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 چکیده

 مواجهه و مقابله در باشند می عملکردی و کارکردی کالبدی، فرسودگی دارای که نیز شهر فرسوده های بافت

 در ها بافت این در مداخله لزوم لذا هستند پایین آوری تاب و باال پذیری آسیب دارای ذکرشده های بحران با

 ازپیش بیش شهری کالبد بهبود و اقتصادی اجتماعی، زندگی های بنیان میان هماهنگی تعادل، ایجاد جهت

 منابع به مراجعه با ابتدا. محتوا است تحلیل رویکرد با و کیفی پژوهش، این تحقیق روش باشد. می اهمیت حائز

 شامل اطالعات، ها، داده تدقیق جهت در موردی های نمونه بررسی با همچنین و مطالب گردآوری و معتبر

 شده ارایه پژوهش اصلی این قطب دو عنوان به شاخص های بافت فرسوده شهری و آوری تاب معیارهای

 و یشهر فرسودههای  بافت در آوری تاب ابعاد بر مؤثر عوامل و شاخصها شناسایی از تحقیق هدف .است

 نشانبا توجه به مطالعات مروری   تحقیق نتایج می باشد. راهکاری طراحی مسکن با رویکرد تاب آوری ارائه

-سازمانی بعد اجتماعی، بعد محیطی،-کالبدی بعد نظر ازی شهر فرسودههای بافت در آوری تاب ابعاد که میدهد

در وضعیت مطلوبی قرارندارند ویافته های تحقیق منجربه ارایه راهکارهای طراحی در  اقتصادی بعد و نهادی

 این گونه بافت ها گردید.

 طراحی مسکن، بافت شهری، بافت فرسوده، تاب آوری :کلیدی واژگان
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 . مقدمه1

دهنده سبک  شهر به عنوان بستر زیست بشر دارای نقش اساسی در ایجاد احساس رضایتمندی و در واقع شکل

زندگی انسان و تعیین کننده کیفیت زندگی اوست. لذا توجه به محیط فیزیکی شهر نقش مهمی در بهبود کیفیت 

های اخیر، افزایش جمعیت این در حالیست که در دهه .(Schipper, L. Langston, L,2015) زندگی بشر دارد

(. 1386هرها شده است )رفیعیان و دیگران، ی شهرها، موجب بروز چالش هایی در ششهری و متعاقبا توسعه

انجامد؛ برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از شهر نمیفرایند پویا و مداوم گسترش شهرها، اگر سریع و بی

های شهری در نتیجه سیما و پیکرة شهر را دگرگون می سازد، باعث ناکارآمدی و فرسایش فضاها و فعالیت

شهرهای ایرانی نیز از مسائل بسیاری از  (. 154: 1393کند )نادری و همکاران، میشود و تفاوت را القا می

های فرسوده یکی از انواع مختلف دار و فرسوده مواجه هستند. بافتجمله مشکالت مربوط به بافت های مسئله

ی آسیبهاهای شهری هستند که به دلیل فرسودگی کالبدی و برخورداری نامناسب، و وجود زیرساختبافت

عمدتا از چرخه تکاملی حیات شهر جدا گشته  .(Davoudi,2012فضایی هستند )-پذیر دارای ناپایداری مکانی

اند. به دنبال حاد شدن مشکالت نواحی قدیمی شهر، به خصوص ها درآمدهو به شکل کانون مشکالت و نارسایی

ای را ها توجه ویژهاند، دولتار دادهنواحی مرکزی شهرها که ابعاد مختلف زندگی شهری را تحت تأثیر قر

امروزه بسیاری از شهرهای  .(1397و همکاران، اسدی عزیزآبادی نسبت به نواحی قدیمی شهر مبذول داشته اند )

باشند. های شهری مواجه میاند، با پدیده فرسایش بافتکشور ما که در گذشته از رونق باالیی برخوردار بوده

ای مناسب با اند رابطههای شهری به علت ناکارآمدی نتوانستهشهرها، بخشی از بافتدر پی تغییرات سریع 

(. 106: 1393برداران داشته باشند )محمدی و همکاران، دهی خوبی به بهرهمحیط خود برقرار کنند و خدمات

ین فرسودگی، این ها با نیازهای امروزی و همچننداشتن بافتبین عواملی نظیر وجود مخاطرات، تطابقدر این 

ای از شهر، هنگامی که در محدوده .های مسکونی را با تهدید مواجه کرده استویژه بافتهای شهری و بهبافت

(. Burton,2017گیرد )حیات به هر علتی رو به رکود برود، بافت شهری آن محدوده در روند فرسودگی قرار می

شود؛ به طوری که دیدگاه های مسکونی دیده میبه بافتامروزه در سطح جهان، تغییرات چشمگیری در نگرش 

آوری در مقابل هرگونه مخاطره تغییر یافته است؛ پذیری به افزایش تابغالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیب

های اکولوژیکی آوری را برای افزایش ظرفیت سیستمریزی، تابای و برنامهاین قلمرو با رویکرد چندرشته

برد ختالالت و نیز برای حفظ بازخوردها، فرایندها و ساختارهای الزم و ذاتی سیستم به کار میمنظور جذب ابه

(Agudelo, V. Claudia, M,2012از این .) های ترین الزامات، پرداختن به مسائل کالبدی بافترو یکی از مهم

ا در مواجهه با حوادث و مخاطرات هسازی این بافتآوری و پیرو آن مقاوممسکونی در شهرها، تبیین مفهوم تاب

های اجتماعی، آوری در برابر تهدیدات، در واقع شناخت نحوة تأثیرگذاری ظرفیتاحتمالی است. تبیین تاب

آوری در آوری و شناسایی ابعاد مختلف تاباقتصادی، نهادی، سیاسی، اجرایی و جوامع شهری بر افزایش تاب

آوری شهری، درجه، حد یا میزانی است که در آن حد، (. تاب1392شهرهاست )فرزاد بهتاش و همکاران، 

شهرها توان تحمل تغییر را دارند، پیش از اینکه به مجموعة جدیدی از ساختارها و فرایندها بازسازماندهی 
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های آور آن است که چنین شهرهایی در برابر شوکهای شهرهای تاب(. از جمله ویژگیAyling, 2009شوند )

شده های اصلی در نظر گرفتهکنند. و از ویژگیهمیشگی ایستادگی می ن آشفتگی فوری یا خساراتشدید، بدو

های تغییر، سازماندهی دوبارة ظرفیت مقاومت، کنارآمدن اند از: آستانههای مسکونی عبارتآوری بافتبرای تاب

ر معرض قرارگرفتن )واحد تحلیل( یا بهبود پس از شوک و تنش واردشده برای یادگیری و تطبیق با آن، واحد د

بحث تاب (. Spaans et al, 2017 های انسانی و محیطی )های طبیعی یا سیستمآوری، اکوسیستمتاب

آوری در کشور ایران نیز با توجه به وجود تنوع زیستی، فرهنگی، قومی، اقلیمی، منابع و ویژگی های متنوع 

شوند. طرح این موضوع در  می دیدگاه های مختلف بررسی فراوان و تاریخ غنی و چالش های متنوع آن از

گفتمان امروز توسعه در ایران ، به ویژه بافت های آسیب پذیر از جمله بافت های فرسوده شهری که در کل 

(. با توجه 1395محمدی و همکاران، ) جهان پدیده ای شناخته شده و رو به رشد است ضرورت ویژه ای دارد

تحقیق حاضر سعی بر آن است تا وضعیت بافت فرسوده شهری را با رویکرد تاب آوری  به آنچه بیان شد در

 مسکن طراحیالگوهای  باشیم؛ می سوال این به پاسخگویی دنبال به حاضر تحقیق در مورد بررسی قرار داد. لذا

 کدامند؟ آوری تاب رویکرد با شهری فرسوده بافت در

 و ضرورت انجام تحقیق تیاهم

های مسکونی موجب زوال شهر و توسعة ناهمگون آن و ایجاد شهرهایی نوپا در حاشیة شهر بافت توجهی بهبی

شود که همواره بار اقتصادی سنگینی را بر دوش مدیریت شهری خواهد گذاشت و همچنین آسیب قدیمی می

اساسی شهرها (؛ به بیان دیگر از مشکالت 1391 دویران و همکاران،زیست وارد خواهد کرد )جدی به محیط 

های اندیشی واداشته است، افت فیزیکی و بافتریزان و مسئوالن شهری را به چارهدر ایران که همواره برنامه

نکردن کیفیت در فضای شهری و عوارض سوء و حادی است که در پی رعایتهای بیدار شهری یا بافتمسئله

و فرسودگی بافت ضرورت کاهش آسیب پذیری و یابد. ناپایداری آوری در این زمینه بروز میاصول تاب

های فرسوده به مرور زمان و بر اثر تحوالت جدید، کند. بافتآوری در این بافت را دو چندان میافزایش تاب

عملکرد گذشته خود را از دست داده و رو به اضمحالل گذارده و تداوم وضعیت تخریب کالبدی فیزیکی بناها 

های ها به سایر قسمتهای توانمند از این بافتزیست محیطی، منجر به حرکت گروهبه همراه تنزل شرایط 

های کم درآمد و کارگر گردیده است که نتیجه آن تسریع فرآیند رکود و تنزل شهر و اشغال آن به وسیله گروه

ود، این امر شگیری شهر را شامل میبافت فرسوده در اکثر شهرها هسته اولیه شکل. (Perrings, 2009است )

گیری ارتباط و وحدت فضایی بین بخش مرکزی، بخش میانی و بخش پیرامونی میموجب اختالل در شکل

گردد، بافت فرسوده به دالیلی همچون مرکزیت همیشگی برای وحدت بخشی به پیکره شهر، دارای اهمیت 

 (.shafie. 2016) می کندخاصی است که این امر زندگی سالم و روان را در یک شهر تضمین 

های های وسیعی از محدودهسه معضل ایمنی، فقر شهری و بحران هویت از مسائل کلیدی گریبانگیر محدوده

)ارتقای  کشورمان ایران است. یکی از راهبردهای کلیدی در فرایند تدوین برنامه جامع بازآفرینی پایداری شهری

ادهای مختلف، ضعف کالبدی و ناپایداری فقدان بودجه، نبود تالش جمعی نه تاب آوری شهری( است.
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مندی از کیفیات مطلوب در ساخت و سازها در کنار ها، مصالح غیراستاندارد، عدم بهرهها و زیرساختساختمان

ها و مخاطرات ناشی از بالهای طبیعی بر لزوم اتخاذ ها و بر هم خوردن خرد اقلیمبومدیدگی زیستآسیب

با ظهور مدرنیته و در شرایطی که شهر اطالعاتی در حال  شهری تاکید دارد.آوری های ارتقای تابسیاست

آوری دغدغه مهمی برای نماید ارتقای تابظهور است و هر روز گسست اجتماعی بیشتری در جوامع بروز می

آوری جوامع هستند و حیات هر شهر شود و از انجا که محالت عناصر مهمی در تابشهرها محسوب می

 .به حیات محالت واقع در آن استوابسته 

 پیشینه تحقیق 

های مختلفی صورت گرفته است که به بعضی ، پژوهشبافت های فرسودهآوری شهری در در زمینة ارزیابی تاب

 شود:ترین آنها اشاره میاز مهم

های تآوری کالبدی بافسنجش و ارزیابی میزان تاب "( در تحقیقی با عنوان 1399سورشجانی و همکاران )

های کالبدی تأثیرات شاخص، "(شهری در برابر زلزله )نمونه موردی: محالت بافت فرسوده شهر بوشهر

بر میزان زلزله با استفاده از الگوی معادالت را ها و کیفیت ابنیه( )مدیریت بحران، دسترسی، مقاومت زیرساخت

دهد که شاخص مقاومت نشان می ، که نتایج حاصلهدادندمورد بررسی و تحلیل قرار  (SEM) ساختاری

 . باشدآوری کالبدی در محالت بافت فرسوده بوشهر دارا می. بیشترین اثر را در تاب75ها با ضریب زیرساخت

تحلیل معیارهای تاب آوری در بافت فرسوده شهری در برابر "( در تحقیقی با نام 1398پوراحمد و همکاران )

عنوان نمودند که در منطقه مورد مطالعه،  "(شهرداری تهران 10)مورد: منطقه  زلزله با تاکید بر تاب آوری کالبدی

بعد اجتماعی در رتبه سوم و بعد نهادی در رتبه ، بعد اقتصادی در رتبه دوم، بعد کالبدی در رتبه اول اهمیت

بیان کرد که ترین بعد تعیین شده است. در نهایت می توان  اهمیت چهارم اهمیت قرار دارد که به عنوان کم

شهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی با توجه به کلیه ابعاد و مولفه  10آوری شهری در منطقه  مطلوبیت تاب

آوری و پایداری پایینی  ها خیلی ضعیف بوده است، بنابراین این منطقه در برابر مخاطرات طبیعی از تاب

 .برخوردار است

فرسوده در  یهابافت یآورتاب زانیم یابیارز"شی تحت عنوان ( در پژوه1398حسن زاده توکلی و همکاران )

آوری بافت فرسوده به ارزیابی میزان تاب ": بافت فرسوده شهر سمنانیمطالعه مورد یعیمقابل مخاطرات طب

محیطی، های کالبدی، نهادی، زیستهایی که در زمینهشهر سمنان در برابر حوادث طبیعی با توجه به کاستی

آوری محدوده موردنظر از روش دیمتل . برای ارزیابی ابعاد مختلف تابوجود دارد، پرداختند... اقتصادی و

بندی نقاط ضعف موجود در بافت فرسوده فازی برای اولویت ANP فازی برای میزان ارتباط معیارها و از روش

در هفت معیار وزیر  آوریشده است و پس از سنجش ابعاد تابآوری بهره گرفتهشهر سمنان در مبحث تاب

( رتبه اول را کسب کرده و معیار جمعیتی و کالبدی 213/0معیارها نتایج نشان داد که معیار اقتصادی با وزن )

اند. بنابراین مشخص شد اهمیت های دوم و سوم را کسب کرده( رتبه172/0( و )209/0نیز به ترتیب با اوزان )
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ها و مشاهدات پژوهش مشخص شد است. همچنین باتوجه به یافته های دیگربیشترها دربین مؤلفهاین مؤلفه

 .آوری بافت فرسوده شهر سمنان در وضعیت مطلوبی نیست و نیاز به توجه ویژه مدیران شهری داردتاب

های فرسودة آوری کالبدی بافتهای تابتحلیل فضایی مؤلفه "( در تحقیقی با نام 1397پوراحمد و همکاران )

ترین الزامات، یکی از مهمنمودند که  اذعان "(شهرداری تهران 10شهری در برابر زلزله )مطالعة موردی: منطقة 

سازی این آوری و پیرو آن مقاومهای مسکونی در شهرها، تبیین مفهوم تابپرداختن به مسائل کالبدی بافت

شهرداری تهران  10قلمرو پژوهش حاضر منطقة  .ها در مواجهه با حوادث و مخاطرات احتمالی استبافت

شناسی توصیفی ـ لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روشمحله دارد. این پژوهش به 10ناحیه و  3است که 

های شاخص ای است. برای دستیابی به اهداف پژوهش،سازه -تحلیلی مبتنی بر رویکرد مطالعات کالبدی 

برگزیدة اسکلت ساختمان، جنس مصالح، قدمت ساختمان و کیفیت ابنیه استخراج شد. نتایج مکانی در این 

 10های بافت مرکزی، غربی و جنوب شرقی نسبت به شمال منطقة آوری محدودهدهد تابپژوهش نشان می

آورکردن بافت کالبدی منطقة ای تابریزی برآوری کم تا بسیار کم قرار دارد. اولویت برنامهدر وضعیت تاب

 .شهرداری تهران به ترتیب محدودة غربی، مرکزی و جنوب شرقی است 10

Khayami & Fakhri (2019)  فیزیکی ینیبازآفر کردیدر رو یشهر یتاب آور"در مطالعه ای با عنوان-

تواند  یم یبه راحت یشهر ی، مفهوم تاب آوردر شهرها راتییتغ یبا توجه به گستردگبیان کردند؛  "یاجتماع

 سیستمها نی. ادهد ارائهمهم است،  اریبس فرسودهبافت  تثبیت برایرا که  یستمیکند تا س ینیب شیرا پ هابیآس

 یعیو عناصر طب یشهر ساتیباز و تأس ی، فضاها یجاده ا ی، ساختمانها ، شبکه ها یشامل مصنوعات انسان

   .است یاهیگ هایها و پوشش انی، جر یرافمانند عوارض توپوگ

(2019)   Asadiazizabadi etal  مطالعه  بافت فرسوده یبرا یتاب آور یها یاستراتژ"تحقیق شان با نام در(

که  اذعان نمودند بافت فرسوده شهر کرج یچشم انداز بازساز تاب آوریمورد  ": بافت فرسوده کرج(یمورد

 داریپا یشهر زاتیها، امکانات و تجه رساختیبا ز منیساختار منسجم و ا کبه ی دیبافت فرسوده شهر کرج با

ی تاب ها ی. استراتژدمقاوم باش یمقابله با هر بحران یبرا ایپو یاقتصاد یعملکردها باو  تجهیز شودو مقاوم 

 رسانی خدماتامکان به محالت را بر اساس سلسله مراتب اصالح کنند تا  یتوانند ساختار دسترس یم آوری

 . را مهیا سازدمجدد  یمقاوم ساز و یشهر زاتیو تجه ساتیتأس یمنیو خطرناک، ا یدر مواقع بحران

Nop & Thornton (2019)  شهرها  یتوانمندساز یبرا ی: چارچوبیشهر یب آورتا"در پژوهشی با عنوان

بیان نمودند که  "از شهر پنوم پن ، کامبوج یموردمطالعه : شهری در توسعه مدرن زادر مواجهه با عوامل خطر

 یمفهوم و روش ها نیما ااشود ،  یم جیترو یو جهان ندهیبه طور فزا یشهر یگرچه روند ساخت تاب آور

 جادیتالش ها در ا نی. بنابرااست زیدر حال توسعه چالش برانگ یکشورها یشهرها یبرا ژهیبه آن به و یابیدست

ها  رساختیبه بهبود ز و نیازمند توجهشود.  یدشوارتر م یشهر نینش هیساکنان حاش یبرا یشهر یتاب آور

 و باید است. یعیطب یمقاومت در برابر شوک ها جادیا یبرا یشهر نیرنشیکمک به جوامع فق یو تعهد برا
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 یاساس یها رساختیو بهبود ز ها یبه ناامن یدگی، رس شتیبهبود مع یاز برنامه ها تیشامل حمایی ها هیتوص

 .رعایت گردد یرسمریغ یدر سکونتگاه ها

 روش تحقیق

 و معتبر منابع به مراجعه با ابتدا. استا محتو تحلیل رویکرد با و کیفی پژوهش، این تحقیق روش کلی طور به

 معیارهای شامل اطالعات، ها، داده تدقیق جهت در موردی های نمونه بررسی با همچنین و مطالب گردآوری

 سپس. است شده ارایه پژوهش این اصلی قطب دو عنوان به شهریشاخص های بافت فرسوده  و آوری تاب

 پژوهش های یافته راستای در شهری تاب اور مسکن طراحی در اثرگذار معماری طراحی راهکارهای تدوین به

 .است شده پرداخته

 مبانی نظری تحقیق

 بافت  مفهوم

 در شهری حیات دوران طول در که پیوند هم و ارگانیک  فضـایی مفهـوم از عبارتسـت شهرسازی در بافت

 ازبناهـا،راههـا، توانـد مـی بافـت. باشد گرفته شکل شـهر با درپیوند آن حاشیه یا شهر محدوده داخل

 (.6: 1384 )شفایی، باشد شده تشکیل آنها از ترکیبـی یـا و شهری تجهیزات و فضاها،تأسیسات

 مفهوم فرسودگی

مربـوط بـه فضاهای شهری است کـه باعـث بـی سـازمانی، عـدم فرسودگی یکـی از مهمتـرین مسـایل 

فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات .شــود تعــادل، عــدم تناســب وبــی قــوارگی آن مــی

این عامل .کند  ای و شـکل گـرف تن حیـات شهری روزمرهای کمک می جمعی، افول حیات شهری واقعه

: 1381حبیبی، )گردد  ابی کم و بیش تند، باعث حرکـت بـه سوی نقطه پایانی میبـا کـاهش عمر اثر و با شت

15.) 

 مفهوم تاب آوری

اولین بار توسط  شده، و گرفته "پرش به گذشته"معنی به “ lire-resi“ تینالآوری از لغت  ریشه مفهوم تاب

آوری آنها در برابر شوک های  دانشمندان فیزیکی برای توصیف ثبات مواد و مصالح و همچنین مقاومت و تاب

وجود  تاب اوریاز  یمختلف فیها ، مدل ها و تعار هینظر. (Davoudi, 2012)ه است خارجی به کار برده شد

 نی. ا (Wiig & Fahlbruch, 2019)رندیگ یموجود مورد مناقشه و بحث قرار م اتیدر ادب نهایاز ا یاریدارد. بس

 نهیاز زم یعیوس فیمفهوم راهنما است که در ط کیدر درجه اول  یاست که تاب آور لیدل نیبه ا دیشا امر

انسان به  یو درک واکنش فرد یروانپزشک چه در زمینه هایشود ،  یم فادهاست یقاتیتحق یها روشها و 

و درک از انعطاف  یشناس ستیبزرگ ، ز یایاز بال یو درک پاسخ و بهبود یاجتماع یزیاسترس ، برنامه ر

آوری به  تاب نی. همچن(Macrae & Wiig, 2019)و...  یکیاکولوژ ستمیها و عملکرد س سمیدر ارگان یریپذ

 کیبه  "یتاب آور یمهندس"سال گذشته ،  15-10 یشده است. ط لیتبد یمنیا قاتیدر تحق یدیمفهوم کل کی

کار در  یندهایدرک فرآ و دیجد یاز روش ها تیشده و با حما مبدل یمنیشده در علوم ا رفتهیحوزه پذ
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 & Bergstrøm)را به خود جلب کرده است  یقابل توجه مخاطبان، یفن - یاجتماع دهیچیپ یها ستمیس

Dekker, 2019) .آوری در دو علوم کالبدی مفهوم تاب  (Mcareavey, 2012) اجتماعی وو( Sundstrom et 

al., 2012)   مختلف است ولی در سالهای اخیر مختلف دارای معانی و مفاهیم کاربرد دارد، اگرچه در زمانهای

 (Meerow and Newell, 2015)  آوری در دو زمینه علمی و سیاست، عمومیت زیادی پیدا کرده است تاب

های مختلفی مانند بومشناختی، روانشناسی، سیاست عمومی و  آوری موضوعی پیمایشی در رشته بنابراین تاب

ل، دستخوش تغییرات و حفظ ستم برای جذب اختالهای پیچیده مطالعاتی بوده و ظرفیت یک سی سیستم

تاب آوری را به عنوان معیاری از تداوم سیستم و .  عملکردهای ضروری، ساختار، هویت و بازخوردهاست

توانایی آن در جهت جذب تغییر تحول و حفظ ارتباط بین گروه های جامعه در سیستم های مختلف اکولوژیکی 

ح تقریبا از طریق تمام رشته ها ،زبان ها، نهادها و همچنین شهرها الاین اصطگذشته د. در زمان نتعریف می کن

به بیانی   (Garschagen, 2017)و مناطق مختلف شهری، روستایی و عشایری به کار گرفته و اجرا شده است 

 زا، از جمله بازماندگان زلزله آوری در سراسر جهان در جوامع مختلف در معرض حوادث آسیب تابدیگر، 

آوری از نظر  در جدول زیر به برخی از تعاریف تاب (Wang et al., 2016) مورد بررسی قرارگرفته است

 .پژوهشگران این حوزه اشاره شده است
 

 نظر محققان مختلف آوری از برخی از تعاریف تاب: 1جدول 

 تعریف تاب آوری محقق

Liu et al (2007)  اختااللت برای توسعه مستمر استقابلیت حفظ ساختار و عملکرد پس از 

Hamilton (2009)  توانایی بازیابی و ارائهی عملکردهای اصلی خود از زندگی، تجارت، صنعت، دولت و اجتماع در برابر

  مصیبتها و سایر خطرات است

Leichenko  (2011) توانایی مقاومت در برابر یک آرایه وسیعی از شوک و تنش است. 

Flanery & Desouza 

(2013) 
  .توانایی جذب، انطباق و پاسخگویی به تغییرات در سیستمهای شهری است

Lu and Stead (2013) توانایی یک شهر برای جذب اختالل و حفظ عملکرد و ساختار آن است. 

Bull,Castellacci, & 

Kasahara , (2014) 
 .ی و نهادی آن استتوانایی یک سازمان برای انطباق با تغییرات در محیط اقتصاد

(McPhearson, Andersson, 

Elmqvist, & Frantzeskaki, 

2015) 

 رفاه شهری و معیشت منافع که شود می اطالق شهری های اکوسیستم از ای مجموعه به آوری تاب

 . دارد همراه به را

 

(Spaans & Waterhout, 

2017) 

 برای شهر یک در ها سیستم و ها شرکت ، مؤسسات ، جوامع ، افراد توانایی آوری تاب

 آن معرض در که حاد های شوک و تنش شدت نوع گرفتن نظر در بدون رشد، و بقاء،سازگاری

 . است قراردارند

(X. Zhang & Li, 2018) خدمات  بین مجازی چرخه یک بازیابی و حفظ ، تسهیل ، نظارت منفعل فرایند شهری آوری تاب

 .است خارجی تأثیرگذار عوامل تحت هماهنگ تالش طریق از انسان رفاه و اکوسیستم

( Kammouh, et al 2018) بحران به پاسخ منظور به مناسب استراتژی چارچوب تعیین در مدیریت توان شهری، آوری تاب. 

(Meerow & Newell, 2019) حفظ عنوان به را آوری تاب و دارند اعتقاد سیستم در تعادل نقطه یک به آوری تاب تعریف در 

 و از فشارها قبل( خود  قبلی حالت به سیستم بازگشت سرعت یا سیستم موجود ساختاری شرایط

 .گیرند می نظر در تغییرات(
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 شهری در بافت های فرسوده شهری آوری تاب و شاخص های ابعاد

 ستمیکه س یو شدت اختالل رمنتظرهیغ یدادهایرو ای طیپس از شرا یابیباز ییتوانا یتاب آور یدر مفهوم کل

را  یریبه انعطاف پذ ازین ،یتاب آور کردیرو(. Karhnolri et al,2014; 124باشد )  یتواند جذب کند، م یم

در هنگام و پس از  تیریمد یبرا مهمفرمول  کیبه عنوان  گرید یبه استحکام را از سو ازیسو و ن کیاز 

(. همان طور که مطرح Shipper and Langston,8 :2015) دینما یمطرح م ،یمیاقل راتییو تغ یعیمخاطرات طب

ها )چالش  ( و تنشیو ناگهان دیها حوادث و مخاطرات حاد شد از شوک یعیوس فیبا ط یشد، مناطق شهر

و رفاه شهروندان را  شتیرقابت، مع ،یتوانند رفاه اقتصاد یمواجه هستند که م یدورها ایمزمن  ع،یوس یها

به شرح  یشهر یاز ابعاد تاب آور کیهر فیتعر( Kirbyshire and et al,11 :2017قرار دهند ) ریتحت تأث

 :باشد یم ریز

شهر مرتبط است  یعیدر شهرها به عناصر ساخته شده و طب یطیمح ی: بعد کالبدیطیمح -یکالبد یتاب آور 

 شامل هک

و  یبرق، گاز، آب، ارتباطات، خاک، توپوگراف ساتیمانند تاس یشهر یها رساختیجاده ها، ساختمان ها، ز 

ارتقا نظام  ط،یمح تیفیفرسوده شهر، با هدف ارتقا ک یدر بافت ها یطیمح یکالبد یباشد. تاب آور یم میاقل

 یساخت(، نظام دسترس یو تکنولوژ ساختنوع ساخت و ساز، تراکم  ت،یمالک ه،ی)قدمت ابن نیزم یکاربر یها

امن،  یمکان ها ییو با شناسا ردیگ یشدت و تکرار مخاطرات(، صورت م ه،یتخل ،یریو حرکت )نفوذپذ

و مقاوم در برابر  منیا یبافت شهر ز،یمخاطره آم یو نواح ریپذ بیگسل ها، دور شدن از مناطق آس ییشناسا

 (. Mitchell,65 :2003) ردیگ یسوانح شکل م

 یها رساختیز یبا توجه به جنبه ها یشهر یدر تاب آور یاجتماع یتوجه به جنبه ها :یاجتماع یتاب آور

( و چارچوب Lacini,60 :2013باشند ) یم تیاهم زانیم کی یبحران دارا تیریشهر در مد یکیزیو ف یکالبد

 ا،یبعد از بال یتیخدمات حما نیأمهمه، ت یبرا یبه خدمات اساس یدسترس نیبعد در شهر بر اساس تضم نیا

 یمختلف برا نفعانیذ قیتشو ،یو مسکن ساز کیاستراتژ یها تیتمام فعال یبرا منیا یها نیزم صیتخص

 .(Meer et al,2016: 45باشد ) یم یاجتماع یو شبکه ها یهمبستگ تیشرکت در تمام مراحل و تقو

به  یمحل یجوامع به منظور حل مشکالت اقتصاد ییشهر، توانا یاقتصاد یتاب آور : یاقتصاد یتاب آور

 Drobutak,12 :2012باشد ) یمد نظر م د،ینما نیمدت را بتواند تضم یطوالن یها تیکه موفق یگونه ا

 :2017) شودی در شهرم یاز ساختاراجتماع تیمنجربه حما یاقتصاد یدر ساختار شهر، تاب آور ن،یهمچن(

136,Ruszczykتوان  یرا م یباشد بلکه تاب آور یم ی)مانند فاجعه با فساد اقتصاد "( و نه تنها پاسخ به ضربه

درمواجهه  میسازگار و قادر به تنظ ر،یکرد که انعطاف پذ فیجامعه و ساختار اقتصاد آن تعر تیمربوط به ظرف

تاب آوری اقتصادی به عنوان  .(Marius and Venkatasubramania,2017: 10,( باشد یم یبحران طیبا شرا

آن ها را قادربه کاهش خسارات  است، به طوری کهواکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات 

 (.1399)بساک،و زیان های بالقوه ناشی از مخاطرات سازد
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ازمان ها سمؤسسات و  ییتوانا یدر مفهوم عام به معنا یسازمان ینهاد یتاب آور :یسازمان ینهاد یتاب آور

سو و  کی در مقابل مخاطرات و بحران ها از رییبه منظور جذب و تغ دیجد ستمیس جادیا ییبه منظور توانا

 کیاستراتژ سازمان از نظر یآمادگ ،شهر یسازمان ینهاد یباشد. تاب آور یم گرید یاز سو طیانطباق با شرا

 یمیاهشهر، مف یسازمان ینهاد یدر تاب آور نیو همچن( Ayling,84 :2009و ساختار متمرکز آن است ) اتیعمل

طباق و انعطاف استقرار متابع، درجه ان تیاختالالت، ظرف یبانیپشت ،ی، سطح آمادگسازمان طیاز مح یچون آگاه

 ینو مبا فیبر اساس تعار(  McMans et al,.83 :2008باشد ) یمطرح م رهیو غ یابیباز یبرا تیظرف ،یریپذ

نظور مبافت فرسوده به  یتاب آور یراهبردها نییمطرح نمود که تب نیتوان چن یپژوهش م نیمطرح شده ا

 کهیاشد به طورب یم میموجود در مفاه یاز خالها یکیآن ها در جهت مقابله با مخاطرات و بحران ها  ینیبازآفر

 یو نهاد یقتصادا ،یاجتماع ،یطیمح -یرا به لحاظ ابعاد کالبد یفرسوده شهر یها فتبر اساس آن ها بتوان با

کن با وجود زمان مم نینمود که پس از وقوع بحران و مخاطره در کمتر یداریپا یبه بافت ها لی، تبدیسازمان

 .خود بازگردند داریو پا هیخسارات بتوانند به حالت اول نیکمتر

 ویژگی شهرهای تاب آور

اید دید با توجه به آنچه بیان شد، اهمیت وجود سیستم های شهری تاب آور بر کسی پوشیده نیست. اما ب 

 ویژگی شهرهای

توجه به  ت وارد شده بر شهرها باالر چیست و در حقیقت برای مقابله سیستماتی با شوک ها و مشکتاب آو 

ارائه  2دول نگاه ساده بتوان این ویژگی ها را بصورت ج کچه ویژگی هایی می توان مقاومت نمود. شاید در ی

 .نمود

 آور های شهری تاب های سیستم ویژگی: 2جدول 
 توضیح ویژگی

 1انعطاف پذیری

(ISET5 ; ICLEI, 2011) 

 (ند مدتچه در کوتاه مدت و چه در بل) توانایی تغییر، رد و قبول استراتژیهای جایگزین

 .در پاسخ به شرایط متغییر است

 2افزونگی

 

(ISET; Godschalk, 2002); Kim 

and Lim (2016) and Spaans and 

Waterhout (2017) 

مسیرهای  طریق ارائه پذیرش استراتژیهای جایگزین ازبه معنی تنوع و گوناگونی و توانایی 

م های متنوع است. برخی از اجزاء سیستم شهری عملکرد مشابهی انجا متعدد و گزینه

نجام رسانند. میدهند و میتوانند خدمات جایگزین را در زمان ایجاد مشکل در دیگر اجزاء به ا

 چندین وجود /ل نخواهد شداینصورت با خراب شدن یکی از اجزاء، کل سیستم مخت در

 دچار سیستم برود، دست از ها مولفه از یکی وقتی بهطوریکه مشابه، عملکردی مولفه

 .نشود شکست

بندی و بسیج منابع در هنگام  ت، اولویتالظرفیت تجسم و عمل کردن، تشخیص مشک (ISET; ICLEI, 2011) 3کاردانی

 .ایجاد مشکل در عناصر سیستم

                                                           
1 Flexibility 
2 Redundancy 
3 Resourcefulness 
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ز زیرساختهای تابآور برای شکست ایمن طراحی میشوند تا زمانی که ی قسمت سیستم ا (ISET; ICLEI, 2011) 1شکست ایمن

 .آمیز خودداری شود افتد از شکست فاجعه کار می

 کستشی عملکرد، با سرعت مناسب، بعد از ایجاد  توانایی ساماندهی و برقراری دوباره (ISET; ICLEI, 2011) 2پاسخگویی

 

 (ISET) 3ظرفیت یادگیری

ید توانایی جربه و شکست نقش مهمی در رهاسازی فرآیند یادگیری دارد. افراد و سازمانها با

سازی تجارب و شکستهای گذشته را داشته باشند و از این تجارب به منظور  درونی

 جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته استفاده نمایند

مایت که برای ح یهای ضروری آور میزان بیشتری از کنترل بر دارای شهری تابسیستمهای  (ISET) 4وابستگی به اکوسیستمهای محلی

ند. این موضوع از رفاه، دستیابی ایمن منابع و کیفیت منابع مورد نیاز هستند را به دست میده

ن که غالبا بعنوا)شده توسط اکوسیستمهای محلی و محیطی  تشخیص ارزش خدمات ارائه

تحکام مت و اسالجهت افزایش س ش درالو ت (آن یاد میشود زیرساختهای سبز و آبی شهر از

یلتراسیون این خدمات فرآیندهایی از قبیل کنترل سیل، تنظیم دما، ف .آنها را در پی دارد

 ت غذایی محلی را انجام میدهندالینده و تولید محصوآال

 ,Godschalk, 2002; ICLEI 5تنوع

2011 

توانند بکزی است تا رگره م کای متعدد در مقابل یه تنوع به معنای وجود اجزاء و یا گره

 .در مقابل تهدیدات مقاومت نماید

 Godschalk, 2002; Kim 6کارایی

and Lim 2016 

 .ویاپ سیستم عملکرد با ارتباط در استاتیک شهری سیستم یک عملکرد بین پابرجا ارتباط

 ;Godschalk, 2002) 7لالاستق

McLellan et al. 2012) 

 حرانب از پس مداوم دوره یک برای کار امکان /اداره خود بدون کنترل از خارج توانایی

 .خارجی مداخله و کمک بر تکیه بدون

 .ت بیرونی استالقدرت به معنای وجود مقاومت و ایستادگی در مقابل نیرو و یا حم (Godschalk, 2002) 8قدرت و نیرو

 ;Godschalk, 2002) 9متقابل وابستگی

ICLEI, 2011) 

 .نندوابستگی متقابل به معنی اجزاء سیستم یکپارچه است که یکدیگر را پشتیبانی میک

 Spaans and Waterhout 10سازگاری

(2017) 

 /است پذیری در برابر تغییرات ین مفهوم به معنی ظرفیت یادگیری از تجارب و انعطافا

 .تغییر برابر در پذیری انعطاف و تجربه کسب و یادگیری توانایی

1همکاری 1  )2002Godschalk, ( های متعدد برای مشارکت ذینفعان و ذینفوذان فرصتها و انگیزه. 

 (Mitchell&Harris,2012:79;Mayunga,2007:9;Holling&Gunderson,2002:200ماخذ:)

 

 

 

 

 

                                                           
1 Safe failure 
2 Responsiveness 
3 Capacity to learn 
4 Dependency on local ecosystems 
5 Diversity 
6 Efficiency 
7 Autonomy 
8 Strength 
9 Interdependence 
1 0 Adaptability 
1 1 Collaboration 
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 : معیار سنجش تاب آوری در بافت های فرسوده شهری3جدول 
 فرسودگیتقسیم بندی داخلی شاخص های  معیار شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاب آوری

 محیطی -کالبدی

 

 

 ریزدانگی

 مترمربع 200پالک های مسکونی باالی 

 مترمربع 200-100پالک های مسکونی 

 مترمربع 100-70پالک های مسکونی 

 مترمربع 70پالک های مسکونی زیر

 باشد.متر 6درصد عرض معابر آن بن بست یا عرض کمتر50بلوکی است که دست کم نفوذناپذیری

 

 

 

 ناپایداری

 

 کیفیت ابینه

 درحال ساخت

 نوساز

 قابل نگهداری

 مرمتی

 

 سازه ابینه

 اسکلت بتنی

 اسکلت فلزی

 آهن و آجر

 سایر مصالح کم دوام

 

 قدمت ابنیه

 سال 10زیر

 سال 10-20

 سال 20-30

 سال 30باالی 

 

 تاب آوری

اقتصـادی، 

اجتمـاعی و 

 فرهنگی

 

 

  اجتماعی و فرهنگی

 

 غیر بومی بودن ساکنین -

 .نازل بودن منزلت مکانی و سکونتی -

 ترکیب جمعیتی غیر متعارف -

 .پذیری های اجتماعی به دلیل شرایط مستعد آسیب نابهنجاری -

 ناامنی محیط به خصوص برای کودکان، جوانان و زنان -

 

 اقتصادی

 

 .ارزش نسبی پایین زمین و مسکن -

 .کن به سبب فقرعدم تمایل به بهبود بخشیدن به وضعیت مس -

 .فقدان منابع درآمدی معلوم ساکنین -

 .های پایین درآمدی مکان گزینی دهک -

 .ها گذاری بخش خصوصی در این بافت عدم سرمایه -

 کنی وسایر مشاغل خاص این محالت مانند دستفروشی های رایج در محالت مانند قراضه و زباله جمع نوع فعالیت -

 

 مالکیت

 

 .باشند بندی زمین و مسکن می از نظر قطعهفاقد خطوط تفکیکی روشن  -

 .بازتفکیک قطعات مسکونی و باز تولید سکونت غیر رسمی -

 (…تصرف عدوانی، وقف و)فاقد اسناد مالکیت رسمی  -

 سکونت غیر مجاز -

 

 

 تاب آوری

کارکردی و 

 سازمانی

 

 اه کاربری

 

 . ...و خانه ها کوره پز فرودگاه، با مجاورت یا (و )کشتارگاه ها بافت ها اغلب در ناسازگار کاربری های -

 خدماتی. فضاهای شدید کمبود یا فقدان  -

 بی دفاع زمان های و فضاها وجود -

 .های دسترسی ناکارآمد و ناکافی شبکه - های دسترسی نظام شبکه

 های نامنظم، باعرض کم و نفوذپذیری پایین شبکه -

 مدیریت شهری

 

 .توجه تفاوت و بی مدیریت شهری بی -

 .رسانی خدمات شهری و ضعف در ارایه خدمات عدم ارایه -

 کمبود فضاهای عمومی و خدماتی و اغلب نبود آنها -

 زیست تاب اوری

 محیطی

 .نبود پوشش مناسب معابر -

 .آوری زباله های سطحی و جمع فقدان سیستم مناسب دفع و هدایت آب -

 .رهاسازی بخشی از فاضالب خانگی به محیط و شبکه معابر -

 .های متعدد های سطحی در معابر و ایجاد گنداب فاضالب مناسب و جمع شدن آبنبود سیستم  -

 نگهداری دام در منازل -

 بهداشت وفاقد ناپایدار نازل، زیست  محیط طورکلی  به -
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 یافته های تحقیق

 شهری با فرسوده بافت های در مسکن طراحی کارهایمده ازمبانی نظری تحقیق؛ راهآبا توجه به نتایج بدست 

 آوری به قرار ذیل می باشد: تاب رویکرد

  آوری تاب سطح افزایش جهت اجتماعی بعد راهکارهای

 شهری زندگی کیفیت سطح ارتقای جهت اجتماعی کالن ساختارهای در گذاری سرمایه و ریزی برنامه -

 . درمنطقه

برخورد  ی نحوه و احتمالی وخطرات پذیری آسیب اطالعات و آموزشی منابع دادن قرار عموم دسترس در -

پذیری  آسیب کاهش و سازی مقاوم های طرح از مردم بیشتر حمایت برای مردم جانب از خطرات این با

 .منطقه سطح در طبیعی مخاطرات

 مخاطرات پذیری اسب خسارت از جامعه به دادن وآگاهی خود قانونی حقوق پیرامون مردم به دادن آگاهی-

 خود توسط آن مدیریت نحوه و خطرات با برخورد در مناسب اقدامات و پیشگیری جهت اقدامات احتمالی،

 اجتماع

 مخاطرات بروز هنگام در ها توانایی این از استفاده جهت ریزی برنامه و مردم های توانمندی شناخت-

 آوری تاب سطح افزایش جهت اقتصادی بعد راهکارهای 

 گزاری سرمایه به وصول های راه تسهیل و نهادها توسط مالی و اجرایی حمایتی، های سیاست گیری کار به-

 آوری تاب افزایش زمینه در

 کاهش رو این واز زایی اشتغال تسهیالت اعطای ازطریق درمنطقه ثبات پایداروبا اقتصادی های فعالیت ایجاد -

 منطقه اقتصادی های فعالیت به بخشیدن تنوع جهت گذاری سرمایه جذب برای تالش چنین وهم بیکاری نرخ

 ساکنین آمدی در و اقتصادی توانمندی ارتقای هدف با منطقه های پتانسیل به توجه با

  جامعه پذیر آسیب های گروه توانمندسازی و فقر کاهش های سیاست سازی پیاده - 

 تقویت و گردشگری های جاذبه وجود به توجه با توریسم بخش های گذاری سرمایه روی بر مضاعف تاکید-

 پایدار و رقابتی اقتصاد ایجاد جهت آن

 کردن پیاده برای دولتی های پشتوانه و مالی منابع به دسترسی امکان ایجاد و محلی دولت توانمندسازی - 

 مختلف های زمان در حادثه وکنترل معیشتی ازاستراتژیهای درحمایت مخاطرات با مقابله در آوری تاب هدف

  ها بحران و ها حادثه از بعد های احیاسازی و هنگام پیش،

 فعاالن های همکاری و کمک طریق از سازنده های فعالیت افزایش و توسعه جهت عالقه و مالی توان افزایش -

 خارجی.

 آوری تاب سطح افزایش جهت نهادی بعد راهکارهای
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 مواقع در جامعه از دفاع و خود درسرنوشت دخالت منظور به محلی نهادهای با همکاری به مردم تشویق - 

 خطر تقلیل به مربوط اقدامات در آنها کردن شریک و اجتماعی های سرمایه از استفاده واقع در بالیا، و بحران

  مربوطه های نهاد با ها آن پیوند و خطر با مقابله یا و

 توسط دولت جامعه مردم اساسی حقوق شناختن رسمیت به جهت شهری خوب حکمروایی اصول از استفاده -

  و محلی

 ترغیب همچنین و رفاه تامین و پذیری آسیب کاهش و امنیت ایجاد جهت در مدنی جامعه نهادهای و مرکزی

  مردم بین در همکاری و مساعدت به

 وسیله به...  و شهرداری بخش کارمندان ها، شورایاری از اعم محلی مدیران ی همه برای جامع آموزش -

 .مربوطه نهادهای

 اضطراری و بحران مواقع در اجتماعی فعال و داوطلب های گروه همکاری و کارگیری به جهت ریزی برنامه - 

 و مشارکت خصوص در آموزش حادثه، برابر در سازی آماده های تمرین انجام ها، نهاد سایر و محلی دولت با

  بحران مواقع در همکاری

 مسئول مدیران پذیری مسئولیت و پاسخگویی افزایش جهت ضوابط ایجاد و گیری کار به-

برنامه  خصوص در جامعه اهداف و نیاز برآوردن در محلی ها نهاد و ها گروه جامعه، های ظرفیت افزایش-

  پذیری آسیب کاهش و سازی مقاوم های

 افزایش منظور به مردم و دولتی های سازمان محلی، های سازمان بین در متقابل و صریح همکاری و پیوند -

 همچون محلی مجامع در دفاتر و ها نهاد ایجاد طریق از جامعه آوری تاب نهایت در و مشارکت, پایایی

 …و ها شورایاری

  آوری تاب سطح افزایش جهت محیطی-کالبدی بعد راهکارهای

 ریزی برنامه و جمعیت پخشایش و استاندارد سطح به آن رساندن و مسکونی و جمعیتی های تراکم کاهش -

 آن به نیل جهت مدت بلند

 و جامعه افراد ندادن قرار خطر معرض در و محدوده در آنها پخشایش و خطر بی و امن های محیط ایجاد -

 بسیار آن در خطر احتمال که مناطقی در عمومی و اجتماعی امکانات و کار محل مسکن، جمله از امکانات

 مناطق از آتی توسعه هدایت همچنین و دارند قرار خطر معرض در که افرادی و مردم انتقال طریق از است

 امن. مناطق به خطر پر و ناامن

طرف  از امکانات و ها زیرساخت تامین در ریزی برنامه و طراحی اجرایی، المللی بین های استاندارد رعایت - 

 وقوع هنگام در اضطراری های نیاز برآوردن و حمایت منظور به عمومی محلی های حکومت و مردمی جوامع

  دائم طور به محل در اقامت منظور به اولیه حالت به بازگشت و بحران و حادثه

 بخشی بهبود و بهسازی بازسازی، همچون اقداماتی طریق از عمومی های زیرساخت و امکانات از حفاظت-

 جمع بندی و پیشنهادات
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 از غالب دیدگاه که طوری به شود؛ می دیده طبیعی مخاطرات به نگرش در زیادی تغیرات جهانی سطح در

 اساس بر. است کرده پیدا تغییر سوانح مقابل در آوری تاب افزایش به پذیری آسیب کاهش بر صرف تمرکز

 آور تاب جوامع های ویژگی تقویت و ایجاد دنبال به باید طبیعی مخاطرات کاهش های برنامه نگرش، این

 آوری تاب افزایش و تحلیل این بنابر. شود توجه نیز آوری تاب مفهوم به سوانح مدیریت زنجیره در و باشند

 از حاضر حال در که طوری به است، شده تبدیل گسترده و مهم های حوزه از یکی به طبیعی سوانح به نسبت

 این بر. شود می بحث تاب آوری افزایش سمت به سوانح مدیریت و پایدار توسعه متقابل و همزمان حرکت

 مسیرنیل در طبیعی سوانح برابر در محیطی و انسانی های سیستم آوری تاب افزایش تحلیل و سنجش اساس،

راهکارهای  به حاضر پژوهش در. است شده برخوردار ای ویژه اهمیت از شهری پایداری به دستیابی آرمان به

 های بافت در أوری تاب افزایش. شد پرداختهشهری  فرسوده بافت در آوری تاب طراحی مسکن با رویکرد

 مقیاس با و مدیریتی نهاد اندرکاران دست و ها سازمان بین و درون ارتباط و همکاری نیازمند شهری فرسوده

 است. نگری بخشی از جلوگیری نظر، مورد اکولوژیکی

 وضعیت در آوری تاب ابعاد نظر ازی اکثر شهرهای ایران شهر فرسوده بافت محدوده داد نشان تحقیق نتایج

 و سازمانی، اجتماعی، مختلف کالبدی، ابعاد کلیه به یافته اختصاص میانگین که ای گونه به ندارد قرار مناسبی

 . باشد می آوری تاب میزان تعیین برای( مفروض) نظری میانگین از کمتر اقتصادی

. دارد قرار نامناسبی شرایط در آوری تاب ابعاد نظر از یشهر فرسوده های بافت گرفت نتیجه توان می بنابراین

 نسبتا وضعیت در( اقتصادی و نهادی سازمانی اجتماعی، ابعاد سایر به نسبت کالبدی بعد خصوص این در حال

 شبکه ساختار و خدماتی مراکز به مناسب های دسترسی دلیل به نسبت این واقع در. دارد قرار تری مناسب

 جمله از خاص های ویژگی دلیل به فرسوده های بافت وها شهر محدوده است ذکر به الزم. باشد می معابر

 کالبدی، فرسوده باالی حجم زلزله، نسبی خطر معرض در گرفتن قرار کالبدی، ساختار ساختمان، مقاومت

 از هریک با برخورد در... و طبیعی وقایع و سوانح با مقابله و پاسخگویی های سیستم در احتمالی های کاستی

 حائز بسیاری شهر فرسوده های بافت در آوری تاب افزایش و بود پذیرخواهد آسیب بسیار طبیعی سوانح

 . باشد می ضروری ذیل اقدامات انجام های شهری محدودهدر  آوری تاب افزایش راستای در. است اهمیت

 کافی تأمین نوسازی، روند در تسریع شهری، اراضی کاربری مناسب ریزی برنامه: محیطی کالبدی بعد -

 از استفاده ،2800 نامه آیین نظیر ساختمانی های نامه آیین رعایت اورژانسی، و ایمنی تسهیالت و تأسیسات

 .ساخت کیفیت باالبردن و بادوام مصالح

 موجود، اجتماعی های سرمایه تقویت دیدگان، آسیب نجات در ساکنین مشارکت میزان افزایش: اجتماعی بعد - 

 نگرش در تغییر و افزایی دانش سازی، آگاه سازی، توامند فرسوده، های بافت در جمعیتی تراکم بار از کاستن

 . آن ابعاد و بحران مدیریت به نسبت ها

 و مستمر ریزی برنامه نمودن، عمل بخشی از جلوگیری مردمی، مشارکت سازی بستر: نهادی سازمانی بعد -

  وقایع و سوانح با مقابله در یکپارچه مدیریت بحران، مدیریت فرآیندی
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 فرسوده، بافت در بحران مدیریت بخش در گذاری سرمایه ای، بیمه پوشش حوزه گسترش: اقتصادی بعد -

 و اموال حفظ راستای در سازی هوشمند ناپایدار، سازهای و ساخت از ممانعت و اقتصاد محور ریزی برنامه

 ها. دارایی

 

 

 منابع

 یابیسنجش و ارز(. 1397اسدی عزیزآبادی، مهسا؛ زیاری، کرامت اهلل؛ وطن خواهی، محسن. ) .1

: بافت  ی) نمونه مورد یطیدر برابر مخاطرات مح یفرسوده شهر یهابافت یتاب آور زانیم

-111صص، 1397، زمستان 35، شماره 9دوره . برنامه ریزی شهری. فرسوده کالن شهر کرج (

121  

در معرض خطر وقوع  روستاهای و اقتصادی اجتماعی سنجش تاب آوری(،1399بساک، سعید) .2

جغرافیا و روابط  ،سوار( شهرستان بیله دهستان انجیرلو روستاهای: موردی زلزله )مطالعه

 .1،شماره3دوره انسانی،

تحلیل معیارهای (. 1398. )علیرضا صادقی ویعقوب  ،ابدالی ،کرامت اهلل ،زیاری ،احمد  ،پوراحمد .3

: منطقه تاب آوری در بافت فرسوده شهری در برابر زلزله با تاکید بر تاب آوری کالبدی )مورد

-1(. صص؛ 1398)بهار  3۶پیاپی  ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری. شهرداری تهران 1۰

21 . 

ل فضایی مولفه های تاب آوری تحلی(،1397)پوراحمد احمد, زیاری کرامت اله, صادقی علیرضا  .4

 ،شهرداری تهران( 1۰فرسوده شهری در برابر زلزله )مطالعه موردی: منطقه  کالبدی بافت های

 . 13۰ - 111صفحه .( 28)پیاپی  1, شماره   8دوره   ،برنامه ریزی فضایی  هینشر

مرمت شهری، دانشگاه تهران، مؤسسه (،139۰)حبیبــی،محســن، ملیحــه مقصــودی  .5

 1385، سازمان نوسازی و بهسازی، .انتشارات، تهران

ارزیابی میزان (. 1398حسن زاده توکلی، سمیه، زندمقدم، محمدرضا و کرکه آبادی، زینب. ) .۶

. های فرسوده در مقابل مخاطرات طبیعی مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر سمنانآوری بافتتاب

 .99-83، صص 1398زمستان ، 4، شماره 2دوره شهرپایدار، 

سنجش و ارزیابی میزان تاب   (،1397)زهرا ،سلیمی ،یونس ، غالمی ، سول ،رحیدری سورشجانی .7

آوری کالبدی بافت های شهری در برابر زلزله )نمونه موردی: محالت بافت فرسوده شهر 

 8۰-۶3،ص، 4، شماره ۶دوره  (،نشریه جغرافیا ومخاطرات محیطی،بوشهر

http://jupm.miau.ac.ir/issue_395_465_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+35%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+111-122%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-150.html
https://www.magiran.com/author/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af
https://www.magiran.com/author/%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%20%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c
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