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 مدیریت ایمنی و بحران شهری در محالت بافت فرسوده شهرداری ها   
 

 رضا صادقی آذر

 دامی  علوم مهندسی گرایش با  کشاورزی لیسانس

 

 چکیده 

آسیب پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی در کشورهای دارای محیط طبیعی و پرمخاطره، به چالشی مهم در برابر علوم  

مدیریت  اس  جغرافیایی، شهرشناسی،  تبدیل شده  برنامهریزی شهری  در  و  تاسراست.  ها  ر  انسان  مال  و  جان  بشر،  حیات  ریخ 

همواره دستخوش حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده و گاه گاه هولناک و مرگبار بوده است. با نگاهی به ساختار و فضای  

ر  ع غیتم دفادر بستر نگاهی جامع، اقدامات سیسسیاسی موجود و پارادایم های نظامی در فضاهای شهری الزم بنظر می رسد تا 

مل مورد توجه قرار گیرد، تا افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش آسیب پذیری های کالبدی و انسانی از تجاوزات احتمالی،  عا

اهداف صدر  در  که  است  هایی  فعالیت  ترین  اساسی  از  پایدار،  شهرهای  مجموعه  به  شهرها  پیوستن  یابد.  وقوع  کالن   امکان 

دار قرار  جهان  های  یکیشهرداری  است. ابزااز    د.  بحران شهری  و  ایمنی  مدیریت  پایدار شهری، سیستم  توسعه  تحقق  رهای 

ریزی ها، سیاست   برنامه  تمام  و دخیل در  بویژه شهرداری ها  ناپذیر مدیریت سازمان ها  ایمنی، جز جدایی  سیستم مدیریت 

ر دیر می باشد. سردرگمی در مواقع  بسیاآن    ن وقوعیزی برای مقابله با بحران در زماگذاری ها و تصمیم گیری ها است. برنامه ر

پر استرس به سرعت افزایش می یابد که این افزایش استرس می تواند کشنده باشد. تمامی شرکتها نیازمند به آماده سازی یک  

زه  ل لرانسیرای پتتن درکمربند لرزه الپ هیمالیا داطرح مدیریت بحران ناشی از حریق می باشند. کشور ایران باتوجه به قرارگرف

ای می باشد بدیهی است که باتوجه به نوع بحرانها و موقعیت پهنه بندی ایران مطالعه بحرانها براساس موازین مربوط بررسی  

بعدا و  قبل حین  گرفته  دراقدامات صورت  جغرافیایی  پهنه  باهر  متناسب  نیازسنجیهای  و  ای  منطقه  موثر  پتانسیلهای  زبحران 
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 مقدمه و بیان مسئله 

کند و ممکن است باعث وقوع ای است که در محدودة سکونت انسان اتفاق افتاده و زندگی او را تهدید میخطر طبیعی، پدیده

ها و  ها از آغاز آفرینش تاکنون همواره با انواع آسیبطوری که انسان(. به  Smith, 2000: 5)   بالیایی جانی و مالی زیادی شود 

ها  های جانی و مالی فراوانی به آناند و از این بابت آسیببالیای طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله و غیره دست به گریبان بوده

 کند.  ویران می ا وآسیا رادی از اروپ های زیایای طبیعی هر ساله، بخشوارد شده است. این بال

امروزه برای جلوگیری و کاهش اثرات جانی و مالی چنین مخاطراتی، دانشی به نام »مدیریت بحران« به وجود آمده است. چنین  

ین  کند؛ از ادهی میمدیریت و سامانرویکردی بسیاری از بالیا و مخاطرات طبیعی را که رخ داده است یا ممکن است رخ دهد،  

طوری    ریزی شهری بدان توجه شود؛ بهمدیریت بحران از جمله مسایلی است که الزم است در فرایند برنامه  نیای امروزرو در د

ریزی  هزمینة اساسی مدیریت برای ایجاد برنامکه رویدادهای بحرانی مربوط به بالیای طبیعی مانند سیل، طوفان و زلزله به پیش 

ق است.  شده  تبدیل  کنترل  تصور  و  وقوعمیبالً  و    شد  آثار  شهری،  مناطق  در  زلزله  و  سیل  مانند  طبیعی  بالیای  و  حوادث 

پیامدهای کمتری در مقایسه با این مخاطرات در سطح روستاها دارد؛ اما با توجه به تغییرات مشخصی که در ساختار و سازمان  

آن ایمنی  آمده،  وجود  به  غیر  ها شهرها  حوادث  برابر  بسیادر  اسمترقبه  ضروری  همکاران،  حجازی )  تر  و  (؛  32:  1390زاده 

های اخیر خصوص در سال های شهری، عامل ایمنی است. که بهیابی کاربریریزی و مکانترین معیارها در برنامهبنابراین از مهم

این عامل، ی به آن توجه شده است.  بیشتر  از مؤلفهدر قالب بحث مدیریت بحران،  تعیین مک کی  در  های  ان کاربریهای مهم 

ا کاربریشهری  ایمنی  و  اصلی ست  از  یکی  عنوان  به  طبیعی  تهدیدات  مقابل  در  و  ها  شهرها  طراحی  مرحلة  در  نیازها  ترین 

ها  پذیریهای حساس در شهرها در زمان بحران، نقش مهمی در کاهش آسیبتأسیسات، حیاتی، حساس و مهم است. کاربری

های حساس شهری در هر شهری آورند. کاربریوجود می  ها بههمی در شهر، مشکالت مدیدنعهده دارند و در صورت آسیب   به

(. در این میان، گسترة 20:  1394خواه،  حسینی)  های آن بستگی داردمتفاوت از شهر دیگر است و این به نوع شهر و فعالیت

ای کرة زمین است. همه  هترین بخشپذیرآسیب  ویژه سیل و زلزله یکی ازبیعی بهجغرافیای ایران از نظر احتمال وقوع حوادث ط

گونه حوادث شود و گسترة شهرها همواره تجربة تلخی از بروز اینساله، وقوع این حوادث باعث خسارات جانی و مالی فراوانی می

 (. 32: 1390زاده و همکاران، حجازی) دارند

ویژه  سال، مخاطرات زیادی بهاست و هر    و گوناگون  ید، در معرض وقوع حوادث طبیعی شدشهرها  مراکز استانی و پرجمعیت

می اتفاق  شهر  این  کنار  و  گوشه  در  رضایتمندی 2:  1394خواه،  حسینی)  افتد زلزله  مقوله  اهمیت  به  توجه  با  رو  این  از   .)

به رسیدن  برای  مدیریت شهری  سیاستگذاران  و  ریزان  برنامه  است  موج  سکونتی، الزم  همگنی  نا  رفع  و  مطلوب  ود،  وضعیت 

اولویت تصمیم ایی که دارشاخص ه پایین تری قرار دارند در  از این نظر در سطوح  ای اهمیت بیشتری هستند و محالتی که 

موثری   های  گام  سکونتی  کیفیت محیط  ارتقاء  و  بهبود  برای  کارآمد  و  نو  های  راه حل  بکارگیری  با  تا  گیرند  قرار  ها  گیری 

 ه شود. برداشت

 

 پیشینة پژوهش 

»بحرا از  واژة  بیش  پیش    5ن«  دولتقرن  شیوهدر  به  دنیا  مختلف  است.  های  شده  مطرح  گوناگون  فاماروهای  عبارت  مک   ،

»مدیریت بحران« را برای نخستین بار با توجه به امکان درگیری موشکی آمریکا و کوبا به کار برد. موضوع مدیریت بحران در 

مطرح شد. در    فرانس پریسریکا از زبان دکتر  لزله در آمنس جهانی زدر هشتمین کنفرا  1898بار در سال  بالیای طبیعی اولین  
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، قانون مدیریت بحران کشور به تصویب مجلس رسید که به صورت یک سازمان مستقل تا امروز ادامه دارد.  1386ایران در سال 

،  وضوع پژوهشدر زمینة من در شهر یاسوج انجام نشده است.  طور کلی تاکنون تحقیق یا پژوهشی در خصوص مدیریت بحرابه  

 شود. ها اشاره میمطالعاتی در جهان و ایران صورت گرفته است که به طور خالصه به برخی از آن 

نورث ریج   1994های اطالعاتی در فرایند بازسازی زلزلة  ای چگونگی استفاده از فناوری( در مقاله2008)  و همکاران  گیووینازی

اند و به این نتیجه سوماترا و سونامی را توضیح داده  2004ازی زلزلة  لی در بازسلمللی و محاهای بینمریکا و همکاری سازمانآ

 ها نقش اساسی در شرایط پس از زلزله دارد.روزرسانی آناند که اطالعات و بهرسیده

گیری  کارو به  RISK-Uبارسلون با استفاده از مدل  پذیری شهر  سازی آسیب ( در پژوهشی ضمن مدل2009)  و همکاران  لنتادا

و    توان آنه ترانند.  های موجود در زمینة تخمین خسارات، ارزیابی خسارات انسانی و اقتصادی شهر بارسلون را انجام دادهمدل

اند که این  کردهبودن درآمد خانوارها بیان  ای مسکونی را پایینپذیری واحده ( در پژوهشی عامل اصلی آسیپ2012)  همکاران

مق  کاهش  به  ساختمعامل  رع اناومت  و  است.  ایتها  شده  منجر  آن  ایمنی  نکات  و  ساز  و  ساخت  همکاران  هامانینکردن   و 

های  اند که شریانرسیدهای با ارائة مدلی در زمینة مدیریت بحران حمل و نقل و بالیای طبیعی به این نتیجه  ( در مقاله2013)

ای با مطالعة شیوة تغییرات و ( در مقاله2015)  کساندرالاحی شوند.  خیز طرا خیز و زلزله ز مناطق سیلحیاتی شهر باید خارج ا

پذیرترین قسمت شهر را بخش سکونتی و تجاری شهری معرفی  ها هنگام بحران، آسیبگرفته در کاربری های صورت سامانینابه

 اند. کرده

همکاران و  مقاله1385)  محمدی  در  جایگاه  (  پیشای،  و  هشدار  سیلسیستم  نق  بینی  آنو  راش  ا  ها  کاهش  مخرب در  ثر 

بررسی کردهسیالب  به  ها  نتیجه رسیدهاند و  این سیستماین  را کاهش  اند که  تا حد شایان توجهی، خسارات جانی و مالی  ها 

آمار بارندگی  له( در مقا1390)   زاده و همکاراندهد. حجازیمی از  و استفاده از سیستم اطالعات    سال اخیر  55ای با استفاده 

اند.  طحی شهر بهارستان پیشنهاد دادههای سآوری و انتقال آب های متفاوت برای جمع با سطح مقطع  دسته کانال  5افیایی،  جغر

که  1394)  بهمئی است  رسیده  نتیجه  این  به  خود  ارشد  کارشناسی  نامة  پایان  در  اساس  (  بر  امیدیه  شهر  سازهای  و  ساخت 

پذیری های مرتبط با مدیریت بحران، آسیب و کاربری  ها، مراکزپذیری سازههای حیاتی، آسیبپذیری شریانیبهای آسشاخص

ن انتظامی شهر، آسیبمراکز  نشده و  پذیری کاربریپذیری تجهیزات شهری، آسیبظامی و  غیره، طراحی  های حساس شهر و 

 ریزان شهری نیازمند است.مهفته است؛ این مسئله به توجه جدی مدیران و برناتوسعه نیا

 

 ی نظری و مبان  هیم مفا

چنین به معنی بروز زمان ت. همبیماری اس  ویژه دربارةبه  [1] به معنی نقطة عطف  Krineinاز کلمة یونانی    Crisisریشة واژة  

شود و ممکن است از یک تحول تلقی می  [2]ل، بحران، نقطة حساسخطر دربارة مسایل سیاسی و اقتصادی است. در عین حا

ها از لحاظ ماهیت،  (. بحران 134:  1390اسماعیلیان،  )  تعادل یا ناپایداری ناشی باشد  مناسب یا نامناسب مانند مرگ و زندگی، 

همة   اما  متفاوتند،  شدت  و  میآن بزرگی  بار  به  پیامدهایی  یا  آورن ها  سازمان  کارکردی  توانایی  که  مخد  را  مینظام    کند. تل 

می  [3]روبرتز بهتصریح  که  تعریف کند  ساده  راستی  کار  زیرا  بحران،  نیست؛  مفهوم  ای  یکاین  نبود  تکنیکی،    از  معنایی،  بار 

اجماع   مورد  و  بهرهعملیاتی  ماهیت  فبه سبب  میوری  رنج  آن،  رحمتی،  )   بردراگیر  است    [ 4]ملوین(.  34:  1387قائد  معتقد 

آید که توجه فوری و آنی به آن برای اتخاذ تصمیمی فوری  غیرمنتظرة حادثه یا اتفاقی به وجود میبحران در اثر وقوع ناگهانی و  

است همکاران،  )  ضروری  و  از45:  1388تقوایی  بنابراین  زبان  (؛  بحردیدگاه  مفهوم  مصداشناسانه،  به  ثا ان  و  خاص  بتی  ق 
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(. قبل  23: 1388ترابی، ) ن مفهوم و مصداق بحران وجود ندارد ی و پایداری بیگردد. به بیان دیگر، هیچ رابطة ذاتی، ماهیتبرنمی

آسیب  میزان  ارزیابی  بحران،  رخداد  کاربریاز  احتمالپذیری  مالی  و  جانی  تلفات  از  شهری  میهای  ارزیابی  ی  کاهد؛بنابراین، 

:  1384و همکاران،    زهرایی)  ها در مقابل حوادث محتمل استبینی خسارت آنموجود، نوعی پیشهای  ختمانپذیری ساب آسی

 شود. (. میزان این خسارت در بازة شدت صفر تا صد گفته می287

معرضآسیب  در  میزان  پیرو  آن پذیری  حساسیت  میزان  و  جامعه  افراد  یبودن  از  سوانح  و  حوادث  مقابل  در  و    بزان)  سوکها 

افراد در مقابل شرایط فیزیکی،  2:  1391مکاران،  ه اقتصادی، محیطی و روانی حادثه از سوی دیگر  ( و تأثیرپذیری  اجتماعی، 

یداری  پذیری به صورت میزان تحمل، پا(. در موضوعات مربوط به مباحث زلزله، آسیب 34:  1391پورموسوی و همکاران،  )  است

در کوتاه  پذیری  و جلوگیری یا کاهش میزان آسیب  (mileti, 1999: 106)  لند مدتطبیعی در بیا نجات از اثرات یک بالی  

ها دانشی به نام »مدیریت بحران« به وجود آمده است  مدت است. بنابراین برای جلوگیری و کاهش این بالیا و کاهش اثرات آن 

ها  یافته برای پیشگیری از بحران الش نظامبحران، تمدیریت    ر،پیرسون و کالیند. بر اساس نظریة  تا اثرات بالیا را به حداقل برسا 

 و بالیا است. 

کند که منابع موجود با  ریزی میای برنامهستم جامع مدیریت بحران، مخاطرات محتمل و منابع موجود را ارزیابی و به گونهسی

منابع  از  استفاده  با  و  شود  موازنه  درآید  مخاطرات  کنترل  در  بحران  همقت)  موجود،  و  کاربری37:  1387کاران،  وایی  های  (. 

دیدن آنها، مشکالت مهمی  ها دارند و در صورت آسیب پذیریهمی در کاهش آسیبحساس در شهرها در زمان بحران، نقش م

های آن به نوع شهر و فعالیتهای حساس شهری در هر شهری از شهر دیگر متفاوت است و  آید. کاربریدر شهرها به وجود می

راکز نظامی و انتظامی، مراکز تجاری،  های آموزشی، درمانی ـ بهداشتی، مساس شهر یاسوج، کاربریهای حربریی دارد. کابستگ

ایستگاه و  نجات  و  امداد  آتشمراکز  کاربری های  بحث  در  است.  مکانینشانی  صورت  به  آموزشی  مراکز  خاص،  مطرح    های 

آینده در آن آموزش میشوند که نسمی این20  :1391یب،  بح)  بینندل  هایی هستند که دانش آموزان بخش  مراکز، مکان  (. 

(. هنگام بحران، مراکز آموزشی به 29:    2003ریزی و مدیریت آموزش،  برنامه)  کنند خود را در آنجا سپری می  مهمی از وقت 

  شوند ی میبند طبقهپذیری باال های با آسیبارکنان در زمرة مکانآموزان، معلمان و ک دلیل حضور تعداد قابل توجهی از دانش

به عنوان نخستین مکان مراجعة مصدومان، جایگاه بسیار مهمی در بحران   (. مراکز درمانی1:  1392جهانگیری و همکاران،  )

ب که مراکز (. بدان سب5:  1386  پازورکی و همکاران،)  رسدها حیاتی به نظر میریزی برای آن طوری که داشتن برنامهدارند؛ به  

از سوانح شهر، نقش اصلی را در مقا  ین تسهیالت حیاتی امدادرسان بهتررت شاخص مانی به صودر بله با خسارات جانی ناشی 

تاب ارتقای  و  بررسی  برای  بیشتری  اولویت  و همکاران،  )  آوری خواهند داشتدارند،  کاربری1:  1392شیعه  در  (.  تجاری  های 

بحرا اهنگام  برای  منظوره  دو  فضای  صورت  به  مصدون  پناهنتقال  و  میمان  عمل  مقاومگاه  به  توجه  کاربریکنند.  های  سازی 

خصوص تلفات انسانی و جانی خواهد داشت. در  پذیری بهدر هنگام ساخت و ساز، تأثیر بسیار مهمی در کاهش آسیبتجاری  

دیگر،    و در برخی  شوددود میمرحلة مقابله و واکنش ابتدایی محبعضی از کشورها وظیفة اصلی نیروی انتظامی در بحران به  

ترین وظیفة ذاتی و سازمانی نیروی  (. عمده2:  1384جدی و همکاران،  )  بدیامی  این نقش برجسته تا مراحل آخر بحران ادامه 

دیدگان و  دیده برای خسارت کردن بستر امن در مناطق آسیب انتظامی هنگام مدیریت بحران، تأمین امنیت برای جامعه و فراهم

از 18:  1391حسینی،  )  است  هایی نظیر هالل احمر و غیرههای امدادرسانی سازمانالیته منظور فع دان سالم بشهرون (. یکی 

محمدی و )  ای در شهر دارد و ضامن ایمنی بیشتر برای حیات بشری استنشانی است که نقش عمدهمراکز خدماتی مرکز آتش

به  3:  1393همکاران،   میان(؛  از  که  خدماتکاربری   طوری  و  در    ها  فضاییموجود  بهینة  استقرار  ای  -شهر،  های  ستگاهمکانی 
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(. در  1:  1391علوی و همکاران،  )  سوزی و مدیریت بحران در شهرها اهمیت زیادی داردبرای مقابله با حوادث آتش  نشانیآتش

ند، مسئلة اواقع شدهمعرض خطر    به دلیل اهمیت جان افرادی که در  نشانیپذیری مراکز آتشاین میان، توجه به میزان آسیب 

عنوان مکانی برای استقرار تأسیسات و تجهیزات (. همچنین این مراکز به  1:  1393رهنما و همکاران،  )  شوداساسی تلقی می

از مکان از  7:  1393،  شکوهی )  ویژه در هنگام بحران هستندرسانی بههای مهم و حیاتی خدماتامداد و نجات  امروزه یکی   .)

ارزیابی ت مقابله بمهم عملیا  ارکان از بحران مربوط است  ا بحران،  ارزیاب، نخستین ؛ به  صحیح، دقیق و علمی  طوری که تیم 

کند. ارزیابی، طبق  های امدادرسان اقدام به ارزیابی میشود و بر حسب نوع بحران و نیاز سازمانتیمی است که وارد منطقه می

کشور    44  مادة  نجات  و  امداد  جامع  کاطرح  عهدة  احمر  )  رگروه به  هالل  جمعیت  مسئولیت  با  نجات  و  امداد  تخصصی  تیم( 

های مهمی است که وظیفة (. سازمان جهانی هالل احمر یکی از سازمان10:  1384نژاد،  صفری )  ی اسالمی ایران استجمهور

 (. 4: 1391صمدی، ) دیده را برعهده داردرسانی به افراد آسیبکمک

 

 محالت بافت فرسوده 

انسان ساخت به هدفی اصلی مبدل می شوند. این  تجمع سرمایه های مادی و انسانی، در زمان تهدیدات  ان مرکز  ا به عنورهشه

از جمعیت کشور   % 75در حالی است که روند شهرنشینی در ایران روندی فزاینده داشته به گونه ای که در حال حاضر حدود  

 ای ناکارآمد تشکیل می دهند را بافت ه ه های شهریاز کل محدود %13ند. از طرف دیگر  شهرنشین هست

عیت کشور در این مناطق سکونت دارند. بافت های مسکونی موجود در شهرهای ایران در برابر تهدیدات از جم  %15که بیش از  

  ت ها را در تواند آسیب های احتمالی این باف  به شدت آسیب پذیر و نیازمند توجه بیشتری هستند. تدابیر پدافند غیرعامل می 

بحر موجودمواقع  های  ارزش  و  ها  سرمایه  حفظ  و  داده  کاهش  مقوله    ان  اهمیت  به  توجه  با  رو  این  از  بزند.  رقم  را  آن  در 

رضایتمندی سکونتی، الزم است برنامه ریزان و سیاستگذاران مدیریت شهری برای رسیدن به وضعیت مطلوب و رفع نا همگنی  

پایین تری قرار دارندتند و محالبیشتری هس  موجود، شاخص هایی که دارای اهمیت در اولویت    تی که از این نظر در سطوح 

های   گام  کیفیت محیط سکونتی  ارتقاء  و  بهبود  برای  کارآمد  و  نو  های  راه حل  بکارگیری  با  تا  گیرند  قرار  ها  گیری  تصمیم 

 موثری برداشته شود.

 

 :ای شهریهابعاد فرسودگی بافت

ناکار از فرسودگی،  و کاهمراد  بافت های شهری استک  ش کارآیی یآمدی  به کارآمدی سایر  بافت و  بافت نسبت  . فرسودگی 

لوسیم،  )  عناصر درونی آن یا به سبب قدمت و یا فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن بافت به وجود می آید

متعددی79:  1996 ابعاد  از  فرسودگی  ارت  (.  دیگر  یک  با  که  است  پیونبرخوردار  و  دباط  متقابل  ابعاد  د  مهمترین  اما  ارند، 

 :فرسودگی عبارتند از

عوامل    سازه ای:  -فرسودگی كالبدی   - و  تواند  ناشی می شود، که می  بافت  یا  بنا  افت کیفیت کالبدی  از  فرسودگی که 

 .فضا ا یا نگهداری نا مناسب و نامطلوب شود شامل: عدم نگهداری بنمختلفی که سبب این نوع فرسودگی می

که  سوفر - افتد  می  اتفاق  زمانی  فرسودگی  نوع  این  کارکردی:  برای دگی  طراحی شده،  خاطرش  به  که  کارکردی  برای  بافت 

 .استفاده، مناسب نباشد
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اقتصادی: - یا  نسبی  س  فرسودگی  سایر  با  ارتباط  در  بلکه  نیست  مطلق  مفهوم  یک  فرسودگی  موارد،  اغلب  و  در  اختمانها 

ند ولی خارج از محدوده بافت  ن زمانی که مردم قدرت خرید و سرمایه داشته باشد. بنابرایی نسبی دارها همیشه مفهومگستره

شود و دلیل آن به خاطر این  تاریخی سرمایه گذاری کنند، در آن زمان است که مفهوم فرسودگی نسبی یا اقتصادی مطرح می

  گذاری از جذابیت کمتری برخوردارند  رای سرمایهگر است و بدر محله تاریخی بیشتر از نقاط دیاست که هزینه سرمایه گذاری  

(Alvin, 1970: 65).   پایداری را با انجام عمل مرمت در از فرسایش در هر نوع بعدف باید میزان  برای جلوگیری  بنابراین 

 .(15: 1374امیری، ) گیرد ه و میزان دوام آن فزونی میفضای شهری باال برد و با افزایش پایداری، عمر فضای شهری باال رفت 

  

 :[ شهری9های كهن]ضرورت توجه به بافت

فیزیکی و رشد جمعیت شهری ایران تا چند دهه قبل دارای افزایش متعادل بوده و با بروز تحوالت جدید، شهرها به ویژه   توسعه

تی  ا و به صوریزیکی شهرهها به شکل جمعیت و گسترش فرگونیهای را پذیرفتند. این دگشهرهای بزرگ، تغییرات و دگرگونی

:  1383مشهدی زاده دهاقانی،  )  های شهری تناسب نامعقولی به وجود آیداربرینامتعادل بوده است و سبب شده است تا بین ک 

(. بنابراین عواملی چون گسترش محدوده قانونی شهر، ساخت وساز در نواحی پیرامونی شهر، مدیریت ضعیف شهری، فقر 419

طرح داده اجرای  جهت  مالی  امکانات  ضعف  اطالعاتی،  و  آماری  و  های  مردم  ضعیف  مشارکت  در  ها،  تحوالت جدید  نتیجه   ...

  1376رسولی،  )  های قدیمی و فرسوده دارای اهمیت و ارزش استهایی هنوز بافتبا قبول چنین واقعیت  باشد. اما شهرها می

های تاریخی به دالیل متعددی در شهرسازی اهمیت دارند، یکی از این دالیل وجود مرکزیت همیشگی برای وحدت  (. بافت27:

خی و فرهنگی نهفته در خود بهترین نشانه هویت شهری بوده  های کالبدی، تاریشهر است. بافت قدیم با ارزشبخشی به پیکره  

است، حیات و رشد این بافت، مانع از فرسودگی شهر از درون شده است، ولی توسعه بی رویه، سبب محدود شدن بافت شده  

 (.20:  1386حبیبی و همکاران، ) است

 

 :فرسودهفرآیند شکل گیری بافت  

فت فرسوده دانست، ولی هر بافت فرسوده، بافت تاریخی نمی باشد لذا دامنه شمول بافت  هر بافت تاریخی در شهر را می توان با

بر بگیرد را در  بافت فرسوده  تواند  تاریخی می  بافت  بافت فرسوده است و  از  بیشتر  بر  64:  1380شماعی،  )  . )  تاریخی  (. پس 

ایران زهمین اساس، بافتهای کهن شه تاریخ، نمودهای محسوس ری و روستایی کشور نماد فرهنگ و تمدن  از  مین، اسنادی 

های معماری و شهرسازی و هویت ملی، نمایانگر  ها در برگیرنده ارزشهویت و تجربه نیاکان ما محسوب می شوند. این بافت

د که  است  کشور  آینده  و  حاضر  نسلهای  تمامی  به  متعلق  آثاری  و  قومی  هستند خاطرات  نیز  ناپذیر  جایگزین  حال  عین    ر 

 (. 237: 1385پور، سرتیپی )
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 فرآیند برنامه مدیریت بحران ساختمان ها 

 این برنامه در ساختمان های مسکونی شهر تهران انجام میشود و شامل مراحل زیر است:

 شناسایی مخاطرات ساختمان و ارائه برنامه كاهش مخاطرات  •

ا( ارزیابی نموده و درنهایت اطالعات چک  صرف نظر از واحده)  سوال، ساختمان را  48یک ارزیاب بر اساس چک لیستی شامل  

کا برنامه  و  ساختمان  پذیری  خطر  سطح  لیست،  چک  این  اطالعات  براساس  کند.  می  وارد  طرح  سامانه  در  را  هش  لیست 

 مخاطرات آن مشخص خواهد شد. 

  شناسایی مخاطرات منازل و واحدها •

ارزیابی نموده و نسبت به سطح خطرپذیری واحد    سوالی، مخاطرات واحد خود را   24ساکنین هر واحد، براساس چک لیستی  

 خود، شناخت پیدا می کنند. 

   ارائه آموزش های الزم به ساكنان •

ح و  مجازی  صورت  به  ساکنین  های  آموزشهای آموزش  موارد  از  حریق  اطفاء  عملی  آموزشی  دوره  شود.  می  برگزار  ضوری 

 حضوری است 

 ارائه برنامه واكنش در شرایط اضطرای  •

یک پوستر شاسی شده در البی ساختمان نصب میشود و اقدامات الزم پس از هر حادثه یا بحرانی را به ساکنین   که به صورت

 گوشزد میکند.

 

 ای جهانیمطالعات اسنادی تجربه ه

 92 -88طی سالهلی  "های مدیریت بحران اماکنتشکیل گروه"شناسی طرح فوکوس گروپ جهت آسیب •

 نهای مسکونیارزیابی و بازرسی میدانی ساختما •

 سازی ساکنان آموزش حضوری و توانمند •

 

 پروژه ها و سودمندیخروجی

 سازی آنتعیین وضعیت مخاطرات ساختمانها و منازل و کمی •

 پذیریبرنامه عملیاتی به منظور بهبود و کاهش آسیبتهیه  •

 سازی ساکنان در حوزه مدیریت بحران ایجاد حساسیت و توانمد •

 رایط اضطراری ساختمان ارائه برنامه واکنش در ش •

این محالت مسائل و   از نگرانی ها شده؛  از شهرهاست که سرمنشا بسیاری  ناپذیر  های  پیچیدگیبافت فرسوده، بخش جدایی 

های سکونتی ارزشمند با غنای  ها از یک سو دارای ریشه   اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارند. این محالت و بافت

اجتماعی   نبود دسترسی مناسب به خدمات شهری و فرهنگی،  از طرف دیگر به جهت فرسودگی شدید،  و معماری هستند و 

اجتماعی و   با زندگی  امنیتی و آسیب  بهداشتی، وجود مشکالت  نیز عدم تطابق  زلزله، سیل و آتش سوزی و  برابر  پذیری در 

 .ری هستندامروز شهری و شهرسازی مدرن دارای مشکالت رو بنایی و زیر بنایی بسیا
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ز به در تعریف بافت فرسوه امده که شکل گیری آنها به صورتی است که عمدتا با ضوابط و معیارهای شهرسازی و معماری امرو

تر شده و عالوه بر فرسودگی ابنیه، شبکه تاسیسات شهری  ویژه در کالن شهرها مغایرت دارد. این بافت به مرور زمان فرسوده  

هزار 2ارکردهای شهری خود را از دست داده است. براساس آخرین برآورد های وزارت راه و شهرسازی، آنها نیز فرسوده شده و ک 

در    700و فه  543محله  در  بافتشهر  مساحت    رست  با  مناطق  این  و  دارند  قرار  شهری  ناکارآمد  و  فرسوده  هزار  141های 

درصد 30میلیون نفر معادل19اکنون  رسمی، هم  گیرند. طبق آمارهای    درصد از کل مساحت شهری را در بر می18هکتاری،  

بافت در  ایران  نشین  شهر  میجمعیت  زندگی  شهری  فرسوده  ب  های  اصالح  اهمیت  به    افتکنند.  همواره ها  که  است  قدری 

وجود تأکید  اند اما این مشکل با  ها را نیز گنجاندههای کالن کشور، توجه به این بافت  نویسان در برنامه  سیاستگذاران و برنامه

پنج برنامه  هیچچندین  توسعه،  شهریور  ساله  در  است.  نشده  برطرف  به    1393گاه  توسعه  و  پنجم  برنامه  تکلیف  برای دنبال 

های  های فرسوده، هیأت وزیران دولت یازدهم سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافتبازآفرینی بافت

آمد شهری   ناکار  و  بافتفرسوده  سازی  توانمند  و  درونی  توسعه  به  توجه  کرد.  تصویب  سند    را  این  قوت  نقاط  از  هدف  های 

  و ساز تمرکز داشت، تالش می های قبلی مانند طرح کلید به کلید که صرفاً بر ساخت    حشد و با رفع ایرادات طرمحسوب می  

به امکانات محالت  و  زندگی  ارتقای سطح  برای  این سند ملی  اندازه    کرد ساختاری  البته  آورد.  فراهم  مادر  میانگین شهرهای 

ی عمران و بهسازی شهری به نمایندگی از وزارت  که شرکت مادر تخصص  1396راهبردی نیز به دالیل مختلف اجرا نشد تا سال  

پایدار شهری در ا بر اساس تکالیف برنامه ششم توسعه، تدوین سند ملی باز آفرینی  را   1400فق  راه و شهرسازی، مأمور شد 

تأمین منابع  های فرسوده و نا کارآمد شهری را به تفکیک نحوه    دار شود و نسخه اجرایی و نقشه عملیاتی بازآفرینی بافتعهده  

تکالیف دستگاه و  و وظایف  به  مالی  این سند ملی  اجرای  اهمیت  تدوین کند.  اساسنامه    های مختلف  تغییر  با  بود که  قدری 

ایران« تغییر کرد. در برنامه  شرکت مادر تخصصی عمرا نیز به »شرکت بازآفرینی شهری  ن و بهسازی شهری، نام این شرکت 

های ناکار  محله از بافت    350سازی و باز آفرینی هزار و    ه احیا، بهسازی، نوسازی، مقاومششم توسعه مقرر شده است نسبت ب

تاریخی و سکونت گاه اقدام شو  آمد میانی،  غیر رسمی کشور  پنجهای  تا در دوره  از کل    د  نیمی  برنامه ششم،  پایان  تا  ساله 

این  بافت با وجود  اما  اصالح شوند؛  ناکارآمد شهری  و  کارشناسی  های فرسوده  و  مترقی  سند  تدوین  با وجود  و  قانونی  تکلیف 

، در گیرودار تغییر های هدف داشتبازآفرینی شهری نیز و همه نقاط قوتی که برای ارتقای سطح شهر سازی و زندگی در بافت

ملی  سیاست سند  رسید  در  عمالً  و  ماند  باز  اجرا  از  ملی،  بر ساخت مسکن  تمرکز  و  دوازدهم  دولت  بازآفرینی    های مسکنی 

 دار بدون تغییر باقی ماند. های مسئله  یعنی امسال( بخش عمده بافت) شهری

 

 نتیجه گیری 

ی، در زمان تهدیدات انسان ساخت به هدفی اصلی مبدل می شوند. این  شهرها به عنوان مرکز تجمع سرمایه های مادی و انسان

از جمعیت کشور   % 75فزاینده داشته به گونه ای که در حال حاضر حدود  در حالی است که روند شهرنشینی در ایران روندی  

از    %15که بیش از  از کل محدوده های شهری را بافت های ناکارآمد تشکیل می دهند    %13شهرنشین هستند. از طرف دیگر  

ایران در برابر تهدی دات به شدت آسیب جمعیت کشور در این مناطق سکونت دارند. بافت های مسکونی موجود در شهرهای 

بحران   را در مواقع  بافت ها  این  احتمالی  تواند آسیب های  غیرعامل می  پدافند  توجه بیشتری هستند. تدابیر  نیازمند  پذیر و 

ها و ارزش های موجود در آن را رقم بزند. پدیده آشنای توسعه شهرنشینی و گسترش مهار ناپذیر  کاهش داده و حفظ سرمایه  

م مقاطع  بافتهای  شهرها که در  آن  پی  است که در  داشته  پی  برای شهرها در  را  زیادی  پیامدهای  بروز کرده،  تاریخی  ختلف 
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نابه دنبال خود  به  اساسی شده است و  از شهرها دچار چالش های  به    بسیاری  را  اقتصادی  اجتماعی و  سامانی های کالبدی، 

هر زمان دیگری دامنگیر شهرهای کشور گردیده است،  وجود آورده است. با رشد روزافزون شهرنشینی، مشکالت شهری بیش از  

کیفیت های شهرنشینی، روابط منطقی زندگی شهرنشینی را نابسامان نموده است و  این مشکالت با تأثیر گذاری بر تمامی جنبه 

فرسوده شهری یکی  ها را فراهم کرده است. بافت ها را به شدت کاهش داده و زمینه ناپایداری در آنکلی و قابلیت زندگی در آن

نیازمند مداخله و اصالح  انسانی و طبیعی خود  با شرایط  از موارد مطرح در کلیه شهرهای کشور است که هر کدام متناسب 

شود این امر موجب اختالل در شکل ه در اکثر شهرها هسته اولیه شکل گیری شهر را شامل میاست، از آنجایی که بافت فرسود

و وحدت فضای  ارتباط  پیرامونی میگیری  بخش  و  میانی  مرکزی، بخش  بین بخش  به دالیلی همچون ی  بافت فرسوده  گردد، 

مر زندگی سالم و روان را در یک شهر مرکزیت همیشگی برای وحدت بخشی به پیکره شهر، دارای اهمیت خاصی است که این ا

ری آن، مطالعه بافت قدیم شهر است،  کند، یکی از موضوعات قابل مطالعه در جهت شناخت شهر و نحوه شکل گیتضمین می

می شهر  قدیم  بافت  شناخت  گام  نخستین  عمرانی،  حرکت  گونه  هر  برای  جهان  لذا  و  ایران  شهرهای  تاریخی  بافت  باشد. 

های معماری در آن باعث ناهماهنگی بسیاری در چهره آن و  ها و شیوهسترش شهری شده و تداخل سبکدستخوش تغییرات گ

 فتها شهری شده است. فرسوده شدن این با 

 شود:در این پژوهش، راهکارها و پیشنهادهایی در رابطه با موضوع تحقیق، ارائه می

سازی خصوص مقاوممصالح مقاوم و پایدار در برابر زلزله بهنظارت دقیق و مداوم شهرداری بر ساخت و سازها و استفاده از   -

 .هامصالح پی و اسکلت کاربری

 مستحکم سکونتگاه غیررسمی برای جلوگیری از طغیان رودخانه در ضلع جنوبیدهی و دیوارسازی سامان -

رود بشار در برای انتقال سریع  ویژه آبراهة  های درون شهر به سازی و ایجاد دیوارهای بتونی مستحکم در مسیر آبراهه کانال -

 .آب به خارج از شهر در مواقع سیالبی

آیین - کاربرینامهایجاد  تمام  تجهیز  برای  جعبة کمکای  و  پزشکی  تجهیزات  به  شهر  طریق کمکهای  از  اولیه  های  های 

 .تشویقی به شهروندان

کردن و بهبود مسیرهای دسترسی مشخص  خصوص بیمارستان قدیمی وهای مربوط به بحران به سازی و نوسازی کاربری به -

 کردن خیابان منتهی به بیمارستانها ویژه عریضبه مراکز حساس شهری به 

شدن کامل خیابان  های اصلی شهر به دلیل بسته ی از ساخت و سازهای گسترده و بلندمرتبه در مسیرها و خیابانجلوگیر -

 .در مواقع بحرانی

های  خصوص مراکز بهداشتی ـ درمانی، ایستگاهتبط با ساز و کار مدیریت بحران به های مرتوجه به پراکنش متعادل کاربری -

 .دیدهموقع به افراد آسیب هالل احمر( در همة نواحی شهر برای دسترسی سریع و به)  نشانی و مراکز امداد و نجاتآتش

ند برای تأمین نیازهای خود به  بر طرف کردن کمبودهای امکانات و خدماتشهری مورد نیاز ساکنان بافت که مجبور هست -

می خود را نگه دارد و از مهاجرت افراد شود که بافت، افراد بومناطق دیگر سفر کنند و با برطرف کردن این کمبودها سبب می

 .به مناطق دیگر شهر جلوگیری کند

اارزش تاریخی درون بافت جهت  های بهایی چون موزه، کتابخانه، خانه فرهنگ، خانه گردشگر و ... در خانهاستقرار کاربری  -

تاریخی، جهت جلوگیری از تخریب و های حفظ این بناهای باارزش و افزایش سطح آگاهی مردم از اهمیت و ارزش بافت

 . هافرسوده شدن این بافت
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  های کالبدی در مسیرها، برای افزایش خدمات رسانی به عنوان دسترسی آسان شهروندان به خدمات مورد نیاز و گشایش -

 .به هنگام حوادث غیر مترقبه( به محل حادثه)  همچنین کاهش دادن ترافیک شهر و انتقال سریع نیروهای امداد

ایجاد کاربریهای مورد نیاز رفاه عمومی نظیر فضای سبز، کاربری ورزشی و گذران اوقات فراغت و... در مکانهای مناسب   -

 .نها حاضر به فروش زمین خود باشدنظیر زمین های بایر و مخروبه یا زمین هایی که مالک آ

 .اکنانبرنامه ریزی صحیح جهت جمع آوری زباله و دفن یا انهدام آن با مشارکت س -

یا   - ترمیم  و  زلزله  بالقوه  به خطر  توجه  با  بافت،  ارزش  بی  بناهای  نوسازی  و  احداث  برای  نسبی  مقررات  و  تدوین ضوابط 

 . ... ان زند، بازار وکیل وهای باارزش بافت مثل ارگ کریم خبهسازی ساختمان 

 .دولتی از طریق دادن تسهیالت بانکیهای مسکونی توسط مالکین با پشتیبانی و حمایت بخش عمومی و بهسازی واحد -

با  برنامه ریزی جهت ساماندهی شبکه  - بافت را  های آب سطحی و هدایت آب به طریق بهداشتی، که این مسأله ساکنان 

 .مشکل مواجه کرده است
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(، تأثیر عوامل ساختگاهی بر تغییر ماهیت زلزله محتمل در شهر یاسوج، اصفهان، 1388)  هاتف، نادر و بازیار، محمدحسین .23

 .ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

محله علیقلی آقا(، پایان نامه  )  بافت قدیم شهر اصفهانفضایی    -(، بررسی و ساماندهی کالبدی  1385)  ر افضلی، بیتا، امی .24

 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد 

های  های فرسوده شهری، مجموعه مقاالت دومین سمینار سیاست (، چگونگی شناخت و اصالح بافت1374)  امیری، سعید، .25

 و شهرسازی، تهران.توسعه مسکن در ایران، جلد اول، انتشارات وزارت مسکن 

ناصر، .26 زاده دهاقانی،  از ویژگی1383)  مشهدی  علم و صنعت، چاپ  (، تحلیلی  ایران، دانشگاه  برنامه ریزی شهری در  های 

 پنجم، تهران.

 ه علم جغرافیا ، انتشارات دانشگاه تهران.(، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگا  1384 )  شماعی علی، پور احمد احمد، .27

علی، .28 دکتری  1380  )  شماعی،  رساله   ، آن  احیای  و  ساماندهی  راهکارهای  و  قدیم  بافت  بر  یزد  شهر  فیزیکی  توسعه   ،)

 دانشگاه تهران.

(، فن آوری مناسب برای کاهش آسیب پذیری بافتهای تاریخی، اولین همایش ملی مدیریت  1385)  سرتیپی پور، محسن، .29

 انشگاه یزد. خرداد، د 11تا9بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی، 

های کهن شهری، انتشارات انتخاب،  (، بهسازی و نوسازی بافت1386) حبیبی کیومرث، پوراحمد احمد، مشکینی ابوالفضل، .30

 چاپ اول، تهران.

 

 


