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 آوری محالت تاریخی در برابر زلزله و راهکارهای ارتقاء آنسنجش میزان تاب

 سیاه شیرازنمونه موردی: محله سنگ
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 بحران از پیش وضعیت به را آنها سریع بازگشت بحران، وقوع صورت در که هستند شرایطی به یابیدست برای تالش در جوامع امروزه:چکیده

پذیری شهر شیراز و آسیب با توجه به احتمال وقوع زلزله در شود.می تأکید پذیریآسیب جایه ب آوریتاب بر اخیر هایسال سازد. لذا در فراهم

آوری محله در برابر و ارائه راهبردهای ارتقاء تاب سیاهآوری محله سنگثر بر تابحاضر در صدد شناسایی عوامل مؤهای تاریخی آن، پژوهش بافت

برای پردازش  است. میدانی و ایکتابخانه هاداده گردآوری شیوه و از نظر روش توصیفی و همبستگی ی وکاربردماهیت پژوهش،  .است زلزله

 ساکن مردم کلیه شامل آماری استفاده شد. جامعهQSPM و سوات از تکنیک  هاو در تجزیه و تحلیل داده  EXCELو SPSSافزار ها از نرمداده

 کالبدی( و نهادیبعدی )اجتماعی، اقتصادی،  4 آوری از مدلسنجش تاب برای تصادفی است. گیرینمونه مورد و روش 351 نمونه حجم محله،

سیاه آوری محله سنگبر نتایج پژوهش: میزان تاباستفاده شد. بنا( CBDMمحور )( و مدل اجتماعDROPضمن ترکیب آن با مدل مکانی کاتر )

آوری است. شاخص عملکرد نهادها و میزان خسارت دارای کمترین تاب 53/39 دارای بیشترین و بعد اقتصادی با 01/60بااست. بعد کالبدی  62/49

 همبستگی آزمونبر نتایج آوری محله پایین؛ و بنا. میزان تاباستدارای بیشترین اهمیت و شاخص نگرش و دسترسی دارای کمترین اهمیت 

دار وجود سیاه رابطه معنیآوری محله سنگو افزایش تابهای اجتماعی، اقتصادی، نهادی، کالبدی لفهبین مؤ پیرسون و رگرسیون و تحلیل مسیر

 آوری محله انتخاب شدند. راهبردهای تهاجمی بعنوان راهبردهای برتر برای ارتقاء تاب. همچنین، دارد
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 مقدمه ـ1

که از  هر شهر تیو هو راثیعنوان مه ب ی،خیمحالت تار

از فرهنگ  یانهیگنجعنوان ه بمانده و  یگذشتگان برجا

است. از  اریبس تیدر دست ما امانت و واجد اهم ییبایو ز

بزرگ  یشهرها یریخطرپذ ریاخ یهادر سال یسوی

 یپذیرآسیب زانیداشته و م شیدر برابر زلزله افزا ران،یا

 ،یاجتماع ،یکالبد طیشرا لیدلهب یخیمحالت تار

 افتهی شیحاکم بر آنها، در برابر زلزله افزا یاسیس ،یاقصاد

عنوان ه ب هر روزه بر تعداد و تنوع سوانح طبیعیاست. 

جزیی از فرایند زندگی بشر و چالشی اساسی در جهت 

(. 1395:33 )رضایی، شودنیل به توسعه پایدار افزوده می

های فعال در این زمینه، آژانس های اخیر، نهادها وسالدر 

آور تاب یابی به جامعههای خود را بر دستبیشتر فعالیت

 )رضایی و همکاران،اند در برابر سوانح متمرکز ساخته

دیدگاه غالب از صرفا تمرکز بر کاهش  (.1393:610

آوری در مقابل سوانح تغییر پذیری به افزایش تابآسیب

این، برای بنابر (.5: 1393)نصرآبادی و همکاران، است

آوری اجتماعی و پذیری الزم است تابکاهش آسیب

های ناشی از فیزیکی افزایش یابد تا در برابر شوک

، و یا خود را کرده مخاطرات و اختالالت محیطی مقاومت

آوری به معنای تاب . (Zang et al, 2018:4)بازیابی کرد

حساب آوردن، جذب، بازیابی و ه آمادگی، بتوانایی دفع، 

ابر وقایعِ واقعا یا بالقوه مضر آمیز در برانطباق موفقیت

ع، شامل فجایع و یا تغییر فرایندها با نتیجه یست. این وقاا

توانند دالیل انسانی، تکنیکی یا بار هستند که میفاجعه

 . (Fischer,2018:2)عی داشته باشندیطب

ویژه  هب شهرهای ایران اخیرخطرپذیریهای سالدر 

به ق، در برابر حوادث و سوانح غیرمترمحالت تاریخی

تاریخی  هایبافتبا توجه به اینکه » است. افزایش داشته

با گذشت زمان و فرسودگی حاکم بر آنها، هنوز هم به 

دهند و با بسیاری از احتیاجات روزمره زندگی پاسخ می

شهرسازی نهفته در  ـهای واالی معماری توجه به ارزش

آبادی و علی فالح)« آنها، حفظ آنها یک ضرورت است

 سیاه واقع درمحله تاریخی سنگ .(6: 1392 همکاران،

یکی از محورهای عمده گردشگری شهرداری و  8 منطقه

شیراز است. ناپایداری کالبدی و فرسودگی ساختاری آن، 

تهدیدی بزرگ برای جان ساکنان این محله در برابر 

 فشردگی آید. نفوذ ناپذیری،حساب میه بالیای طبیعی ب

ها، عرض کم نارسایی شبکه ارتباطی و دسترسی بافت،

های اطراف ترافیک سنگین موجود در خیابان معابر،

، عدم امکان دسترسی مناسب به خدمات و وسایل محله

رسانی را کاهش داده و نقلیه اضطراری، روند خدمات

ساکنان را در برابر زلزله و دیگر حوادث غیرمترقبه با 

وجود مشکالت و مخاطرات جدی روبرو خواهد کرد. 

های اجتماعی به دلیل تبدیل شدن محله ناامنی

از مراکز اصلی خرید و فروش مواد سیاه به یکی سنگ

کمبود نبود بهداشت کافی در محله،  ،مخدر در شیراز

فضاهای جمعی چند عملکردی، از دیگر مشکالت موجود 

 ،را با بروز سوانحمحله  ایمنی کم اینکه  استدر محله 

)مهندسین مشاور  استشدت بخشیده زلزله  به ویژه

 (.118 ـ 116: 1391شهر،معمار و شهرساز آرمان

 

 پیشینه پژوهش  ـ 1ـ  1

ور در برابر آپاسخ اجتماع تاب»در بررسی (،2017) ری

به  ،ورآدریافت: اجتماعات تاب« مخاطرات محیطی

ه با اثرات مخاطرات طبیعی و هظرفیت بزرگتری در مواج

ساخت مجهز هستند. ظرفیت در این رابطه سه انسان

بر فوری  برای مواجهه و غلبه : ظرفیتاستدسته 

(؛ ظرفیت برای یادگیری های مواجههنامالیمات )ظرفیت

های جدید در از تجارب گذشته و سازگاری با فشار چالش

ایجاد مهارت در  های تطبیقی(؛ و ظرفیتظرفیتآینده )

های اجتماعی را در سساتی که رفاه فردی و توانمندیمؤ

-دهند )ظرفیتهای حال و آینده پرورش میبرابر بحران

تیلیو و همکاران آ. (Ray,2017:3)های متحول کننده( 

ساختار طبیعی، جامعه ساکن و  جنبه 3 شهرها را از

های دولتی مورد بررسی قرار داده و افزایش فعالیت

عنوان عامل ه ظرفیت تحمل و جذب فشار در هر جنبه را ب

(. Tilio et al, 2011 ) آوری مطرح کردندافزایش تاب

آور را بررسی های جوامع تابهم ویژگی کالتن و همکاران

گویی بهینه و نموده و آمادگی در برابر سوانح، پاسخ

بازتوانی سریع پس از تهدیدات چندوجهی و سوانح 

پذیری کالبدی جوامع با ترکیبی، همچنین کاهش آسیب

و ساز مقاوم را استفاده از تدوین استانداردهای ساخت

 ,Colten et al ) دانندآوری شهرها میشیوه افزایش تاب
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نویسد: توجه به پیوندهای موجود . گادشاک می(3 ,2008

آوری آن در شبکه تشکیل دهنده شهر، باعث افزایش تاب

پذیری، افزایش تطبیق پذیری، شود و تقلیل آسیبمی

-های شهری و کاربریمیزان مشارکت، ارتباط میان شبکه

افزایش های موجود در شهرها عوامل تأثیرگذار در 

 ,Godschalk, 2003 اندآوری آنها پس از بروز سوانحتاب

توان دانش تویگ در مطالعات خود دریافت: می(. (139

ر آن طراحی و ساخت در زمینه مخاطرات طبیعی را د

پذیری به وسیله تقویت یک سری برای کاهش آسیب

کار بست. او این ه آوری بها جهت رسیدن به تابویژگی

روایی، ارزیابی خطر، چنین برشمرد: حکم ها راویژگی

پذیری، و کاهش آسیبدانش و آموزش، مدیریت خطر 

ها، ی این ویژگیآمادگی و واکنش. نقطه عطف مجموعه

آوری بیانگر هدف دسترسی به باالترین سطح تاب

در  النکاو و همکارانرو مرو  (. (Twigg, 2007, 223است

بر ظرفیت به طور خاص آوری، ارزیابی خود از تاب

آوری و چگونگی د پایداری و تاببازیگران شهری در ایجا

-Romero) دکردنها تمرکز متفاوت بودن آن در شهر

Lankao et al, 2018, 2.) 

-که تاببا طرح این مطلب  (2018) کای و همکارانهنگ

یک هدف مهم به پذیری در برابر بالیا آوری و انعطاف

برای متخصصین و اجتماعی و یک مؤلفه حیاتی 

 های مختلف تبدیل شدهها و رشتهدانشگاهیان در بخش

ها برای نظارت بر ارتقای و توسعه ابزارها و سنجه است

 سنجشوضعیت  وری نیاز به تحقیقات گسترده دارد؛آتاب

مربوط  مقاله 174 آنرا درهای ها و شاخص، متدآوریتاب

 :بررسی کردند. در این مقاالت 2017تا  2005 هایسال به

استفاده  های کمیاز متد %39.1های کیفی؛ از متد %39.7

های اعتبارسنجی تجربی را با شاخص %10.3و تنها  کردند

عالوه، سه ه ب آوری پیشنهادی خودشان انجام دادند.تاب

طور مکرر در این مقاالت ه استراتژی انطباقی که ب

و ها توانمندساختن دولت اند عبارتند از:شدهپیشنهاد 

آگاهی جامعه و افزایش افزایش رهبران محلی، 

 Heng)  و ارتباطات اجتماعی و ارتباطات هازیرساخت

Cai et al, 2018, 1-2.)  
ه ب( 2001)رضایی و همکاران تعریف کارپنتر و همکاران 

پذیرفته و ترکیب مدل  و کاربردی عنوان تعریف مناسب

مرکز " -Resilus آوری هائیتی و چارچوبارزیابی تاب

های قابل ، که بر اساس جنبه"آوری ایاالت متحدهتاب

گیری از سرمایه اجتماعی، مدل عملیاتی چندبعدی اندازه

خانوار، کسب و  _های سلسله مراتبیآوری، مقیاستاب

کار، محله و جامعه در رابطه با طیف وسیعی از متغیرهای 

گیری و سیاست است و در هر مقیاسی همدیگر را تصمیم

آوری گیری تابکنند، بهترین روش اندازهپشتیبانی می

: 1395، )رضایی و همکاران اندجوامع سوانح زده برشمرده
43.) 

آوری رضایی در پژوهش دیگری به ارزیابی میزان تاب

های شهر اقتصادی و نهادی خانوارهای ساکن در محله

هت شناسایی میزان ظرفیت و توانایی بازگشت تهران ج

ها در مواجعه با سوانح اجتماعی زلزله پرداخت و آن

های متفاوتی دریافت: محالت مورد مطالعه در موقعیت

نشان داد که  PROMETHEE قرار دارند. استفاده از روش

آوری ان تابنهادی کاهش در میز -از نظر بعد اقتصادی 

قیطریه و ستارخان به نارمک و قلعه  به ترتیب از محالت

 (.25: 1392 ) رضایی، مرغی وجود دارد

فرزاد بهتاش و همکاران چارچوبی ارائه کردند که در آن 

بُعد شامل کاهش مخاطرات،  6 آوری بهابتدا مفهوم تاب

اجتماعی، _ای، محیط زیستی، فرهنگیزیرساختی، سازه

هایی تقسیم لفهصادی تقسیم شد. سپس، هر بعد به مؤاقت

 بردهد. گردید که عناصر مهم در آن بعد را نشان می

 و اجتماعی هایسرمایه وجود آنها، هاییافته اساس

 رعایت و دینی هایآموزه به هاتوجه دولت دینی، رهبران

-آموزه در کالبدی محیط و زیست محیط تکریم عدالت،

 در اجتماعی نظم الگوهای و وجود قوانین دینی، های

 نهادهای توسط امور مدیریت گوناگون، هایزمینه

مالی  منابع شهر و در کارآمد انسانی نیروی وجود مردمی،

 دینی، تریبون توسط و انتقال اطالعات گردش،کافی

 ای،محله بر اساس نظام کارها گردش در مردمی ابتکارات

 در راآن که است اسالمی شهرهای هایظرفیت از برخی

است )  نموده آورتاب طبیعی غیر و طبیعیحوادث  برابر

 رفیعیان و همکاران .(38: 1392،فرزاد بهتاش و همکاران

آوری در های مطلوب جهت سنجش تابشاخص (1389)

قالب ابعاد چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، نهادی و 

های محیطی پیشنهاد داده و به بررسی مدل_کالبدی

آوری اجتماعات در برابر سوانح طبیعی سنجش میزان تاب
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ترین مدل بر اساس رویکرد پرداختند. از نظر آنها، مناسب

مفهومی و ساختار شاخص سازی ارائه شده، مدل ترکیبی 

DROP و CBDM  .(.23: 1389، )رفیعیان و همکاراناست 

 خوبی به آمریکایی شهرهایهای اخیر اقدامات در سال

 و کالبدی آوریتاب به یابیدست برای را هاییگام

-اند که میبرداشته طبیعی با بالیای مواجهه در اجتماعی

-اقدامات انجام شده در شهر برکلی شامل مقاوم توان به

 هاییارانه برای گذاریشهری، سرمایه تسهیالت سازی

 اقداماتی که افرادی به تخفیفاعمال لرزه،  زمین به مربوط

 کنند، ارائه ایجاد زلزله برابر در ایمنی ایجاد جهت

 منازل رایگان تعمیر وام، برنامه قبیل از تسهیالت

 اشاره نمود.  (1390،شادکم درآمد )قائمی خانوارهای

های مکرر، ضمن تصویب واسطه تجارب زلزلهه ژاپن هم ب

قوانین متعدد مدیریت بالیا، به ارائه اصول تهیه برنامه 

ریزی جامعی بحران پرداخته و برنامهعملیاتی مدیریت 

های آوری بافتآوری در برابر زلزله و نیز  تاببرای تاب

: 1392جناب و همکاران،)حسینیتاریخی داشته است 

93-97). 
المللی در ایران شهرداری مشهد با برگزاری کنفرانس بین

اقدامات آمادگی در برابر زلزله و انجام  کاهش خطر بحران

در چارچوب طرح ثامن، انتشار کتاب  هاو بحران

در « گانه10آورکردن شهرها و اصولراهنمای برنامه تاب»

بعد ، قمشهر  .(1393)عسگری،گام بوده است این راه پیش

به عضویت کمپین  است که از مشهد دومین شهر ایرانی

و  (6: 1391شهرداری قم،درآمده )آور جهان شهرهای تاب

-راه 1394 سالرا  آوریتاباولین مرکز تخصصی  تهران

های فکر . شهرداری همدان نیز با تشکیل اتاقاندازی نمود

آوری شهری، آور و مصوبات مربوط به تابشهر تاب

آوری و تاباقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده و 

کاهش خطرپذیری بالیا را بخشی از طراحی شهری و 

یابی به توسعه پایدار شهر همدان قرار راهبردهای دست

  (.2: 1394داده است )واحد مدیریت بحران همدان، 

 ،حاضر هدف اصلی پژوهشبا توجه به مطالعات پیشین 
سیاه و پیشگیری و کنترل آور ساختن محله سنگتاب

های ناشی از زلزله و اهداف عملیاتی پژوهش: آسیب

در برابر زلزله؛ سیاه نگآوری محله ستعیین میزان تاب

ثر بر آوری و سهم عوامل مؤی سازنده تابهالفهتعیین مؤ

ه راهبردهای ارتقاء ئارا آوری محله و نهایتامیزان تاب

الت و مفروضات سوأ به طور کلی .آوری محله استتاب

 :طرح استپژوهش به صورت ذیل قابل 

سیاه در برابر زلزله آوری محله تاریخی سنگمیزان تاب

آوری محله عواملی بر میزان تابچه اندازه است؟ چه 

ثرند و راهبردهای مناسب برای افزایش میزان مؤ

  در برابر زلزله کدامند؟محله آوری این تاب

یابی به اهداف، الت پژوهش و دستبرای پاسخ به سوأ

 فرضیات عبارتند از:

سیاه در رابطه با معیارها و آوری محله سنگن تابمیزا-1

 آوری در برابر زلزله پایین است.استانداردهای تاب

های اجتماعی، اقتصادی، نهادی، کالبدی و لفهؤبین م-2

دار وجود سیاه رابطه معنیآوری محله سنگافزایش تاب

 دارد.

 

 آوریمفهوم و تعریف تاب ـ 2ـ1

مطرح کرد  1973 بار سالآوری را اولینواژه تاب هالینگ

به معنی  آوری(. تاب34: 1395 )رضایی و همکاران،

رود. از ریشه التین کار میه ب« بازگشت به گذشته»

«Resillio  »گرفته شده« برگشت به عقب»نیمعه ب 

(Kelin et al, 2003)  و یک مکانیسم سیستماتیک است

های خارجی مواجهه با تنشکه نقش مثبت در مقابله و 

خالصه  1جدول . (Zang et al, 2018:4)کندبازی می

 دهد.یآوری را نشان مو مفاهیم تاب تعاریف

 
 آوریخالصه برخی تعاریف و مفاهیم تاب -1جدول 

 (35: 1395)رضایی و همکاران،  
Tab. 1-Summary of some definitions and concepts 

of resilience 
 ) Rezaei et al, 2016: 35(  

تواند آن را جذب کند شدت اختاللی است که سیستم می

های قبل از اینکه ساختار آن از طریق متغیرها و فرایند

 کنترل کننده رفتار آن، به ساختار متفاوتی تبدیل شود.

هالینگ و 

 گاندرسون

آوری به ظرفیت جذب و عملکردهای اساسی و ویژه تاب

 "برگشت به تعادل"در طی سوانح و نیز ظرفیت بازیابی 

 شود.پس از سانحه اطالق می

کاتر و 

 همکاران

 آیدوجود میه آوری فرآیند پویایی است و در افرادی بتاب

توانند با گذشت زمان خود رابا شرایط منطبق و به که می

شرایط پاسخ دهند. این فرایند به آنها این امکان را 

دهد که بتوانند سرپا بایستند و عملکرد سالم خود را می

 حفظ کنند.

بون و 

 همکاران،
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فرآیند دگرگونی تقویت ظرفیت جمعیت، جوامع، 

بازیابی و دگرگونی بینی، بازدارندگی، ها و پیشسازمان

و تغییرات را  ها، استرسها پس از وقوع شوککشور

 آوری گویند.تاب

 ترنر

تواند آنرا جذب کند. قبل شدت اختالالتی که سیستم می

از اینکه ساختار سیستم بواسطه تغییر متغیرها و 

کند، به ساختار هایی که رفتار آن را کنترل میفرآیند

 متفاوتی تبدیل شود.

کارهلم و 

 همکاران

های اکولوژیکی برای جذب آوری به ظرفیت سیستمتاب

ها و ها، فرآینداختالالت و نیز برای حفظ بازخورد

 شود.های الزم و ذاتی سیستم اطالق میساختار

کیوتم و 

 الجابری

 
آوری محالت های سنجش میزان تابشاخص ـ2 جدول

 شهری
 )رفیعیان و همکارن، 1389: 31(

Tab.2-Indices of Resilience Assessment in Urban 

neighborhoods 
 (Rafieian et al, 2010, 31) 

 ابعاد تعریف هاشاخص

آگاهی، دانش، مهارت، نگرش، 

های سرمایه اجتماعی، شبکه

های جامعه، درک اجتماعی، ارزش

ای، محلی از خطر، خدمات مشاوره

سالمتی و رفاه، کیفیت زندگی، سن، 

زبان، نیازهای ویژه،  دسترسی،

دلبستگی به مکان، تمایل به حفظ 

 معیارهای فرهنگی.

از تفاوت ظرفیت اجتماعی، 

در واکنش مثبت نشان 

دادن، انطباق با تغییرات و 

حفظ رفتار سازگارانه و 

بازیابی یافتن از سوانح به 

 آید.دست می

ی
اع

تم
اج

 

ها، ظرفیت با توانایی میزان خسارت

توانایی برگشت ها و جبران خسارت

به شرایط شغلی و درآمدی مناسب، 

دسترسی به خدمات مالی، پس 

انداز، بیمه، احیای دوباره 

 های اقتصادی بعد از سانحه.فعالیت

واکنش و سازگاری ذاتی 

افراد و جوامع در برابر 

مخاطرات است؛ به طوری 

ها را قادر به کاهش که آن

های بالقوه خسارات و زیان

 ات سازد.ناشی از مخاطر

ی
اد

ص
قت

ا
 

بستر، زیرساخت، وابط و عملکرد 

های فیزیکی نهادها نهادها، ویژگی

نظیر تعداد نهادهای محلی، 

دسترسی به اطالعات، نیروهای 

آموزش دیده و داوطلب، قوانین و 

مقررات، مسؤلیت پذیری نهادها، 

ی مدیریت یا واکنش به سوانح نحوه

مثل ساختار سازمانی، ظرفیت، 

 رهبری

آوری نهادی به عنوان تاب

ظرفیت جوامع برای کاهش 

خطر و ایجاد پیوندهای 

سازمانی در درون جامعه 

شود؛ به نوعی که تعریف می

های مرتبط با تقلیل ویژگی

ریزی و تجربه خطر، برنامه

 گیرد.سوانح قبلی را دربرمی

ی 
اس

سی
-

   
   

ی
اد

نه
 

خطوط لوله، شبکه حمل و نقل، 

پناهگاه، نوع  کاربری زمین، ظرفیت

مسکن، کیفیت و قدمت بنا، 

ها، فضای مالکیت، ارتفاع ساختمان

و سبز، تراکم محیط، دسترسی،  باز

 های جغرافیایی.ویژگی

ارزیابی واکنش جامعه و 

ظرفیت بازیابی بعد از سانحه 

ها، واحدهای مانند پناهگاه

مسکونی و زیرساختی و 

ها به وابستگی آن

های دیگر زیرساخت

 شود.می

ی 
بد

کال
- 

ی
یط

مح
 

 آوریهای سنجش میزان تابروش ـ 4ـ1

پذیری جوامع برای آوری به بررسی انعطافهای تابمدل

پذیری در برابر پیامدهای مخاطرات کاهش آسیب

های متعددی مدل پژوهشگرانپردازند و تاکنون می

های خاص از که هر یک به جنبهاند دادهپیشنهاد 

ای خالصه 3اند. جدول آوری در برابر سوانح پرداختهتاب

 دهد.ها را نشان میاز این روش

 

های سنجش میزان تاب آوری اجتماعات مدلـ  3جدول 

 محلی
 )34: 1389)رفیعیان و همکاران، 

Tab. 3-Local community resilience assessment 

models 
)2010: 34Rafieian et al, (  

 مدل ویژگی

برای ارزیابی تاب آوری جوامع واقع در منطق 

آن  پرمخاطره مطرح شده که چارچوب اتخاذ شده

 بیشتر اکولوژیکی است و برای نشان دادن نحوه

آوری جامعه سه الگوی؛ تقلیل پایداری و تاب

 -خطر ، الگوی بازیابی و الگوی ساختاری

های شده است در نهایت ویژگی جمعیتی استفاده

شود. هدف نهایی آور مطرح میپایدارو تاب جامعه

این چارچوب دسترسی به میزان پایداری و 

 آوری اجتماعات در مقابل مخاطرات است.تاب

 مدل توبین

دهد جامعه در قالب یک خط این مدل نشان می

تواند زمانی در شرایط خاص به دنبال توسعه می

پذیری خود را بهبود بخشد، آسیب در طول زمان

جذب و  -1این مدل دارای سه مرحله است؛

برگشت به  -2تحمل تنش و خطر قبل از سانحه

تعادل پس از سانحه یعنی توانایی و ظرفیت 

 -3 برگشت به تعادل در هنگام و بعد از سوانح

آور تغییراتی در جوامع برای اینکه ایمن و تاب

 شوند.

 -مدل خطی

 سزمانی دیوی

آوری جامعه به عنوان چارچوبی برای ارزیابی تاب

در برابرسوانح مبتنی بر انواع سرمایه )اجتماعی، 

اقتصادی، فیزیکی، انسانی و طبیعی(مطرح شده 

تواند به وسیله ها میاست، هریک از انواع سرمایه

آوری جامعه در عوامل مختلف برای ارزیابی تاب

استفاده از  برابرسوانح اندازه گیری شود لزوم

سرمایه به این معناست که که سرمایه شامل 

اقتصادی جامعه  عناصری است که برای توسعه

های اقتصادی جامعه الزم است و هرچه فرصت

جامعه برای کاهش آثار  بیشتر باشد توانایی بالقوه

 سوانح بیشتر است.

مدل سرمایه 

 محور

آوری و به منظور روشن کردن رابطه بین تاب

پذیری طراحی شده است و ارزیابی  آسیب

آوری سوانح در سطح محلی و ای از تابمقایسه

 مدل مکانی



 

94 

     
سال 

ششم
/ 

شماره
 

ول
ا

/
تان 

بس ر و ات
بها

7
9

 

آوری را کند. این مدل تابجامعه ارائه می

فرایندی دینامیک و وابسته به شرایط قبلی، 

شدت سوانح ، زمان بین مخاطرات و تأثیر عوامل 

کند. گام اول این مدل ارائه گرا تعریف میبرون

هادی از متغیرهای اکولوژیکی، پیشن یک مجموعه

اجتماعی، اقتصادی ونهادی است. گام بعدی در 

ای از این مدل عملیاتی کردن و ایجاد مجموعه

ها و سپس بررسی آن در دنیای واقعی شاخص

 است.

این مدل یک رویکرد مدیریتی پایین به باالست 

های ناشی از که به مشارکت مردم در حل بحران

سوانح طبیعی توجه دارد. هدف آن، کاهش وقوع 

ها و آسیب پذری جوامع و تقویت توانایی

مشارکت مردم برای مقابله با خطرهای ناشی 

 ازوقوع سوانح طبیعی است.

مدل مدیریت 

سوانح اجتماع 

 محور

 

 آورسازی محالت شهریراهکارهای تاب ـ5ـ 1

افزایش ظرفیت تحمل و جذب فشار در ساختار طبیعی،  

های دولتی )تیلو و همکاران، ساکن و فعالیت جامعه

گویی بهینه و آمادگی در برابر سوانح، پاسخ(؛ 417: 2011

بازتوانی سریع پس از تهدیدات چندوجهی و سوانح 

(؛ افزایش حس مکان 2008کالتن و همکاران، ) ترکیبی

وندان و وجود مناظر عینی مطلوب در شهر و میان شهر

در فضاهای باز در کنار ایجاد طراوت و چاالکی و قابلیت 

: 2008ها زمان بروز سانحه و بحران )کاتر، استفاده از آن

؛ ایجاد انگیزه در شهروندان برای مشارکت داوطلبانه در (9

کاهش مخاطرات سوانح و توانمندسازی شهروندان برای 

آوری تاب کاهش خطرپذیری وافزایش مشارکت در 

کارها برشمرده از جمله راه( 7 :1392،)وزیرپورو رضایی

  .    شده است

 

 روش تحقیق ـ 2
ی است و از روش توصیفی برای کاربرد حاضر پژوهش

بیان وضعیت محله و از روش همبستگی برای درک نوع 

و میزان رابطه میان متغیرهای پژوهش استفاده شده 

پیشنیه، شناخت عرصه پژوهش، تعیین تهیه است. 

ها به روش های ابعاد و تهیه برخی مقادیر شاخصشاخص

ها به های مربوط به مقادیر شاخصاسنادی و سایر داده

پرسشنامه خانوار روش میدانی ضمن تهیه و تکمیل 

آوری تاب هایشاخص گذاریارزش برای شد. آوریجمع

و در  SPSS افزارنرمها از پردازش داده، AHPاز روش 

، SWOT کیاز تکن ها و ارائه راهبردهاتحلیل دادهوتجزیه

جهت تعیین امتیازدهی راهبردها و تعیین راهبردهای 

 و ی آزمون فرضیاتجهت بررسو ، QSPMبرتر از تکنیک 

یب ضرشامل  یاستنباطتحلیل  از رهایمتغ نیارتباط ب

ای و تحلیل تی تک نمونهآزمون همبستگی پیرسون و 

  شده است.  استفادهرگرسیون 
-محله سنگ نفر اهالی 15435 کلیه شامل آماری جامعه

است، واحد تکمیل پرسشنامه  1394در سالسیاه 

خانوار 3052  بهخانوار و حجم نمونه با توجه سرپرست 

دست آمد. ه مورد ب 351کوکران  ساکن و استفاده از رابطه

محله توزیع و  در ساده تصادفی شیوه ها بهپرسشنامه

 تکمیل شد. 

عنوان متغیر وابسته، از طریق ابعاد ه ب "آوریتاب"میزان 

های آنها تعریف عملیاتی و لفهؤآوری و مچهارگانه تاب

از  هاشاخص گذاریارزش . در(4جدولگیری شد )اندازه

 قالب در خبرگان دلفی به کمک پرسشنامهو  AHPروش 

و در نهایت جمع دهی ال ساعتی استفاده شد وزن روش

آوری دست آمد. میزان تابه نمرات جهت تحلیل نهایی ب

های تعریف شده در در مقیاس خانوار، تابعی از معرف

  رابطه زیر است:

𝑆 = ∑(𝑠𝑖𝑤𝑖)

5

𝑖=1

;            𝐸 = ∑(𝑒𝑖𝑤𝑖)

3

𝑖=1

;             𝐼

= ∑(𝑖𝑖𝑤𝑖);

3

𝑖=1

           𝑃𝐻

= ∑(𝑝ℎ𝑖𝑤𝑖)

6

𝑖=1

 

 

در این تحقیق با در نظر داشتن ماهیت چند بعدی 

 نهادی، کالبدیـ  آوری )اجتماعی، اقتصادی، سیاسیتاب

و مدل  (DROP)محیطی(، از ترکیب مدل مکانی کاتر  ـ

آوری برای ارزیابی و سنجش تاب (CBDM)محور اجتماع

 4 سیاه در برابر زلزله استفاده شد. در جدولمحله سنگ

 آنها ارائه شده است. عملیاتی تعریف بُعد و های هرشاخص

 

 معرفی عرصه پژوهش ـ 1ـ 2

سال و  1200افزون بر  شیراز با پیشینه بافت تاریخی

هکتار در قلب شهر شیراز جای دارد.  380تقریبیمساحت 

های مساحت کل شهر طی دوره%  8/2این محدوده با 
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مختلف توسعه شهر پدید آمده است. مهمترین مراکز 

های با ای از بناها و مجموعهمذهبی شهر و قسمت عمده

)مهندسین ارزش تاریخی در این محدوده واقع شده 

سیاه از و محله سنگ (1374 ،مشاور نقش جهان پارس

فرهنگی _های ساختاری بافت تاریخیترین پهنهاصلی

هکتار، در جنوب غربی بافت تاریخی  80 شیراز و مساحت

دارد. این محله از شمال به خیابان  شهر قرار 8 و در منطقه

خان، از شرق به خیابان احمدی، از جنوب به لطفعلی

بلوارالزهرا و دروازه کازرون و از غرب به خیابان قاآنی 

 شود.شمالی محدود می

 

 هامحله به تفکیک ابعاد و شاخص آوریتاب میزانـ  2ـ  2

سیاه در محله سنگ آوریتاب"پژوهش،  وابسته متغیر 

 آوریتاب مفهوم کلی اساس و بر است "برابر وقوع زلزله

 محیطی -کالبدی و اجتماعی، اقتصادی، نهادی در ابعاد

.شد گیریاندازه
 

 
سیاه و آوری محله سنگهای سنجش تابشاخصـ  4 جدول

 تعریف عملیاتی آنها

Tab. 4-Indicators of Resilience Assessment of Sang-

e Siah Neighborhood and their Operational 

Definition  
 تعریف عملیاتی شاخص بعد

ب   
تا

ی
ور

آ
 

ی
اع

تم
اج

 

 آگاهی

 و خیز بودناز زلزله ساکنین محلهآگاهی  وضعیت

های آموزشی، شیراز، شرکت در دورهخطر زلزله در 

ای برای مقابله های امداد محلهوجود گروهآگاهی از 

رفتار مناسب در  هها و نحوواکنشآگاهی از  ،با زلزله

 زمان وقوع زلزله

 دانش

 هایآموزشدانش ساکنین محله در ارتباط با وضعیت 

از طریق مطالعه و  زلزله مقابل دری آمادگ درباره الزم

تجربه، و همچنین شناسایی افراد و گروه های 

پذیر  و دانش افراد نسبت به دالیل کاهش آسیب

 پذیری افرادآسیب

 مهارت

ساکنین محله در زمان وقوع و بعد از  وضعیت مهارت

 با مقابلههای آموزشی زلزله از طریق شرکت در دوره

ه، و همچنین مهارت ساکنین در ارتباط با اقدامات زلزل

های اولیه و مثل کمک هنگام و بعد از زلزله مناسب در

... 

 نگرش
و انجام  خطر زلزله نگرش و باور ساکنین مبنی بر وجود

 اقدامات برای کاهش اثرات آن

 سرمایه

 اجتماعی

-گروه (1)های: مفهوم سرمایه اجتماعی بر حسب مؤلفه

ها و نهادها ها و شبکه: میزان شناخت و ارتباط همسایه

اعتماد و همبستگی: میزان  (2)های محلی و تشکل

اعتماد مردم محله به مسئوالن و نهادهای محلی، 

میزان همکاری و مشارکت مردم برای حل مشکالت 

عمل جمعی و همکاری: میزان اعتماد و  (3)محله 

ارتباط همسایه ها با یکدیگر، میزان کمک مردم به 

توانمندی و اثربخشی: ( 4)یکدیگر در مواقع اضطراری 

های مفید و اثرگذاری میزان توانایی مردم در همکاری

 کانی.تعلق م(5) ایدر تصمیمات محله

   

ب
تا

ی
اد

ص
قت

ی ا
ور

آ
 

شدت 

)میزان( 

 خسارات

میزان خسارت احتمالی و وارده به ساکنین در اثر 

-و داراییاموال پذیری وقوع زلزله با میزان آسیب

 اموال نسبت ،)مغازه، مسکن و...(محله  های آنها در

، از نظر ارزش محله)ساختمان و زمین( خارج از 

وسایل درون منزل کردن  «محکم، ایمن و ثابت»

 جهت کاهش خسارات مالی در مقابل  زلزله

ظرفیت 

جبران 

 خسارات

وضعیت ظرفیت یا توانایی جبران خسارات وارده به 

های حمایتز، میزان اندامیزان پساموال از طریق 

از اعتبارات و استفاده  مالی نهادهای دولتی و محلی

ها یا نهادهای دیگر برای نوسازی و مالی بانک

 سازی مسکنمقاوم

توانایی 

برگشت به 

شرایط 

 مناسب

 درآمدی شرایط به برگشت برای خانوارها توانایی

 میزان کسب به توجه با زلزله از بعد مناسب

 بینیپیش ،از محله خارج اقوام از مالی حمایت

میزان همکاری فعال  جدید، کسب شغل زمان

 اعضای خانواده در تأمین مخارج خانوار

ب
تا

ی
ور

آ
 

ی 
اس

سی
- 

ی
اد

نه
 

بستر 

 نهادها

 و وجود نهادها در ارتباط با مدیریت بحرانوضعیت 

، های داوطلب و امدادگر در محلهوجود گروه

 ی نهادهالیت پذیرئومس

روابط 

 نهادها

با نهادهای محلی مثل شورا ساکنین میزان ارتباط 

 و در تسهیل قوانین نهادهاهمکاری ، و شهرداری

برای ساخت و ساز مسکن  وامو  دادن اعتبارات

های الزم برای واکنش مناسب و آموزش، مقاوم

 از طرف نهادها سریع

عملکرد 

 نهادها

در کاهش خطر رضایت مردم از عملکرد نهادها 

 زلزله

ب
تا

ی 
بد

کال
ی 

ور
آ

- 
ی

یط
مح

 

مقاومت 

 بنا

های محله : نوع سازه و مصالح، وضعیت ساختمان

 قدمت ابنیه، تعداد طبقات

کاربری 

های 

 ناسازگار

های فرسوده بر حسب نسبت تراکم کاربری

های دوام محله و فاصله کاربریهای کمساختمان

ویژه تا تأسیسات خطرآفرین نظیر پمپ بنزین و 

 خطوط انتقال گاز.

 دسترسی

نشانی، نیروی دسترسی به مراکز امداد شامل: آتش

، و وضعیت انتظامی، مراکز درمانی، مراکز آموزشی

 معابرشبکه 

 تراکم
تراکم جمعیتی )بر حسب نفر در هکتار( و تراکم 

 ساختمانی محله.

فضاهای 

 باز

فضای باز ساختمان محل سکونت، فضای باز محله 

)فاصله ساختمان محله سکونت تا فضای باز 

 ای(، فضای سبز موجود در محله.محله

 -زمین

 بستر

فاصله تا گسل، شیب، ژئوتکنیک )روانگرایی، اثر 

 ساختگاهی محله(.
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 آن هایظرفیت و اجتماعی هایشاخص :بعد اجتماعی -

 سوانح به مثبت واکنش توانایی کاهش و افزایش بر داللت

( و 1393:20پور و همکاران،)برک دارد آن از و بازیابی

 نگرش و سرمایه مهارت، دانش، آگاهی،» شامل:

ساکنین  "آوری اجتماعیتاب"است. میانگین  «اجتماعی

. است %97/51 در برابر زلزلهسیاه محله سنگ
 

، مهارت و نگرش به آگاهی نظرآوری محله از میزان تاب

و میزان هر سه شاخص  %44/21% و 14/22%،  86/40ترتیب 

-آوری اجتماعی کمتر است. مقدار شاخصاز میانگین تاب

 %8/77% و 32/69های مهارت و سرمایه اجتماعی به ترتیب 

آوری اجتماعی و میزان هر دو شاخص از میانگین تاب

همچنین، شاخص نگرش دارای کمترین  بیشتر است.

مقدار و شاخص سرمایه اجتماعی دارای بیشترین مقدار 

 .(5 آوری است )جدولتاب

 
 آوری محلهتاب اجتماعی بعد هایلفهمؤ میانگین -5 جدول

 Tab. 5-The average of the social dimension of 

neighborhood resilience  
آوری تاب

 اجتماعی

سرمایه 

 اجتماعی
 آگاهی دانش مهارت نگرش

97/51  8/77  44/21  32/69  14/22  86/40  

      

 واکنش عنوانه ب اقتصاد، در آوریتاب ی: بعد اقتصاد -

ه ب مخاطرات برابر در جوامع و ذاتی افراد سازگاری و

 بالقوه هایزیآن خسارات کاهش به قادر را آنها که طوری

(. Rose, 2004) شودمی سازد تعریف مخاطرات از ناشی

خانوارهای ساکن با استفاده  آوریتاب بعد، میزان این در

 یا ظرفیت وارده، خسارت میزان و شدت»های از شاخص

 شرایط به برگشت توانایی و خسارت آن جبران توانایی

 میانگین .شد بررسی «مناسب درآمدی و شغلی

مقدار شاخص  .است 53/39 خانوارها« اقتصادی آوریتاب»

 اخص ـدار شـمقو % 58/54برابرارت ـخس زان(ـدت )میـش

 
 

 

 

 

 

 

 تواناییو شاخص  خسارت جبران ظرفیت )توانایی(

% 6/24 به ترتیب مناسب مالی و شغلی شرایط به بازگشت

پس، میزان دو شاخص اخیر از  (6جدول) است.% 82/37 و

 اقتصادی کمتر و صرفا مقدار شاخص آوریتابمیانگین 

خسارت از میانگین بعد اقتصادی بیشتر  شدت )میزان(

شاخص ظرفیت یا توانایی عالوه در این بعد، ه ب است.

جبران خسارت دارای کمترین مقدار و شاخص شدت یا 

 آوری است.تابمیزان خسارت دارای بیشترین مقدار 
 

  آوری محلهتاب اقتصادی بعد هایلفهمیانگین مؤ -6 جدول

Tab. 6-The average of the econamic dimension of 

neighborhood resilience  

میزان 

 خسارت

ظرفیت 

 جبران

توانایی 

 بازگشت

آوری میاتگین تاب

 اقتصادی

58/54 6/24 82/37 53/39 

 

 ظرفیت وسیلهه ب نهادی بعد در آوریتاب نهادی: بعد_ 

 در سازمانی پیوندهای ایجاد و خطر کاهش برای جوامع

 (.Norris et al, 2008) گیردمی قرار ثیرتأ جامعه تحت یک

نهادها،  زیرساخت و بستر»شامل  بعد این متغیرهای

است.  «نهادها عملکرد از رضایت و نهادها روابط

 سیاهسنگمحله  خانوارهای "نهادی آوریتاب"میانگین

 زیرساخت و های بستر. مقادیر شاخصاست 20/50%

و مقدار % 86/40و % 34/41 نهادها و روابط نهادها به ترتیب

است. به این % 3/63 نهادها نیز عملکرد از شاخص رضایت

آوری محله در شاخص اخیر بیشتر از ترتیب میزان تاب

 .(7میانگین بعد نهادی است )جدول 

بعد، از  این برای سنجش :محیطیکالبدی ـ  ـ بعد

 خانوارها، سکونت محل ساختمان مقاومت »هایشاخص

ناسازگار،  هایکاربری جمعیتی و ساختمانی، تراکم

 مراکز و به خدمات دسترسی باز، و فضاهای وضعیت

استفاده « محله در بستر - زمین امدادرسانی و خصوصیات

 شد. 

 
 

 

 

 

  آوری محلهتاب نهادی بعد هایلفهمؤ میانگین -7 جدول

Tab.7-The average of the institutional dimension of neighborhood resilience  

 آوری نهادیتاب عملکرد نهادی روابط نهادی بستر نهادی

34/41 86/40 3/63 20/50 
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ریق سه های مسکونی: از طساختمان شاخص مقاومت

لفه نوع سازه و مصالح، قدمت و تعداد طبقه و به این مؤ

 شرح سنجیده شد: 

 % برابر با رتبه20تا 5)دوام محله های کمنسبت ساختمان

تا  60، 3 برابر با رتبه% 60تا 40، 4 برابر با رتبه% 40تا  20، 5

صورت ه ب (،1 برابر با رتبه% 95تا  80 و 2 برابر با رتبه% 80

)کمترین  1آوری( تا )بیشترین تاب 5ای و از رتبه

های سیاه سازهآوری( محاسبه شد. در محله سنگتاب

-%( سازه آجر6/3)فلزی و بتنی کمترین سهم را دارند 

آهن بخش قابل توجهی را داراست، بیشترین سهم مربوط 

های خشت و چوب و کمترین سهم مربوط به به سازه

عمار و سازه بلوک سیمانی است )مهندسین مشاور م

 هایاز ساختمان %16/45(. 1391شهر،شهرساز آرمان

از % 63/52 بادوام، نیمه مصالح  %07/2 ،بادوام محله

 بی دوام هستند.% 11/0 و دوام کم هاساختمان

شد و  تقسیم گروه 5 به محله هاینقدمت ابنیه ساختما

 5 ، بین5 سال برابر با رتبه 5 ها )کمتر ازقدمت ساختمان

 سال برابر با رتبه 20 تا 10 بین ،4 برابر با رتبه سال 10 تا

سال  30 و بیشتر از 2 سال برابر با رتبه 30 تا 20 بین ،3

)بیشترین  5 ای و ازصورت رتبهه (، ب1 برابر با رتبه

آوری( محاسبه شد. بسیاری )کمترین تاب 1 آوری( تاتاب

سیاه قدمت از ابنیه مسکونی و غیرمسکونی محله سنگ

باالیی دارند که برخی شامل بافت واجد ارزش تاریخی 

 ها،  قدمت کمتر ازاز ساختمان% 77/2است. در این بافت

 20 تا 10 بین %12/3 سال، 10 تا 5 بین %32/1سال،  5

 از بیش قدمتی %34/87 و سال 30 تا 20 بین% 45/5سال، 

 دارند.  سال 30

 با رتبه های محله )یک طبقه برابرتعداد طبقات ساختمان

چهار  ،3 سه طبقه برابر با رتبه، 4 دو طبقه برابر با رتبه ،5

(، 1 و باالتر از چهار طبقه برابر با رتبه 2 طبقه برابر با رتبه

 1 آوری( تا)بیشترین تاب 5 ای و ازصورت رتبهبه 

 نظر از سیاهآوری( محاسبه شد. محله سنگ)کمترین تاب

 2و  1 هایشناساختم بیشتر و است ارتفاع کم ارتفاعی،

 فرامحلی نقش با شاخص هایناساختم اند. تنهاطبقه

)مهندسین مشاور معمار  دارند طبقه دو از بیش ارتفاعی

یک  هاناساختم% 3/74 (.1391شهر، و شهرساز آرمان

 و طبقه چهار %1/3 طبقه، سه % 9طبقه، دو %6/20طبقه، 

اشغال را % 1 طبقه تنها چهار از باالتر هایناساختم

در  طبقاتی تراکم (و15: 1393،گشتاسباند )همتیکرده

مقاومت  لحاظآوری از میزان تاب .است پایین محله

آوری است و میزان آن از میانگین تاب% 6/65، هاساختمان

 (.8 )جدول بیشتر است %(60) محیطی-بعد کالبدی

 
  آوری محلهتاب کالبدی بعد هایلفهمؤمیانگین  ـ  8 جدول

Tab. 8-The average of the  physical dimension of 

neighborhood resilience  

ی
بد

کال
ی 

ور
ب آ

 تا

ن 
می

ز
- 

تر
س

ب
 

ی
رس

ست
 د

از
ی ب

ضا
 ف

ی
بر

ار
ک

ی 
ها ار

زگ
سا

نا
 

کم
را

 ت

ن
ما

خت
سا

ت 
وم

قا
 م

01/60  8/73  72/52  68/35  2/54  6/50  6/65  

 

لفه تراکم جمعیتی و بر حسب دو مؤ شاخص تراکم: -

سنجیده شد. تراکم جمعیتی محله تراکم ساختماین 

نفر در  50 از سیاه بر حسب نفر در هکتار )کمترسنگ

 نفر در هکتار برابر با رتبه 100 تا 50 بین ؛5 هکتار با رتبه

 150 ، بین3 نفر در هکتار برابر با رتبه 150 تا 100، بین 4

نفر در  200 و  باالی 2 نفر در هکتار برابر با رتبه 200 تا

)بیشترین  5 ای و از صورت رتبهه (، ب1 برابر با رتبههکتار 

آوری( محاسبه شد. براساس )کمترین تاب 1 آوری( تاتاب

، جمعیت پرداراز ت آمده از مطالعات مشاوریندسه نتایج ب

نفر و مساحت  15435،  1390 سیاه در سالمحله سنگ

مساحت بافت تاریخی بوده که حاکی از تراکم % 19 محله

جمعیتی محله نسبت به بافت تاریخی است باالتر 

 (.1390،)مهندسین مشاور پرداراز

متر  100تا  0 سیاه )بینمحله سنگ تراکم ساختمانی -

 ؛4 متر مربع برابر با رتبه 200تا  100 بین ؛5 مربع با رتبه

 400تا  300 بین ؛3 متر مربع برابر با رتبه 300تا  200 بین

متر مربع برابر با  400 باالیو   2 متر مربع برابر با رتبه

 آوری( تا)بیشترین تاب 5 ای و ازصورت رتبه(، به 1 رتبه

آوری( محاسبه شد. متوسط تراکم )کمترین تاب 1

است. به %  168 ساختمانی کل قطعات در محله حدود

لحاظ تعداد و مساحت بیشترین سطوح مربوط به قطعات 

مربع و متر 200 تا 100اکم ساختمانی بین دارای تر

تعلق % 100 تا 0 های بینکمترین آن به قطعات با تراکم

 شهر،دارد )مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمان
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و % 6/50 محله از لحاظ تراکم آوریتاب میزان(. 1391

 محیطی استـ  کالبدی آوریتابمیانگین  کمتر از

 (.8ل)جدو

بر اساس سهم تراکم  :های ناسازگارشاخص کاربری -

های فرسوده )طبق روش مذکور در شاخص کاربری

های ویژه تا مقاومت ساختمان(، و فاصله کاربری

تأسیسات خطرآفرین نظیر پمپ بنزین و خطوط انتقال 

 سیسات شهری شاملأتگاز مورد محاسبه قرار گرفت. 

های زیر مجموعه کاربریخطوط انتقال گاز و  پمپ بنزین

های ویژه تا تأسیسات فاصله کاربری. تناسازگار اس

ه متر ب 300 خطرآفرین بر حسب متر )فاصله بیشتر از

 200 تا 300 بین ،5 عنوان محدوده بسیار کم خطر با رتبه

 100 تا 200 بین ؛4 عنوان محدوده کم خطر با رتبهه متر ب

 تا 100 بین؛ 3 رتبهعنوان محدوده خطر متوسط با ه متر ب

 50 و  کمتر از 2 محدوده پر خطر با رتبهعنوان ه متر ب 50

صورت ه ب ،(1 عنوان محدوده بسیار پر خطر با رتبهه متر ب

)کمترین  1 آوری( تا)بیشترین تاب 5 ای و ازرتبه

  آوری( محاسبه شد.تاب

طور بالقوه دارا ه این معیارها با توجه به خطراتی که ب

 "ویژههای کاربری "را تا بیشترین فاصله دبای ،ندهست

ها، مراکز ها، بیمارستانشامل مدارس، دانشگاه

. داشته باشندامدادرسانی، کارخانه، مخازن سوخت و ... 

اطراف  در مختلف هایشعاع با هایمحاسبه محدوده با

ایجاد  تأسیسات بالقوه خطرناک و و های ویژهکاربری

کننده خطر نظیر پمپ بنزین، برق فشار قوی و خطوط 

سیاه، نتیجه رسانی و فاضالب در محله سنگگاز شبکه آب

 300 در فاصله بیشتر از% 85/21 حاصل شده این بود که

 تا 200بیندر فاصله % 34/28 متر از تأسیسات خطرآفرین،

% 93/18، متر 200 تا 100یندر فاصله ب% 48/24، متر 300

 50 در فاصله کمتر از% 12/6، متر 50 تا 100در فاصله بین 

های صورت گرفته ارزیابی آن به توجه بامتر قرار دارند. 

% 2/54 آوری محلهوضعیت تاب حیث این از گفت توانمی

 محیطی -کالبدی  بعد آوریتابیانگین مو کمتر از 

 (.8 )جدول است( 01/60)

های بر اساس ترکیب شاخص باز: شاخص فضاهای -

از طریق قابلیت  "فضای باز ساختمان محل سکونت"

فضای باز "گیری خانوار بر اساس پرسشنامه خانوار و پناه

ای و بر حسب فاصله ساختمان صورت رتبهه ب "محله

)کمترین  1 ای، ازمحل سکونت خانوار تا فضاهای باز محله

سبه شد. در این ی( محاآور)بیشترین تاب 5 آوری( تاتاب

، 5 همتر تا فضای باز برابر با رتب 50 کمتر از رابطه فاصله

 ر با رتبهمتر براب 200تا  100 ،4 متر برابر با رتبه 100 تا 50

 متر برابر با رتبه 300 ، و باالی2 متر رتبه 300تا  200، 3

 سیاه، به دلیل فشردگیمحله سنگ گیری شد. دراندازه، 1

خالی، هیچ  فضاهای به نسبت توده باالی حجم بافت و

در آن وجود ندارد. در برخی موارد  نوع فضای باز عمده

محله  در باز فضاهای ایجاد باعث بناها برخی نیز تخریب

 مورد پارکینگ و محل تجمع زباله عنوانه ب شده است که

گیرند. به طور کلی، فضاهای باز و سبز می قرار استفاده

فاقد کیفیات الزم جهت تسهیل سیاه ناچیز و محله سنگ

امدادرسانی و اسکان اضطراری و مداوای مجروحان است. 

امل یک پارک فضای سبز و پارک اصلی محله صرفا ش

مربعی است )مهندسین مشاور متر 35ای کوچک محله

 (. 1391 شهر،معمار و شهرساز آرمان

 هایدرخت قطعه فضای سبز دیگر با تک 4 عالوه بر آن،

در محله موجود است. سایر فضاهای باز محله  پراکنده

گذر نمازی، فضای جلوخان  ابتدای باز شامل: فضای

 باز کتابخانه، فضای جلوی باز مسجد مشیر، فضای

مددکاری اجتماعی، صحن  کلینیک تخصصی روبروی

بی دختران است و بی بقعه اطراف باز مسجد نو و فضای

از  %31/22و  4/26، 65/21، 63/19، 36/10 ترتیب به

 تا 50 بین متر، 50 از کمتر هایحری در محله مساحت

 متر و 300تا  200 متر، بین 200 تا 100 ، بینمتر 100

ر نظ از .دارند قرار از فضاهای باز محله متر 300 از بیش

است % 68/35 آوری محلهشاخص فضاهای باز میزان تاب

 -کالبدی  آوریتاب مقدار این کمتر از میانگین که

 (.8 محیطی است )جدول

بر  امدادرسانی: مراکز و شاخص دسترسی به خدمات -

سیاه بر حسب اساس وضعیت شبکه معابر محله سنگ

متر  12 تا 9 بین ؛5 متر با رتبه 12 عرض معابر )بیشتر از

 6تا  4 بین ؛3 متر برابر با رتبه 9 تا 6 بین ؛4 برابر با رتبه

صورت ه (، ب1 متر با رتبه 4 و کمتر از 2 متر برابر با رتبه

)کمترین  1 آوری( تا)بیشترین تاب 5 ای و ازرتبه

آوری( محاسبه شد. وضعیت دسترسی به مراکز تاب



 

99 

     
سال 

ششم
/ 

شماره
 

ول
ا

/
تان 

بس ر و ات
بها

7
9

 

امدادرسانی از طریق برداشت میدانی و تکمیل پرسشنامه 

 4 خانوار بررسی گردید. با توجه به اینکه معابر کمتر از

تخریب  ها وتوسط خرابیمتر )پس از زلزله( عمدتا 

شود، هرچقدر تعداد این معابر ها مسدود مینساختما

ه پذیری محله بنسبت به سطح محله بیشتر باشد، آسیب

آوری آن کمتر است. در این هنگام زلزله بیشتر و تاب

 مرور بهارگانیک و  ایهمحل درون دسترسی شبکهمحله، 

و با ریزش  گرفته شکل بافت ساکنان نیاز براساس و زمان

 ها و مسدود شدن معابر هنگام زلزله، امکانمانساخت

رسانی بسیار سخت )مهندسین مشاور معمار و خدمات

 %26/30 سیاهدر محله سنگ (.1391 شهر،شهرساز آرمان

 معابر با عرض بین% 97/36 ،متر 4 از کمتر عرض با معابر از

% 23/9 متر، 9 تا 6 معابر با عرض بین% 39/18 متر، 6 تا 4

 از معابر با عرض %16/5 متر و 12 تا 9 عرض بینمعابر با 

 شامل: امداددسترسی به مراکز است. در زمینه  متر 12

آوری قدار تابمانتظامی و بیمارستان  نیروی نشانی،آتش

است و از میانگین % 72/5 در زمینه شاخص دسترسی

 .محیطی کمتر است-بعد کالبدی آوریتاب

 علت مهمترین زمین ـ بستر: شاخص خصوصیات -

 است. لذا، ساختی زمین و جغرافیایی عوامل سوانح وقوع

 لفه  شیب و ژئوتکنیک موردوضعیت محله از نظر دو مؤ

ای به گرفت. شیب محله در مقیاس رتبه قرار بررسی

با % 10تا 7، 4 با رتبه% 7تا  5، 5 با رتبه% 5 ترتیب کمتر از

 و از رتبه 1 با رتبه% 15 ، و باالی2 با رتبه% 15تا  10، 3 رتبه

وری محاسبه گردید. آ)کمترین( تاب 1 )بیشترین( تا 5

و  محله مرکز سمت به سو هر از محله عمومی شیب

 صورت به آرامگاه جلوی محدوده و است آرامگاه سیبویه

بی بی در فاصله بقعه عمومی . شیباستگودی  یک

تا  غریب الدینسیدتاج حد فاصل و %7 سیبویه تا دختران

-است )مهندسین معمار و شهرساز آرمان %5 سیبویه

 (.1391:122شهر،

بر است با حاصل جمع ساده مقدار آن برا ـ ژئوتکنیک:

های روانگرایی و اثر ساختگاهی ای معرفرتبه نمرات

به ترتیب برای:  1 تا 5 هایمحله. مقدار روانگرایی با رتبه

های بدون خطر روانگرایی، خطر روانگرایی خیلی هدمحدو

منطقه شیراز در پایین؛ پایین؛ متوسط، باال محاسبه شد. 

خیز کشور است که استان فارس نیز یکی از نواحی لرزه

های واقع در ارتفاعات به لحاظ توپوگرافی و وجود دشت

دارد. نتایج زاگرس، پتانسیل باالیی برای وقوع روانگرایی

های محدوده مورد مطالعه شامل دشت که دشت نشان داد

با  شیراز و اراضی حاشیه دریاچه مهارلو در محدوده

خطر روانگرایی قرار دارند، همچنین  پتانسیل باالی

 و محدوده بافت تاریخی های حاشیه جنوب شرقیبخش

 شهر شیراز نیز در محدوده شهری با خطر روانگرایی

اثر ساختگاهی  ند.در هنگام زلزله روبرو هست متوسط

برای: بیشینه شتاب  1 تا 5 هایترتیب رتبهه محله؛ ب

 گال، 6/0 تا 5/0گال،  5/0 تا 4/0، گال 4/0 سطحی کمتر از

گال محاسبه شد. بر  7/0 گال، بیش از 7/0 گال تا 6/0

بندی خطر نسبی زلزله استان فارس، اساس نقشه پهنه

سیاه، در سنگمنطقه تاریخی شیراز و از جمله محله 

محدوده خطر متوسط قرار دارد و دارای بیشینه شتاب 

محله از حیث  آوریتاب میزاناست.  0.32تا  0.27 سطحی

 انگینمی ن ازو مقدار آ% 8/73 بستر -خصوصیات زمین

ه (. ب5است )جدول ترمحیطی بیش-کالبدی آوریتاب

محیطی، -های بعد کالبدیعالوه، در میان شاخص

بستر -دارای کمترین و شاخص زمین شاخص فضای باز

بندی سنجش آوری است. جمعدارای بیشترین مقدار تاب

آوری و ابعاد مختلف آن نشان داد: میانگین میزان تاب

و بیشترین  %87/49 سیاهآوری محله سنگتاب میزان

کمترین  بعد کالبدی و به مربوط آوری محلهتاب میزان

 (9)جدولبعد اقتصادی است  به مربوط میزان

مربوط به شاخص  در بعد کالبدی، بیشترین امتیاز

مقاومت ساختمان و کمترین امتیاز مربوط به شاخص 

فضای باز؛ در بعد اقتصادی، بیشترین و کمترین امتیاز 

مربوط به شاخص میزان خسارت و شاخص ظرفیت 

جبران خسارت است. در بعد نهادی بیشترین امتیاز 

ها و کمترین امتیاز مربوط مربوط به شاخص عملکرد نهاد

به شاخص روابط نهادها است. در بعد اجتماعی، شاخص 

سرمایه اجتماعی بیشترین امتیاز و شاخص نگرش دارای 

 کمترین امتیاز است.
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 نتایج و بحثـ  3
محاسبه شد. با  87/49 سیاهآوری محله سنگمیزان تاب

 0 بازهمورد قبول این تحقیق )بندی مقایسه آن با رتبه

آوری(، بیشترین تاب 100 آوری وکمترین تاب 0، 100تا

سیاه در رابطه آوری محله سنگتوان گفت: میزان تابمی

آوری در برابر زلزله که با معیارها و استانداردهای تاب

آوری با توجه به آنها صورت گرفت، سنجش سطح تاب

ه منظور بررسی وجود ب تقریبا در حد وسط قرار دارد.

های مورد بررسی با دار در میانگین شاخصاختالف معنی

سطح متوسط از آزمون تی تک نمونه ای بهره گرفته شد. 

و  947/0 برابر tدست آمده مقدار آماره ه بر اساس نتایج ب

است که با توجه به   412/0 دار برابرمقدار سطح معنی

داری بین اختالف معنی، 05/0 بزرگتر بودن این مقدار از

میانگین شاخص مورد بررسی با میانگین مالک وجود 

ندارد. در نتیجه فرضیه اول در مورد پایین بودن میزان 

سیاه در برابر زلزله در رابطه با آوری محله سنگتاب

آوری در برابر زلزله مورد معیارها و استانداردهای تاب

 تایید قرار نمی گیرد.

به منظور بررسی رابطه دوم، ابتدا جهت بررسی فرضیه 

 انجام  بین متغیرهای پژوهش آزمون همبستگی پیرسون

 داری رابطه بیننشان دهنده معنیشد؛ که نتایج آزمون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مورد بررسی )اجتماعی، اقتصادی، نهادی، شاخص

آوری است. سپس تحلیل رگرسیون بکالبدی( با تا

های لفهمؤ آوری انجام و نشان داد:های تابلفهمؤ

بینی اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی قادر به پیش

منظور به در آخر  (.p-value<05/0)آوری هستند تاب

های مورد بررسی در پژوهش لفهبررسی تأثیر هر یک از مؤ

آوری، آزمون تحلیل مسیر با استفاده از معادالت بر تاب

ه دست آمده از های ببر اساس یافته ساختاری انجام شد.

نهادی، ، اقتصادی، های اجتماعیلفهتحلیل مسیر، بین مؤ

سیاه رابطه آوری محله سنگکالبدی و افزایش تاب

در این راستا ضرایب مسیر  .داری وجود داردمعنی

کالبدی در مسیر ، نهادی، اقتصادی، های اجتماعیلفهمؤ

بود و  75/0و  72/0، 86/0، 87/0 برآورد شده به ترتیب

 داری ضرایب است. در نتیجه،نشان دهنده معنی t مقادیر

های اجتماعی، اقتصادی، نهادی، کالبدی و لفهؤبین م

داری وجود سیاه رابطه معنیوری محله سنگآافزایش تاب

های مورد بررسی به بیان ساده، تمامی شاخصد. دار

شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی در 

آوری اثر گذارند. از این میان بر اساس مقادیر ضریب تاب

  آن هایلفهمؤ و ابعاد میانگین و آوریتاب میزان -9جدول

Tab. 9-The degree of resilience and the average dimensions and its components 
 آوری کلتاب ابعاد آوریمیزان تاب هامؤلفه میانگین

 آگاهی 86/40

 اجتماعی 97/51

87/49 

 دانش 14/22

 مهارت 32/69

 نگرش 44/21

 سرمایه اجتماعی 8/77

 میزان خسارت 58/54

 ظرفیت جبران 6/24 اقتصادی 53/39

 توانایی بازگشت 82/37

 بستر نهادی 34/41

 روابط نهادی 86/40 نهادی 20/50

 عملکرد نهادی 3/63

 مقاومت 6/56

 کالبدی 01/60

 تراکم 6/50

 های ناسازگارکاربری 2/54

 های بازفضا 68/35

 دسترسی 72/52

 زمین بستر 8/73
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مسیر بعد اجتماعی باالترین اثر و پس از آن به ترتیب 

 اند.بدی و نهادی قرار گرفتههای اقتصادی، کالشاخص

 

تحلیل وضعیت محله و ارائه راهبردها با تکنیک  ـ 1ـ 3

 سوات

 هایتحلیل ویژگیوبا توجه به نتایج شناخت و تجزیه

سیاه، جدول سوات تهیه شد و بر اساس آن محله سنگ

 .(10 راهبردهای خروجی مشخص گردید )جدول
 

 روش  به برتر راهبرد انتخاب و بندیاولویت ـ 2ـ  3

QSPM 

 QSPMبه روش  بیرونی و درونی هایماتریس ارزیابی

نوان راهبرد برتر راهبردهای تهاجمی به ع 4ونجام گرفت ا

 انتخاب 

خالصه نتایج کاربرد این روش را نشان  11 شد. جدول

 دهد.می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سنجی برای اولویت QSPMنتایج کاربرد روش ـ  11 جدول

 راهبردها
Tab. 11-The results of the QSPM method for 

prioritizing strategies 

 امتیاز راهبرد ردیف
هبود و ارتقای وضعیت معیشت و اشتغال ب 1

بندی بر اساس تقاضای واقعی و اولویت ینساکن

 آنها

2.08 

گیری از ابنیه و آثار ارزشمند استفاده و بهره 2

گردشگر در راستای تاریخی جهت افزایش جذب 

 آوری در برابر زلزلهگذاری در زمینه تابسرمایه

2.008 

های موجود در پذیری زیرساختارزیابی آسیب 3

برابر زلزله و تالش در جهت در حفظ زیرساخت

 های حیاتی

1.77 

های الزم به منظور افزایش آگاهی، ایجاد زمینه 4

آموزش و آمادگی ساکنین و مسئوالن در برابر 

 زلزله

1.57 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سیاهآورسازی بیشتر محله سنگراهبردهای تاب -10 جدول

Tab.10-Strategies of more Resiliency in Sang-e Siah Neighborhood  
 WOراهبردهای  SOراهبردهای 

گیری از ابنیه و آثار ارزشمند تاریخی جهت افزایش جذب بهره-1

آوری در برابر گذاری در زمینه تابگردشگر در راستای افزایش سرمایه

استفاده از اراضی وقفی و فضاهای خالی موجود در محله برای -2زلزله 

مشارکت  -3رسانی یابی و استقرار مراکز امدادرسانی و خدماتمکان

زلزله  برابرسازی در دادن ساکنین محله در اقدامات و آمادگی و ایمن

تقویت ارتباط  -5ینغال ساکنهبود و ارتقای وضعیت معیشت و اشتب -4

ساکنین محله با یکدیگر و ارتقای حس مسئولیت پذیری از طریق 

ارزیابی  -6پذیری در برابر زلزله اثربخشی آنها در کاهش آسیب

پذیری زیر ساخت های موجود در برابر زلزله و تالش در جهت آسیب

ر های الزم به منظوایجاد زمینه -7های حیاتی در حفظ زیرساخت

 افزایش آگاهی، آموزش و آمادگی ساکنین و مسئوالن در برابر زلزله

گیری و مقابله با زلزله و اطالع رسانی عمومی و تخصصی در پیش -1

بازنگری به نحوه تعامل   -2آماده سازی ساکنین محله برای رویایی با آن 

گیری از ها با ساکنین محله و بهرهو برخورد بین نهادها و سازمان

های خدمات استقرار بهینه سازمان یابی ومکان -3مشارکت بومیان 

ارتقای سطح آگاهی و آمادگی  -4رسان در محدوده و نزدیکی محله 

های ساکنین جهت کاهش خطرات ناشی از زلزله از طریق برگزاری دوره

تقویت امکانات محله به منظور افزایش حس تعلق و به تبع  -5آموزشی 

تالش در  -6های آمادگی در برابر زلزله ارکت در برنامهآن تمایل به مش

جهت تغییر نگرش ساکنین برای ضروری دانستن آمادگی در برابر زلزله 

های ایمنی هستند )وقوع زلزله در هایی که مردم پذیرای پیامدر فرصت

 دیگر نقاط(

 WTراهبردهای  ST راهبردهای

تآمین بودجه الزم و  گیری از جایگاه گردشگری محله جهتبهره -1

های تخلیه تهیه طرح -2آوری محله هنگام وقوع زلزله کافی برای تاب

 -3و محل اسکان موقت و ارائه خدمات به ساکنین هنگام بروز زلزله 

سسات جهت نوسازی و مرمت ها و مؤاستفاده از اعتبارات مالی بانک

تالش در جهت تفهیم اهمیت زلزله و خطر  -4واحدهای مسکونی 

 برگزاری -5سهمگین آن از طریق رسانه و بنرها در سطح محله 

 از و خروج های تخلیهطرح اساس بر محله در متعدد مانورهای

 و گریز تسریع عملیات و باال اطمینان ضریب با دسترسی مسیرهای

 باز فضاهای به پناه

تصویب و رعایت قوانین و مقررات ساختمانی متناسب با خطرپذیری  -1

آوری در برابر یکسان سازی تعاریف و مفاهیم تاب -2سازی بناها و مقاوم

-تدوین و اجرای برنامه -3بحران در بین مسئولین و کارشناسان مربوطه 

دیدگان و های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اقتصادی آسیب 

از پیش مشخص کردن نقش و  -4دیده بازسازی اصولی مناطق آسیب

های مسئوالن و نهادهای مربوطه بر اساس برنامه های موجود مسئولیت

رسانی های خدماتشناسایی و مکان یابی علمی و اصولی جایگاه -5

برگزاری دوره های آموزشی در محل های اشتغال   -6هنگام وقوع زلزله 

درگیر کردن افراد شاغل در امر مشارکت آمادگی در برابر زلزله با هدف 

های مربوطه افزایش تعداد و توان علمی مدیران و کارشناسان سازمان -7

 و آوزش مستمر آنها
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 گیری نتیجه ـ 4
آورسازی هایی در زمینه تابهر چند مطالعات و تالش

 زلزله صورت گرفته، اما همچنان محالت تاریخی در برابر

آوری در برابر زلزله نتوانسته جایگاه ویژه نگاه به مقوله تاب

به  ها و اقدامات تقلیل خطر بحرانخود را در سیاست

 شد اشاره خالصه به طور که طورهماندست آورد. 

 بیان آوریهای تأثیرگذار بر تابلفهمؤو اصول ، مفاهیم

با استفاده از مدل چهار بعدی )اجتماعی، و گردید 

آوری تاب به سنجش میزاناقتصادی، نهادی، کالبدی( 

بر اساس این سنجش . سیاه پرداخته شدمحله سنگ

و میزان  62/49سیاه آوری کل محله سنگمیزان تاب

اجتماعی، اقتصادی، نهادی، آوری هر یک از ابعاد تاب

ه دست ب 01/60، 20/50، 53/39 ،97/51به ترتیب  کالبدی

از میان ابعاد توان گفت که با توجه به این نتایج میآمد. 

سیاه، بعد کالبدی آوری محله سنگتأثیرگذار بر تاب

آوری و بعد اقتصادی دارای دارای بیشترین میزان تاب

 آوری بودند. کمترین میزان تاب

های مورد مطالعه، شاخص همچنین از میان شاخص

و شاخص میزان خسارت با  41/0 رد نهادها با وزنعملک

 دارای بیشترین اهمیت و شاخص نگرش با وزن 37/0 وزن

دارای کمترین  1/0 و شاخص دسترسی با وزن 09/0

در مرحله بعد به آزمون فرضیات تحقیق  اهمیت بودند.

 بر اساس سنجشفرضیه اول  در بررسیپرداخته شد، 

در رابطه با ( 62/49)سیاه آوری محله سنگمیزان تاب

معیارها و استانداردهای مربوطه، فرض پایین بودن میزان 

 100 تا 0بینآوری تاب مقادیرآوری محله رد شد )تاب

 برابر 100 و آوریتاب کمترین با برابر 0عدد که دارد قرار

و محله در وضعیت متوسطی  (است آوریتاب بیشترین با

راهکارهای مناسب آن را  توان با ارائهبرد که میبه سر می

به بررسی رابطه همبستگی و  دوم فرضیه در افزایش داد.

های اجتماعی، اقتصادی، نهادی، لفهمؤ بین داریمعنی

 با داریمعنی این و آوری پرداخته شدکالبدی و تاب

پیرسون، تحلیل رگرسیون و همچنین  همبستگی آزمون

به بیان ساده تمامی . گردید ییدتأ تحلیل مسیر

های مورد بررسی شامل عوامل اجتماعی، شاخص

سیاه آوری محله سنگاقتصادی، نهادی و کالبدی در تاب

اثر گذارند و از این میان بر اساس مقادیر ضریب مسیر 

بعد اجتماعی باالترین اثر و پس از آن به ترتیب 

 اند.های اقتصادی، کالبدی و نهادی قرار گرفتهشاخص

تحلیل وبه تجزیه SWOT با استفاده از تکنیک سپس

آوری محله برای ارتقاء تابها و ارائه راهبردهایی داده

 پرداخته و با استفاده از تکنیک سیاه در برابر زلزلهسنگ

QSPM  ترین این عمده .راهبردهای برتر انتخاب شد

های الزم به منظور ایجاد زمینه -1راهبردها عبارتند از: 

آگاهی، آموزش و آمادگی ساکنین و مسئوالن در افزایش 

گیری از ابنیه و آثار ارزشمند استفاده و بهره -2، برابر زلزله

تاریخی جهت افزایش جذب گردشگر در راستای 

              آوری در برابر زلزله،گذاری در زمینه تابسرمایه

های موجود در برابر پذیری زیرساختارزیابی آسیب -3

           ،های حیاتیو تالش در جهت در حفظ زیرساختزلزله 

 .هبود و ارتقای وضعیت معیشت و اشتغالب -4
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