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 چکیده:
 از پیش وضعیت به را نها آ سریع شتبازگ بحران، وقوع صورت در که هستند شرایطی به یابی دست برای تالش در جوامع امروزه

 اتفاق بالیای شود. می خاصی کید تأ پذیری آسیب جای به آوری تاب به اخیر های سال رو در این از سازد. فراهم عادی( یا )اولیه بحران

اند. یافته نیز افزایش هاکریس و شده پذیرترآسیب ایفزاینده صورت به افراد و که جوامع است موضوع این بیانگر اخیر سالیان در افتاده

های غیررسمی از اهمیت افزایش آسیب پذیری شهرها باعث خسارات و تلفات جانی و مالی زیادی می شود این موضوع در سکونتگاه

گیری این سکونتگاهها از درجه و شدت آسیب پذیری بیشتری برخوردار های ساخت و شکلبیشتری برخوردار است با توجه به ویژگی

و طراحی ریزی شهری)برنامه ریزی کالبدی(عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه کاش آسیب پذیری در برابر بالیا، به ضرورتبنابراین  د.هستن

ریزی و طراحی شهری  ها و صدمات بطور مستقیم و غیرمستقیم به وضعیت نامطلوب برنامه بررسی میزان آسیب شهری محسوب می گردد.

پذیری شهرها را در برابر زلزله به میزان زیادی  آسیب و برنامه ریزی شهری توان با اصالح وضعیت شهرسازی می لذا. شود آنها مربوط می

 نه  صرفا مانند ایران توسعه درحال کشورهای شهرهای در غیررسمی اسکان از طرفی مسئله. آور ساختوشهرها را تاب کاهش داد

هدف  .است گزینی ازسکونت نوع این وبهبود کنترل جهت در شهری مدیریت و ریزی هبرنام ضعف از ناشی بلکه شهرنشینی رشد درماهیت

 تاکید بر شاخص های کالبدیدر خطر بالیا با های غیر رسمی سکونتگاه آوریارتقای تابدر اله بررسی نقش برنامه ریزی شهری این مق

تحلیلی و از نوع کاربردی می -توصیفیروش ش به کار رفته . روددرمی باشد و محله نایسر سنندج به عنوان نمونه موردی بررسی می گ

)تراکم جمعیت، های برنامه ریزی باشد. ابتدا شاخص باشد و ابزار گردآوری داده ها اسناد کتابخانه ای و میدانی و استفاده از پرسشنامه می

تراکم ساختمانی، عمر و نوع مصالح و قع در آن،شبکه های ارتباطی، همجواری بین کاربری ها، میزان سازگاری بین زمین با کاربری وا

با فرمول خانوار که به صورت تصادفی  372پرسشنامه ها بین  در قالب پرسشنامه طراحی شده و ( فضاهای بازمساحت قطعات مسکونی، 

انگین ها و آزمون فریدمن رتبه مقایسه می spss سپس با استفاده از نرم افزارتوزیع شده.  ندنمونه گرفته شدخانوار  هزار12کوکران از بین

های کالبدی توسط متخصصین شهری امتیاز دهی شدند و وزن نهایی آنها با در مرحله بعد همین شاخص تاب آوری آنها مشخص گردید.

دهد شاخص های کالبدی در سطح سکونتگاه تعیین گردید.  یافته های تحقیق نشان می AHP استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

نایسر همگی در حد آسیب پذیر می باشند و هیچکدام تاب آور نیستند و دسترسی به فضای باز و همجواری کاربری ها و شبکه  میسغیرر

معابر ناکارآمد دارای بیشترین آسیب پذیری می باشند و پایین ترین رتبه تاب اوری را دارند. و از طرفی بر اساس نظر متخصصین برنامه 

دهد برنامه ریزی شهری به سمت برنامه ریزی تاب آور با نتیجه حاصل از تحقیق نشان میین اهمیت می باشند. ریزی شهری دارای بیشتر

-باپیش برود به ویژه در سکونت گاههای غیررسمی و طرح هایی که برای ساماندهی و توانمند کردن آنها می باشد باید شاخص های ت

 کند.آوری و برنامه ریزی کردن در مواجه با خطرات خسارات کاهش پیدا نمیتن تاباوری در آنها لحاظ گردد. چون بدون در نظر گرف

که امادگی به عنوان بخشی از برنامه ریزی باشد.  بود خواهد آور تاب زمانی شهرها و سکونتگاههای غیررسمی به عنوان نقاط آسیب پذیر

 .اد رسانی به هنگام وقوع و چه بازسازیبرنامه ریزی قبلی چه برای پیشگیری از بروز فاجعه و چه برای امد
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 مقدمه-1

 سازمان بینی با پیش . مطابق(Dutta‚2012‚2)هستند شدن شهری حال در ای فزاینده طور به کشورها جهان، سرتاسر در

 (. اینjha et al‚ 2012: viiکنند) زندگی شهرها در جهان جمعیت درصد 80 حدود 2050 سال تا رود می الاحتم ملل

 ‚León and Marchشد) خواهند بدل بالیایاحتمالی از بسیاری اصلی مکان به شهری مناطق که است معنا این به مسئله

 موارد به توان می گرددمی شهری نواحی در بالیا د خطرش خواهند احتمال افزایش به منجر که عواملی جمله از (.251 :2014

 های سکونتگاه سریع ی توسعه فقر، ها، دارایی و اموال تمرکز نشده، ریزی شهری برنامه ی توسعه جمعیت، رشد کرد: اشاره زیر

 و ها یرساختز عملکرد تضمین برای توانایی عدم اکوسیستم، فرسایش نشینی، آپارتمان جمعیتی مناطق سرریز غیررسمی،

های گیری سکونتگاهشکل(. León andMarch‚2014:251‚UNISDR‚2010:8نظارت) فقدان و ضعیف شهری مدیریت

این نواحی به دلیل  غیررسمی در درون یا مجاور شهرهای بزرگ یکی از نتایج شهرنشینی معاصر و شهری شدن فقر است.

داردهای قابل قبول زیستی بی بهره بوده و عمدتا فاقد نظام شکل سرعت پیدایش و نبود نظارت دستگاههای اجرایی ازاستان

پذیری آسیب به توجه رهیافت، این در .آیند یافته و مطلوب سکونتی هستندکه در پاسخگویی به نیاز سرپناه فقرا به وجود می

 . است کنکاش قابل لرزه، از حوادث و مخاطرات بویژه زمین ناشی پذیریِ آسیب شکل مشهودترین عنوان به سکونتگاه کالبدی

بویژه سکونتگاههای غیررسمی به عنوان شهرها کالبدی محیط پذیری سطح انعطاف بردن باال و پذیریآسیب میزان تقلیل

 سطح بهبودبخشی و همچنین ارتقا بازتوانی، زمان رساندن حداقل به نیز و سوانح بروز ناشی از تنشهای برابر در پذیرنقاط آسیب

برنامه  در بایست می است که عواملی مهمترین جمله از سانحه، برابر در شهرها آور ساختنتاب کلی، طور به و افراد زندگی

 شده معرفی اصلی کیفیت دو وارده، دارای بحرانهای برابر در شهرها آوریتاب این، بر افزون .گیرد قرار توجه مورد شهرها ریزی

 بحران زمان در پذیریتطبیق دوم، شود؛ ومی بحران از غیر زمان و عادی شرایط در عملکردها که شامل ذاتی کیفیت اول، است.

 هایسیستم و هازیرساخت شهرها مانند کالبدی هایسیستم در تواندمی که سانحه، به هنگام پاسخگویی در پذیریانعطاف و

برنامه  در اصلی کیفیت دو بکارگیری این این،بنابر گیرد. قرار استفاده مورد سازمانها و مانند موسسات اقتصادی یا و اجتماعی

 مفهوم تاب آوری در .(Cutter et al., 2008،1-5)گردد سوانح برابر در آنها آوریافزایش تاب عوامل از تواندمی شهرها ریزی

 معرفی ژیاکولو توصیفی در اصطالح یک عنوان شود( به می یاد آوری تاب پدر عنوان به وی از )که 1هالینگ توسط 1973 سال

 علمی های زمینه بر و گرفته استفاده قرار مورد ای طورگسترده به بعد به زمان آن از ( وKärrholm et al‚2014:121 )گردید

 and March‚2014:251   (Leónاست) گذاشته تاثیر اکولوژی و روانشناسی بالیا، مدیریت مانند مختلفی

 این(. Mayunga‚ 2007: 3کرد) مطرح و مخاطرات بالیا حوزه در را وریآ تاب مفهوم که بود فردی (نخستین1981)2تایمرمن

 شده کارگرفته به وسیعی طور به 2015-2005 دوره سالهای برای 3هیوگو کاری چهارچوب پذیرش از پس مفهوم

 خطر کاهش برای سندای چارچوب ملل جهانی سازمان کنفرانس سومین درهمچنین (.Usamah et al‚ 2014:179است)

 را هیوگو اقدام چارچوب تحت نفعان ذی و سایر ایاالت وسیله به کار تداوم که شده تدوین عناصری پایه بر (2030-2015)یا بال

 برابر در جوامع و ملل آوری تاب چارچوب هیوگو با عنوان ایجاد اجرای بازبینی و ارزیابی تکمیل بر ادامه روندنموده و  تضمین

 رویکردی عنوان به آوری تاب مفهوم با ارتباط در علمی کارهای و مطالعات تعداد افزایش شاهد روز به روز لذا .بالیا تاکید داشت

 هستیم. بالیا و بحران در مدیریت جدید

 و شده پذیرترآسیب های فزایند صورت به افراد و که جوامع است موضوع این بیانگر اخیر سالیان در افتاده اتفاق بالیای

. افزایش آسیب پذیری شهرها باعث خسارات و تلفات جانی و مالی زیادی می شود این موضوع در اندفتهیا نیز افزایش هاریسک

                                                           
1-Holling  

2- Timmerman 

3- Hyogo Framework for Action  



از گیری این سکونتگاهها های ساخت و شکلهای غیررسمی از اهمیت بیشتری برخوردار است با توجه به ویژگیسکونتگاه

 درجه و شدت آسیب پذیری بیشتری برخوردار هستند.

 شده، زیرزمینی و طبیعی ثروتهای و منابع آن از مندیبهره موجب آنکه علیرغم ایران کشور جغرافیایی از طرفی موقعیت

 نیز زلزله یعنی طبیعی هایترین پدیدهبینیپیش غیرقابل حال عین در و ترینمخرب از یکی در معرض آن گرفتن قرار سبب

 تغییرات ابتدا دچار از شهری هایریزی برنامه اخیراً و اجتماعی سیاسی، طبیعی، خاص شرایط تبع به سنندج شهرهست. 

کشاورزی اطراف شهر و تبدیل به سکونتگاه و مقصد مهاجران روستایی و طبقه  هایزمین و روستاها و الحاق کالبدی و فضایی

های سکونتگاه نایسر یکی از این کم درآمد شهری و پیدایش سکونتگاههای غیررسمی و در واقع رشد نامتوازن شهر شده است.

 باوز ربهروزکه  ستا جسنندشهر  سمیرغیر هایهسکونتگا ترین پرجمعیتاز  یکی باشد که غیررسمی و حاشیه ای شهر می

هزار 20هکتار مساحت است که  348هزار نفر جمعیت و  ۶0دارای  ت وسا مواجه شهراز  بخش ینا به مهاجرجمعیت  یشافزا

  .(2،1393رداری منطقه شه)واحد مسکونی در آن وجود دارد

 سوانح و حوادث برابر در ها و سکونتگاههای غیررسمی به عنوان نقاط آسیب پذیر شهرشهر با توجه به خطرپذیری

نقش برنامه ریزی شهری در ارتقای تاب آوری  بررسی به پژوهش اینهدف  این اساس بر اخیر. هایدهه غیرمترقبه در

هدف بررسی کالبدی به دنبال  آوریتاب مؤثر بر عوامل و هاشاخصبا شناسایی  ازد،پردمیسکونتگاههای غیررسمی در خطر 

  می باشیم. پژوهش

 مبانی نظری  -2

 عقب به خیزش یا جهش صورت به که دارد(Resalireالتین) یواژه ( ریشه درResilienceآوری) تاب ی واژهآوری: تاب

1)خطر کاهش المللی بین استراتژی(. Gunderson‚2010:19گردد)ترجمه می
UNISDRبرابر در آوریتاب جامع تعریفی( در 

 جذب، مقاومت، برای خطر معرض در اجتماع یا جامعه سیستم، یک توانایی :کندمی معرفی گونه این را طبیعیمخاطرات 

 کارکرد و ساختارها مترمی و حفاظت طریق از جمله از موقع؛ به و آمد کار طرزی به (خطر) مخاطره یک اثرات از بهبود و تطبیق

 ارتباط بحران مدیریت های فاز و مراحل تمام با راحتی به که است مفهومی آوری تاب حقیقت در .خود اساسی و ضروری های

 یک توانایی گیری اندازه برای که داندمی اصطالالحی را شهری آوریتاب(2004)2(.گادسچالک1:1388ایزدخواه،) کند می پیدا

 از بهبود و گذاشتن سر پشت بینی، پیش برای پیش از آور تاب هایشهر حقیقت در رود؛ می کار به بال یک از بهبود برای شهر

 تحت عملکرد و بقا به قادر شهری چنین در اجتماعی و فیزیکی های سیستم و اند شده طراحی فنی یا طبیعی خطرات تاثیرات

 تناسب لذا هستند، اجتماعی و فیزیکی اجزای این برای بستری راضیا کاربری الگوهای آنجاکه از. هستند بحرانی و فشار شرایط

 تاب نتیجه در و اجزا این آوری تاب حفظ در مهمی نقش ها آن طراحی در طبیعی مخاطرات به توجه و مخاطرات با ها الگو این

 .داشت خواهد شهر کل آوری

 

 

 

 

                                                           
1- UNISDR: United Nation International Strategy for Disaster Reduction  

2- Godsghalk  



 آوریتاب هایتعریف(1جدول)

Holing, 1973  برای جذب تغییرات، در حالی که هنوز مقاومت قبلی را دارد.معیاری از توانایی 

Pimm, 1984 باز گشت یک سیستم به حالت اولیه بعد از نابسامانی 

Adger, 2000 
قدرت گروهها و جوامع برای انطباق با فشارهای خارجی و تخریب هایی است که در نتیجه 

 تغییرات اجتماعی، سیاسی و... به وجود می آید.

Carpenter et al., 2001 

میزان تخریب و زیانی که سیستم قادر است جذب کند بدون آنکه از حالت تعادل خارج -1

میزان توانایی -3میزان توانایی سیستم برای سازمان دهی و تجدید خود در شرایط مختلف-2شود؛

 سیستم در ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیری و تقویت سازکاری با شرایط

UN/ ISDR, 2002 
ای که بتواند سطح قابل پذیرشی را در ایجاد ظرفیت جامعه برای مقاومت بیشتر در برابر تغییرگونه

 ساختار به دست آورد.

Manyena, 2006 
آوری در برابر سوانح را می توان ظرفیت ذاتی سیستم، اجتماع یا جامعه دانست. این تعریف تاب

 تجربه هاست. دارای نتایجی برای کاهش خطرهای سوانح و توسعه

Bruneau et al., 2003 
احتمال یک شوک، کنترل شوک در صورت رخداد)کاهش ناگهانی  توانایی سیستم در کاهش

 عملکرد(و باز یابی سریع پس از شوک)بازسازی عملکرد نرما(

Davis, 2006 

های توانایی جوامع، سیستم های فیزیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ساختمان ها و سکونتگاه

ها و فشارها که بتواند به طور ها و تحمل ایستادگی در برابر خطرهای به وجودآمده از تنشآن

 سریعی به عقب برگشت کرده، تهدیدهای  آنی را بپذیرد و با آن رویارویی کنند.

 (1389منبع:رفیعیان و همکاران)

 مطالعات انجام شده  -2-2

 به توان می اند داشته آن های مشخصه و ابعاد آوری و تعییین تاب مفهوم بچهارچو تعیین در سعی که مطالعاتی جمله از

1بالیا برابر در مکانی آوری تاب نظری چهارچوب
DROP(Cutter et al‚ 2008چهارچوب ،) نظریR4(Bruneau et 

al‚2003بالیای برابر در اجتماعی آوری تاب ( و چهارچوب (طبیعیMaguire and Hagan‚2007اشاره کرد. ه)برخی مچنین 

 به ای مطالعه در (2014مارچ) و لئون مثال عنوان به اند داشته آوری تاب گیری اندازه در سعی کاربردی رویکردی با مطالعات

سناریوی  برمبنای ابتدا منظور بدین اند. پرداخته سونامی برابر در سریع آوری تاب ایجاد در شهری نقش مورفولوژی بررسی

 ها آن شناسایی کردند. را تخلیه مختلف ی پهنه 9 نهایت در و تعیین را گرفتگی سیل احتمالی ینواح مشخص ایلرزه زمین

 یا عمودی تجمع بهبود فضاهای یا و ( ایجاد 1اند. کرده مطرح گروه سه در را شهری مورفولوژی بهبود برای ضروری اقدامات

 برای نهایت در پیشنهادی. مسیرهای ایمن در تخلیه یاحتمال موانع مدیریت ( 3و معابر شبکه وضعیت بهبود (2ایمن؛ افقی

 اند. محورکرده عامل کامپیوتری مدل یک تهیه به آوری اقدام تاب افزایش در شده مطرح اصالحات اثرات سازی کمی و تعیین

 است. ادیپیشنه اصالحات اثر در تخلیه سرعت افزایش و شوندگان امنیت تخلیه چشمگیر افزایش از حاکی مطالعه این نتایج

 در زنان پذیری آسیب و آوری تاب بررسی به ای مطالعه در آوری تاب موضوع به اجتماعی بارویکردی (2013همکاران) و آجیباد

 از زن 3۶با (مصاحبه1است شده آوری جمع مرحله 2 در تحقیق این موردنیاز هایداده اند. پرداخته شهری های برابر سیالب

 453 توزیع با قوع سیالب و از بعد پیمایش یک (اجرای2 سیالب از پیش زنان عقاید درک منظور به مختلف های گروه

آزمون  اجرای با شده آوری جمع های ارزیابی داده بعد ی مرحله در . سیالب هنگام در زنان تجربیات درک منظور به پرسشنامه

t آزمو و Chi-Square افزار نرم در spss عامل برای سیالب وقوع از پیش زنان اکثر که تاس این  از حاکی نتایج شد. انجام 

 هایپیمایش نتایج که است درحالی این اند. نبوده قائل نقشی هیچ یا بوده و قائل پذیری آسیب میزان در اندک نقشی جنسیت
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 ایگاهپ جغرافیایی، مکان عوامل بین متقاطع جداول تهیه همچنین ساخت. آشکار را های جنسیتیتفاوت سیالب وقوع از بعد

 در میان بلکه است متفاوت مردان و زنان بین پذیری آسیب میزان تنها نه که کرد مشخص درآمد سطح و اقتصادی - ی اجتماع

 ساختارهای تبیین ای به مطالعه در نیز (1393بدری) و زاده رمضان دارد. وجود آشکاری تفاوت نیز متفاوت های پایگاه با زنان

 پرداخته کالالردشت سردآبرود و کیله تنکابن چشمه ی حوضه در سیالب برابر در محلی جوامع آوری تاب اقتصادی و اجتماعی

 نهادی، اقتصادی، ابعاد از موجود روستای 1۶ روستا از9 ساکنان اجتماعی و فردی آوری تاب بررسی به محققین این اند.

 شیوه به نمونه انتخاب از بعد مطالعه این در اند. تهپرداخ فرهنگی -اجتماعی محلی، اجتماع توانایی و سرمایه فردی، زیرساختی،

 آوری جمع های داده بعد ی مرحله در است. شده استفاده پرسشنامه ابزار از نیاز های مورد داده آوری جمع ر منظو به تصادفی

 ابعاد میان از که ستا این از حاکی نتایج گشت. تحلیل مناسب آماری های آزمون اجرای و spss افزار از نرم استفاده با شده

 .دارد حوضه ساکنین دو وری آ تاب بهبود و ارتقا در را تاثیر بیشترین فردی عوامل سپس و نهادی - مدیریتی عوامل مختلف

 آوری سوانحهای استفاده شده برای ایجاد شاخص تابابعاد و شاخص(2جدول)

 هاشاخص تعریف ابعاد

ی
ماع

جت
ا

 

نش مثبت نشان از تفاوت ظرفیت اجتماعی، در واک

دادن، انطباق با تغییرات و حفظ رفتار سازگارانه و 

 آید.بازیابی یافتن از سوانح به دست می

آگاهی، دانش، نگرش سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی، ارزش 

ای، سالمتی و رفاه، های جامعه، درک محلی از خطر، خدمات مشاوره

، دلبستگی به یژهکیفیت زندگی، سن، دسترسی، زبان، نیازهای و

 مکان، تمایل به حفظ معیارهای فرهنگی

ی
اد

ص
اقت

 

واکنش و سازگاری افراد و جوامع به طوری که آن ها 

های بالقوه ناشی از سوانح را قادر به کاهش خسارت

 سازد.

ها و توانایی ها، ظرفیت بیا توانایی جبران خسارتمیزان خسارت

سترسی به خدمات برگشت به شرایط شغلی و درآمدی مناسب، د

های اقتصادی بعد از مالی، پس انداز، بیمه، احیای دوباره فعالیت

 سانحه. 

ی
اد

نه
 

های مرتبط با تقلیل خطر، برنامه ریزی حاوی ویژگی

و تجربه سوانح قبلی است و به وسیله ظرفیت جوامع 

برای کاهش خطر، اشتغال افراد محلی در تقلیل خطر 

 گیردتاثیر می

، روابط و عملکرد نهادها، ویژگی های فیزیکی نهادها بستر،زیرساخت

نظیرتعداد نهادهای محلی، دسترسی به اطالعات نیروهای آموزش 

دیده و داوطلب، قوانین و مقررات، نحوه مدیریت یا واکنش به سوانح 

 مثل ساختار سازمانی، ظرفیت، رهبری.
ی

بد
کال

- ی
یط

مح
 

ز سانحه ارزیابی واکنش جامعه و ظرفیت بازیابی بعد ا

ه، واحدهای مسکونی و زیرساختی مثل مانند پناهگاه

-ها و وابستگی آن ها به زیرساختخطوط لوله، جاده

 های دیگر

خطوط لوله، شبکه حمل و نقل، کاربری زمین، طرفیت پناهگاه، نوع 

ها، فضاهای مسکن،  کیفیت و قدمت بنا، مالکیت و ارتفاع ساختمان

شده، دسترسی، ویژگی های  باز و سبز، تراکم محیط ساخته

 جغرافیایی.

 (1389منبع:رفیعیان و همکاران)

 

 برنامه ریزی با رویکرد تاب آوری سکونت گاههای غیررسمی-2-3

نیستند؛   آور تاب سوانح برابر در پذیر، آسیب شهرهای و که جوامع گرفت نتیجه توانمی شد، بیان مطالبی که به توجه با

راحی شهری باید کاربری های شهری را به گونه ای جانمایی کند که این کاربری ها اوال به صورت بنابراین برنامه ریزی و ط

سکونت گاههای ایمن در برابر حوادث طبیعی عمل نماید، ثانیا شرایط الزم را برای اجرای هر چه بهتر طرح مدیریت بحران 

های کالبدی، اختالالت عملکردی و تلفات جانی ال شامل آسیبتسهیل نماید. چرا که اثرات زیانبار حادث شده بر اثر زلزله معمو

می باشد و الزم است تا جهت کاهش خطرات، آسیب ها و فراهم نمودن زمینه ی ایجاد آمادگی های الزم در مردم جهت 

ناسب زمین های ریزی و اقدام نمود. وضعیت بد استقرار عناصر کالبدی و کاربری های نامرویارویی با این گونه بالیا برنامه

شهری، شبکه ارتباطی ناکارآمدسهر و بافت شهری فشرده، تراکم شهری باال، وضعیت بد استقرار تاسیسات زیر بنایی شهر و 



کمبود و توزیع نامناسب فضاهای باز شهری و مواردی از ین قبیل نقش اساسی در افزایش میزان آسیب های وارده به شهرها 

ای و غیررسمی بیشتر از سایر دار شهری و سکونتگاههای حاشیههای مساله(. بافت 1384:20،در برابر زلزله دارند)موسوی

و  های ناشی از خطر بالیا قرار دارند. امروزه معلوم شده که بهبود محیط کالبدی شهرهاهای شهری در معرض آسیببافت

حبیب در مقاله نقش فرم شهر در به  (.1375بستگی دارد)بحرینی و همکاران،  به بهبود وضعیت جامعه کاهش آسیب پذیری

در واقع اگر بخواهیم انواع برنامه ریزی را با توجه کیفیت زندگی دارد ( بیان می1371حداقل رساندن خطرات ناشی از زلزله)

مه ریزی مردم بررسی کنیم می توانیم به سه نوع برنامه ریزی عمده شامل برنامه ریزی فیزیکی، برنامه ریزی اجتماعی و برنا

اقتصادی اشاره کنیم. در شهرها روند اقتصادی، اجتماعی و محیطی به صورت روشنی در هم بافته شده اند. بنابراین برنامه 

اقتصادی انجام گیرد تا در همه زوایای جامعه شهری  -موازات برنامه ریزی اجتماعی ریزی فیزیکی باید به موازات برنامه ریزی 

آور نمودن شهر و بافت های شهری و ی از مهمترین عوامل در کاهش ضایعات زلزله و در واقع تابیک به نتایج مطلوب برسد.

باشد. آمادگی برای برخورد با زلزله جنبه های گوناگونی مساله دار شهری، وجود آمادگی قبلی برای برخورد با پدیده زلزله می

برنامه ریزی کرد که به هنگام وقوع زلزله کمترین  را به گونه ای توان با استفاده از تمهیدات برنامه ریزی، شهرهادارد و می

توانند اتخاذ کنند هایی که برنامه یزان نسبت به خطرات محیطی میای در دیدگاههای عمدهها وارد شود. تفاوتآسیب به آن

 دی کرده اند:ها را به سه سیاست زیر رده بنتوانند با هم همراه شوند. رسی و دیت آنها میوجود دارد که بعضی از آن

 سیاست بازار که بر پایه اصل بازار آزاد است-1

که بر مبنای این ایده است که تقریبا امکان شناخت و تسکین کامل ریسک وجود ندارد.  1سیاست اضطرار و رفع بحران-2

 اهم شود.بنابراین یک گزینه و سیاست مناسب برای اقدام فوری، تسکین و احیای مجدد در صورت وقوع حادثه باید فر

باشد. سیاست کاهش که بر مبنای پذیرش مسئولیت و برنامه ریزی حکومتی برای کاهش ریسک خطرات در حد امکان می-3

کدهای ساختمانی، شوند:در این سیاست معیارهای برنامه ریزی برای کاستن ریسک خطرات طبیعی به چهار گروه تقسیم می

 .ابزارهای محرک برنامه ریزی کاربری زمین، اطالعات عمومی و

 مخصوصاً و سوانح برابر در شهرها پذیری آسیب کاهش راستای در اقداماتی اتخاذبرنامه ریزی به عنوان ابزاری برای 

 در صرف طور به پذیری، آسیب کاهش اقدامات که داشت توجه باید .داشت خواهد دنبال به را آنها آوریتاب افزایش ها،زمینلرزه

آوری ظرفیت و توان مقابله با استرس و فشارهارا افزایش داده و از این تاب .باشد نمی کافی سوانح برابر در شهرها شدن آورتاب

پذیری سکونتگاهها در برابر مخاطرات تا حدود شود. میزان آسیبرو یک قاعده یا راه حل متضاد با آسیب پذیری تلقی می

 ابر حوادث قرار دارد.آوری و قدرت واکنش دهندگی محلی در بربسیاری تحت تاب

 شهروندان سالمت که است سالم و ایمن آرام، محیطی به شهر تبدیل برای تالش ریزان شهری برنامه وظایف از لذا یکی

 راکه پس چه آن دهند، می انجام بالیا وقوع از پیش شهروندان و شهری مدیران ریزان،برنامه چه حفظ کند. آن را آن در ساکن

 مسئولین دست در ابزاری قدرتمند عنوان به کالبدی ریزی برنامه میان این در کند. می تعیین داد، واهدخ رخ بالیا وقوع از

 گرچه عادالالنه و صحیح اراضی ریزی کاربری برنامه درحقیقت دارد. شهری جوامع آوری تاب افزایش در مهم نقشی شهری

(. Berke and smith‚ 200۶: 10دهد) می کاهش ولی ،کند نمی برطرف کامل طور به را بالیا برابر در ما پذیری آسیب

 این با. باشد خطر احتمال سازی حداقل برای شهری ریزان برنامه دست در کارآمد تواند به عنوان ابزاریهای کالبدی میشاخص

 های شهر اختس مسیر در گام برداشتن است پذیر امکان چه آن و ندارد وجود بالایا دقیق بینی پیش یا و کنترل امکان حال

 توسعه های برنامه در خطر کاهش مفاهیم گنجاندن و (. ادغام:2Moehel et al, 2009بال است) یک با مواجهه در آورتر تاب

 است. بالیا برابر در شهری جوامع آوری تاب افزایش ترین راههای مناسب از یکی شهری ی

نظر  در با ها سیستم آوریتاب مفهوم همچنین و شهری یزیرمفاهیم برنامه در موجود شاخص عناصر دادن قرار هم کنار با

 کرد: بیان چنین را شهری ریزیوبرنامه آوری تاب میان مفهوم موجود ارتباط توان می زا تنش عامل عنوان به سانحه گرفتن

 اجتماعی و کالبدی ایمنی و داشته را وارده هایتحمل تنش ظرفیت سانحه بروز شرایط در که ای گونه به برنامه ریزی شهری"
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 حفظ بحرانی شرایط در آنها عملکرد که نحویی به را اجزای خود دهی سامان ظرفیت همچنین آورد، فراهم برای شهروندان را

 (.,۶Amaratunga and Haigh, 2011است) آور تاب سوانح برابر کند، در

در سکونتگاههای  آور تاب شهری برنامه ریزی ،آوریتاب مفاهیم مورد در آنچه به توجه با و بخش این بندیجمع عنوان به

و  شهرها :کرد بیان چنین را شهری برنامه ریزی دیدگاه از را آور تاب برنامه ریزی رویکرد توان می شد، بیانغیررسمی 

باشد.  امادگی به عنوان بخشی از برنامه ریزی که بود خواهد آور تاب زمانی سکونتگاههای غیررسمی به عنوان نقاط آسیب پذیر

برنامه ریزی قبلی چه برای پیشگیری از بروز فاجعه و چه برای امداد رسانی به هنگام وقوع و چه بازسازی. معموال در بیشتر 

  ای اتفاق بیافتد و آنگاه به فکر جبران صدمات آن می افتند.کنند تا سانحهکشورها صبر می

 و مواد تحقیق روش-3
شهری به  ریزی برنامه تاثیر بررسی به توصیفی - تحلیلی روشی با و بوده بردیکار تحقیقی حاضراز لحاظ هدف تحقیق

قدمت و عمر  شهری، باز فضاهای به دسترسی ها، دسترسی ی شبکه چون شاخص هایی طریق از ریزی کاربی اراضیویژه برنامه

سکونتگاههای غیررسمی به  وریآ تاب افزایش بر ساختمان، مساحت قطعات، تراکم ساختمانی، همجواری و سازگاری و غیره

 یزمینه در نیاز اطالعات مورد ای،کتابخانه روش از استفاده با ابتدا پژوهش این پردازد.درمی پذیر شهرعنوان بافت های آسیب

از طریق اسناد و طرح های باالدستی)طرح های  شدند. سپس شناسایی آوری کالبدیتاب هایشاخص و آوریجمع آوری،تاب

 اینترنتی، منابع ای، و توانمند سازی نایسر که توسط مهندسین مشاور تدبیر شهر تهیه شده است( و مطالعات کتابخانه تفصیلی

اند و مشاهده و پرسشنامه توزیع شده بین خانوارهای که بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شده ابزار و میدانی هایروش

استفاده روش  با کالبدی آوریتاب هایشاخص اهمیت و وزن ری برای تعیینریزی شههمچنین پرسشنامه متخصصین برنامه

 خانوار با یپرسشنامه روایی شد. همچنین آوریجمع مطالعه محدوده مورد از نیاز مورد اطالعات (AHPتحلیل سلسله مراتبی)

  آزمون از استفاده با آن پایایی و پیش آزمون از استفاده

 هر. است هاداده باالی پایایی و گویای هماهنگی که شد تعیین 0.835 معادل SPSS افزاری نرم محیط الفای کرونباخ در

 کامالً نگر نمایا 1 گزینه که باشد،می پنج تا از یک اهمیت درجه گذاری با قسمتی پنج پاسخنامه دارای آیتم پرسشنامه خانوار

 نمایا 5 گزینه و آورتاب نمایانگر 4 آور، گزینهتاب نه و پذیرآسیب نه نگر نمایا 3 گزینه پذیر،آسیب نگر نمایا 2 گزینه پذیر،آسیب

 عددی آوریتاب میانگین امتیازدهی، روش به ها با توجهداده تحلیل و تجزیه برای تحقیق این در است. بوده آورتاب کامالً نگر

 از آن مقدار چه هر دیگر به عبارت ظر گرفت.ن در آن برای وسطی حد عنوانبه را 3 عد توانمی که 5 کثر حدا و1 حداقل است

 دهنده نشان باشد، نزدیکتر5 به و گتر بزر 3 از آن مقدار چه هر و پذیریآسیب دهنده نشان نزدیکتر باشد، 1 به و کوچکتر 3

 و از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص ها استفاده شده است.  است. آوریتاب

 شاخص های مورد بررسی -4
 تراکم باز، شهری، فضاهای معابر شبکه هایمعیار شهری کالبد آوری تاب افزایش در دخیل معیارهای وسیع طیف میان از

و  سازگاری (،، مساحت قطعاتساختمانی)نوع سازه، عمر بنا هایسازه شهری)تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی(، های

 در اختالل گردید. انتخاب شهری ریزیبرنامه متخصصین اتنظر اساس بر معیارها ترینعنوان مهم به ها کاربری همجواری

سرگیری  از همچنین و سازد می مواجه مشکل با را نجات و امداد عملیات انجام امکان لرزه زمین وقوع در هنگام معابر ی شبکه

 بسیار عوامل از عابری م حاشیه سازه جنس و شهری معابر عرض .انداخت خواهد تعویق به را شهر بهبود و شهر در مجدد زندگی

 های جمعیت استقرار و تجمع گیری، برای پناه مکانی شهری باز فضاهای باشد. می لرزه زمین هنگام در معبر انسداد در مهم

 که گونه همان همچنین آورند. می فراهم محسوب خدمات شهری و ها سرویس ارائه و نجات و امداد های گروه دیده، آسیب

 آلن دارند. یکدیگر از را مختلف پذیری آسیب با های بخش جداسازی توانایی باز فضاهای نویسند می (1387همکاران) و عزیزی

 ی زلزله یک از بعد که معتقدند ها آن گیرند. می کار به شهری باز فضاهای را برای« شهر دوم»اصطالح  (2010)1برایانت و

                                                           
1- Allan & Bryant  



 برای جدید محیط با سریع انطباق به نیاز که شود می بمحسو افرادی برای موقت ای خانه شهری فضاهای باز شبکه بزرگ،

 پذیر مطرح آسیب های بخش در که یابد می اهمیت زمانی زلزله بحث در انسانی تراکم دارند. ها سال حتی و ها روزها، ماه

 پذیری آسیب ییری تغ دامنه رود. اگر می شمار به کننده تعیین بسیار انسانی های تراکم فیزیکی مکان دیگر عبارت به باشد.

 ها ظرفیت که اندازه هر به ها افزایش تراکم شهر ایمن و مقاوم های بخش در باشد، متفاوت مختلف های بخش در شهر نسبی

 انسانی های تراکم متوجه خطری نگیرد تخریبی صورت تا زیرا گیرند؛ نمی قرار انتقاد مورد زلزله نظر از باشند، پاسخگو

 زمین یک تلفات میزان تعیین در اصلی عوامل از ساخته شده یک شهر یکی بخش گفت توان(می71:1375نخواهد)بحرینی،

پذیری در این شود و با توجه به باال بودن آسیببا توجه به اینکه در این پژوهش سکونتگاههای غیررسمی بررسی می است. لرزه

-ساختمان برخی خود، ساکنان به دادن پناه ها در ساختمان اهمیت بر سکونتگاهها تراکم انسانی اهمیت زیادی دارد. عالوه

 به فوری پاسخگویی مراحل در ها آن نقش سبب به و...( نشانی مراکز آتش ها،بیمارستان شهری، مدیریت ساختمان ها)مانند

 براین اصل باشند. ردای باید لرزه زمین وقوع از بعد ها ساختمان این دارند. ایفوق العاده اهمیت لرزه زمین وقوع از بعد و بحران

 از دسته هر و کاربری دسته یک با است متناسب بهینه صورت به لرزه زمین مقابل در خود درجه مقاومت با زمینی هر که است

قرار  خود متناسب خطر درجه با های سایت در باید لرزه زمین مقابل در ایمنی به رسیدن برای بهینه صورت ها به کاربری

 است. مسئله این ارزیابی برای مناسب ابزاری مطلوبیت ( ماتریس193:1375گیرند)بحرینی،

 

 محدوده مورد مطالعه-5
 بناهای شهری ساخت در رفته کار به مصالح موجود آمارهای طبق و است کشور خیز لرزه استانهای از یکی کردستان استان

 - هامون گروه مطالعات وبودجه برنامه ست)سازمانا زمین لرزشهای برابر در مصالح مقاومترین کم از استان این در روستایی و

 زمین مهمترین در آینده که رود می انتظار و گذرد می آن غرب از زاگرس جوان تراست کردستان(. و از طرفی استان در مسکن

ی به ا شهرستان سنندج مرکز استان کردستان در گستره .(1385گیرد)ملکی،  صورت گسلی پهنۀ این با ارتباط در هها لرز

 35دقیقه و  3درجه و  35دقیقه طول شرقی و  18درجه و  47دقیقه و  2۶درجه و  4۶کیلومتر مربع بین 04/290۶مساحت 

 نامۀ آیین در گرفته صورت بندی پهنه از حاصل النهار گرینویچ قرار گرفته است. نتایجدقیقه عرض شمالی از نصف 38درجه و 

 30 شعاع در موجود (. گسلهای1378ساختمان و مسکن،  تحقیقات رگرفته است)مرکزاین شهر در پهنه با خطر زیاد قرا2800

سمت  به شیبی و شرقی جنوب -غربی شمال روند دارای فشاری، اغلب گسل می باشد که 11شهر سنندج حدود  متری کیلو

 شهری نایسر منفصل حیهنادر مقیاس ریشتر است.  ۶.9تا  ۶.1دارند و بزرگی ناشی از فعالیت این گسل ها بین  شرق شمال

 شهراز  بخش ینا به مهاجرجمعیت  یشافزا باوز ربهروز که ستا جسنندشهر  سمیرغیر هایهسکونتگا ترین پرجمعیتاز  یکی

د)شهرداری هزار واحد مسکونی در آن وجود دار20هکتار مساحت است که  348هزار نفر جمعیت و  ۶0دارای  ت وسا مواجه

 .(2،1393منطقه 

 (موقعیت نایسر نسبت به شهر سنندج1ماره)شکل ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بحث و یافته ها-6

یافته های تحقیق به شرح زیر می باشد.  spssبا جمع آوری داده ای خام از طریق پرسشنامه و وارد کردن در نرم افزار 

و آسیب پذیر با امیتاز  5با امتیاز  برای هر کدام از شاخص ها با توجه به اینکه از طیف لیکرت استفاده شده و دو مولفه تاب آور

به عنوان میانگین در نظر گرفته شد. خروجی نشان دهنده این است که همه شاخص ها زیر عدد  3مد نظر قرار گرفت عدد  1

 می باشند و همه آسیب پذیر می باشند. 3

 نتایج خروجی نرم افزار(3جدول)
 رتبه تاب آوری خص هاآزمون شا آماره مقدار میانگین میانگین شاخص ها بعد

 کالبدی

 4 -4.22 2.45 تراکم ساختمانی
 5 -5.3 2.01 تراکم جمعیتی

 3 -3.4 2.۶3 عمربنا
 2 -3.12 2.۶4 مساحت بنا
 1 -2.9 2.7 نوع مصالح
 ۶ -8.31 1.89 شبکه معابر
 8 -9.99 1.22 فضاهای باز

 7 -8.90 1.54 سازگاری و همجواری

 منبه:نگارندگان

 

یین بودن میانگین به دست آمده از شاخص ها نشان آسیب پذیری باالی این سکونتگاه و عدم برنامه ریزی در این پا

می باشد که پایینتر از میانگین می باشد و با زهم تایید کننده  2.135آوری کالبدی به طور کلی و تابمحدوده می باشد. 

 مخاطرات طبیعی می باشد.آسیب پذیر بودن محدوده از لحاظ کالبدی در برابر 

 

 (AHP)مدل از استفاده با ها شاخص وزن تعیین-6-1
 استفاده پیوسته و گسسته هایداده زوجی ی مقایسه از نسبی سهای مقیا استخراج برای همراتبی سلسل تحلیل فرآیند

 ترجیحات نسبی وزن هی دهندن نشا که این یا رود کار به واقعی یهای هگیر انداز برای است ممکن هها مقایس این .شودمی

 در پرسشنامه 35 ،کالبدی آوریتاب هایشاخص از یک هر اهمیت و وزن تعیین برای پژوهش این در (.Saaty2004,)باشد

 برنامه ریزی شهری یزمینه در بنظر صاح متخصصین و کارشناسان یوسیله به ساعتی ال توماس 9 تا 1 دهیوزن روش قالب

 ادغام برای Copelandروش  از کارشناسان، یوسیله به گرفته صورت زوجی هامقایسه در تفاوت دلیل به سپس .شد آوریجمع

 .شد محاسبه مطالعه مورد هایشاخص مطلق وزن بعد و نسبی وزن سپس .گرفت صورت هامقایسه

 نهایی شاخص ها بر اساس روش سلسله مراتبی (وزن4جدول)
 ساس وزنرتبه بندی بر ا نهایی وزن شاخص ها بعد

 کالبدی

 ۶ 0.25۶ تراکم ساختمانی
 8 0.242 تراکم جمعیتی

 5 0.2۶0 عمربنا
 4 0.287 مساحت بنا
 7 0.245 نوع مصالح
 3 0.288 شبکه معابر
 1 0.345 فضاهای باز

 2 0.289 سازگاری و همجواری

 منبه:نگارندگان



تدا نیز با مراجعه به متخصصین برنامه ریزی شهری انتخاب برای اینکه بدانیم هر یک از شاخص های کالبدی که در اب

شده بود، در نظر خود آنها نسبت به هم مقایسه کنیم و بدانیم چه اهمیتی و وزنی دارند. پس از امیتیاز دهی توسط آنها از 

 وزن نهایی شاخص ها مشخص شد.  AHPروش 

 

 نتیجه گیری-7

 میزان لذا کند؛ می تعیین دهد، می رخ آن از پس را چه آن دهد، می انجام لرزه زمین وقوع از پیش شهر یک چه آن

 شهر، کالبد نامناسب وضعیت .دارد بستگی واقعه برابر در جامعه آمادگی میزان به طبیعی مخاطرات از ناشی تلفات و خسارات

 های ساختمان و ها کاربری زگاریناسا باال، شهری تراکم باز، فضاهای نامناسب توزیع و کمبود ناکارآمد، معابر ی شبکه مانند

  .باشد می گذار اثر شهر بهبود زمان افزایش و ها لرزه زمین از ناشی خسارات میزان نتیجه در و پذیری آسیب افزایش در فرسوده

 ان،جه تمام در بپذیریم، را شهروندانشان و شهرها پویایی و تغییر رشد، و کنیم معرفی زنده موجود یک هعنوان ب را شهر گر ا

 آن اما است، نپذیر امکا ندرت به باشد، آوری تاب صهای شاخ و ها مؤلفه دارای کامل طور به که شهری ساختن حتی و یافتن

 نزدیکتر و آماده شهرهای سمت به شان گام به گام حرکت و آنها شهری مدیریت و شهرها این خیزش و اراده است مهم که چه

 به کمک و رهنمود ارائه حال در  آورتاب شهرهای ساخت کمپین مهم، این تحقق ایراست در .است بآور تا شهرهای به شدن

 درصدد و باشد می آور تاب و آماده شهرهای مصوب استانداردهای براساس شهرها موجود وضع ارزیابی برای شهری مدیران

 های شاخص افزودن با توان می هک است بآور تا شهرهای مسیر در شهرها حرکت با شهرها توسعه و رشد سازی موازی به کمک

 از ایران شهرهای بیشتر هرچه همندی بهر به امید کتورها، فا آن به ایرانی اسالمی شهرهای بآوری تا بومی و مختص

  .داشت مذکور رهنمودهای

دارد.  محدوده مورد مطالعه از وضعیت نامطلوب و آسیب پذیری باالی این سکونتگاه حکایتسطح در تحقیق معیارهای بررسی

مقایسه بین نتایج به دست آمده در شاخص های کالبدی بر اساس پرسشنامه و بازدید میدانی با وزن دهی این شاخص ها 

دهد که فضای باز شهری که رتبه آخر در میان شاخص ها را از نظر آسیب پذیری به دست توسط متخصصین امر نشان می

رتبه اول را به دست آورد که این خود نشان از اهمیت این شاخص در تاب آوری  آورد در نظر آنها دارای اهمیت باال و در واقع

توان نتیجه گرفت شاخص های باشد پس میشهر از نظر آنها را دارد در حالیکه در وضع موجود آسیب پذیرترین شاخص می

 کالبدی برنامه ریزی شهری نقش مهمی در تاب آوری شهرها دارند.

 

 

 

 

 

 

 



  راجعم

 بحران و جامع خطرپذیری مدیریت تخصصی _ آموزشی دوره دومین ها، مدل و مفاهیم آوری (، تاب1388یاسمین،) ه،خوا ایزد 

 .تهران زلزه، المللی بین پژوهشگاه زلزله، در

 

 ،توان بسیج طرح لوشان، رودبار، منجیل، شهرهای نمونه خیز زلزله مناطق در زمین کاربری ریزی (،برنامه1375حسین) بحرینی 

 .275تهران،ص  اسالمی، انقالب مسکن بنیاد زلزله، آثار با مقابله برای کشور یفن

 اداره کل راه و شهرسازی :کارفرما سنندج، شهر تفصیلی طرح (،1390تدبیر شهر) مشاور مهندسین 

 ،پژوهشی لمیع مجله علیت، شبکه مدل از استفاده محیطی با آوریتاب میزان ( بررسی1390همکاران) و محمدرضا فرزادبهتاش 

 -99. صص ، 59 شماره وهفتم، سال سی شناسی، محیط

 (1392رضایی، محمد رضا) ،یزلزله :موردی ی مطالعه طبیعی سوانح برابر در شهری جوامع نهادی و اقتصادی آوریتاب ارزیابی 

 .یزد دانشگاه .1392بهار و تابستان پژوهشی مدیریت بحران،شماره سوم، و دوفصلنامه علمی ،تهران شهر های محله

 ،زیبا هنرهای نشریه ،تبریز شهر کالن آوریتاب هایمؤلفه و ابعاد تحلیل و ارزیابی( 1392همکاران) و محمدرضا فرزادبهتاش ،

 .42-33. صص1392 پاییز 3 شماره، 18دوره ،شهرسازی و معماری

 (1393صادقلو، طاهره، سجاسی قیداری، حمداهلل .)آوری کشاورزان در برابر مخاطرات یش تاباولویت بندی عوامل موثر بر افزا

طبیعی)با تاکید بر خشکسالی(منطقه موردی:کشاورزان روستاهای شهرستان ایجرد، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره دهم، 

  . 153-129، صص 1393تابستان 

 (1392فالحی، علیرضا؛ جاللی، تارا،) زیبا،  هنرهای نشریه ،بم 1382 زلزله از پس شهری، طراحی دیدگاه از آور تاب بازسازی

 .1۶-5. صص1392 پاییز 3 ،شماره 18دوره شهرسازی، و معماری

 (تبیین مفهومی تاب1389رفیعیان، مجتبی؛ رضایی، محمد رضا؛ عسگری، علی؛ پرهیزکار، اکبر ،)سازی آن در آوری و شاخص

 .1390، زمستان 4زدهم، شماره (، برنامه ریزی آمایش و فضا، دوره پانCBDMمدیریت سوانح اجتماع محور)

 (1392بدری،سید علی؛ رمضان زاده لسبونی؛ قدیری معصوم، مجتبی؛ سلمانی، محمد  ،)تاب ارتقای در محلی مدیریت نقش-

 و تنکابن شهرستان یکیله چشمه یحوضه دو: موردی یمطالعه سیالب بر تأکید با طبیعی بالیای برابر در مکانی آوری

 .1392پژوهشی مدیریت بحران،شماره سوم، بهار و تابستان و دوفصلنامه علمی ،کالردشت سردآبرود
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