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چکـیده
امروزه ارتقا کيفيت فيزیکی محيط یکی از مهمترین موضوعات مد نظر در طرحهاي توسعه شهري است و همچنين
مهمتر از آن افزایش و تقویت ميزان تابآوري بافتهاي فرسوده شهري در مقابل سوانح طبيعی میباشد .در نظـر داشـتن
موضـوع کيفيـت محيطـی بـراي مداخلـه در بافتهاي فرسوده ،موجب رویکردي نسبتاً جامع بهتمامی ابعاد فرسودگی در
این بافتها خواهد شد .بـه همين سبب ،پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با بررسی وضع موجـود محدوده به
کيفيـتهـاي محيطـی ،ابعاد کالبدي تابآوري و تحليل آنها در محله لب آب واقع در بافت تاریخی فرهنگی شهر شيراز
بپردازد .در این پژوهش از روش تحقيق توصيفی-پيمایشی در بستري از مطالعات کتابخانهاي بـراي اسـتخراج معيارها
بهره گرفته شده است.تحليل معيارهاي کيفيت محيطی بهدستآمده در بافت مورد بررسـی ،بـا اسـتفاده از نرمافزار GIS
(سامانه اطالعات جغرافيایی) در مناطق آسيبپذیر مشخصشده و در نهایت با استفاده از روش  SWOTتجزیهوتحليل
دادهها و راهکارها ارایه شده است .این پژوهش از نوع کيفی-کمی بوده و از حيـث هدف ،کـاربردي قلمـداد میشود.
ارزیابی ميزان آسيبپذیري محله لب آب شهر شيراز در برابر زلزله و تـدویـن راهـبـردهـایـی بهمنظور کـاهـش
آسيبپذیري در اثر بحران زلزله هدف این پژوهش است .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که قسمتهاي
غربی محدوده آسيبپذیري بيشتري را دارند از این جهت توجه بيشازپيش به مفهوم تابآوري کالبدي براي ارتقا و
افزایش توان محدوده در برابر سوانح طبيعی از جمله زلزله بهویژه در بخش غربی محدوده بافت فرسوده لب آب ضروري
میباشد.
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مخاطرات طبيعی از گذشتههاي دور تا کنون بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها بوده است .این مهم خود تبدیل به نوعی
چالش اساسی در جهت رسيدن به توسعه پایدار ،ارتقا کيفيت فيزیکی محيط و همچنين دستيابی به بهبود وضعيت تاب اوري شهري
میباشد .زلزله یکی از مرگبارترین مخاطرهي طبيعی بر روي زمين در نظر گرفته شده که همواره به منزلهي یک پدیدهي
تکرارپذیر در طول تاریخ وجود داشته و در آینده نيز وجود خواهد داشت.تجربهي زلزلههاي اخير در ایران ،مانند فاجعهي مخرب
زلزلهي بم نشان ميدهند که شهرهایی که داراي بافت تاریخی گستردهاي هستند به علت ناپایداري ساختاري ابنيهي موجود آنها
(استفادهي بيشتر از مصالحی چون خشت و گل و یا آجر و گل) در زمـان وقـوع زلزله همواره با ویرانی و خسارات بسيار سنگين و
تلفات انسانی قابل توجهی مواجه ميشوند(علی آبادي و همکاران .)9 :1065،عواملی چون عـرض کم معابر در بافتهاي تاریخی
شهرها ،عمليات امـداد و نجات را با مشکل اساسی روبـه رو کرده است به طوري که همواره دسترسیهاي نامناسب عاملی براي
افزایش تلفات انسانی در مقایسه با سایر بخشهاي شهر تلقی میشود.آنچه زلزله را به سانحه تبدیل میکند ،عدم آگاهی و توانایی
در مواجه و برخورد با آن است .این مسئله با گسترده ترین دخالتهاي نسنجيدهي انسانی در محيط طبيعی ،از جمله ساخت و
سازهاي بی رویه در حریم گسل ،فقدان و یا بی توجهی به ضوابط و استانداردهاي ساخت و ساز تشدید میشود(حاتمی نژاد و
همکاران .)5 :1011،بررسی تجربههاي زلزلههاي پيشين نشان میدهد که ميزان آسيبهاي کالبدي ،اقتصادي و جمعيتی در
بافتهاي تاریخی و کهن بيش از سایر بافتهاي شهري است .از این رو ،نه تنها بافتهاي تاریخی زندگی ساکنان را در وضعيت
موجود با مشکل روبـه رو ساخته است ،بلکه در صورت وقوع سوانح غير مترقبه مخصوصا بحران زلزله ميزان آسيب پذیري در ابعاد
مختلف در این گونه بافتها را ،به شدت افزایش میدهد .مشخصههاي اصلی این بافتها اصوال ناپایداري بناها و مجموعهاي از
نارساییهاي کالبدي ،حرکتی ،زیست محيطی ،اقتصادي و مدیریتی است(امجد و سلطانی.)11 :1061،تـاب آوري کالبدي محيطی،
ارزیابی واکنش جامعه و ظرفيت بازیابی بعد از سانحه مانند پناهگاهها ،واحدهاي مسکونی و زیرساختهایی مثل خطوط لوله ،جادهها
و وابستگی آنها به زیرساختهاي دیگر میشود(.)Anisur,2011ترویج این مفهوم به عنوان رویکرد ،بـه ماهيت مراحل مـدیریت
بحـران برمـيگـردد .از زمـان تصــویب چــارچوب قــانونی طــرح هيوگــو در راهبــرد بينالمللی کاهش سوانح سازمان ملل
متحد ،1هـدف و فرایند برنامـهریـزي بـراي تقليـل خطرهـاي ناشـی از سوانح ،جداي از کاهش آسيبپذیري ،به نحو بارزي بـه
افـزایش و بهبـود تـابآوري در جوامـع معطـوف شـد ( .)Mayunga,2007رویکردتاب آوري شهري یکی از مهمترین و کليدي
ترین رویکردهایی است که متضامن بقاي سکونتگاههاي انسانی می باشد .این رویکرد راهنمایی است تا مسئولين و دست اندرکاران
از تصميمات انعطاف پذیر ،خط مشیهاي جدید براي مدیریت شهري استفاده کنند(نظم فر و پاشازاده )130 :1067،واقعيت این
است که نمیتوان بر اساس شواهد ،مخاطرههاي آتی را پيشبينی کرد؛ بنابراین ،ضروري است براي جلوگيري از افزایش آسيب-
پذیريها ،ميزان تابآوري جامعه محلی را بشناسيم و بدانيم که توان ظرفيتی جامعه براي ایستادگی و بازیابی در برابر مخاطرهها در
هنگام وقوع بحران تا چه حدي است .در صورت ناآگاهی و عدم آمادگی صدمات جبران ناپذیري را به ابعاد مختلف زندگی انسانها
اعم از حوزههاي کالبدي ،اجتماعی ،اقتصادي ،زیست محيطی و روانشناختی وارد ميکند(رضایی.)0 :1063،در ایـن راستا پرسش
اصلی پژوهش ایـن اسـت که ميزان تـابآوري کالبدي محله لب آب شهر شيراز در برابر زلزله در چه وضعيتی قرار دارد و
همچنـين به شناخت و تبيين مهمترین عوامل موثر در تابآوري در راستاي کاهش آسيبپذیري یـا تـابآور نمـودن محله لب آب
شهر شيراز ميپردازد.

 -2پیشینه تحقیق
در زمينه ارزیابی تاب آوري شهر در برابر زلزله پژوهشهاي مختلفی صورت گرفته است که به برخی از آن ها اشاره شده است،
براساس نتایج به دست آمده از پژوهشی که در منطقه  9شهرداري تهران انجام شده است اتخاذ راهکارهایی در پنج دسته شکل
کلی بافت مسکونی (قطعهبندي ،توزیع کاربریها ،همجواریها و ،)...فضاهاي سبز و باز عمومی ،شبکه دسترسی ،ترا کم جمعيت و
کنترل و نظارت بر ساخت وساز ميتواند در ارتقاي ایمنی محلههاي منطقه شش در برابر زلزله مؤثر واقع شود(طبيبيان و
مظفري .)60 :1067،در تحقيقی تحت عنوان تاب آوري فرم شهري :تحليل مقایسهاي محلههاي سنتی ،نيمه برنامه ریزي شده و
برنامه ریزي شده در شهر شيراز به این نتيجه رسيده اند که محلههاي برنامهریزيشده و نيمهبرنامهریزي شده نسبت به دیگر
محالت بدون برنامه ریزي یا ارگانيک از تابآوري بيشتري برخوردار هستند .محالت فخر آباد ،رودکی و لب آب بيشترین آسيب
پذیري را در برابر سوانح طبيعی دارا می باشند .درانتها محله لب اب به خاطر باال بودن ميزان تراکم جمعيتی ،عرض کم معابر
وکمبود فضاي باز در سطح محله بيشترین ميزان آسيب پذیري دربرابر سوانح طبيعی دارا می باشد( )Sharifi et al,2021:16در
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پژوهشی دیگر تحت عنوان ارزیابی ميزان تاب آوري کالبدي در برابر مخاطرات زلزله با رویکرد دستيابی به مدیریت پایدار (مورد
مطالعه :منطقه یک تهران) به این نتيجه رسيده اند که نواحی  6و  5و قسمتی از ناحيه  6داراي کم ترین ميزان تاب آوري و نواحی
 1و داراي بيشترین ميزان تاب آوري کالبدي در برابر زلزله می باشند .بررسیها نشان ميدهند که آسيب پذیري منطقه ناشی از عدم
تناسب تشکيالت مصوبه شهرداري منطقه با نيازهاي نوین مدیریت شهري ،وجود نظام مدیریت غير مشارکتی و متمرکز به عنوان
وجه غالب در نظام مدیریت شهري ،تعدد مراجع تصميم گيري و تصویب در خصوص نحوه اجراي طرحها و وابستگی درآمد
شهرداري به روش مازاد تراکم و تصميمات و شيوههاي درآمدي نامناسب در مورد فروش تراکم مازاد در سالهاي اخير و عدم
جایگزینی منابع درآمدي قانونی ،ميباشد در واقع می توان گفت که مدیریت شهري منطقه در توزیع کاربر یهاي خدماتی ،معيارهاي
عدالت اجتماعی را رعایت نکرده است و در مدیریت پراکنش و جانمایی کاربریهاي خدماتی ،ضعيف عمل نموده است(زیاري
وهمکاران )136 :1067،نتایج پژوهشی که در شهر نور آباد ممسنی انجام نشان ميدهد در ميان عوامل موثر بر تاب آوري در بين
محالت اسکلت ساختمان با ضریب وزنی 3/569باالترین اهميت می باشد .در واقع تجربه آثار زلزلهها تاکنون حاکی از این است که
نوع مصالح ساختمانی به کار رفته در سازه ،بيشتر از دیگر معيارها ،ميزان تاب آوري ساختمان در برابر زلزله را نشان می دهد؛
بطوري که هر چه سازه از مصالح بادوام استفاده شده باشد ميزان تاب آوري افزایش می یابد و هر چه سازه کم دوام تر باشد ميزان
تاب آوري آن کاهش خواهد یافت .همچنين برخورداري از تسهيالت با ضریب وزنی  3/317کمترین اهميت می باشد .در نهایت با
استفاده از روش کوپلند به رتبه بندي تاب آوري در بين محالت پرداخته شده است(یار احمدي و همکاران)191 :1061،طبق
تحقيقات به عمل آماده در شهر زنجان و بررسی نقشههاي سناریو ،ميزان تاب آوري در قسمتهاي مرکزي و جنوبی شهر ضعيف و
بسيار ضعيف بوده و هر چه قدر به سمت شمال ،غرب و شرق حرکت می کنيم بر ميزان تاب آوري کالبدي نواحی افزوده ميگردد .
نهایتا ميتوان نامطلوب بودن نسبی تاب آوري کالبدي رادر اکثر مناطق شهر زنجان تایيد کرد .طوري که در نقشههاي سناریو ،هيچ
ناحيهاي دامنه کامالً تاب آور را به نمایش نميگذارد و حتی در سناریوهاي مرکالی  7و  1عمالً تاب آوري در دامنه فاقد تاب آوري و
بسيار ضعيف قرار ميگيرد و هيچ ناحيهاي در ارزیابی همه معيارها ،تاب آور نشان نميدهد .در نهایت موضوع مهم اینست که ساکنان
این شهر باید زلزله را به عنوان جزء جدایی ناپذیر زندگی خود پذیرفته و به مثابه یک عارضه غریبه نگاه نکنند این دیدگاه حداقل
باعث آمادگی نسبی آنان در مواقع وقوع زلزله خواهد شد .تزریق اعتبار ویژه جهت مقاوم سازي به همراه تقویت تاب آوري ذهنی و
اجتماعی و ارتقاي آگاهی ساکنان از الزامات و تدابير تاب آوري در این سناریو ميتوانند به شمار روند(محمدي سرین)95 :1033،
همچنين در پژوهشی که در شهر شهر السی رومانی جهت تحليل چندمعياري آسيب پذیري شهري در مقابل زلزله انجام شده
است ،شاخصهاي کالبدي و اجتماعی را براي مطالعه انتخاب کردند و با روش AHP,PCAبه وزندهی الیههاي مختلف پرداخته
و شاخص آسيب پذیري را براي مناطق مختلف به دست آوردند( .)Banica et al,2017: 25با توجه به مـوارد یادشده هدف
اصلی این پژوهش عبارت اسـت ،ارزیابی ميزان آسيب پذیري محله لب آب شهر شيراز در برابر زلزله و تـدویـن راهـبـردهـایـی به
منظور کـاهـش آسـيـب پـذیـري در اثر بحران زلزله هدف این پژوهش است .این تحقيق از جنبه شناسایی مناطق آسيب پذیر
محله لب آب و ارائه راهبردها و سياست هاي اجرایی در محدوده مورد مطالعه حائز اهميت و نوآوري ميباشد.

 -3روش تحقیق و ابزارها
در مراحــل اوليه از روش اسنادي و مطالعات کتابخانه اي و در بخش جمع آوري اطالعات وضع موجـود از دو روش مطالعات
ميدانی و مطالعات اسنادي استفاده شده است  .همچنين از نرم افزار  GISبه منظور تحليل دادهها و وزن دهی معيارها که قسمت
اصلی پژوهش را تشکيل میدهد مورد استفاده قرار گرفته است.جهت محاسبه وزن و ضریب اهميت هریک از معيارهاي پژوهش در
این تحقيق از روش )Chen,Hwang,1992( FAHPکه در آن از اعداد فازي مثلثی براي بيان ميزان ارجحيت معيارها نسبت به
یکدیگر استفاده شده است ،که طبق پرسشنامه تهيه وتنظيم شده که با توجه به نظرات هر یک از کارشناسان مستقال و با استفاده از
متغيرهاي زبانی که در جدول شماره  1ارائه شده است ،ماتریس مقایسه زوجی را تکميل نموده اند .ماتریس مقایسه زوجی فازي
نهایی در جدول شماره  5نشان داده شده است و متدهاي مختلفی در محاسبه وزن معيارها در تحليل سلسله مراتبی فازي وجود
دارد که در این تحقيق با روش ميانگين هندسی فازي محاسبه شده است .همچنين ميزان نرخ ناسازگاري برابر  3/39بوده که کمتر
از  3/1بوده است .وزن نهایی معيارهاي مورد بررسی درجدول شماره  0ارائه شده است.
جدول -1متغیرهای زبانی و اعداد فازی مثلثی معادلآنها
متغیرهای زبانی عدد فازی مثلثی معادل

عدد فازی مثلثی معادل

عدد فازی مثلثی معادل معكوس

کامال برابر
بينابين

()1،1،1
()1،5،0

()1،1،1
()3/52 ،3/2 ،1
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کمی برتر
بينابين
بهتر
بينابين
خيلی بهتر

)3/19 ،3/52 ،3/2
()3/10 ،3/5 ،3/00
()3/15 ،3/19 ،3/52
()3/11 ،3/10 ،3/5
()3/11 ،3/15 ،3/19

()5،0،9
()0،2،7
()0،9،1
()2،7،6
()9،1،6
جدول - 2ماتريس مقايسه زوجی معیارها
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مساحت

دسترسی

تراکم

فاصله از

تعداد طبقات

ابنیه

فضای باز

جمعیتی

معابر

ابنیه

9،1،6

2،7،6

0،9،1

0،2،7

5،0،9

1،5،0

2،7،6

0،9،1

0،2،7

5،0،9

1،0،2

1،1،1

3/52 ،3/2 ،1

0،9،1

5،0،9

1،0،2

1،5،0

1،1،1

3/5 ،3/00 ،1

3/19 ،3/52 ،3/2

5،0،9

1،0،2

1،5،0

1،1،1

3/52 ،3/2 ،1

3/19 ،3/52 ،3/2

3/10 ،3/5 ،/00

1،0،2

1،5،0

1،1،1

3/52 ،3/2 ،1

3/5 ،3/00 ،1

3/10 ،3/5 ،/00

3/15 ،3/19 ،3/52

1،5،0

1،1،1

3/52 ،3/2 ،1

3/5 ،3/00 ،1

3/19 ،3/52 ،3/2

3/15 ،3/19 ،3/52

3/11 ،3/10 ،3/5

1،1،1

3/52 ،3/2 ،1

3/5 ،3/00 ،1

،3/52 ،3/2
3/19

3/15 ،3/19 ،3/52

3/11 ،3/10 ،3/5

3/11 ،3/15 ،3/19

قدمت ابنیه

سازه ابنیه
1،1،1

معیارها
سازه
ابنیه
قدمت
ابنیه
تعداد
طبقات
فاصله از
معابر
تراکم
جمعیتی
دسترسی
فضای
باز
مساحت
ابنیه

جدول – 3وزن نهايی معیارها
مساحت

دسترسی

تراکم

فاصله از

تعداد طبقات

قدمت

ابنیه

فضای باز

جمعیتی

معابر

ابنیه

ابنیه

3/351

3/305

3/395

3/365

3/105

3/595

سازه ابنیه

3/096

معیارها
وزن
نهايی

در ادامه طبقه بندي موضوعات جمع آوري شده در وضع موجود ،در چهار قالب نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدها
( )SWOTانجام میشود .در این روش تحليل موضوع که محيط بيرونی و دورنی سيستم را در نظر ميگيرد امکان تدوین پایگاه
تصميم سازي و سياست گذاري را فراهم مینماید(گلکار )1012،از این رو از روش سوات( )SWOTجهت ارائه و اتخاذ
راهبردهایی براي تاب آور کردن فضاهاي آسيب پذیر محله مورد مطالعه استفاده شده است.

 -1-3محدوده مورد مطالعه
شهر شيراز ،مرکز استان فارس بر روي جلگه طویلی به طول  153کيلومتر و عرض  12کيلومتر در طول شرقی ' 25⁰ 56تا '09
 25⁰و عرض شمالی ' 56⁰ 00تا ' 56⁰ 01و در  633کيلومتري جنوب پایتخت قرار دارد که ارتفاع آن از سطح دریا  1011متر در
منتهی اليه شرقی شهر و حدود  1733متر در غرب آن متغير است .پستترین نقطه جلگه شيراز در جنوب شرقی آن (دریاچه مهارلو)
با ارتفاع  1233متري از سطح دریا میباشد .شيراز از شمال به رشته کوههاي بمو ،پشت مله ،چهل مقام و باباکوهی منتهی میباشد
و در غرب نيز به رشته کوههاي دراک که تا شمال غربی امتداد مییابد محدود میشود .محدوده موردمطالعه واقع در محله لب آب
منطقه  1تاریخی فرهنگی شيراز واقع شده است .این محله از شمال به محله اسحاق بيگ ،از غرب به محله سردزک ،از جنوب
به محله دروازه شاه داعی و از شرق به محله باال کفت محدود میشده است.از محلههاي جنوبی شيراز است(شکل)1و همچنين
منطقه از شمال به منطقه -0از جنوب به منطقه  -5از غرب به منطقه  1و  -5از شرق به منطقه  -5محدود میشود .این منطقه
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یکی از مهمترین و با ارزش ترین مناطق تاریخی و فرهنگی شهر شيراز می باشد .این پژوهش به دنبال کاهش آسيب پذیري
کالبدي محله لب آب شيراز در برابر زلزله میباشد.

بررسی طرحهاي بازنگري منطقه  1شهرداري شيراز که توسط مشاور(مهندسين مشاور پرداراز )1065،تهيه تنظيم گردیده شده
است نشانگر این است که محلههاي لب آب ،درب شازده ،سنگ سياه و اسحاق بيگ کمترین سابقه 1065نوسازي را در سطح
منطقه  1را دارد(شکل.)5
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شكل -1نقشه موقعیت منطقه  8در شهر شیراز و محله مورد مطالعه در منطقه 8

شكل  –2عدم توازنها در سابقه نوسازی منطقه  8شهر شیراز (منبع :مشاور پرداراز)1332،

 -4بحث و تحلیل نتایج
 -1-4بررسی دسترسی و عرض معابر
در ارزیابیها مشخص شد که حدود 53درصد مساحت منطقه داراي معابر با عرض کمتر از  0متر است و با در نظر گرفتن
تراکم باالي جمعيتی در سطح منطقه ،در صورت بروز زلزله ،مسدود شدن این معابر در اثر تخریب ساختمانها  ،مانع عمليات امداد
و نجات خواهد شد .بدیهی است که این مسئله در بافتهاي فرسوده از حساسيت بيشتري برخوردار است .بيشتر بدنه و جدارههاي
معابر از جنس خشت وگل بوده است که این امر ته دیدي جدي در زمان وقوع بحران و حادثه است .بنا بر اهميت این معيار فاصله
از معابر محلی محدوده بررسی و کالس بندي وتهيه شده است (شکل .)0تعریض معابر کمعرض و اجراي عقبنشينیها به ویژه
در محالت قدیمی و محالت اسکان غيررسمی ،توزیع متناسب تراکمهاي ساختمانی و جمعيتی در سطح شهر به خصوص در بدنهي
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معابر ،توجه بيشتر به درجه ي محصوریت ارتفاع ساختمان با توجه به عرض معبر ،براي کاهش احتمالی انسداد معابر میبایستی
مدنظر قرار گيرد(احد نژاد روشتی و همکاران)1060:06 ،

 -2-4بررسی قدمت و نوع سازه ابنیه

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)91 :تابستان  ،9049جلد دو

ویژگیهاي عمومی بافتهاي فرسوده ،بيش از % 13از ساختمانها در این گونه بافتها داراي قدمتی بيش از  23سال ميباشند و
مصالح به کار رفته در این گونه بافت ها عمدتاً از انواع خشتی ،خشت و آجر و چوب و یا آجر و آهن بدون رعایت اتصاالت افقی و
عمودي و فاقد سيستم سازهاي میباشند(بابایی اقدم و همکاران )50 :1062،افت کيفيت ابنيه(شکل )0در محدوده ،کاهش ارزش
اقتصادي ابنيه را نيز به دنبال داشته است که این خود عاملی براي جذب ساکنان با شرایط نابسامان اقتصادي به محدوده ي بافت
فرسوده ميباشد .از این رو ،عدم توانایی مالی ساکنان براي بهسازي و نوسازي ابنيه ،روند تخریبی بناهاي موجود در بافت را در
سالهاي اخير تشدید کرده است ،بطوري که بسياري از خانوارهاي ساکن در محدوده ،در بناهایی سکونت دارند که از لحاظ کيفی
شرایط بسيار بدي داشته و با توجه به شرایط اقليمی شهر و نيز این منطقه ،ميبایست اقدام به ارتقاي شرایط کيفی سکونت در
محدوده پرداخت که این امر عالوه بر راهکارهاي کالبدي ،نيازمند راهکارهاي مدیریتی و نيز توانمندسازي ساکنان محدوده به ویژه
در بافت فرسوده است .کيفيت بيش از نيمی از بناهاي محدوده مورد مطالعه ،تخریبی برآورد شده است .علت آن را ميتوان در قدمت
نسبتا باالي ابنيه (شکل )2در این محدوده به ویژه نواحی مرکزي بافت ،عدم رعایت استانداردها در ساخت و سازهاي اخير که به

علت عدم توانایی مالی ساکنان شکل گرفته و نيز خالی از عملکرد شدن بخشی از بناهاي بافت جستجو کرد.
 -3-4بررسی تراکم جمعیتی محدوده
در همه کشورهاي جهان به خصوص کشو رهاي درحال توسعه ،روند فزاینده شهرنشينی به سرعت ادامه دارد و این خود به
عنوان پتانسيلی براي وارد آمدن خسارت زیادي ،هنگام وقوع بالیاي طبيعی میباشد(تقوایی و علی محمدي )12 :1062،با افزایش
جمعيت ،نواحی شهري مستعد خسارات بيشتر ناشی از زلزله هستند و در نتيجه ریسک در برابر خطر زلزله افزایش مییابد(بهادري
وهمکاران )007 :1017،اما صرف افزایش جمعيت پدیدهاي مذموم نيست بلکه توزیع نامتناسب جمعيت در سطوح مختلف جغرافيایی
شهر به ویژه محالت کم درآمد شهري با تراکم نسبی باال و مساکن با کيفيت پایين ،پتانسيل ميزان آسيب پذیري را بيشتر ميکند.
افزایش جمعيت در واحـد سطح ،امکان گریز و پناه را کمتر ،و بر تـعـداد مـصـدومـان مـیافـزایـد(حميدي )1070،در طبقه بندي
تراکم جمعيتی بيشترین تراکم شامل بلوکهاي باالي  033نفر جمعيت هستند که بيشترین آسيب پذیري را دارند.تحليل نقشهي
تراکم جمعيتی نشان میدهد محدوده مورد مطالعه جمعيت نسبتا باالیی را در خود جاي داده است(شکل.)9

 -4-4بررسی تعداد طبقات
تحليل تعداد طبقات قطعات محدوده حاکی از آن است که محدوده داراي تعداد طبقات پایين و خط آسمان یکنواختی می-
باشد(شکل .)7در این خصوص ،شایان ذکر است که استقرار ابنيه ي بلند مرتبه ي محدوده در برخی موارد بدون جانمایی درست
موجب برهم خوردن نظم ارتفاعی و خط آسمان بافت و همچنين به وجود آمدن دیدهاي نامطلوب و در پی آن ناهمگونی سيما و
منظر شهري شده است .در ادامهي این روند نامناسب و تبدیل ابنيه ي موجود به بناهاي بلند مرتبه ،ميتواند تهدیدي جدي براي
عدم یکپارچگی و انسجام پهنهي ارتفاعی بافت محسوب شود .لذا ،ميبایست با درنظر گرفتن شرایط اقتصادي و اجتماعی ساکنان
بافت و نيز عوامل اقليمی و کالبدي مؤثر ،به تدوین سایتهایی مبنی بر تعریف حوزههاي ارتفاعی در محدوده ي بافت فرسوده
پرداخت.

 -5-4دانه بندی قطعات
در بررسی و مطالعه بلوکهاي شهري غالبا آنها به قطعات یا دانههاي کوچک تر تفکيک می شوند .از این رو ،در شناسایی نظام
دانه بندي به بررسی ابعاد این قطعات ،نحوه ي استقرار آنها نسبت به شبکه معابر ،همجواري و نحوه ي ارتباط آنها با یکدیگر
پرداخته ميشود(روستا و همکاران )6 :1069،عمده قطعات موجود در محدوده داراي مساحتی زیر  533متر مربع ميباشند که حدود
 93درصد از قطعات محدوده مورد مطالعه را شامل ميشوند(شکل .)1این امر حاکی از ریزدانگی بافت و کاهش سطح کيفی سکونت
و بهداشت در محدوده ي بافت فرسوده است که علت آن را ميتوان در وضعيت اقتصادي و اجتماعی ساکنان بافت جستجو کرد.
ميزان باالي ریز دانگی بيانگر ناپایداري قطعات در محدوده مورد مطالعه میباشد .میتوان با استفاده راهکارهایی چون بازسازي و
بهسازي قطعات در جهت ایمن سازي قطعات گام برداشت.
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 -6-4دسترسی به فضای باز
دسترسی به فضاي باز در مواقع بحرانی از جمله هنگام رخ دادن زلزله به عنوان مراکز حياتی می باشد.در اینجا دسترسی به این
مراکز در محدوده فاصله گذاري شده اند .فاصله در محدوده اول  23متر ،محدوده دوم  133متر ،محدوده سوم  123متر و محدوده
چهارم فضاهایی که در فاصله بيش از  533می باشند ،طبقه بندي شده اند(شکل .)6فضاهاي باز وضع موجود در محله  ،از
استانداردهاي تعریف شده همچون فضاهاي سبز عمومی و پارکها در سطح محلی فاصله داشته ،شامل زمينهاي بایر و رها شده
است که به مکانی جهت پارکينگ ماشينهاي شخصی تبدیل شده اند .یکی دیگر از فضاهاي باز در محدوده شامل فضاي شوراي
شهر است که به جهت محصوریت فيزیکی از حالت فضاي عمومی به خصوصی تبدیل شده است.

شكل  -5قدمت ابنیه

شكل  -6تراکم جمعیتی

شكل – 7تعداد طبقات قطعات

شكل – 8مساحت قطعات
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شكل  -3فاصله از معابر

شكل  -4نوع سازه ابنیه

شكل – 3دسترسی به فضای باز
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سمت غربی محدوده و به ویـژه با نزدیک شـدن به لبه غربی محله شاهد بيشتر شـدن آسيب پذیري مـحـدوده در مقایسه با
سایر قسمتهاي آن هستيم .در این قسمت از محله لب آب به دليل مقاومت پایين ساختمانها و ابنيه موجود ،عرض کم معابر،
ریزدانگی قطعات و نيز ترا کم باالي جمعيتی در این نقاط نسبت به سایر قسمتهاي محله ،کمترین تاب آوري کالبدي را از خود در
برابر سوانح طبيعی احتمالی نشان خواهد داد و وضعيت آسيب پذیري به صورت زیاد ارزیابی میشود .در پهنه شرقی محدوده و بـا
نـزدیـک شـدن بـه مـرز محله در ایـن قسمتها نيز شاهد کم بـودن ميزان آسيب پذیري کالبدي هستيم .از جمله دالیـل کم
بودن آسيب پذیري در این قسمت از محله ميتوان به دسترسی مناسب به فضاهاي باز ،معابر نسبتا انتظام و پيوستگی مناسب ،تراکم
پایين بلوکهاي جمعيتی و نيز وجـود ساختمانهاي نوساز اشاره کرد(شکل .)13نمایی سه بعدي از محدوده مورد مطالعه تهيه شده
که براي درک بهتر مواردي چون ریزدانگی ،پراکنش فضاي باز ،تعداد طبقات ،نفوذناپذیري معابر و معابر با عرض کمتر از  9متر
نمایش داده شده است(شکل.)11
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شكل  – 11نقشه آسیب پذيری کالبدی محدوده مورد مطالعه

شكل _11نمايی سه بعدی از محدوه مورد مطالعه ()Arc Scene
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روش یا ماتریس  SWOTابزاري براي شناخت عوامل مؤثر بر وضعيت درونی (قوتها و ضعفها) و بيرونی (تهدیدها و فرصت-
ها) یک سازمان است که به منظور سنجش وضعيت و تدوین راهبرد مناسب براي هدایت و پایش آن استفاده میشود در واقع ،این
روش بهترین راهبرد را براي مدیریت سازمانها ارائه ميدهد به طور اجمالی ميتوان گفت که این روش ابـزاري براي تحليل وضعيت
و تدوین راهبرد است و این امور از طریق موارد زیر صورت ميگيرد:
بازشناسی و طبقه بندي قوتها و ضعفهاي درونی سيستم
بازشناسی و طبقه بندي فرصتها و تهدیدهاي موجود در محيط خارج سيستم
تکميل ماتریس( SWOTجدول شماره  )0و تدوین راهبردهاي گوناگون براي هدایت سيستم در آینده (جدول شماره )2
جدول _4نقاط قوت و ضعف  ،تهديد و فرصت موجود در محله لب آب واقع در منطقه  8شهرداری شیراز
قوت )(S
داشتن توجيه اقتصادي براي
سرمایه گذاران خصوصی در امر
گردشگري و ساخت اقامتگاه و
مرمت ابينه تارخی بافت فرسوده

کم توجهی و در بعضی موارد بی
توجهی مالکان به استحکام بنا
به دليل ضعف اقتصادي

قابليت افزایش مطلوبيت و ارزش
اقتصادي زمينهاي محدوده

خطر روند افزایشی فرسودگی
بافت و تاثير منفی اقتصادي بر
بافت

وجود ساکنان قدیمی و تمایل به
نوسازي و بهسازي خانههاي با
قدمت

روند افزایشی فرسودگی ابنيه و
تخریب گسترده در صورت وقوع
بحران

تمایل ساکنين قدیمی به ادامه
زندگی در بافت

باال بودن عمر ابنيه و فرسودگی
واحدهاي مسکونی

واقع شدن محدوده در بافت
تاریخی فرهنگی شهر

ضعف اقدامات عمرانی شهرداري
و کمبود خدمات عمومی درسطح
محله

دسترسی مناسب به نقاط مختلف
شهر واقع شدن محله در
مرکزیت شهر

خيابانها و کوچههاي باریک و
مشکل کلی دسترسی (عدم
وجود کف سازي مناسب)

توسعه و گسترش گردشگري به
منظور بهره برداري مناسب
محيط و جلوگيري از تخریب
بافت تاریخی
امکان ایجاد مسير و گذرهاي
گردشگري ،تعریض معابر و
کفسازي مناسب

تعدد نهادهاي تصميم گيري در
ارتباط با امور شهري محله
فرسوده شدن هر چه بيشتر معابر
در صورت عدم رسيدگی و نظارت

گرایش به استفاده از مصالح
بادوام در برخی از ساخت
وسازهاي جدید

غير استاندارد بودن مصالح در
اغلب ساختمانها و مقاوم نبودن
ابنيه در مقابل سوانح طبيعی

امکان استفاده از برخی فضاها
براي ساخت اقامتگاه و فضاهاي
گردشگري

تمایل اقشار کم درآمد به
مهاجرت و سکونت در این گونه
بافتها به علت پایين بودن
قيمت اجاره بها

وجود فضاهاي باز بایر و خانه-
هاي مسکونی تخریب شده در
داخل محدوده

کمبود فضاي سبز و فضاي باز
عمومی

وجود زمينهاي بـاز و امکـان
طراحـی فضـاي سـبز درداخل
آنها

پراکندگی نامناسب فضاهاي سبز
و باز در محدوده

قابليت استفاده از مشارکتهاي
مردم در جهت زیبا سازي

کيفيت پایين سيماي بصري

وجود خانههاي با ارزش تاریخی
با قابليت تبدیل شدن به فضاي
گردشگري _ فرهنگی

عدم مشارکت مردمی در بازسازي
ابنيه باعث ایجاد روند افزایشی
مخروبه شدن خانههاي مسکونی
میشود
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ضعف )(W

فرصت )(O

تهديد )(T

جدول  -5اهداف و راهبردهای محله لب آب واقع در منطقه  8شهرداری شیراز
اهداف خرد
بازسازي و نوسازي ابينههاي تخریبی
بهسازي ابينههاي مرمتی

سیاستهای اجرايی
بهبود روند دریافت وام نوسازي براي ابينه
بهسازي و نوسازي ابينههاي واقع درکوچه شهيد محب پور
اعمال عقب نشينی و ایجاد کفسازي مناسب در کوچههاي محله لب آب
17/0_17/9_17/2_10/10_10/13_10/1
دارالشفاء_شریعتی _شهيد محب پور_بيانیها

استفاده از اراضی بایر و متروک جهت طراحی فضاي سبز باز و
ارتقاي عرصههاي عمومی

طراحی فضاي باز درکوچهي شهيد محب پور_کوچهي _ 10/10کوچه-
ي _10/13طراحی فضاي باز و یا مرکز فرهنگی در کنار مسجد آتشیها

جذب سرمایه گذار در بخش گردشگري
افزایش مشارکت در امر بهسازي و بازسازي

حمایت از بخش خصوصی در زمينه فعاليت در بافت
افزایش فعاليتهاي دفاتر شوراي محله

اعمال عقب نشينی در برخی معابر
کفسازي مناسب معابر
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گام مهم و اساسی برنامه ریزي در مواقع پيش از بحرانهاي طبيعی (زلزله ،آتش سوزي و  ،)...شناخت موقعيتها و مکانهاي
آسيب پذیر در محالت شهري میباشد .در این راستا شناخت مکانهاي آسيب پذیر از طریق تهيه نقشههاي تــاب آوري ميتواند
یکی از مهمترین اقدامات کارآمد در جهت جلوگيري از خسارت و آسيبهاي احتمالی قلمداد شود .یکی از ابعاد مهـم تـاب آوري در
شـهرها ،بعدکالبدي آن است کـه در ایـن مقالـه ،بـه شناخت و بررسی ایـن شاخص و تحليـل ان در بافـت فرسوده شهر شيراز و
ارائه راهکارها پرداخته شده است .با توجه به بررسی منابع مـيتـوان نتيجه گرفت معيارهایی نظير نوع سازه ابنيه ،قدمت ابنيه،تعداد
طبقات ،فاصله از معبر ،تراکم جمعيتی ،دسترسی به فضاي باز و ریزدانگی قطعات ساختمانی به عنوان معيارهاي بسيار مهم سنجش
تـــاب آوري کالبدي ،جهت ارزیـابـی آسيب پذیري در بـرابـر سوانح طبيعی (زلزله) به شمار میروند .بنابراین جهت شناسایی
وضعيت کلی محدوده به لحاظ ميزان آسيب پذیري کالبدي در برابر زلزله ،الیههاي توليد شده هر شاخص را در وزن به دست آمده
آن ضـرب و هم پوشانی شـده و نقشه نهایی تحليل فضایی ترسيم شده است .باتوجه به نقشه آسيب پذیري کالبدي محدوده مورد
مطالعه نتایج بيانگر آن است که تاب آوري محله لب آب واقع در بافت تاریخی فرهنگی منطقه  ،1پتانسيل رخداد آسيب پذیري
باالیی را در خود دارد .در بررسی و تحليل نقشه اسيب پذیري کالبدي مقدار 19925متر مربع از مساحت کل محدوده بيشترین
آسيب پذیري را دارند .به طوري که نوع سازه و قدمت ابينه ،باتوجه به اهميت آنها در برابر زلزله بيشترین امتيازها را به ترتيب نوع
سازه با وزن  3/096و قدمت ابنيه با وزن  3/595در الویت اول و دوم نسبت به دیگر معيارها قرار گرفتند .تجربه تاثير زلزلهها
تاکنون حاکی از این است که نوع مصالح ساختمانی به کار رفته در سازه ،بيشتر از دیگر شاخصها ،ميزان تاب آوري ساختمان را در
برابر زلزله تحت تاثير قرار میدهد ،بطوري که هر چه بيشتر از مصـالح بادوام در سـازههاي ساختمانی استفاده شده باشـد ،ميـزان
تـاب آوري در برابـر زلزله افزایش می یابد .بيشتر مناطق آسيب پذیر محدوده داراي نوع سازه خشت ،آجر و چوب هستند که داراي
قدمت باالي ساختمانی ،تراکم باالي جمعيتی ،ریزدانگی قطعات ،عدم دسترسی به فضاي باز و معابر با عرض کمتر از  9متر هستند،
که مجموع این عوامل باعث مختل کردن عمليات امداد و نجات و باال رفتن ميزان خسارت در زمان بحران میشود .بــا تـوجـه
بــه نـتـایـج بــه دســت آمــــده ،در ادامــــه راهـکـارهـاي پيشنهادي براي بهبود وضعيت تاب آوري کالبدي مطرح میشود.
در این ميان ،مفهوم تاب آوري ،راهنمایی اسـت تا مسؤولين و دستاندرکاران از تصميمات انعطاف پذیر و خط مشیهاي جدید
براي مدیریت شهري ،استفاده کنند با توجه به شرایط اقليمی شهر و نيز اهميت این منطقه در بافت فرهنگی تاریخی و گردشگري،
میبایست جهت ارتقاي شرایط کيفی سکونت در این محدوده اقدام نمایند .عالوه بر راهکارهاي کالبدي ،باید گفت نيازمند
راهکارهاي مدیریتی و نيز توانمندسازي ساکنان به ویژه در بخشهاي غربی محدوده مورد مطالعه که آسيب پذیري باالتر نسبت به
سایر نقاط محدوده دارند ،امري ضروري میباشد.

 -1-5پیشنهادها
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کنترل روند تراکم جمعيتی
تعيين مسيرهاي ایمن خدمت رسانی در زمان وقوع حادثه
ایجاد فضاهاي سبز و باز در نواحی در معرض آسيب پذیري باال
در نظر گرفتن اراضی بایر به منظور ایجاد پارکهاي محله براي تقویت دسترسی به فضاهاي باز
بـهـسـازى و نــوســازى ابنيه در قسمتهاي آسيب پذیر (بخشهاي غربی محله)
تجميع قطعات کوچکتر (مساحت کمتر از  533متر_ ریزدانه) به قطعات بزرگتر
آگـاه کـردن مـردم از آسيب پذیري اماکن محل کار و سکونت به منظور ایجاد انگيزه براي مقاوم سازي یا نوسازي از
طریق ایجاد تسهيالت اعتباري توسط بخش دولت
اقدام سریع جهت جلوگيري از گسترش روند فرسودگی و بی قاعدگی شهري در بافت مذکور
اصالح و تعریض معابر داراي عرض کمتر از  9متر براي تسهيل آمد و شد وسـایل نقليه اضطراري همچون آتشنشانی،
آمبوالنس و امـداد رسانی در زمان وقوع زلزله
اتخــاذ سياسـتها و تســهيل و اجــراي برنامــههــاي اجتماع-محور براي ارتقاي اسـتقامت بناهـاي آسـيب پذیر در
برابر زلزله
ایجاد ساختار و مدیریت مناسب یکپارچه جهت رفع تقابلها و دوباره کاريها که حرکت به سوي تحقق برنامههاي
بازسازي و بهسازي بافت فرسوده لب آب را محيا سازد.
امر بهسازي و بازسازي موضوعی جدا از ساکنين محله لب آب نيست و می بایست هر فعاليتی در این زمينه با در نظر
گرفتن خواستههاي ساکنين و تشویق آنها جهت مشارکت و همراهی با طرحهاي بهسازي و بازسازي باشد.

منابع
.1

.5
.0

.0
.2

.7
.1
.6
.13

.11
.15

.10
.10
.12
.19

.17

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)91 :تابستان  ،9049جلد دو

.9

احدنژاد روشتی ,محسن ,روستایی ,شهریور ,کاملی فر ,محمدجواد .)1060( .ارزیابی آسيب پذیري شبکه معابر
شهري در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردي :منطقه 1شهرتبریز .فصلنامه علمی -پژوهشی
اطالعات جغرافيایی .23-07،)62(50،
امجد ,محمد ,سلطانی ,ایرج ( .)1061راهبردهایی به منظور کاهش آسيب پذیري بافتهاي تاریخی در برابر زلزله
مطالعهي موردي :بافت تاریخی شهر یزد .علمی پژوهشی مدیریت بحران  )5(1ص.05-17
بابایی اقدم ,فریدون ,کاملی فرد ,زهرا ,کاملی فرد ,محمد جواد .)1062( .استخراج شاخصهاي شناسایی بافت
فرسودهي شهري با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایی(مطالعه موردي:منطقه  0تبریز) .فصل نامه جغرافيا و
برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس.01-16،)51(1،
بهادري ،هادي ،کامبيز خورشيد ،محمد ابراهيم نيا  :1017،نگاهی به مدیریت بحران در ایاالت متحده آمریکا ،چاپ
دوم ،پویش.007 ،
تقوایی ،مسعود ،نرگس علی محمدي: 1012 ،زلزله و پيامدها و بحرانهاي ناشی از آن در شهرها ،بنا،57 ،
صص10-137
حاتمی نژاد و دیگران ( )1011ارزیابی ميزان آسيب پذیري لرزهاي در شهر :نمونه مورد مطالعه منطقهي 13
شهرداري تهران .پژوهشهاي جغرافياي انسانی ،شمارهي  ، 91تهران.
حميدي ،مليحه) (1070ارزیابی قطعه بندي اراضی و بافت شهري در آسيب پذیري مسکن از سوانح طبيعی،
مجموعه مقاالت سمينار سياستهاي توسعهي مسکن در ایران.
رضایی ،محمدرضا ،)1063( ،ارزیابی تابآوري اقتصادي و نهادي جوامع شهري در برابر سوانح ،نمونه موردي زلزله
محلههاي شهر تهران« ،فصلنامه علمی پزوهشی مدیریت بحران ،شماره ، 0ص 0-55
روستا ،مجتبی ،ابراهيم زاده ،عيسی ،ایستگلدي مصطفی ،تحليل تاب آوري کالبدي در برابر زلزله مطالعه موردي؛
بافت فرسودهي شهر مرزي زاهدان،جغرافيا و توسعه شماره  09بهار ،1069صص .1-11
زیاري ,یوسفعلی ,عباداله زاده ملکی ,بهناز ,بهزادپور ,الناز .)1067( .ارزیابی ميزان تابآوري کالبدي در برابر
مخاطرات زلزله با رویکرد دستيابی به مدیریت پایدار (مورد مطالعه :منطقه یک تهران) .فصلنامه علمی وپژوهشی
نگرش هاي نو در جغرافياي انسانی115-67 .)5(13 .
طبيبيان ،م ،.و مظفري ،ن .)1067( .ارزیابی آسيب پذیري بافت هاي مسکونی در برابر زلزله و راهکارهاي کاهش
آسيب پذیري (مطالعه موردي :منطقه شش شهرداري تهران) .مطالعات شهري.115-60 ,)57(7 ,
علی آبادي  ،سعيد؛گيوه چی سعيد؛اسکندري محمد؛سرسنگی عليرضا؛ارزیابی آسيب پذیري بافت تاریخی شهرها در
برابر زلزله با استفاده از روش ( GIS,AHPمطالعهي موردي :محلهي فهادان یزد) ،دوفصلنامه علمی پژوهشی
مدیریت بحران ،شماره سوم ،بهار وتابستان (1065ص .)15-9
گلکار،کورش ،مناسب سازي تکنيک تحليلی سوات  SWOTبراي کاربرد در طراحی شهري 1012 ،نشریه علمی
ـ پژوهشی صفه  ،شماره.01
محمدي سرین دیزج مهدي .تحليل تاب آوري فيزیکی -کالبدي نواحی شهري برمبناي سناریو در زمان وقوع
زلزله -مورد مطالعه :شهر زنجان .نشریه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيایی.92-12: )93( 51 ;1033 .
مهندسين مشاور پرداراز ،طرح بازنگري منطقه  1شهرداري شيراز.1065 ،
نظم فر ،حسين؛ پاشازاده ،اصغر،ارزیابی تاب آوري شهري در برابر مخاطرات طبيعی .مطالعه موردي :شهر
اردبيل،مجله آمایش جغرافيایی فضا ،فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه گلستان سال هشتم /شماره بيست و هفتم/
بهار  /1067صص .119 -135
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