
 1398 زمستان ،4 شمارۀ ،2 ۀدور دار،یـپا رـشهفصلنامه 

   83-99 .صص

 

 مخاطرات طبیعی در مقابل های فرسودهآوری بافتارزیابی میزان تاب

 بافت فرسوده شهر سمنان: مطالعه موردی

 
 ایران ،سمنان ،سمنان واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،ریزی شهریدکتری جغرافیا و برنامهدانشجوی  – زاده توکلیحسنسمیه 

 ایران ،سمنان ،سمنان واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،ریزی شهریجغرافیا و برنامهاستادیار  – 1زندمقدمرضا محمد

 یرانا ،سمنان ،سمنان واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،ریزی شهریجغرافیا و برنامه دانشیار - آبادیکرکهزینب 

 
 16/11/1398تاریخ پذیرش:                             13/07/1398تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

اند بـا محـی  خـود و هـای شـهری بـه علـت فرسـودگی نتوانسـتهدر پی تغییرات سریع شـهرها بخشـی از بافت

عنوان های فرسوده در برابر سوانح طبیعـی بـهپذیری بافتبرقرار کنند. امروز آسیب دهی به ساکنین ارتباطخدمات

ر ای جهانی پیش روی مدیران شهری قرارگرفته است. با توجه بـه شـرای  و موقعیـت بافـت فرسـوده شـهمسئله

ی قـرار اماندر وضعیت نابس آوری در برابر مخاطرات طبیعیسمنان و توجه نکردن و رسیدگی نامناسب شرای  تاب

طبیعـی بـا توجـه بـه  بافت فرسوده شـهر سـمنان در برابـر حـوادث آوریمیزان تاب به ارزیابی دارد. این پژوهش

پـردازد. پـژوهش ازنظـر هـدف محیطی، اقتصـادی و... میهای کالبدی، نهـادی، زیسـتیی که در زمینههایکاست

 آوری محدوده موردنظررزیابی ابعاد مختلف تابحلیلی است. برای ات-کاربردی و ازنظر نظر روش بررسی توصیفی

 در موجـود ضعف نقاط بندیاولویت فازی برای ANPروش دیمتل فازی برای میزان ارتباط معیارها و از روش  از

 در هفـت آورید تـابپس از سـنجش ابعـا است و شدهگرفته بهره آوریتاب مبح  بافت فرسوده شهر سمنان در

یتـی و جمعب کرده و معیـار ( رتبه اول را کس213/0) با وزن یاقتصادیج نشان داد که معیار معیار و زیر معیارها نتا

بنـابراین مشـخص شـد  .اندکردهی دوم و سوم را کسب هارتبه( 172/0)و  (209/0)ی نیز به ترتیب با اوزان کالبد

ها و مشـاهدات پـژوهش هبـا توجـه بـه یافتـ های دیگر بیشتر اسـت. همچنـینها در بین مؤلفهاهمیت این مؤلفه

 شـهری آوری بافت فرسوده شهر سمنان در وضعیت مطلوبی نیست و نیاز به توجه ویژه مـدیرانمشخص شد تاب

 دارد.
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 مقدمه

 لیـلد به هممخاطرات و  ه دلیل افزایشای، همه بگسترده هایترین ساخته دست بشر، با ریسکعنوان پیچیدهشهرها به

مخاطرات محیطی در بسیار از شـهرها جهـان  ی نوین،هایفناورپیشرفت مواجه هستند و باوجود  شانچندگانهپذیر آسیب

 بیشتر که مشکالتی و مسائل نیترعمده از یکی رو(. ازاین596: 1396)رضویان و همکاران، زاستساز و بحرانهنوز حادثه

 را هاانسـان جـان و بشـر هایسکونتگاه همواره که است طبیعی مخاطرات اند،گریبانبهدست آن با جهان هایشهرکالن

: 1390بگذارد )صـالحی و همکـاران، برجای ایگسترده بسیار تلفات و خسارات تواندمی کوتاهی مدت در و کندمی تهدید

تاب آور است و ورود این واژه به مدیریت سوانح از سال  های کاهش مخاطرات به دنبال تقویت جوامع(. نگرش برنامه99

 مختلـف اجتمـاعی، هایگیریجهتبا  ریزیبرنامهوارد حوزه  آوریتابمفهوم  . امروزهاست و کنفرانس هیوگو بوده 2005

د ی ماننـزیسـتمحی آن به مدیریت کاهش خطـرات  هایعرصه، مدیریتی و.... شده و بخش وسیعی از یکالبد ،یاقتصاد

 عالوه شهری مدیران. (9: 1396،و فصیحی پریزادی) یافته استاختصاصو گرم شدن کره زمین  توفان ، سیل،لرزهزمین

 تدابیر با باید که بینندمی خود روی پیش را شهروندان امنیت و ایمنی تأمین نام به تریچالش بزرگ فعلی نیازهای رفع بر

 بـا کـه باشدمی شهری آوریتاب یا و پذیریانعطاف شهر، ظرفیت ارتقای عنایم به امر این .دست یابند مهم این به ویژه

 شهرها نمودن تاب آور بح  به توجه داشت، خواهد پیش در آینده برای که روندی نیز و شهرها رخدادهای امروز به توجه

 حـوزه در یآورتاب کردهایروی و مفاهیم شناخت .(93: 1396)نامجویان و همکاران،رود می شمار به و حیاتی مهم امری

 و محـی  نمودن تاب آور و مخاطرات طبیعی ارتباط به نسبت جوامع و مدیران سازی آگاهی در تواندمی طبیعی مخاطرات

 از بخشـی شـهرها، سـریع تغییـرات پـی در . امروزه(184: 1398جزایری و همکاران،) باشد تأثیرگذار بسیار زندگی فضای

 بردارانبهره به دهیخدمات و خود محی  با مناسب ایرابطه اندنتوانسته ناکارآمدی و ودگیفرس علت به شهری هایبافت

 فضـاهای طراحـی و ریزیبرنامـه در هاییمشـیخ  ایجـاد بـه توجه با ها،بافت گونهاین در مداخله رو،ازاین کنند؛ برقرار

باشـند کـه شامل هسته اولیه و اصـلی شـهر می های فرسوده عمدتاًبافتضروری است.  امری مردم، هایفعالیت مناسب

کـه محـی  شـهری، بسـتر توجـه بـه این . بـازده مدرنیسم پیدا کنندم را با رشد شتابااند تطابق الزدرگذر زمان نتوانسته

پذیری، رو از میـان انـواع آسـیبدهنـد، ازایـنها تشکیل میپذیری بوده و عناصر درون آن را انسانموردنظر تعیین آسیب

حاتمی نـژاد و ) باشدپذیری فیزیکی است موردنظر میها، که وابسته به آسیبتر انسانپذیری مربوط به جان و سالمآسیب

 و سـوانح حـوادث برابـر در شـهری، مراکـز ویژهبه ایران، خطرپذیری شهرهای اخیر هایسال در (.106: 1396همکاران،

مطالعـه بررسـی  ایـن هدف است و بافت فرسوده شهر سمنان پژوهش این در موردمطالعه .است داشته افزایش غیرمترقبه

راهکارهـای مناسـب  و آن کالبـدی و نهـادی اجتمـاعی، اقتصـادی، در ابعـاد آوریتاب ها توس  خبرگان در زمینهاولویت

 و هگذشـت دهـه دو در ویژهبـه و تـاریخی هایدوره در سهمگین هایسیالب .است سوانح طبیعی اثرات کاهش منظوربه

 شـهر جواریهم و رگباری ریزش هر از پس معابر، گرفتگیآب بر آن عالوه و آن از ناشی هایخسارت یا و انسانی تلفات

 رابافـت فرسـوده آن  خصـوصبهو  سـمنان شهر باشند،می فعال و کشور سراسری بزرگ هایگسل عمدتاً که هاگسل با

 فرهنگـی تاریخی، محور یک عنوانبه مهم تاریخی هایشاخص وداست. بافت فرسوده شهر سمنان باوج کرده پذیرآسیب

 سـمنان شـهر پیـدایش هسـته تریناصـلی عنوانبـه و داشـته شهر هایبافت سایر از دوچندان اهمیتی و شودمی شناخته

ون های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگـی همچـهایی در زمینهفرسودگی دارای کاستی از شود. این بافت گذشتهمی شناخته

مراکـز درمـانی  کمبـود سواد و تحصـیالت سـاکنان، درآمـد پـایین،های مختلف، میزان کممهاجرپذیری اقوام و فرهنگ

 است که در صورت بروز یکـی از سـوانح ... و نهاد و میزان باالی جرائمهای مردموامدادی، معابر نامناسب، ضعف سازمان

در حـوزه  خصـوصبهشـهر سـمنان  آوریتـابو  پذیریآسـیبزان در زمینه می شود.طبیعی، متحمل خسارات زیادی می

 مجـزا و در ابعـاد مختلـف همچـون کالبـدی، صورتبه اما تاکنون بافت فرسوده سمنان شدهانجام هاییپژوهشکالبدی، 
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 آن درزمـان وقـوع هایکاسـتی... بررسی نشده است تا برنامه ریزان شهری از میزان  و ، اقتصادیینهاد ،محیطیستیز

از صـدمات ناشـی از ایـن حـوادث  تـوانمی حـد زیـادی تـا نواقصو شناخت  ریزیبرنامهبا بحران آگاهی داشته باشند. 

در همین راستا این پژوهش به دنبال آن است  .کمک کرد آوری شهری در بافت فرسودهتابجلوگیری کرد و به باال بردن 

هـای الزم بـرای ارتقـاء هـا، اولویتآن از یک هر اهمیت سمنان و آوری بافت فرسودهمؤثر در تاب تا با بررسی معیارهای

یی در جهت کاهش آثار سوانح طبیعی در این بخش از شهر سمنان گـام مثبتـی شنهادهایپآوری را مشخص و با ارائه تاب

 شود:ها اشاره میصورت گرفته که به برخی از آن مختلفی هایپژوهش شهری آوریتاب زمینه در .بردارد

آوری کالبـدی در برابـر سـیالب رودخانـه تبیین راهبردهای افزایش تـاب( در پژوهشی به 1399و همکاران ) پوریمیبراها

فـت پیرامـون دهنده وجود رابطه منسجم بین ساختار کالبدی در بانتایج تحقیق نشان. اندپرداخته چشمه کیله شهر تنکابن

ا کاربسـت . بنـابراین بـری کالبدی شهر تنکابن در برابر سـیالب اسـتآورودخانه چشمه کیله شهر تنکابن و افزایش تاب

ریزی، طراحـی و اجـرای سـاختار مناسـب بافـت تـوان از طریـق برنامـهشده در این مقاله، میتدویناصول و راهبردهای 

( در 1397ن )ادی و همکارااسدی عزیزآب .یافتپیرامونی رودخانه چشمه کیله، به بهبود عملکرد شهر به هنگام سیل دست

 بافـت :موردی طی نمونهمحی مخاطرات برابر در شهری فرسوده هایبافت آوریتاب میزان ارزیابی و پژوهشی به سنجش

 ازنظـر کرج شهر دهفرسو بافت در آوریتاب ابعاددهد که هش نشان میاند. نتایج این پژوکرج پرداخته شهرکالن فرسوده

 ،23/3 ،49/3 عـادلم میـانگینی دارای ترتیـب به اقتصادی بعد و نهادی-سازمانی بعد اجتماعی، بعد محیطی،-بدیکال بعد

 پذیرآسـیب آوریتاب ابعاد زنظرا کرج شهر فرسوده بافت روازاین باشند؛می (4) میانگین مفروض از کمتر و 42/4 و 01/3

 بافـت آوریتـاب در درصـد 523/0 مستقیم صورتبه کالبدی بعد داد نیز نشان مسیر تحلیل آزمون نتایج همچنین .است

آوری کالبـدی در برابـر ارزیابی میـزان تـاب( در پژوهشی به 1397ی و همکاران )اریز .است تأثیرگذار کرج شهر فرسوده

پـژوهش نشـان  انـد. نتـایجپرداخته : منطقه یک تهران(موردمطالعه)مخاطرات زلزله با رویکرد دستیابی به مدیریت پایدار 

باشـند کـه آوری کم و متوس  در برابر زلزله برخوردار میتابدرصد از مساحت منطقه از  55ر حدود بیش از ددهد که می

در برابر زلزله  آوریتابن ، بیشترین میزا10و  6است و از سوی دیگر، نواحی  8و قسمتی از ناحیه  5و  3مربوط به نواحی 

آوری محالت های کالبدی تابای شاخصبررسی مقایسه( در پژوهشی به 1397مکاران ). حیدری سورشجانی و هرا دارند

آمده از پـژوهش دسـتنتـایج به. اندپرداخته بافت فرسوده در مقابل زلزله نمونه موردی محالت بافت فرسوده شهر بوشهر

باشد و دارا می آوری نامناسبی راتابنشانگر آن است که درصد باالیی از بافت محالت فرسوده شهر بوشهر در برابر زلزله 

پذیر شـدت آسـیبهای حساسی نظیر مدارس و مراکز درمانی نیز در برابر زلزلـه بهنکته حائز اهمیت آن است که کاربری

 .ارنـدهای کالبدی باهم تفـاوت معنـاداری دشاخص ازنظر موردمطالعه. آزمون فرضیه نشانگر آن است که محالت هستند

 برابـر مخـاطرات طبیعـیتهران در  شهرکالن 12منطقه  آوری( در پژوهشی به ارزیابی تاب1396مکاران )ساسان پور و ه

تهـران در برابـر  شـهرکالن 12آوری شـهری در منطقـه وبیت تـابمطلدهد که اند. نتایج این پژوهش نشان میپرداخته

عـی یخاطرات طبمقه در برابر ن منطین ایست و بنابراف بوده ایلی ضعیخ هامؤلفهه ابعاد و یعی با توجه به کلیمخاطرات طب

 شهری در برابر زلزله با اسـتفاده از هایبافت آوریتاببندی پهنه( به 1395. حیدرزاده و همکاران )ستیدار نیآور و پا تاب

برای  تنهاهنکه مدل فازی  نتایج نشان داداند. پرداخته شهرداری تهران 12مطالعه موردی: منطقه  FAHP منطق فازی و

شـهر را در  آوریتـابمیزان  توانمیاستفاده از این مدل  شهرداری تهران کاربرد دارد بلکه با 12منطقه  آوریتابتعیین 

 .برابر زلزله محاسبه کرد

 

 نظری مبانی

 یاصـطالح عنوانبـه( شـودمی یـاد آوریتـاب پـدر عنوانبـه وی از که)هولینگ  توس  1973 سال در آوریتاب مفهوم
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 هایسیسـتم آوریتـاب افزایش و تحلیل اساس، این بر(. 1395:7و خانلو، زادهعبداله) گردید معرفی اکولوژی در توصیفی

 درواقع .است شده برخوردار ایویژه اهمیت از پایدار آرمان توسعه به نیل مسیر در طبیعی سوانح برابر در محیطی و انسانی

 بالیـای خطـر کـاهش اسـتراتژی نوعیبه متحد، سازمان ملل توس  ،2005 یهژانو 22 تاریخ در هیوگو چارچوب تصویب

 رویکـرد یـک عنوانبـه آوریتـاب امـروزه .(Usamah et al,2014:197بـود ) آوریتـاب افزایش راستای در طبیعی

 در توسعه هایدارایی و هاشاخص پذیریو تحمل مانایی ظرفیت بر که گرددمی قلمداد شهری غیرعامل دفاع در راهبردی

 ایمنـی و امنیـت ارتقـاء راسـتای در را آوریجهـان تـاب شهرهای کلیه راستا این در .دارد تأکید هابحران و حوادث برابر

 بنیـادی اصـول از کـه انـدداده قرار خود ریزیبرنامه و مدیریتی هایسیاست سرلوحه در خود فضایی سازمان و ساختاری

 1990 دهـهدر  یدر شهرسـاز آوریتـاب. (120: 1398،و همکـاران عباسـی) باشدمی شهری آوریتاب رویکرد بیندراین

بـا  ت و در مواجـهتعریف روشـن اسـ فاقدشهر هنوز  آوریتابهر شد البته ظاآن،  شدنمطرحیعنی حدوداً دو دهه پس از 

 هـاآنشـهر بـا  کـه دشـوهایی مطرح میطورکلی همه بحرانبههنگی و فر، تکنولوژیکی، شدنجهانیتغییرات اقتصادی، 

تغییرنـد، ولـی برخـی  لشـهرها در حـا همـهد، کـرآور را نسبی تلقی  شهر تاب مفهوم توانمی طورکلیبه شودمیمواجه 

بـر رو شـهر و  هـاآن. تشخیص زودهنگـام تغییـرات و آثـار کنندمیبروز  ناگهانی طوربهو برخی  یجیتدر طوربهتغییرات 

 راتآوری شهر در برابر تغییـتاب یسبب ارتقا توجهیقابل میزانتواند به ن تشخیص میبر اساس ایو طراحی  ریزیبرنامه

 (.598: 1396به وجود آمده باشد )رضویان و همکاران،

 
 آوریتابمشخصات ابعاد  .1جدول شماره 

 هاشاخص تعاریف ابعاد

 
 

 
 اجتماعی

 واکنش دادن نشان در جوامع، اجتماعی ظرفیت تفاوت از
از  ازیابیب و سازگارانه رفتار حفظ و تغییرها با قانطبا مثبت،
 بهبود ریقط از را آن توانمی که آیدمی دست به سوانح

 هایحطر اجرای و توسعه آمادگی، خطر، از آگاهی ارتباطات،
 .داد رتقاا بازیابی فرایند به کمک برای بیمه و سوانح مدیریت

 هایزشرا اجتماعی، هایشبکه نگرش، مهارت، دانش، آگاهی،
 رفاه، و سالمتی ای،مشاوره خدمات خطر، از محلی درک جامعه،
 مکان، به بستگیدل ویژه، نیازهای زبان، دسترسی، سن،

 حفظ به لیتما اجتماعی، درگیری مذهب، سیاسی، مشغولیت
 .بعد از سانحه و قبل فرهنگی معیارهای

 
 

 اقتصادی

 به قادر را اهآن کهطوریبه جوامع و افراد سازگاری و واکنش
 حیات لیتقاب بیشتر که سازد سانحه بالقوه هایخسارت کاهش
 .دهدمی نشان را جوامع اقتصادی

 و توانایی هاخسارت جبران توانایی یا ظرفیت ها،خسارت میزان
 منابع درآمد، قالب در مناسب شغلی و درآمدی شرای  به برگشت
 و هااندازپس مالی، خدمات به دسترسی سرمایه، درآمد،
 یک از بعد اقتصادی هایفعالیت احیای بیمه، خانوار، هایسرمایه
 .ویژه بخش یک به اشتغال وابستگی اشتغال، سانحه،

 
 

 
 نهادی

 تجربه و ریزیبرنامه خطر، تقلیل به مربوط هایویژگی حاوی
 برای جوامع ظرفیت از آوری،تاب اینجا در .است قبلی سوانح
 جادای برای خطر تقلیل در لیمح افراد اشتغال خطر، کاهش

 اجتماعی هایسیستم از حفاظت و بهبود و سازمانی پیوندهای
 .پذیردمی تأثیر جامعه یک در

 فیزیکی هایویژگی نهادها، عملکرد و رواب  زیرساخت، بستر،
 ،اطالعات به دسترسی محلی، نهادهای تعداد نظیر نهادها

 تعامل رات،مقر و قوانین داوطلب، و دیدهآموزش نیروهای
ادها، نه عملکرد از رضایت نهادها، و مردم با محلی نهادهای
 واکنش یا مدیریت نحوه گیری،تصمیم مراکز پذیری،مسئولیت

 و شآموز رهبری، ظرفیت، سازمانی، ساختار مانند سوانح به
 .تجربه

 
 
 
 کالبدی

نظیر  سانحه از بعد بازیابی ظرفیت و جامعه واکنش ارزیابی
 و سالمتی تسهیالت مسکونی، واحدهای ها،پناهگاه

 به هاآن وابستگی و هاجاده لوله، خطوط مانند زیرساختی
 .دارد به همراه را دیگر هایزیرساخت

 هایزیرساخت و هاجاده لوله، خطوط اصلی، هایشریان تعداد
 نوع هگاه،پنا ظرفیت زمین، کاربری ونقل،حمل شبکه حیاتی،
 لکیت،ما بنا، قدمت و کیفیت نا،ب مقاومت مصالح، جنس مسکن،
محل  ساختمان باز فضای ها،ساختمان ارتفاع وساز،ساخت نوع

 هایویژگی دسترسی، محیطی، تراکم سبز، فضای سکونت،
 جغرافیایی

 (31: 1390،و همکاران رفیعیان) :منبع
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 هایویژگی (2011) 1رتی آندریزبرین و ما -مارتین. است هاییویژگی 3یک هدف دارای  عنوانبه آوریتاب طورکلیبه
که  ، خودتنظیمی و توانایی تغییر شکل دادن بیان داشتندپذیریانطباقتوانایی  دستهرا در سه  تاب آوراصلی یک سیستم 

با توجه به . پذیری به توانایی یک سیستم خاص برای مقابله مؤثر با صدمات احتمالی استمطابق آن توانایی انطباق
فرآیند . شودمیمتمرکز  ترکوچکزمانی  هایمقیاس، در طورکلیبهستم خاص، آن سیستم، یک سی هایویژگی

سرانجام، توانایی . گیردمیداخلی در سیستم بدون هدایت یا مدیریت یک منبع خارجی صورت  دهیسازمانخودتنظیمی از 
اشاره دارد یعنی زمانی که آن  مجدد در یک سیستم جدید دهیسازمانتغییر شکل دادن به توانایی یک سیستم برای 

 طورکلیبه. دهدمیر   طوالنی هایدورهضمنی چنین تغییراتی در  طوربه .سیستم نتواند در شکل موجود مقابله کند
دیدن و  آسیبدائمی  طوربهبزرگ بدون تغییر یافتن، از هم پاشیدن یا  هایبحرانیعنی مقاومت در برابر  آوریتاب
معرض خطر،  ، توانایی یک سیستم، اجتماع یا جامعه درآوریتابدر یک برداشت کلی . ی برگشتنبه حالت عاد سرعتبه

سریع و کارآمد و با حفظ و احیـای سـاختـارهـای  صورتبهدر مقاومت، جذب، انطباق و بازیابی از اثرات یک خطر 
 (.29-30: 1396)شکری فیروزجاه، اسـاسی ضـروری است

 

 
 (.30: 1396منبع: )شکری فیروزجاه، تاب آورصلی یک سیستم ویژگی ا. 1شکل شماره 

 

 فرسوده بافت

در  کـههنگامی .دانسـت شـهری کالبـدی بافـت و اقتصـادی اجتماعی، شرای  تنزل توانرا می شهری فرسودگی مفهوم 

 با .گیردمی قرار فرسودگی روند در محدوده آن شهری بافت رود،رکود می به رو علتی هر به آن حیات شهر، از ایمحدوده

وارثـی و )یابـد فزونـی می سـاکن جمعیـت در مهـاجرت میـل متوقـف و بافـت در نوسـازی سـکونتی، هـاینزول ارزش

 اسـت. شـهری هـایبافت سـایر بـه نسـبت بافـت یـک کارایی، کاهش و ناکارآمدی . فرسودگی،(134 :1391همکاران،

 آن گیریشـکل بـر فنی نظارت و توسعه برنامه فقدان سبب به یا و قدمت سبب به یا آن درونی و عناصر بافت فرسودگی

 گونـاگون اشـکال در شود،می منجر شهروندان بردن بین از به نهایت در که بافت فرسودگی پیامد .آیدمی وجود به بافت

 اتیتأسیسـ و اقتصـادی اجتمـاعی، کالبـدی، هاینابسامانی نیز و ایمنی و پذیری زیست فقدان شرای  یا و کاهش ازجمله

                                                           
1.  Martin-Breen & Marty Aneries 
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 )بـه عملکـردی فرسودگی کالبدی، فرسودگی از ترکیبی تواندمی شهری نواحی است. فرسودگی شناسایی و دریافت قابل

 قالـب در را خـود تواندمی فرسودگی این باشد. ناسالم( زیست)محی  محیطی فرسودگی و ...( و اجتماعی، اقتصادی لحاظ

 و طبقاتی هایتفاوت منابع، ناعادالنه توزیع اجتماعی، ناهنجار ایهگروه محیطی،زیست فقر و بد مسکنی چون مشکالتی

اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، (. بر 113: 1397بروز دهد )اسدی عزیزآبادی و همکاران، اقتصادی رکود

ک نامیـده شـوند کـه حـوزه بلـوتر تقسـیم و تعریـف میهایی کوچکپذیر، به بخشتبع آن بافت آسیببافت شهری و به

دهنده بافت شهری بوده و مورد ارزیابی قرار تشکیلمتعددی که  هایبلوک ها یاحوزه. به این معنی که هر یک از شودمی

 :گانه زیر را داشته باشدپذیر، بلوکی است که حداقل یکی از شرای  سهشده و بلوک آسیبپذیر تعریفگیرد، آسیبمی

 پذیرآسـیبنتی یـا درصد بناهای فرسوده نامناسب به لحاظ زیستی و سـکو 50داقل بلوکی که دارای ح ناپایداری: (الف

 ایازهسـدرصد بناهای آن غیر مقاوم باشد که دلیـل آن فقـدان سیسـتم  50ت که حداقل دیگر، بلوکی اسعبارتبهباشد. 

 200متـر از احتی کآن مسـ امـالکدرصد  50بلوکی که حداقل  ریزدانگی: ب(. مناسب و عدم رعایت موازین فنی است

و یا بـا  بستبن( یحاصالاز  قبل)ض معابر آن درصد عر 50بلوکی که حداقل  :نفوذناپذیری (جمترمربع را داشته باشد. 

 (.163: 1396ان،حاتمی نژاد و همکار) درصد باشد 30متر باشد یا ضریب نفوذپذیری آن کمتر از  6عرضی کمتر از 

 

 پژوهش روش

و  آمـاری اسـناد از برگرفتـه عینـی هایداده از ترکیبی با پژوهش این .است تحلیلی-توصیفی حاضر از نوع پژوهش روش

که تعداد افراد و کارشناسانی ازآنجایی است. گرفته صورت پیمایش از حاصل پرسشنامه هایداده نیز و مکتوب هایگزارش

زجمله تخصصـی ا)اساس عوامل مختلف فازی بر  ANPکه باید در نمونه مدنظر جهت تکمیل پرسشنامه دیمتل فازی و 

کـه در ایـن  تر بودن روند پرسشنامه و غیره( محدود بوده و با توجه به شناخت محقـق از افـرادیبودن سؤاالت، طوالنی

گیری غیـر گیری تحقیق حاضـر روش نمونـهاند. بنابراین روش نمونهشدهمشخص و از پیش تعیین گیرند.ها قرار میدسته

 یـا رویکـرد دلفـی درواقع شده است.در این پژوهش از تکنیک دلفی استفاده باشد.قضاوتی )تعمدی( می احتمالی هدفمند

 اسـت. لسـؤا یـک یا یک موضوع مورد در متخصصان گروه یک از نظرات برای استخراج تحقیق در سیستماتیک روشی

 :بـه فاکتورهـای وابسـته هـاآن تعداد و ندارد وجود متخصصین و تعداد انتخاب نحوه مورد در صریحی و قوی قانون چیه

 اعتبـار ره مطالعـه،ادا در تحقیق تیم توانایی تصمیم، کیفیت مشکل، یا وسعت دلفی هدف نمونه، بودن هتروژن یا هموژن

 کنندگانشـرکت تعـداد .تپاسخ اسـ پذیرش و مسئله دامنه دسترس، در منابع و هاداده آوریجمع زمان خارجی، و داخلی

متخصصـان و  ظـرازن نفـر 10پـژوهش حاضـر ازنظـر  آماری (، در نمونه177: 1387احمدی،) نفراست 50 از کمتر معموالً

 بـه دسـت ین پـژوهش بـرایـدر ا .شده استاستفاده و برنامه ریزان شهری آوریتاب و بحران مدیریت با خبرگان درگیر

 .باشـدمی قبولقابـل 7/0 مقـدار بـاالی والًمعمـاسـت کـه  شدهاستفادهکرونبا   یب آلفایپرسشنامه از ضر ییایآوردن پا

 هـایپژوهشو  شناسـایی دبیـاتابا استفاده از مـرور  هاآنو منبع  بافت فرسوده آوریتابمدیریت بحران و  یهاشاخص

سپس با استفاده  شد و یدتائ شهری ریزیبرنامهکه توس  کارشناسان  شدهمشخص( 2صورت گرفته که در جدول شماره )

در انتهـا نیـز بـا  شـودیمعوامل و تعیین رواب  درونی پرداختـه  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریتل فازی به بررسی از روش دیم

سـات زوجـی بـا فازی ابتدا اوزان مقای ANP. در بخش شوندیم وزن دهیفازی عوامل پژوهش  ANPاستفاده از روش 

تا  شودمیقرار داده  ANP هایسوپر ماتریسن در و سپس این اوزا شدهمحاسبه با کلیاستفاده از روش میانگین هندسی 

 .گیردمیاکسل انجام  افزارنرمکلیه محاسبات در اوزان نهایی حاصل شود. 
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 مطالعه مورد محدوده

 شرقی طول قیقهد 36 و درجه 49 جغرافیایی موقعیت در شهر این .است سمنان شهرستان مرکز نیز و استان مرکز سمنان

 -شـمالی عمومی یبدارای ش و است شدهواقع دریا سطح از متری 1460 ارتفاع در شمالی، عرض هدقیق 16 و درجه 37 و

 جنـوبی هایدامنـه در نمـک و کـویر حاشـیه در کـه قرارگرفته سمنان نام به وسیعی دشت در شهر این .باشدمی جنوبی

 عبـور شـهر شـرقی حاشیه زاکه  است ارگل رودب رودخانه شهر، این مهم طبیعی عوارض از .است شدهواقع البرز کوهرشته

 ایمحـدودهاز  هکتـار 42ا باست که بافت تاریخی  هکتار 450 بربالغ سمنان مساحتی شهر فرسوده بافت محدوده .کندمی

است که بـه ثبـت رسـیده  دارای آثار ارزشمند بسیاریو ( 1394سمنان، . )طرح جامع شهرآیدمیخاص این بافت به شمار 

 ه تقریباً منطبق بر منطقه شهر سمنان است.این محدود .است

 

 
 جغرافیایی محدوده مورد مطالعه موقعیت .2 شماره شکل

 

   هایافته و بحث

بافـت  آوریتاببحران و  یریتمد یهاشاخص شدهانجام هایپژوهشبا استفاده از مرور ادبیات و پیشینه  در این پژوهش

ه شـامل اسـاتید کـنفـر از خبرگـان  10در اختیـار  یاپرسشـنامه عوامـل، طـی سـازیبومیشناسایی شدند سپس جهت 

= اهمیت کـم، 2یلی کم، خ=اهمیت 1لیکرت ) 5تا  1قرار داده شد تا بر اساس طیف  شهری و مدیران شهری ریزیبرنامه

تیازات ماسپس میانگین  امتیازی دهند. هاشاخص= اهمیت خیلی زیاد( به هر یک از 5=اهمیت زیاد، 4= اهمیت متوس ، 3

 تائیـدمورد  هاخصشا. تمامی گرددیمکمتر باشد حذف  3هر شاخص محاسبه شد چنانچه میانگین امتیاز شاخصی از عدد 

 آورده شده است. 2 ولجد. نتایج در باشدمی 3 باالتر از عدد هاشاخصیعنی میانگین تمامی  قرار گرفتخبرگان 
 

 هر سمنانآوری بافت فرسوده شهای تاب. شاخص2 جدول شماره

 منبع وضعیت میانگین امتیازات زیرمعیار معیار

  تائید 3/4 (C11) مصالحنوع  (C1) یکالبد
 1390رفیعیان،
 1397نیری،

ــــــاش و  ــــــرزاد بهت ف
 1392همکاران،

 تائید 5/3 (C12) بناکیفیت 

 تائید 4/3 (C13) بناقدمت 

 تائید 5/3 (C14)سطح اشغال 

 دتائی 3/3 (C15) طبقاتتعداد 
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ـــت  یطیمحزیس
(C2) 

 1397نیری و همکاران، تائید 1/4 (C21) گسلفاصله از 
 تائید 3/4 (C22) نیزمشیب  1392فرزاد بهتاش،

 تائید 9/3 (C23) خاکجنس 

 تائید 1/4 (C24) یسطحروان  یهاآب

 1390رفیعیان، تائید 1/4 (C31) درآمدمیزان  (C3) یاقتصاد
 1394داداش پور،
 1392اش،فرزاد بهت

 تائید 9/3 (C32) اشتغال

 تائید 1/3 (C33) خسارتتوانایی جبران 

 1390رفیعیان، تائید 6/3 (C41) یعیطبسوانح  ینهشهروندان در زم یآگاه (C4) یاجتماع
 1394داداش پور و عادلی،

 1397نیری،
 1392فرزاد بهتاش،

 تائید 3/3 (C42) بحراندیریت منهاد پیرامون های مردموجود سازمان

 تائید 7/3 (C43) محلهحس تعلق به 

 تائید 5/3 (C44) یاجتماعامنیت 

 1397نیری، تائید 3/3 (C51) تراکم (C5) یتیجمع

 تائید 3 (C52) خانواربعد 

 یدسترسـمیزان 
(C6) 

 1397نیری، تائید 3 (C61) یدرمانمراکز 
 تائید 2/3 (C62) یامدادمراکز  1392فرزادبهتاش،

 تائید 3/3 (C63) معابر

 تائید 1/4 (C64) بازفضای 

نهــــــــــادی 
 (C7))مدیریتی(

 1390رفیعیان، تائید 6/3 (C71) یبهسازسازی و مقاوم برای هاو مشوق ینقوان
 1394دادش پور،

 1392فرزاد بهتاش، 
 تائید 6/3 (C72) مربوطههای مشارکت شهروندان در طرح

 تائید 4/3 (C73) یعیطبانح آموزش همگانی پیرامون سو

 تائید 4/3 (C74) بحرانآمادگی نهادهای مربوط به مدیریت 

 

 دیمتل فازی

 ANP رروشدکـه بتـوان  باشـدمی هـاآن تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریهدف از دیمتل فازی تعیین رواب  درونی معیارها و  

 استفاده نمود. هاآنفازی از 

 
 مستقیم معیارهاماتریس ارتباط  .3شماره جدول

C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  

(7/0 ،55/0 ،3/0) (7/0 ،45/0 ،2/0) (95/0 ،85/0 ،6/0) (85/0 ،6/0 ،35/0) (95/0 ،85/0 ،6/0) (9/0 ،65/0 ،4/0) (0،0،0) C1 

(8/0 ،55/0 ،3/0) (8/0 ،6/0 ،35/0) (9/0 ،75/0 ،5/0) (9/0 ،75/0 ،5/0) (95/0 ،8/0 ،55/0) (0،0،0) (95/0 ،75/0 ،5/0) C2 

(1 ،8/0 ،55/0) (1/1 ،75/0 ،0) (85/0 ،7/0 ،45/0) (9/0 ،8/0 ،55/0) (0،0،0) (8/0 ،65/0 ،4/0) (95/0 ،85/0 ،6/0) C3 

(1 ،85/0 ،6/0) (9/0 ،65/0 ،4/0) (9/0 ،85/0 ،6/0) (0،0،0) (95/0 ،85/0 ،65/0) (9/0 ،75/0 ،5/0) (85/0 ،6/0 ،35/0) C4 

(4/0 ،65/0 ،9/0) (75/0 ،6/0 ،53/0) (0،0،0) (95/0 ،85/0 ،6/0) (9/0 ،75/0 ،5/0) (9/0 ،75/0 ،5/0) (1 ،85/0 ،6/0) C5 

(6/0 ،4/0 ،15/0) (0،0،0) (9/0 ،8/0 ،55/0) (8/0 ،55/0 ،3/0) (58/0 ،75/0 ،5/0) (75/0 ،55/0 ،75/0) (8/0 ،65/0 ،4/0) C6 

(0،0،0) (8/0 ،55/0 ،3/0) (85/0 ،6/0 ،35/0) (95/0 ،85/0 ،6/0) (95/0 ،75/0 ،5/0) (8/0 ،55/0 ،3/0) (7/0 ،45/0 ،2/0) C7 

 

 نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم

آورده شـده  4دول . نتیجـه در جـمیکنیمـتقسیم  5.5را بر عدد  3جدول  سپس تمامی اعداد ماتریس ارتباطات مستقیم 

 است.
 مستقیم معیارهانرمال شده ارتباط  ماتریس . 4شماره جدول

C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  
(127/0 ،082/0 ،036/0) (127/0 ،082/0 ،036/0) (173/0 ،136/0 ،091/0) (155/0 ،109/0 ،064/0) (173/0 ،155/0 ،109/0) (164/0 ،118/0 ،073/0) (0،0،0) C1 
(055/0 ،145/0 ،1/0) (145/0 ،109/0 ،064/0) (164/0 ،136/0 ،091/0) (164/0 ،155/0 ،091/0) (173/0 ،145/0 ،1/0) (0،0،0) (172/0 ،136/0 ،091/0) C2 
(182/0 ،145/0 ،1/0) (182/0 ،182/0 ،073/0) (155/0 ،127/0 ،082/0) (164/0 ،145/0 ،01/0) (0،0،0) (145/0 ،118/0 ،073/0) (173/0 ،155/0 ،109/0) C3 
(182/0 ،155/0 ،109/0) (164/0 ،118/0 ،073/0) (164/0 ،155/0 ،109/0) (0،0،0) (173/0 ،155/0 ،109/0) (164/0 ،136/0 ،091/0) (155/0 ،109/0 ،064/0) C4 
(164/0 ،118/0 ،073/0) (164/0 ،109/0 ،064/0) (0،0،0) (173/0 ،155/0 ،109/0) (164/0 ،136/0 ،091/0) (164/0 ،136/0 ،091/0) (182/0 ،155/0 ،109/0) C5 
(109/0 ،073/0 ،027/0) (0،0،0) (164/0 ،145/0 ،01/0) (145/0 ،1/0 ،055/0) (155/0 ،136/0 ،091/0) (136/0 ،1/0 ،055/0) (145/0 ،118/0 ،73/0) C6 

(0،0،0) (145/0 ،1/0 ،055/0) (155/0 ،109/0 ،064/0) (173/0 ،155/0 ،109/0) (173/0 ،136/0 ،091/0) (145/0 ،1/0 ،055/0) (127/0 ،082/0 ،036/0) C7 



 91                                                                     ...         در مقابل مخاطرات طبیعی های فرسودهآوری بافتارزیابی میزان تاب

 وتحلیل نمودار علیایجاد و تجزیه

. و سـپس مقـدار میآوریم به دست( را 4( ماتریس ارتباطات کامل )جدول R( و جمع ستون )D) ستونجمع  در این گام 

D+R  وD-R  شده است. آورده 5. نتایج در جدول میکنیمرا محاسبه 

 
 معیارها R و Dجدول مقادیر  .5شماره جدول

 Di Ri ydefuzz(Di) defuzzy(Ri) Di+Ri Di-Ri نوع معیار 

C1 (26/18 ،028/3 ،846/0) (846/18 ،228/3 ،96/0) 384/7 678/7 062/15 294/0- معلول 

C2 (966/18 ،261/3 ،976/0) (203/18 ،047/3 ،872/0) 745/7 374/7 119/15 370/0 علت 

C3 (532/19 ،63/3 ،153/1) (733/19 ،615/3 ،147/1) 105/8 165/8 270/16 060/0- معلول 

C4 (579/19 ،494/3 ،088/1) (125/19 ،386/3 ،036/1) 054/8 849/7 903/15 205/0 علت 

C5 (306/19 ،424/5 ،05/1) (113/19 ،415/3 ،05/1) 928/7 859/7 787/15 069/0 علت 

C6 (116/17 ،914/2 ،808/0) (903/17 ،026/3 ،862/0) 946/6 264/7 210/14 317/0- لمعلو 

C7 (234/18 ،956/2 ،829/0) (101/18 ،991/2 ،846/0) 339/7 313/7 652/14 027/0 علت 

 

این اساس  های سیستم است. برآن عامل بر سایر عامل تأثیرگذارینشانگر میزان  (D) جمع عناصر هر سطر 5در جدول 

ل نشـانگر میـزان بـرای هـر عامـ (R) برخورداری است. جمع عناصر ستون تأثیرگذاریاز بیشترین  (C3) یاقتصادمعیار 

برخـوردار اسـت. بـردار  بسیار زیادی تأثیرپذیریمیزان  از( C3) یاقتصادمعیار این اساس  آن عامل است. بر تأثیرپذیری

عامل را با دیگر عوامـل ت نیشتریب( C3) یاقتصادمعیار در سیستم است.  موردنظرعامل  تأثرو  تأثیر، میزان (D+R) افقی

لـت و معلـول بـودن معیارهـا ، ع5در جـدول  .دهـدمیهر عامل را نشـان  تأثیرگذاری، قدرت (D-R) ر عمودی. برداددار

  است. شدهمشخص

 

 
 نمودار علی معیارها .2شمارهشکل 

 

 روابط داخلی بین معیارها

آورده شـده  7که در جدول  ایرابطهز با استفاده ارا  ، ماتریس فازی ارتباطات کلاعتناقابلدر این گام برای ترسیم رواب   

 یهاهیـدرااز  سـتکـافی ابرای مشخص کردن حد آستانه  میینمایمرا مشخص  حد آستانهو سپس  کنیممیفازی  است

ار صـفر و در ر بـود مقـدکمت آستانه از اعداد از حد هرکدامو  ماتریس غیر فازی ارتباطات کل میانگین حسابی گرفته شود

 است. 092/1مقدار آستانه معیارها  کندمیمقدار یک اخذ  این صورتیر غ
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 ماتریس غیر فازی ارتباطات کل معیارها. 6شماره جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 974/0 041/1 *156/1 090/1 *109/1 998/0 015/1 

C2 *136/1 979/0 *200/1 *153/1 *154/1 060/1 062/1 

C3 *186/1 *119/1 080/1 *201/1 *191/1 *148/1 *135/1 

C4 *153/1 *130/1 *245/1 079/1 *203/1 *106/1 *138/1 

C5 *169/1 *115/1 *217/1 *188/1 063/1 078/1 *098/1 

C6 016/1 968/0 080/1 023/1 054/1 867/0 938/0 

C7 043/1 021/1 *141/1 *115/1 085/1 008/1 926/0 

 

 شـودمیرابطه بین معیار سطر با ستون در نظر گرفتـه  عنوانبه هستند 092/1از  تربزرگ اعدادی که 7با توجه به جدول 

-C3 هایسـلولدر  (C1در سـطر اول ) مثالعنوانبهاست.  شدهمشخصبا عالمت ستاره )*(  7جدول که این رابطه در 

C5 معیار  دهدمیهستند که نشان  دارستارهC1  معنـاداری  تـأثیرمعیار  2رد و بر روی این دا معنادارمعیار رابطه  2با این

 .گذاردیم

 

 فازی ANPروش 

 بـه دسـتسـات زوجـی اوزان را در مقای با کلـیفازی ابتدا توس  روش میانگین هندسی  ANPروش  سازیپیادهجهت  

اوزان نهـایی تـا  محاسبه ، سوپر ماتریس موزون و حدی راANPاولیه  سوپر ماتریس. با قرار دادن این اوزان در میآوریم

ANP د.توس  روش دیمتل فازی در گام قبل مشخص شپژوهش  یهاشاخصرواب  درونی  .فازی حاصل شود 

 مرحله اول: تشکیل مقایسات زوجی

نجـام فـازی ا 9تـا  1 این مقایسات زوجی بر اساس طیـف شودمیمقایسات زوجی معیارهای اصلی و زیرمعیارها تشکیل  

 .گیردمی
 

 (02/0)نرخ ناسازگاری:  کالبدیسات زوجی زیرمعیارهای مقای .7شمارهجدول 

 C11 C15 C12 C13 C14 

C11 (1،1،1) (839/5,705/4,483/3 (706/1,437/1,217/1) (791/2,396/3,086/4) (542/3,108/3,635/2) 

C12 (822/0.696/0.586/0) (976/5,065/5,253/4) (1,1,1) (31/2,961/1,632 /1) (021/43,605/3,152/3) 

C13 (358/0,294/0,245/0) (669/1,399/1,159/1) (613/0,51/0,433/0) (1,1,1) (763/2,334/2,863/1) 

C14 (38/0,322/0,282/0) (933/0,797/0,652/0) (317/0,277/0,249/0) (527/0,428/0,3620) (1,1,1) 

C15 (287/0,213/0,171/0) (1،1،1) (2357/0,197/0,167/0) (863/0,715/0,599/0) (534/1,255/1,072/1) 

 
 (01/0)نرخ ناسازگاری: محیطیزیستمقایسات زوجی زیرمعیارهای  .8شمارهجدول 

 C21 C22 C23 C24 

C21 (1,1,1) (652/1,364/1,141/ 1) (428/2,992/1,589/1) (334/2,97/1,666/1) 

C22 (876/0,733/0,605/0) (1,1,1) (957/0,761/0,6197/0) (246/1,052/1,906/0) 

C23 (629/0,502/0,412/0) (616/1,314/1,045/1) (1,1,1) (644/1,311/1,013/1) 

C24 (6/0,508/0,428/0) (104/1,95/0,803/0) (987/0,763/0,608/0) (1,1,1) 
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 (002/0)نرخ ناسازگاری:  اقتصادیمقایسات زوجی زیرمعیارهای  .9شمارهجدول 

 C31 C32 C33 

C31 (1,1,1) (38/1,184/1,029/1) (38/1,184/1,029/1) 

C32 (972/0,845/0,725/0) (1,1,1) (1,1,1) 

C33 (072/1,948/0,836/0) (415/1,966/0, 835/0) (415/1,966/0, 835/0) 

 

 (08/0)نرخ ناسازگاری: اجتماعیمقایسات زوجی زیرمعیارهای  .10 شماره جدول

 C41 C42 C43 C44 

C41 (1,1,1) (778/3,24/3,68/2) (655/3,028/3,449/2) (097/2,747/1,436/1) 

C42 (373/0,309/0,265/0) (1,1,1) (949/3,335/3,67/2) (881/0,787/0, 713/0) 

C43 (408/0,33/0,273/0) (374/0,3/0,253/0) (1,1,1) (145/1,993/0,878/0) 

C44 (696/0,572/0,477/0) (402/1,27/1,135/1) (139/1,007/1,874/0) (1,1,1) 

 

 (000/0)نرخ ناسازگاری: جمعیتیمقایسات زوجی زیرمعیارهای . 11 شماره دولج

 C51 C52 

C51 (1,1,1) (218/2,854/1,513/1) 

C52 (661/0,539/0,451/0) (1,1,1) 

 

 (05/0)نرخ ناسازگاری: میزان دسترسیمقایسات زوجی زیرمعیارهای  .12شماره جدول

 C61 C62 C63 C64 

C61 (1,1,1) (576/0,483/0,421/0) (62/0,487/0,397/0) (716/3,809/2,091/2) 

C62 (377/2,072/2,736/1) (1,1,1) (881/0,729/0,625/0) (744/2,355/2,987/1) 

C63 (518/2,052/2,6148/1) (6/1,372/135/1) (1,1,1) (491/2,05/2,692/1) 

C64 (478/0,356/0,269/0) (503/0,425/0,3640) (591/0,488/0,401/0) (1,1,1) 

 

 (0/0 4)نرخ ناسازگاری: نهادی )مدیریتی(مقایسات زوجی زیرمعیارهای  .13 شماره جدول

 C71 C72 C73 C74 

C71 (1,1,1) (588/1,36/1, 149/1) (625/0,768/0,959/0) (89/1,911/0,77/0) 

C72 (871/0,735/0,631/0) (1,1,1) (129/1,964/0,84/0) (021/2,668/1,395/1) 

C73 (6/1,303/1,043/1) (19/1,038/1,885/) (1,1,1) (551/2,344/2,115/2) 

C74 (299/1,098/1,918/0) (717/0,6/0,495/0) (473/0,427/0,392/0) (1,1,1) 

 
 اوزان نسبی زیرمعیارها .14 شماره جدول

 نام معیار وزن نام معیار وزن نام معیار وزن نام معیار وزن

121/0 C64 126/0 C43 233/0 C23 382/0 C11 

242/0 C71 207/0 C44 188/0 C24 309/0 C12 

256/0 C72 648/0 C51 359/0 C31 142/0 C13 

325/0 C73 352/0 C52 318/0 C32 081/0 C14 

178/0 C74 209/0 C61 324/0 C33 086/0 C15 

  315/0 C62 455/0 C41 367/0 C21 

  356/0 C63 212/0 C42 212/0 C22 

 

 معیارها اوزان نهایی

 است آمده 15 جدولحدی، اوزان نهایی استخراج و در  سوپر ماتریساز  شدهمحاسبهبا اوزان 
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 وزن نهایی معیارهای اصلی .15 شماره جدول

 رتبه وزن نرمال وزن حاصل از سوپر ماتریس نام معیار

 0836/0 172/0 3 (C1کالبدی )

 0562/0 115/0 5 (C2)محیطی زیست

 1039/0 213/0 1 (C3)اقتصادی 

 0701/0 144/0 4 (C4)اجتماعی 

 1021/0 209/0 2 (C5)جمعیتی 

 0235/0 048/0 7 (C6)میزان دسترسی 

 0481/0 099/0 6 (C7)مدیریتی( )نهادی 

 

بـه  (C1) یکالبدو  (C5) یتیجمعاول را کسب و معیار  رتبه( 213/0) وزنبا  (C3) یاقتصاد، معیار 15با توجه به جدول 

 .اندکردهدوم و سوم را کسب  یهارتبه( 172/0) و( 209/0) اوزانبا ترتیب 

 
 وزن نهایی زیرمعیارهای کالبدی .16 شماره جدول

 رتبه وزن نرمال وزن حاصل از سوپر ماتریس نام معیار

 0336/0 382/0 1 (C11نوع مصالح )

 0272/0 309/0 2 (C12)کیفیت بنا 

 0125/0 142/0 3 (C13)قدمت بنا 

 0071/0 081/0 5 (C14)اشغال  سطح

 0076/0 086/0 4 (C15)تعداد طبقات 

 

را کسـب کـرده اسـت.  اول رتبه( 382/0با وزن ) (C11نوع مصالح )بین زیرمعیارهای کالبدی؛  در ،16با توجه به جدول 

 .اندکردهرا کسب دوم و سوم  یهارتبه( 142/0و ) (309/0) اوزانبه ترتیب با  (C13قدمت بنا )و  (C12بنا ) یفیتک

 

 محیطیوزن نهایی زیرمعیارهای زیست .17 شماره جدول

 رتبه وزن نرمال وزن حاصل از سوپر ماتریس نام معیار

 0217/0 367/0 1 (C21)فاصله از گسل 

 0125/0 212/0 3 (C22)شیب زمین 

 0138/0 233/0 2 (C23)جنس خاک 

 0111/0 188/0 4 (C24روان سطحی ) یهاآب

 

اول را کسـب  رتبـه( 367/0بـا وزن ) (C21فاصله از گسـل )؛ محیطیزیست، در بین زیرمعیارهای 17 جدولوجه به با ت

دوم و سـوم را  یهارتبـه( 212/0) و( 233/0) اوزانبـه ترتیـب بـا  (C22) ینزم یبشو  (C23جنس خاک )کرده است. 

 اندکردهکسب 
 

 وزن نهایی زیر معیارهای اقتصادی .18شماره جدول

 رتبه وزن نرمال وزن حاصل از سوپر ماتریس ام معیارن

 0392/0 359/0 1 (C31)میزان درآمد 

 0347/0 318/0 3 (C32)اشغال 

 0354/0 324/0 2 (C33)توانایی جبران خسارت 

 

اسـت. ( رتبه اول را کسب کرده 359/0) وزنبا  (C31درآمد ) یزانم، در بین زیرمعیارهای اقتصادی؛ 18با توجه به جدول 
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دوم و سـوم را کسـب  یهارتبـه( 318/0) و( 324/0به ترتیب بـا اوزان ) (C32اشغال )و  (C33جبران خسارت ) ییتوانا

 .اندکرده
 وزن نهایی زیرمعیارهای اجتماعی .19 شماره جدول

 رتبه وزن نرمال وزن حاصل از سوپر ماتریس نام معیار

 0335/0 455/0 1 (C41)آگاهی شهروندان در زمینه سوانح طبیعی 

 0156/0 212/0 2 (C42)نهاد پیرامون مدیریت بحران های مردموجود سازمان

 0093/0 126/0 4 (C43)حس تعلق به محله 

 0152/0 207/0 3 (C44)امنیت اجتماعی 

 

( 455/0بـا وزن ) (C41) یعـیسوانح طب ینهشهروندان در زم یآگاه، در بین زیرمعیارهای اجتماعی؛ 19 جدولبا توجه به 

بـه ترتیـب بـا اوزان  (C44) یاجتمـاع یـتامنو  (C42بحران ) یریتمد یرامونپ نهادمردم هایسازمانوجود اول و  رتبه

 .اندآوردهدوم و سوم را  یهارتبه( 207/0) و( 212/0)
 

 وزن نهایی زیرمعیارهای جمعیتی .20شماره  جدول

 رتبه وزن نرمال وزن حاصل از سوپر ماتریس نام معیار

 0695/0 648/0 1 (C51)تراکم 

 0378/0 352/0 2 (C52)بعد خانوار 

 

 وزنبـا  (C52خـانوار ) بعـدرتبه اول و  648/0با وزن  (C51تراکم )، در بین زیرمعیارهای جمعیتی؛ 20با توجه به جدول 

 ( رتبه دوم را کسب کرده است.352/0)

 

 وزن نهایی زیرمعیارهای میزان دسترسی .21 شماره جدول

 رتبه وزن نرمال وزن حاصل از سوپر ماتریس ام معیارن

 0052/0 209/0 3 (C61)مراکز درمانی 

 0078/0 315/0 2 (C62)مراکز امدادی 

 0088/0 356/0 1 (C63)معابر 

 0030/0 121/0 4 (C64)فضای باز 

 

را کسـب کـرده اسـت.  رتبه اول 356/0با وزن  (C63معابر )، در بین زیرمعیارهای میزان دسترسی؛ 21با توجه به جدول 

دوم و سـوم را کسـب  یهارتبـه( 209/0) و (315/0) اوزانبـه ترتیـب بـا  (C61) یمراکز درمانو  (C62) یمراکز امداد

 .اندکرده
 

 وزن نهایی زیرمعیارهای نهادی )مدیریتی( .22 شماره جدول

 رتبه وزن نرمال وزن حاصل از سوپر ماتریس نام معیار

 0122/0 242/0 3 (C71و بهسازی ) سازیمقاومبرای  هاقوانین و مشوق

 0129/0 256/0 2 (C72)های مربوطه مشارکت شهروندان در طرح

 0164/0 325/0 1 (C73)آموزش همگانی پیرامون سوانح طبیعی 

 0090/0 178/0 4 (C74)آمادگی نهادهای مربوط به مدیریت بحران 

 

 وزنبـا  (C73) یعـیسـوانح طب یرامـونپ یآموزش همگانارهای نهادی )مدیریتی(؛ ، در بین زیر معی22با توجه به جدول 

 ها بـرایمشـوقو  ینقـوانو  (C72مربوطـه ) هـایطرحمشارکت شـهروندان در رتبه اول را کسب کرده است.  (325/0)
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 .اندردهکدوم و سوم را کسب  یهارتبه( 242/0) و( 256/0) اوزانبه ترتیب با  (C71) یو بهساز سازیمقاوم

 

 گیرینتیجه

 علـوم گسترده مطالعـات و مهم هایحوزه از یکی به محیطی مخاطرات به نسبت جوامع آوریتاب ارتقاء و تحلیل امروزه

 متقابـل و زمـانهم از حرکـت حاضـر حال در کهطوریبه .است شدهتبدیل شهری ریزیبرنامه ازجمله اجتماعی و انسانی

هـای تـاریخی و آوری بافتشود پژوهش پیرامـون تـابمی بح  آوریتاب ارتقاء سمت به سوانح مدیریت و پایدار توسعه

فرسوده شهرها راهی است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث طبیعـی، زیـرا زمـان الزم بـرای رفـع مشـکالت و 

 دیـده طبیعـی سـوانح بـه نگـرش در زیادی تغییرات جهان سطح در نیهمچن .دهدشهری می زانیربرنامهکمبودها را به 

 هـابحران مقابـل در آوریتـاب افزایش به پذیریآسیب کاهش صرف بر تمرکز ها ازبیشتر آن دیدگاه کهطوریبه شود؛می

 جوامـع هـایویژگی تقویت دنبال به باید طبیعی کاهش مخاطرات هایبرنامه نگرش، این اساس بر .است پیداکرده تغییر

 ایـن در .اهمیـت زیـادی دارد کـه ... محیطی وابعاد کالبدی، جمعیتی، اقتصادی، نهادی، زیست بینباشند. دراین آور تاب

آوری بافت تاریخی و فرسوده شهر سـمنان اهمیـت برنامـه ریـزان شـهری و داد در تاب نشان تحقیق هاییافته خصوص

( 172/0) و( 209/0)رتیـب بـا اوزان ی بـه تکالبـدیتی و جمع ( و213/0) وزنی با اقتصاد نخبگان به ترتیب بر معیارهای،

ریزی جهـت کـاهش مخـاطرات محیطی، مدیریتی و میزان دسترسـی در برنامـهنقش معیارهای اجتماعی، زیست است و

توجه ویژه به  و بایدهریک از معیارها هم برخی از زیر معیارها بیشتر اهمیت دارد  در .باشد، ششم و هفتم میپنجم چهارم،

خانوارها بیشترین رتبه را آورده که باید نسبت بـه ارتقـاء سـطح در زیر معیار اقتصادی نقش درآمد  کهطوریبهشود  هاآن

مناسب مصالح با توجه بـه  به کیفیت و توجهمصالح رتبه اول را آورده  نوع . در معیار کالبدی،درآمد اهالی بافت توجه شود

بیعـی اشـاره بـه نقـش عیار آگاهی شهروندان نسبت به سوانح طم ریز . در معیار اجتماعی،وقوع حوادث طبیعی اذعان دارد

دهد معیار معابر شهری باالترین امتیاز را آورده ونشان می ریز آموزش شهروندان دارد و در رابطه با معیار میزان دسترسی،

حـوادث غیرمترقبـه تـوان در زمـان بحـران از های حیاتی شهرها تا چه میزان، میریزی دقیق بر روی شریانکه با برنامه

خـانوار از  تراکم از گسل بیشترین اهمیت را دارد و در معیار جمعیتی، فاصله محیطی،خص زیستشا در .کنیمجلوگیری می

هـای اولویت .ریزی کمتر شـودشهر سمنان با برنامه اهمیت باالتری برخوردار است و باید تراکم جمعیتی در بافت فرسوده

بایست ارتقـاء می در بعد اقتصادی و جمعیتی آوری بیشتر،افت فرسوده شهر سمنان برای تابهم در ب برنامه ریزان شهری

ای برای جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و کم کردن میـزان تـراکم سطح درآمد خانوارها و باال بردن پوشش بیمه

م کـردن میـزان طبقـات و دادن های قـدیمی، کـجمعیتی فراهم شود. در بخش کالبدی، اسـتحکام بناهـا، مرمـت خانـه

های مالی برای تعمیر و ساخت ابنیه مقاوم در جهت کاهش مخاطرات طبیعی و همچنین در بخش نهادی آگاهی و مشوق

هـای آموزش ساکنان بافت پیرامون حوادث طبیعی و باال بردن میزان سرمایه اجتماعی و مشارکت دادن سـاکنان در طرح

اندیشـی نجام شود. با توجه به نبود دسترسی مناسب در بافت فرسوده در زمان حوادث چارهمربوط به پیشگیری از بحران ا

ها، تعدد مراکز درمانی، امدادی و فضای باز موردتوجه قرار گیرد و پیرامون مسائل ها و خیاباندر مورد عریض کردن کوچه

ازاین هـم گسـل مـوردنظر باشـد. پـیشهـا و فاصـله از ی مهـار روان آبچگونگ محیطی، توجه به شیب زمین،–زیست 

شده ازجمله تحقیقاتی که توس  مشـاوران بـاغ اندیشـه تحقیقاتی توس  پژوهشگران در مورد بافت فرسوده سمنان انجام

ی و اجتمـاع ی،فرهنگـ وضوح کمبودهای موجود در بافت فرسوده شـهر سـمنان در ابعـاد اقتصـادی،شده بهانجام (1388)

( که 1397بینیم. همچنین پژوهش رمضان زاده )اوت این بخش از شهر با سایر مناطق دیگر را میکالبدی را شاهدیم و تف

شده نیز به نتـایجی انجامیـد کـه نشـان داد فقـر و نبـود درآمـد مسـتمر، عـدم دسترسـی بـه در ناحیه یک سمنان انجام

ایـن ناحیـه اسـت. کیکاووسـی هـم  های مناسب و لزوم بهسازی و بازآفرینی در این منطقه از مشکالت اصـلیزیرساخت
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های شـهر سـمنان در پذیری ساختمانپذیری شهر سمنان در زمان زلزله نقشه آسیب( در مقاله خود پیرامون آسیب1392)

زمان زلزله را مشخص کرد که در این نقشه شاهدیم بناهای موجود در بافت فرسوده سمنان ازنظر کالبدی بیشتر از دیگـر 

های ذکرشـده در تحقیـق حاضـر پیرامـون ض آسیب هستند بافت فرسوده سمنان عالوه بر اولویتمناطق سمنان در معر

باشد که باید در مورد های دیگر هم میهای زیاد در زمینهآوری و تحقیقات صورت گرفته تاکنون، دارای کاستیارتقاء تاب

های الزم برای بهسازی بناهایی که بود مشوقاندیشی شود ازجمله خالی شدن بافت از جمعیت جوان و نآن بررسی و چاره

باشد. ضعف فرهنگی و اقتصادی ساکنان بافت، نبود مراکز درمـانی نسـبت بـه تعـداد جمعیـت، کمبـود مراکـز موجود می

مطـرح  ییشـنهادهایپ آوریتـاببرای نیل به ایـن اهـداف در جهـت ارتقـاء  روتفریحی، سطح درآمد پایین افراد و...ازاین

 شود:می

 محالت بافت زیرساختی هایشبکه روزرسانیو بهتوسعه  -

 در بافت تاریخی و فرسوده برای استفاده درزمان بحران باز و سبز فضای گسترش-

 در جهت رضایت ساکنان بافت خدماتی و رفاهی امکانات افزایش -

 سرمایه و گردشگر جذب منظوربه سنتی مشاغل ایجاد -

 دهتاریخی و فرسو کاهش مخاطرات در بافت و پیشگیری هایراه و خطرات موجود ارزیابی-

 .نهادمردم هایسازماناجتماعی و  هایسرمایهتوجه به -

 ای زمان بحرانو بالاستفاده با شرای  قانونی توس  شهرداری بروقفی  هایزمیناستفاده از -

 

 منابع

آوری زایش تـابتبیین راهبردهای اف( 1399اسماعیل )ت اهلل؛ پورجعفر، محمدرضا؛ صالحی، پور، مرضیه؛ زیاری، کرامیمیابراه لی

-16، صص. 1 شماره، 3ه دور، فصلنامه شهر پایدار، رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن مطالعه موردی: کالبدی در برابر سیالب

1. 

آمـوزش در علـوم ایرانی  تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق، مجله (1387ی، خدیجه؛ اباذری، پروانه )؛ نصیرانهللاحمدی، فضل ا (2

 .175 -185، صص. 1شماره ، 8پزشکی، دوره 

 هـایبافت آوریتـاب میـزان ارزیـابی و نجش( س1397خواهی، محسن )اسدی عزیزآبادی، مهسا؛ زیاری، کرامت اهلل؛ وطن (3

 .111-122ص.ص، 35 یاپیپ، 9شهری، سال  ریزیبرنامه و پژوهش محیطی، نشریه مخاطرات برابر در شهری فرسوده

 ،تهـران شـهری، آوریتابقاء راهبردی ارت ریزیبرنامهتاب آور،  شهر ،باقرشهر (1396) هللحبیب ا فصیحی،و  طاهر ادی،پریز (4

 (تهران شهرداری) تهران شهر ریزیبرنامه و مطالعات مرکز: ناشر

 تأکید با لرزهزمین خطر رابرب در شهری آوریتاب ظرفیت ارزیابی (1398) حاتمی نژاد، حسین ؛رسول صمدزاده، ؛جزایری، الناز (5

 ،4 شـماره ،12دوره محـی ، آمـایش فصـلنامه ،تهـران 12 منطقـه :مـوردی مطالعـه یرسـاختیز کالبدی و اقتصادی بر ابعاد

 .163-198.صص

در برابـر  ای بافـت فرسـوده شـهریپذیری سازهآسیب سنجش( 1396اهلل قلی پور؛ سارا ) نژاد، حسین؛ ابدالی، یعقوب؛یحاتم (6

افیـایی اطالعـات جغر ، فصـلنامهمرکزی کالن شهر اهـواز: بافت فرسوده مطالعه موردی با رویکرد پدافند غیرعاملمخاطرات، 

 .159-172، صص.104شماره ، 26دوره سپهر، 

هـای شـهری در آوری بافتبندی تـابپهنه( 1395حیدرزاده، حمیده؛ بالیست، جهانبخش؛ کریمی، سعید؛ جعفری، حمیدرضا ) (7

هـای نامه پژوهش(، دو فصـلشـهرداری تهـران 12مطالعه موردی: منطقـه ) FAHP استفاده از منطق فازی و برابر زلزله با

 .61-72، صص.14شماره ، 7دوره زیست، محی 

آوری محـالت های کالبدی تـابای شاخصبررسی مقایسه( 1397حیدری سورشجانی، رسول؛ غالمی، یونس؛ سلیمی، زهرا ) (8
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شماره ، 8دوره ، مجله مخاطرات محی  طبیعی، نمونه موردی محالت بافت فرسوده شهر بوشهر بافت فرسوده در مقابل زلزله

 .51-74، صص.19

–لمـی عدو فصـلنامه  شهری قـزوین، در مجموعه آوریتاب هایظرفیت ( سنجش1394داداش پور، هاشم و عادلی، زینب ) (9

 .72-84، صص.8، شماره 4دوره پژوهشی مدیریت بحران،

آوری اجتماعی یابی تاب( تحلیل و ارز1396ی؛ توکلی نیا، جمیله؛ فرزاد بهتاش، محمدرضا؛ خزایی، مصطفی )رضویان، محمدتق (10

، صـص. 4شـماره ، 4 دوره، مدیریت سرمایه اجتماعی، 1396شهر تهران در مواجه با سوانح طبیعی،  12بافت فرسوده منطقه 

612-595. 

آوری و هـوم تـابتبیـین مف (1390) یاووشسـیزکار، اکبـر؛ شـایان، رهپ ؛ عسکری، علی؛محمدرضا یی،رضا ی؛مجتب رفیعیان، (11

 .19-41.صص ،4 شماره ،15دوره فضا، و آمایش ریزیبرنامه ،(CBDMمحور )شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع

ر برابر مخاطرات زلزله بـا آوری کالبدی دارزیابی میزان تاب( 1397زیاری، یوسفعلی؛ عبداهلل زاده ملکی، بهناز؛ بهزادپور، الناز ) (12

، 10دوره ، یهای نـو در جغرافیـای انسـانفصلنامه نگرش، رویکرد دستیابی به مدیریت پایدار )موردمطالعه: منطقه یک تهران(

 .97-112، صص.2شماره 

طرات طبیعـی، تهران در برابر مخا 12آوری منطقه ( ارزیابی تاب1396صادق )ساسان پور، فرزانه؛ آهنگری، نوید؛ حاجی نژاد،  (13
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