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 چکیده

 اهااا  از یکای هااآن آوریتاا  میزان و مخاطرات برابر در تاریخی و فرسوده بافت ویژهبه شهرها ایمنی

 مخااطرات برابار در شاهرها آوریتاا  میازان از اطلاع گام، اولین راستا این در و بوده شهری ریزیبرنامه

 فرصات ضعف، قوت، نقاط تحلیل و بررسی به SWOT مال از استفاده با پژوهش این در روازاین. است

 راهبردهاایی و شااه پرداخته اهواز شهر مرکزی هسته فرسوده بافت در بحران مایریت روی پیش تهایا و

 از هاا  ازلحاا  پژوهش این. است گردیاه ارائه مذکور محاوده در بحران سریع و بهینه مایریت جهت

 ناوع از پاژوهش ایان بار حااک  رویکارد. است یلیتحل -توصیفی تحقیق، روش حیث از و کاربردی نوع

 معاونات معماری و شهرسازی کارشناسان شامل پژوهش آماری میاانی )پرسشنامه( است. جامعه و اسنادی

 منظورباه ؛ وشونامی شامل را نفر 13 تعااد که شونامی اهواز یک منطقه شهرداری و شهرداری شهرسازی

 نتاای  پاژوهش، بار اساا  .اسات شاه استفاده SWOT راهبردی تحلیل مال از اطلاعات وتحلیلتجزیه

قارار  رقابتی -یتهاجم یتشهر اهواز در موقع یدر هسته مرکز یآورتا  یزانبحران و م یریتما یتوضع

رو باه  یشپ یهاشهر اهواز و فرصت یموجود در هسته مرکز هاییلو پتانس هایاز توانمنا یستیدارد و با

 در آوریتا  مسئله به توجه بنابراین،؛ ی بحران موفق باش یریتدر امر ما ی تا بتوان نحو احسن استفاده کرد

 و فرهنگای و تاریخی ارزشمنا ابنیه و آثار وجود واسطهبه اهواز شهر مرکزی هسته بحران مایریت راستای

 .باشنامی مطرح مه  مسائل عنوانبه محاوده این کالبای هایویژگی همچنین

 اهواز شهر ،SWOT مال فرسوده، بافت آوری،تا  بحران، مایریت :هاواژهکلید

                                                           
 .Email: ebadi940@gmail.com                                                                              02333009113نویسناه مسئول:   3
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 مقدمه -8

 گوناهاین باروز زمینه یا و گسترده مادی و انسانی هایآسیب با که است ناگهانی ایواقعه یا رویااد بحران، یا سانحه

 (.3182 قرخلو، و فرجی) اسات فوری اقاامات انجام نیازمنا و بوده همراه هاآسیب

 و تلفاات و گاذارده بااقی انسانی هایسکونتگاه بر مخربی تأثیرات غالباً غیره و زلزله سیل، نظیر طبیعی ایایبل وقوع

 منطقاه هار حاک  خطر پتانسیل وجود مسئله ترینمه  میان این در. است ساخته وارد هاآن ساکنان بر سنگینی خسارات

 جااساازی لاازم، اقااام ترینمناساب و بهترین ایمنی دیاگاه از لذا. رودمی نیز آن شان آزاد احتمال لحظه هر که است

 دلیال باه روازایان. درآورد کنتارل تحات کامال طورباه یا محاود را خطر تواننمی چراکه است، خطر منطقه از انسان

 اجارای و صاحی  و ساریع هایگیریتصامی  اتخاا  لازوم و طبیعای حاوادث ویژهبه حوادث بودن غیرمترقبه ماهیت

 رضاایی) آورد وجاود به بحران مایریت عنوان تحت را دانشی بنیادی، و نظری مبانی حوادث، وقوع هنگام در تعملیا

 (.3123 همکاران، و

 و فرساوده هاایبافت ویژهباه شاهرها داخلای فضااهای و هاابافت در بحاران ماایریت عرصه به توجه نیبنیدرا

 زلزلاه همچاون هااییبحران وقاوع هنگاام در شاهری، ونقالحمل شبکه با ناسازگاری و مصال  ک  مقاومت متأسفانه

 باه بناا ساویاک از که شهرهاست تاریخی و اولیه هسته اغلب فرسوده، هایبافت اصلی بخش .یابامی فراوانی اهمیت

 از و گارددمای تلقای سااکنان و شاهر میاراث و ثاروت هویت، عنوانبه که شودمی شامل را هاییویژگی متعاد، دلایل

 یتاوجهک  علات باه ،بااوجوداین. بود خواها صرفهبهمقرون اقتصادی ازنظر مناطق این در گذاریسرمایه یگر،د سوی

 سااکنان، باین در نشااط و یسارزناگ کااهش: ازجملاه مشاکلاتی، با هابافت این مناسب، ریزیبرنامه عام و مسئولان

 ایان. هساتنا روروباه...  و هااکااربری ضاعیف عملکارد تساهیلات، و خاامات کمبود اجتماعی، هایانحرا  وجود

 سیسات  فاقاا بناهاای زیااد تعاااد آن، زیااد وخ پای  و معاابر ک  عرض: شامل کالبای فرسودگی با همراه مشکلات

 وقاوع هنگاام در تاا شااه سابب و بارده بالا را هابافت این پذیریآسیب ضریب بناها ریزدانگی و دارد استان سازهای

 (.3121،و همکاران امیاعلی) شود دوچناان هابافت قبیل این مشکلات و ئلمسا غیرمترقبه حوادث

 آور تاا  جامعاه باه دستیابی بر را خود هایفعالیت بیشتر سوان ، کاهش زمینه در فعال نهادهای اخیر هایسال در

 اجتمااعی، گساترده هاایهنجاریبی و وسایع هایخساارت دلیل به میان، این در که اناساخته متمرکز سوان  برابر در

 دارناا طبیعای ساوان  برابار در جواماع آوریتاا  تقویات بارای بالاتری اولویت حوادث، سایر به نسبت هالرزهزمین

 (.3121 همکاران، و رضایی)

 اولاین از و اسات برخاوردار ماذهبی و فرهنگای تااریخی، پیشاین  از اهاواز شاهر مرکزی فرسوده بافت ازآنجاکه

 هایسارانه برخای در کمباود هایمحااودیت و مشاکلات وجودباااین رود،می شمار به شهر دهناه تشکیل هایهسته

 مراتبسلساله فقااان شاهری، فضاهای از شایا استفاده و بودن پرتردد علیرغ  پارکینگ همچون خاماتی هایکاربری
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 پاار  و سابز فضای قاانف ناسازگار، هایکاربری وجود عرض، ک  و متراک  هایدسترسی و ارتباطی شبکه در مناسب

 ناو، و مناساب تجهیازات و تأسیساات وجود عام بناها، قامت جهت به ابنیه ضعیف کیفیت و فرسوده هایبانه کافی،

 واحااهای زیااد قاامت و مخروباه متروکاه، واحاهای وجود دیگر، سوی از. شودمی دیاه... و متراک  و ریزدانه بافت

 شاان سارازیر باه توجاه با همچنین و زمان طول در مصال  این شان فرسوده و دوام ک  مصال  از استفاده ساختمانی،

 و پذیریآسایب بررسای لازوم محااوده ایان در سااکن جمعیت علاوه و روز شبانه ساعات بیشتر در انسانی جمعیت

 هاا  باا حاضار پژوهش روازاین. نمایامی چناان دو را انسانی و طبیعی هایآسیب مقابل در محاوده این آوریتا 

 بررسای و ضاعف و قاوت نقااط شناساایی بحران، هنگام در شهری آوریتا  میزان بر مؤثر عوامل تحلیل و شناسایی

 مرکازی هساته فرسوده بافت نمودن آور تا  جهت مناسب راهبرد تاوین و مخاطرات هنگام در تهایاها و هافرصت

 .است گرفته شکل اهواز شهر

 مبانی نظری -8-8

 سودهبافت فر -8-8-8

 هایجنباه از را انساانی زیست محیط کیفی هایارزش کاهش شهری، هایبافت در مختلف عناصر و عوامل وجود

 در نوساازی ساکونتی، هایارزش نزول با و آوردمی فراه ( اجتماعی و اقتصادی محیطی، زیست عملکردی، کالبای،)

 (.3189جهانشاهی، ) ایابمی فزونی ساکن جمعیت در مهاجرت میل و شودمی متوقف بافت

 فرسوده عبارتنا از: بافت هایویژگی

 تاا  عمااتاً هاابافت ایان ابنیاه. هساتنا فنی استانااردهای رعایت فاقا یا قایمی عماتاً هاساختمان: ابنیه عمر - 

 .ناارنا را متوسط شات با ایزلزله مقابل در مقاومت

 (.مترمربع 900 از مترک مساحت) هستنا ریزدانه عماتاً ابنیه: بنایدانه -

 بااون آهان و آجار یاا و چاو  و آجار و آجار و خشات خشتی، نوع از عماتاً رفته بکار مصال : مصال  نوع -

 .مناسب زیرسازی فاقا و عمودی و افقی اتصالات رعایت

 یاا معاابر اکثار کاه ایگونه به پیاده بعضاً هادسترسی و برخوردارنا نامنظ  ساختاری از عماتاً: دسترسی وضعیت -

 .باشنامی درصا 10 از کمتر نفو پذیری ضریب با و متر 3 از کمتر عرض با یا و بست بن

 و هازیرسااخت خاامات، از برخورداری لحا  به فرسوده هایبافت: شهری هایزیرساخت و خامات وضعیت -

 .هستنا جای کمبودهای دچار عمومی و سبز باز، فضاهای
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 مدیریت بحران -8-8-2

 یاک باه را خسااراتی و آیامی وجود به ناگهانی طوربه انسانی و طبیعی عملکردهای و رخاادها اثر در که یحوادث

 دارد، العاادهفوق و اضاطراری عملیاات و به اقااامات نیاز آن کردن برطر  و کنامی تحمیل انسانی جامعه یا مجموعه

 (.3181مقاسی موسوی،  شکیب و) شودمی نامیاه بحران

 :دارنا منشأ دو مخاطرات کلیه ملل، سازمان بلایای کاهش المللیبین راهبردی برنامه اسا  بر

 طبیعی؛ مخاطرات -3

 (.Moe & Pathranarakul,2006) (ساز انسان) فناوری از ناشی مخاطرات -9

 :از عبارتنا بحرانی موقعیت یک هایشاخصه عمومی طوربه

 زی؛ریبرنامه داراولویت اهاا  افتادن خطر به -

 طلبا؛می العادهفوق منابع -

 آفریننا؛می را ایناشناخته و جایا شرایط که هستنا رویاادهایی همگرایی زمینه پیش -

 هستنا؛ ناقص اطلاعات بر اتکای با محاود، زمان در و وخی  شرایط تحت گیریتصمی  نیازمنا -

 (.3123رضایی و همکاران، ) دارنا استهلاکی و طولانی آثاری و ماهیت -

 از بعاا و قبال هاایفعالیت بار مشاتمل بحران با مرتبط و بحران برای ریزیبرنامه هایجنبه تمامی که اصطلاحاتی

 بازساازی و واکانش آمادگی، ها،خسارت کاهش شامل اصلی رکن چهار دارای بحران مایریت. گیردمی بر در را بحران

 لاازم تااارکات و تمهیااات کاردن فراه  و آمادگی ایجاد از است عبارت واقع در بحران مایریت. است سازیعادی و

 (.3133)آهنچی،  آن تخریبی آثار رسانان حااقل به یا و بحران با رویارویی برای

 آوریتاب -8-8-9

 باه پارش» معناای به Resilio لاتین ریشه از که رودمی کار به «گذشته به بازگشت» مفهوم به اغلب آوریتا  واژۀ

 (.Klein & Thomalla,2003) است شاه گرفته «گذشته

 ارتجااعی و فناری خاصایت همچناین و شاناوری تغییر، سریع، بهبود بازیابی، توانایی لغات، فرهنگ در آوریتا 

 مرباوط را آن برخای. دارد وجاود بحث است علمی حوزۀ کاام به مربوط آوریتا  کلمه اینکه در. است شاه ترجمه

 قاوانین از آوریتاا  واژۀ کاه معتقاناا ه  ایعاه. داننامی فیزیک به متعلق را آن گردی برخی و شناسی بوم حوزه به

 دلیال باه اماا است، شاه بیان آوریتا  از متنوعی و متعاد تعاریف تاکنون. است شاه گرفته روانپزشکی و روانشناسی

 (.3129رضایی، ) ستا نشاه ارائه آوریتا  از جامعی تعریف هنوز مختلف، علوم در آن گستردۀ کاربرد
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. شاودمی تعریاف وابساته ه  به اجزای با پیچیاه، هایسیست  عنوانبه شهرها(: آور تا  شهر) شهری آوریتا  -

 شاهرها دهنااهتشاکیل اجازای اگرچاه زیرسااختی هایسیسات  و تجمع مراکز تمرکز، جمعیت، معماری، ساختارهای

 (.Godschalk,2003) دهنامی افزایش را ساز انسان یا بیعیط سوان  برابر در شهرها پذیریآسیب اما هستنا،
 

 آوری در منابع مختلفتعریف تاب -8جدول 
ها، توقاف در تولیاا و یاا آوری به این معناست که جامعه قادر به تحمل سوان  طبیعی شایا است باون آنکه دچار خساارت عمااه، آسایبتا 

 (.Mileti,1999) د از بیرون جامعهکاهش کیفیت زناگی شود و باون دریافت کمک زیا

 آیااوجاود می هایی است کاه در نتیجاه تغییارات اجتمااعی، سیاسای و... باهها برای انطباق با فشارهای خارجی و تخریبقارت جوامع و گروه

(Adger,2000.) 

 (.Pelling,2003) های مخاطره آمیزتوانایی یک عامل اجتماعی برای مقابله یا انطباق با تنش

 & Paton) گیری از امکاناات جایاا اساتگیری چگونگی عملکرد افراد و جوامع در سازش با واقعیتی تغییر یافته و بهرهآوری وسیله اناازهتا 

Johnston,2006.) 

آساانی شارایط خاود آوری دارد، به سرعت به شرایط متعادل بازگشته و یا اینکه باه فرد، جامعه اکوسیست  یا شهری که در مقابل خطر و فشار تا 

 (.Pendal et al,2009) دهاای جایا تغییر میرا به گونه

 

کاه شاامل  ی اتا یفیتشاه است. اول ک یمعرف یاصل یفیتدو ک یوارده، دارا یهاشهرها در برابر بحران یآورتا 

در  یریپاذنعطا در زماان بحاران و ا پاذیرییق؛ و دوم تطبشاودیاز بحاران م یرو زمان غ یعاد یطعملکردها در شرا

 یااو  یاجتمااع هاییست ها و سساخت یرشهرها ماننا ز یکالبا هاییست در س توانایبه سانحه که م ییگوهنگام پاسخ

 یدر طراحا یاصال یفیاتدو ک یانا یریبکاارگ ین،؛ بناابرایردها مورد استفاده قرار گماننا مؤسسات و سازمان یاقتصاد

کاه از  یتوجه داشت، ساخت بافات شاهر یاها در برابر سوان  گردد. باآن یآورا ت یشافزا ملاز عوا توانایشهرها م

 ی،جامعاه در ابعااد اجتمااع یمقااوم سااز ینبه وجود آماه اسات و همچنا یو اجتماع ینظام کالبا یاارپا یهاشبکه

 یریپاذانطباق یشا. افازامؤثرن هرهاش یآورتا  یشو افزا هاپذیرییبآس یلدر برابر سوان ، در تقل یو کالبا یاقتصاد

شهر(، عملکارد شاهر  یکالبا ی)اجزا یشهر شامل، فرم کالبا یسه مؤلفه اصل یریپذشهرها در برابر سوان ، با انعطا 

 یآورتاا  یشدر افازا یی، نقاش بسازاهایرسااختونقال و خاامات( و ز)حرکت انسان، اطلاعات، حمل هایانو جر

 یو حفظ عملکارد اجازا یشهرها که به ساماناه یکالبا یمنیا ینتنش همچن تحمل یتظرف د. وجوکنایم یفاشهرها ا

 هاییدسترسا یطو شارا هاایکاربر یاتوابساته اسات. موقع یبه عوامل مختلف انجامایشهرها در زمان بروز بحران م

ها در شاهر یآورن تاا یازاکااهش م یاا یشمؤثر بر افازا یفاکتورها ازجمله یمناظر شهر ینموجود در شهرها، همچن

 (.3129فلاحی و جلالی، باشنا )یبحران م یریتبرابر سوان  و ما

کاه آن خطرهاا  یاوارد شاه از خطر را به گونه یهاها و ضربهتحمل شو  ییاست که توانا یتا  آور، شهر شهر

پا  از  در زماان و یبرگشت باه حالات عااد یتظرف یا ییحال توانا یننشونا را داشته باشا و در ع یلبه سوان  تبا
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باه  یااجا . رویکردهاایدارا باشاا یازرا ن ن پا  از ساوا یو ساازگار ییرتغ یامکان و فرصت برا ینسانحه و همچن

 یکارد: در رودهاایارائاه م یااکرده و دو جنبه جا یزرا تجو یآوربه تا  پذیرییبآس ی بحران گذر از مفاه یریتما

 ی و بسا یماان یهاامشاارکت شاهروناان، گروه ازجملاه ییهامختلف و مؤلفه یهابخش یو هماهنگ یاول به رهبر

و  یشاهر یزیردوم برناماه یکارد. در روشودیتوجه م یو محل یامنطقه ی،اع  از مل یها و سطوح مختلف دولتبخش

در  یآوروضاع تاا  یارتقاا ی. در واقع شهرها بارادهایمانظر قرار م یقیرا به صورت تلف یتوسعه شهر یراهبردها

باه  یاا یمشخص باوده و اساتانااردها و مقاررات مرباوط را طراحا یچش  انااز و راهبردها یدارا یاث بابرابر حواد

 تاوانیم یآوردر مفهاوم تاا  یآورتاا  یفیتمؤثر بر ک یایعنصر کل عنوانبه. در صورت مااخله زمان یناهنگام نما

 یبارا یاازمورد ن یاحتمال یهایتبه توسعه ظرف نگرانه کهیناهآ یآورنمود: الف( تا  یفمفهوم را در سه شکل تعر ینا

مقابلاه همزماان شاهر و شاهروناان در برابار  یهاهمزمان که مهارت یآوراهتمام دارد،  ( تا  یناهدر آ یابلا یریتما

 یبپا  از آسا یو بهباود یریپذنگر که با تمرکاز باه برگشاتگذشته یآورو ج( تا  دهایحوادث را مانظر قرار م

 یفیاتماؤثر بار ک یهامؤلفاه یکارددو رو یانبر ا یمبتن (.Davis & Izadkhah,2006) قابل شناخت است یاااز بل یناش

آورده  (9)مختلف به شارح جااول  هاییاگاهد ازنظرتا  آور در برابر سوان   هاییست شهرها و واکنش س یآورتا 

 شاه است.

 

 آورها و معیارهای بنیادی شهر تابمؤلفه -2جدول 
 (.Godschalk,2003) قابلیت سازگاری و همیاری -3همبستگی،  -1استحکام،  -1استقلال داخلی،  -1تنوع،  -9انی، فراو -3

 (.Bruneau et al,2003) سرعت -1تابیر،  -1افزونگی،  -9نیرومنای،  -3

 (.Kimhi & shamai,2004) خلاقیت -1بازیابی،  -9مقاومت،  -3

 (.Twigg,2007) آمادگی و واکنش -1پذیری، مایریت خطر و کاهش آسیب -1دانش و آموزش،  -1ارزیابی خطر،  -9حکمروایی،  -3

 (.Sapirstein,2006) سازگاری -1یادگیری،  -1خودسازماناهی،  -9واکنش،  -3

 

 در آوریتاا  ارزیاابی بارای اساتانااردی چارچو  یا خاص شناسیروش آوری،تا  مفهوم بودن نوپا به توجه با

-مای نشاان کلای صورت به ،اناشاهمطرح  (1در جاول ) که مالهایی رواین از نیست؛ دستر  در طبیعی لایایب برابر

 وسایله باه خطار معارض در جواماع میان در آوریتا  افزایش به توانامی پذیریآسیب و بلایا خطر کاهش که دهنا

 قباول و تعاادل باه برگشات احتمالی، هایتنش و هاضربه برابر در ایستادگی و مقاومت به جوامع کردن توانا و تقویت

 ا.انجام آیناه تهایاات با رویارویی برای جایا هایراه
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 ی در مدیریت مخاطراتآورتاب هایمدل -9جدول 
 ویژگی مدل

 محور سرمایه مال

(Mayanga,2007) 

 انواع بر مبتنی بلایا برابر در جامعه آوریتا  ارزیابی برای چارچوبی عنوانبه محور سرمایه مال

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

 برای باه ، عوامل این ارتباط و مختلف عوامل توانا به وسیلهمی و دارد مستقلی حوزه سرمایه،

 .شود گیریاناازه بلایا برابر در جامعه آوریتا  ارزیابی

 (DROP) مکانی مال

(Cutter et al,2008) 

 بلایا آوریتا  از ایمقایسه ارزیابی که طراحی شاه پذیریآسیب و آوریتا  رابطه ارائه برای

 و دینامیک فرآینا یک عنوانبه را آوریتا  مال، این. کنامی ارائه و جامعه محلی سط  در

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

 .کنا

 مبنا -خط شاخص مال

(Cutter et al,2010) 

(BRIC) 

 بر مؤثر موجود شرایط گیریاناازه برای هاشاخص از ایمجموعه و شناسیروش مال، این

 و تعیین برای ترکیبی شاخص از استفاده آن، روش. کنامی ارائه جوامع را در بلایا آوریتا 

 .است آوریتا  از جمعی یک مقیا  ایجاد برای صخا متغیرهای به دستیابی

 بلایای اجتماع محور مایریت مال

(CBDM) 

 از ناشی بحرانهای حل در مردم مشارکت به که است بالا به پایین مایریتی رویکرد یک مال، این

 تقویت و جوامع پذیریآسیب کاهش آن، از ها  درواقع که دارد توجه بلایای طبیعی وقوع

 .است طبیعی بلایای وقوع از ناشی خطرات با برای مقابله مردم مشارکت و تواناییها

 

. البتاه باشاایدر برابر سوان  م یشترب یستادگیا یتظرف یگفته شاه باشا، دارا یهامؤلفه یکه دارا یاجامعه ینبنابرا

کامال از  طورباه وانااتیهرگاز نم یاجامعاه ی ها یعنایآل اسات؛ یااها یاکتصور جامعه تا  آور در برابر ساوان  

جامعاه مقااوم در برابار  یاجامعه تا  آور در برابر سوان   مورددر  یشهانا یاباشا. شا یمنا یو انسان یعیمخاطرات طب

 یناهو سااخت در زم یدانش طراحا توانیرا دارد و م یتامن یشترینکه ب یاجامعه»باشا:  یاترصورت مف ینسوان  به ا

کاار  هب یآوربه تا  یانجهت رس هایژگیو ینا یتتقو یلهبه وس پذیرییبکاهش آس یرا در آن برا یعیمخاطرات طب

 (.3120رفیعیان و همکاران، ) «بست

 پیشینه تحقیق -8-2

انجاام شااه اسات  یقابل تاوجه یقاتتحق های فرسوده شهریآوری بافتمایریت بحران و تا  یابیارز ینهدر زم

پاذیری اجتمااعی شاهر در برابار آسیبRashed (9001 ) در مطالعات خارجی، از آنها اشاره شاه است. یکه به موارد

 از باا اساتفاده یاجتمااع -یو اقتصااد یشاخص کالبا یباز ترکزلزله را مورد ارزیابی قرار داده است. در این پژوهش 

برابار زلزلاه  در یفرنیااشاهر کال پاذیرییل آسایببه تحل HAZUSافزار  از نرم یریگبا بهره GIS یطدر مح AHPروش 

در برابار  پاذیری شاهرهایبآسا یبررسا یبرا یناناطم قابل یهاروش عنوانبهرا  فازی و AHPپرداخته است و روش 

 یااییاطلاعاات جغراف یکپارچاه سیسات  ماال یکبا استفاده از ( 9031و همکاران ) Ferreira کرده است. یشنهادزلزله پ
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 یژگایو باا اساتفاده از و داده قرار یمورد بررس Seixalشهر  یمیمرکز قارا در  ساختمان 100از  یشبیزی خلرزه یزانم

 .  اناتلفات در محاوده مورد نظر مطرح نموده و خسارات یزاناز م یوییها سنارساختمان

بحاران در بافات  یریتماا یراهبارد یزیربرناماه ی(، در پژوهشا3123و همکااران ) در مطالعات داخلی، رضایی

از آن اسات کاه توجاه  یحاک یقتحق هاییافتهانا. قرار داده یابیمورد ارز SWOTبا استفاده از مال را  یزدشهر  یخیتار

و  یماذهب ی،فرهنگا نظیریارزشمنا و ب رو آثا یهابن یفراوان واسطهبه یزدشهر  یخیبحران در بافت تار یریتما مسئلهبه 

. مساائل آن مطارح باشاا ینتاراز بزرگ یکی عنوانبههمواره  یابا یرههمچون زناان اسکنار، مسجا جامع و غ یباستان

 یانبحاران زلزلاه را در محلاه صاوف یریتما یکردفرسوده شهری با رو یها( بهسازی بافت3121و همکاران ) امیاعلی

از  یانکاه محلاه صاوف دهااینشاان م یاقباه دسات آمااه از تحق ی انا. نتااقرار داده یشهرستان بروجرد مورد بررس

دو  یاانکاه م ییهااسات و باا وجاود اشاترا  رخوردارمختلف در برابر وقوع زلزله ب هایینهدر زم ییالاب پذیرییبآس

 یپاور و عاادل داداششاود. یمشااهاه م ییهااهاا و تناق ، تفاوتهاینهاز زم یبرقرار است، در ارتباط با برخ یکردرو

از آن  یحااک هایافتاه ی اناا. نتااقارار دادهمورد سانجش  ینقزو یرا در مجموعه شهر یآورتا  هاییت( ظرف3121)

درصاا فاصاله از حاا  18)باا  یبه لحا  ابعااد نهااد ینقزو یمجموعه شهر ی،آورابعاد مختلف تا  یناست که در ب

 یندارد. در با یترنامناساب یت( وضاعیناهدرصاا فاصاله از حاا به 11)باا  ییفضاا - ی( و سپ  ابعااد کالبااینهبه

مسااحت »و  ی، از بعا اجتماع«سال 3 یرو ز 31 یبالا یتجمع»و « زنان یتجمع»ز دو شاخص ا یربه غ یز،ها نشاخص

 .اسات تریینپاا یناهها از حاا بهشااخص یبااق ییفضاا - یاز بعا کالبا «یمراکز اشتغال در بخش صنعت و کشاورز

 یریتماا کاردیباا رو یفرساوده شاهر یهاادر بافت پذیرییبآسا یهاشاخص 3121و همکاران در سال  محماپور

نقااط  یتایوسعت و پوشاش جمع دهاینشان م ی انا. نتاقرار داده یلتهران مورد تحل یرو بحران زلزله را در محله س

در برابار  یال،ماورد تحل یبه همه عوامال کالباا هاست و در کل، محاوده با توج یشتربالا ب یاربالا و بس پذیرییببا آس

بار پاافناا  یاارا باا تأک یسااختار کالباا یآورتاا  یازان( م3121و داودپاور ) هایزدی. است پذیریبآس یارزلزله بس

دامناه  یارهاا،از مع یاکهر یحاصال از وزن دها ی انا. نتاقرار داده یمورد بررس ینشهر قزو 9و  3در مناطق  یرعاملغ

 یباا اعماال و اجارا وانتایکاه م دهاایرا نشان م 9در مقابل منطقه  3منطقه  تریینپا یآورو تا  یشترب پذیرییبآس

منطقاه  یانا پذیرییبآسا یازاناز م یناهزم یاندر ا یساودمنا یارائه راهکارها ینو همچن یشهر یزیرضوابط برنامه

 .کاست

 هاروشمواد و  -2

 منطقه مورد مطالعه -2-8

 یاباانخ انیامحصاور م یا، محااودهگرفته استمقاله مورد مطالعه قرار  ینشهر اهواز که در ا یفرسوده مرکز بافت

شاهر قارار  یاانیمحااوده در قسامت م یانا .باشایابا ر و رودخانه کارون م یابانخ ی،بهبهان اللهیتبزرگراه آ ی،رضو
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مرکاز  و 9و  3و محلاات  ساه یاهاز ناح 33و  2محلاات  یرنااهبرگ رشاهر اهاواز د یدارد. بافت فرسوده بخش مرکز

کاه در  یقطعاه عملکارد 30921هکتار و شاامل  19/109خش ب یناست. مساحت ا یک یهناحاز  3تجاری و بازرگانی

 (.3123)شهرداری اهواز،  اناپلا  پراکناه شاه 2323
 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه  -8شکل 

 روش کار -2-2

و  یاکتابخاناه هاییاز بررسا یاازاطلاعاات ماورد ن یآورجماع یاسات. بارا تحلیلی -یفیاز نوع توص یقتحق این

باود تاا  یاازن ییهابه ابعاد و شاخص یآورتا  یزانم یینتع منظوربهاستفاده شاه است. در مرحله اول  یاانیمطالعات م

منظاور  یندر محاوده موردنظر را مشخص نماود. باا رسانییبو آس پذیرییبآس یینتع یارهایبتوان بر اسا  آن مع

 یهاو باا توجاه باه شااخص محیطای -یکالباا بر بعا یشترب یاو البته با تأک یآورتا  یهابر اسا  ابعاد و شاخص

جامعاه آمااری پاژوهش شاامل . یاامحاوده موردنظر در زمان مخااطرات مشاخص گرد پذیرییبآس یزان، مپژوهش

 13شاونا کاه تعاااد کارشناسان شهرسازی و معماری معاونت شهرسازی شهرداری و شهرداری منطقه یک اهاواز مای

هاایی در پرسشانامه یات،بار واقع یتر و مبتناجامع یایو د یشترکسب اطلاعات ب یبرا ،روازاینشونا. نفر را شامل می

هاا و آناان داده یافاراد و نظرخاواه یانا یو تخصصا یبار نظارات کارشناسا یاو با تأکتوزیع شا  جامعه آماری میان

  ماال شااه بار اساا یجماع آور یهااداده پ سا شاا. یآورها جمعشاخص یبنانشان دادن وزن یبرا یاطلاعات

                                                           
1 Central Business District (CBD) 
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موردنظر در مواقاع بحاران  ۀدر محاود یاشاه و نقاط ضعف و قوت، فرصت و تها وتحلیلتجزیه( SWOTت )آسو

 ی با توجه باه نتاا یتها نموده و در نهاشاخص یکارشناسان، اقاام به وزن ده ازنظرمشخص شانا. در ادامه با استفاده 

در محااوده  یشاهر یآورتاا  یکردبحران با رو ینهت موازو مناسب ج ییاجرا ییراهبردها ارائهو  ینحاصله به تاو

باه  باشانایدر هنگام بحران و مخاطرات ماؤثر م بافت یااریو ناپا پذیرییبآس یزانکه بر م عواملی موردنظر اقاام شا.

 انا.آورده شاه  یل ولادر جا یلیصورت تحل
 

 پذیریزان آسیبها بر اساس میبندی آنها و درجهها و زیر شاخصشاخص -4جدول 

 شاخص
 پذیریآسیب

 زیرشاخص

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

8 9 5 7 3 

 بنای )متر مربع(دانه

10-0     * 

310-13    *  

100-313   *   

100-103  *    

     * بیشتر و 100

 تراک  جمعیتی )نفر در هکتار(

     * 10کمتر از 

30-13  *    

300-33   *   

390-303    *  

 *     بیشتر و 390

 تراک  ساختمانی

30-0 *     

390-30  *    

900-390   *   

100-900    *  

300-100     * 

 الگوی اشغال زمین

    *  درصا 10کمتر از 

32-10   *   

82-30    *  

300-20     * 

 تعااد طبقات

  *    طبقه 3

 *     طبقه 9

   *   طبقه 1

     * طبقه 1و  1

    *  و بیشتر 3
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 4ادامه جدول 

 شاخص
 پذیریآسیب

 زیرشاخص

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

8 9 5 7 3 

 عمر بنا

    *  سال 30-0

   *   سال 10-30

 *     سال و بیشتر 10

 نوع مصال 

     * فلزی

    *  بتنی

   *   آجر و آهن

  *    و چو آجر 

 *     و ...و چو  خشت 

 کیفیت بنا

     * حفاظتی

    *  قابل قبول

   *   مرمتی

 *     تخریبی

 (3182و همکاران،احانژادروشتی ) 

 نتایج و بحث -9

 یبنددانه ازپذیری ناشی یبآس -9-8

تار بزرگ یکایچه مساحت قطعات تفک شهر در برابر زلزله دارد. هر پذیرییبدر کاهش آس ینقش مهم ی،بنادانه

 یواحاا سااختمان 2323شااخص از مجماوع  یناز مخاطرات کمتر است. با در نظر گرفتن ا یناش پذیرییبباشا، آس

 پذیرییبآسا ی، دارادهناایم تشاکیلرا  یمساکون یدرصا از کل واحاها 39/11واحا که  1132در محاوده تعااد 

 پذیرییب. آساباشانایمتوساط در برابار مخااطرات م پذیرییبآس یدرصا دارا 3/13 یعنیواحا  1181و تعااد  یادز

 نشان داده شاه است. (1)در جاول  یکبه تفک یبنااز دانه یناش
 

 یبنداز دانه یناش پذیرییبآس -5جدول 
 پذیریآسیب درصد تعداد واحد ساختمانی دانه بندی

 خیلی ک  01/1 121 10-0

 ک  31/3 313 310-13

 متوسط 3/13 1181 100-313

 زیاد 39/11 1132 100-103

 خیلی زیاد 09/3 120 بیشتر و 100

 جمع 300 2323 -
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 یتیاز تراکم جمع یناش پذیرییبآس -9-2

باشاا، در هنگاام  یشاترب یتایاسات. هار چاه تاراک  جمع پذیرییبمؤثر در آس یاز فاکتورها یکی یتیجمع تراک 

و ساط   شاودیم یاکتاردد و تراف یباعاث کناا یاتجمع یااد، چون ازدشودیم محاودتر یرخااد، امکان اماادرسان

 یانکاه ا باشاایم یاریبسا یهماانم معیتج یرای. محاوده مورد مطالعه در طول شبانه روز پذرودیبالا م پذیرییبآس

محااوده  یاندر ا یاتجمع ی. تراک  نسابنمایاینقطه شهر م ینتربه پرتراک  یلشهر تبا یمحاوده را در ساعات شلوغ

نفار در هکتاار(، تاراک   12موجود در شهر اهاواز )برابار باا  یبا تراک  نسب یسهنفر در هکتار است که در مقا 332برابر 

 محاوده است. یندر ا یتجمع یازدحام و فشردگ انهاست و نش یادیز
 

 پذیری ناشی از تراکم جمعیتیآسیب -6جدول 
 پذیریآسیب تراکم )نفر در هکتار( مناطق
 خیلی زیاد 1/901 3محله 
 خیلی زیاد 9/311 9محله 

C.B.D 1/83 متوسط 
 خیلی زیاد 391 2محله 
 زیاد 1/301 33محله 

 منبع: نگارناگان
 

 یاز تراکم ساختمان یناش پذیرییبآس -9-9

. در شاودیم یشاتریب پذیرییبو آسا یابشان آن احتمال تخر یشتراست که با ب یشاخص مهم یساختمان تراک 

 22/10درصاا اسات کاه  390تاا  30تراک  مربوط به تاراک   یزانم یشترینگفت: ب توانیتراک  در کل محاوده م ینهزم

تاراک  مرباوط باه  یزانم ینکمتر ین. همچنباشایک  م پذیرییبو مربوط به آس شودیدرصا از کل قطعات را شامل م

. شاودیرا شاامل م یاادز یلایخ پذیرییبو آس گیردیمدرصا از کل را در بر  11/0درصا است که  300تا  100تراک  

 .است شاه یانب (3)جاول  یکبه تفک یبر اسا  تراک  ساختمان پذیرییبآس یزانم
 

 یتراکم ساختمان یاز الگو یناش پذیرییبآس -7جدول 

 پذیریآسیب درصد تعداد واحد مسکونی تراکم ساختمانی
 خیلی ک  92/30 3008 30-0
 ک  22/10 1223 390-30
 متوسط 11/93 9300 900-390
 زیاد 31/30 3019 100-900
 خیلی زیاد 11/0 19 300-100

 جمع 300 2322 -

 منبع: نگارناگان
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 یناشغال زم یاز الگو یناش پذیرییبآس -9-4

کاه  یمعنا یناسات. باا یناشاغال زما یساکن، الگو پذیرییبمورد استفاده جهت آس یهااز شاخص یگرد یکی

 ی در هنگام وقاوع بحاران دارد. باا توجاه باه مااتر پذیرییببر آس یریدر هر قطعه چه تأث یربنادرصا اشغال ز یزانم

در مواقاع بحاران خصوصااً زلزلاه  پذیرییبباشا، آس یشترب ینکه هر چه درصا اشغال زم شوی یها متوجه مشاخص

ساط   یازانم یشاترینگفات: ب تاوانید مطالعه مدر کل محاوده مور یناشغال زم یخواها شا. در رابطه با الگو یشترب

درصاا از  13/19و  3/13 یابدرصا سط  اشغال است؛ که باه ترت 32 یال 10و  82 یال 30با  یاشغال مربوط به قطعات

و متوساط قارار دارد.  یااددر محااوده ز یابدر قطعات به ترت پذیرییب. آسدهنایم تصاصکل قطعات را به خود اخ

 یابدرصاا اسات کاه باه ترت 300تاا  20درصاا و  10تا  0 یهامربوط به سط  اشغال یزشغال نسط  ا یزانم ینکمتر

اشاغال  ویمحااوده را بار اساا  الگا پذیرییبآسا (8). جاول شودیدرصا از کل قطعات را شامل م 33/3و  38/1

 دها.ینشان م ینزم
 

 پذیری ناشی از الگوی اشغال زمینآسیب -1جدول 
 پذیریآسیب درصد اد واحد مسکونیتعد یناشغال زم یالگو

 ک  38/1 138 درصا 10کمتر از 

 متوسط 13/19 1310 32-10

 زیاد 3/13 1003 82-30

 خیلی زیاد 33/3 339 300-20

 جمع 300 2323 -

 منبع: نگارناگان
 

 طبقاتتعداد از  یناش پذیرییبآس -9-5

طبقاه محساو   یاککال محااوده  یدرصاا از بناهاا 1/11بناها،  یارتفاع یهامحل یجهطبقات و در نت ینهزم در

هاا آن یازانبا افزوده شان به تعااد طبقات از م ی طبقات هستنا و به تار یرسا یندر ب یزانم ینبالاتر یکه دارا شونایم

 .یابایاختصاص م یشترطبقه و ب 3 یهابه ساختمان هدرصا کل محاود 19/0که  ییتا جا شودیدر محاوده کاسته م

موجاود در  یهادرصا سااختمان 31که  ییجه به مشاهاات صورت گرفته در محاوده مورد مطالعه و از آنجاتو با

دو طبقاه موجاود در بافات فرساوده  یهامورد مطالعه(، ساختمان یسال دارنا )شاخص بعا 10از  یشب یمنطقه قامت

 یان. مالکاان اباشانایخاوردار مبر قاهطب یاک یهانسابت باه سااختمان یشهر اهواز از مقاومت کمتار یهسته مرکز

بالاا اقااام  ینسبت به مساحت واحااها یاصول مهناس یتو باون رعا یینپا یواحاها یها باون مقاوم سازساختمان

 یگارد یکرده اسات. از ساو یشترطبقه ب یک یهاساختمان را نسبت به ساختمان ینا پذیرییبامر آس ینانا که انموده
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در هنگاام مخااطرات  یینیدارناا و از مقاومات پاا یاادیانا. قاامت زو طبقه سااخته شااهد تااکه از اب ییهاساختمان

 پذیرییبآسا یازاندارناا. م یشاترب پذیرییبطبقاه آسا یاک یهابا ساختمان یسهکه باز ه  در مقا باشنایبرخوردار م

 .نشان داده شاه است (2)منطقه بر اسا  تعااد طبقات در جاول 
 

 از تعداد طبقات یشنا پذیرییبآس -3 جدول
 پذیریآسیب درصد تعداد واحد مسکونی تعداد طبقات

 خیلی ک  3/3 390 طبقه 3

 ک  11/0 19 طبقه 9

 متوسط 93/3 188 طبقه 1

 زیاد 3/11 1919 طبقه 1و  1

 خیلی زیاد 3/13 9299 و بیشتر 3

 جمع 300 2121 -

 منبع: نگارناگان
 

 از عمر بنا یناش پذیرییبآس -9-6

عمار  یاانگین. مباشاایم پذیریبو بناا آسا شاودیبنا کاسته م یفیتباشا از ک یشترهرچه قامت بنا ب یعموم طوربه

فرساوده باوده  یهاجزو ساختمان باشنایسال م 10از  یشب یقامت یکه دارا یی. بناهاباشایسال م 10 یرانبنا در ا یامف

نقشاه  ینانجاام شااه و همچنا هایی. بر اسا  بررساگیرنایم رارق پذیرییبآس یاز درجه بالا پذیرییبآس ازنظرو 

قاامت  یواحاا دارا 3999سال،  0-30قامت  یواحا دارا 3230قامت بنا تعااد  یبه دست آماه بر مبنا پذیرییبآس

. در مطالعات مربوط باه عمار بناا، در کال محااوده باشنایسال م 10از  یشترقامت ب یواحا دارا 3939سال،  10-30

درصاا از کال محااوده را باه خاود اختصااص  31/33کاه  باشاایسال م 10بالاتر از  یسه  مربوط به بناها ینریشتب

 .باشنایم یادز یلیخ پذیرییبآس یو دارا دهنایم
 

 از عمر بنا یناش پذیرییبآس -81 جدول

 پذیریآسیب درصد تعداد واحد مسکونی عمر بنا

 ک  83/90 3230 سال 30-0

 متوسط 03/31 3999 سال 10-30

 خیلی زیاد 31/33 3939 سال و بیشتر 10

 جمع 300 2121 -

 منبع: نگارناگان
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 از نوع مصالح یناش پذیرییبآس -9-7

و  باشانایماننا خشات و چاو ، آجار و چاو  کاملااً کا  مقاومات م یمصال ، مصالح یتخصوص مرغوب در

درجاه  ینمصاال  کمتار یمقاومت بالاا یلبه دل یو بتن یفلز یهاساختمان یاست. از طرف یشترب یزها نآن پذیرییبآس

ها آجار و سااختمان یشاه در بناا استفادهمصال   ینترانجام شاه عماه یهارا دارنا. با توجه به برداشت پذیرییبآس

 . پا  از آنباشانایمتوسط م پذیرییبو شامل آس شودیکل محاوده را شامل م یدرصا از بناها 1/38آهن است که 

انا و سااخته شااه یاقطر یانها از ادرصاا سااختمان 23/92اسات کاه  یمصال  استفاده شاه اساکلت فلاز ازجمله

 یکمتار پذیرییبهمچون بتن، آهن و آجار آسا یبه  کر است که اگر چه مصالح ازمدارنا. ل یکم یلیخ پذیرییبآس

 .دارنا یاکنناه یرانو و ینآوار سنگ یب،و تخر یزشدر صورت ر یهنگام مخاطرات دارنا ول
 

 از نوع مصالح یناش پذیرییبآس -88 جدول

 پذیریآسیب درصد تعداد واحد مسکونی نوع مصالح

 خیلی ک  23/92 9831 فلزی

 ک  13/3 391 بتنی

 متوسط 1/38 3111 آجر و آهن

 زیاد 31/0 31 آجر و چو 

 خیلی زیاد 02/0 8 و ...و چو  خشت 

 جمع 300 2121 -

 رناگانمنبع: نگا
 

 بنا یفیتاز ک یناش پذیرییبآس -9-1

نوسااز باشانا،  یسااختمان یواحااها یاهابن یفیات. اگر کباشایم پذیرییبآس یگراز عوامل مؤثر د یزن یهابن کیفیت

 پذیرییبو مخروباه باشانا آسا یبایجزء تخر یساختمان یواحاها یهابن یفیتو اگر ک باشنایها ک  مآن پذیرییبآس

 یبایو تخر یقابال قباول، مرمتا ی،حفاظت یارمع چهاربر اسا   یهابن یفیتمربوط به ک هاییواها بود. بررسخ یادها زآن

محساو   یبایموجاود تخر یدرصا از بناها 33/10فوق در کل محاوده مورد مطالعه  یارصورت گرفته است. طبق مع

 11/0و شاامل  یحفااظت یوط باه بناهاامربا یازسه  ن ین. کمترشونایرا شامل م یادز یلیخ پذیرییبکه آس شونایم

  دارنا. یکم یلیخ پذیرییبآس هدرصا از کل منطقه است ک
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 پذیری ناشی از کیفیت بناآسیب -82جدول 

 پذیریآسیب درصد تعداد واحد مسکونی کیفیت بنا

 خیلی ک  11/0 19 حفاظتی

 ک  99/93 9113 قابل قبول

 متوسط 19/13 9233 مرمتی

 خیلی زیاد 33/10 1891 تخریبی

 جمع 300 2121 -

 منبع: نگارناگان
 

 کلی بافت فرسوده پذیرییبآس -9-3

 1پذیری، یبآسا یازانها بر اساا  مآن یبناها و درجهشاخص یرز ،هاشاخصبا توجه به نتای  حاصل از مطالعه 

پاذیری درصا باا آسایب 31پذیری خیلی ک ، درصا با آسیب 33پذیری، درصا بافت فرسوده مورد مطالعه فاقا آسیب

 باشا.پذیری خیلی زیاد میدرصا با آسیب 31پذیری زیاد و درصا با آسیب 3پذیری متوسط، درصا با آسیب 11ک ، 
 

 
 پذیری کلی بافت فرسوده مورد مطالعهدرصد آسیب -2شکل 

 

 ( در محدوده مورد مطالعهSWOT) یدهاها و تهدنقاط قوت، ضعف، فرصت یبررس -9-81

 اقاام نمود: یلبه شرح   یابا یانقاط قوت، ضعف و نقاط فرصت و تها ی ماتر یجادا برای

 (؛IFE) یعوامل داخل یابیارز ی ماتر یجادنقاط قوت، ضعف و ا ترینیاصل ییشناسا -3

 (؛EFE) یعوامل خارج یابیارز ی ماتر یجادو ا یاهاها و تهافرصت ترینیاصل ییشناسا -9

 (؛SWOTها، نقاط ضعف و نقاط قوت )فرصت یاها،تها ی ماتر یلکراهبردها و تش ینتاو -1

  (.IE) خارجی – یداخل ی ماتر ی ترس -1
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 (IFE) یعوامل داخل یابیارز یسماتر -9-81-8

در محااوده  یآورتاا  یازانبحاران و م یریتنقاط قوت و ضعف ما ینترو ارج  ترینیمرحله ابتاا اصل ینا در

فهرسات شااه  یااه،و... اخاذ گرد ینو مصاحبه با کارشناسان، ساکن یپرسش گر یقز طرشهر اهواز که ا یهسته مرکز

 3تاا  0از  یارهاااز مع یاکهاا، باه هار آن ظاراز عوامل، با توجه به ن یکهر  یرگذاریتأث یزانم یصتشخ یاست و برا

 یازاندن ممشاخص کار یشود. سپ  بارا یکبرابر  یبضرا ینکه مجموع ا یداده شاه، طور یخاص یبارزش و ضر

 یاک: نماره 3داده شاه اسات:  ینمرات یلو نشان دادن واکنش نسبت به عوامل، به روش   یکنون یراهبردها یاثربخش

 یارقاوت بسا یانگر: نمره چهار ب1 ی،قوت عاد یانگر: نمره سه ب1 ی،ضعف عاد یانگردو ب ه: نمر9 ی؛ضعف اساس یانگرب

 یهاامجماوع نمره یات. در نهاشاودیعامال در نماره آن ضار  م هر یبضر یینمره نها یینتع یبالا است. سپ  برا

باشاا(. باا توجاه باه  3از  کمتارو  1از  یشترب یا. )نمره نبایابه دست آ یعوامل داخل ییمحاسبه شاه تا نمره نها یینها

 یضارور بحاران را یریتما یتدر محاوده که توجه و اهم یفرهنگ یخی،ارزشمنا تار یهوجود آثار و ابن یق،تحق ی نتا

 یانا یخیو تاار یو ارزش اقتصااد یشاهر یرانو وجود تنوع اقوام، مذاهب، سکونت ماا 19/0 یوزن یازبا امت سازدیم

نمودن در هنگام بحاران قبال و بعاا آن، باا  آورتوجه به تا  ینهدر زم مسئولان یزهانگ یشدر جهت افزا یمحاوده عامل

 شانا. ییمحاوده در هنگام بحران شناسا یآورتا  ینهنقاط قوت در زم ینترمه  عنوانبه یببه ترت 98/0 یوزن یازامت

و فقااان  13/0 یوزنا یاازشهر اهواز در پهنه گسال اهاواز و احتماال وقاوع زلزلاه باا امت یریقرارگ یگرد یاز سو

و  98/0 یوزنا یاازاز آن، باا امت یشپا یاادر هنگام وقوع بحران  یآورتا  یشبحران و افزا یریتما ینهمطالعات در زم

ارائاه  یهاامکان ییو عاام شناساا 91/0 یوزنا یازبا امت تمصال  در برابر مخاطرا یینفرسوده بودن بافت و مقاومت پا

نقااط ضاعف محااوده بافات  ینتارمه  عنوانباه یاببه ترت 38/0 یوزن یازدهناه خامات در محاوده موردنظر با امت

جماع کال وزن عوامال  ینشاانا. همچنا ییهاا شناساابحران شهر اهواز در هنگام مخاطرات و یفرسوده هسته مرکز

 .یامحاسبه گرد 3/1آن  یوزن یازو امت 3 یداخل

 (EFE) یعوامل خارج یابیارز یسماتر -9-81-2

در محااوده هساته  یآورتاا  یزانبحران و م یریتما یرو یشپ یاهاها و تهافرصت ینترمه  یزمرحله ن ینا در

فهرسات شااه اسات و  یااه،و... اخذ گرد ینو مصاحبه با کارشناسان و ساکن یشگرشهر اهواز که توسط پرس یمرکز

 یبارزش و ضار یاکاز صافر تاا  یکهر  بهها، از عوامل با توجه به نظر آن یکهر  یرگذاریتأث یزانم یصتشخ یبرا

 یاثربخشا یازانمشاخص کاردن م یشاود. ساپ  بارا یاکبرابار  یبضارا ینکه مجموع ا یداده شاه، طور یخاص

 ینداده شااه اسات. همچنا یانماره 1تا  3ها از از آن یکنشان دادن واکنش نسبت به عوامل به هر  یکنون یهبردهارا

عوامال  ییهاا نماره نهاامجماوع آن یات. در نهاشودیم هر عامل در نمره آن ضر  یبضر یی،محاسبه نمره نها یبرا

 .دهایرا نشان م یخارج
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چهاار پال عباور از رودخاناه در محااوده ماوردنظر و ارتبااط  ی،سراسار وجود راه آهن یقتحق ی توجه به نتا با

در محااوده  یمتارو، اتوباو  و تاکسا هاییستگاهو قرار گرفتن ا 19/0 یوزن یازشهر با امت یهابخش یرمحاوده با سا

 یوزنا ازیاهاا باا امتبخش یگارشهر باا د یمرکز پهنه یدسترس یتو امکان تقو یچهارراه ارتباط یک یجادموردنظر و ا

 یابباه ترت 98/0 یوزنا یاازاحمر باا امتهمچاون هلاال یرساانخامات ینهادها یگرو د یمارستانو وجود سه ب 19/0

انا و شااه یاینشهر اهواز در هنگام وقوع بحران و مخاطرات تع یهسته مرکز یرو یشپ یهافرصت ینترمه  عنوانبه

و  یپزشاک ی،تجاار هااییتنه روز با توجه به اساتقرار فعالساعات شبا یشتراز حا محاوده در ب یشو تراک  پ یشلوغ

منساج  و  یزیرو عام برناماه 13/0 یوزن یازو بالا رفتن آمار تلفات در صورت وقوع بحران با امت یبانپشت یعملکردها

 یشبحاران و افازا یریتماا یبارا یو کااف مبودجه لاز یصو عام تخص 93/0 یوزن یازهماهنگ در هنگام بحران با امت

 یانو یاازباا امت ینااهعبور و مارور در آ یازهایو پاسخگو نبودن معابر به حج  تردد و ن 93/0 یوزن یازبا امت یآورتا 

 یحتا یکلا طورباهشاهر اهاواز و  یبافت فرسوده هسته مرکز یرو یشپ یاهایتها ینترمه  عنوانبه یببه ترت 93/0

 محاسبه شا. 93/1آن  یوزن یازو امت 3 یکل وزن عوامل خارج رابطه جمع ینشانا. در ا یینتع بحراندر هنگام  یرانا
 

 ها(ها و ضعف)قوت وتحلیلتجزیه یجنتا -89 جدول

 امتیاز بندیدرجه وزن نقاط قوت ردیف

 19/0 1 08/0 وجود آثار و ابنیه ارزشمنا تاریخی، فرهنگی در محاوده 3

9 
ه عاملی در جهت افزایش انگیزه تنوع اقوام، مذاهب، ارزش اقتصادی و تاریخی این محاود

 در زمینه توجه به تا  آور نمودن در قبل و بعا از بحران مسئولان
03/0 1 98/0 

 98/0 1 03/0 وجود فضای باز خطی در امتااد رودخانه کارون در مجاورت محاوده 1

1 
ام پذیری بالای این گروه در هنگکمبود ماار  و فضاهای آموزشی در محاوده به علت آسیب

 بحران
03/0 1 91/0 

 38/0 1 03/0 هاتمایل بالا به بهسازی و نوسازی مساکن خود و درصا بالای مشارکت آن 1

 91/0 1 03/0 ویلایی( و دو طبقه) های یک طبقهبالا بودن درصا ساختمان 3

 31/0 1 01/0 های تجاریارزش اقتصادی زمین به دلیل فعالیت 3

 39/0 1 01/0 هاکارون و دسترسی مناسب پل در مجاورت رود موقعیت مناسب هسته تاریخی 8

 2/0 1 01/0 هابودن سابقه سکونت درصا بالایی از ساکنان و ح  تعلق آن بالا 2

 2/3 - 19/0 مجموع

 امتیاز بندیدرجه وزن نقاط ضعف ردیف

 13/0 1 02/0 احتمال وقوع زلزله -گذردگسل اهواز از وسط شهر می 3

 98/0 1 03/0 آوری در هنگام وقوع بحران و یا بیش از آنالعه در زمینه مایریت بحران و افزایش تا فقاان مط 9

 91/0 1 03/0 بودن بافت و مقاومت پایین مصال  در برابر مخاطرات فرسوده 1

 38/0 1 03/0 دهناه خامات در محاوده موردنظرهای ارائهشناسایی مکان عام 1

1 
ونقل ها و ناسازگار با حج  ترافیک که حمله بودن بیشتر معابر و خیابانک  عرض بودن، یکطرف

 سازد.و ارائه خامات و تأسیسات زیربنایی را در هنگام بحران با مشکل مواجه می
01/0 1 31/0 
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 89ادامه جدول 
 امتیاز بندیدرجه وزن نقاط ضعف ردیف

 31/0 1 01/0 ر محاوده موردنظروجود ناهمگونی در هرم سنی جمعیت و وجود افراد مسن د 3

 33/0 1 01/0 های ناسازگار در محاودهوجود فعالیت 3

 39/0 1 01/0 محاودیت توان مالی جهت تملک و تعری  در راستای نوسازی 8

 3/0 9 01/0 خروج برخی از ساکنان بومی از محلات قایمی 2

 3/3 - 18/0 مجموع

 

 (یدهاو تهد ها)فرصت وتحلیلتجزیه یجنتا -84جدول 

 امتیاز بندیدرجه وزن نقاط فرصت ردیف

3 
پل ارتباطی بر روی رودخانه در محاوده موردنظر و ارتباط پهنه مرکزی  1وجود راه آهن سراسری، 

 هاشهر با سایر بخش
08/0 1 19/0 

9 
باطی و های مترو، اتوبو  و تاکسی در محاوده موردنظر و ایجاد یک چهارراه ارتگرفتن ایستگاه قرار

 هاامکان تقویت پهنه مرکزی شهر با دیگر بخش
08/0 1 19/0 

 93/0 1 03/0 تررسانی مناسبواقع شان در محاوده شهرداری منطقه یک و امکان خامات 1
 98/0 1 03/0 های خامات رسانیوجود سه بیمارستان و دیگر سازمان 1
 91/0 1 03/0 مرتبط با گردشگری هایهمجواری با رودخانه کارون و امکان توسعه فعالیت 1
 38/0 1 03/0 ها نسبت به محاودهبالا بودن روحیه مشارکت مردم و احسا  هویت آن 3

3 
گیری از الگوی سنتی ساخت مسکن در جهت تطابق با شرایط اقلیمی و احیای هویت امکان بهره

 تاریخی
01/0 1 31/0 

 31/3  13/0 مجموع

 امتیاز ندیبدرجه وزن نقاط تهدید ردیف

3 
های شلوغی و تراک  بیش از حا محاوده در بیشتر ساعات شبانه روز با توجه به استقرار فعالیت

 رفتن تلفات در صورت وقوع بحران تجاری، پزشکی و عملکردهای پشتیبان و بالا
02/0 1 13/0 

 93/0 1 03/0 ریزی منسج  در قبل و هنگام بحرانعام برنامه 9
 93/0 1 03/0 آوریجه لازم و کافی برای مایریت بحران و افزایش تا تخصیص بود عام 1
 93/0 1 03/0 نبودن معابر به حج  تردد و نیازهای عبور و مرور آیناه پاسخگو 1

1 
نظمی و اغتشاش در فضاهای باز همگانی به افزایش میزان تااخل حرکت پیاده و سواره و ایجاد بی

 ودخصوص راسته بازارهای تجاری موج
03/0 1 38/0 

3 
ها به استقرار در بانه با ها  رفتن حج  ترافیک در اثر گرایش فعالیت افزایش ترافیک و بالا

 برخورداری از دسترسی
01/0 1 31/0 

3 
ها و عام NGOهای خصوصی و ها و نهادهای رسمی با بخشهمکاری ضعیف بین سازمان

 ها هنگام بحرانهماهنگی آن
01/0 1 39/0 

 39/0 1 01/0 د پارکینگ در مقایسه با حج  تردد و نیازهای عبور و مرورکمبو 8
 8/0 9 01/0 ها در هنگام بحرانوجود اختلا  سلیقه در بین مسئولین و بعضاً تااخل کاری آن 2

 31/3  11/0 مجموع

 منبع: نگارناگان
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 شهر اهواز یدر هسته مرکز یآوربحران و تاب یریتراهبرد مد ینتدو -9-88

 یاق( را از طریو تهااجم ییاقتضاا ی،انطبااق ی،راهبرد متفاوت )دفاع یاچهار انتخا   ینت امکان تاوآسو اتری م

از راهبردهاا باا  یعمال برخا یاان. البتاه در جرآوردیفراه  م یعوامل خارج ی و ماتر یعوامل داخل ی ماتر یبترک

 یسات ،س یت. برحساب وضاعآیناایر به اجارا در مگیکایهمزمان و هماهنگ با  طوربه یاداشته و  یهمپوشان یکایگر

 نمود: ینتاو یلبه شرح   توانیمتفاوت هستنا، م یدرجه کنش گر ازنظرچهار دسته راهبرد را که 

 WTحداقل(  -)حداقل یراهبرد دفاع -9-88-8

اساتن و ک منظورباه یسات س یهاکااهش ضاعف یاا،نام یازن« راهبرد بقاا»آن را  توانیراهبرد که م ینا یکل ها 

 .است (31جاول )شهر اهواز به شرح  یاست که در هسته مرکز یاست و حالت آن تاافع یاهاتها سازییخنث

 

 WTحداقل(  -)حداقل یراهبرد دفاع -85 جدول

 (WTراهبرد دفاعی )

یریت بحاران در جامعاه شاهری ها و مسئولین مربوطه در امر مااافزایش تعااد و توان علمی و عملی کارکنان )مایران و کارشناسان( سازمان

 ها در جهت مایریت بحرانهای فرسوده و آموزش مستمر آنبافت ویژهبه

های بصری، کالبای، فرهنگی، تجاری، اقتصادی و... در دیگر نقاط شاهر و جلاوگیری از پیااایش تاراک  و شالوغی در یاک ایجاد جذابیت

 قسمت شهر

 نظمی در فضاهای همگانی و شلوغو جلوگیری از ایجاد اغتشاش و بی تفکیک و مجزا نمودن مسیرهای پیاده و سواره

هاای خاامات رساانی در هنگاام های فرسوده شهر و مکانیابی علمی و اصولی جایگاهتهیه طرح جامع مایریت بحران در شهر اهواز و بافت

 وقوع بحران

 آوریا مایریت بحران و افزایش ت منظوربهاختصاص دادن و فراه  نمودن بودجه 

 ها برای مایریت بحرانNGOهای بخش خصوصی و ایجاد زمینه و فرصت بیشتر جهت استفاده از پتانسیل

 اعمال قوانین و مقررات تسهیل کنناه امر نوسازی و بهسازی و بازسازی در جهت مقاوم سازی بافت فرسوده هسته مرکزی شهر اهواز

 ان مشخصها در زمتعری  معابر و افزایش حج  عبوری آن

 منبع: نگارناگان
 

 WOحداکثر(  -)حداقل یراهبرد انطباق -9-88-2

ساازمان  یاکموجاود ببارد.  یهاها بتوانا حااکثر استفاده را از فرصتراهبرد تلاش دارد تا با کاستن از ضعف این

ود قاادر خا یساازمان یهاضعف واسطهبهشود اما  ییهاخود متوجه وجود فرصت یخارج هاییطممکن است در مح

امکان اساتفاده از فرصات را فاراه  آورد؛  توانایم نطباقیاتخا  راهبرد ا یطیشرا ینها نباشا. در چناز آن یبرداربه بهره

در جهت رفاع نقااط  یرونیب یهااز فرصت یریگدر بهره یسع ی،بر نقاط ضعف درون یاراهبرد ضمن تأک ینا ینبنابرا
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 (33)ماوارد باه شارح جااول  یرنااهشاهر اهاواز دارد و در برگ یمرکازبحران در هساته  یریتما یو ضعف فرارو

 باشا.یم

 

 WOحداکثر(  -)حداقل یراهبرد انطباق -86جدول 

 (WOراهبرد انطباقی )

 های ارتباطی با توجه به افزایش و تراک  عبور و مرورتوجه و تجهیز سیست  راه آهن و تعری  پل

 های تاکسی و اتوبو  و مترو با ها  سرعت در جابجایی مسافر در سیست  ناوگان شهریاهمکانیابی مجاد و استقرار بهینه ایستگ

 ها و سایر اماکن اماادی و خاماتی در محاوده مورد مطالعهریزی و آماده سازی بیمارستانبرنامه

هاا نسابت باه تر و بیشاتر آنت قاویاعطای خامات و تسهیلات ویژه جهت هرچه بیشتر شان مشارکت ساکنان محاوده موردنظر و احساا  هویا

 محاوده

 بهینه سازی و تجهیز ساحل کارون به تاکسی و اتوبو  آبی برای مواقع ضروری

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

 اضطراری

 

 STحداقل(  -)حداکثر ییراهبرد اقتضا -9-88-9

و هاا  آن باه حاااکثر  گارددیم ینتاو یاهامقابله با تها یبرا یست س یهابهره گرفتن از قوت یهراهبرد بر پا این

تجاار  گذشاته نشاان داده اسات کاه  ازآنجاکاه ،بااوجودایناست.  یاهارسانان نقاط قوت و به حااقل رسانان تها

از قاارت  یراصاولیو غ یاهنسنج طوربه یانبا یسازمان ی و ه دبه بار آور ینامطلوب ی نتا واناتیقارت م یکاربرد نابجا

باه  یبحران در محااوده ماورد مطالعاه شاامل ماوارد یریتما یراهبردها برا یناستفاده کنا. ا یاهارفع تها یخود برا

 .است( 33)شرح جاول 

 

 STحداقل(  -)حداکثر ییراهبرد اقتضا -87 جدول

 (STد اقتضایی )راهبر

ها گذارینظیر فرهنگی، مذهبی و تاریخی در جهت افزایش جذ  گردشاگر کاه ضامن افازایش سارمایهگیری از ابنیه و آثار ارزشمنا و بیاستفاده و بهره

 بحران افزایش دها. آوری بافت را در هنگام وقوعتوانا بودجه لازم را برای مایریت بحران تأمین ساخته و تا در محاوده مورد مطالعه، می

 های قومی و مذهبی و ساکنین بافت و آمادگی و آگاهی آنان در جهت مایریت بحرانهمیاری اقلیت

 گذاران و ساکنین که تمایل به امر نوسازی و بازسازی دارنا.ایجاد تسهیلات و امکانات ویژه جهت جلب مشارکت حااکثر سرمایه

 بحران سازی بافت در هنگام وقوعهای ساخت و ساز در جهت ایمنهای تعاونیوانگیری از مطالعات و تاستفاده و بهره

 های سرپایی در هنگام بحرانهای ویلایی در محاوده جهت اماادرسانی و حادثه دیاهاستفاده از ساختمان

 منبع: نگارناگان
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 SOحداکثر( -)حداکثر یتهاجم یراهبردها -9-88-4

خاود را باه حاااکثر برسااننا.  یهاهستنا که قادر باشنا همزمان قوت و فرصات یتیخواهان وضع هایست س تمام

 یتیوضاع ینحل کانش گراسات. در چناراه یک یاست، راهبرد تهاجم یحل واکنشراه یککه  یبرخلا  راهبرد دفاع

یناه زمکاه در  یردصاورت پاذ یباردارحاااکثر بهره یخاارج یهاتا با استفاده از نقاط قوت از فرصات شودیتلاش م

 باشنا.یم (38)شهر اهواز به شرح جاول  یبحران در هسته مرکز یریتما
 

 SOحداکثر( -)حداکثر یتهاجم یراهبردها -81 جدول

 (SOراهبرد تهاجمی )

 مالی و جانی خسارات کاهش جهت پایین سطوح از ویژهبه بافت بلافصل محاوده در آموزشی مراکز استقرار و انتقال

 یت بحران و ایجاد مایریت بحران توانمنا در زمان حوادث و بلایا در محاودهنهادینه کردن مایر

 ها و لوای  و پیشنهاد تصویب قوانین مورد نیاز در خصوص مایریت بحران محاودهارائه طرح

 تهیه دستورالعمل اجرایی مایریت بحران در عرصه امااد و نجات، بهااشت، درمان حوادث و بلایا در محاوده

 های پیشگیری و کاهش خطرات، حوادث و بلایا در محاودهبی خطرات بالقوه با توجه به فرسودگی بافت و راهارزیا

 

 (IE) یخارج -یداخل یسماتر -9-88-5

بحاران  یریتما یتوضع یو خارج یعوامل داخل یابیارز ی حاصل از ماتر ییمرحله برحسب نمرات نها ینا در

. شاودی( مشاخص میو دفااع یانطباق یی،اقتضا ی،چهارگانه )تهاجم هاییتموقع نیاشهر اهواز، از م یدر هسته مرکز

را اساتخراج کارده و در  یعوامل خاارج اتری م یوزن کل یازو امت یعوامل داخل ی کل ماتر یوزن یازمنظور امت ینبا

 یعوامال داخلا ی رماات یاابیبه دست آمااه از ارز ی . بنا بر نتاشودیم ی ( ترسIE) یو خارج یداخل ی جاول ماتر

(IFE نمره کل به دست آماه برابر با ،)یخارج ی و نمره وزن کل ماتر 3/1 (EFE برابر با )هاا است. ساپ  آن 93/1

با توجاه باه  یآورتا  یزانشهر اهواز و م یبحران در هسته مرکز یریتما یتتا موقع کنی یرس  م yو  xرا در محور 

 تمام عوامل نشان داده شود.

شاهر اهاواز  یدر هسته مرکز یآورتا  یزانبحران و م یریتما یتوضع یق،به دست آماه از تحق ی به نتاتوجه  با

شاهر اهاواز و  یموجود در هسته مرکز هاییلو پتانس هایاز توانمنا یستیقرار دارد و با رقابتی – یتهاجم یتدر موقع

 .ی بحران موفق باش یریتادر امر م ی رو به نحو احسن استفاده کرد تا بتوان یشپ یهافرصت
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 خارجی – یداخل یسدر ماتر بافت فرسوده یتموقع -9 شکل

 بندیجمع -4

 یاافتندر تماام جهاان،  یری ؛شهرها را بپذ یاییو پو ییرتغ و رشا، ی کن یموجود زناه معرف یک عنوانبهشهر را  اگر

اسات؛ اماا  یرپاذباشا، به ناارت امکان یآورتا  یهاها و شاخصمؤلفه یکامل دارا طوربهکه  یساختن شهر یو حت

آمااده  یها به سمت شاهرهاحرکت گام به گام آن ،هاآن هریش یریتما ،شهرها ینا یزشآنچه که مه  است اراده و خ

کامل تاا  آور محساو  خواهاا شاا کاه تماام  طوربهشهر  یک یتا  آور است. زمان یشان به شهرها تریکو نزد

و چاه بساا  یرنااو در حالت رشا و ارتقا قرار گ مطلو  یتدر آن شهر در وضع یآورعاد تا ها و ابها، مؤلفهشاخص

شاهر و مردماان آن  یاک یاتبه تاا  آور شاان کل یلیخ یشهر یآورتا  یرناموزون ابعاد مختلف در مس یکه ارتقا

بحاران در  یریتو ماا یآورمناساب جهات تاا  یارائه راهبرد و راهکارها منظوربه یقتحق ینمنجر نخواها شا. در ا

از  یآوربحاران و تاا  یریتماا یرو یشپ یاشهر اهواز، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تها یهسته مرکزبافت سوده 

و مطالعاه قارار گرفات و  ی( ماورد بررساSWOT) ماال تحلیال راهباردی یلهشاهر اهاواز باه وسا یهسته مرکاز

 پاژوهش، هاییافتاهبار اساا   .یااگرد ینر تااوبحاران در محااوده ماورد نظا یریتجهت بهبود ما هایییاستراتژ

ارزشامنا  یاهوجود آثاار و ابن ینبافت و همچن یفرسودگ واسطهبهشهر اهواز در هنگام بحران  یهسته مرکز یآورتا 

گسال  زاده و عباورهتل قو، مسجا طالاب یان،التجار، بالکن مها ینمع یهمچون کاروانسرا یو مذهب یفرهنگ یخی،تار

کاه  یطورباهمسائل آن مطرح باشاا.  ینتراز بزرگ یکی عنوانبههمواره  یاشهر و احتمال وقوع زلزله بااهواز از وسط 

 یهاا و مسااکن داراخسارت باه بلو  یجادمحاوده ضمن ا ینبحران در ا یریتما مسئلهبه  یتوجه یو ب یک  توجه

 یفراوانا یو جاان یجسام هاییبمات و آسصا ی،و مذهب یفرهنگ یخی،تار یهو خسارت به آثار و ابن تریینمقاومت پا

هساته از ساوی دیگار، بافت وارد ساازد.  ینزلزله، طوفان، جنگ، به ساکن یل،همچون س ییهارا در هنگام وقوع بحران

راه آهان، متارو،  هایی از قبیل وجاودیلپتانس یبالا در هنگام وقوع بحران، دارا پذیرییبشهر اهواز با وجود آس یمرکز
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 کمباود .کناایم یاترا در پهنه مورد نظر تقو یدر محاوده، اماادرسانها و ... یمارستانو اتوبو ، ب یتاکس یهایستگاها

 یجاهدر هنگاام بحاران آماار تلفاات کمتار شاود و در نت شاودیدر محااوده باعاث م یآموزشا یماار  و فضااها

اساتفاده  تاوانیم یران و امر اماادرسانباز در مراحل مختلف بح یو فضاها یلاییمساکن و از کمتر است. پذیرییبآس

مسائولان را  یازهمحااوده، انگ یندر ا یو نوساز یبه بهساز یلو تما یخیتار ی،تنوع اقوام، مذاهب، ارزش اقتصاد کرد.

 .نمایایم یشتردر هنگام بحران ب یشتردر خصوص توجه ب

قابال  یقااتتحق های فرسوده شهریری بافتآومایریت بحران و تا  یابیارز ینهدر زمهمانطوری که قبلاً  کر شا، 

یخی و بحاران در بافات تاار یریتماا مسائلهتوجاه باه ی که در اغلب این تحقیقات طوربه. انجام شاه است یتوجه

از  یکای عنوانباههماواره  یو باستان یمذهب ی،فرهنگ نظیریارزشمنا و ب رو آثا یهابن یفراوان واسطهبهفرسوده شهرها را 

 هاییناهدر زم ییبالاا پذیرییباز آساهاا انا که این بافتو به این نتیجه رسیاه نماینامیمطرح  هاائل آنمس ینتربزرگ

و  ؛ محمااپور3121، و همکااران ؛ امیااعلی3123هستنا )رضایی و همکااران،  رخوردارمختلف در برابر وقوع زلزله ب

ادی در راساتای تحقیقاات ساایر پژوهشاگران در های حاصل از پژوهش حاضر تا حاا زیالذا یافته (.3121 ،همکاران

 باشا.های فرسوده میحوزه مایریت بحران بافت

-های دارای اولویت توجاه ویاژهها و تخصیص منابع به ارتقاء و بهبود بخشریزیبنابراین، ضروری است در برنامه

 شود: ارد  یل پیشنهاد میآوری در بافت فرسوده هسته مرکزی شهر اهواز، موافزایش تا  منظوربهای شود. 

 پذیری مساکن شهری برای انجام اموری ماننا مایریت بحران؛بنای آسیببررسی پهنه 

 هار چاه بیشاتر بار موضاوع و اناواع ت جانباه و هماهناگ بارای شاناخ گسترش مطالعات علمی همه

 ؛هابنای آناولویتو  محاوده مورد مطالعهمخاطرات پیش روی 

 هاای مارتبط باا هاا  ارتقاای بساتر و رواباط برنامهه های مسئول و تهیزمانافزایش هماهنگی میان سا

 ی. نهاد

 کااهش منظورباهباا منااطق مجااور ت مقیا  و تولیاا در نساب کار بزرگ و توزیع مناسب مراکز کسب 

 ر محاوده مورد مطالعه. ازدحام و تراک  این مراکز د

 سازهای جایا و افزایش ضریب ایمنی در ساخت  . 

  م. ها و تجهیزات لازسازی زیرساختبهینهساخت و 

 ن. در میان ساکنای هایی با ها  افزایش میزان سرمایه اجتماعتوجه به برنامه 

 آوری در محااوده مجموعاه و تاا  استفاده از دانش، نوآوری و آماوزش بارای ایجااد فرهناگ امنیات

 ی.شهر
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  مطالعه و منااطق اطارا  از طریاق تاااوم برقراری پیونا کالبای و فضایی و ارتباطی میان محاوده مورد

 ها برای اماادرسانی کاراتر هنگام وقوع بحران؛ای در آنبخشیان محورهای اصلی محله

 ماردم در زمیناه بحاران و مراحال گونااگون ی هاهایی با ها  افزایش سط  آگاهیتهیه طرحها و برنامه

 ن.مایریت بحرا

 کتابنامه

 برابر در شهرها ساختمانی پذیری آسیب سازی . مال3182اله؛  کرامت زیاری، ؛مهای قرخلو، محسن؛ احانژادروشتی،

 شاهر: ماوردی نموناه جغرافیاایی اطلاعاات سیسات  محیط در یمراتبسلسله تحلیل فراینا روش از استفاده با زلزله

 .333-328 .(32)8 .مجله جغرافیا و توسعهزنجان. 

 بحران مایریت رویکرد با شهری فرسوده یهابافت . بهسازی3121سول؛ امیاعلی، اسماعیل؛ تقوایی، مسعود؛ بیارام، ر

 .331-338 .(331 یاپیپ( )1)92 .جغرافیایی تحقیقات فصلنامهزلزله. 

. انتشاارات مرکاز آماوزش و تحقیقاات هاا(یتئورمایریت سوان  )سوابق، مفااهی ، اصاول و . 3133آهنچی، محما؛ 

 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

 .33-91 .1 .جستارهای شهرسازی فصلنامهشهری.  سازمشکلی فرسوده و هابافت. 3189ین؛ محماحسجهانشاهی، 

علمای  فصلنامه دوقزوین.  شهری مجموعه در یآورتا  هاییتظرف. سنجش 3121داداش پور، هاش ؛ عادلی، زینب؛ 

 .31-81 .(9)1 .بحران مایریت و پژوهشی

ی اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوان  طبیعی )مطالعه ماوردی: آورتا ابی . ارزی3129رضایی، محمارضا؛ 

 .93-18 .(3)9 .دو فصلنامه علمی و پژوهشی مایریت بحرانی شهر تهران(. هامحلهزلزله 

راهباردی ماایریت بحاران در بافات  یزیربرناماه. 3123رضایی، محمارضا؛ حسینی، سیامصطفی؛ حکیمای، هاادی؛ 

 .11-11 .(3)3 .دو فصلنامه علمی و پژوهشی مایریت بحران. SWOT استفاده از مال با هر یزدش تاریخی

ی کالباای آورتاا ارزیاابی میازان  و . سانجش3121رضایی، محمارضا؛ رفیعیاان، مجتبای؛ حساینی، سیامصاطفی؛ 

 .جغرافیاای انساانی یهااپژوهشمجلاه ی شهر تهاران(. هامحلهی شهری در برابر زلزله )مطالعه موردی: هااجتماع

13(1). 391-302. 

ی و آورتا . تبیین مفهومی 3120رفیعیان، مجتبی؛ رضایی، محمارضا؛ عسگری، علی؛ پرهیزکار، اکبر؛ شایان، سیاوش؛ 

یزی و آمایش فضا )مار  علاوم ربرنامهفصلنامه (. CBDMشاخص سازی آن در مایریت سوان  اجتماع محور )

 .32-13 .(39( )پیاپی 1)31 .انسانی(

. دومین سمینار سااخت و سااز در پایتخات. مایریت بحران در پایتخت. 3181مقاسی موسوی، علی؛  شکیب، حمزه؛

 دانشگاه تهران.

و توساعه شاهرداری  ریزیبرنامهمعاونت  .گزیاه اطلاعات مناطق، نواحی و محلات شهر اهواز. 3123شهرداری اهواز؛ 

 اهواز.
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 .فصالنامه جغرافیاابابال(.  شاهر ماوردی: شهری )مطالعاه بحران مایریت و . زلزله3182فرجی، امین؛ قرخلو، مهای؛ 

8(9)1. 331-311. 

نشریه هنرهاای ب .  3189 زلزله از پ  شهری طراحی دیاگاه از آورتا  . بازسازی3129فلاحی، علیرضا؛ جلالی، تارا؛ 

 .1-33 .(1)38 .زیبا

شهری باا  هفرسود یهادر بافت پذیرییبآس یهاشاخص. تحلیل 3121، صابر؛ زالی، نادر؛ پوراحما، احما؛ محماپور

 .ی جغرافیاای انساانیهااپژوهشفصالنامه ن(. سایرو  تهاراه محل)مطالعه موردی: زلزله  مایریت بحراند رویکر

18(3). 19-11. 

 باا غیرعامال فنااپاا بار تأکیاا باا شاهر کالبای ساختار یآورتا  میزان بررسی. 3121زهره؛  ،داود پور الهه؛ ها،یزدی
 المللایینب . کنفاران (قازوین شاهر 9و 3 منااطق: ماوردی نموناه) AHP یمراتبسلساله تحلیل فرآینا از استفاده
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