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چکیده
ایمنی شهرها بهویژه بافت فرسوده و تاریخی در برابر مخاطرات و میزان تاا آوری آنهاا یکای از اهااا
برنامهریزی شهری بوده و در این راستا اولین گام ،اطلاع از میازان تاا آوری شاهرها در برابار مخااطرات
است .ازاینرو در این پژوهش با استفاده از مال  SWOTبه بررسی و تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصات
و تهایا پیش روی مایریت بحران در بافت فرسوده هسته مرکزی شهر اهواز پرداخته شااه و راهبردهاایی
جهت مایریت بهینه و سریع بحران در محاوده مذکور ارائه گردیاه است .این پژوهش ازلحاا هاا

از

نوع کاربردی و از حیث روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است .رویکارد حااک بار ایان پاژوهش از ناوع
اسنادی و میاانی (پرسشنامه) است .جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان شهرسازی و معماری معاونات
شهرسازی شهرداری و شهرداری منطقه یک اهواز میشونا که تعااد  13نفر را شامل میشونا؛ و باهمنظور
تجزیهوتحلیل اطلاعات از مال تحلیل راهبردی  SWOTاستفاده شاه اسات .بار اساا

نتاای پاژوهش،

وضعیت مایریت بحران و میزان تا آوری در هسته مرکزی شهر اهواز در موقعیت تهاجمی -رقابتی قارار
دارد و بایستی از توانمنایها و پتانسیلهای موجود در هسته مرکزی شهر اهواز و فرصتهای پیش رو باه
نحو احسن استفاده کرد تا بتوانی در امر مایریت بحران موفق باشی ؛ بنابراین ،توجه به مسئله تا آوری در
راستای مایریت بحران هسته مرکزی شهر اهواز بهواسطه وجود آثار و ابنیه ارزشمنا تاریخی و فرهنگای و
همچنین ویژگیهای کالبای این محاوده بهعنوان مسائل مه مطرح میباشنا.
کلیدواژهها :مایریت بحران ،تا آوری ،بافت فرسوده ،مال  ،SWOTشهر اهواز

 3نویسناه مسئول02333009113 :

Email: ebadi940@gmail.com.
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شماره سیام

 -8مقدمه

سانحه یا بحران ،رویااد یا واقعهای ناگهانی است که با آسیبهای انسانی و مادی گسترده و یا زمینه باروز اینگوناه
آسیبها همراه بوده و نیازمنا انجام اقاامات فوری اسات (فرجی و قرخلو.)3182 ،
وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل ،زلزله و غیره غالباً تأثیرات مخربی بر سکونتگاههای انسانی بااقی گاذارده و تلفاات و
خسارات سنگینی بر ساکنان آنها وارد ساخته است .در این میان مه ترین مسئله وجود پتانسیل خطر حاک هار منطقاه
است که هر لحظه احتمال آزاد شان آن نیز میرود .لذا از دیاگاه ایمنی بهترین و مناسابترین اقااام لاازم ،جااساازی
انسان از منطقه خطر است ،چراکه نمیتوان خطر را محاود یا باهطور کامال تحات کنتارل درآورد .ازایانرو باه دلیال
ماهیت غیرمترقبه بودن حوادث بهویژه حاوادث طبیعای و لازوم اتخاا تصامی گیریهای ساریع و صاحی و اجارای
عملیات در هنگام وقوع حوادث ،مبانی نظری و بنیادی ،دانشی را تحت عنوان مایریت بحران به وجاود آورد (رضاایی
و همکاران.)3123 ،
دراینبین توجه به عرصه ماایریت بحاران در بافتهاا و فضااهای داخلای شاهرها باهویژه بافتهاای فرساوده و
متأسفانه مقاومت ک مصال و ناسازگاری با شبکه حملونقال شاهری ،در هنگاام وقاوع بحرانهاایی همچاون زلزلاه
اهمیت فراوانی مییابا .بخش اصلی بافتهای فرسوده ،اغلب هسته اولیه و تاریخی شهرهاست که از یاکساو بناا باه
دلایل متعاد ،ویژگیهایی را شامل میشود که بهعنوان هویت ،ثاروت و میاراث شاهر و سااکنان تلقای مایگاردد و از
سوی دیگر ،سرمایهگذاری در این مناطق ازنظر اقتصادی مقرونبهصرفه خواها بود .بااوجوداین ،باه علات ک تاوجهی
مسئولان و عام برنامهریزی مناسب ،این بافتها با مشاکلاتی ،ازجملاه :کااهش سارزناگی و نشااط در باین سااکنان،
وجود انحرا های اجتماعی ،کمبود خاامات و تساهیلات ،عملکارد ضاعیف کااربریهاا و  ...روباهرو هساتنا .ایان
مشکلات همراه با فرسودگی کالبای شامل :عرض ک معاابر و پای وخ زیااد آن ،تعاااد زیااد بناهاای فاقاا سیسات
سازهای استان دارد و ریزدانگی بناها ضریب آسیبپذیری این بافتها را بالا بارده و سابب شااه تاا در هنگاام وقاوع
حوادث غیرمترقبه مسائل و مشکلات این قبیل بافتها دوچناان شود (امیاعلی و همکاران.)3121،
در سالهای اخیر نهادهای فعال در زمینه کاهش سوان  ،بیشتر فعالیتهای خود را بر دستیابی باه جامعاه تاا آور
در برابر سوان متمرکز ساختهانا که در این میان ،به دلیل خساارتهای وسایع و بیهنجاریهاای گساترده اجتمااعی،
زمینلرزهها نسبت به سایر حوادث ،اولویت بالاتری بارای تقویات تاا آوری جواماع در برابار ساوان طبیعای دارناا
(رضایی و همکاران.)3121 ،
ازآنجاکه بافت فرسوده مرکزی شاهر اهاواز از پیشاین تااریخی ،فرهنگای و ماذهبی برخاوردار اسات و از اولاین
هستههای تشکیل دهناه شهر به شمار میرود ،باااینوجود مشاکلات و محااودیتهای کمباود در برخای سارانههای
کاربریهای خاماتی همچون پارکینگ علیرغ پرتردد بودن و استفاده شایا از فضاهای شاهری ،فقااان سلسالهمراتب
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مناسب در شبکه ارتباطی و دسترسیهای متراک و ک عرض ،وجود کاربریهای ناسازگار ،فقاان فضای سابز و پاار
کافی ،بانههای فرسوده و کیفیت ضعیف ابنیه به جهت قامت بناها ،عام وجود تأسیساات و تجهیازات مناساب و ناو،
بافت ریزدانه و متراک و ...دیاه میشود .از سوی دیگر ،وجود واحاهای متروکاه ،مخروباه و قاامت زیااد واحااهای
ساختمانی ،استفاده از مصال ک دوام و فرسوده شان این مصال در طول زمان و همچنین با توجاه باه سارازیر شاان
جمعیت انسانی در بیشتر ساعات شبانه روز و علاوه جمعیت سااکن در ایان محااوده لازوم بررسای آسایبپذیری و
تا آوری این محاوده در مقابل آسیبهای طبیعی و انسانی را دو چناان مینمایا .ازاینرو پژوهش حاضار باا هاا
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر میزان تا آوری شهری در هنگام بحران ،شناساایی نقااط قاوت و ضاعف و بررسای
فرصتها و تهایاها در هنگام مخاطرات و تاوین راهبرد مناسب جهت تا آور نمودن بافت فرسوده هساته مرکازی
شهر اهواز شکل گرفته است.
 -8-8مبانی نظری
 -8-8-8بافت فرسوده

وجود عوامل و عناصر مختلف در بافتهای شهری ،کاهش ارزشهای کیفی محیط زیست انساانی را از جنباههای
(کالبای ،عملکردی ،زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی) فراه میآورد و با نزول ارزشهای ساکونتی ،نوساازی در
بافت متوقف میشود و میل مهاجرت در جمعیت ساکن فزونی مییابا (جهانشاهی.)3189 ،
ویژگیهای بافت فرسوده عبارتنا از:
 عمر ابنیه :ساختمانها عماتاً قایمی یا فاقا رعایت استانااردهای فنی هساتنا .ابنیاه ایان بافتهاا عمااتاً تاامقاومت در مقابل زلزلهای با شات متوسط را ناارنا.
 دانهبنای :ابنیه عماتاً ریزدانه هستنا (مساحت کمتر از  900مترمربع). نوع مصال  :مصال بکار رفته عماتاً از نوع خشتی ،خشات و آجار و آجار و چاو و یاا آجار و آهان بااونرعایت اتصالات افقی و عمودی و فاقا زیرسازی مناسب.
 وضعیت دسترسی :عماتاً از ساختاری نامنظ برخوردارنا و دسترسیها بعضاً پیاده به گونهای کاه اکثار معاابر یاابن بست و یا با عرض کمتر از  3متر و با ضریب نفو پذیری کمتر از  10درصا میباشنا.
 وضعیت خامات و زیرساختهای شهری :بافتهای فرسوده به لحا برخورداری از خاامات ،زیرسااختها وفضاهای باز ،سبز و عمومی دچار کمبودهای جای هستنا.
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 -2-8-8مدیریت بحران

حوادثی که در اثر رخاادها و عملکردهای طبیعی و انسانی بهطور ناگهانی به وجود میآیا و خسااراتی را باه یاک
مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل میکنا و برطر کردن آن نیاز به اقااامات و عملیاات اضاطراری و فوقالعااده دارد،
بحران نامیاه میشود (شکیب و مقاسی موسوی.)3181 ،
بر اسا

برنامه راهبردی بینالمللی کاهش بلایای سازمان ملل ،کلیه مخاطرات دو منشأ دارنا:

 -3مخاطرات طبیعی؛
 -9مخاطرات ناشی از فناوری (انسان ساز) (.)Moe & Pathranarakul,2006
بهطور عمومی شاخصههای یک موقعیت بحرانی عبارتنا از:
 به خطر افتادن اهاا اولویتدار برنامهریزی؛ منابع فوقالعاده میطلبا؛ پیش زمینه همگرایی رویاادهایی هستنا که شرایط جایا و ناشناختهای را میآفریننا؛ نیازمنا تصمی گیری تحت شرایط وخی و در زمان محاود ،با اتکای بر اطلاعات ناقص هستنا؛ ماهیت و آثاری طولانی و استهلاکی دارنا (رضایی و همکاران.)3123 ،اصطلاحاتی که تمامی جنبههای برنامهریزی برای بحران و مرتبط با بحران مشاتمل بار فعالیتهاای قبال و بعاا از
بحران را در بر میگیرد .مایریت بحران دارای چهار رکن اصلی شامل کاهش خسارتها ،آمادگی ،واکانش و بازساازی
و عادیسازی است .مایریت بحران در واقع عبارت است از ایجاد آمادگی و فراه کاردن تمهیااات و تااارکات لاازم
برای رویارویی با بحران و یا به حااقل رسانان آثار تخریبی آن (آهنچی.)3133 ،
 -9-8-8تابآوری

واژۀ تا آوری اغلب به مفهوم «بازگشت به گذشته» به کار میرود که از ریشه لاتین  Resilioبه معناای «پارش باه
گذشته» گرفته شاه است (.)Klein & Thomalla,2003
تا آوری در فرهنگ لغات ،توانایی بازیابی ،بهبود سریع ،تغییر ،شاناوری و همچناین خاصایت فناری و ارتجااعی
ترجمه شاه است .در اینکه کلمه تا آوری مربوط به کاام حوزۀ علمی است بحث وجاود دارد .برخای آن را مرباوط
به حوزه بوم شناسی و برخی دیگر آن را متعلق به فیزیک میداننا .عاهای ه معتقاناا کاه واژۀ تاا آوری از قاوانین
روانشناسی و روانپزشکی گرفته شاه است .تاکنون تعاریف متعاد و متنوعی از تا آوری بیان شاه است ،اماا باه دلیال
کاربرد گستردۀ آن در علوم مختلف ،هنوز تعریف جامعی از تا آوری ارائه نشاه است (رضایی.)3129 ،

سال هشت

تبیین مایریت راهبردی بحران با رویکرد تا آوری ...

383

 تا آوری شهری (شهر تا آور) :شهرها بهعنوان سیست های پیچیاه ،با اجزای به ه وابساته تعریاف میشاود.ساختارهای معماری ،جمعیت ،تمرکز ،مراکز تجمع و سیسات های زیرسااختی اگرچاه اجازای تشاکیلدهنااه شاهرها
هستنا ،اما آسیبپذیری شهرها در برابر سوان طبیعی یا انسان ساز را افزایش میدهنا (.)Godschalk,2003
جدول  -8تعریف تابآوری در منابع مختلف
تا آوری به این معناست که جامعه قادر به تحمل سوان طبیعی شایا است باون آنکه دچار خساارت عمااه ،آسایبها ،توقاف در تولیاا و یاا
کاهش کیفیت زناگی شود و باون دریافت کمک زیاد از بیرون جامعه (.)Mileti,1999
قارت جوامع و گروهها برای انطباق با فشارهای خارجی و تخریبهایی است کاه در نتیجاه تغییارات اجتمااعی ،سیاسای و ...باه وجاود میآیاا
(.)Adger,2000
توانایی یک عامل اجتماعی برای مقابله یا انطباق با تنشهای مخاطره آمیز (.)Pelling,2003
تا آوری وسیله اناازهگیری چگونگی عملکرد افراد و جوامع در سازش با واقعیتی تغییر یافته و بهرهگیری از امکاناات جایاا اسات ( & Paton
.)Johnston,2006
فرد ،جامعه اکوسیست یا شهری که در مقابل خطر و فشار تا آوری دارد ،به سرعت به شرایط متعادل بازگشته و یا اینکه باه آساانی شارایط خاود
را به گونهای جایا تغییر میدها (.)Pendal et al,2009

تا آوری شهرها در برابر بحرانهای وارده ،دارای دو کیفیت اصلی معرفی شاه است .اول کیفیت اتای کاه شاامل
عملکردها در شرایط عادی و زمان غیر از بحاران میشاود؛ و دوم تطبیقپاذیری در زماان بحاران و انعطا پاذیری در
هنگام پاسخگویی به سانحه که میتوانا در سیست های کالبای شهرها ماننا زیر ساختها و سیست های اجتمااعی و یاا
اقتصادی ماننا مؤسسات و سازمانها مورد استفاده قرار گیرد؛ بناابراین ،بکاارگیری ایان دو کیفیات اصالی در طراحای
شهرها میتوانا از عوامل افزایش تا آوری آنها در برابر سوان گردد .بایا توجه داشت ،ساخت بافات شاهری کاه از
شبکههای پایاار نظام کالبای و اجتماعی به وجود آماه اسات و همچناین مقااوم ساازی جامعاه در ابعااد اجتمااعی،
اقتصادی و کالبای در برابر سوان  ،در تقلیل آسیبپذیریها و افزایش تا آوری شهرها مؤثرنا .افازایش انطباقپاذیری
شهرها در برابر سوان  ،با انعطا پذیری سه مؤلفه اصلی شهر شامل ،فرم کالبای (اجزای کالبای شهر) ،عملکارد شاهر
و جریانها (حرکت انسان ،اطلاعات ،حملونقال و خاامات) و زیرسااختها ،نقاش بسازایی در افازایش تاا آوری
شهرها ایفا میکنا .وجود ظرفیت تحمل تنش همچنین ایمنی کالبای شهرها که به ساماناهی و حفظ عملکارد اجازای
شهرها در زمان بروز بحران میانجاما به عوامل مختلفی وابساته اسات .موقعیات کاربریهاا و شارایط دسترسایهای
موجود در شهرها ،همچنین مناظر شهری ازجمله فاکتورهای مؤثر بر افازایش یاا کااهش میازان تاا آوری شاهرها در
برابر سوان و مایریت بحران میباشنا (فلاحی و جلالی.)3129 ،
شهر تا آور ،شهری است که توانایی تحمل شو ها و ضربههای وارد شاه از خطر را به گونهای کاه آن خطرهاا
به سوان تبایل نشونا را داشته باشا و در عین حال توانایی یا ظرفیت برگشت باه حالات عاادی در زماان و پا
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از ساوان را نیاز دارا باشاا .رویکردهاای جایاا باه

مایریت بحران گذر از مفاهی آسیبپذیری به تا آوری را تجویز کرده و دو جنبه جایاا ارائاه میدهاا :در رویکارد
اول به رهبری و هماهنگی بخشهای مختلف و مؤلفههایی ازجملاه مشاارکت شاهروناان ،گروههاای ماانی و بسای
بخشها و سطوح مختلف دولتی اع از ملی ،منطقهای و محلی توجه میشود .در رویکارد دوم برناماهریزی شاهری و
راهبردهای توسعه شهری را به صورت تلفیقی مانظر قرار میدها .در واقع شهرها بارای ارتقاای وضاع تاا آوری در
برابر حوادث بایا دارای چش انااز و راهبردهای مشخص باوده و اساتانااردها و مقاررات مرباوط را طراحای یاا باه
هنگام نماینا .در صورت مااخله زمان بهعنوان عنصر کلیای مؤثر بر کیفیت تاا آوری در مفهاوم تاا آوری میتاوان
این مفهوم را در سه شکل تعریف نمود :الف) تا آوری آیناهنگرانه که به توسعه ظرفیتهای احتمالی مورد نیااز بارای
مایریت بلایا در آیناه اهتمام دارد ) ،تا آوری همزمان که مهارتهای مقابلاه همزماان شاهر و شاهروناان در برابار
حوادث را مانظر قرار میدها و ج) تا آوری گذشتهنگر که با تمرکاز باه برگشاتپذیری و بهباودی پا

از آسایب

ناشی از بلایا قابل شناخت است ( .)Davis & Izadkhah,2006مبتنی بر ایان دو رویکارد مؤلفاههای ماؤثر بار کیفیات
تا آوری شهرها و واکنش سیست های تا آور در برابر سوان ازنظر دیاگاههای مختلف به شارح جااول ( )9آورده
شاه است.
جدول  -2مؤلفهها و معیارهای بنیادی شهر تابآور
 -3فراوانی -9 ،تنوع -1 ،استقلال داخلی -1 ،استحکام -1 ،همبستگی -3 ،قابلیت سازگاری و همیاری (.)Godschalk,2003
 -3نیرومنای -9 ،افزونگی -1 ،تابیر -1 ،سرعت (.)Bruneau et al,2003
 -3مقاومت -9 ،بازیابی -1 ،خلاقیت (.)Kimhi & shamai,2004
 -3حکمروایی -9 ،ارزیابی خطر -1 ،دانش و آموزش -1 ،مایریت خطر و کاهش آسیبپذیری -1 ،آمادگی و واکنش (.)Twigg,2007
 -3واکنش -9 ،خودسازماناهی -1 ،یادگیری -1 ،سازگاری (.)Sapirstein,2006

با توجه به نوپا بودن مفهوم تا آوری ،روششناسی خاص یا چارچو اساتانااردی بارای ارزیاابی تاا آوری در
برابر بلایای طبیعی در دستر

نیست؛ از اینرو مالهایی که در جاول ( )1مطرح شاهانا ،به صورت کلای نشاان مای-

دهنا که کاهش خطر بلایا و آسیبپذیری میتوانا به افزایش تا آوری در میان جواماع در معارض خطار باه وسایله
تقویت و توانا کردن جوامع به مقاومت و ایستادگی در برابر ضربهها و تنشهای احتمالی ،برگشات باه تعاادل و قباول
راههای جایا برای رویارویی با تهایاات آیناه انجاما.
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جدول  -9مدلهای تابآوری در مدیریت مخاطرات
مدل

ویژگی
مال سرمایه محور بهعنوان چارچوبی برای ارزیابی تا آوری جامعه در برابر بلایا مبتنی بر انواع

مال سرمایه محور

سرمایه (اجتماعی ،اقتصادی ،فیزیکی ،انسانی و طبیعی) مطرح شاه است .هر یک از انواع

()Mayanga,2007

سرمایه ،حوزه مستقلی دارد و میتوانا به وسیله عوامل مختلف و ارتباط این عوامل باه  ،برای
ارزیابی تا آوری جامعه در برابر بلایا اناازهگیری شود.
برای ارائه رابطه تا آوری و آسیبپذیری طراحی شاه که ارزیابی مقایسهای از تا آوری بلایا

مال مکانی ()DROP

در سط محلی و جامعه ارائه میکنا .این مال ،تا آوری را بهعنوان یک فرآینا دینامیک و

()Cutter et al,2008

وابسته به شرایط پیشین ،شات بلایا ،زمان بین مخاطرات و تأثیرات عوامل برونگرا تعریف می-
کنا.

مال شاخص خط -مبنا

این مال ،روششناسی و مجموعهای از شاخصها برای اناازهگیری شرایط موجود مؤثر بر

()Cutter et al,2010

تا آوری بلایا در جوامع را ارائه میکنا .روش آن ،استفاده از شاخص ترکیبی برای تعیین و

()BRIC
مال مایریت بلایای اجتماع محور
()CBDM

دستیابی به متغیرهای خاص برای ایجاد یک مقیا

جمعی از تا آوری است.

این مال ،یک رویکرد مایریتی پایین به بالا است که به مشارکت مردم در حل بحرانهای ناشی از
وقوع بلایای طبیعی توجه دارد که درواقع ها از آن ،کاهش آسیبپذیری جوامع و تقویت
تواناییها و مشارکت مردم برای مقابله با خطرات ناشی از وقوع بلایای طبیعی است.

بنابراین جامعهای که دارای مؤلفههای گفته شاه باشا ،دارای ظرفیت ایستادگی بیشتر در برابر سوان میباشاا .البتاه
تصور جامعه تا آور در برابر ساوان یاک ایااهآل اسات؛ یعنای های جامعاهای هرگاز نمیتواناا باهطور کامال از
مخاطرات طبیعی و انسانی ایمن باشا .شایا انایشه در مورد جامعه تا آور در برابر سوان یا جامعاه مقااوم در برابار
سوان به این صورت مفیاتر باشا« :جامعهای که بیشترین امنیت را دارد و میتوان دانش طراحای و سااخت در زمیناه
مخاطرات طبیعی را در آن برای کاهش آسیبپذیری به وسیله تقویت این ویژگیها جهت رسیان به تا آوری به کاار
بست» (رفیعیان و همکاران.)3120 ،
 -2-8پیشینه تحقیق

در زمینه ارزیابی مایریت بحران و تا آوری بافتهای فرسوده شهری تحقیقات قابل تاوجهی انجاام شااه اسات
که به مواردی از آنها اشاره شاه است .در مطالعات خارجی )9001( Rashed ،آسیبپاذیری اجتمااعی شاهر در برابار
زلزله را مورد ارزیابی قرار داده است .در این پژوهش از ترکیب شاخص کالبای و اقتصاادی -اجتمااعی باا اساتفاده از
روش  AHPدر محیط  GISبا بهرهگیری از نرم افزار  HAZUSبه تحلیل آسایبپاذیری شاهر کالیفرنیاا در برابار زلزلاه
پرداخته است و روش  AHPو فازی را بهعنوان روشهای قابل اطمینان برای بررسای آسایبپاذیری شاهرها در برابار
زلزله پیشنهاد کرده است Ferreira .و همکاران ( )9031با استفاده از یک ماال یکپارچاه سیسات اطلاعاات جغرافیاایی
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میزان لرزهخیزی بیش از  100ساختمان را در مرکز قایمی شهر  Seixalمورد بررسی قرار داده و باا اساتفاده از ویژگای
ساختمانها سناریویی از میزان خسارات و تلفات در محاوده مورد نظر مطرح نمودهانا.
در مطالعات داخلی ،رضایی و همکااران ( ،)3123در پژوهشای برناماهریزی راهباردی ماایریت بحاران در بافات
تاریخی شهر یزد را با استفاده از مال  SWOTمورد ارزیابی قرار دادهانا .یافتههای تحقیق حاکی از آن اسات کاه توجاه
به مسئله مایریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد بهواسطه فراوانی ابنیه و آثار ارزشمنا و بینظیر فرهنگای ،ماذهبی و
باستانی همچون زناان اسکنار ،مسجا جامع و غیره بایا همواره بهعنوان یکی از بزرگتارین مساائل آن مطارح باشاا.
امیاعلی و همکاران ( )3121بهسازی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد مایریت بحاران زلزلاه را در محلاه صاوفیان
شهرستان بروجرد مورد بررسی قرار دادهانا .نتاای باه دسات آمااه از تحقیاق نشاان میدهاا کاه محلاه صاوفیان از
آسیبپذیری بالایی در زمینههای مختلف در برابر وقوع زلزله برخوردار اسات و باا وجاود اشاترا هایی کاه میاان دو
رویکرد برقرار است ،در ارتباط با برخی از زمینهها ،تفاوتهاا و تناق

هاایی مشااهاه میشاود .داداش پاور و عاادلی

( )3121ظرفیتهای تا آوری را در مجموعه شهری قزوین مورد سانجش قارار دادهاناا .نتاای یافتاهها حااکی از آن
است که در بین ابعاد مختلف تا آوری ،مجموعه شهری قزوین به لحا ابعااد نهاادی (باا  18درصاا فاصاله از حاا
بهینه) و سپ

ابعااد کالباای  -فضاایی (باا  11درصاا فاصاله از حاا بهیناه) وضاعیت نامناسابتری دارد .در باین

شاخصها نیز ،به غیر از دو شاخص «جمعیت زنان» و «جمعیت بالای  31و زیر  3سال» ،از بعا اجتماعی و «مسااحت
مراکز اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی» از بعا کالبای  -فضاایی بااقی شااخصها از حاا بهیناه پاایینتر اسات.
محماپور و همکاران در سال  3121شاخصهای آسایبپذیری در بافتهاای فرساوده شاهری باا رویکارد ماایریت
بحران زلزله را در محله سیرو

تهران مورد تحلیل قرار دادهانا .نتای نشان میدها وسعت و پوشاش جمعیتای نقااط

با آسیبپذیری بالا و بسیار بالا بیشتر است و در کل ،محاوده با توجه به همه عوامال کالباای ماورد تحلیال ،در برابار
زلزله بسیار آسیبپذیر است .یزدیها و داودپاور ( )3121میازان تاا آوری سااختار کالباای را باا تأکیاا بار پاافناا
غیرعامل در مناطق  3و  9شهر قزوین مورد بررسی قرار دادهانا .نتای حاصال از وزن دهای هریاک از معیارهاا ،دامناه
آسیبپذیری بیشتر و تا آوری پایینتر منطقه  3در مقابل منطقه  9را نشان میدهاا کاه میتاوان باا اعماال و اجارای
ضوابط برنامهریزی شهری و همچنین ارائه راهکارهای ساودمنای در ایان زمیناه از میازان آسایبپذیری ایان منطقاه
کاست.
 -2مواد و روشها
 -8-2منطقه مورد مطالعه

بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است ،محااودهای محصاور میاان خیاباان
رضوی ،بزرگراه آیتالله بهبهانی ،خیابان ابا ر و رودخانه کارون میباشا .ایان محااوده در قسامت میاانی شاهر قارار
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دارد .بافت فرسوده بخش مرکزی شاهر اهاواز در برگیرنااه محلاات  2و  33از ناحیاه ساه و محلاات  3و  9و مرکاز
تجاری و بازرگانی 3از ناحیه یک است .مساحت این بخش  109/19هکتار و شاامل  30921قطعاه عملکاردی کاه در
 2323پلا پراکناه شاهانا (شهرداری اهواز.)3123 ،

شکل  -8موقعیت منطقه مورد مطالعه
 -2-2روش کار

این تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی اسات .بارای جماعآوری اطلاعاات ماورد نیااز از بررسایهای کتابخاناهای و
مطالعات میاانی استفاده شاه است .در مرحله اول بهمنظور تعیین میزان تا آوری به ابعاد و شاخصهایی نیااز باود تاا
بتوان بر اسا
بر اسا

آن معیارهای تعیین آسیبپذیری و آسیبرسانی در محاوده موردنظر را مشخص نماود .بااین منظاور

ابعاد و شاخصهای تا آوری و البته با تأکیا بیشتر بر بعا کالباای -محیطای و باا توجاه باه شااخصهای

پژوهش ،میزان آسیبپذیری محاوده موردنظر در زمان مخااطرات مشاخص گردیاا .جامعاه آمااری پاژوهش شاامل
کارشناسان شهرسازی و معماری معاونت شهرسازی شهرداری و شهرداری منطقه یک اهاواز مایشاونا کاه تعاااد 13
نفر را شامل میشونا .ازاینرو ،برای کسب اطلاعات بیشتر و دیای جامعتر و مبتنای بار واقعیات ،پرسشانامههاایی در
میان جامعه آماری توزیع شا و با تأکیا بار نظارات کارشناسای و تخصصای ایان افاراد و نظرخاواهی آناان دادههاا و
اطلاعاتی برای نشان دادن وزنبنای شاخصها جمعآوری شاا .ساپ

دادههاای جماع آوری شااه بار اساا

ماال

)1 Central Business District (CBD
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سوآت ( )SWOTتجزیهوتحلیل شاه و نقاط ضعف و قوت ،فرصت و تهایا در محاودۀ موردنظر در مواقاع بحاران
مشخص شانا .در ادامه با استفاده ازنظر کارشناسان ،اقاام به وزن دهی شاخصها نموده و در نهایت با توجه باه نتاای
حاصله به تاوین و ارائه راهبردهایی اجرایی و مناسب جهت موازین بحران با رویکرد تاا آوری شاهری در محااوده
موردنظر اقاام شا .عواملی که بر میزان آسیبپذیری و ناپایااری بافت در هنگام بحران و مخاطرات ماؤثر میباشانا باه
صورت تحلیلی در جااول یل آورده شاهانا.
جدول  -4شاخصها و زیر شاخصها و درجهبندی آنها بر اساس میزان آسیبپذیری
شاخص

آسیبپذیری

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

زیرشاخص

8

9

5

7

3
*

0-10
13-310
دانهبنای (متر مربع)

*
*

313-100
*

103-100
 100و بیشتر

*

کمتر از 10

*

13-30
تراک جمعیتی (نفر در هکتار)

*
*

33-300

*

303-390
 390و بیشتر
0-30

*
*

30-390
تراک ساختمانی

*
*

390-900

*

900-100

*

100-300
کمتر از  10درصا
الگوی اشغال زمین

*
*

10-32

*

30-82

*

20-300
*

 3طبقه
 9طبقه
تعااد طبقات

*

 1طبقه
 1و  1طبقه
 3و بیشتر

*
*
*
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ادامه جدول 4
شاخص

آسیبپذیری

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

زیرشاخص

8

9

5

7

3

 0-30سال
عمر بنا

*
*

 30-10سال
 10سال و بیشتر
فلزی

*
*

بتنی
نوع مصال

*
*

آجر و آهن

*

آجر و چو
خشت و چو و ...
حفاظتی

*
*

قابل قبول

کیفیت بنا

*
*

مرمتی

*

تخریبی

(احانژادروشتی و همکاران)3182،
 -9نتایج و بحث
 -8-9آسیبپذیری ناشی از دانهبندی

دانهبنای ،نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری شهر در برابر زلزله دارد .هر چه مساحت قطعات تفکیکای بزرگتار
باشا ،آسیبپذیری ناشی از مخاطرات کمتر است .با در نظر گرفتن این شااخص از مجماوع  2323واحاا سااختمانی
در محاوده تعااد  1132واحا که  11/39درصا از کل واحاهای مساکونی را تشاکیل میدهناا ،دارای آسایبپذیری
زیاد و تعااد  1181واحا یعنی  13/3درصا دارای آسیبپذیری متوساط در برابار مخااطرات میباشانا .آسایبپذیری
ناشی از دانهبنای به تفکیک در جاول ( )1نشان داده شاه است.
جدول  -5آسیبپذیری ناشی از دانهبندی
دانه بندی

تعداد واحد ساختمانی

درصد

آسیبپذیری

0-10

121

1/01

خیلی ک

13-310

313

3/31

ک

313-100

1181

13/3

متوسط

103-100

1132

11/39

زیاد

 100و بیشتر

120

3/09

خیلی زیاد

-

2323

300

جمع
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 -2-9آسیبپذیری ناشی از تراکم جمعیتی

تراک جمعیتی یکی از فاکتورهای مؤثر در آسیبپذیری اسات .هار چاه تاراک جمعیتای بیشاتر باشاا ،در هنگاام
رخااد ،امکان اماادرسانی محاودتر میشود ،چون ازدیااد جمعیات باعاث کناای تاردد و ترافیاک میشاود و ساط
آسیبپذیری بالا میرود .محاوده مورد مطالعه در طول شبانه روز پذیرای جمعیت میهماان بسایاری میباشاا کاه ایان
محاوده را در ساعات شلوغی شهر تبایل به پرتراک ترین نقطه شهر مینمایا .تراک نسابی جمعیات در ایان محااوده
برابر  332نفر در هکتار است که در مقایسه با تراک نسبی موجود در شهر اهاواز (برابار باا  12نفار در هکتاار) ،تاراک
زیادی است و نشانه ازدحام و فشردگی جمعیت در این محاوده است.
جدول  -6آسیبپذیری ناشی از تراکم جمعیتی
مناطق

تراکم (نفر در هکتار)

آسیبپذیری

محله 3

901/1

خیلی زیاد

محله 9

311/9

خیلی زیاد

83/1

متوسط

C.B.D
محله 2

391

خیلی زیاد

محله 33

301/1

زیاد

منبع :نگارناگان
 -9-9آسیبپذیری ناشی از تراکم ساختمانی

تراک ساختمانی شاخص مهمی است که با بیشتر شان آن احتمال تخریاب و آسایبپذیری بیشاتری میشاود .در
زمینه تراک در کل محاوده میتوان گفت :بیشترین میزان تراک مربوط به تاراک  30تاا  390درصاا اسات کاه 10/22
درصا از کل قطعات را شامل میشود و مربوط به آسیبپذیری ک میباشا .همچنین کمترین میزان تاراک مرباوط باه
تراک  100تا  300درصا است که  0/11درصا از کل را در بر میگیرد و آسیبپذیری خیلای زیااد را شاامل میشاود.
میزان آسیبپذیری بر اسا

تراک ساختمانی به تفکیک جاول ( )3بیان شاه است.
جدول  -7آسیبپذیری ناشی از الگوی تراکم ساختمانی
تراکم ساختمانی

تعداد واحد مسکونی

درصد

آسیبپذیری

0-30

3008

30/92

خیلی ک

30-390

1223

10/22

ک

390-900

9300

93/11

متوسط

900-100

3019

30/31

زیاد

100-300

19

0/11

خیلی زیاد

-

2322

300

جمع

منبع :نگارناگان
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 -4-9آسیبپذیری ناشی از الگوی اشغال زمین

یکی دیگر از شاخصهای مورد استفاده جهت آسیبپذیری ساکن ،الگوی اشاغال زماین اسات .بااین معنای کاه
میزان درصا اشغال زیربنا در هر قطعه چه تأثیری بر آسیبپذیری در هنگام وقاوع بحاران دارد .باا توجاه باه مااتری
شاخصها متوجه میشوی که هر چه درصا اشغال زمین بیشتر باشا ،آسیبپذیری در مواقاع بحاران خصوصااً زلزلاه
بیشتر خواها شا .در رابطه با الگوی اشغال زمین در کل محاوده مورد مطالعه میتاوان گفات :بیشاترین میازان ساط
اشغال مربوط به قطعاتی با  30الی  82و  10الی  32درصا سط اشغال است؛ که باه ترتیاب  13/3و  19/13درصاا از
کل قطعات را به خود اختصاص میدهنا .آسیبپذیری در قطعات به ترتیاب در محااوده زیااد و متوساط قارار دارد.
کمترین میزان سط اشغال نیز مربوط به سط اشغالهای  0تا  10درصاا و  20تاا  300درصاا اسات کاه باه ترتیاب
 1/38و  3/33درصا از کل قطعات را شامل میشود .جاول ( )8آسایبپذیری محااوده را بار اساا

الگاوی اشاغال

زمین نشان میدها.
جدول  -1آسیبپذیری ناشی از الگوی اشغال زمین
الگوی اشغال زمین

تعداد واحد مسکونی

درصد

آسیبپذیری

کمتر از  10درصا

138

1/38

ک

10-32

1310

19/13

متوسط

30-82

1003

13/3

زیاد

20-300

339

3/33

خیلی زیاد

-

2323

300

جمع

منبع :نگارناگان
 -5-9آسیبپذیری ناشی از تعداد طبقات

در زمینه طبقات و در نتیجه محلهای ارتفاعی بناها 11/1 ،درصاا از بناهاای کال محااوده یاک طبقاه محساو
میشونا که دارای بالاترین میزان در بین سایر طبقات هستنا و به تاری با افزوده شان به تعااد طبقات از میازان آنهاا
در محاوده کاسته میشود تا جایی که  0/19درصا کل محاوده به ساختمانهای  3طبقه و بیشتر اختصاص مییابا.
با توجه به مشاهاات صورت گرفته در محاوده مورد مطالعه و از آنجایی که  31درصا سااختمانهای موجاود در
منطقه قامتی بیش از  10سال دارنا (شاخص بعای مورد مطالعه) ،ساختمانهای دو طبقاه موجاود در بافات فرساوده
هسته مرکزی شهر اهواز از مقاومت کمتاری نسابت باه سااختمانهای یاک طبقاه برخاوردار میباشانا .مالکاان ایان
ساختمانها باون مقاوم سازی واحاهای پایین و باون رعایت اصول مهناسی نسبت به مساحت واحااهای بالاا اقااام
نمودهانا که این امر آسیبپذیری این ساختمان را نسبت به ساختمانهای یک طبقه بیشتر کرده اسات .از ساوی دیگار
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ساختمانهایی که از ابتاا دو طبقه سااخته شااهانا .قاامت زیاادی دارناا و از مقاومات پاایینی در هنگاام مخااطرات
برخوردار میباشنا که باز ه در مقایسه با ساختمانهای یاک طبقاه آسایبپذیری بیشاتر دارناا .میازان آسایبپذیری
منطقه بر اسا

تعااد طبقات در جاول ( )2نشان داده شاه است.
جدول  -3آسیبپذیری ناشی از تعداد طبقات
تعداد طبقات

تعداد واحد مسکونی

درصد

آسیبپذیری

 3طبقه

390

3/3

خیلی ک

 9طبقه

19

0/11

ک

 1طبقه

188

3/93

متوسط

 1و  1طبقه

1919

11/3

زیاد

 3و بیشتر

9299

13/3

خیلی زیاد

-

2121

300

جمع

منبع :نگارناگان
 -6-9آسیبپذیری ناشی از عمر بنا

بهطور عمومی هرچه قامت بنا بیشتر باشا از کیفیت بنا کاسته میشاود و بناا آسایبپذیر میباشاا .میاانگین عمار
مفیا بنا در ایران  10سال میباشا .بناهایی که دارای قامتی بیش از  10سال میباشنا جزو ساختمانهای فرساوده باوده
بررسایهای انجاام شااه و همچناین نقشاه

و ازنظر آسیبپذیری از درجه بالای آسیبپذیری قرار میگیرنا .بر اسا

آسیبپذیری به دست آماه بر مبنای قامت بنا تعااد  3230واحا دارای قامت  0-30سال 3999 ،واحاا دارای قاامت
 30-10سال 3939 ،واحا دارای قامت بیشتر از  10سال میباشنا .در مطالعات مربوط باه عمار بناا ،در کال محااوده
بیشترین سه مربوط به بناهای بالاتر از  10سال میباشاا کاه  33/31درصاا از کال محااوده را باه خاود اختصااص
میدهنا و دارای آسیبپذیری خیلی زیاد میباشنا.
جدول  -81آسیبپذیری ناشی از عمر بنا
عمر بنا

تعداد واحد مسکونی

درصد

آسیبپذیری

 0-30سال

3230

90/83

ک

 30-10سال

3999

31/03

متوسط

 10سال و بیشتر

3939

33/31

خیلی زیاد

-

2121

300

جمع

منبع :نگارناگان
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 -7-9آسیبپذیری ناشی از نوع مصالح

در خصوص مرغوبیت مصال  ،مصالحی ماننا خشات و چاو  ،آجار و چاو کاملااً کا مقاومات میباشانا و
آسیبپذیری آنها نیز بیشتر است .از طرفی ساختمانهای فلزی و بتنی به دلیل مقاومت بالاای مصاال کمتارین درجاه
آسیبپذیری را دارنا .با توجه به برداشتهای انجام شاه عماهترین مصال استفاده شاه در بناای سااختمانها آجار و
آهن است که  38/1درصا از بناهای کل محاوده را شامل میشود و شامل آسیبپذیری متوسط میباشانا .پا

از آن

ازجمله مصال استفاده شاه اساکلت فلازی اسات کاه  92/23درصاا سااختمانها از ایان طریاق سااخته شااهانا و
آسیبپذیری خیلی کمی دارنا .لازم به کر است که اگر چه مصالحی همچون بتن ،آهن و آجار آسایبپذیری کمتاری
هنگام مخاطرات دارنا ولی در صورت ریزش و تخریب ،آوار سنگین و ویران کنناهای دارنا.
جدول  -88آسیبپذیری ناشی از نوع مصالح
نوع مصالح

تعداد واحد مسکونی

درصد

آسیبپذیری

فلزی

9831

92/23

خیلی ک

بتنی

391

3/13

ک

آجر و آهن

3111

38/1

متوسط

31

0/31

زیاد

خشت و چو و ...

8

0/02

خیلی زیاد

-

2121

300

جمع

آجر و چو

منبع :نگارناگان
 -1-9آسیبپذیری ناشی از کیفیت بنا

کیفیت ابنیه نیز از عوامل مؤثر دیگر آسیبپذیری میباشا .اگر کیفیات ابنیاه واحااهای سااختمانی نوسااز باشانا،
آسیبپذیری آنها ک میباشنا و اگر کیفیت ابنیه واحاهای ساختمانی جزء تخریبای و مخروباه باشانا آسایبپذیری
آنها زیاد خواها بود .بررسیهای مربوط به کیفیت ابنیه بر اسا

چهار معیار حفاظتی ،قابال قباول ،مرمتای و تخریبای

صورت گرفته است .طبق معیار فوق در کل محاوده مورد مطالعه  10/33درصا از بناهای موجاود تخریبای محساو
میشونا که آسیبپذیری خیلی زیاد را شامل میشونا .کمترین سه نیاز مرباوط باه بناهاای حفااظتی و شاامل 0/11
درصا از کل منطقه است که آسیبپذیری خیلی کمی دارنا.
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جدول  -82آسیبپذیری ناشی از کیفیت بنا
کیفیت بنا

تعداد واحد مسکونی

درصد

آسیبپذیری

حفاظتی

19

0/11

خیلی ک

قابل قبول

9113

93/99

ک

مرمتی

9233

13/19

متوسط

تخریبی

1891

10/33

خیلی زیاد

-

2121

300

جمع

منبع :نگارناگان
 -3-9آسیبپذیری کلی بافت فرسوده

با توجه به نتای حاصل از مطالعه شاخصها ،زیر شاخصها و درجهبنای آنها بر اساا

میازان آسایبپذیری1 ،

درصا بافت فرسوده مورد مطالعه فاقا آسیبپذیری 33 ،درصا با آسیبپذیری خیلی ک  31 ،درصا باا آسایبپاذیری
ک  11 ،درصا با آسیبپذیری متوسط 3 ،درصا با آسیبپذیری زیاد و  31درصا با آسیبپذیری خیلی زیاد میباشا.

شکل  -2درصد آسیبپذیری کلی بافت فرسوده مورد مطالعه
 -81-9بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها ( )SWOTدر محدوده مورد مطالعه

برای ایجاد ماتری

نقاط قوت ،ضعف و نقاط فرصت و تهایا بایا به شرح یل اقاام نمود:

 -3شناسایی اصلیترین نقاط قوت ،ضعف و ایجاد ماتری
 -9شناسایی اصلیترین فرصتها و تهایاها و ایجاد ماتری
 -1تاوین راهبردها و تشکیل ماتری
 -1ترسی ماتری

ارزیابی عوامل داخلی ()IFE؛
ارزیابی عوامل خارجی ()EFE؛

تهایاها ،فرصتها ،نقاط ضعف و نقاط قوت ()SWOT؛

داخلی – خارجی (.)IE

تبیین مایریت راهبردی بحران با رویکرد تا آوری ...

سال هشت

322

 -8-81-9ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE

در این مرحله ابتاا اصلیترین و ارج ترین نقاط قوت و ضعف مایریت بحاران و میازان تاا آوری در محااوده
هسته مرکزی شهر اهواز که از طریق پرسش گری و مصاحبه با کارشناسان ،ساکنین و ...اخاذ گردیااه ،فهرسات شااه
است و برای تشخیص میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل ،با توجه به نظار آنهاا ،باه هار یاک از معیارهاا از  0تاا 3
ارزش و ضریب خاصی داده شاه ،طوری که مجموع این ضرایب برابر یک شود .سپ

بارای مشاخص کاردن میازان

اثربخشی راهبردهای کنونی و نشان دادن واکنش نسبت به عوامل ،به روش یل نمراتی داده شاه اسات :3 :نماره یاک
بیانگر ضعف اساسی؛  :9نمره دو بیانگر ضعف عادی :1 ،نمره سه بیانگر قوت عادی :1 ،نمره چهار بیانگر قاوت بسایار
بالا است .سپ

برای تعیین نمره نهایی ضریب هر عامال در نماره آن ضار میشاود .در نهایات مجماوع نمرههاای

نهایی محاسبه شاه تا نمره نهایی عوامل داخلی به دست آیا( .نمره نبایا بیشتر از  1و کمتار از  3باشاا) .باا توجاه باه
نتای تحقیق ،وجود آثار و ابنیه ارزشمنا تاریخی ،فرهنگی در محاوده که توجه و اهمیت مایریت بحاران را ضاروری
میسازد با امتیاز وزنی  0/19و وجود تنوع اقوام ،مذاهب ،سکونت ماایران شاهری و ارزش اقتصاادی و تااریخی ایان
محاوده عاملی در جهت افزایش انگیزه مسئولان در زمینه توجه به تا آور نمودن در هنگام بحاران قبال و بعاا آن ،باا
امتیاز وزنی  0/98به ترتیب بهعنوان مه ترین نقاط قوت در زمینه تا آوری محاوده در هنگام بحران شناسایی شانا.
از سوی دیگر قرارگیری شهر اهواز در پهنه گسال اهاواز و احتماال وقاوع زلزلاه باا امتیااز وزنای  0/13و فقااان
مطالعات در زمینه مایریت بحران و افزایش تا آوری در هنگام وقوع بحران یاا پایش از آن ،باا امتیااز وزنای  0/98و
فرسوده بودن بافت و مقاومت پایین مصال در برابر مخاطرات با امتیاز وزنای  0/91و عاام شناساایی مکانهاای ارائاه
دهناه خامات در محاوده موردنظر با امتیاز وزنی  0/38به ترتیاب باهعنوان مه تارین نقااط ضاعف محااوده بافات
فرسوده هسته مرکزی شهر اهواز در هنگام مخاطرات و بحرانهاا شناساایی شاانا .همچناین جماع کال وزن عوامال
داخلی  3و امتیاز وزنی آن  1/3محاسبه گردیا.
 -2-81-9ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE

در این مرحله نیز مه ترین فرصتها و تهایاها پیش روی مایریت بحران و میزان تاا آوری در محااوده هساته
مرکزی شهر اهواز که توسط پرسشگری و مصاحبه با کارشناسان و ساکنین و ...اخذ گردیااه ،فهرسات شااه اسات و
برای تشخیص میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل با توجه به نظر آنها ،به هر یک از صافر تاا یاک ارزش و ضاریب
خاصی داده شاه ،طوری که مجموع این ضارایب برابار یاک شاود .ساپ

بارای مشاخص کاردن میازان اثربخشای

راهبردهای کنونی نشان دادن واکنش نسبت به عوامل به هر یک از آنها از  3تا  1نمارهای داده شااه اسات .همچناین
برای محاسبه نمره نهایی ،ضریب هر عامل در نمره آن ضر میشود .در نهایات مجماوع آنهاا نماره نهاایی عوامال
خارجی را نشان میدها.
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با توجه به نتای تحقیق وجود راه آهن سراساری ،چهاار پال عباور از رودخاناه در محااوده ماوردنظر و ارتبااط
محاوده با سایر بخشهای شهر با امتیاز وزنی  0/19و قرار گرفتن ایستگاههای متارو ،اتوباو

و تاکسای در محااوده

موردنظر و ایجاد یک چهارراه ارتباطی و امکان تقویت دسترسی پهنه مرکزی شهر باا دیگار بخشهاا باا امتیااز وزنای
 0/19و وجود سه بیمارستان و دیگر نهادهای خاماترساانی همچاون هلاالاحمر باا امتیااز وزنای  0/98باه ترتیاب
بهعنوان مه ترین فرصتهای پیش روی هسته مرکزی شهر اهواز در هنگام وقوع بحران و مخاطرات تعیاین شااهانا و
شلوغی و تراک پیش از حا محاوده در بیشتر ساعات شبانه روز با توجه به اساتقرار فعالیتهاای تجااری ،پزشاکی و
عملکردهای پشتیبان و بالا رفتن آمار تلفات در صورت وقوع بحران با امتیاز وزنی  0/13و عام برناماهریزی منساج و
هماهنگ در هنگام بحران با امتیاز وزنی  0/93و عام تخصیص بودجه لازم و کاافی بارای ماایریت بحاران و افازایش
تا آوری با امتیاز وزنی  0/93و پاسخگو نبودن معابر به حج تردد و نیازهای عبور و مارور در آینااه باا امتیااز ویان
 0/93به ترتیب بهعنوان مه ترین تهایاهای پیش روی بافت فرسوده هسته مرکزی شاهر اهاواز و باهطور کلای حتای
ایران در هنگام بحران تعیین شانا .در این رابطه جمع کل وزن عوامل خارجی  3و امتیاز وزنی آن  1/93محاسبه شا.
جدول  -89نتایج تجزیهوتحلیل (قوتها و ضعفها)
ردیف

نقاط قوت

وزن

درجهبندی

امتیاز

3

وجود آثار و ابنیه ارزشمنا تاریخی ،فرهنگی در محاوده

0/08

1

0/19

0/03

1

0/98

0/03

1

0/98

0/03

1

0/91

1

تمایل بالا به بهسازی و نوسازی مساکن خود و درصا بالای مشارکت آنها

0/03

1

0/38

3

بالا بودن درصا ساختمانهای یک طبقه (ویلایی) و دو طبقه

0/03

1

0/91

3

ارزش اقتصادی زمین به دلیل فعالیتهای تجاری

0/01

1

0/31

8

موقعیت مناسب هسته تاریخی در مجاورت رود کارون و دسترسی مناسب پلها

0/01

1

0/39

0/01

1

0/2

0/19

-

3/2

ردیف

نقاط ضعف

وزن

درجهبندی

امتیاز

3

گسل اهواز از وسط شهر میگذرد -احتمال وقوع زلزله

0/02

1

0/13

9

فقاان مطالعه در زمینه مایریت بحران و افزایش تا آوری در هنگام وقوع بحران و یا بیش از آن

0/03

1

0/98

1

فرسوده بودن بافت و مقاومت پایین مصال در برابر مخاطرات

0/03

1

0/91

1

عام شناسایی مکانهای ارائهدهناه خامات در محاوده موردنظر

0/03

1

0/38

0/01

1

0/31

9

تنوع اقوام ،مذاهب ،ارزش اقتصادی و تاریخی این محاوده عاملی در جهت افزایش انگیزه
مسئولان در زمینه توجه به تا آور نمودن در قبل و بعا از بحران

1
1

2

وجود فضای باز خطی در امتااد رودخانه کارون در مجاورت محاوده
کمبود ماار

و فضاهای آموزشی در محاوده به علت آسیبپذیری بالای این گروه در هنگام
بحران

بالا بودن سابقه سکونت درصا بالایی از ساکنان و ح

تعلق آنها

مجموع

1

ک عرض بودن ،یکطرفه بودن بیشتر معابر و خیابانها و ناسازگار با حج ترافیک که حملونقل
و ارائه خامات و تأسیسات زیربنایی را در هنگام بحران با مشکل مواجه میسازد.

سال هشت
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ادامه جدول 89
ردیف

نقاط ضعف

وزن

درجهبندی

امتیاز

3

وجود ناهمگونی در هرم سنی جمعیت و وجود افراد مسن در محاوده موردنظر

0/01

1

0/31

3

وجود فعالیتهای ناسازگار در محاوده

0/01

1

0/33

0/01

1

0/39

0/01

9

0/3

0/18

-

3/3

8
2

محاودیت توان مالی جهت تملک و تعری

در راستای نوسازی

خروج برخی از ساکنان بومی از محلات قایمی
مجموع

جدول  -84نتایج تجزیهوتحلیل (فرصتها و تهدیدها)
ردیف
3
9

نقاط فرصت
وجود راه آهن سراسری 1 ،پل ارتباطی بر روی رودخانه در محاوده موردنظر و ارتباط پهنه مرکزی
شهر با سایر بخشها
قرار گرفتن ایستگاههای مترو ،اتوبو

و تاکسی در محاوده موردنظر و ایجاد یک چهارراه ارتباطی و

امکان تقویت پهنه مرکزی شهر با دیگر بخشها

وزن

درجهبندی

امتیاز

0/08

1

0/19

0/08

1

0/19

0/03

1

0/93

1

0/98

1

0/91

0/03

1

0/38

0/01

1

0/31

1

واقع شان در محاوده شهرداری منطقه یک و امکان خاماترسانی مناسبتر

1

وجود سه بیمارستان و دیگر سازمانهای خامات رسانی

0/03

1

همجواری با رودخانه کارون و امکان توسعه فعالیتهای مرتبط با گردشگری

0/03

3
3

هویت آنها نسبت به محاوده

بالا بودن روحیه مشارکت مردم و احسا

امکان بهرهگیری از الگوی سنتی ساخت مسکن در جهت تطابق با شرایط اقلیمی و احیای هویت
تاریخی
مجموع

ردیف

0/13
وزن

درجهبندی

امتیاز

0/02

1

0/13

9

عام برنامهریزی منسج در قبل و هنگام بحران

0/03

1

0/93

1

عام تخصیص بودجه لازم و کافی برای مایریت بحران و افزایش تا آوری

0/03

1

0/93

1

پاسخگو نبودن معابر به حج تردد و نیازهای عبور و مرور آیناه

0/03

1

0/93

0/03

1

0/38

0/01

1

0/31

0/01

1

0/39

8

کمبود پارکینگ در مقایسه با حج تردد و نیازهای عبور و مرور

0/01

1

0/39

2

وجود اختلا سلیقه در بین مسئولین و بعض ًا تااخل کاری آنها در هنگام بحران

0/01

9

0/8

3

1
3
3

نقاط تهدید

3/31

شلوغی و تراک بیش از حا محاوده در بیشتر ساعات شبانه روز با توجه به استقرار فعالیتهای
تجاری ،پزشکی و عملکردهای پشتیبان و بالا رفتن تلفات در صورت وقوع بحران

افزایش میزان تااخل حرکت پیاده و سواره و ایجاد بینظمی و اغتشاش در فضاهای باز همگانی به
خصوص راسته بازارهای تجاری موجود
افزایش ترافیک و بالا رفتن حج ترافیک در اثر گرایش فعالیتها به استقرار در بانه با ها
برخورداری از دسترسی
همکاری ضعیف بین سازمانها و نهادهای رسمی با بخشهای خصوصی و NGOها و عام
هماهنگی آنها هنگام بحران

0/11

مجموع

منبع :نگارناگان

3/31
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 -88-9تدوین راهبرد مدیریت بحران و تابآوری در هسته مرکزی شهر اهواز

ماتری

سوآت امکان تاوین چهار انتخا یا راهبرد متفاوت (دفاعی ،انطبااقی ،اقتضاایی و تهااجمی) را از طریاق
عوامل داخلی و ماتری

ترکیب ماتری

عوامل خارجی فراه میآورد .البتاه در جریاان عمال برخای از راهبردهاا باا

یکایگر همپوشانی داشته و یا بهطور همزمان و هماهنگ با یکایگر به اجارا در میآیناا .برحساب وضاعیت سیسات ،
چهار دسته راهبرد را که ازنظر درجه کنش گری متفاوت هستنا ،میتوان به شرح یل تاوین نمود:
 -8-88-9راهبرد دفاعی (حداقل -حداقل) WT

ها کلی این راهبرد که میتوان آن را «راهبرد بقاا» نیاز نامیاا ،کااهش ضاعفهای سیسات باهمنظور کاساتن و
خنثیسازی تهایاها است و حالت آن تاافعی است که در هسته مرکزی شهر اهواز به شرح جاول ( )31است.
جدول  -85راهبرد دفاعی (حداقل -حداقل)

WT

راهبرد دفاعی ()WT
افزایش تعااد و توان علمی و عملی کارکنان (مایران و کارشناسان) سازمانها و مسئولین مربوطه در امر ماایریت بحاران در جامعاه شاهری
بهویژه بافتهای فرسوده و آموزش مستمر آنها در جهت مایریت بحران
ایجاد جذابیتهای بصری ،کالبای ،فرهنگی ،تجاری ،اقتصادی و ...در دیگر نقاط شاهر و جلاوگیری از پیااایش تاراک و شالوغی در یاک
قسمت شهر
تفکیک و مجزا نمودن مسیرهای پیاده و سواره و جلوگیری از ایجاد اغتشاش و بینظمی در فضاهای همگانی و شلوغ
تهیه طرح جامع مایریت بحران در شهر اهواز و بافتهای فرسوده شهر و مکانیابی علمی و اصولی جایگاههاای خاامات رساانی در هنگاام
وقوع بحران
اختصاص دادن و فراه نمودن بودجه بهمنظور مایریت بحران و افزایش تا آوری
ایجاد زمینه و فرصت بیشتر جهت استفاده از پتانسیلهای بخش خصوصی و NGOها برای مایریت بحران
اعمال قوانین و مقررات تسهیل کنناه امر نوسازی و بهسازی و بازسازی در جهت مقاوم سازی بافت فرسوده هسته مرکزی شهر اهواز
تعری

معابر و افزایش حج عبوری آنها در زمان مشخص

منبع :نگارناگان
 -2-88-9راهبرد انطباقی (حداقل -حداکثر) WO

این راهبرد تلاش دارد تا با کاستن از ضعفها بتوانا حااکثر استفاده را از فرصتهای موجاود ببارد .یاک ساازمان
ممکن است در محیطهای خارجی خود متوجه وجود فرصتهایی شود اما بهواسطه ضعفهای ساازمانی خاود قاادر
به بهرهبرداری از آنها نباشا .در چنین شرایطی اتخا راهبرد انطباقی میتوانا امکان اساتفاده از فرصات را فاراه آورد؛
بنابراین این راهبرد ضمن تأکیا بر نقاط ضعف درونی ،سعی در بهرهگیری از فرصتهای بیرونی در جهت رفاع نقااط

سال هشت
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و ضعف فراروی مایریت بحران در هساته مرکازی شاهر اهاواز دارد و در برگیرنااه ماوارد باه شارح جااول ()33
میباشا.
جدول  -86راهبرد انطباقی (حداقل -حداکثر)

WO

راهبرد انطباقی ()WO
توجه و تجهیز سیست راه آهن و تعری

پلهای ارتباطی با توجه به افزایش و تراک عبور و مرور

مکانیابی مجاد و استقرار بهینه ایستگاههای تاکسی و اتوبو

و مترو با ها سرعت در جابجایی مسافر در سیست ناوگان شهری

برنامهریزی و آماده سازی بیمارستانها و سایر اماکن اماادی و خاماتی در محاوده مورد مطالعه
اعطای خامات و تسهیلات ویژه جهت هرچه بیشتر شان مشارکت ساکنان محاوده موردنظر و احساا

هویات قاویتر و بیشاتر آنهاا نسابت باه

محاوده
بهینه سازی و تجهیز ساحل کارون به تاکسی و اتوبو

آبی برای مواقع ضروری

اطلاع رسانی عمومی و تخصصی در پیشگیری و مقابله با حوادث و بلایا در محاوده مورد مطالعه و آماده سازی سااکنین بارای رویاارویی باا شارایط
اضطراری

 -9-88-9راهبرد اقتضایی (حداکثر -حداقل) ST

این راهبرد بر پایه بهره گرفتن از قوتهای سیست برای مقابله با تهایاها تاوین میگاردد و هاا آن باه حاااکثر
رسانان نقاط قوت و به حااقل رسانان تهایاها است .بااوجوداین ،ازآنجاکاه تجاار گذشاته نشاان داده اسات کاه
کاربرد نابجای قارت میتوانا نتای نامطلوبی به بار آورد و هی سازمانی نبایا بهطور نسنجیاه و غیراصاولی از قاارت
خود برای رفع تهایاها استفاده کنا .این راهبردها برای مایریت بحران در محااوده ماورد مطالعاه شاامل ماواردی باه
شرح جاول ( )33است.
جدول  -87راهبرد اقتضایی (حداکثر -حداقل)

ST

راهبرد اقتضایی ()ST
استفاده و بهرهگیری از ابنیه و آثار ارزشمنا و بینظیر فرهنگی ،مذهبی و تاریخی در جهت افزایش جذ گردشاگر کاه ضامن افازایش سارمایهگذاریها
در محاوده مورد مطالعه ،میتوانا بودجه لازم را برای مایریت بحران تأمین ساخته و تا آوری بافت را در هنگام وقوع بحران افزایش دها.
همیاری اقلیتهای قومی و مذهبی و ساکنین بافت و آمادگی و آگاهی آنان در جهت مایریت بحران
ایجاد تسهیلات و امکانات ویژه جهت جلب مشارکت حااکثر سرمایهگذاران و ساکنین که تمایل به امر نوسازی و بازسازی دارنا.
استفاده و بهرهگیری از مطالعات و توانهای تعاونیهای ساخت و ساز در جهت ایمنسازی بافت در هنگام وقوع بحران
استفاده از ساختمانهای ویلایی در محاوده جهت اماادرسانی و حادثه دیاههای سرپایی در هنگام بحران

منبع :نگارناگان
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 -4-88-9راهبردهای تهاجمی (حداکثر-حداکثر) SO

تمام سیست ها خواهان وضعیتی هستنا که قادر باشنا همزمان قوت و فرصاتهای خاود را باه حاااکثر برسااننا.
برخلا راهبرد دفاعی که یک راهحل واکنشی است ،راهبرد تهاجمی یک راهحل کانش گراسات .در چناین وضاعیتی
تلاش میشود تا با استفاده از نقاط قوت از فرصاتهای خاارجی حاااکثر بهرهبارداری صاورت پاذیرد کاه در زمیناه
مایریت بحران در هسته مرکزی شهر اهواز به شرح جاول ( )38میباشنا.
جدول  -81راهبردهای تهاجمی (حداکثر-حداکثر)

SO

راهبرد تهاجمی ()SO
انتقال و استقرار مراکز آموزشی در محاوده بلافصل بافت بهویژه از سطوح پایین جهت کاهش خسارات جانی و مالی
نهادینه کردن مایریت بحران و ایجاد مایریت بحران توانمنا در زمان حوادث و بلایا در محاوده
ارائه طرحها و لوای و پیشنهاد تصویب قوانین مورد نیاز در خصوص مایریت بحران محاوده
تهیه دستورالعمل اجرایی مایریت بحران در عرصه امااد و نجات ،بهااشت ،درمان حوادث و بلایا در محاوده
ارزیابی خطرات بالقوه با توجه به فرسودگی بافت و راههای پیشگیری و کاهش خطرات ،حوادث و بلایا در محاوده

 -5-88-9ماتریس داخلی -خارجی ()IE

در این مرحله برحسب نمرات نهایی حاصل از ماتری

ارزیابی عوامل داخلی و خارجی وضعیت مایریت بحاران

در هسته مرکزی شهر اهواز ،از میان موقعیتهای چهارگانه (تهاجمی ،اقتضایی ،انطباقی و دفااعی) مشاخص میشاود.
باین منظور امتیاز وزنی کل ماتری
جاول ماتری

عوامل داخلی و امتیاز وزن کلی ماتری

عوامل خاارجی را اساتخراج کارده و در

داخلی و خارجی ( )IEترسی میشود .بنا بر نتای به دست آمااه از ارزیاابی مااتری

( ،)IFEنمره کل به دست آماه برابر با  1/3و نمره وزن کل ماتری

عوامال داخلای

خارجی ( )EFEبرابر با  1/93است .ساپ

آنهاا

را در محور  xو  yرس میکنی تا موقعیت مایریت بحران در هسته مرکزی شهر اهواز و میزان تا آوری با توجاه باه
تمام عوامل نشان داده شود.
با توجه به نتای به دست آماه از تحقیق ،وضعیت مایریت بحران و میزان تا آوری در هسته مرکزی شاهر اهاواز
در موقعیت تهاجمی – رقابتی قرار دارد و بایستی از توانمنایها و پتانسیلهای موجود در هسته مرکزی شاهر اهاواز و
فرصتهای پیش رو به نحو احسن استفاده کرد تا بتوانی در امر مایریت بحران موفق باشی .
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اگر شهر را بهعنوان یک موجود زناه معرفی کنی و رشا ،تغییر و پویایی شهرها را بپذیری ؛ در تماام جهاان ،یاافتن
و حتی ساختن شهری که بهطور کامل دارای مؤلفهها و شاخصهای تا آوری باشا ،به ناارت امکانپاذیر اسات؛ اماا
آنچه که مه است اراده و خیزش این شهرها ،مایریت شهری آنها ،حرکت گام به گام آنها به سمت شاهرهای آمااده
و نزدیکتر شان به شهرهای تا آور است .زمانی یک شهر بهطور کامل تاا آور محساو خواهاا شاا کاه تماام
شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد تا آوری در آن شهر در وضعیت مطلو و در حالت رشا و ارتقا قرار گیرناا و چاه بساا
که ارتقای ناموزون ابعاد مختلف در مسیر تا آوری شهری خیلی به تاا آور شاان کلیات یاک شاهر و مردماان آن
منجر نخواها شا .در این تحقیق بهمنظور ارائه راهبرد و راهکارهای مناساب جهات تاا آوری و ماایریت بحاران در
بافت سوده هسته مرکزی شهر اهواز ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهایا پیش روی ماایریت بحاران و تاا آوری از
هسته مرکازی شاهر اهاواز باه وسایله ماال تحلیال راهباردی ( )SWOTماورد بررسای و مطالعاه قارار گرفات و
استراتژیهایی جهت بهبود مایریت بحاران در محااوده ماورد نظار تااوین گردیاا .بار اساا

یافتاههای پاژوهش،

تا آوری هسته مرکزی شهر اهواز در هنگام بحران بهواسطه فرسودگی بافت و همچنین وجود آثاار و ابنیاه ارزشامنا
تاریخی ،فرهنگی و مذهبی همچون کاروانسرای معین التجار ،بالکن مهایان ،هتل قو ،مسجا طالابزاده و عباور گسال
اهواز از وسط شهر و احتمال وقوع زلزله بایا همواره بهعنوان یکی از بزرگترین مسائل آن مطرح باشاا .باهطوری کاه
ک توجهی و بی توجهی به مسئله مایریت بحران در این محاوده ضمن ایجاد خسارت باه بلو هاا و مسااکن دارای
مقاومت پایینتر و خسارت به آثار و ابنیه تاریخی ،فرهنگی و مذهبی ،صامات و آسیبهای جسامی و جاانی فراوانای
را در هنگام وقوع بحرانهایی همچون سیل ،زلزله ،طوفان ،جنگ ،به ساکنین بافت وارد ساازد .از ساوی دیگار ،هساته
مرکزی شهر اهواز با وجود آسیبپذیری بالا در هنگام وقوع بحران ،دارای پتانسیلهایی از قبیل وجاود راه آهان ،متارو،
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ایستگاههای تاکسی و اتوبو  ،بیمارستانها و  ...در محاوده ،اماادرسانی را در پهنه مورد نظر تقویات میکناا .کمباود
ماار

و فضااهای آموزشای در محااوده باعاث میشاود در هنگاام بحاران آماار تلفاات کمتار شاود و در نتیجاه

آسیبپذیری کمتر است .از مساکن ویلایی و فضاهای باز در مراحل مختلف بحران و امر اماادرسانی میتاوان اساتفاده
کرد .تنوع اقوام ،مذاهب ،ارزش اقتصادی ،تاریخی و تمایل به بهسازی و نوسازی در این محااوده ،انگیازه مسائولان را
در خصوص توجه بیشتر در هنگام بحران بیشتر مینمایا.
همانطوری که قبلاً کر شا ،در زمینه ارزیابی مایریت بحران و تا آوری بافتهای فرسوده شهری تحقیقاات قابال
توجهی انجام شاه است .بهطوری که در اغلب این تحقیقات توجاه باه مسائله ماایریت بحاران در بافات تااریخی و
فرسوده شهرها را بهواسطه فراوانی ابنیه و آثار ارزشمنا و بینظیر فرهنگی ،مذهبی و باستانی هماواره باهعنوان یکای از
بزرگترین مسائل آنها مطرح مینماینا و به این نتیجه رسیاهانا که این بافتهاا از آسایبپذیری بالاایی در زمیناههای
مختلف در برابر وقوع زلزله برخوردار هستنا (رضایی و همکااران3123 ،؛ امیااعلی و همکااران3121 ،؛ محمااپور و
همکاران .)3121 ،لذا یافتههای حاصل از پژوهش حاضر تا حاا زیاادی در راساتای تحقیقاات ساایر پژوهشاگران در
حوزه مایریت بحران بافتهای فرسوده میباشا.
بنابراین ،ضروری است در برنامهریزیها و تخصیص منابع به ارتقاء و بهبود بخشهای دارای اولویت توجاه ویاژه-
ای شود .بهمنظور افزایش تا آوری در بافت فرسوده هسته مرکزی شهر اهواز ،موارد یل پیشنهاد میشود:
 بررسی پهنهبنای آسیبپذیری مساکن شهری برای انجام اموری ماننا مایریت بحران؛


گسترش مطالعات علمی همه جانباه و هماهناگ بارای شاناخت هار چاه بیشاتر بار موضاوع و اناواع
مخاطرات پیش روی محاوده مورد مطالعه و اولویتبنای آنها؛

 افزایش هماهنگی میان سازمانهای مسئول و تهیه برنامههاای مارتبط باا هاا ارتقاای بساتر و رواباط
نهادی.
 توزیع مناسب مراکز کسب و کار بزرگ مقیا

و تولیاا در نسابت باا منااطق مجااور باهمنظور کااهش

ازدحام و تراک این مراکز در محاوده مورد مطالعه.
 افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهای جایا.
 ساخت و بهینهسازی زیرساختها و تجهیزات لازم.
 توجه به برنامههایی با ها افزایش میزان سرمایه اجتماعی در میان ساکنان.
 استفاده از دانش ،نوآوری و آماوزش بارای ایجااد فرهناگ امنیات و تاا آوری در محااوده مجموعاه
شهری.
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 برقراری پیونا کالبای و فضایی و ارتباطی میان محاوده مورد مطالعه و منااطق اطارا از طریاق تاااوم
بخشیان محورهای اصلی محلهای در آنها برای اماادرسانی کاراتر هنگام وقوع بحران؛
 تهیه طرحها و برنامههایی با ها افزایش سط آگاهیهای ماردم در زمیناه بحاران و مراحال گونااگون
مایریت بحران.
کتابنامه
احانژادروشتی ،محسن؛ قرخلو ،مهای؛ زیاری ،کرامت اله؛  .3182مال سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر
زلزله با استفاده از روش فراینا تحلیل سلسلهمراتبی در محیط سیسات اطلاعاات جغرافیاایی نموناه ماوردی :شاهر
زنجان .مجله جغرافیا و توسعه.333-328 .)32(8 .
امیاعلی ،اسماعیل؛ تقوایی ،مسعود؛ بیارام ،رسول؛  .3121بهسازی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد مایریت بحران
زلزله .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی( )1(92 .پیاپی .331-338 .)331
آهنچی ،محما؛  .3133مایریت سوان (سوابق ،مفااهی  ،اصاول و تئوریهاا) .انتشاارات مرکاز آماوزش و تحقیقاات
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
جهانشاهی ،محماحسین؛  .3189بافتهای فرسوده و مشکلساز شهری .فصلنامه جستارهای شهرسازی.33-91 .1 .

داداش پور ،هاش ؛ عادلی ،زینب؛  .3121سنجش ظرفیتهای تا آوری در مجموعه شهری قزوین .دو فصلنامه علمای
و پژوهشی مایریت بحران.31-81 .)9(1 .
رضایی ،محمارضا؛  .3129ارزیابی تا آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوان طبیعی (مطالعه ماوردی:
زلزله محلههای شهر تهران) .دو فصلنامه علمی و پژوهشی مایریت بحران.93-18 .)3(9 .
رضایی ،محمارضا؛ حسینی ،سیامصطفی؛ حکیمای ،هاادی؛  .3123برناماهریزی راهباردی ماایریت بحاران در بافات
تاریخی شهر یزد با استفاده از مال  .SWOTدو فصلنامه علمی و پژوهشی مایریت بحران.11-11 .)3(3 .
رضایی ،محمارضا؛ رفیعیاان ،مجتبای؛ حساینی ،سیامصاطفی؛  .3121سانجش و ارزیاابی میازان تاا آوری کالباای
اجتماعهای شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی :محلههای شهر تهاران) .مجلاه پژوهشهاای جغرافیاای انساانی.
.302-391 .)1(13
رفیعیان ،مجتبی؛ رضایی ،محمارضا؛ عسگری ،علی؛ پرهیزکار ،اکبر؛ شایان ،سیاوش؛  .3120تبیین مفهومی تا آوری و

شاخص سازی آن در مایریت سوان اجتماع محور ( .)CBDMفصلنامه برنامهریزی و آمایش فضا (مار

علاوم

انسانی)( )1(31 .پیاپی .32-13 .)39
شکیب ،حمزه؛ مقاسی موسوی ،علی؛  .3181مایریت بحران در پایتخت .دومین سمینار سااخت و سااز در پایتخات.
دانشگاه تهران.
شهرداری اهواز؛  .3123گزیاه اطلاعات مناطق ،نواحی و محلات شهر اهواز .معاونت برنامهریزی و توساعه شاهرداری
اهواز.

شماره سیام

جغرافیا و مخاطرات محیطی

908

. فصالنامه جغرافیاا.) شاهر بابال: زلزله و مایریت بحران شهری (مطالعاه ماوردی.3182  مهای؛، امین؛ قرخلو،فرجی
.311-331 .1)9(8

 نشریه هنرهاای.  ب3189 از زلزله

 بازسازی تا آور از دیاگاه طراحی شهری پ.3129  تارا؛، علیرضا؛ جلالی،فلاحی
.1-33 .)1(38 .زیبا

 تحلیل شاخصهای آسیبپذیری در بافتهای فرسوده شهری باا.3121  احما؛، نادر؛ پوراحما، صابر؛ زالی،محماپور
. فصالنامه پژوهشهاای جغرافیاای انساانی.)تهاران

 محله سایرو:رویکرد مایریت بحران زلزله (مطالعه موردی
.11-19 .)3(18

 بررسی میزان تا آوری ساختار کالبای شاهر باا تأکیاا بار پاافناا غیرعامال باا.3121  زهره؛، الهه؛ داود پور،یزدیها
بینالمللای

 کنفاران.) شاهر قازوین9 و3  منااطق: (نموناه ماوردیAHP استفاده از فرآینا تحلیل سلسالهمراتبی
. تهران.مهناسی معماری و شهرسازی

Adger, W. N., 2000. Social and ecological resilience: Are they related. Progress in Human
Geography. Vol. 24. No.3. 347-364.
Bruneau, M., Stephanie E., Chang, Ronald T., Eguchi, George C. Lee., 2003. A framework to
quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. Earthquake Spectra.
Vol. 19. No. 4. 733-752.
Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E. and Webb, J., 2008. “A place
based model for understanding community resilience to natural disasters”, Global
Environmental Change, No. 18 (4), pp. 598-606.
Davis, I., Izadkhah, Y., 2006. Building resilient urban communities. Article from OHI, Vol. 31.
No. 1. 11-21.
Ferreira, T, M. Vicentem, R. Mendes da Silva, J. A. Costa, A., 2013. Seismic vulnerability
assessment of historical urban centres: case study of the old city centre in Seixal, Portugal.
Bulletin of Earthquake Engineering. Vol. 11. No. 5. 1753–1773.
Godschalk, D. R., 2003. Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities. Natural Hazard
Review. No. 4. 136-143.
Kimhi, S., Shamai, M., 2004. Community resilience and the impact of stress: Adult response to
Israel’s withdrawal from Lebanon. Journal of Community Psychology. Vol. 32. No. 4. 439–
451.
Klein, R. J. N., Thomalla, F., 2003. Resilience to Natural Hazards: How Useful is this Concept.
Environmental Hazards. Vol. 5. No. 1–2. 35–45.
Mayunga, J.S., 2007, “Understanding and Applying the Concept of Community Disaster
Resilience: A capital-based approach”, A draft working paper prepared for the summer
academy for social vulnerability and resilience building, pp. 22 – 28, Munich, ermany.
Mileti, D. S., 1999. Disasters by design: a reassessment of natural hazards in the United States.
Joseph Henry Press, Washington, DC, 1-376.
Moe, T. L., Pathranarakul, P., 2006. An integrated approach to natural disaster management:
Public project management and its critical success factors. Disaster Prevention and
Management: An International Journal. Vol. 15. No. 3. 396 – 413.
Paton, D., Johnston, D., 2006. Disaster resilience: An integrated approach. Springfield, Charles
C Thomas Publisher.

902

... تبیین مایریت راهبردی بحران با رویکرد تا آوری

سال هشت

Pelling, M., 2003. The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience. London,
Earthscan.
Pendall, R., Foster, K.A., Cowell, M., 2009. Resilience and regions: Building understanding of
the metaphor. Cambridge Journal of Regions Economy and Society. Vol. 3. No. 1. 71-84.
Rashed, T., 2003. Measuring the Environmen-tal Context of Urban Vulnerability to Earthquake
Hazards: An Integrative Remote Sensing and GIS Approach. UC Santa Barbara and San
Diego State University.
Sapirstein, G., 2006. Social resilience: The forgotten dimension of disaster risk reduction.
Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies. Vol. 1. No. 1. 54-63.
Twigg, J., 2007. Characteristics of a Disaster-Resilient Community: A Guidance Note. Version
1 (for Field Testing). Benfield UCL Hazard Research Centre.

