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توسعه پایدار بافتهای فرسوده شهری با تاکید بر بحران زلزله ،  تحلیل :عنوان

   دشهر خرم آبا: مطالعه موردی

Title: analysis of sustainable development of damaged urban fabric, with 
emphasis on earthquake crisis case study: the city of Khorram abad 

   مهری اذانی

   امیر محمود زاده

  * محمدحسین شاکرمی

 :چکیده

با توجه به محدود بودن در حال حاضر مدیریت بالیای طبیعی و توسعه پایدار به عنوان موضوعی یکپارچه در نظر گرفته می شود، زیرا 

کشور ایران بدلیل قرار  .منابع مخصوصاً در کشورهای جهان سوم توسعه واقعی بدون برنامه های کاهش بالیای طبیعی امکان پذیر نیست

و با توجه  به تبع شهر خرم آباد نیز از این قاعده مستثنی نبوده.گیری روی کمربند زلزله خیز جهان به طور مکرر با زلزله مواجه می شود 

هدف کلی این پژوهش بررسی و تحلیل توسعه .به وجود گسلهای اصلی و فعال در منطقه در پهنه خطر زلزله خیزی باال قرار گرفته است

از .تحلیلی می باشد  –روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و براساس ماهیت از نوع توصیفی .پایدار بافتهای فرسوده می باشد

ین پژوهش با دیدگاه توسعه پایدار میزان پایداری بافت فرسوده شهر خرم آباد در ارتباط با پدیده زلزله مورد بررسی قرار در ااین رو 

نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در اکثر  .استفاده گردید AHPگرفت و جهت اولویت بندی و تحلیل شاخص های از روش 

بافت فرسوده شهر خرم آباد ...موارد بویژه در زمینه شاخص های کالبدی مانند مصالح ساختمانی ،قدمت ابنیه ،وضعیت دسترسی و

 .و نوسازی و بهسازی بافت فرسوده با دیدگاه توسعه پایدار می تواند راهگشا باشدبوده ناپایدار 

 :لیدیی کواژه ها

 شهر خرم آباد ، توسعه پایدار ، بحران، زلزله، آسیب پذیری،بافت فرسوده

 :مقدمه

                                                           
بررسی توسعه پایدار بافتهای فرسوده شهری با تاکید بر بحران زلزله ، ))این مقاله  از رساله دوره دکتری محمد حسین شاکرمی با عنوان-  

استخراج شده است که در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در پژوهشگاه شاخص پژوه تدوین (( شهر خرم آبادبافت فرسوده : مطالعه موردی

 .شده است
 
           Email:mehri.azani@Gmail.comعضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،اصفهان ،ایران - 

 
 پژوه،اصفهان ،ایرانعضو هیات علمی پژوهشگاه شاخص  - 

 رابطنویسنده  و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه شاخص پژوه،اصفهان ،ایران -  

Email:shakarami1358@Gmail.com          Tel:09166981187 
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بافت فرسوده به عرصه هایی از از محدوده شهرها اطالق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی،عدم برخورداری از دسترسی سواره 

از . مناسب ،تاسیسات ،خدمات و زیرساختهای شهری  آسیب پذیر بوده و ازارزش مکانی ،محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند

یمی و فرسوده شهرها مهاجرت افراد قدیمی بافت و جایگزین شدن آنها با افرادی با درآمد مهمترین مشکالت و مسائل بافت های قد

پایین و با فرهنگهای گوناگون است که در عمل موجب تنزل فرهنگی بافتها گردیده است و با توجه به منطقه گذار بودن و عدم 

ایه گذاری به دلیل ضعف مالی و نداشتن تعلق مکانی احساس تعلق مکانی به بافت های فرسوده و عدم رغبت جهت نوسازی و سرم

این بافتها شامل  قدمت باالی ابنیه،مصالح ساختمانی بی دوام مانند  ویژه گی عمومی. مشکالت  متعددی را به همراه داشته است 

یر ساختها و فضای خشت و چوب،معابر بن بست با عرض کم ،نفوذ پذیری پایین بافت ،کمبودهای جدی در برخورداری از خدمات،ز

 (222:  93 عبدالهی ،)باز و سبز و مساله جمعیت پذیری می باشد

 بیان مساله پژوهش  -

بافت فرسوده  شهر خرم آباد که  از شهرهای قدیمی ایران  است نیز از این قاعده مستثنی نبوده  با توجه با آنچه در مقدمه اشاره شد

بیان مسایل و . اجتماعی و کالبدی شده است –ای دچار معضالت گوناگون اقتصادی و این بافت در سالهای اخیر به صورت حاشیه 

مهاجرت افراد فقیر و کم درآمد به بافت و ضعف مالی ساکنین جهت بهسازی و نوسازی ساختمان خود، شبکه مشکالتی همچون 

مصالح ساختمانی بی دوام و ریزدانه بطوریکه حدود معابر با نفوذپذیری کم و ناکارآمد، وجود ساختمانهای فرسوده و متروك شده وبا 

درصد از قطعات مسکونی زیر  93درصد فاقد سازهای بتونی و فلزی اند و  74سال قدمت دارند،بیش از  93درصد بناها باالی  4 

ی، متر مساحت دارند ؛ ضعف شدید در خدمات شهری،فشردگی بافت و ضریب نفوذ پذیری پایین، مشکالت زیست محیط 33 

وضعیت نامناسب استقرار تاسیسات زیربنایی بافت و کمبود و توزیع نامناسب فضاهای باز باعث گردیده بافت فرسوده شهر خرم آباد 

در مقابله زلزله جدا آسیب پذیر باشد و با توجه به اینکه در منطقه زلزله خیز زاگرس قراردارد و یک گسل اصلی و یک گسل فرعی 

همانطوری که ذکر شدآسیب پذیری بافت فرسوده شهر خرم آباد در مقابل بحران زلزله از ویژگیهای .است از جنوب شهر عبور کرده

شهر خرم آباد ،مساحت محدوده  بافت فرسوده تقریباً معادل  3براساس مصوبه کمیسیون ماده . مهم و اساسی بافت مذکور می باشد

وده محالت بافت مرکزی شهر از جمله بازار،اسد آبادی ،پشت شهری ب 2هکتار می باشد و عمدتا  منطبق بر منطقه  243

درصد از کل جمعیت شهر خرم  283 درصد از کل مساحت شهر و  3این محدوده . بازار،فرهنگ،مطهری و علوی را در بر می گیرد

نتوانسته (رسوده خرم آبادطرح های تهیه شده برای بافت ف)اقدامات انجام شده در تجارب قبلی . آباد را به خود اختصاص داده است

داشته اند و از این نظر ( زلزله)کمترین توجهی به بحث مدیریت بحران  و کاهش آسیب پذیری جهت مقابله با بحرانهای طبیعی

زیرا یکی از شاخصهای توسعه پایدار شهری میزان . موجبات توسعه همه جانبه و عبارت بهتر توسعه پایدار بافت را فراهم نکرده اند

و افزایش ایمنی شهری و (933 :3 :پورمحمد رضای تجریشی)ب پذیری ازبالیای طبیعی و میزان آمادگی در هنگام بروز فاجعهآسی

 (922 :94:شیخ االسالمی،کریمی،اقبالی.) حفاظت شهروندان در مقابل حوادث طبیعی می باشد

در مقابل بحرانهای طبیعی بویژه زلزله می تواند از این رو سوالهایی همچون چگونه مدیریت شهری در کاهش آسیب پذیری بافت 

موثر باشد؟ و یا با شناخت مشکالت و معضالت بافت فرسوده شهر خرم آباد چگونه می توان در راستای توسعه پایدار شهری حرکت 

 .نمود و سوالهایی از این قبیل دلیل انگیزه نگارندگان شد تا به این پژوهش بپردازند

 :روش تحقیق 
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در . تحلیلی می باشد -یق بر اساس هدف از نوع کاربردی و توسعه ای و از نظر ماهیت و روش تحقیق، به صورت توصیفیروش تحق

تحقیق  حاضرعالوه بر شناخت و بررسی وضع موجود به تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله و ابعاد آن 

 .شده استپرداخته 

 :تجزیه و تحلیل کمی-

خانوار مورد پرسش قرار   92تحقیق با توجه به ماهیت موضوع با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ها مشخص و  در این

 با آنها بین ارتباط برقراری و ها داده آوری جمع از همچنین پس.جهت تحلیل از مفاهیم آمار  توصیفی استفاده شده است. گرفتند

در مقابل بحران زلزله و اولویت بندی شاخص های مورد بررسی  بافت فرسوده داری پایبه بررسی میزان  AHPاز روش  استفاده

  .پرداخته شده است

 :تجزیه و تحلیل کیفی-

و با استفاده از استدالل و منطق اسناد و مدارك مربوط به موضوع  ه استدر این  تحقیق  نیز از روش تحقیق کیفی استفاده شد 

 .ه استاظهار نظر  شد و سوالهای تحقیق بررسی و تجزیه تحلیل و حقیقت و واقعیت کشف و در باره فرضیه ها

 مبانی نظری و دیدگاهها

حل مشکالت زیست محیطی را دوباره مطرح اصطالح توسعه پایدار که بحث در مورد اهداف اقتصادی و اجتماعی استفاده از علم در 

این مفهوم را اولین بار ( 2:  93 ضرابی، بابانسب و علیزاده،)میالدی به کار برده شد  343 در میانه دهه    نمود توسط باربارا وارد

وضع »در این گزارش، هدف از توسعه پایدار . مطرح کرد« آینده مشترك ما»در گزارش  324 به طور رسمی برانت لند در سال 

در تعریف ( 27، 92 اذانی،.)تعریف شده است« ده برای رفع نیازهایشاننیازهای نسل حاضر بدون تضییع توانایی نسل های آین

لذا توسعه بدون . فرهنگی جوامع است -عامتر توسعه پایدار فرآیندی که اساس بهبود وضعیت و از بین برنده کاستی های اجتماعی

 (.3 : 933 پورمحمدرضایی تجریشی،.)پایداری و پایداری بدون توسعه مفهومی نخواهد داشت

در کشورهای جهان سوم در همین راستا در حال حاضر مدیریت بالیای طبیعی و توسعه پایدار توسعه واقعی بدون برنامه های 

سرمایه گذاری جهت اقدامات پیشگیری از خسارت،  مطابق با رویکرد توسعه پایدار عدم. کاهش بالیای طبیعی امکان پذیر نیست

در حالی که انجام سرمایه گذاری در راستای اقدامات . سازی بر دوش کشورها خواهد گذاشتهزینه های اقتصادی باالیی را جهت باز

پیشگیری و آمادگی هزینه های بازسازی را تا حد زیادی کاهش داده و باعث کاهش ضایعات زیست محیطی و رسیدن به توسعه 

رد جدید توسعه پایدار در قطعنامه های مادرید تجربه بین المللی کاهش آسیب در سطح جامعه به عنوان رویک. پایدار می گردد

 ( 79: 1389احد نژاد روشتی، . )نمود داشته است  2استراتژی یوکاما، برای جهان ایمن در قرن ( 337 )بیانیه اوزاکا ( 333 )

 نظریه سیستمی

                                                           
 
- Barbara Ward 
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ه هر سیستمی حاوی اجزاء به از آنجا ک. در برخورد سیستمی، وضع بحران زمانی پیدا می شود که سیستم دچار اختالل شده باشد

هم پیوسته ای است که کل واحدی را تشکیل می دهند، هر نوع اختالل در یک جزء آن سیستم ممکن است کل سیستم را دچار از 

 (4  ، 933 محمودزاده، پیراسته و ایرانپور،. )هم پاشیدگی و بی نظمی کند

 

  نظریه اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی فضا

احد نژاد . )رویکرد اقتصادی سیاسی آسیب پذیری در برابر مخاطرات ناشی از فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استبر اساس 

اقتصادی و سیاسی است و سانحه یک وضعیت -لذا آسیب پذیری نتیجه خطر نیست، بلکه فرایندهای اجتماعی(. 923 :44روشتی، 

زیاری ، . )آسیب پذیری به عنوان اثر فرایندهای اجتماعی اقتصادی دیده می شود نهایی است که از این فرایند، ناشی می شود و

 (.3:داراب خانی

 :نظریه مکتب ساختار گرایی-

در دیدگاه ساختاری افزایش مصیبت های کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته، بیشتر به سبب توجه افراد به امور اقتصادی 

در نتیجه طرفداران . ر حاشیه قرار گرفتن مردم فقیر و مستضعف است تا تاثیر حوادث ژئوفیزیکیجهانی، گسترش سرمایه داری و د

این دیدگاه به دستیابی به تشخیص واضح تر و روشن تر موضوع، ترجیح می دهند در خصوص ماهیت طبیعی سوانح پیشرفت 

 (922 :92گیوه چی،. )اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای کم توسعه یافته بحث کنند

  پژوهشمحدوده و قلمرو

 موقعیت و جایگاه بافت فرسوده در شهر خرم آباد

شهر خرم آباد براساس شاخص های تعیین شد  توسط شورایعالی شهر سازی ومعماری ایران مساحت محدوده  3کمیسیون ماده

 .هکتار اعالم کرده است  243بافت فرسوده شهرخرم آباد را حدود

 2این محدوده .این محدوده که عمدتا با بافت مرکزی و قدیمی شهر که بعنوان مرکز تجاری شهر نیز شناخته می شود مطابقت دارد

به لحاظ میزان جمعیت ، بافت مذکور . هکتار می باشد به خود اختصاص داده است  33 9درصد از مساحت کل شهر را که حدود 

طرح نوسازی و بهسازی  بافت )جمعیت شهر خرم آباد را به خود اختصاص داده است درصد از کل  2 /3حدود  923 در سال 

درصد از مساحت شهر را شامل می شود  2همانطوریکه مالحظه می شود علیرغم اینکه بافت فرسوده (933:27 فرسوده خرم آباد، 

 . ی جمعیت نسبت به شهر دارددرصد از جمعیت شهر را در خود اسکان می دهد و نشان از تراکم باال 2 اما بیش از 
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 :داده ها و شاخص ها

جدول زیر وضعیت .در راستای داده ها و شاخص ها هفت شاخص اصلی با زیر مجموعه های آنها مورد بررسی قرار گرفته است

 .شاخص ها را مشخص می کند

 بافت فرسوده شهر خرم آباد توسعه پایداردر  مورد بررسیشاخص های  :1جدول شماره  

 شرح نوع شاخص ردیف

 شاخصهای اجتماعی 1

 در این شاخص مواردی همچون جنس سرپرست

تعداد ،خانوار در واحد مسکونی ،گروههای سنی افراد خانوار، میزان تحصیالت سرپرست خانوار ،محل تولد 

به  سرپرست خانوار و درصد افراد بومی و وضعیت مهاجران، خود اتکایی ،روحیه همبستگی ، همکاری و کمک

دیگران ،آموزش و اطالع رسانی وجود تشکلهای مردمی داوطلب جهت همیاری در مواقع بحران ،مشکالت 

 .اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است

 شاخص های اقتصادی  
در این شاخص مواردی همچون وضعیت شغلی سرپرست ،خانوار میزان ،درآمد ماهیانه خانوار ،نوع شغل سرپرست 

 .الکیت مسکن و امالك مورد بررسی قرار گرفته استخانوار، نحوه م

 شاخص های کالبدی  
در این شاخص مواردی همچون مساحت عرصه پالك ،مساحت عیان پالك، تعداد طبقات ساختمان، نوع مصالح 

 .ساختمانی ،عمر ساختمان دسترسی مناسب ،عرض معبر مورد بررسی قرار گرفته است

 دسترسی به خدمات اضطراری 4
این شاخص مواردی همچون فاصله تاپارك و یا فضای باز، فاصله تا درمانگاه، فاصله تا مرکز آتش نشانی مورد  در

 .بررسی قرار گرفته است

 .در این شاخص مواردی همچون مشکالت زیست محیطی ،وضعیت روشنایی مورد بررسی قرار گرفته است شاخصهای محیطی 5

 ایمنی شبکه تاسیسات شهری 6
شاخص مواردی همچون تقویت شبکه گاز با کد لرزهای و کنترل مرکزی طراحی مناسب شبکه آب و  در این

 .استفاده از چندین منبع مورد بررسی قرار گرفته است

 شاخص وضعیت زلزله خیزی 7
 .در این شاخص مواردی همچون میزان شتاب زلزله فاصله تا گسل مورد بررسی قرار گرفته است

 

 

 :معرفی مدل

 در مطالعات توسعه پایدار بافت فرسودهAHPکاربرد روش -

یکی از کارآمدترین فنون در حوزه برنامه ریزی است که به طور گسترده توسط پژوهشگران در ( AHP)روش تحلیل سلسله مراتبی 

(  MCE)ابی چند معیاری این مدل از روشهای ارزی. زمینه مختلف علمی ، تصمیم گیری و برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرد 

است که با شناسایی و اولویت بندی عناصر تصمیم گیری شروع می شود این عناصر شامل هدف ، معیارها  یا مشخصه ها و گزینه 

های احتمالی هستند و به عنوان یکی از شناخته شده ترین الگوهای چند منظوره برای وضعیت پیچیده که سنجه های متضاد و 

 (2: 923 زیاری و دیگران ،.)پذیرد و توانند به حساب می آید  ابزاری نرمش چندگانه دارند

این فرایند گزینه های مختلف را .این روش به مقایسه دو به دو بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را فراهم می سازد 

(  22:   93 کالنتری ، )رها را نیز فراهم می کند در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیا
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این تکنیک روشی است منعطف ، قوی و ساده برای تصمیم گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم گیری متضاد ، انتخاب بین 

 (  : 923 زبردست ، )گزینه ها را با مشکل مواجه سازد 

رد بررسی است که سطح اول هدف ، سطح دوم معیارها ، سطح سوم بطور کلی فرایند تحلیل سلسله مراتبی دارای چهار سطح مو

با توجه به اینکه این (  32-  3 :   93 تقوایی ، کیومرثی ، )زیر معیارها وسطح چهارم گزینه های مورد بررسی را شامل می شود 

 .روش ،روش شناخته شده ای است از ذکر جزییات آن خوداری می گردد

ا و زیر معیارهای مورد بررسی مشخص شد ، وزن های بدست آمده توسط هر یک از معیارها به صورت بعد از اینکه وزن معیاره

مشاهده ..... جداگانه در زیر معیارهای مربوطه ضرب شده و در نهایت وزن نهایی معیارها بدست آمد همانطوریکه در جدول شماره 

این مرحله نشان می دهد که موثرترین عوامل در پژوهش ها  می شود وزن بدست آمده بین صفر و یک می باشد نتایج حاصل از

 .کدامند 

  وزن نهایی معیارها ،زیر معیارها مورد بررسی در پژوهش: جدول شماره 

 

 

 معیار وزن زیر معیار وزن وزن نهایی

 زن

 

0.002311 

 

 جنس سرپرست  38399

0.0692 

 

 

 شاخصهای -1

 اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرد

 0.01456 یک خانوار

 
 دو خانوار تعداد خانوار در واحد مسکونی  3 382

 سه خانوار
 چهار خانوار

 سال 3 کتمر از
0.010013 

 
 سال 23تا 3  گروههای سنی افراد خانوار 4   38

 سال 3 تا 23
 سال 73تا  3 

 سال 73باالتر از 
 بی سواد

0.007273 

 

 

38 33  

 میزان تحصیالت سرپرست خانوار

 

 زیردیپلم
 دیپلم

 فوق دیپلم
 لیسانس و باالتر
 همین محله

0.018213 

 

382792 

 محل تولد سرپرست خانوار و درصد افراد بومی

 و وضعیت مهاجران

 سایر محالت شهر

شهرها دیگر شهرستان خرم 

 شهرستان خرم آبادروستاهای  آباد

شهرها و روستاهای دیگر 

شهرها و روستاهای استان  استان لرستان

 کشور دیگر های دیگر
 خیلی کم

0.041451 

 

 

38333 

 

 خود اتکایی

 کم
 متوسط
 زیاد

 خیلی زیاد
 0.002076 خیلی کم

 

 

 

 

 و کمک به دیگران روحیه همبستگی ، همکاری  38393
 کم

 متوسط
 زیاد

 خیلی زیاد
 خیلی زیاد
 آموزش و اطالع رسانی  38373 0.00418 خیلی کم
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  کم
 متوسط
 زیاد

 خیلی زیاد
 خیلی کم

0.002872 

 
383  3 

وجود تشکلهای مردمی داوطلب جهت همیاری در 

 مواقع بحران
 کم

 متوسط
 زیاد

 خیلی زیاد
 0.002927 اعتیاد

 
 سرقت مشکالت اجتماعی 29 383

 درگیری بین همسایگان
 ناامنی
  شاغل

0.040625 

 

0.4479 

 

 

 وضعیت شغلی سرپرست خانوار

 

0.0907 

 

 

 شاخص های اقتصادی- 

 بیکار
 بازنشسته
 سایر

 0.01999 هزار تومان 333کمتر از 

 

 

 

 

 

0.2204 

 

 میزان درآمد ماهیانه خانوار

 

 

 

 

 تا یک میلیون تومان333
یک میلیون تا یک میلیون 

 2یک میلیون پانصد هزار تا  پانصد هزارتومان

 بیش از دو تومان میلیون تومان
شغل های ساده مثل کارگری 

 ...و ،دستفروشی
0.011084 

 

0.1222 

 

 فنی و مهندسی نوع شغل سرپرست خانوار
 آزاد

 شغل دولتی
 سایر
 ملکی

0.019011 

 

 

 

 

0.2096 

 

 نحوه مالکیت مسکن و امالك

 

 

 

 

 اجاره ای
 سازمانی
 مجانی
 مشاع
 0.007925 متر 33کمتر از

 

0.0474 

 
 عرصه پالكمساحت 

 

0.1672 

 

 شاخص های کالبدی-3

 متر 33 تا33
 متر 233تا33 

 متر233بیش از 
 0.006521 متر 33کمتر از

 

 

0.039 

 

 مساحت عیان پالك

 

 متر 33 تا33
 متر 233تا33 

 متر233بیش از 
 یک طبقه

0.013744 

 

 

0.0822 

 

 تعداد طبقات ساختمان

 

 دو طبقه
 سه طبقه
 چهار طبقه

 پنج طبقه و بیشتر
 سکلت فلزی

0.022906 

 

 

 

0.137 

 

 

 نوع مصالح ساختمانی

 

 

 

 بتون آرمه
 آجر و آهن
 آجر و چوب
 چوب و خشت

 سایر
 سال 3

 سال 3 تا  3 عمر ساختمان  0.026618
 سال 23تا  3 
 سال 93تا  23
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 0.1592  سال 93بیش از 

 

 
متر  23بیش از )وجود ندارد

 (تا واحد مسکونی

0.030999 

 

 

0.1854 

 

 دسترسی مناسب

 

متر تا واحد  3 )ضعیف 

 (متر3 تا3)متوسط (مسکونی
 (دم درب)خوب 
 0.058503 متر و بن بست 7کمتر از 

 

0.3499 

 

 

 معبر عرض

 

 متر 3 تا7
   تا3 
 متر  بیش از 
 0.06102 متر 33کمتر از 

 

 

0.4917 

 

 فاصله تاپارك و یا فضای باز

 

 

 

0.1241 

 

 دسترسی به خدمات اضطراری -4

 متر 33 تا  33
 متر 933تا  33 
 متر 333 تا  933

 متر 333 بیش از 

 0.01658 متر233کمتر از 

 

 

0.1336 

 

 فاصله تا درمانگاه

 

 متر 333تا  233
 متر 433تا  333

 متر 433بیشتر از 
 

 متر 33 کمتراز 

0.011541 

0.093 

 
 متر 433تا  33  کالنتری فاصله تا

 متر333 تا  433
 متر 333 بیشتر از 
 متر 233کمتراز 

 

0.2817 

 

 مرکز آتش نشانیفاصله تا 

 

 متر 33 تا  233
 متر 433تا  33 

 متر433بیش از 
 0.034959 چاه جذبی

 

 

 

0.1728 

 

 دفع فاضالب

 

 
0.0556 

 

 شاخصهای محیطی -5

 شبکه عمومی فاضالب
 مخزن اختصاصی
 محیط اطراف

 وجود زباله در سطح معبر ها
0.009608 

 

 

0.3358 

 

 مشکالت زیست محیطی

 

 دفع نامناسب فاضالب
 آلودگی  هوا
 آلودگی  صدا

 سایر
 خیلی بد

0.027322 

 

 

0.4914 

 

 وضعیت روشنایی

 

 بد
 متوسط
 خوب

 خیلی خوب
 0.072738 مطلوب

 

 

0.81 

 

  تقویت شبکه گاز با کد لرزهای و کنترل مرکزی

0.0898 

 

 

 

 نامطلوب ایمنی شبکه تاسیسات شهری-6
 0.017062 مطلوب

 

0.19 

 

 طراحی مناسب شبکه آب و استفاده از چندین منبع

 

 

 

 نامطلوب
 g 38تا  3

0.213749 

 

 

0.53 

 

 میزان شتاب زلزله

 
0.4033 

7

- 

 شاخص وضعیت زلزله خیزی -7

 382gتا   38
 389gتا  382
 g 38تا  389

 383gتا  0.4

 g 383بیشتر از 

 0.189551 متر 433تا 3

 

 

0.47 

 

 فاصله تا گسل

 

 متر 333 تا  433
 متری 9333تا  333 

 متر 9333بیش از 

 نگارندگان:مآخذ 
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 نتایج حاصل از مدل سلسله مراتبی

نشان می دهد که میزان شتاب افقی زلزله بیشترین تاثیر را در این پژوهش دارا می باشد بررسی نتایج حاصل از جدول فوق الذکر 

فاصله  از گسل ایمنی شبکه های گاز، فاصله تا پارك و فضای . و در اولویت اول قرار گیرد وبایستی به این موضوع توجه ویژه شود

ه مراکز آتش نشانی ، عمر بنا ، نوع مصالح ساختمانی ، میزان سبز و باز، عرض معابر ، خود اتکایی ، وضعیت اشتغال ، دسترسی ب

درآمد، نحوه مالکیت ، وضعیت زیست محیطی ، محل تولد ، وضعیت شبکه آب ، دسترسی به مراکز درمانی، تعداد طبقات ، 

 .اخصها پرداخته شده استتشریح ش در همین راستا در سطور ذیل به.به ترتیب دراولویت بعدی قرار دارند ... دسترسی به کالنتری و

 شاخص های اجتماعی  -1

شاخص های اجتماعی مورد  اکثرنتایج حاصل از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه نشان دادند که بافت فرسوده شهر خرم آباد 

بررسی شامل جنس سرپرست خانوار ، تعداد خانوار در واحد مسکونی ، گروه های سنی افراد خانوار ، میزان تحصیالت سرپرست 

می  ناپایدارخانوار ، محل تولد سرپرست خانوار و در صد فرار بومی خوداتکایی ، روحیه همبستگی و مشارکت و مشکالت اجتماعی 

 (9ل شمارهجدو) باشد

 : شاخص های اقتصادی -2

تکمیل پرسش نامه ، بیشتر شاخص های اقتصادی مورد بررسی در بافت فرسوده شهر خرم آباد  براساس مطالعات کتابخانه ای و 

شامل شغل سرپرست خانوار درصد بیکاری ، میزان درآمد ؛ نوع شغل و نحوه مالکیت مسکن در شرایط نامطلوب قرار داشته و در 

 (9جدول شماره) .یط بحرانی از آسیب پذیری باالیی برخوردارندشرا

 شاخص های کالبدی -3

در فصل سوم مساحت عرصه وعیان پالکهای مسکونی ، تعداد طبقات ، نوع مصالح ساختمانی در ساختمان ، دسترسی و عرض معابر 

مورد بررسی قرار گرفت ، نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه حاکی از آن است که بافت فرسوده شهر خرم آباد از نظر 

 (9جدول شماره) .باشد شاخص های مذکور آسیب پذیر می 

 پایداری شاخصهای مورد مطالعهوضعیت : جدول شماره

 شرح درصد

 
 شرح درصد  سنجه ها

 
 شاخص سنجه ها

 پایدار 3382
 

 وضعیت شغلی سرپرست خانوار

 

 شاخص اقتصادی

 پایدار 43

 تعداد خانوار در واحد مسکونی

 شاخص اجتماعی

 پایداری متوسط 284

 ناپایدار 9383 

 پایدار 3 
 

 میزان درآمد ماهیانه خانوار
 

 پایداری متوسط 84   پایداری متوسط 2775

 ناپایدار 2289 

 پایدار  28  
 پایداری متوسط 87  ناپایدار 277 نوع شغل سرپرست خانوار 

 ناپایدار 7174 

 پایدار 7971 
 

 نحوه مالکیت مسکن و امالك
 

 پایدار 51732

 گروههای سنی افراد خانوار

 پایداری متوسط 176

 ناپایدار 1973 

 پایدار 5578 
 پایداری متوسط 877 پایداری متوسط 1975 وضعیت شغلی سرپرست خانوار 

 ناپایدار 3575 

 پایدار 1 
 

 ناپایدار 31718 میزان درآمد ماهیانه خانوار
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 پایداری متوسط 84  

 

 

 ناپایدار 2289

 پایدار  28  
 پایدار 1372 نوع شغل سرپرست خانوار 

 میزان تحصیالت سرپرست خانوار

 

 پایداری متوسط 87 

 ناپایدار  438 

 پایدار  438 
 پایداری متوسط 87  پایداری متوسط 3175 نحوه مالکیت مسکن و امالك 

 ناپایدار 389  

 پایدار  228 
 مساحت عرصه پالك 

 شاخص کالبدی

 پایداری متوسط 382  ناپایدار 54

 ناپایدار 2678 

 پایدار 87   
 پایدار 4878 مساحت عیان پالك 

محل تولد سرپرست خانوار و درصد 

 افراد بومی

 و وضعیت مهاجران

 پایداری متوسط 9382

 ناپایدار 382  

 پایدار 3289 
 

 تعداد طبقات ساختمان

 
 پایداری متوسط  978 پایداری متوسط 1176

 ناپایدار 387 

 پایدار  98 
 

 نوع مصالح ساختمانی
 

 پایداری متوسط 3 ناپایدار 4176

 ناپایدار 3783 

 پایدار 83  
 

 عمر ساختمان

 
 پایدار 1

 خود اتکایی

 پایداری متوسط  8 9

 ناپایدار  7 

 پایدار  38  
 

 عرض معبر
 

 پایداری متوسط 787  پایداری متوسط 2771

 ناپایدار 9  

 پایدار  228 
 فاصله تاپارك و یا فضای باز 

 شاخص خدمات اضطراری

 پایداری متوسط  228 ناپایدار 7179

 ناپایدار 3383 

 پایدار 984  
 

 فاصله تا مراکز درمانی
 

 پایدار 1979

روحیه همبستگی ، همکاری و کمک 

 به دیگران

 پایداری متوسط 9284

 ناپایدار  48 

 پایدار 2282 

 

 
 پایداری متوسط  48  پایداری متوسط 1877 کالنتری فاصله تا

 ناپایدار 7382

 پایدار 382  

 فاصله تا مرکز آتش نشانی 

 
 پایداری متوسط 2383 ناپایدار 4177

 ناپایدار 3289

 پایدار 3 
 

 

تقویت شبکه گاز با کد لرزه ای و کنترل 
 مرکزی

 شبکه  تاسیسات شاخص

 پایدار 1

 

 آموزش و اطالع رسانی

 

 پایداری متوسط 3

 ناپایدار 33 

 3  

 پایدار

 

طراحی مناسب شبکه آب و استفاده از 

 چندین منبع
 پایداری متوسط 3 پایداری متوسط 1

 ناپایدار 33 

 پایدار 3 

 
 

 میزان شتاب زلزله

 
 شاخص وضعیت زلزله خیزی

 ناپایدار 111

  پایداری متوسط 3
 پایدار 1

 وجود تشکلهای مردمی داوطلب

 جهت همیاری در مواقع بحران

 ناپایدار 33 

 پایدار 3 

 
 فاصله تا گسل

 
 پایداری متوسط 1

 پایداری متوسط 3

 ناپایدار 33  

 
 ناپایدار 111

 نگارندگان:مآخذ

  شاخص های دسترسی به خدمات اضطراری -4

شاخص های خدمات اضطراری شامل فاصله تا پارك یا فضای باز ، فاصله تا مراکز درمانی ، فاصله تا مرکز کالنتری و فاصله تا مراکز 

نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که بافت فرسوده از نظر شاخص های مذکور شرایط . آتش نشانی مورد بررسی قرار گرفت

آن  ناپایدارید و از نظر دسترسی به خدمات اضطراری با ضعف های اساسی مواجه است و در جه چندان مطلوبی را دارا نمی باش

 (9جدول شماره) . باالست
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 شاخص های ایمنی شبکه تاسیسات بافت فرسوده  -5

تقویت شبکه گاز با کد لرزه ای و کنترل مرکزی و . در زمینه های شاخص های ایمنی شبکه تاسیسات و مورد بررسی شده است

نتایج حاصل از مطالعات نیز . طراحی مناسب شبکه آب واستفاده از چندین منبع از مواردی است که در فصل سوم بررسی شده اند

 (9جدول شماره). می باشد ناپایدارباد در ارتباطات با شاخص های فوق الذکر نشان می دهد که بافت فرسوده شهر خرم آ

  شاخص وضعیت زلزله خیزی -6

بافت فرسوده شهر خرم آباد از .یکی از شاخص های مهم مورد بررسی وضعیت زلزله خیزی بافت فرسوده شهر خرم آباد می باشد 

دارد و شدیدا آسیب پذیر می باشد و دارای  پتانسیل باالیی در احتمال وقوع زلزله نظر میزان شتاب زلزله در شرایط با خطر باال قرار 

  (9جدول شماره) .با خطر باال می باشد

 جمع بندی و نتیجه گیری

بررسی شاخصهای مورد مطالعه در محدوده بافت فرسوده شهر خرم آباد نشان میدهد که بافت با معظالت و مشکالت متعددی دست 

نفوذ پذیری پایین بافت ،عدم رعایت سلسله مراتب معابر ،وجود معابر کم عرض،کمبود فضاهای سبز و باز و پراکنش .به گریبان است 

حکام ضعیف آن،مصالح نامناسب ابنیه و قدمت باالی آنها،ضعف در زیرساختها و خدمات،وجود نامناسب آن،فرسودگی بافت و است

زلزله امداد رسانی را با گره های متعدد و ترافیک سنگین در محدوده و اطراف بافت،وجود پلهای ارتباط دهنده که در هنگام بحران 

ل شبکه گاز متناسب با زلزله از مهمترین مشکالت بافت مشکل مواجه می کند و ضعف در طراحی و تجهیز شبکه های حساس مث

بایستی بدانها توجه جدی مبذول گردد و راهکارهای اجرایی در شرایط ناپایداری قرار گرفت و  فرسوده شهر خرم آباد می باشد که 

 .جهت برون رفت از این مشکالت ارایه شود

 پیشنهادات-

 آباد با دیدگاه توسعه پایدار شهریبهسازی و باز سازی بافتهای فرسوده شهر خرم 

که می (جمعیتی و ساختمانی)طراحی فرم شهری انعطاف پذیر ،همجواری و تناسب کاربریها و توزیع متناسب تراکم های   شهری -

م در این راستا سیاست کاهش تراک.تواند نقش مهم و اساسی در کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری بافتهای فرسوده داشته باشد

 جمعیتی  و نیز مکان یابی برخی کاربریها مانند فضای سبز در مناطق مرکزی شهر بویژه در محالت پشت بازار و درب دالکان  

 جلب مشارکت گروههای داوطلب و سازمانهای غیر دولتی جهت امداد رسانی و همیاری در مواقع بحرانی-

 مادگی و مقابله با بحران زلزلهآموزش مستمر و مداوم افراد ساکن بافتهای فرسوده جهت آ-

تقویت خیابانهای امام ،شریعتی و حافظ به عنوان خیابانهای اصلی بافت و تعریض و یا احداث خیابان کمکی  جهت تسهیل در امر  -

 امداد و نجات و یا تخلیه اضطراری بافت در مواقع بحرانی
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در این راستا .ادثه دیده در محدوده و اطراف بافت فرسوده انتخاب مکانهای مناسب جهت استقرار موقت  و اضطراری جمعیت ح-

فضاهای باز حاشیه غربی محله پشت بازار در دامنه کوه،پارك مرکز شهر،پارك شریعتی، پارك بهشت و فضاهای باز شرق محله پشته 

 .از گزینه های مناسب جهت استقرار موقت  و اضطراری جمعیت حادثه دیده پیشنهاد می شوند

 و نیز توجه به پهنه بندی زلزله بر اساس میزان شتاب افقی  2233مقررات ساخت و ساز و رعایت آیین نامه رعایت -

 بهینه سازی مسیر انتقال گاز و سایر شبکه های حساس و تجهیز آنها به کدهای لرزه ای و کنترل مرکزی-

است فضاهای چند منظوره مانند پارك و فضای سبز در با توجه به کمبود فضای باز در محدوده بافت فرسوده شهر خرم آباد الزم -

پارك بهشت و ،پارك مرکز شهر . محدوده طراحی شود تا در مواقع وقوع بحران بویژه جهت گریز و پناهگیری از آن استفاده شود

 .جهت این امر استپارك شریعتی به دلیل نزدیکی و فاصله مناسب با بافت فرسوده گزینه های مناسبی 

در این راستا .مکانهای مناسب جهت استقرار موقت  و اضطراری جمعیت حادثه دیده در محدوده و اطراف بافت فرسوده  انتخاب-

فضاهای باز حاشیه غربی محله پشت بازار در دامنه کوه،پارك مرکز شهر،پارك شریعتی، پارك بهشت و فضاهای باز شرق محله پشته 

 .اضطراری جمعیت حادثه دیده پیشنهاد می شوند از گزینه های مناسب جهت استقرار موقت  و
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 :  مراجع

فصلنامه مطالعات و  شهرزنجان ،: ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله نمونه موردی ( 923 )احدنژاد روشتی ، محسن  -

 ، اصفهان  923 پژوهش های شهری ومنطقه ای ،سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 

نقش عوامل موثر در آسیب پذیری کالبدی شهر جهرم در برابر ( 923 )احمدیانی  محمدی ، جمال ، صحرائیان ، زهرا ، خسروی ، فرامرز  -

 923 ، تابستان (  4 شماره ) جلد  زلزله ، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،

مدل سازی مکانی برای کاهش خسارات های بحران زلزله ، اولین همایش ( 923 )اردالن ، علیرضا ، فروتن ، احسان وآقا محمدی حسین  -

 مقابله با سوانح طبیعی ، پردیس فنی دانشگاه تهران 

یابی آسیب پذیری شهر بارویکرد پدافند شهر با رویکرد پدافند غیر عامل با ارز( 933 )اسماعیلی شاهرخت ، مسلم ، تقوایی ، علی اکبر  -

 تهران  933 پاییز وزمستان  22استفاده از روش دلفی ، نمونه موردی ، شهر بیرجند ، فصلنامه مدیریت شهری ، شماره 

 تشارات مسعی ، تهران ژئومورفولوژی ، چاپ اول ، ان(  )جغرافیای طبیعی شهر ( 942 )اصغری مقدم ، محمد رضا  -

 ، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن   3 مسکن حداقل ،وزارت مسکن و شهرسازی ، چاپ دوم ، شماره ( 943 )اهری و همکاران  -

مماری وطراحی شهری در ایران معاونت غیر عامل قرارگاه پدافند غیر عامل  –پدافند غیر عامل   نشریه شماره (  92 )بوالحسن ، عبداله  -

 قرار گاه پدافند هوایی خاتم االنبیا 

ری در برابر زلزله ، مجموعه مقاالت بررسی موانع ، محدودیت ها و تقابلها در زمینه اجرای معیارهای کاهش آسیب پذی(  94 )پرتوی ، پروین  -

 دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله ، جلد دوم ، انتشارات وزارت آموزش عالی 

در شهر سقز در رویکرد (( پدافند غیر عامل ))بررسی وتحلیل تمهیدات ( 923 )پریزادی طاهر ، حسین امینی ، حسن ، شهریاری ،مهدی   -

 ، تهران  923 پاییز و زمستان  27فصلنامه مدیریت شهری ، شماره  تحلیلی ، دو

 ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی به مطالعه روی روستاهای شهرستان خرم( 933 )پور طاهری و همکاران  -

   ،سال  9بیداستان فارس فصلنامه روستا وتوسعه شماره 

 برنامه ریزی مسکن ، انتشارات سمت ، تهران ( 943 )پور محمدی ، محمد رضا  -

آسیب پذیری شهرهای ایران در برابر زلزله ونقش مشارکت محله ای در امداد رسانی (  924 )پور محمدی ، محمد رضا ، مصیب زاده ، علی  -

 924 آنها ،مجله جغرافیا وتوسعه، پاییز وزمستان 
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به بررسی آسیب پذیری کاربری های شهری ودر مسیر راه پیمایی با رویکرد پدافند غیر ( 933 )تقوایی ،مسعود ، جوزی خمسلویی ، علی  -

 7 کالن شهر اصفهان، فصل نامه آمایش محیط شماره : عامل مطالعه مودی 

ی عمران ، شرکت مادر تخصص 2ارزیابی مجدد کیفیت محله های تاریخی شهر ، مجله هفت شهر شماره ( 943 )تیزدل ، اسیتون وهمکاران  -

 وبهسازی شهری ایران ، تهران 

 چهار گفتار در باب پدافند غیرعامل ،چاپ اول ، سازمان پدافند غیر عامل کشور (  93 )جاللی ، فراهانی ، غالمرضا  -

 ،تهران   7ره مداخله در بافت های قدیمی و فرسوده شهری ، ماهنامه شهرداریها ، سازمان شهرداریهای کشور ،شما( 929 )جوادی ، اردشیر  -

، ( ع)، دانشگاه جامع امام حسین   GISآسیب پذیری شهری و ( 923 )حبیبی ، کیومرث ، سرکارگراردکانی ، علی و نظری عدلی ، سعید  -

 چاپ اول 

خطرات زلزله نقش برنامه ریزی کالبدی در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر (  922 )حبیبی ، کیومرث ، شیعه ، اسماعیل ، ترابی ،کمال  -

 ، تهران  922 ، پاییز وزمستان  9، آرمانشهر ، شماره 

نقش برنامه ریزی کالبدی در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله ،آرمانشهر ( 922 )حبیبی ، کیومرث ، شیعه اسماعیل و ترابی ، کمال  -

 922 ، پاییز وزمستان  9، شماره 

،  GISساختمان موثر در آسیب پذیری بافت کهن شهری زنجان با استفاده از  –عوامل سازه ای  تعیین( 924 )حبیبی ، محسن ودیگران  -

 ، تهران  924 بهار  9نشریه هنرهای زیبا ، شماره 

منظر پدافند غیرعامل وتوسعه پایدار شهری با تاکید برکاربری های تهدید پذیر کالنشهر تبریز از (  93 )حسین زاده دلیر ، کریم و همکاران  -

  93 ، زمستان  3جنگ ، نشریه جغرافیا و پایداری محیط ، سال دوم ، شماره 

ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامه ریزی پدافند غیر عامل ،نشریه ( 923 )حسینی امینی ، حسن ، اسدی ،صالح ، برنافر مهدی  -

 923 ، پاییز  2 ، شماره  3 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ، جلد 

کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای ، چاپ اول ، انتشارات علم ( 923 )حکمت نیا ، حسن ، موسوی ، میرنجف  -

 نوین 

تحلیل ریسک ناشی از معیارهای غیر قابل و پیش بینی براساس روش منطق (  93 )دزفولی نژاد ، مهدی ، سلحشور، جمشید ومعاضد هادی  -

  93 ، تابستان  2ازی ، مجله علوم وفناوری های پدافند غیر عامل ، سال سوم ، شماره ف

 مدیریت بحران ، چاپ اول ، یادآوران ( 933 )رضایی ، علی اکبر ، بختیاری ، مریم  -

ان ، فصل نامه جغرافیایی بررسی مخاطرات طبیعی شهرستان خمین با تاکید بر زلزله و مدیریت بحر( 923 )رنجبر ، محسن ، بیات ، سارا  -

 923 ،تابستان   چشم انداز زاگرس ، سال دوم ، شماره 

رول ، اسیتون ،دیکن ، مارك وسیمز ، مارتین ، توسعه پایدار شهری ، چارچوب وپیش نویس های ارزیابی محیط زیست ، ترجمه  ضرابی ،  -

 چاپ اول انتشارات علم آفرین ، اصفهان (  93 )اصغر ودیگران 
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توان های محیطی ایران ، وزارت مسکن وشهر سازی ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ، ( 943 )نمایی ، محمد تقی ره -

 تهران 

شهرداری تهران ،    مورد مطاله ، منطقه )بررسی آسیب پذیری بافتهای شهری در برابر زلزله ( 923 )زیاری ، کرامت ، داراب خانی ، رسول  -

 3 امه تحقیقات جغرافیایی ، شماره فصلن

 مکتب ها ، نظریه ها ومدلهای برنامه و برنامه ریزی منطقه ای ، چاپ سوم ، موسسه انتشارات دانشگاه تهران ( 922 )زیاری ، کرامت اله ،  -

شهرداری تهران ، فصلنامه    منطقه  مورد مطالعه)زیاری ،کرامت ، داراب خانی ، رسول ، بررسی آسیب پذیری با فتهای شهری در برابر زلزله  -

  33تحقیقات جغرافیایی ، شماره 

 کاربری زمین شهری ، کتاب سبز ، جلددوم ،مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری ، چاپ دوم ( 944 )سعید نیا ، احمد ،  -

، موسسه چاپ و ( ع)گاه جامع امام حسین مبانی مدیریت پروژه های عمرانی ، شهری و بحران ، چاپ اول دانش( 927 )سواد کوهی ، ساسان  -

 انتشارات 

نمونه مورد کاوی از کشور ایران ، دانشگاه جامع    تحلیل فضاهای شهری برا ساس اصول پدافند غیر عامل ( 932 )سواد کوهی ، ساسان  -

 موسسه چاپ وانتشارات ( ع)امام حسین 

 چاپ یازدهم ، انتشارات گیتاشناسی ( جلد اول )اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ( 922 )شکوین ، حسین  -

 چاپ چهارم ، انتشارات گیتاشناسی ( جلد دوم)اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ( 927 )شکویی حسین ،  -

یابی توسعه پایدار شهری کالن شهر شیراز ، فصل نامه جغرافیایی چشم انداز ارز( 922 )شیخ االسالم ، علیرضا ، کریمی ،ببراز ، اقبالی ،رضا ،  -

 ، بروجرد 922 ، زمستان  2زاگرس ، سال اول شماره 

 انتشارات سازمان شهرداریهای کشور ، تهران (زلزله وسیل )مدیریت بحران در نواحی شهری( 922 )عبدالهی ، مجید  -

ی بر نظریه های برنامه ریزی باتاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری ،مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه در آمد( 924 )عبدی دانش پور ، زهره  -

 شهید بهشتی  

اولویت بندی عوامل موثر درمدیریت بحران شهری در برابر بالیای طبیعی ( 933 )عزیز پور ، ملکه ، زنگی آبادی ، علی ، اسماعیلیان ، زهرا  -

  933 ، پاییز  9 ، شماره  22مجله جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی ، سال ( رتبط با بحران شهر اصفهان مطالعه موردی سازمانهای م)

مالحظات شهرسازی در بخش آسیب پذیری شهرها از زلزله ، مطالعه موردی منطقه فرحزاد ( 927 )عزیزی ، محمد مهدی ،اکبری ، رضا  -

 ، تهران  924 ، تابستان   9تهران ، نشریه هنرهای زیبا شماره 

در کاهش آسیب پذیری ( کاربری زمین )کاربرد روش های برنامه ریزی شهری ( 933 )عسگری ، علی ، پرهیزکار ، اکبر ، قدیری ، علی  -

 ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی4 خطرات زلزله ، مطالعه موردی منطقه 

موسسه آموزش (  92 )تحقیقی مدیریت امداد و نجات ، اسفند  –ارزیابی رویکرد نظری درمدیریت همایش علمی ( 929 )عنبری ، موسی  -

 کاربردی هالل احمر ایران وابسته به جمعیت هالل احمر ایران  -عالی علمی 

 جغرافیا وشهرشناسی ، چاپ چهارم ، انتشارات دانشگاه تبریز ( 943 )فرید ، یداله ،  -
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فاز یک شهرك : ریزی مقابله با زلزله در مجموعه های مسکونی شهری نمونه مطالعاتی  برنامه( 933 )فالحی ، علیرضا ، خدابنده لو ، آزاده  -

 ، دانشگاه هنر  933 اکباتان ، فصلنامه معماری وشهرسازی شماره هشتم ، بهار و تابستان ، 

حیه ای شماره هشتم ، بهار و شاخص های توسعه پایدار شهری ، مجله جغرافیا و توسعه نا( 923 )قرخلو ، مهدی ، حسینی ، سید هادی ،  -

 ، دانشگاه تهران  923 تابستان ، 

تحلیل ساختارهای شهریار و راهبردهای پدافند غیر عامل ، فصلنامه جغرافیا ( 933 )کامران حسن ، حسینی امینی ، پریزادی، طاهر ،  -

 ،تهران  933 ، پاییز  93سال نهم شماره ( پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران  –فصلنامه علمی )

تحلیل و ارائه الگوهای مدیریت در سوانح شهری ناشی از مخاطرات زیست محیطی ،مورد مطالعه منطقه در تهران ، ( 922 )گیوه چی، سعید  -

 پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران 

ارزیابی میزان آسیب پذیری سکونتگاه های شهری در برابر زلزله ، (  93 )مافی عزت اهلل ، داوری نژاد مقدم ، مسعود ، مبهوت، محمد رضا  -

 اولین همایش ملی مدیریت بحران 

 آشنایی با پدافند غیر عامل ،چاپ شانزدهم انتشارات علم آفرین ، اصفهان (  93 )محمود زاده ، امیر ، پیراسته ،سعید  -

 آشنایی با مفاهیم مدیریت بحران ، انتشارات علم آفرین ، اصفهان (   93 )ه محمود زاده ،امیر ، پیراسته ،سعید و ایرانپور ، آزاد -

برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن در شهرسازی ایران ، نمونه موردی کالن شهر تهران ، چاپ اول ، شرکت (  92 )مرادی مسیحی ، واراز  -

 پردازش و برنامه ریزی شهری ، تهران 

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله با تاکید برامکان اسکان (933 )اران موسوی ، سید عارف و همک -

 933 اضطراری و موقت در ماهدشت، فصلنامه مدیریت شهری ، پاییز وزمستان 

سومین کنفرانس بین المللی برنامه  اهمیت پدافند غیرعامل در مدیریت بحران پدیده زلزله ،( 932 )مهدی کربالیی ، زینب ، خسروی پور  -

 ریزی ومدیریت محیط زیست دانشگاه تهران 

 ، مشهد ، انتشارات قدس رضوی   زلزله ، شهرها وگسل ها ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی سال نوزدهم ، شماره (  92 )نگارش ،حسین  -

ابی و تحلیل مکانی کارآیی شبکه های ارتباطی محلی پس از زمین لرزه ارزی( 933 )نورایی ، همایون ، رضایی ، ناصر ، عباسپور ، رحیم علی  -

 ، تهران  9از منظر پدافند غیر عامل ، مجله علوم و فناوری های پدافند غیر عامل ، سال دوم ، شماره 

ران ، مجله پیام ایمن جایگاه ساختار وبافت شهری در کاهش آسیب پذیری پس از زلزله در چرخه مدیریت بح( 933 )هاشمی ، سید مناف  -

  9،شماره 

 فرهنگ توصیفی پدافند غیرعامل ، چاپ اول ، نشر علم آفرین ، اصفهان (  93 )هاشمی فشارکی ، سید جواد ، محمود زاده ،امیر  -

 ترقبه هجرتی ، عباس ، رفیعیان ، مجتبی ، بررسی تطبیق سیاست های پیشگیری کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر م -

مرکز مطالعات و تحقیقات ( تجربیات جهانی وجایگاه آن در ایران )برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری ( 922 )مهدیزاده ، جواد و دیگران -

 شهرسازی و معماری ایران چاپ دوم ، تهران 
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