسهازی ماهالت     ررا د ییهها تفهاوت ای  مرحلهه،   تا پژوهش توصیفیهای یافته

 رآمهاری، د  جامعهة  نیز تعمیم نتایج بهه سهطح   و ترقیدق. اما برای بررسی دهدیمنشان  گانهسه

 «کیوآزمهون ته  » و «طرفهه کیه تالیل واریهانا  » هایروش از یاسهیمقاچارچوب روش علی

 رمهورد آزمهون قهرا    وطهرح   زیربه شرح  تاقیق و صفرهای اساس فرضیه ای  رب. شداستفاده 

 گرفتند.

 .یکدیگر برابرند اب گانهسهفیت بازسازی ماالت صفر: میانگی  کی ةه فرضی
  H0= µ1=µ2=µ3 
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 .متفاوتند یکدیگر با گانهسهتاقیق: میانگی  کیفیت بازسازی خانوارهای ماالت  ةه فرضی
H1= µ1≠µ2≠µ3                                              

ماهالت از    یبه  ینهادار معتفاوت  کهداد نشان ( 0)جدول  طرفهیکنتایج تالیل واریانا 

 0، در یمسهکون   یماه  یبازسهاز  تیفیک شاخ  7  یباز وجود دارد و  یبازساز تیفیکنظر 

از نظهر  شهد.   دییه تأتاقیهق   هیفرضه   یبنابرا؛ داردماالت وجود   یبتفاوت معنادار شاخ ، 

تفهاوت   از %33سطح اطمینان ر د نشان داد که ماالت جینتاهم  یبازساز تیفیک یکلشاخ  

 هستند.ر برخورداادار معن

، کهل بازسازی در  تیفیکنیز نشان داد که از نظر شاخ  ترکیای  (7ها مطابق )جدول یافته

بنهابرای  از نظهر شهاخ      دو به دو وجهود دارد.  صورتبههر سه ماله   یب یمعنادارتفاوت 

 ترکیای کیفیت بازسازی، بی  ماالت متوس  و ماالت باال و نیز ماالت متوسه  و ماهالت  

 دو به دو تفاوت معناداری وجود دارد. صورتبهپایی  نیز 
 

 آن انةگ2 دابعا وکیفیت بازسازی  نیانگیمطرفه کی انسیوار لیتحل .6 جدول

ANOVA Sum of Squares df 
Mean 
Square 

F Sig. 

 تیفیک
 فیزیکییکالبد 

 /555 0518 210/02098 8 029/097800 گروه نیب

   220/00 951 338/85582 درون گروه

    950 071/007831 کل

 رمنظ تیفیک
 طیمحو بهداشت  

 /520 129/8 591/219 8 503/0020 گروه نیب

   021/993 950 018/059308 درون گروه

    952 705/050032 کل

 یفیت خدماتک

 /071 700/0 001/03 8 053/93 یگروه نیب

   050/00 950 015/9932 یگروهدرون 

    952 813/9197 کل

 یدسترس

 /555 701/3 019/8953 8 520/1003 یگروه نیب

   090/890 951 075/70350 یگروهدرون 

    950 000/70081 کل

 تیامن

 /500 030/1 112/00 8 237/008 یگروه نیب

   102/09 950 090/1057 یگروهدرون 

    957 098/1885 کل

ی و اجتماعروابط 
 یمکانتعلق 

 /555 890/08 380/8182 8 218/1207 یگروه نیب
   002/032 951 198/05913 یگروهدرون 

    950 870/00857 کل
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 6ادامه جدول 

ANOVA Sum of Squares df 
Mean 
Square 

F Sig. 

 یتمندیرضا

 /099 95/85 398/891 8 201/103 یگروه نیب

   705/000 950 050/91282 یگروهدرون 

    959 175/90832 کل

 لبازسازی ک
 )شاخص ترکیبی( 

 /555 203911 700/0707 8 008/00000 یگروه نیب

   729/75 831 571/85200 یگروهدرون 

    830 020/98980 کل

 
 کلبازسازی در  تیفیک یتوکآزمون  لیتحل .2جدول 

Tukey HSD  کلبازسازی در  تیفیک 

 N محالت
Subset for alpha = 0/05 

0 8 9 

   33/15 025 نییپا

  01/12  00 متوسط

 92/00   08 باال

Sig.  555/0 555/0 555/0 

 پیشنهادها و یریگجهینت  .2

های تاقیق که تفاوت معناداری را در کیفیت بازسازی ماالت متفهاوت از  با توجه به یافته

ازی و ان نتیجه گرفهت کهه بازسه   تواقتصادی خانوارهای ساک  نشان داد مینظر سطح اجتماعی

گیری کیفیت بازسازی ر شکلاما آیا ای  بیانگ ،مجدد برابر در شهر بم اتفاق نیفتاده است توسعة

در چراکه شهکاف و نهابرابری شهدیدی     اینطور نیست؛ ؟ یقیناًاستنابرابر در شهر بم  و توسعة

شهده بهرای سهنجش    که با توجه به مقیاس تعریهف طوریهب شود،کیفیت بازسازی مشاهده نمی

تا  15بیانگر کیفیت کم یا پایی  و  15ز کمتر ار قرار دارد مقادی 055تا0فیت بازسازی که بی  کی

باشد. مقدار شاخ  ترکیای کیفیت بازسازی بهرای ماهالت بهاال،    بیانگر کیفیت متوس  می 05

مالحظهه   هبوده است. چنانکه  33/15، و 01/12، 92/00ترتیب برابر با مقادیر متوس  و پایی  به

 گیرند.ماالت در درون طیف متوس  قرار می ود کیفیت بازسازی همةشمی
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الاته کیفیت بازسازی ماالت پایی  در حد متوس  پایی ، ماالت متوس  در حد متوس  و 

شکاف باال و شهدید   ناودآنچه که بیانگر  ؛باشدماالت باال در حد متوس  باال در ای  طیف می

، در شهرهای نیویهورک  8501برگ )ف پژوهش گری در کیفیت بازسازی است. در واقع برخال

بها  اند. همچنی  همسهو  م یا کنار گذاشته نشدهشهر بم مارو ( قربانیان اصلی زلزلةنیواورلئانو 

(، در شهر بم رضایتمندی نسهای از بازسهازی وجهود    8509نتایج پژوهش رفیعیان و عسگری )

 دارد و تفاوت معناداری نیز در بی  ماالت مختلف دیده نشد.

و  انیه عیرفی، عسگر، نژادیحاجالاته باید اذعان داشت که نتایج ای  پژوهش، همسو با نتایج 

توسهعة کالاهدی و    ةنه یزمدر  توسهعة مجهدد   یهها فرصتدهد که از ( نشان می0923) یمامد

نشده است. چراکه مطابق نتهایج، عهالوه بهر اینکهه      یشهر استفاده چندان آوریتاب خصوصبه

تفهاوت معنهاداری را بهی  ماهالت      یکه یزیفیکالاهد کیفیت بازسازی از نظر شهاخ  کیفیهت   

کهه  طهوری هبه  وجهود دارد،  هها آنو شکاف نسای باالیی نیز بی  دهد اختالف مختلف نشان می

ترتیهب برابهر بها    ای ماالت باال، متوسه  و پهایی  بهه   بر یکیزیفیکالادمقدار شاخ  کیفیت 

زیهادی   دهد تفاوت و اختالف نسهاتاً نتایجی که نشان می ؛بوده است 08/80، و 59/10، 28/73

 پایی  وجود دارد. ایه  اخهتالف نیهز عمهدتاً     به خصوصبی  ماالت باال و ماالت متوس  و 

تهر  های بیشتر و آزمون دقیهق باشد که الاته نیازمند پژوهشآوری میمربو  به زیرشاخ  تاب

 .استای  یافته 

، کیفیهت بصهری، دسترسهی    یآورتهاب  یهها شهاخ  که میهزان   داشتعالوه باید توجه هب

بهه پهایی  کهاهش     ماهالت بهاال   زخدمات، دسترسی شهری، تعلق مکانی و رضهایتمندی نیهز ا  

های مذکور، کیفیت دستری بهه خهدمات در ماهالت پهایی  از سهطح      . در بی  شاخ ابدییم

آوری تها حهدودی   باشد و در کنار شاخ  تابپایینی برخوردار است که وضعیت مناسای نمی

سهای و در  ن طوربه( 8501برگ )نتایج پژوهش گری  ةکنندداعیبیانگر وجود توسعة نابرابر و ت

 هاست.  بعای زمینه

 یدسترس تیفیکو  یاقتصادیاجتماعو عوامل  هاصهیخص که است  یا انگریب جینتا، کلدر 

 زیه نپها از سهوانح    یبازسهاز پها از باهران و در مراحهل     یهادورهدر  هافرصتبه منابع و 

اقشهار  شهدة   یبازسهاز  ماهالت  تیه فیک ،پژوهش نشهان داد   یا جینتاه کاست. چنان رگذارییأت

 ها شکاف باالیی وجود دارد کهو در برخی زمینه متفاوت است گریکدی، متوس  و باال با  ییپا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A6%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A6%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
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 یریپهذ بیآساستمرار چرخة  کنندةیتداع ینوعو به باشدینم داریپاتوسعة  یراستاامر در   یا

   .باشدیم ریفقماروم و  یاجتماع یهاگروه شتریب

و  یجهد  یهها یزیه ربرنامهو  هاتالش یستیبا زین یزسافرهن و  یفرهنگ یهاجناهاز نظر 

در مهورد ماکهم قهرار     مثال طوربه کهپژوهش نشان داد  یهاافتهی چراکه. ردیگانجام  یمستمر

مشهاهده   یمطلهوب  تیوضهع زلزلهه،   رغم تجربة، علیشهیشمنزل و انتخاب جنا  لیوسادادن 

 نشد.

 زیهر  به شرحپژوهش  یدیکلو  یاصل یهاشنهادیپپژوهش،  یهاافتهیبا توجه به  تینهادر 

 :گرددیماراله 

گیهری  از شهکل تر و تالش برای جلوگیری اجتماعی ضعیف یهاگروهتوجه و تمرکز بر  -

آوری اجتماعهات  ها از جمله دسترسی عادالنه به خدمات و نیز تابزمینه توسعة نابرابر در همة

 ؛مالی

توسهعة   خصهوص بهه  هها نهه یزم همهة  در و بازسازی های توسعة مجدداستفاده از فرصت -

 ؛معابر و بافت شهر ،ییربنایزخدمات  ةنیزمدر خاص  طوربهکالادی و 

 ارهایمع تیرعاو  سکیربا  یزندگ یسازفرهن آموزش و  یهابرنامهبر  دیکأتو  تیاهم -

منزل، انتخهاب   لیوسا کردنامداد، ماکم فیکو ملزومات مربو  از جمله  یرفتار یهاوهیشو 

 ؛و مصالح مناسب و ... لیساو

عهالوه   چراکه ؛یتوانمندساز یهابرنامهبا  یسازفرهن آموزش و  یهابرنامه یکپارچگی -

 تیه اهماز  زیه ن یآمهادگ و  یمنه یا یارهایمع تیرعا ایانجام  یاقتصاد ییتوانا، یآگاهبر داشت  

 ؛برخوردار است ییباال

از  یشهر یزیربرنامهتوسعه و  یهابرنامهبا  یسازساختمان یهابرنامه قیتلفو  یهماهنگ -

 ؛یاراض یبندقطعهو  یبندمنطقه، یاراض یکاربر یزیربرنامهجمله 

 کهاهش و  یاقتصهاد یاجتماعتوسعة  یهابرنامهبا  یکیزیف یبازساز یهابرنامه یکپارچکی -

 ؛فقر

 یهها گهروه  مشهارکت و  تیه ماوربهر اصهول عهدالت، توسهعة برابهر و       دیکأتو  تمرکز  -

 ؛یبازسازدر  ترفیضع
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 یبهرا مناسهب   یهها شهاخ    یتهدو بر  یماتن یبازسازو نظارت مستمر بر  یزیربرنامه -

  ؛جاناه، عادالنه و همهداریپاتوسعة  ریمسدر  حرکتجهت  کیستماتیسمنظم و  شیپا

 اتیه تجربو اسهتفاده از   یمستندسهاز بها   یبازسهاز توسعه و  یهافرصت استفاده از همة -

 ؛یجخارو  یداخل

الگوهها    یتدوپا از باران و  یبازسازمختلف  یهانهیزممستمر در  یهاپژوهشانجام  -

 .یبازساز ندیفرا شیپاو  تیریمد، یزیربرنامهمناسب  یهامدلو 

 کتابنامه

 ی ازناشی توسعة هافرصتیی شناسا(. 0923ی، س. )مامد، م. و انیعیرفی، ع.، عسگر، ع.، نژادیحاج .0

 .28-70(، 03)2و توسعه،  ایجغرافبم(.  ی: شهرموردکالادی شهر )نمونة  ابعاد بر دیتأکزلزله با 

، تجارب و منشورها و هاهینظر، فیتعاری، شهرمرمت (. 0921ی، م. )مقصودی، س. ح. و ایحا .8
 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.یشهرو اقدامات  هاروشی. جهانی هانامهقطع

ی شهری نواحی در زندگی ذهن تیفیک(. سنجش 0923ی، م. ح. )ستار.، و ، حانیمنصوری، ا.، نیالاسخادم .9

 .  05-10(، 9)0ی، طیماو مطالعات  ایجغراففصلنامة ی: شهر نورآباد، استان لرستان(. مورد)مطالعة 

رضایت شهروندان.  ارتقای نقش آن در ی وشهر  یما تیفیک(. 0922ی، ع. )ریپورخ یی، ز. وخدا .1

 .008-083(، 9، )شهری یزیربرنامهمدیریت و 

ی: موردی )مطالعة زندگ تیفیکی سنجش برای شنهادیپ(. مدل 0920، م. )انپوریکی، ع.، و خوراسگانی ربان .0

 .052-07(، 02-03)00، دانشگاه خوارزمیی انسانو علوم  اتیادبمجلة دانشکدة (. اصفهان شهر

ی ارتقای پا از ساناه و الزامات زبازسای بر درآمد (.0927ی، ح.، و اورن ، م. )احمد، م.، انیعیرف .0

جامع باران در حوادث  تیریمد یالملل  یکنفرانا ب سومی شده در ی. مقالة ارالهمسکون  یما تیفیک

 تهران. ،غیرمترقاه

مدیریت و  ی برلیتال(. 0920ی، م. )سردارو  ی، ر.،پوالد، پ.، انیمرادی، ع.، عسگر، م.، انیعیرف .7

 دومی شده الهی پا از ساناه مورد: زلزله بم. مقالة اربازساز ندیفرای موقت در هااسکانی زیربرنامه

 ، تهران.وادث غیرمترقاهجامع باران در ح تیریمد یالملل یکنفرانا ب

 اول. تهران: سمت. .  جلدیشهری ایجغرافدر  نوی هادگاهید(. 0927یی، ح. )شکو .2

. تهران: چاپ دوم ایجغرافعلم  دگاهیدی از شهری نوسازی و بهساز(. 0921ی، ع.، و پوراحمد، ا. )شماع .3

 .انتشارات دانشگاه تهران

http://www.civilica.com/Papers-INDM03=سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-جامع-بحران-در-حوادث-غیرمترقبه.html
http://www.civilica.com/Papers-INDM03=سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-جامع-بحران-در-حوادث-غیرمترقبه.html
http://www.civilica.com/Papers-INDM03=سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-جامع-بحران-در-حوادث-غیرمترقبه.html
http://www.civilica.com/Papers-INDM03=سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-جامع-بحران-در-حوادث-غیرمترقبه.html
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