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بررسی تجارب کاهش آسیب پذیری شهری در مقابل سوانح
علی حسینی :مربی ،گروه معماری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
فرشیده امیدواری :گروه معماری موسسه آموزش عالی کارون ،اهواز ،ایران
چکیده:
امروزه ،برنامههای کاهش آسیبپذیری به عنوان یکی از مهمترین اسناد کاهنده تلفات و خسارات در مقابل سوانح در مقیاس شهری مطرح هستند .این پژوهش
با رویکرد کمی و به روش تاریخی ،به مطالعه اسنننناد و مدارو مو ود در این زمینه و مو آوری تیربیات دارای اهمیی ایران و هان ،در مقیاس شنننهری پرداخته
ا سی .برر سی فراوانی رویکردهای بکار گرفته شده در تیربیات کاهش آ سیبپذیری برر سی شده ن شان میدهد بی شترین فراوانی را رویکرد تو ه به زیر ساخی ها و
شریانهای حیاتی مانند راهها به خود اخت صاص داده و برنامهریزی کاربری زمین ،مکانیابی و تالش در خدماتر سانی منا سب از این طریق در رتبه دوم فراوانی قرار
دارد .از طرفی عدم تو ه درخور به رویکردهایی نظیر تو ه به ویژگی های غیر کالبدی شهر ،کیفیی شهر و معماری ،ارتقای آموزش و م شارکی شهروندان ،تو ه به
ابعاد رویهای مداخالت شهری ،مدیریی یکپارچه و هماهنگ بحران و نهایتا استفاده از فرصیهای بازسازی در این بررسیها مشهود اسی.
کلید واژه ها :آسیب پذیری شهری ،شریانهای حیاتی ،برنامهریزی کاربری زمین
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مقدمه
امروزه ممکن ا سی رخدادی که در گذ شته به هیچ و ه امکان غافلگیری ب شر و اییاد بحران را ندا شی در کالن شهرها اییاد فا عه کند .یکی از دالیل بزرگتر
شدن این تهدیدات در قیاس با گذ شته ،گ سترش شهرها در نواحی پر خطر سوانح طبیعی ا سی .دلیل دیگر عدم هماهنگی شهرهای کنونی با طبیعی پیرامون و
دسی اندازی به منابو و در نتییه از میان بردن این منابو اسی .باال رفتن تراکم معیتی و ساختمانی ،سازههای ضعیف با ا رای غلط و در نهایب فقر و حاشیهنشینی
و فرسودگی ناشی از آن سایر دالیل عمده باال رفتن آسیب پذیری شهرها در مقابل سوانح طبیعی اسی البته بایستی به این نکته تو ه داشی که قسمی زیادی از این
آسیبپذیری شهرها در اثر برنامهها و طرحهای شهری غیر استاندارد و غیر اصولی رخ داده اسی.
این مسن له خود دلیل اهمیی مطالعه روشهای کاهش آسنیبپذیری شنهری در مقابل سنوانح را به منظور لوگیری یا کاهش خطر و افزایش آمادگی از طرفی
دیگر بیان میکند .در میموع دو د سته پژوهش در گامهای نخ سی برنامه ریزی مقابله با سوانح و ود دا شته با شد .د ستهای با هدف ارزیابی میزان آ سیبپذیری و
د ستهای دیگر با هدف کاهش میزان آ سیبپذ یری صورت پذیرفته ا سی .هدف این پژوهش برر سی و ارائه د سته دوم (پژوهش های با هدف کاهش آ سیب پذیری

شهری) و تحلیل محتوای آنهاسی.
پیشینه پژوهش
همانطور که ذکر شده دو دسته به مطالعه در حوزه آسیب پذیری میپردازند:
د سته نخ ست :پژوهشهایی که به تعیین میزان آ سیبپذیری پرداخته و با بیان شاخصهایی در این حوزه پژوهش را آغاز کردهاند .در تعیین پهنه مورد برر سی
تفاوتهایی میان این پژوهشها و ود دارد که ناشننی از اختالف در مقیاسهای مورد ارزیابی اسننی که از منطقه آغاز و به مقیاس یک پروژه معماری ختم میشننود
همچنین اختالف در برر سی عنا صر اییاد کننده آ سیب پذیری مانند معابر ،ف ضاهای باز ،بافی ،بناهای عمومی و خدماتی ،و یا اختالف در مقاطو زمانی مختلف مورد
بررسی که از پیش از سانحه آغاز و به بازسازی و بازتوانی در این پژوهشها مشهود اسی.
در ادامه و بهمنظور سیو و در منطقه و یا مناطق مورد مطالعه خود ،پژوهشها به دو د سته تق سیم شدهاند :د سته اول به مطالعه میدانی ازطریق م شاهده و
مصنناحبه و تدوین پرسننشنننامههای مختلف در منطقه پرداخته و از این طریق میزان و ود هر شنناخص را در منطقه سنننییدهاند و دسننته دوم ازطریق اسننتفاده از
دیتابیسها و اطالعات مو ود در سی ستمهای سنیش از راه دور مانند عکس های هوایی در گوگل و یا سازمان نق شه برداری و بکارگیری آمارهای ا ستنتاج شده به
محاسبه میزان و ود هر شاخص در منطقه پرداختهاند.
در مرحله بعد و در شننیوه بررسننی دادهها و اطالعات ،در ابتدا پژوهشها با اسننتفاده فرضننیه نویسننی مبانی نظری خود را در قبال شنناخصها بیان ،و ازطریق
سناریونوی سی در شدتها و مراحل مختلف زلزله و به کار بردن روشهای امتیاز دهی به شاخصها نظیر تدوین پر س شنامه ،روش دلفی ،منطق فازی ،روش،AHP
ماتریس مقای سهای دو متغیره به امتیاز دهی شاخصها بهمنظور تلفیق آنها با یکدیگر پرداختهاند و بهمنظور تلفیق و تحلیل دادهها ،پژوهشها به دو د سته تق سیم
شننندهاند :تحقیقاتی که با اسنننتفاده از رایانه و نرمافزارهایی نظیر  GISو  EXCELبه مدل سنننازی و تحلیل پرداختهاند و دسنننتهای دیگر که از تکنیکهای تحلیلی
دادههای غیر رایانه ای ،نظیر  SWOTبهمنظور تعیین میزان آسیبپذیری بهره بردهاند .در مرحله پایانی و بهمنظور تعیین کمی میزان آسیبپذیری ،پژوهشها سعی
در تبدیل میزان آ سیبپذیریهای بد سی آمده به عدد و کمی کردن این میزان دا شتهاند .به عنوان نمونه میتوان به این روند که در یک پژوهش اتفاق افتاده ا شاره
نمود« :مرحلهبندی ارزیابی آ سیب پذیری به سه مرحله ارزیابی همیواری عنا صر ساختار کالبدی ،ارزیابی ترکیب عنا صر ساختار کالبدی و توالی مراحل وقوع زلزله،
ارزیابی ترکیبهای عناصننر فرم شننهر( بافی ،سنناخی ،موقعیی) و دادن نمره در چهار رده به آسننیبپذیری هریک از این عناصننر در چرخه مدیریی بحران همچنین
ارزیابی میزان آ سیبپذیری شهری در مقاطو مختلف و تبدیل آن به اعداد کمیای در شاخ صی خاص و در آ سیبپذیری کلی شهر» .در نهایی این پژوهشها اعداد
کمی را توصیفی کرده و از این طریق به بیان خوبی از میزان آسیبپذیری دسی یافته اند.
دسته دوم :پژوهشهایی که بهمنظور برنامهریزی و کاهش آسیبپذیری شهری آغاز شدهاند ،در کنار تعیین میزان آسیبپذیری شهر از طریق روشهای ذکر شده
در باال به تعیین اولویی در عوامل آسیبپذیر پرداخته و در ادامه راهکارهای تدوین برنامهها و ا رایی کردن آنها در مقیاس مورد نظر خود را بیان کردهاند .برخی به
ا ستفاده از پتان سیلهای دولتی در این زمینه تأکید نمودهاند و برخی دیگر ا ستفاده از پتان سیلهای ا تماعی و برخورداری از م شارکی و مقبولیی مردمی را دلیلی بر
ا رایی شنندن برنامهها و طرحهای خود دانسننتهاند .در نهایی برخی از این پژوهشها عملکرد خود را پس از ا را ارزیابی نموده اند به عبارتی دیگر بهصننورت میدد
میزان آ سیبپذیری شهری را پس از ا رای برنامه و طرحهای خود ،برر سی کرده ،تحلیل و تف سیر امو بر دادهها نهاده و برای ر سیدن به چارچوب مفهومی تالش
کردهاند .در ادامه از میان انبوهی از تیارب صورت گرفته در این زمینه ،اهم این تیارب و مطالعات در ایران و هان ارائه میشود:

بحث و یافتهها
برنامههای تخفیف خطر لرزهای در نواحی شهری نمونۀ موردی Palmi
بر اساس مطالعات  ،)2002( Graziaبرنامه تخفیف خطر در بخش  pilleاز توابو شهر  Palmiواقو در استان  ،Reggio Calabriaیکی بزرگترین مراکز شهری
در منطقۀ نوبی ایتالیا (منطقۀ مدیترانهای) ،در سال  2002تدوین شدها سی .نبههایی که در بخش  pilleبرای برنامههای تخفیف خطر درنظر گرفته شدها سی،
شامل تفکراتی در رابطه با ساختمانسازی ،ویژگیهای محیطی ،و در نهایی ویژگیهای اقتصادی-ا تماعی میباشد.
مسایل باالبرندۀ آسیبپذیری شهری در این بخش ،که برنامهها به آن تو ه داشتهاند شامل موارد زیر اسی:
▪
▪
▪
▪

فرسودگی و تنزل ساختمانها که با مداخلههای غیرمس والنه بناها را غیرعملکردیتر و آسیبپذیرتر کرده
سیستم دسترسی نامناسب ،فرسودگی شریانهای حیاتی و کوچکبودن برای رفو نیازهای دید
فرسودگی ا تماعی-اقتصادی ،ساختمانهای بدون کاربری ،فقدان میدان ،فضاهای سبز ،پارو و باغ
مداخلههای غیرمس والنه در بناها و فضاهای عمومی که باعث شده خدماتدهی راهها ضعیف شود و آسیبپذیری باال رود
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و در نهایی بالکن خانهها و بناهای  4یا  5طبقهای که آسیبپذیری را بیشتر مینماید.
در حالی کلی آسیب پذیری این منطقه به دو دلیل عمدۀ بناهای نامتیانس و نامطلوب و فقدان فضاهای باز عمومی برای مصارف اورژانسی اسی.

اهداف پروژۀ افزایش ایمنی لرزهای در بخش :pille
▪
▪
▪
▪

بهترکردن کیفیی ساختمانسازی و شرایط زندگی شهروندان
نوسازی سیستم شهری ازطریق مداخله برای بازگرداندن کارایی اصلی بناها و فضاهای باز عمومی
ترویج یک راهحل مطلوب برای نوسازی ساختمانها و نبههای اقتصادی -ا تماعی با تو ه به رفتارهای فرهنگی و آسایش ا تماعی
باالبردن دانش در مورد پایداری ،ایمنی لرزهای ،و نوسازی شهری ازطریق مشارکی مردم در تصمیمگیری می باشد

مداخلۀ معماری و سازه برای نوسازی ساختمانها و آنچه که برای ایمنی نیاز دارند ،در این طرحها تحت موارد زیر اتفاق میافتد:
▪
▪
▪

تعویض بخشی از سازه و تخریب بخشهای آسیبپذیر
حذف بخشهای فرسوده از نمای بناها (نقاشیها ،اندودها ،درب و پنیرههای بیرونی ،قسمیهای تزئینی مانند ستونچههای باریک ،سقفهای
احاطهکنندۀ بنا ،و کتیبهها)
ازبینبردن زواید سقف و تعویض سفالها و لولههای درون آن

همچنین در نوسازی فضاهای عمومی ،بایستی اقداماتی نظیر اقدامات زیر صورت گیرد:
▪
▪
▪

بخشهای نامطلوب ساختمانها و فضاهای عمومی تخریب شود
به میدان های شهری با تو ه به رفتارهای فرهنگی محلی تو ه شود
و بازسازی مسیرهای آسیبدیده و فرسوده صورت گیرد

برنامه ریزی و طراحی شهری برای کاهش خطر زلزله در اکلند کالیفرنیا
با تو ه به نتایج به دسی آمده حاصل از مطالعات  )1981( R.Wolfe and Heikkalaدر بررسی میزان آسیبپذیری بایستی به اثرات ثانویه و حتی ثالث آنها
نیز تو ه کرد .اثرات ثانویه ازبینرفتن سیستمهای شهری ،میتواند بسیار خطرناوتر از اثرات مستقیم آنها باشد .مثالً آتشسوزی درصورت نبود سیستم اطفاءحریق،
ب سیار خطرناوتر از زلزله برای یک شهر ا سی .شریانهای حیاتی و سی ستمهای شبکهای به دلیل اینکه شبکهای عمل میکنند ،حتی اگر بخش کوچکی از آنها
تخریب شود عملکرد کل سیستم متوقف میشود.

در این برنامه مقرر شد حداقل این پارامترها موردتوجه قرار گیرد:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

برنامهریزی کاربری زمین
گردش و دسترسی
خانهسازی
مرمی و نگهداری
فضاهای باز و ایمنی لرزهای
تو ه به آلودگی صوتی
اییاد بزرگراههای خوشمنظر و ایمن
ا رای حداقل معیارهای لرزهای و تعریف و ارزیابی سوانح لرزهای مانند استعداد صفحهها برای گسیختگی در برابر تکانهای زمین ،شکسی زمین و یا
تأثیرات ثانویه مانند موجهای سونامی ،گلرود و زمین لغزش

ازطرفی به دلیل فرآیندی بودن رویکرد برنامه و اصالحپذیربودن آن ،پس از مدتی در سال  ،1980معیارهای
▪
▪
▪

ایمنی لرزهای
برنامهریزی انمایی و مکانیابی
تو ه به تنوع و تراکمهای توسعهای نیز به پارامترهای حداقلی اضافه شد

چهار دستۀ شاخصِ بررسی میزان تخریبهای احتمالی وجود دارد:
▪
▪
▪

ساخی مصنوع شهر
ویژگیهای منحصربفرد شهری
فعالییها و مراکز فعالییها

مقاطع زمانی مورد ا ستفاده ف صلی یا موقت .پس از برر سی این شاخصها مرحلۀ نهایی برنامه ،سیا سیگذاری و برنامهریزی ا سی ،که تالش میکند
مانو رخدادن خطرات دید و حذف قبلیها شود .سیاسیهای برنامه بهدنبال ازبینبردن از هم گسیختگی اطالعات و یکپارچه سازی آن اسی ،و بر شناسایی سوانح،
زیرساخیهای اصلی و ساختمانهای دور از گسل و ا رای کدهای ساختمانی برای ساختمانهای نوساز و قدیمی تأکید مینماید.
آسیبپذیری در مقیاس شهری در هر دو مقیاس ماکرو و میکرو تصور میشود .تمرکز برنامه میتواند به مناطق ،کلیی شهر و یا بخشهای شهر تقسیم شود .برخی از
مواردی که در این دو مقیاس با آنها تو ه شده در زیر آمده اسی:
▪ تشخیص تحلیلهای ماکرو ازطریق شناخی الگوهای آن در موارد زیر خالصه میشود
▪ الگوی تراکم و کاربری زمین
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▪ گرههای محلی و نقاط کانونی
▪ مراکز و زیرمراکز فعالییهای شهری
▪ خطوط و دسترسیها ،ارتباطات ،حملونقل
▪ سیستم پاسخگویی
▪ نقاط خوشهها و دستهها و تمرکزها
▪ و مس لۀ ترافیک
همچنین مقیاس میکرو در شهر در حالی کلی شامل ،محالت و همسایگیهای مسکونی به همراه تسهیالت آن مانند مدارس یا بناهای پرورشی و میتموهای تیاری
میشود.

برخی از توصیهها در فرایند برنامهریزی با هدف کاهش آسیبپذیری از این قرارند:
▪

▪

در ابتدا طراحان شهری بای ستی با تو ه به تعاریف آ سیبپذیری که تاکنون بیان شده ،مانند تعاریف زمین شناختی ،انواع کاربریهای زمین ،تراکمها و
کثرت معیی ،فرمهای سازهای ،عمر سازهها ،م صالح ،اندازۀ سازهها ،فرم کلی ویژۀ آنها (پیکرهبندی سازهها) ،راهها و د ستر سی به سرویسها ،ریخی
کلی شهر ،الگوهای فعالیی ،زمان استفاده اهمیی فصلی آنها ،به بررسی این موارد پرداخته
و در نهایی باتو ه به بزرگای حادثه ،امکان تو سعه در برنامههای کاهش خطر شهری را برر سی کنند .ا ستفاده از رایانه در کنار تعداد زیادی سناریو به
همراه استفاده از مهارتهای مختلف مداخله و کاهش خطر ،هوشمندسازی برنامه را بهدنبال خواهدداشی.

طراحیشهری و برنامهریزی در مناطق مستعد زلزله نمونۀ موردی رشت شمال ایران
بر ا ساس مطالعات  )1998( Bahrainyبای ستی باالرفتن امنیی و ایمنی شهری ،بهعنوان یک هدف ا صلی در طراحی شهری بهکار گرفته شود .تحلیل لرزهای و
ایستادگی و سختی نس خاو ،بهتنهایی نمیتواند ایمنی اییاد نماید همچنان که تمهیدات سازهای نیز بهتنهایی قادر نیسی .این طراحی شهری اسی که میتواند
میان این دو ارتباط برقرار کرده و قادر اسی کاهش آسیب پذیری اییاد نماید که گاهاً به خاطر خأل میان ت وری و عمل ضعیف شده و نادیده انگاشته میشود.
در این مطالعه  5مقیاس مختلف مورد بررسی قرار گرفته و سه ابزار سیاسی ،طرح و برنامهها برای آن بیان می شود .این  5مقیاس عبارتند از :منطقهای ،کالن شهر یا
مادرشهرها ،شهر ،بخش ،پروژه (مقیاس معماری)
از دو مقیاس نخ سی بدلیل آنکه فراتر از مو ضوع تحقیق ه ستند صرفنظر شده و به مقیاس سوم یعنی شهر پرداخته می شود :طرحها در مقیاس شهری ممکن
اسی فقط در راستای سیستم لرزهای نباشد و اهداف دیگری هم داشته باشند .معیارهای کلی که در این مقیاس میتواند درنظر گرفته شود ،از قرار زیر اسی:
▪ کاربری زمین
▪ شریانهای حیاتی
▪ شبکۀ دسترسیها
▪ فرم شهری
نقش برنامهریزی کاربری شننهری بهعنوان ابزاری ،برای کاهش آسننیبپذیری لرزهای ،مکانیابی ،اندازه ،تراکم ،شنندت ،و نوع دسننترسننیها میباشنند و نیز باید از
ترسیمات گرافیکی و نمودارها نیز استفاده شود که گویایی مطلب را بیشتر مینماید.
برنامهریزی و طراحی در مقیاس بخشها ،کوچکتر و ملموستر ا سی .مناطقی از شهر مانند ه ستههای شهر ،بخشهای تاریخی ،کوههای پر شیب و مناطقی از
شهر که پرخطر ه ستند ،فاکتورهایی مثل ساختمانهای قدیمی و فر سوده ،م صالح نامنا سب ،لولههای غیرا ستاندارد گاز ،معابر ضعیف و باریک ،خانههای با کیفیی
پائین مصالح و سازه ،باعث آسیبپذیری اولیه و اییاد اثرات ثانویه میشود .در این مقیاس میتوان اقدامات زیر را انیام داد:
▪ بهبود سازهها
▪ دسترسیهای دید
▪ آسایش اورژانسی
▪ ویرانکردن سازههای ضعیف
▪ فراهمآوردن فضاهای باز
طراحی در مقیاس یک پروژه مخصوصاً درمناطق شهری ،که هم ازنظر ساختمانی و هم ازنظر انسانی پرتراکم هستند ،کار دشواری اسی.
▪ اطالعات لرزهای
▪ خصوصیات بستر زمین
▪ اطالعات کاربری زمین و نقشههایش
▪ فضاهای باز عمومی
▪ شبکههای دسترسی
▪ معیارهای ساختمان
▪ زیرساخیهای اطالعاتی و نقشهها
▪ زیرساخیهای سیستم مدیریی بحران ،از ملۀ عوامل دخیل در این مورد اسی
بهعنوانمثال در شهر ر شی سازههای فر سوده ،نبود کنترل بر ساخی و سازها ،باالبودن تراکم ساختمانی و ...معابر ضعیف ،سازههای چوبی و لولههای گاز و
باالبودن احتمال لرزهای و روانگرایی ،آسیبپذیری را باال برده اسی.
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برخی از پیشنهاداتی که هی بهبود مرکز شهر رشی ارائه شده و بایستی رعایی شود شامل موارد زیر اسی:
▪ تأمین دسترسی به فضاهای عمومی
▪ تقویی دیوارهای فضاهای عمومی و معابر
▪ تعریف استفاده از فضاهای عمومی در زمان زلزله
▪ فراهمکردن فضاهای باز مساوی
▪ عقبنشینی دارههای معابر باریک
▪ ازمیانبردن سازهها و رفتارهای آسیبپذیر
▪ تعریضها و حذف بخشهایی از بازار برای باالبردن تعداد و وسعی فضاهای باز
▪ محکمکردن دارهها ازطریق تیرها و ستونهای بتنی و اییاد میلگردهای کششی در آنها
▪ پلکانیکردن دارههای چندطبقه بهسمی داخل که فضاهای باز خصوصی را نیز اییاد میکند
▪ تعمیر و بهسازی کنسولهای آسیبزا
▪ بهسازی پارتیشنها با اتصال آنها بهصورت عمودی و افقی با سازۀ اصلی
▪ تو ه به دودکشها و بخاریها و سایر عناصر غیرسازهای مانند کولر ،تابلوها و استفاده از مصالح سبک برای آنها ،زدودن و تقویی عناصر غیرسازهای در
فضاهای عمومی و دسترسیها
▪ فراهمکردن زیرساخیهای مدیریی بحران بهصورت مساوی و مکانیابی درسی آنها

الزم به ذکر است که این پیشنهادات در قالب پالن دوبعدی و پرسپکتیوهای سهبعدی ارائه شود.
زلزلۀ  1985مکزیکوسیتی ،مکزیک برگرفته از( k.jhaو  2010 ،barensteinو :)2007 UN-HABITAT
مکزیک یکی از لرزه خیزترین مناطق دنیاسی و بر روی تقاطو  5صفحه اصلی زمین شناختی قرار دارد که دقیق ًا در مرکز این کشور قرار دارند ،قسمتی از شهر
بر روی خاو رسی مرطوب قرار دارد که فرونشسی بیش از  40سانتیمتر در یک سال را ،در برخی از مناطق بهو ود آورده اسی .در مناطقی که نشسی دارند ،سازۀ
ساختمانها در خطر اسی و درنتییه آسیبپذیری در اثر تکانهای لرزهای باال اسی ازطرفی تراکم باالی مرکز شهر این در کنار اینکه فرسودگی باال ،آسیبپذیری را
چندین برابر میکند.
در اثر فقدان کدهای ساختمانی که عمل نکردن به آنها باعث باالرفتن هزینۀ بازسازی می شود ،در زلزله  1985مکزیکوسیتی آپارتمانهای بسیاری نابود شدند.
در این شهر دو نوع آپارتمان و ود داشته اسی ،یکی آپارتمانهای معمولی که هزاران خانواده را در خود ای داده و دیگری آپارتمانهای کوچکتری که دولی برای
اقشار کمدرآمد در سالهای  1950تا  1960با مصالح ارزان ساخته اسی که سازههای بزرگ و حییم آنها ،آسیبپذیری بیشتر خانهها را اییاد نموده و باعث مرگ
هزاران نفر و بر ایگذا شتن هزاران بیخانمان شد .پیش از زلزله دولی مرکزی مکزیک تیمی برای بهبود خانهها و اق شار کمدرآمد تأ سیس کرده بود ،همین امر پس
از سانحه فرصتی شد ،برای بهبود کیفیی آنچه خراب شده بود .این بازسازی بهدلیل ا راشدن در یک محیط پرتراکم و مرکزی شهری ،از خیلی از بازسازیهای در
این مقیاس متفاوت اسی.
در خالل برنامه بازسازی ،بیشتر به قشر متوسط ،ازطریق برنامه و تسهیالت کمک شد تا قشر فقیر پائین شهری ،و همین امر باعث ناعدالتیای شد که پیش از
این هم در این شهر و همۀ شهرهای آسیبپذیر و ود داشی .در فرآیند بازسازی پس از سانحه ،ساخی نزدیک به  7000خانه را گروههای غیردولتی انیام میدادند.

واحدهای همسایگی در هائیتی -واحدهای جدید برای مداخله
بر ا ساس مطالعات  ،)2010( Brownخ سارتهای هائیتی در اثر زلزله ب سیار سنگین بود ،بهعنوانمثال درۀ  pintedدر  port-au-princeکه یکی از مهمترین
واحدهای همسایگی اسی ،در اثر زلزلۀ  2010به شدت آسیب دیدهاسی .دو -سوم از  1000خانواری که در این منطقه زندگی میکردند ،بیخانمان شدند .این به این
دلیل بود که بهصورت کلی این منطقه زیرساخیهای متمرکز دارد که پاسخ سریو را در هنگام سانحه غیرممکن میسازد.
پیش از سانحه ،درۀ  PINTEDیک سکونتگاه غیررسمی با خانهها و زیرساخیهای غیرمقاوم و برنامهریزی ضعیف بود که تأثیرات زلزله را تشدید نمودCHF 1 .
بر روی ا تماع کار کرد تا هم سایگی و باز سازی شان را به سمی مقاومتر شدن و سالمتر شدن محل زندگی شان پیش برد این سازمان ازطریق برنامهریزی توان سی با
بهکارگیری برنامههای صرفه ویی در ف ضا مانند  ،two-story sheltersزمین بی شتری را فراهم آورد ،امعه نیز در برخی از موارد ق سمتی از زمینهای خود را برای
انمایی زیرساخیها بخشید.
یکی دیگر از اقدامات برنامهریزی ،مالکیی زمین و اییاد تیارت ا ارهای در منطقه بود .فقط40درصننند از مالکین هائیتی در پیش از زلزله ،دارای سنننند بودند.
دسیاندرکاران برای کنارآمدن با این وضعیی ،خانواده ها و وامو آشنا را در کنار یکدیگر قرار دادند و برای داشتن سرپناه میبایسی مالکین زمین ،گواهی میآوردند.
همچنین برخی و ود داشتند که مالک نبودند ولی بیخانمان شده بودند (ا ارهنشینها) ،دسیاندرکاران برای حل این مشکل ،یک سرپناه اضافی در زمین مالکی که
ر ضایی میداد شخص دیگری از خوی شاوندانش در آن زندگی کند ،می ساخی ،به شرط ا ارۀ میانی  2ساله و پس از آن صاحب میتواند آن را از خوی شاوندش ا اره
بگیرد.
کاهش خطر سانحه دو نبۀ کالبدی و ان سانی دارد .در این ناحیه سرپناههایی مقاوم و پایا با ا ستفاده از طرحی نو و دارای دو طبقه ا سکلی فلزی ،ساخته شد
که بهعنوان هستۀ خانههای آینده مورد استفاده قرار میگیرند .همچنین نفوذپذیریها نیز بهتر شده بود .ازطرفی دسترسی نامطلوبی که در زمان سیل و زلزله تعداد

.۱
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باالیی قربانی گرفی ،نیز از میان رفی .دسیاندرکاران تصمیم گرفتند تا در زمینههایی مانند سرپناهها ،بازتوانی در مقابل سانحه ،کاهش خطر ،برداشی آوارها ،نظافی
و آب ،سالمی ،معیشی و محافظی از اقشار آسیبپذیر ،با متد دیدی ،با همسایگیها بهصورت یک واحد برخوردکند.
نکات زلزلههای هندوستان
این نمونۀ م شابه روی مورد خا صی در هند تمرکز ندا شته و نتییه ای از تیربیات باز سازی چند سالۀ هندو ستان ا سی که تو سط ( )2009 ،Luthraتدوین و در
قالب دورۀ آموزشی کوتاهمدت ارائه شده اسی که به برخی از مواردی که به منظور کاهش آسیبپذیری در مدیریی بحران در مناطق زلزلهزده بایستی درنظر گرفی:
تو ه دارد:
▪ برای کاهش خطر ،به دیتابیسهای پراکنده و از هم دا نیاز ا سی .در زمینههای نظیر کاربری زمین ،ادهها ،ترافیک ،زیر ساخیها و ...همچنین معموالً
دادهها بهصورت مستقل در سازمانها و وددارد ،ولی نه بهمنظور مدیریی بحران.
و کاهش خطر در سانحه ضروری ا سی و پیش از آن بای ستی
ی سری ِ
▪ و ود دادههای دیییتال (پایش ،دید زدن و مدیریی) برای اییاد زمینۀ ت صمیم گیر ِ
در دسترس باشد.
▪ کار روی آمادگی برای سوانح در شهرهای بزرگ شانس کمتری برای موفقیی دارد .آ سیبپذیری آنها زیاد و برنامههای کاهش خطر برای آنها احتمال
شکسیخوردگی باالیی دارد.
▪ د ستر سی به مناطق آ سیبدیده در غیاب نق شههای با زئیات بههمراه نق شۀ انمایی سازهها ،سخی ا سی ،بنابراین این نق شهها بای ستی از پیش تعیین
شوند.
▪ ریز حوزهبندی و ارزیابی آسیبپذیری برای برنامههای مدیریی بحران ضروری اسی( .حوزهبندی لرزهای)
▪ آمادهکردن برنامۀ دسترسی و کاملکردن آن با الگوهای ترافیک مو ود شبکۀ خیابانها و پلهای مو ود اهمیی دارد.
▪ تو ه به انمایی کمخطر زیرساخیها و خدمات مانند مدارس ،بیمارستانها ،آتشنشانی ،پلیس و ایستگاههای برق و غیره مهم اسی.
▪ الزم اسی از فرصیهای نوسازی شهری در هنگام سانحه برای زیرساخیها مانند تعریض خیابانها ،تأسیس ایستگاههای آتشنشانی و غیره استفاده شود.
▪ خالی گذاشتن فضاهای باز زیاد در طرح امو برای بازتوانی بسیار اهمیی دارد.
▪ باید از ایمنی در سازههای بلند و حساسکردن سازۀ ساختمانها مطم ن شد.
▪ الزم اسی تیمی از برنامهریزها ،معماران ،مهندسین ،دانشمندان ،انسانهای فنی ،سیاسیمداران و مس ولین را متحد کرد.
▪ باید از نقش گروههای غیردولتی آگاه شد.
▪ و تهیۀ نقشههای ضروری نظیر :کاربری زمین ،شبکۀ راهها ،شبکۀ زیرساختی ،گسترش امکانات ،مدیریی بحران اهمیی بسیار دارد.

زلزلۀ  2001گجرات ،هند
بر اساس مطالعات  ،)2010( K.jha and Barensteinدو مرحله برنامهریزی ،با هدف ابیایی شهر بهاج Bhuj city 1بعد از زلزله در طرح بازسازی شهر و
رو ستا درنظر گرفته شد .باز سازی خانهها ا صوالً مالکمحور بود و دولی نقش ت سهیلگر را دا شی که زمین و زیر ساخی اییاد مینمود .در چهار منطقۀ شهری مانند
بهاج ،دولی ،برنامهریزی کاربری زمین و برنامهریزی کالبدی را برعهده داشننی .این برنامهها در مقیاس بزرگ و ماکرو تدوین شنند .در«بافی تاریخی» شننهر بهاج و دو
شهر دیگر ،برنامۀ تعدیل دوبارۀ زمین بهعنوان برنامهریزی شهری تدوین گردید که در اهایی که خانهها ویران شدهبود ،هم سایگیها دوباره طراحی شد و راههای
وسیوتر و ایمنتر و فرمهای خانه ،ایمنتر ساختهشد.

نقشه  :1طرح بازسازی تاریخی گیرات هند ،ماخذ)2010 ،K.jha and Barenstein( :

نق شۀ سمی چپ طرح هم سایگیها را در بافی قدیم شهر بهاج پیش از تعدیل دوباره زمین ن شان میدهد .راههای ضعیف با انتهاهای مرده و تنگه ،در اثر وقوع
زلزله ساختمانهای کمی باقی مانده ،آوار خانهها در راهها ریختهبود که باعث لوگیری از فرار مردم شده و امداد را به تأخیر انداخی .در تصویر سمی راسی ما طرح
همان هم سایگی را میبینیم پس از تعدیل زمین ،که راهها و سیوتر ،دارای امتداد و ایمنتر شدهاند .همزمان که طرح تف صیلی باز سازی آماده می شد ،دولتمردان 3
سایی را برای ابیایی آماده میکردند  .این برنامه تقریباً بهطورکامل مقاومی در برابر بهترکردن بافی تاریخی را ازبین برد و  4000صاحب خانه را به سایی دید
منتقل کرد.

1. Bhuj city

۶
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پیشنهاداتی برای کاهش آسیبپذیری شهری ازطریق طراحی شهری بر اساس مطالعات حبیب ()1371
بهترین روش برای دسییابی به حداکثر امنیی در برابر زلزله عمل ازطریق برنامههای مو ود توسعۀ کالبدی و حفاظی اسی که بهواسطۀ استراتژیهای مرحلهای
در مورد پروژههای اری و پروژه های بهسننازی عمومی و ...به اهداف تأمین امنیی دسننی می یابد .این امر نیازمند تحلیل و ارزیابی دقیق از وضننعیی کالبدی مو ود
شهرها و تعیین میزان آسیبپذیری آنها از نبههای مختلف اسی.
در مرحلۀ بعد ،میتوان بخشهای آ سیبپذیر سی ستم امدادر سانی را در طول برنامههای عمومی بهبود بخ شید برخی از این سیا سیهای بهبوددهنده در زیر بیان
میشود:
▪ بازرسی از همۀ سازههای مهم و حیاتی و رفو آسیبپذیری،
▪ برآورد زیانهای غیرسازهای یا آمادهکردن آنها با طرحهای حفاظتی،
▪ تعیین تیهیزات الزم برای فعالییهای ایمنیبخش بهنحوی که تمام شهر را زیر پوشش قراردهد،
▪ راهسازی و تعریض معابر بهنحوی که بتوان به هدف کاهش آسیبپذیری در آنها دسی یافی،
▪ انتخاب محل برای پاروها با کاربریهای عمومی و پرتراکم،
▪ تخریب بناهای خطرناو و کاربریهای آسیبپذیر.
به ای پرداخی غرامی به مالکین می توان حق انتقال همراه با تو سعه را پی شنهاد کرد و با و ضو قوانین هی لوگیری از ساخیو ساز در ارا ضی خطرناو و
محدودۀ حریم گسلها و با تدوین مقررات معماری و شهرسازی خاص در مورد تراکمهای ساختمانی ،نماهای خار ی ،دیوارهای حایل ،تابلوها و کتیبهها ،و همچنین
تعدیل و مقررات منطقهبندی و برنامههای خاص موضوعی به کاهش خطر کمک کرد .از طرفی تدارو تیمهای رسمی و یا غیررسمی در ارتباط با وقوع سوانح و انیام
مطالعه و تحقیق در ابعاد فا عه ،تضمینکنندۀ این نکته اسی که در زمان وقوع سانحه ،واکنش سریو و مؤثر و هماهنگشدهای در این رابطه صورت خواهدگرفی.
آموزش نیز بایسننتی مورد اهمیی قرار گیرد و شننامل تمرینات ،بازدید تسننهیالت زیربنایی همراه با دسننتورالعملهایی هی انیام عملیات ایمنیبخش و ترمیمی و
مقاومکننده ،و اتخاذ کد ها و ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی ،و ارائۀ معیارها و ضوابط مورد نیاز برای مقاوم ساختن سکونتگاهها در برابر خطرات ناشی از زلزله
میباشد.

نتایج حاصل از مطالعات امینی و دیگران ()1389
در این مقاله با عنوان نمونهای از یک فرآیند برنامهریزی کاربری اراضنننی ،به بیان عوامل مهم و تأثیرگذار در برنامهریزی و ا رای با هدف کاهش آسنننیبپذیری
پرداخته شده اسی و در ادامه زئیات تدوین آن در کنار مزایا ،هی تو یه ا را در مقیاس شهری در دول  1بیان میشود.

نتایج حاصل از مطالعات زبردست و محمدی ()1384
برای شناخی و توصیف ویژگیهای منطقه و آغاز طراحیشهری با هدف کاهش آسیبپذیری ،به موارد زیر تو ه نموده اسی:
▪ ارتفاع
▪ شیب
▪ تراکم معیتی و مقایسۀ آن با سایر مناطق
▪ توزیو معیتی در خود منطقه
▪ میزان فضای سبز
▪ مساحی بخش ساختهشده
▪ تعداد طبقات ساختمانهای مسکونی
▪ و عمر ساختمانهای مسکونی

جمع بندی
داده های استخراج شده بر اساس مطالعات بررسی شده و به صورت ا مالی به شرح دول  1می باشند.
دول  1مو یندی تیربیات هانی
منبع

درسهای آموخته شده

روشهای کاهش آسیبپذیری
اهداف :باالبردن کیفیی ساختمانها و شرایط زندگی نو سازی سی ستمهای شهری،

2002 ،Grazia De Paoli

تدوین و ترویج راهحلی مطلوب برای نو سازی ساختمانها و نبههای اقت صادی و در
نهایی باالبردن دانش در مورد پایداری

ویژگیهای مثبی برنامه:
تو ه به نوسازی سیستمهای شهری،
سیو و برای تکنولوی بهتر خانه سازی و سعی در ترویج آن،

ویژگیهای مورد توجه :ساختمانها ،محیطی و اقتصادی و ا تماعی.

باال بردن دانش عمومی در مورد پایداری ازطریق آموزش،

سایر:
فر سودگی در ساختمان ها در اثر مداخالت ،سی ستم د ستر سی ،شریانهای حیاتی،
ا تماعی اقتصنننادی ،کوچک بودن زیرسننناخیها و وابگو نیودن به زندگی امروزی،

۷

مورد مطالعه قراردادن سایر نبههای محیطی ،اقت صادی و ا تماعی در
بازسازی،
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خالی بودن بسننیاری از سنناختمانها و برخی از ویژگیهای معماری بناها مانند و ود

مشننخص کردن دو عامل اصننلی آسننیبپذیری در منطقه و چندین عامل

تراس و یا ارتفاع زیاد آن ها.

فرعی و مورد تو ه ویژِ قرار دادن این دو عا مل اصنننلی در طرح های
نوسازی،

طرحهای نوسازی :دو بخش مداخله در معماری و سازه ی بناها و مداخله و نوسازی
ف ضاهای عمومی مانند تو ه به بخشهای نامطلوب ساختمانها و ف ضاهای عمومی و
میدان شهری درکنار بازسازی مسیرهای آسیب دیده و فرسوده.

ویزگیهای منفی:
چون معیارهای انتخابیاش امعیی کافی را ندارد ،نتوانسننته به درسننتی
میزان آسیبپذیری را درو کند.
ویژگیهای مثبت
تو ه به فرآیندی بودن طراحی شننهری و ضننرورت هدایی این فرآیند تا
رسیدن به هدف و انعطاف پذیری آن،
تو ه به نظارت و پیگیری مستمر مس ولین،
تو ه به سیستمهای حیاتی ،هماهنگی میان ذی نفعان ،عدم تاخیر،

رویکرد برنامه :به صراحی اعالم میکند که به دنبال اییاد و ه ت شابه ازطریق ا رای
فرآیندی برنامه اسی.

تقسنننیم ب ندی شننناخص های آسننن یب پذیری و بخش های تخریبی به

ا هداف مورد تاک ید :فراهم کردن پیگیری و کنترل مداوم دولتمردان و مسننن ولین،

 R. Wolfeﻭ G. Heikkal

تو ه به هزینههای طرح و کارایی و وضوح آن،

چهاردسته مو ب دستهبندی بهتر و باالبردن تسلط بر موضوع،

ترمیم و بازگردانی سی ستمهای حیاتی و در نهایی اییاد هماهنگی میان ذی نفعان و

ب یان پارامتر هایی به عنوان حدا قل ا هداف که در پی دسنننی یابی به

دسننی اندر کاران ،نداشننتن تاخیر در ا را ،باالبردن ایمنی عمومی شننهری ،هزینه بر

آنهاسننی مانند کاربری زمین ،فضنناهای باز و ایمنی ،و ویژگیهای زمین

نبودن و کارایی و وضوح

شناختی و اضافه کردن پارامترهایی دیگر در طول فرآیند،

پارامترهای حداقلی :برنامه کاربری زمین ،فضننناهای باز و ایمنی لرزهای در آن ،و

مرحلهبندی برنامه و پیش تعریف آن ازشناخی سانحه ،پهنهبندی مناطق،

ویژگی های زمین شنننناختی ،در طول فرآیند بر ایمنی لرزهای تاکید نموده و تنوع و

مطالعه زیرساخیها سازهها ،و در نهایی برنامهریزی برای آینده،

تراکم توسعههای آتی را در کنار انمایی و مکان یابی پروژهها در نظر گرفی.
پیش تعریف فرآی ند بر نا مهریزی و تقسنننیم آن به تعریف شننناخص ها،
مراحل برنامه :تعریف بزرگا و چگونگی سننانحه محلی ،شننناخی و پهنهبندی مناطق،

سنیش امکان ا را ،سناریونویسی ،و در نهایی پردازش رایانهای که دقی

بررسی زیرساخیها و سازهها ،سیاسی گذاری و برنامهریزی برای شهر در آینده.

و هوشمندی برنامه را باال میبرد،

مقیاس مداخله در شننهر :ماکرو شننامل :تراکم و کاربری ،مراکز فعالییهای شننهری،

تو ه به اثرات ثانویه اثرضنننوابط خود را در مقاطو مختلف زمانی ،مثال

د ستر سی و م س له ترافیک ،نحوه د ستهبندی شهر به زیر بخشها و مبکرو شامل:

نقش دسننترسننیها در زمان وقوع و همچنین مقاطو بازتوانی و عادی در

شامل همسایگیهای کوچک مقیاس مسکونی و تسهیالت خدمات دهنده هم مقیاس

نظر گرفته شده،

آنها مانند مدارس و یا میتموهای تیاری.
برنامه بدلیل تدوین در زمان عادی ،قابلیی ا رایی بمراتب باالتری ن سبی
به برنامههای بازسازی تدوین شده در زمان اضطراری و وقوع داراسی.
ویژگیهای منفی
دسته بندی شاخصها عالوه بر اینکه بایستی جامع باشد بایستی
به اندازه کافی واضح و با جزئیات نیز باشد .دستهبندی فوق ،جامع
استتت ،ولی در ب یان واضتتح جزئ یات شتتاخص ها نقص دارد و
بههمیندلیل قادر به برر سی میزان آ سیبپذیری به صورت کامل
نیست.

۸
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ویژگیهای مثبت:

1998 ،Bahrainy

تقسیم بندی کاهش آسیبپذیری به  5مقیاس و تقسیم بندی شاخصها
پنج مقیاس کاهش آ سیبپذیری شهری :منطقه ای ،کالن شهر یا مادر شهرها،

در این دسننتهها ،شننناخی امعی از میزان آسننیبپذیری بدسننی آورده

شهر ،بخش ،پروژه (مقیاس معماری)

باشد.

منطقهای و کالن شهر :شاخصهای طبیعی و انسان ساخی.

تو ه به اثرات هر شاخص در زمان عادی و اضطراری،

مقیاس شهری :تو ه به شاخصهای لرزه ای ،تواما به تأثیرات آنها در زمان عادی

تقسیم بندی طبیعی و انسان ساخی شاخصها،

و اضطراری ،تمرکز بر برنامهریزی کاربری زمین ،شریانهای حیاتی ،شبکه دسترسی و
فرم شهری ،استفاده ازترسیمات گرافیمی و نمودارها.

تو ه به مقیاس غیر سازهای فضاهای داخلی،

مقیاس بخش :ه ستههای شهر و بخشهای تاریخی ،ملموستر و با زئیات بی شتر،

اسنننتفاده از مقیاس های کوچک مانند بخش و پروژه که به بخش های

اقدامات ا رایی وضوح بیشتری داشته و ملموستر از مقیاسهای کالن.

تاریخ ی و همچنین تک ب نا های عمومی و زیرسنننا خی های شنننهری
میپردازد.

مقیاس پروژه :ویژگیهایی خاص در مناطق شننهری برای یک تک بنای عمومی و یا
مقیاسهای کوچکتر وضوح ا رایی بیشتری داشته و ملموستر هستند.

یک امکان یا زیرساخی شهری ،زئیات بیشتر و ا رایی تر.

مقیاس برر سی آ سیبپذیری شهری میتواند از مقیاسهای منطقهای و
کالن آغاز و به مقیاس یک پروژه در نهایی ختم شود.
ویژگیهای مثبت
بیان برخی از ویژگیهای مرکز شهر مکزیکوسیتی باال برنده آسیبپذیری،
تو ه به آسنننیبپذیری اقدامات دولتی و نقد آنها از مله آپارتمانهای
کوچک اقشار فقیر،
ن کات :در نظر گیری تیمی بهمنظورتخفیف خطر و کاهش آسننن یب پذیری پیش از

و ود تیمی مخصوص کاهش آسیبپذیری پیش از سانحه،

سانحه،

 k.jhaﻭ 2010 ،barenstein

استفاده از وامهای خار ی برای تامین هزینه ها،
تامین هزینهها ازطریق وام بانک هانی،
نقش گروههای دولتی.
عدم تو ه زیاد به اقشار کم درآمد
ویژگیهای منفی
نقش گروههای غیر دولتی،
امکان و ود ساختمان سازیهای ضعیف و آسیبپذیر دولتی،
عدم تو ه به این نکته که بازسازی یک چالش دائمی ،ارزیابی و نظارت دائم میخواهد.
عدم تو ه به اقشار کم در آمد در طول فرآیند بازسازی،
گ سترش خانه سازی غیرر سمی بدون در نظر گیری ا ستانداردها ،اگر هم اکنون در
این منطقه زلزله رخ دهد آسیبپذیری و خسارات و تلفات کمتر نخواهد بود .بازسازی
صرفا خانه سازی و دادن تسهیالت به اقشار خاصی نیسی.

عدم تو ه به فرآیندی بودن بازسازی و اینکه یک چالش دائمی اسی،
گ سترش خانه سازی غیرر سمی در اثر عدم تو ه به اق شار کم درآمد و
عدم نظارت بر ساخی و ساز،
اگر هم اکنون زلزله رخ دهد آسیبپذیری کاهش نیافته اسی،
عدم تو ه به بازسازی به عنوان یک اقدام همه انبه و نه فقط صرفا خانه

Brow
،n
2010

سازی و دادن تسهیالت به قشری خاص.

۹
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ویژگیهای مثبت:
نکات :برنامههای کاهش و تخفیف خطر دو نبه انسننانی و کالبدی ،زیرسنناخیهای

تدوین برنامه بیش از طراحی و تو ه به دو نبه انسنننانی و کالبدی در

متمرکز ،پائین بودن میزان زمین مو ود..

برنامهها و طرح ها،

سیا ست ها :تو ه به زبر زیرسنناخیها و تامین تسننهیالت و خدمات اولیه زندگی،
باالبردن تراکم و خانههای حداقل دو طبقه ،ا ستفاده از م شارکی مردمی و دادن حق

بیان ویژگیهای آسننیبزای منطقه ،و تو ه به ضننعف پائین بودن میزان
زمین و سعی در بران آن با استفاده از طرحهای متراکم تر.

انتخاب به آنها ،فراهم کردن زمینه در کنار هم قرارگیری آشننننایان و فامیل ،آموزش
مخ صو صا در زمینههای بهدا شتی ،تکینیک خانه سازی ه ستهای و ساخی خانههای
دو طبقه اسکلی فلزی.

ویژگیهای منفی:
باال رفتن تراکم و پیش آ مدن این سنننوال که :آ یا این باالبردن تراکم
آسیبپذیری را در حالی کلی کاهش داده اسی یا نه؟
ویژگیهای مثبت:

2009 ،Luthra

توصتتیه ها :هماهنگی میان دسنننی اندرکاران ،در اییاد بانک اطالعاتی مشنننترو،

بیان تیربههای بازسازی شهری ازطریق توصیه،

نقشننههای مورد نیاز و ضننروری ،تقاوت میان برنامههای تخفیف خطر در شننهرهای

تاک ید بر ه ما هنگی م یان دسنننی ا ندر کاران و ای یاد با نک اطال عاتی

بزرگ اندازه و کوچک اندازه و بی شتر بودن احتمال موفقیی این برنامهها در شهرهای

مشترو ،بیان نقشههای مورد نیاز و خرو یهای برنامهریزی و طراحی،

کوچک.
بیان ویژگیهای برنامه در شهرهای بزرگ و کوچک اندازه،
پی شنهاد ها :تهیه نقشننههای ضننروری کاربری زمین ،راهها ،زیرسنناخیها ،امکانات
مدیریی بحران ،قابل شمارش کردن و کمی کردن سی ستمهای برنامهریزی و تو سعه
و ا تناب از کلی گویی و کیفی گویی ،ا ستفاده از فر صیهای نو سازی پیش آمده در
مقطو بازسازی

بیان برخی پیشنهادات مفید مانند اییاد امکان مدیریی بحران،
متحد کردن تیمی متخصننصننانی ازمعماران ،مهندسننان ،دانشننمندان،
سیاستمداران و انسانهای فنی،
تاکید بر استفاده از فرصتهای نوسازی پیش آمده.
ویژگی مثبت:
ارائه ت صویری از بافی تاریخی پیش از تعدیل و پس ازتعدیل دوباره زمین
که کاهش آسیبپذیری در آن مشهود اسی،
به دلیل کاهش تراکم در بافی تاریخی بوسیله سیاسیهای تشویقی سعی

 k.jhaﻭ 2010 ،barenstein

در ابیایی معیی شده که توانسته 4000خانه را ابیا کند،
هدف :ابیایی شهر بهاج از بافی تاریخی وفرسوده که  4000خانه را ابیاکرد.
دولی ازطریق سنیاسنیهای تسنهیل گری و با تو ه به خواسنی مالکین
ویژگیهای برنامه :مالک محور بودن بازسننازی خانهها و نقش تسننهیل گر دولی با

آن ها را ابیا کرده و یادر خود محله شنننرایط بهتری رابرایشنننان فراهم

اییاد زمین و زیرسننناخی و برنامه ریزی کاربری زمین و کالبدی درمقیاس بزرگ و

کرده.

تدوین برنامه تعدیل دوباره زمین در بافی تاریخی شهر در مقیاس کوچکتر با ا رای
طراحی دوباره همسایگیها و اییاد راههای وسیوتر و ایمنتر و فرمهای خانه امن تر.

ویژگیهای منفی:
نقص در رویکرد به بافی تاریخی و دیدن آن به صورت بافتی فر سوده که
بایسنننتی در آن به تعریض معابر و اییاد دور در آنها به منظور باالبردن
نفوذپذیری پرداخی،
تو ه بیش از حد به ابیایی معیی ممکن اسنننی مو ب از بین رفتن
بافی تاریخی شهری شود.
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ویژگیهای مثبت:
بیان عوامل مهم و تأثیرگذار در برنامهریزی کاربری،
بیان عوامل راهبردی کردن برنامه ها،

فرآیند :موآوری اطالعات مربوط به زلزلههای گذشننته و خسننارات ناشننی از آن،
تدوین نقشههای ریز پهنهبندی و تحلیل آسیبپذیری شهری در نهایی ،تعیین نواحی
سننکونتی دید ،و به روز کردن طرحهای توسننعه شننهری .در خالل این فرآیند به
تقویی راهبردهای ا رایی کننده برنامههای کاهش اثر فا عه و رسیدن به طرح امو
مدریی بحران شهری نیز بایستی تو ه شود.

بیان مزایای ا رای یک برنامه کاربری زمین به منظور تو یه ا رای آن.
ویژگیهای منفی:
تو ه به مقیاس برنامهریزی صرف و عدم تو ه به مقیاسهای کوچک تر.
ویژگیهای مثبت:
تو ه به بر نا مه های مو ود و پ تانسننن یل های مو ود

هی کاهش

آسیبپذیری شهری،
اییاد منطقه سنناخی و سنناز ممنوع و کنترل آن ازطریق تدوین و ا رای
برنامهریزی کالبدی،
ویژگی ها :اسننتفاده از پتانسننیل برنامههای مو ود توسننعه کالبدی و حفاظی .مانند
حبیب1374 ،

اییاد بلوارهای پهن در طول شکافها و گ سل در ماناگوا بعد از زلزله  ،1972ا ستفاده

مرحله به مرحله کار کردن و در نتییه نزدیکتر شدن به ا را،
تاکید بر ارزیابی میزان آسیبپذیری کالبدی در شهرها،

از استراتژیهای مرحلهای در این برنامه ها ،تحلیل و ارزیابی دقیق از وضعیی کالبدی
مو ود شهرهایمان و تعیین میزان آ سیبپذیری آنها از نبههای مختلف ،شناخی

تاکید بر شناخی دقیق آسیبپذیری بخشهای مختلف مانند سیستمهای

بخشهای آ سیبپذیر مانند آ سیبپذیری سی ستم امداد ر سانی در طول برنامههای

امدادی،

عمومی و ا رای برخی از سیاسیهای بهبود دهنده ،تاکید بر آموزش.

تاکید بر فرآیندی بودن کاهش آسنننیبپذیری ازطریق بیان اسنننتفاده از
فرآیند برنامههای عمومی و ا رایی،
بیان اهمیی آموزش مردمی و مشارکی آن ها.
ویژگیهای منفی:
عدم تو ه به سنننایر مراحل در چرخه بحران و تو ه صنننرفا به مرحله

زبردست و محمدی1384 ،

اضطراری.
ویژگی مثبت:
توجه به فاکتورهای زیر :ارتفاع ،شنننیب ،تراکم معیی ،توزیو معیتی در خود
منطقه ،میزان ف ضای سبز ،م ساحی بخش ساخته شده ،تعداد طبقات ساختمانهای

تو .ه به شاخصهای یاد شده درکنار مقایسه شهر با سایر مناطق اسی

مسکونی ،عمر ساختمانهای مسکونی و مقایسه آن با سایر مناطق.

که میتواند درو درستی از آسیبپذیری بدسی آورده و برای کاهش آن
طراحی کرد.

نتیجه گیری
دول  2پس از بررسنننی رویکردهای مختلف کاهش آسنننیب پذیری و نکات درون هریک از تیربیات مورد بررسنننی به تفکیک ،به بیان فراوانی این رویکردها
میپردازد .مطابق دادههای این دول تو ه به شریانهای حیاتی ،راهها و زیرساخیها ،با تعداد  9بی شترین فراوانی را در تیارب مورد مطالعه داشته اسی ،که بیانگر
نگاه قالب بر فرایند کاهش آسیبپذیری اسی .تو ه به برنامهریزی کاربری اراضی و مکانیابی صحیح و خدمات رسانی مناسب با  8عدد فراوانی در ایگاه بعدی قرار
دارد .پس از آنها کاهش آسیبپذیری با تو ه به نبه های تکنیکی ساخی و ساز و عمل سیستماتیک و مرحله به مرحله در مقیاسهای مختلف به ترتیب با  7و 6
عدد فراوانی در ایگاههای بعدی قرار دارند .از طرفی در میان مواردی که به نظر میرسنند دارای اهمیی بوده و کمتر به آنها تو ه شننده اسننی میتوان به موارد زیر
اشاره نمود:
▪ تو ه به کیفیی ساختمان ها و معماری ،نبه های ا تماعی و تاریخی
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▪ تو ه به فضاهای باز شهری
▪ آموزش شهروندان
▪ بهره گیری از نهادهای غیردولتی و ارتقای مشارکی افراد
▪ اییاد بانک اطالعاتی به روز شونده
▪ تو ه به انعطاف پذیری در طرح ها و برنامه های شهری و اثرات تصمیم های برنامه ریزان و پایش دائم این اثرات
▪ لزوم اییاد مدیریی یکپارچه بحران و در نهایی لزوم بهره گیری از فر صی هایی که باز سازی پس از سوانح در اختیار ذی نفعان در هی کاهش آ سیب
پذیری ها می گذارد
به نظر می رسنند تو ه به موارد اولویی دار درکنار در نظر گیری رویکردهای دارای فراوانی بیشننتر می تواند به موفقیی برنامه ها و طرح های کاهش آسننیب پذیری

شهری بیانیامد.
دول  2فراوانی رویکردهای کاهش آسیب پذیری
ردیف
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

انواع رویکرد کاهش آسیب پذیری

فراوانی

افزایش کیفیی ساختمان ها و معماری آن ها

4

تو ه به نبه های تکنیکی و کالبد ،سازه و خانه سازی هسته ای

7

تو ه به نبه های اقتصادی و حقوقی

4

تو ه به نبه های ا تماعی و انسانی

3

تو ه به نبه های زمینه ای و تاریخی

3

شریان های حیاتی ،راه ها و زیرساخی ها

9

تامین خدمات اولیه و حداقل اهداف هی دستیابی

2

تو ه به فضاهای باز عمومی ،سبزو میدان شهری

4

کاهش عدم تیانس شهری در بناها

2

تو ه به آموزش

3

تو ه به سیستم های دولتی

1

تو ه به نهادهای غیر دولتی و مشارکی مردمی

3

اولویی سرعی و نداشتن تاخیر در ا را

1

برنامه ریزی کاربری زمین ومکان یابی پروژه ها با تو ه به ویژگی های زمین شناختی و خدمات رسانی صحیح

8

تو ه به تراکم/عدم تراکم توسعه های آتی

3

اییاد بانک اطالعاتی و استفاده از پردازش رایانه ای در برنامه ریزی و نقشه های پهنه بندی خطر

3

دسته بندی امو شاخص ها(کالن به خرد) و عمل سیستماتیک در حوزه هریک و تو ه به مقیاس شهر

6

تو ه به ویژگی های رویه ای و انعطاف پذیری در برنامه ریزی و طراحی شهری و اثرات ثانویه ضوابط خود در مقاطو
.18

.19

مختلف زمانی چرخه مدیریی بحران و پایش دائم در برنامه ریزی
تو ه به مدیریی یکپارچه و لزوم هماهنگی مشترو

۱۲
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استفاده از فرصی های بازسازی از قبیل نوسازی و اصالح برنامه های مو ود و تدوین طرح امو مدیریی بحران در
.20

.21
.22
.23

هی بهتر کردن شرایط امعه

4

ابیایی شهر

1

سعی در شناخی امو شهر و آسیب پذیری ها پیش از مداخله

2

اییاد مناطق ساخی و ساز ممنوع

1

در یک فرآیند مطلوب برنامه ریزی کاهش آسیب پذیری ،که به همراه برنامه بوده و پیش از سانحه تدوین شده اسی ،بایستی به عوامل ریشهای افزایش دهنده
آ سیبپذیری مانند فقر ،فقدان امکانات آموز شی و ...همچنین عوامل دینامیک تعیین کننده میزان آ سیب پذیری ،به عنوان پارامترهای حداقلی کاهش آ سیبپذیری
تو ه ویژه شود.
بمنظور کاهش آ سیبپذیری شهری ،بای ستی مفهوم آ سیبپذیری در ابعاد کالبدی ،تعریف ،سناریوهای سانحه و میزان آ سیبپذیری تعیین ،و ا ستراتژیهای
ا رایی در چارچوب برنامههای مو ود بهصورت مرحلهای ا را شود .تنها در این صورت اسی که کاهش آسیبپذیری در مقیاس شهری و بصورت تحقق یافته ای ،رخ
خواهد داد.
بمنظور تعیین میزان آسیب پذیری به عنوان گام اول درکاهش آسیب پذیری ،با نگاه سیستمی هرچه تعداد شاخصهای آسیبپذیری بیشتر شود گویایی میزان
آ سیبپذیری بی شتر و دقی آن باالتر میرود .قابل شمارش کردن و کمی کردن سی ستمهای برنامهریزی و تو سعه و ا تناب از کلی گویی بهمنظور تدقیق و و ضوح
هرچه بیشتر تعیین میزان آسیبپذیری و در ادامه آن برنامه ریزی و طراحی کاهش آسیبپذیری شهری ،الزم و ضروری اسی.
طراحی و برنامهریزی شننهری در کاهش آسننیب پذیری اهمیی فراوان دارد .دلیل این مدعا را میتوان بیانیههای با مقیاس هانی و همچنین ملی که بر این امر
تاکید می کنند دانسی .از طرفی از دیگر دالیلی که برای اهمیی طراحی شهری در مقابل تمهیدات ساختمانی در کاهش آسیب پذیری بیان میشود میتوان به دولتی
بودن و در نتییه من سیمتر بودن آن ،کم هزینهتر بودن و قابلیی ا رایی بی شتر سیا سیهای طراحانه و برنامه ریزانه با هدف کاهش آ سیبپذیری در دراز مدت و در
مقیاس وسیو شهری دانسی.
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