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 چکیده 
دخالت  با عموما مسئله اين هستند. مواجه آن با جهان شهرهاي بیشتر كه است طبیعی سوانح جمله از زلزله

 بی و يا فقدان گسل، حريم در رويه بی سازهاي و ساخت جمله از طبیعی محیط در انسانی نسنجیده هاي

 شهرها در پذيري آسیب كاهش ضرورت شود. می تشديد ساز و ساخت استانداردهاي و ضوابط به توجهی

 شهري محسوب طراحی و شهري برنامه ريزي كالبدي، ريزي برنامه اصلی اهداف از يکی عنوان به زلزله، برابر

گردد كه در اين میان نقش مديران شهري را نمی توان در كاهش آسیب پذيري شهرها ناديده گرفت. در  می

در كاهش آسیب پذيري بافت كالبدي شهر بر اساس چهار  شهري و اقدامات مديران عملکرداين پژوهش 

قرار  تحلیلزيرساختی مورد  هاي حمايت و شهري طراحی و ريزي برنامه فرهنگسازي،قانونگذاري، مولفه 

. است پیمايشی -توصیفی تحقیق روش و كاربردي نوع از مطالعه هدف به با توجه تحقیق گرفته است. نوع

دهند.  می نفر تشکیل 11بابل شامل  و مسئوالن شهري خبرگان يا همان مديران را پژوهش اين آماري جامعه

تک نمونه اي   Tو آزمون SPSS  جمع آوري داده ها به كمک پرسشنامه صورت گرفته و به كمک نرم افراز 

ی از آنست كه میانگین رتبه به تحلیل اطالعات بدست آمده از پرسشنامه پرداخته شده است. نتايج بدست حاك

اقدامات مديران در هر چهار بعد قانونگذاري، فرهنگسازي، برنامه ريزي و طراحی شهري پايین تر از حد 

متوسط می باشد. كه در اين میان وضعیت اقدامات آنان در مورد شاخص حمايت هاي زيرساختی نسبت به 

تصمیم  سه بعد قانونگذاري يعنیان شهري در مديرهمچنین اقدامات شاخص هاي ديگر بهتر بوده است؛ 

نتايج نشان می دهد در زمینه تصمیم گیري اقدامات  نیز مورد بررسی قرار گرفت كه گیري، نظارت و اجرا

باشد. به عبارتی تصمیم صورت گرفته است كه اين مساله كافی نمیموثرتري نسبت به دو مورد نظارت و اجرا 

 ارتی فاقد تاثیرگذاري خواهد بود. گیري بدون ضمانت اجرايی و نظ
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 مقدمه -1

 گونه به باشد آنها ترين مخرب زلزله شايد كه طبیعت نیروهاي وسیله به همواره حیاتش طول در زمین

 جهان سراسر در تنهايی به كه ماست سیاره پديده هاي از يکی زلزله. است بوده تهديد مورد شديد اي

 نیز و قلمرو گستردگی دلیل به زلزله. است گذاشته جاي بر فراوان مالی هاي وخسارت گرفته قربانی هزاران

 می شمار به جهان طبیعی بالياي ترين شده شناخته از يکی سازد می وارد كه هايی خسارت شدت و وسعت

 عوامل البته دركنار(. Adini,1993) شود منجر بحران بروز به تواند می كه است عواملی جمله از زلزله. رود

 بعد از مسايل اين مهمترين از يکی كه موثرند (مالی و جانی)تلفات تشديد در نیز انسانی طبیعی، عوامل

 همه در كالبدي پذيري آسیب . اين(154 :1332شمس، ماهنامه) است مساكن پذيري كالبدي، آسیب

 در كشور شهرهاي درصد 49دهند، می نشان آمارها جايیکه دارد، تا وجود زياد يا كم طور به ايران شهرهاي

 نقشه مقايسه و بررسی (.1331 مصیب زاده، و پورمحمدي)هستند پذير آسیب ريشتري 5.5 زلزله يک برابر

و  مسکونی واحدهاي اكثر گرفتن قرار دهنده نشان كشور نیز در جمعیت پراكندگی و لرزه پهنه بندي زمین

 انسانی سکونتگاههاي در زلزله (.1333 ،هدايتی)است زياد خیلی و زياد نسبی خطر با پهنه در كشور جمعیت

 و برده بین از را مدت بلند هاي گذاري سرمايه حاصل كه شده مالی و جانی لحاظ از خسارات باعث

 شهرها در زلزله از ناشی صدمات و ها آسیب میزان بررسی. اندازد می خطر به را پیشرفت و توسعه همچنین

 برنامه نامطلوب وضعیت به مستقیم طور به صدمات از بااليی درصد كه است داده نشان موارد از بسیاري در

 نامناسب كاربري همچون متعددي عوامل. است شده می مربوط شهري خطرات كاهش و شناسايی و ريزي

 خطر افزايش موجب شهري ناكارآمد زيرساختهاي و ها ساختمان نامناسب طراحی و زمین، ساخت

 پديد بشر زندگی مختلف ابعاد در پذيري آسیب وجود اثر بر عواقبی چنین .است شده انسانی سکونتگاههاي

. داد خواهد ياري زلزله از ناشی خسارات را در كاهش بحران مديريت ها آن شناسايی و بررسی آيند كه می

 و فشرده شهري ناكارآمد، بافت ارتباطی شهري، شبکه نامناسب هاي كاربري و كالبدي عناصر بد وضعیت

 باز فضاهاي نامناسب توزيع و درمان، كمبود هاي كاربري استقرار بد باال، وضعیت شهري فرسوده، تراكم

 سعیدنیا،)دارد لرزه زمین وقوع هنگام در شهر به وارده هاي آسیب میزان افزايش در اساسی نقش ...و شهري

 الزم، اقدامات و ريزي برنامه عدم علت به ايران پذيري، كشور آسیب وسیع ابعاد اين وجود . با(13 :1331

 سر پشت را سخت و هیاهو پر بسیار اي دوره زلزله جمله از و طبیعی بالياي زمینه در پیش هاي دهه درطی

 می روشن را بحران با مقابله براي ريزي برنامه ضرورت اين .(121: 1311 طلب، شادي)است گذاشته

 فرسوده، هاي بافت ها، ساختمان اندك پايین و استحکام كیفیت مناطق، از در بسیاري(. wang, 2007)سازد

 ديگر از ايمنی و اورژانسی خدمات و پراكنش نابرابري در توزيع يکديگر، به مسکونی هاي بافت نزديکی

 شاهراههاي جمعیت، ها، ساختمان شهري، مناطق در .است برابر زلزله در مناطق اين پذيري آسیب عوامل
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 هاي و سیستم ها ساختمان و هستند خطر در عناصري و اجتماعی اقتصادي هاي فعالیت سیستم و اصلی

 پذيري و آسیب زلزله در پراهمیت عناصر از گويند، می شده ساخته محیط آن به كلی طور به كه شاهراه

 . (Erdik, 2008, p.8)می شوند شهري موارد ديگر پذيريآسیب  باعث آن تبع به كه شهري است

، هماهنگی و نظارت رهبري، سازماندهی، ريزي،برنامه، مديريت اصول بر تکیه با مديريت بحران فرايند

 مديريت كه هرچند(. 934: 1331 تامارا، مک)است زلزله اثرات كاهش استراتژي در بحث مهمترين عنوان به

 مديران) شهري مديريت پیشگامی است، مردمی نهادهاي و سازمانهاي دولتی از منسجم مجموعه يک بحران

 مديريت در عمومی نهاد يک عنوان به شهرداريها نقش. باشد می حائز اهمیت بحران مديريت در( شهري

 مديريت در دخیل و عوامل سازمانها ساير كننده هماهنگ و است مسئولیت محوري و نقش يک بحران

 طول دقیقه 39 درجه 52 و شمالی عرض ثانیه 35 و دقیقه 5 و درجه 39 بابل واقع در شهر. باشد می بحران

باالي  ابعاد به توجه با يکی از شهرهاي زلزله خیز استان مازندران است. النهارگرينويچ نصف از شرقی

ذيري كالبدي تحقیق حاضر به دنبال تبیین عملکرد مديران شهري در زمینه كاهش آسیب پ بابل، شهر تخريبی

شهر در برابر بحرانهاي احتمالی آينده و به دنبال پاسخگويی به اين سوال هستند كه مديران شهري چگونه و 

 در چه ابعادي بر كاهش خسارات و آسیب پذيري هاي بافت كالبدي تاثیرگذارند؟

 بر اين اساس مهمترين سوال تحقیق را می توان در قالب زير مطرح كرد:

  چگونه می توانند در كاهش آسیب پذيري بافت كالبدي شهرها موثر باشند؟مديران شهري 

 میزان تاثیرگذاري عملکرد مديران شهري در كدام يک از ابعاد قانونگذاري، اجرا و نظارت بیشتر است؟ 

 

 پیشینه پژوهش -1-2

یاري صورت در زمینه نقش مديران بحران شهري در بحرانهاي طبیعی شهرها به ويژه زلزله، مطالعات بس

گرفته است اما در زمینه نقش و تبیین عملکردي مديران شهري در اين خصوص مطالعات اندكی به چشم 

می خورد. هر يک از اين مطالعات به نحوي به بررسی ساختارهاي موثر بر آسیب پذيري كالبدي شهرها و 

لعات در قالب جدول زير نقش مديران در كاهش و مديريت آن پرداخته است. برخی از مهمترين اين مطا

 (.1ارائه می گردد)جدول
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 پیشینه تحقیق -1جدول

 عنوان  محقق و سال تحقیق

 تهران استان در زلزله از هاي حاصل خسارت تعديل جهت در بحران مديريت 1349رشیدي و همکاران، 

 زلزله ريسک مديريت مبنايی هاي مولفه ارزيابی و سنجش 1349همکاران،  و پورطاهري

 زلزله از ناشی هاي خسارت كاهش فسا، جهت شهري حوزه بحران مديريت ريزي برنامه 1349و همکاران،  كردوانی

 1349وهمکاران،  آبادي زنگی
بر اساس مشخصات كمی و كیفی  شهري مساكن پذيري آسیب هاي شاخص تحلیل

 اصفهان مساكن در

  فرسوده هاي بافت در زلزله خطر كاهش در شهري ريزي برنامه نقش 1334شیخی،  و قنواتی

 زلزله بحران از پیشگیري ابعاد بررسی 1333همکاران،  و پوراحمد

 مناطق پذيري آسیب فضايی ارزيابی و تهران زلزلة 1331وهمکاران،  آبادي زنگی

 بازسازي ريزي برنامه و كتاب معماري 1332فالحی، 

 Naill M. Momani(2011)    چارچوبی پکپارچه براي مديريت پیامدهاي ناشی از زلزله 

Wen-Ko Hsu& Wei-Ling 

Chiang & Cheng-Wu 

Chen(2013) 

عنوان ارزيابی خطر زلزله و استراتژي هاي بهینه مديريت ريسک زلزله براي فاب هاي 

 پیشرفته در تايوان

California Seismic Safety 

Commission(2000) 

مورد از برنامه هاي مديريت  5لرزه اي كايفرنیا در پژوهشی به بررسی انجمن ايمنی 

ريسک زلزله در كالیفرنیا پرداخت. و به اين نتیجه رسید كه كاهش پیامدهاي ناشی از 

زمانی،  -زلزله نیازمند توجه به تمامی مولفه هاي مديريت ريسک، يعنی آگاهی مکانی

 یاتی است.دانش، بستر كالبدي، نهادسازي و فرهنگ عمل

John Ash (2002) اجراي برنامه هاي كاهشی آثار سوانح طبیعی 

 1343 منبع: يافته هاي تحقیق،

 شهر كالبدي اين بافت پذيري آسیب كاهش در شهري بابل مديران در اين پژوهش به دنبال يافتن نقش

بیان شد، در  1آنها در جدول  زلزله هستیم كه با توجه به پیشینه پژوهش مورد مطالعه كه نمونه هاي برابر در

 كاهش زمینه در شهري مديران اقدامات و هیچ يک از اين پژوهش ها  به طور خاص به موضوع  نقش

  ناشی از زلزله پرداخته نشده است. احتمالی بحرانهاي برابر شهر در كالبدي هاي پذيري آسیب
 

 مبانی نظری -2

 آسیب پذیری شهری و بحران ها -2-1

 وخسارتی آيد می وجود به ناگهانی طور به انسانی و طبیعی عملکردهاي و رخدادها اثر در كه حوادثی

عملیات فوري  و نیازمند اقدامات آن كردن برطرف و كند می تحمیل انسانی جامعه يا مجموعه يک به را

 آسیب با كه است ناگهانی اي يا واقعه (.  به بیان ديگر بحران، رويداد52 :1335 مقدسی، و شکیب)است

 فوري اقدامات انجام نیازمند و بوده همراه ها آسیب گونه اين بروز ي زمینه يا و گسترده مادي و جانی هاي



 

5 

 

 مشاهده كاربردي جهت است علمی ( و نوعی مديريت بحران را می طلبد كهAlexander, 2000, 38)است

 آن از استفاده با كه مناسب است ابزاري يافتن جستجوي و در آنها تحلیل و تجزيه و ها بحران سیستماتیک

 سريع امدادرسانی و آن، آمادگی اثرات كاهش جهت در بروز صورت و در كرده جلوگیري ها بحران از بتوان

وقوع هر نوع مخاطره اي، با توجه به سطح آسیب پذيري می تواند  (.1335اژدر، )نمود  اقدام اوضاع بهبود و

سبب بروز خسارات و تلفات بسیاري براي فضاهاي تحت تاثیر مخاطره گردد. شرايط بعد از وقوع يک 

مخاطره را كه همراه با برهم خورد تعادل زيستی اجتماعات می باشد، شرايط بحرانی اطالق می نمايند. 

 كه مشترك است نکته اين تقريباً آمده تعاريف مجموعه حران ارائه شده است كه درتعاريف بسیاري از ب

 در و خارج شده خود معمولی حالت از عادي برنامه يک يک فعالیت، كه گويند شرايطی مجموعه به بحران

 (. 14: 1331)قريشی تبار،  گیرد قرار خود خاص موقعیت و شرايط

برار مخاطرات از اصلی ترين عامل بروز خسارات و تلفات به در اين میان، آسیب پذيري فضاها در 

 اثر بر احتمالی خسارت و میزان وسعت دادن نشان جهت كه است شمار می آيند. آسیب پذيري اصطالحی

 پذيري آسیب ارزيابی .رود می كار به جغرافیايی مناطق و ها جوامع، ساختمان به طبیعی سوانح وقوع

می  درمقابل زلزله هاي احتمالی آنها ديدگی خسارت بینی پیش نوع يک واقع در موجود هاي ساختمان

 و پیش شهري، تحلیل، ارزيابی پذيري آسیب و به همین ترتیب تحلیل( 231 :1331 وارشاد، زهرايی)باشد

 .است احتمالی برابر مخاطرات در شهر ساكنان و شهر معنوي و و مالی جانی هاي خسارت احتمال بینی

كالبدي، اجتماعی، اقتصادي،  عوامل تاثیر گذار بر میزان آسیب پذيري بسیار گوناگون می باشند)طبیعی،

بنیادي، قوانین و مقررات و...(. اين عوامل همديگر را نه به صورت منفرد بلکه به صورت يک سیستم جامع 

جمعیتی چون سن، مذهب، تحت تاثیر قرار می دهند، حتی گروههاي آسیب پذير از بحران ها با عوامل 

(. در اين میان انواع آسیب پذيريها paton and fanston, 2001:270اقلیت، فقر، سواد و... در ارتباط هستند )

به شدت تحت تاثیر نوع مخاطرات وويژگی هاي آن ها متغیر می باشد. مخاطرات براساس منشا، زمان، نوع 

 محیطی بالياي كاهش مختلفی دسته بندي می شوند. كمیته خسارات، قابلیت پیش بینی و نظاير آن به انواع

 :است نموده  اعالم منشاء دو از ناشی را مخاطرات ي ملل،كلیه سازمان در

  طبیعی مخاطرات -

 .(Moe and Pathrankul, 2006: 396) فناوری از ناشی مخاطرات -

كالبدي استقرارگاه هاي انسانی را در اين میان، زلزله به عنوان يکی از مخاطرات طبیعی زندگی و بعد 

 مواجه طبیعی اي مخاطره عنوان به زلزله با همواره تاريخ طول در بسیار تحت الشاع قرار داده است. انسان

 تبديل سانحه به را زلزله آنچه. است شده متحمل آن اثر بر را فراوانی واقتصادي اجتماعی هاي زيان و بوده

 ترين گسترده با عموما مسئله اين. است آن با برخورد و مواجه در توانايی و انسان آگاهی عدم كند، می



 

9 

 

 و فقدان گسل، حريم در رويه بی سازهاي و ساخت جمله از طبیعی محیط در انسانی نسنجیده ي ها دخالت

 .(1 :1333 همکاران، و نژاد حاتمی) شود می تشديد ساز و ساخت استانداردهاي و ضوابط به توجهی بی يا

 به را ويرانگري آثار تخريب، وحجم وقوع سرعت دلیل به مالی لحاظ به چه و روانی لحاظ به چه زلزله

دارد. از میان فضاهاي سکونتی انسانها، شهرها به دلیل پیچیدگی  قرار طبیعی بالياي درصدر و داشته همراه

از آسیب پذيري در ابعاد كاربريهاي مختلف، فشردگی بافت و جمعیت بیشتر نسبت به فضاهاي روستايی 

گسترده تري برخوردار هستند. اين آسیب پذيري شامل آسیب پذيري اقتصادي، اجتماعی، نهادي و كالبدي 

می گردد. آسیب پذيري كالبدي از مهمترين ابعاد در افزايش تلفات و ضايعات اولیه و ثانويه بعد از وقوع هر 

ثر بر آسیب پذيري را در مجموع براي بافت كالبدي می مخاطره در ضاي شهري به شمار می آيد. عوامل مو

 توان در قالب موارد زير طبقه بندي نمود:
 

 عوامل طبیعی موثر در آسیب پذیری کالبدی  -2-2-1

 مخاطره عناصر با همجواري و طبیعی بستر نظر از سکونتگاهها استقرار موقعیت نواحی پذيري آسیب در

 ژرموفولوژيک تنوع چه هر .(1311 حمیدي،)دارد بسزايی تاثیر ها ناهمواري و ها ها، مسیل گسل مانند آمیز

از ديگر عوامل طبیعی موثر در آسیب پذيري ناشی از  .است بیشتر منطقه آن پايداري باشد كمتر منطقه يک

زلزله شدت و عمق زلزله هاي حادثه است كه هر چه عمق زلزله كمتر و شدت آن بیشتر باشد، وسعت و 

گستردگی و ويرانی حاصل از آن بیشتر می گردد. و بالعکس هر چه عمق زلزله بیشتر و شدت آن كمتر و در 

 (. 14: 1313مقدم، اصغري بیافتد، آسیب هاي ناشی از آن كمتر می گردد )فاصله دورتر از كانون اتفاق 

 پذیری کالبدی آسیب در موثر انسانی عوامل -2-2-2

زلزله، افزايش جمعیت شهري، مسکن  از ناشی هاي آسیب از جمله عوامل انسانی موثر در افزايش

در جهان است. شهر نشینی در ايران نیز  نامناسب، شرايط نامتعادل اقتصادي و اجتماعی، حاشیه نشینی و ...

 1335درصد در سال  39مانند ساير نقاط جهان از روندي صعودي برخوردار است بطوري كه سهم آن از 

(. اما صرف افزايش جمعیت پديده 359 :1333 رسیده است)عبداللهی، 1339درصد در سال  91يکباره به 

سطوح مختلف جغرافیايی شهر به ويژه محالت كم  اي مذموم نیست بلکه توزيع نامتناسب جمعیت در

 جمعیت درآمد شهري با تراكم نسبی باال و مساكن با كیفیت پايین، آسیب پذيري را بیشتر می كند. افزايش

. مسکن (1311 حمیدي،)افزايد می مصدومین تعداد بر كمتر، و را پناه و گريز سطح، امکان واحد در

وقوع  از قبل مرحله در زلزله از ناشی هاي انسانی موثر در افزايش آسیبنامناسب شهري از ديگر عوامل 

 تبديل در كه است... و طوفان، سیل، نظیر طبیعی، هاي پديده ساير مانند طبیعی، اي پديده زلزله است. زلزله

شرايط نامتعادل  (.1333 فالحی،) دارد بسزايی نقش مسکونی هاي مجتمع پذيري آسیب فاجعه، يک به آن



 

1 

 

اقتصادي و اجتماعی در كشورهاي در حال توسعه سبب گرديده تا تنها قشر محدودي از افراد جامعه از 

 مسکن مناسب )با ضوابط علمی وفنی( بهره مند گرديده و بقیه همواره از نداشتن آن در رنج باشند. 

 شهرسازی و ساختار کالبدی شهر -2-2-3

ر شهرها حاكی از آن است كه آسیب هاي وارده بر از زمین لرزه د ناشی صدمات و ها آسیب بررسی

آنها به طور مستقیم و غیره مستقیم به وضعیت نامطلوب برنامه ريزي و طراحی شهري آنها مربوط می شود، 

توزيع نامناسب عناصر كالبدي و كاربري هاي شهري، شبکه ارتباطی ناكارآمد، بافت شهري فشرده، تراكم 

سب استقرار تاسیسات زيربنايی شهري و كمبود فضاهاي باز شهري نقش هاي شهري باال، وضعیت نامنا

( كه بعضی از 15 :1333خاصی در افزايش میزان آسیب هاي وارده به شهرها در برابر زلزله دارند )عبدالهی،

 آنها در زير توضیح داده شده است :

در برابر آسیب هاي  بافت شهري به عنوان يکی از عناصر مهم ساختار شهري بافت و فرم شهر:  -

ناشی از زلزله سهم بسزايی ايفا می كند، به گونه اي كه بافت هاي منظم و پیوسته بیشتر از نامنظم و پیوسته 

 (.21 :1311 )حبیب،(95: 1314 از درجه ايمنی بااليی برخوردار می باشند)احمدي،

 میزان وسعت كاهش در مهمی باز، نقش فضاي شهری: باز فضای به توجه با نواحی پذیری آسیب -

 در باز فضاي يک عنوان به اضطراري مواقع در تواند می باز دارد. فضاي طبیعی حوادث اكثر نتايج و عمل

 نظر در بحران از پس موقت اسکان مركز به عنوان شود و مطرح گرفتن پناه و استقرار و فرار جهت دسترس

 .دهد پوشش را منطقه جمعیت بتواند بايد و شود می گرفته

شهرها بر اساس چگونگی توزيع وتركیب عناصرشان داراي  توزیع و تقسیمات فضایی شهر: -

ساختارهاي گوناگونی می باشند. شهرهاي تک مركز بر اساس شکل و فرم بافت خاص شان نسبت به 

 شهرهاي چند مركزي با تقسیمات كالبدي )كوي، محله، ناحیه، منطقه( از مقاومت كمتري برخوردارند. 

برنامه ريزي بهینه كاربري هاي اراضی شهري نقش مهمی در  کاربری اراضی و تراکم های شهری: -

كاهش آسیب پذيري در برابر زلزله دارد. هرگاه در تعیین كاربري اراضی شهري همجواري و اصول 

ز باليا سازگاري بین آنها رعايت گردد، امکان تخلیه سريع و پیشگیري از بروز حوادث ثانويه ناشی از برو

فراهم می گردد. برخی كاربري ها مانند بیمارستان ها، مخازن سوخت، مراكز امداد و آتش نشانی، شبکه هاي 

ياي دسترسی و... را به عنوان كاربري هاي ويژه می نامند كه نیازمند توجه خاص جهت حفاظت در برابر بال

 (.391-392 :1333طبیعی می باشند)عبدالهی،

 بافت باشد، تراكم بیشتر ناحیه هر در زمین كل سطح به شده ساخته سطح نسبت هچ هر بافت: تراکم -

 نتیجه گرديده، ودر آوار ريزش اثر در باز فضاي پذيزي آسیب افزايش باعث امر واين .شود می بیشتر

 .شود می زلزله وقوع از بعد موقت اسکان امکان كاهش و مصدومین و تلفات تعداد افزايش
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 زمین شديد هاي لرزش: صورت به زلزله آثار زمانی ترتیب كه آنجا از تراكم اهمیت جمعیت: تراکم -

 بحرينی،)باشد كننده تعیین بسیار بحران وقوع از مرحله درآخرين میتواند است، تلفات، ← تحريک ←

1315 :3). 

 شبکه .دهد كاهش را زلزله از ناشی صدمات میتواند كارآمد ارتباطی شبکه طوركلی به ارتباطی: شبکه -

 .باشد بیشتر شده ساخته سطح نسبت آن سطح بوده، و بیشتر عرض داراي كه است اي شبکه كارآمد ارتباطی

 . (1339عبدالهی،)باشد داشته كمتري وخم پیچ و بوده ارتباط در شهر از خارج شبکه با همچنین

 توانند می بودن خطرزا دلیل به كه هستند هايی كاربري هاي حساس حساس: کاربری های کاربری -

 كاربري . يا..و شهري سوخت، تاسیسات صنايع، مخازن كارخانجات مانند شوند بحران دامنه افزايش باعث

 مانند ند شو می موجب را فراوانی جانی خسارات ديدن آسیب صورت در كه باشند می پرجمعیتی هاي

 (.1)شکل (1333)عبدلهی،تجاري و آموزشی، اداري مركز

 

 
 موثر بر آسیب پذیری نواحی شهری عوامل -1شکل

 

 نقش مدیران شهری در کاهش آسیب پذیری کالبدی شهرها -2-2

بحرانهاي شهري در بعد كالبدي چندين عامل اصلی را به چالش می كشند. مساكن و بافت شهري، 

كاربريهاي حساس و خدماترسان، شبکه هاي ارتباطی. اين سه عنصر از مهمترين عناصري هستند كه در 

زمان وقوع بحران، مقاومت، كارايی و تاثیر آنها در گرو طراحی و برنامه ريزي استراتژيک شهري قرار دارد. 

چه كسامی است. اولین پاسخ به اين سوال در عملکرد اما نظم دادن به اين عناصر تحت الشعاع عملکرد 

ي در كاهش آسیب پذيري گروه مديران شهري قرار دارد. به عبارت ديگر بخش اول عملکرد مديران شهر
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كالبدي مساكن، ارائه درست و به موقع خدمات در زمان بحران و سالمت ارگانهاي خدماترسان نظیر 

آتشنشانیها و ساير كاربريهاي حساس، وابسته به عملکرد آنها در برنامه ريزي و طراحی شهري يا به عبارتی 

شد. شايد اين عملکرد مستقیما در حوزه اجرايی چینش عناصر و بافت شهر و مصالح مورد استفاده آن می با

مديران شهري قرار نگیرد اما تامل و قانونگذاري براي دستیابی به آن و ضمانت اجرايی فرايند برنامه ريزي 

شهري می تواند تاثیر بسیار مهمی در كاهش آسیب پذيري شهرها به جاي بگذارد. برنامه ريزي و طراحی 

را به صورتی جانمايی كند كه اين كاربريها اوال به صورت سکونتگاه هاي  شهري بايد كاربريهاي شهري

ايمن در برابر زلزله عمل نمايد، ثانیا شرايط الزم براي اجراي هر چه بهتر طرح مديريت بحران را تسهیل 

 نمايد. چرا كه اثرات زيانبار حادث شده از زلزله معموال شامل آسیب هاي كالبدي، اختالالت عملکردي و

تلفات جانی می باشد. وضعیت بد استقرار عناصر كالبدي و كاربريهاي نامناسب زمین شهري، شبکه ارتباطی 

ناكارآمد در شهر، بافت شهري فشرده، تراكم باالي شهر، وضعیت بد استقرار تاسیسات زيربنايی شهر و 

ر افزايش آسیب هاي كمبود و توزيع نامناسب فضاهاي باز شهري و مواردي از اين قبیل نقش اساسی د

( و كاهش و مديريت آن وابسته به برنامه ريزي شهري، تصمیم 21: 1333ارده دارد)حبیبی و همکاران، و

گیري، اجرا و نظارت آن در قالب قانونگذاري می باشد. افزون بر اين امور نبايد از ابعاد اجتماعی و 

نونگذاري، شیوه هاي قانونگريزي به علت زيرساختی مساله نیز غافل گرديد. علی رغم وجود اهرمهاي قا

عدم درك شرايط بحرانی و تلفات ناشی از آن در شهرها از عوامل اصلی ضرورت بخش به تشويق و 

فرهنگ سازي در میان اجتماعات شهري می باشد. اقدامی كه با ارتقاء سطح زيرساختها و خدمات مورد نیاز 

زده می تواند زمینه ساز افزايش اعتماد مردمی به مديران  یل امداد مردم بحرانهتس در شهرايط بحرانی و

توان اهم متغیرهاي عملکردي شهري و توفیق آنها در امر كاهش آسیب پذيري شهري باشد. بر اين اساس می

مديران شهري در زمینه كاهش آسیب پذيري را در چهار بعد تدوين و تشريح نمود. به عبارتی مديران 

ونگذاري، فرهنگسازي، برنامه ريزي و طراحی شهري، ارائه خدمات و زيرساختهاي شهري در چهار بعد قان

مناسب می توانند به كاهش آسیب پذيري بافت شهرها كمک كنند. هر يک از اين ابعاد خود شاخص هايی 

 را در بر می گیرند كه به تفصیل در جدول زير بیان شده است.
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 تحقیق متغیرهای و ها شاخص -2جدول

 شاخص متغیر شاخص متغیر بعد

دي
كالب

ي 
ذير

ب پ
سی

ش آ
اه

ك
 

 قانونگذاري

 استانداردسازي

برنامه ريزي و طراحی 

 شهري

 ها كاربري سازگاري

 شهري تاسیسات كاربري اراضی

 ساختمانی نماهاي كاربرد مصالح

 خاستگاه طبیعی تراكم ساختمانی

 بافتهاي فرسوده
 -حمايتهاي زيرساختی

 اقتصادي

 تخصیص اعتبارات

 فرهنگسازي
 شبکه هاي ارتباطی آموزش و آگاهی رسانی

 ارائه خدمات و زيرساخت شهري جلب مشاركت

 1333منبع: یافته های تحقیق، 

 

 روش شناسی و منطقه مورد مطالعه -4

 و جامعه. است پیمايشی -توصیفی تحقیق روش و كاربردي نوع از مطالعه هدف به با توجه تحقیق نوع

در شهرداري، بنیاد مسکن و شهرسازي و اداره  و مسئوالن شهري خبرگان و مديران را پژوهش اين آماري

نفر متخصص و مدير شهري و مشاركت كننده در فرايند شکل گیري  11راه و شهرسازي می دهند كه شامل 

 ها داده آوري جمع پژوهش ناي در. كالبد شهري می باشند كه در پر كردن پرسشنامه مشاركت داشته اند

 و گرفته صورت موجود و مدارك و اسناد وخارجی مقاالت داخلی و كتابخانه اي مطالعات به كمک ابتدا

به اين ترتیب كه با رويکرد تركیبی)كمی و  .است شده روشن زلزله از ناشی پذيري آسیب مختلف ابعاد

كیفی( ابتدا به شناسايی مولفه هاي اساسی تاثیرگذار بر آسیب پذيري كالبدي ناشی از زلزله پرداخته شده و 

استفاده شد كه با استفاده از گويه هاي تبیین كننده شاخص  (پیمايشی) پرسشنامه از میدانی روش در سپس

گزينه اي لیکرت تهیه و در اختیار مديران و مسووالن شهر  5قالب طیف  در 2هاي مطرح شده در جدول

تک نمونه اي  به  Tو آزمون spss  قرار داده شد و سپس به كمک نرم افراز  ها داده تکمیل بابل جهت

تحلیل اطالعات بدست آمده از پرسشنامه و به عبارتی تعیین نقش مديران شهري در چهار بعد قانونگذاري، 

ازي، برنامه ريزي و طراحی شهري، ارائه خدمات و زيرساختهاي مناسب دركاهش آسیب پذيري فرهنگس

 بافت شهري پرداخته شد.

 شمالی عرض ثانیه 35 و دقیقه 5 و درجه 39 كه بین بابل است منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش شهر

 و هکتار2245 حدود شهر اين مساحت. دارد قرار النهارگرينويچ نصف از شرقی طول دقیقه 39 درجه 52 و

 مازندران استان در بابل شهرستان در واقع شهر اين. است شده واقع تهران شرقی شمال كیلومتري 219 در

 شهرستان به غرب از البرز، هاي كوه رشته به خزر،ازجنوب درياي و بابلسر شهرستان به شمال از كه است
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 زيستا، شهرسازي و معماري ر مشاو مهندسین) است مرتبط ساري و قائمشهر شهرستان به شرق از و آمل

 در نفر 291335 با برابر بابل شهر جمعیت 1335 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماري با مطابق (1314

 دلیل از جمله شهرهاي لرزه خیز كشورمان است كه به(. 1335 ايران، آمار مركز) است خانوار55294 قالب

 احتمال بروز زلزله هاي مخرب در آن بسیار زياد است.اين شهر  توپوگرافی موقعیت

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -2شکل

 یافته ها و تحلیل داده ها -5

 بخش اول؛ مقایسه میانگین شاخص های هر متغیر -1 -5

بعد از استخراج متغیرها و شاخص هاي اصلی عملکرد مديران شهري بر كالبد و آسیب پذيري آن، 

پرسشنامه اي شامل گويه هايی براي هر شاخص تدوين و در اختیار آنان قرار داده شد. پاسخ هر گويه نیز بر 

اساس طیف پنج گزينه اي لیکرت )بسیار كم تا خیلی زياد( طراحی شده بود. بعد از تکمیل و جمع آوري 

هري از آزمون مقايسه میانگینها داده هاي پرسشنامه، براي تحلیل ابعاد مختلف اثرگذاري و عملکرد مديران ش

( بهره گفته شد. در ادامه شرايط هر يک از Test Value = 3) 3با در نظر گرفتن ارزش میانگین به میزان 

 متغیرها بر و عملکرد آن در كاهش آسیب پذيري كالبدي تحلیل می گردد.  

 تحلیل متغیر قانونگذاری -

شاخص استانداردسازي،  5ي بعد قانونگذاري شامل اولین متغیر تجلی كننده عملکرد مديران شهر

كاربري اراضی، تراكم ساختمان، بافتهاي فرسوده، و كاربرد مصالح مقاوم می باشد كه می توان آن را از 

مهمترين متغیرهاي تاثیر گذار بر چینش بافت كالبدي شهر دانست. شايد بتوان گفت مديران شهري در بعد 

شده در سه سطح تصمیم گیري، اجرا و نظارت مسئول می باشند. تحلیل يافته قانونگذاري در موارد بیان 
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را نشان  2.31هاي ناشی از مجموعه گويه هاي تبیین كننده شاخص هاي پنجگانه متغیر قانونگذاري میانگین 

( است و بیانگر عملکرد ضعیف مديران و مسووالن شهري در 3می دهد كه پايین تر از میزان متوسط )مقدار

بدست آمده از تاثیرگذاري اين متغیر بر بعد  sigمینه قانونگذاري می باشد. با اين وجود، از آنجايیکه میزان ز

می باشد بیانگر معنادار بودن اين متغیر و شاخص هاي آن در فرايند كاهش آسیب  9.95كالبدي كمتر از 

 پديري كالبدي شهرها می باشد. 

 متغیر را نشان می دهد. نتايج تحلیل آماري اين  1و  3جداول 
 آزمون معناداری داده ها در سطح متغیر قانونگذاری -3جدول

 Test Value = 3 

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 Lower Upper 

 2.5890 2.1094 2.34921 000. 41 19.785 قانونگذاري

 

مشاهده می شود. بیانگر آنست كه 3هاي تبیین كننده متغیر قانونگذاري كه در جدولتحلیل شاخص 

اقدامات مديران در زمینه تمام شاخص ها پايین تر از حد متوسط بوده است و از اين میان، اقدامات مديران 

ار دارد در مقايسه با ساير شاخص ها در وضعیت بهتري قر 2.94در مورد شاخص كاربرد مصالح با میانگین 

در وضعیت نامناسب تري نسبت به  2.14و به همین ترتیب در رابطه با شاخص كاربري اراضی با میانگین 

 ساير شاخص هاي بیانگر مولفه قانونگذاري قرار دارد.
 آزمون معناداری داده ها در سطح شاخصهای متغیر قانونگذاری -4جدول 

 Test Value = 3 

 
T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 Lower Upper 

 2.4520 2.0560 2.25397 000. 41 22.991 استانداردسازي

 2.4345 1.9464 2.19048 000. 41 18.128 كاربري اراضی

 2.4657 1.9787 2.22222 000. 41 18.429 تراكم ساختمان

 2.6481 2.1138 2.38095 000. 41 18.001 بافت هاي فرسوده

 2.9668 2.4301 2.69841 000. 41 20.308 كاربرد مصالح

 

 تحلیل متغیر فرهنگسازی -

متغیر موثر ديگر در زمینه كاهش آسیب پذيري كالبدي كه می توان آن را در زمره وظايف و عملکرد 

مديران شهري براي اين هدف قلمداد كرد، فرهنگسازي می باشد. در اين بین، آموزش و آگاهی رسانی به 
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ت و جلب شهروندان در خصوص مخاطرات، نحوه مقاوم سازي كالبدي براي پیشگیري از تلفات مخاطرا

مشاركت آنها در مباحثی كه مردم به عنوان اصلی ترين ذينفع قرار دارند از مهمترين شاخص هاي اين 

يعنی  2.91متغیرمی باشد. تحلیل داده هاي متغیر فرهنگ سازي نشان داد اين متغیر با میانگین كلی برابر 

سب بوده است. با اين وجود میزان پايین تر از حد متوسط، در عملکرد مديران شهري بسیار ضعیف و نامنا

sig بدست آمده حاكی از معنادار بودن متغیر فوق در متغیر مستقل شاخص يعنی وابسته تحقیق يعنی آسیب

 (. 9و  5پذيري كالبدي شهرها می باشد)جداول
 آزمون معناداری داده ها در سطح متغیر فرهنگسازی -5جدول

 Test Value = 3 

 
T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 Lower Upper 

 2.2960 1.7358 2.01587 000. 41 14.534 فرهنگ سازي

 

تحلیل شاخص هاي بیان كننده متغیر فرهنگ سازي در اينجا يعنی  آموزش و آگاهی رسانی و جلب 

مشاركت، همانطور كه در جدول نشان داده شده بیانگر آنست كه نقش و اقدامات مديران در زمینه هر دو 

ی رسانی شاخص تقريبا نامناسب و پايین تر از حد متوسط است. اما شاخص جلب مشاركت نسبت به آگاه

 در وضعیت بهتري قرار دارد. 
 آزمون معناداری داده ها در سطح شاخصهای متغیرفرهنگسازی -6جدول

 Test Value = 3 

 
T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 2.1187 1.5638 1.84127 000. 41 13.403 آموزش و آگاهی

 2.4844 1.8965 2.1905 000. 41 15.050 جلب مشاركت

 

 تحلیل متغیر برنامه ریزی و طراحی شهری  -

مولفه برنامه ريزي و طراحی شهري به عبارتی همان نتیجه حاصله از متغیر قانونگذاري را تبیین می 

مشاهده می شود از شاخص هاي سازگاري كاربري ها، تاسیسات شهري،  2نمايد و همانطور كه در جدول 

امه طراحی گويه در پرسشن 1نماهاي ساختمانی و خاستگاه طبیعی تشکیل شده كه در مجموع متشکل از 

مشاهده می شود میانگین نقش و اقدامات مديران در تمامی  1شده می باشند. همانطور كه در جدول 

شاخص هاي تشکیل دهنده اين مولفه براي كاهش آثار ناشی از زلزله از بعد كالبدي پايین تر از سطح 

گاه طبیعی( در ساخت و متوسط می باشد. در اين میان مديران شهري از نظر توجه به بستر طبیعی)خاست
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كمترين نقش و 1.13بیشترين نقش و در مورد سازگاري كاربريها با میانگین  2.15سازهاي شهري با میانگین 

اقدامات موثر را داشته اند. در مجموع نقش و اقدامان مديران در زمینه برنامه ريزي و طراحی شهري با 

توسط می باشد و نامناسب ارزيابی می شود. اين متغیر بر اساس جدول زير پايین تر از حد م 2.11میانگین 

داراي معناداري در متغیر وابسته تحقیق يعنی كاهش آسیب پذيري كالبدي  9.95پايین تر از میزان  sigنیز با 

 (. 3و  1می باشد)جداول 

 آزمون معناداری یافته ها -7جدول 

 Test Value = 3 

 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 2.4179 1.8797 2.14881 000. 41 16.128 برنامه ریزی و طراحی شهری

 

 آزمون معناداری یافته ها -8جدول 

 Test Value = 3 

 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 Lower Upper 

 2.0758 1.4851 1.78049 000. 40 12.184 سازگاری کاربری ها

 2.2398 1.7364 1.98810 000. 41 15.953 تاسیسات شهری

 2.4635 1.9174 2.19048 000. 41 16.202 نمایه های ساختمان

 3.0564 2.4436 2.75000 000. 41 18.129 خاستگاه طبیعی

 

 متغیر حمایت های زیر ساختیتحلیل  -

شاخص در سطح مديران شهري  1و در نهايت آخرين متغیر حمايت هاي زيرساختی است كه از طريق 

سنجیده شده است. تحلیل مولفه اقدامات مديران در زمینه حمايت هاي زير ساختی نشان دهنده نامناسب 

می  2.39ب ناشی از زلزله با كسب میانگین بودن اقدامات مديران شهري در اين زمینه براي كاهش آثار مخر

مويد تاثیرگذاري اين متغیر در كاهش آسیب پذيري  9.95از میزان  sigباشد. با اين وجود پايین بودن 

 (. 4ته تحقیق است)جدولسكالبدي به عنوان متیغر واب

 آزمون معناداری یافته ها -3جدول

 Test Value = 3 

 
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 Lower Upper 

 2.6130 2.1119 2.36243 000. 41 19.041 حمایت های زیرساختی

 منبع: یافته های تحقیق
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نشان داده شده بیانگر آنست كه  19از سويی، تحلیل شاخص هاي تبیین كننده اين متغیر كه در جدول 

ارائه خدمات و زيرساختهاي شهري با میانگین بیشترين نقش و در زمینه تخصیص مديران شهري در 

  اعتبارات براي كاهش آثار ناشی از زلزله با اختالف كم كمترين نقش را دارند.

 آزمون معناداری یافته ها -11جدول 

 Test Value = 3 

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 2.0758 2.4851 2.3045 000. 40 12.184 تخصیص اعتبارات

 2.1398 2.064 2.0245 000. 41 15.953 شبکه های ارتباطی

 2.4635 2.9174 2.5676 000. 41 16.202 ارائه خدمات و زیرساختهای شهری

 

 ابعاد سه گانه قانونگذاری )تصمیم گیری، اجرا و نظارت(بخش دوم: تبیین عملکرد مدیران شهری در  -5-2

گويه تصمیم گیري، نظارت و اجرا می  3از طرفی هر يک از شاخص هاي متغیر قانونگذاري متشکل از 

سطح تصمیم گیري،  3باشند. در اين پژوهش همچنین در پی آن هستیم كه ببینیم  مديران در كدام يک از 

ردند. بر اساس تحلیل هاي صورت گرفته دراين پژوهش، اين نتیجه بدست آمد نظارت و اجرا موثرتر عمل ك

و در نهايت 2.25بیشترين نقش را در تصمیم گیري، سپس اجرا با میانگین  2.39كه مديران شهري با میانگین 

وثر داشته اند. اما در مجموع در هر سه مورد وضعیت مناسبی نداشته اند و چندان م 2.19نظارت با میانگین 

 اين تاثیرگذاري را در قالب نمودار نشان می دهد.  3(. شکل 11نبوده اند)جدول

 آزمون معناداری یافته ها -11جدول

 Test Value = 3 

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 Lower Upper 

 2.5783 2.1455 2.36190 000. 41 22.038 تصمیم گیری

 2.4314 1.8924 2.16190 000. 41 16.202 نظارت

 2.4851 2.0292 2.25714 000. 41 19.995 اجرا
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 نمودار تبیین کننده عملکرد مدیران شهری در ابعاد سه گانه قانونگذاری -3شکل

میزان كاهش آسیب تغیرهاي چهارگانه بر مدر نهايت تاثیرگذاري و عملکرد مديران شهري در سطح 

 9.95پايین تر از  sigتمامی متغیرها با میزان  نطقه مورد مطالعه نشان می دهد كهپذيري كالبدي شهر در م

ولی میزان عملکرد مديران شهري در شهر  دسیب پذيري كالبدي می باشنآداراي تاثیرات معناداري بر كاهش 

 (. 1بابل در اين زمینه بسیار پايین می باشد)شکل
 

 
 نمودار تبیین کننده عملکرد مدیران شهری در سطح چهار متغیر تحقیق -4شکل
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 نتیجه گیری -6

 ريزي اهداف اصلی برنامه از يکی عنوان به زلزله، برابر شهرها در پذيري آسیب كاهش ضرورت

 گردد كه در اين میان نقش مديران شهري را نبايد می شهري محسوب طراحی و شهري برنامه ريزي كالبدي،

متغیر قانونگذاري،  1در كاهش آسیب پذيري شهرها ناديده گرفت. در اين پژوهش نقش مديران در رابطه با 

فرهنگسازي، برنامه ريزي و طراحی و حمايت هاي زيرساختی بر كاهش آسیب پذيري كالبدي شهر بابل 

چهار متغیر بر متغیر مورد تحلیل واقع شد. نتايج بدست آمده در اين پژوهش ضمن تايید تاثیرگذاري اين 

-انگر ضعف عملکردي مديران با توجه به میانگینهاي پايین بدست آمده از نتايج تحلیل دادهیوابسته تحقیق، ب

حاكی از آنست كه میانگین رتبه اقدامات مديران در هر چهار بعد قانونگذاري، نتايج باشد. ها می

اين میان وضعیت اقدامات  د متوسط می باشد. درفرهنگسازي، برنامه ريزي و طراحی شهري پايین تر از ح

آنان در مورد شاخص حمايت هاي زيرساختی نسبت به شاخص هاي ديگر بهتر بوده است و در اين زمینه 

موثرتر بوده اند و پس آن شاخص قانونگذاري با اختالف بسیار كمی از حمايت هاي زير ساختی قرار می 

در رده بعدي قرار دارد و در نهايت اقدامات مديران در  2.11نگین گیرد و سپس برنامه ريزي شهري با میا

وضعیت نامناسب تري نسبت به ساير مولفه هاي مطرح  2.91ارتباط با مولفه فرهنگسازي با میانگین رتبه 

شده در اين پژوهش دارد. از طرف ديگر با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش مديران شهري در 

گیري، نظارت و اجرا كه گويه هاي اصلی تشکیل دهنده شاخص قانونگذاري در اين پژوهش موارد تصمیم 

می باشند نیز به طور كلی چندان موثر نبوده اند. و از اين میان مديران شهري در زمینه تصمیم گیري اقدامات 

طح عملکرد مديران زير براي ارتقاء س پیشنهاداتموثرتري نسبت به دو مورد نظارت و اجرا داشته اند. لذا 

 شهري ارائه می گردد:

 بهبود همکاري و تشريک مساعی نهادي بین ارگانهاي متصدي امور كالبدي شهرها -

 تعیین ابعاد موازي كاري و واگذاري آن تقسیم وظايف در خصوص ابواب مشترك -

 تخصیص اعتبارات مطلوب و سهل الوصول براي بهبود شرايط كالبدي بافتهاي فرسوده -

 سرمايه گذاري بر روي سرمايه هاي اجتماعی و به درون كشیدن مشاركت مردمی. -
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