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Abstrac
Background and objective: Today, most cities and residential communities are built in places that are exposed to a variety of disasters, such 
as natural and man-made hazards. Therefore, paying attention to the physical dimensions of residential structures in suburban areas has 
become very important. The study area is Bahonar town of Mashhad, which is a separate area from district 6 with a population of more than 
40 thousand people and about 7100 residential units, in an area with an approximate area of 1602670 square meters.
Method: This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of methodology. In this study, physical resilience was 
quantified in 5 components of structural resilience, legal resilience, mental image resilience, functional resilience and location resilience, using 
35 indicators in the Likert scale. The sample size was determined using Cochran's formula of 120 residential units, which was divided into four 
conventional neighborhoods by stratified sampling method and the physical resilience questionnaire of the houses in each neighborhood 
was randomly completed. The reliability of the research instrument was confirmed using Cronbach's alpha coefficient of 0.92. Data were also 
analyzed using inferential statistical methods.
Findings: The results of "one-sample t-test" showed that the physical resilience of the residents of the castle on the street is very low. So that 
the average in the component resilience component is 2.61, in the mental image resilience 1.31, in the legal resilience 1.64, in the structural 
resilience 1.21 and in the functional resilience 1.64 it is significantly lower than the theoretical average and very low. In general, the physical 
resilience of Qala-e-Khiaban housing is very poor with an average of 1.65. Also, according to the "ANOVA" test, the average physical resilience 
of housing varies significantly between the conventional neighborhoods of Qala-e-Khiaban, so that the average physical resilience of housing 
in neighborhood one is 1.81, in neighborhood two is 1.66, in neighborhood three is 1.46 and In neighborhood four it was 1.67. Then, with the 
help of Pearson correlation test, it was found that with increasing the age of the building, resilience decreases significantly.
Conclusion: According to the results of the study, large-scale measures should be taken in the suburban areas to improve and rehabilitate 
housing in accordance with the building regulations of Standard 2800, otherwise due to the large population in these suburban cores In the 
event of environmental hazards, a large part of the population in these areas will be seriously harmed.
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زمينه و هدف: امروزه، غالب شهرها و جوامع سكونتگاهى در مكان هايى بنا شده اند كه در معرض وقوع انواع سوانح، از قبيل مخاطرات طبيعى و انسان 
ساخت قرار گرفته اند. از اين رو، توجه به ابعاد كالبدى بافت   هاى مسكونى در نواحى پيراشهرى اهميت بسيارى يافته است. منطقه مورد مطالعه، شهرك 
شهيد باهنر (قلعه خيابان) مشهد مى باشد كه به عنوان ناحيه چهار از منطقه شش به صورت منفصل با جمعيتى بيش از 40 هزار نفر و حدود 7100 

واحد مسكونى، در پهنه   اى با مساحت تقريبى 1602670متر مربع قرار گرفته است. 
روش: اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردى و از لحاظ روش شناسى توصيفى- تحليلى مى باشد. سازه تاب آورى كالبدى در 5 مولفه تاب آورى سازه   اى، 
تاب آورى قانونى، تاب آورى تصوير ذهنى، تاب آورى كاركردى و تاب آورى مكان، به كمك 35 شاخص در طيف ليكرت كمى شد. حجم نمونه به كمك 
فرمول كوكران 120 واحد مسكونى تعيين شد كه به روش نمونه گيرى طبقه  اى بين چهار محله عرفى تقسيم و پرسشنامه تاب  آورى كالبدى مساكن 
در هر محله به طور تصادفى تكميل گرديد. پايايى ابزار تحقيق با استفاده از ضريب آلفاى كرونباخ با عدد 0,92، تاييد شد. همچنين داده   ها با استفاده 

روش  هاى آمار استنباطى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 
يافته ها: نتايج آزمون"تى تك نمونه اى"، نشان داد كه تاب آورى كالبدى اماكن مسكونى قلعه خيابان در حد بسيار پائين است. به طوريكه ميانگين در 
مولفه تاب آورى مكان 2,61، در تاب آورى تصوير ذهنى 1,31 در تاب آورى قانونى 1,64، در تاب آورى سازه اى 1,21 و در تاب آورى كاركردى 1,64 
به طور معنى دارى كمتر از ميانه نظرى و در حد بسيار پائين مى باشد. در مجموع تاب آورى كالبدى مساكن قلعه خيابان با ميانگين 1,65 در سطح 
بسيار ضعيف مى باشد. همچنين با توجه به آزمون "آنوا"، ميانگين تاب آورى كالبدى مسكن بين محالت عرفى قلعه خيابان به طورى معنى دارى با هم 
متفاوت است، به طورى كه ميانگين تاب آورى كالبدى مسكن در محله يك 1,81، در محله دو 1,66، در محله سه 1,46 و در محله چهار 1,67 بوده 

است. در ادامه به كمك آزمون همبستگى پيرسون مشخص شد با افزايش قدمت بنا تاب آورى به طور معنادارى كاهش مى يابد. 
نتيجه گيرى: با توجه به نتايج پژوهش، بايستى اقداماتى در سطح وسيع در نواحى پيراشهرى در جهت بهسازى و مقاوم سازى اماكن مسكونى بر اساس 
مقررات ساختمانى استاندارد 2800 انجام گيرد. در غير اين صورت در صورت وقوع مخاطرات طبيعى، با توجه به سكونت بيش از 40 هزار نفر در 

اين هسته پيراشهرى، بخش زيادى از جمعيت دچار آسيب جدى خواهند شد.
كليد واژه ها تاب آورى كالبدى، مسكن، پيراشهرى، شهرك باهنر مشهد، مخاطرات طبيعى
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مقدمه
امروزه سطح وسيع خسارات و تلفات ناشى از بحران هاى ناشناخته، 
لزوم پرداختن به مفهوم تاب آورى را بيش از پيش آشكار مى سازد، 
بطوريكه تحليل و افزايش تاب آورى در مقابل كاهش آسيب پذيرى 
زمينه  در  گسترده  و  مهم  حوزه اى  به  طبيعى  مخاطرات  برابر  در 
برنامه   ريزى و مديريت مخاطرات تبديل شده است(چاردون١، 2006: 
7، به نقل از: زيارى و همكاران، 1397: 99). بر اين اساس تاب آورى 
برنامه هاى  رأس  در  پايدار،  توسعه  با  رقابت  در  كـه  مفهومى  است 
است(حسينيون،  قرارگرفتـه  جهان  نقاط  اغلب  المللى  بين  و  ملى 
معادل 600  خساراتى  اخير  سال هاى  در  بحران ها  كه  چرا   ،(1395
نفر  ميليارد  سه  از  بيش  بر  نموده اند،  وارد  كشورها  به  دالر  ميليارد 
تاثير گذاشته اند و از اين تعداد، بيش از 750،000 نفر جان خود را از 
دست داده اند(بيركمن٢، 2006)، در مواجهه با چنين وضعيتى اتحاديه 
 " عنوان  با  را  اى  برنامه  سوانح٣،  خطر  كاهش  راهبرد  المللى  بين 
تقويت تاب آورى ملل و جوامع در مقابل سوانح" در چارچوب طرح 
خصوص  در  ژاپن  كوبه  در  هيوگو  جهانى  كنفرانس  در  هيوگو (كه 
تا   2005 سال هاى  براى  شد)،  مطرح   2005 سال  در  بحران  كاهش 
پذيرى  آسيب  بر كاهش  برنامه، عالوه  اين  گرفت.  پيش  در   ،2015
جوامع در هنگام وقوع بحران ها، به سمت افزايش و بهبود تاب آورى 
جوامع گرايش دارد (مايونگا۴، 2007: 1، به نقل از: رضايى و همكاران، 
1393: 610). لذا در دو دهه اخير در جهان، تغييرات چشمگيرى در 
نگرش به مخاطرات ديده مى شود؛ به طورى كه ديدگاه غالب از تمركز 
صرف بر كاهش آسيب پذيرى به افزايش تاب آورى در مقابل سوانح 
تغيير يافته است. بر اساس اين نگرش، برنامه هاى كاهش مخاطرات 
تدوين شده  تقويت ويژگى هاى جوامع تاب آور  در راستاى ايجاد و 
اى  ويژه  توجه  تاب آورى  مفهوم  به  سوانح  مديريت  زنجيره  در  و  اند 
ويژگى  تاب آورى  واقع  در   .(2008 همكاران۵،  و  (كاتر  است  شده 
است كه توصيف مى كند يك سيستم چه مقدار اختالل را بدون از 
دست دادن ساختار و عملكرد اصلى، مى تواند تحمل نمايد (قديرى 

1. Chardn, 2006.
2. Birkmann, 2006.
3.  International Decade for Natural Disaster Reduction.
4. Mayunga, 2007.
5. Cutter et al, 2008.

و همكاران۶، 2011: 1-2، به نقل از: زيارى و همكاران، 1397: 99). 
يكى از اساسى ترين چالش  ها در شهرهاى كشور كه هميشه برنامه 
ريزان و مسئوالن شهرى را به چاره انديشى واداشته، بافت    هاى مسئله 
نواحى  خصوصا  شهرى  فضاهاى  در  كيفيت  بى  بافت هاى  يا  دار 
 .(94  :1397 همكاران،  و  (پوراحمد  است  پيراشهرى  و  اى  حاشيه 
سكونتگاه   هاى حاشيه اى و نابسامان در نواحى پيراشهرى شكلى از 
تجمع مكانى و اسكان گروه  هاى كم درآمد و اغلب مهاجر در نقاط 
آسـيب پذير هستندكه به صورت خودرو و فاقد مجـوزهاى رسمى 
دليل  به  نواحى  ايــن  مى گردند.  ايجاد  ذى ربط  قانونى  نهادهاى  از 
سرعت پيدايش و عدم نظارت دستگاه   هاى اجرايى از استانداردهاى 
و  يافته  شكل  نظام  فاقد  عمدتًا  و  بوده  بهره  بى  زيستى  قبول  قابل 
مطلوب سكونتى مى باشند كه در پاسخگويى به نياز سرپناه فقرا به 
بسـيارى  است  ذكر  شايان  بيات، 1391).  و  مى آيند (رياحى  وجود 
و  رودهـا  حاشيه  جمله،  از  پرخطر  مكان هاى  در  نواحى  اين  از 
مواد  توليد  كارخانجات  قـوى،  فشـار  برق  پست هاى  حريم  دره  ها، 
سمى، بزرگراه ها و مانند آن ها قـرارگرفته اند و نواحـى در معـرض 
سـيالب، ريـزش كوه يا رانش زمين از جمله نقاط رايج ساخت و 
ساز توسط اقشار فقير و حاشيه نشين واقع شده اند (داوى٧، 2010). 
كالنشهر مشهد با يك هفتم جمعيت حاشيه نشين كشور، داراى 
يك  كالنشهر  اين  در  است.  ايران  نشين  حاشيه  جمعيت  بيشترين 
مناطق  پهنه  در 66  مشهد  نفرى  ميليون  نيم  و  سه  جمعيت  از  سوم 
از  شهردارى  منطقه   8 حاضر  حال  در  دارند٨و  سكونت  حاشيه اى 
13 منطقه درگير موضوعات و مشكالت مناطق پيرامون و حاشيه 
اى مى باشند٩. بديهى است "جاذبه   هاى مذهبى، زيارتى و شهرى و 
توجه  قابل  گسترش  در  را  نقش  بيشترين  روستايى،  دافعه  هاى  نيز 
حاشيه نشينى در اين شهر داشته است. البته عواملى همچون جنگ 
ايران و عراق كه منتهى به مهاجرت بخشى از ساكنين مناطق جنگى 
بدليل  افاغنه  توجه  قابل  مهاجرت  همچنين  و  گرديد  شهر  اين  به 
همچون  سياست هايى  اتخاذ  نيز  و  افغانستان  در  داخلى  جنگ     هاى 

6. Ghadiri et al, 2011.
7. Dovey, 2010.
8.  https://shahraranews.ir/fa/news/40474.
9.  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/10/1791525.
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واگذارى زمين به خانواده هاى پرجمعيت در دهه  هاى گذشته (طرح 
زمين شهرى) -كه خود باعث افزايش مهاجرت گرديد-، از جمله 
عوامل تشديدكننده پديده حاشيه نشينى در مشهد مى باشند"(بابايى 
و  جغرافيايى  عوامل  همچون،  عواملى  وجود  همكاران، 1394).  و 
پايين  مالى  توان  نيز  و  زيستى  سنت هاى  و  اقتصادى  پارامترهاى 
بافت  خصوص   در  اى  عديده  معضالت  و  مشكالت  گروه    ها،  اين 
تغيير  همچنين  است.  آورده  بوجود  آنان،  سكونتگاه هاى  كالبدى 
كاربرى گسترده در حاشيه شهر مشهد و ايجاد سكونتگاه هاى ناايمن 
و ساخت و ساز در حريم رودخانه از مشكالتى است كه مسئوالن و 

برنامه ريزان شهرى با آن مواجه هستند.
 در حال حاضر بيشترين درصد حاشيه نشينى در كالنشهر مشهد 
در منطقه شش است كه اين عدد بيش از 70 درصد است١.  ناحيه 
مورد مطالعه در اين پژوهش، شهرك شهيد باهنر شهر مشهد (قلعه 
خيابان) است، كه ناحيه چهار از منطقه شش كالنشهر مشهد محسوب 
به  كالنشهر،  اين  شرقى  حدود  اليه  منتهى  در  شهرك  اين  مى شود.  
عنوان ناحيه منفصل شهرى با مساحتى در حدود 161 هكتار و بر 
اقوام  (از  نفر  هزار  از 41  بيش  جمعيتى  سال 1395،  آمار  اساس 
مختلف و مهاجرين افغانستانى) در مجاورت محور مشهد - سرخس 
شكل يافته و به عنوان سكونتگاهى غيررسمى مطرح مى باشد. اين 
بافت حاشيه اى تا سال 1388 به عنوان يكى از آبادى  هاى اطراف 
مشهد شناخته مى شد و به دليل وجود مساكن ارزان قيمت به مكان 
و  است  گرديده  تبديل  مهاجرين  و  درآمد  كم  اقشار  براى  مناسبى 
در حال حاضر به لحاظ اقتصادى از محروم ترين نقاط شهر مشهد 
محسوب مى گردد. آمارها حاكى از شتاب فزاينده جمعيت در اين 
شهرك است، به طوريكه جمعيت آن از 25666 نفر در سال 1385 
به 41661 نفر در سال 1390 و تعداد واحدهاى مسكونى از 7207 
به بيش از 7506 واحد رسيده است (شريفى پستچى، 1397: 29). 
الزم به ذكر است قلعه خيابان در سال 1388 به شهر مشهد ملحق و 
پس از آن به شهرك شهيد باهنر تغيير نام داد. از آنجا كه در نواحى 
نهادهاى  توسط  اساسى  كنترل  شهر،  رسمى  محدوده هاى  از  خارج 
و  ساخت  هزينه هاى  و  نمى گيرد  صورت  شهرى  مديريت  بر  موثر 
احداث بنا در اين نواحى پائين است، از طرف ديگر بدان جهت كه 

1.  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/10/1791525.

انتقال اين اراضى به صورت عرفى (قولنامه اى) صورت مى گيرد، 
تصرف و ساخت و ساز در آن ها با سهولت بيشترى نسبت به بخش 
 1388 سال  تا  جمعيتى  هسته  اين  لذا  مى گردد،  انجام  رسمى شهر 
كيفيت  نتيجه،  در  و  بوده  ساز  و  ساخت  در  نظارت  و  متولى  فاقد 
قرار دارد؛  نامطلوبى  وضعيت  در  ناحيه  در اين  مسكونى  واحدهاى 
درصد   39 تنها  ساكنين،  ضعيف  مالى  توان  دليل  به  كه  طورى  به 
ابنيه اين شهرك از مصالح با دوام و نيمه بادوام (آهن، آجر، گچ و 
سيمان و ...) ساخته شده است و 61 درصد ابنيه بى دوام (آجر و 
گل) بوده و با توجه به شرايط زلزله خيزى شهر مشهد و عبور گسل 
از بخش هاى شمالى قلعه خيابان(مهندسان مشاور اساس شهر شرق، 
در  مسكن  كالبدى  كيفيت  بحث  كه  مى رسد  نظر  به   ،(10 :1390
اين ناحيه حائز اهميت زيادى مى باشد، لذا توجه به كاهش آسيب 
پذيرى مساكن پيراشهرى در مواجه با حوادث و مخاطرات احتمالى 
و افزايش تاب آورى مسكن حاشيه نشينان ضرورى است. از آنجا 
و  ناكارآمد  كارايى،  لحاظ  به  پيراشهرى  نواحى  مسكونى  بافت  كه 
در  لذا  مى باشند،  كاركردى   – ساختارى  اساسى  مشكالت  دچار 
ساير  به  نسبت  ترى  جدى  آسيب هاى  دچار  مخاطرات  وقوع  زمان 
نواحى شهرى مى شوند، كه اين امر لزوم توجه به تاب آورى در برابر 
مخاطرات را مى طلبد. با توجه به آنچه گفته شد، حاشيه نشينى آسيب 
پذيرى در برابر مخاطرات را افزايش داده است، لذا ضرورى است 
براى جلوگيرى از افزايش آسيب پذيرى، ميزان تاب آورى مساكن 
ظرفيتى  توان  شود  مشخص  تا  گردد  شناسايى  پيراشهرى  نواحى 
مخاطرات  برابر  در  بازيابى  و  ايستادگى  براى  پيراشهرى  مساكن 
اى  حاشيه  بافت  درخصوص  هرچند  مى باشد.  حدى  چه  تا  طبيعى 
با  رابطه  در  اما  گرفته  صورت  مطالعاتى  گذشته  در  مشهد،  شهر 
مخاطرات  برابر  در  نشينان  حاشيه  اين  مساكن  كالبدى  تاب آورى 
طبيعى، تاكنون مطالعه اى انجام نگرفته و پژوهش حاضر سعى در 
رفع اين كمبود دارد. با اين مقدمه سوال تحقيق بدين صورت مطرح 
مشهد  خيابان  قلعه  مسكونى  اماكن  كالبدى  تاب آورى  مى گردد: 
(شهرك شهيدباهنر) در برابر مخاطرات طبيعى به چه ميزان است؟

پيشينه
مخاطرات  با  مواجه  در  شهرى  مساكن  كالبدى  تاب آورى  زمينه  در 
طبيعى (زلزله، سيل و ...) مطالعات متعددى در دانشگاه  ها و مراكز 
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بر  كمترى  مطالعات  اما  است  گرفته  صورت  ايران  و  علمى جهان 
مسكن حاشيه نشينان متمركز بوده اند. در ادامه به برخى مطالعات 

كه تا حدودى قرابت موضوعى با پژوهش حاضر دارند اشاره مى شود.

جدول1. مطالعات و پژوهش  هاى انجام شده پيرامون تاب آورى كالبدى شهرى در مخاطرات طبيعى

روش تجزيه و تحليل عنوان تحقيقنويسندگان
نتايج تحقيقداده   ها

بهتاش و همكاران، 
1392

ارزيابى و تحليل ابعاد و مولفه   هاى 
تاب آورى كالنشهر تبريز

روش هاى آمار استنباطى 
و نيز مطالعات تطبيقى

نتايج نشان داد كه ميانگين تاب آورى شهر تبريز برابر2,23 مى باشد. درمجموع خبرگان معتقدند كه 
تبريز از لحاظ تاب آورى در وضعيت كامًال مطلوبى نيست. با اين حال بعد اجتماعى-فرهنگى باالترين 

رتبه را در تاب آورى كالن شهر تبريز دارد. 

رازقى و درخشانى، 
1394

بررسى تاب آورى كالبدى و عملكردى 
در بازار تاريخى تهران

روش تفسيرى تاريخى 
و در قالب تحليل 

كيفى-كمى

بازار تاريخى به لحاظ كالبدى و عملكردى با حالت   هاى مختلفى مواجه مى باشد، برخى از فضاها و 
پيكره ها با ضعف و يا تغيير در كالبد، برخى از فضاها و پيكره ها با ضعف و يا تغيير در عملكرد و برخى با 

هردو حالت به صورت همزمان مواجه اند. 

داداش پور و عادلى، 
1394

سنجش ظرفيت هاى تاب آورى در 
مجموعه شهرى قزوين

روش هاى توصيفى- 
تحليلى و تطبيقى

در بين ابعاد مختلف تاب آورى، مجموعه شهرى قزوين به لحاظ ابعاد نهادى (با 48 درصد فاصله از 
بهينه) و سپس ابعاد كالبدى-فضايى ( با45 درصد فاصله از حد بهينه) وضعيت نامناسب ترى دارد.

ملكى و همكاران، 
1396

ارزيابي طيف تاب آوري كالبدي 
شهرها در برابر زلزله با استفاده از 
مدل"كپراس1"مدل هاي برنامه ريزي، در شهر ايالم

ميانگين تاب آورى در مناطق برابر 65 درصد بوده است كه خسارات كالبدى در اثر زلزله تا شدت 5 
مركالى با استفاده از وزن متغيرها در نواحى تركيب كه منجر به رتبه بندى تاب آورى در شهر ايالم 
گرديد. همچنين با توجه به نتايج مدل هاى آمار فضايى مورد استفاده در شهر ايالم 54/17 درصد از 

نواحى شهر با حفظ وضع موجود در مقابل مخاطرات و ناآرامى ها تاب آور مى باشند. 

زيارى و همكاران، 
1396

ارزيابى ميزان تاب آورى كالبدى 
در برابر مخاطرات زلزله با رويكرد 

دستيابى به مديريت پايدار، در منطقه 
يك تهران

روش هاى آمار استنباطى 
GIS و نرم افزار

در حدود بيش از 55 درصد از مساحت منطقه از تاب آورى كم و متوسط در برابر زلزله برخوردار 
مى باشند كه مربوط به نواحى  3و 5 و قسمتى از ناحيه 8  است و از سوى ديگر نواحى 6 و10 بيشترين 

ميزان تاب آورى در برابر زلزله را دارند. بر اساس ماتريس برنامه ريزى كمى استرتژيكى، راهبرد"ST1"، با 
حداكثر امتياز 10/81 درصد كه جلوگيرى از ساخت و ساز در نواحى پرخطر (نزديك گسل) مى باشد و به 

عنوان بهترين راهبرد كالبدى جهت افزايش تاب آورى كالبدى منطقه در برابر زلزله مطرح مى گردد. 

پوراحمد و همكاران، 
1396

تحليل فضايى مؤلفه هاى تاب آورى 
كالبدى بافت  هاى فرسوده ى شهرى 

در برابر زلزله، در منطقه 10شهردارى 
تهران

روش خودهمبستگى 
فضايى موران

تاب آورى محدوده   هاى بافت مركزى، غربى و جنوب شرقى نسبت به شمال منطقه 10 در وضعيت كم 
تا بسيار كم قرار دارد. اولويت برنامه ريزى براى تاب آور كردن بافت كالبدى منطقه 10، به ترتيب 

محدوده غربى، مركزى و جنوب شرقى مى باشد.

عباسى گوجانى و 
همكاران، 1398

تحليل پيشران   هاى تبيين كننده  
تاب آورى شهرى در كالنشهر مشهد

روش دلفى و نيز روش 
تجزيه تحليل ايموس٢ 

گرافيك

براي ارزيابي و كاربست تاب آوري در كالن شهر مشهد نياز به ديد جامع و چند جانبه مي باشد؛ يعني توجه به 
پيشران  هاي مهمي در 6 حوزه كالن اقتصادي، اجتماعى، كالبدى، نهادى-مديريتى، زيرساختى و زيست محيطي. 

چرا كه تحقق تاب آوري در اين كالن شهر با ارتباط ساختاري قوي در بين اين پيشران  ها مرتبط مي باشد.

ياراحمدى و 
همكاران، 1398

بررسى ميزان تاب آورى كالبدى شهر در 
در بين محالت مورد بررسى، محله چهار از ناحيه يك، داراى بيشترين تاب آورى و همچنين محالت روش كپ لندبرابر زلزله (مورد مطالعه: نورآباد ممسنى)

چهار از ناحيه دو و سه داراى كمترين تاب آورى مى باشند.

ديويس٣
2004

استراتژى  هاى موثر براى افزايش 
تاب آورى جامعه براى كاهش اثرات 

زلزله

مقياس   هاى ساختاريافته 
و ساختارنيافته

براى افزايش تاب آورى در جهت كاهش اثرات زمين لرزه به ارائه استراتژى  هايى از قبيل: 1. توسعه 
شاخص  هاى غيرساختارى مانند: آموزش و آگاهى عمومى،2. توسعه شاخص   هاى ايمنى كالبدى،3. ايجاد 

اعتماد در ذينفعان، 4.ايجاد زمينه الزم جهت ارتقاء عملكرد، 5.تدوين يك برنامه عملياتى قوى در 
راستاى كاهش اثرات باليا، 6. تبيين هرچه بهتر مفهوم تاب آورى در جامعه، مى پردازد كه در نهايت 
منتهى به برگشت پذيرى سريع تر جامعه به حالت تعادل و همچنين مديريت بهتر در راستاى كاهش 

اثرات فاجعه خواهد شد.

عين الدين و كومار 
روترى، 2012

خطر زلزله و جوامع تاب آور در منطقه 
روش هاى آمار استنباطىبلوچستان پاكستان

با استفاده از معيارها و شاخص هاى مختلف از روش ميانگين فاصله از حد بهينه (ميزان عددى 
شاخص ها در ژاپن به منزله مـيـزان بهينه تاب آورى انتخاب شـده) بـه ايـن نتيجه دست يافتند كه در 

اين منطقه برخى پهنه ها به لحاظ  ابعاد اجتماعى و اقتصادى تـاب آورتـر تلقى مى شوند.

يوسماح و همكاران۴، 
2014

آسيب پذيرى و تاب آورى: 
روش كيفىشهرك هاى غير رسمى در فيليپين

در اين پژوهش، مطالعه در خصوص يك منطقه روستايى در فيليپين انجام شده است، كه رابطه بين 
آسيب پذيرى و تاب آورى را در زمينه سكونتگاه هاى غيررسمى مورد بررسى قرار مى دهد. نتايج نشان 
داد كه قدرت روابط اجتماعى به كاهش آسيب پذيرى جوامع كمك مى كند و درك قوى جامعه از 

ميزان مقاومت آن ها در برابر تأثيرات باليا توسط حوزه هاى اجتماعى جامعه پشتيبانى مى شود.

منبع: يافته  هاى تحقيق بر اساس منابع در دسترس، 1398١

1. Copras                    2. AMOS
3.  Davis                   4.  Usamah et ‚ al, 2014.
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بررسى  به  مطالعات،  و  تحقيقات  غالب  در  كه  اين  به  توجه  با 
با  تاكنون  و  شده  پرداخته  شهرها  كالبدى  تاب آورى  ارزيابى  و 
محوريت تاب آورى كالبدى اماكن مسكونى حاشيه نشينان در برابر 
مخاطرات طبيعى كه از اهميت ويژه اى برخوردار است، مطالعه اى 
مشاهده نگرديده است، لذا مطالعه حاضر از اين حيث جديد مى باشد. 
از نظر روشى در اين مطالعه مانند مطالعه بهتاش و همكاران، 1392، 
زيارى و همكاران، 1396 و عين الدين و كومار روترى، 2012 از 

روش هاى آمار استنباطى استفاده شده است.

مبانى نظرى
محسوب  سوم  جهان  كشورهاى  ويژه  اى  پديده  سريع،  شهرنشينى 
سوم  جهان  كشورهاى  شهرنشين  جمعيت  كه  طورى  به  مى گردد، 
سال  در  نفر  ميليارد  به 3,88  سال 2000  در  نفر  ميليارد  از1,940 
2030 خواهد رسيد (جمعه پور، 1384: 29). بديهى است بخش عمده 
خواهند  سكونت  شهرها  اى  حاشيه  نواحى  در  جمعيت،  اين  از  اى 
نمود. در نتيجه، شهرها به مكانى اصلى براى بسيارى از مخاطرات 
از  نقل  به   ،251  :2014 مارچ١،  و  (لئون  شد  خواهند  بدل  احتمالى 
عشقى و همكاران، 1396: 12). برابر گزارش ساليانه صليب سرخ 
در  جهان  جمعيت  نيمى از  بيش از  در سال 2010 ميالدى،  جهانى 
مى كنند (فدراسيون  زندگى  مخاطرات  از  بااليى  ريسك  با  شهرهاى 
است  بديهى  احمر٢، 2010: 11).  هالل  و  سرخ  صليب  المللى  بين 
در صورت وقوع انواع مخاطرات طبيعى، نواحى پيراشهرى با ايجاد 
خسارات  متحمل  زيرساخت ها  و  ساختمان ها  در  گسترده  تخريب 
زيادى خواهند شد. از اين رو شناخت روش هاى كاهش آسيب پذيرى 
در مواجهه با مخاطرات طبيعى موضوع مهمى است كه طى سال    هاى 
اخير در مديريت بحران شهرى مورد توجه قرار گرفته است. در اين 
بيشتر  سوانح،  كاهش  زمينه  در  فعال  آژانس هاى  و  نهادها  راستا، 
فعاليت خود را بر دستيابى به جامعه تاب آور در برابر سوانح متمركز 
ساخته اند (عشقى و همكاران، 1396: 12). ورود مفهوم تاب آورى به 
مطالعات مديريت بحران و سوانح را مى توان به عنوان تولد فرهنگى 
جديد در مديريت بحران و سوانح در نظر گرفت (كاظمى٣، 2015: 12). 

1.  Leon & March, 2014.
2.  IFRC, 2010.
3.  Kazemi, 2015.

در اجالس جهانى سال 2005، كه بر كاهش خطرات سوانح متمركز 
زمينه  دو  هر  در  مى تواند  تاب آورى  موضوع  كه  گرديد  تاكيد  بود 
خود  به  را  بيشترى  جايگاه  سوانح،  خطرات  كاهش  عملى  و  نظرى 
تاب آورى  امروزه   .(100  :1397 همكاران،  و  (زيارى  دهد  اختصاص 
تا  اكولوژى  از  وسيعى  دامنه  در  و  علمى  حوزه  هاى  از  بسيارى  در 
علوم اجتماعى، روانشناسى و اقتصاد به يك اصطالح مهم تبديل شده 
است. با اين حال هيچ اجماعى از تعريف تاب آورى كه مورد قبول 
همكاران۴، 2003:  و  (كلين  ندارد  وجود  باشد  علمى  رشته هاى  همه 
39). اولين تعريف توسط هولينگ۵ در سال 1973 به اين صورت 
ارائه گرديد: يك سيستم تاب آور، اختالالت را بدون تنظيم مجدد، با 
ساختار و عملكرد جديد تجربه مى كند. اين تعريف كه با تاب آورى 
مهندسى مقايسه مى شود تاب آورى را مدت زمان بازگشت به حالت 
مطلوب پس از اختالل، تعريف مى نمايد (آلن و همكاران۶، 2016: 
4، به نقل از: زيارى و همكاران، 1397: 99). شكل 1، تفاوت اساسى 

اين دو ديدگاه را نشان مى دهد.

شكل-الف:  دياگرام تعريف تاب آورى مهندسى

شكل-ب: دياگرام تعريف تاب آورى هولينگ
شكل1. دياگرام هاى دو تعريف تاب آورى    

منبع: هولينگ، 1996و  پيم٧، 1984، به نقل از: زيارى و همكاران، 1397
4. .Klein et al, 2003.
5.  Holling, 1973.
6.  Allen et al, 2016.
7.  pimm, 1984.
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درحال  قطعيت  ها  عدم  و  ريسك  كه  شرايطى  در  كلى  طور  به 
اختالالت،  با  مواجهه  مفهوم  عنوان  به  تاب آورى  مى باشند،  رشد 
 .(2012 (ميشل١،  مى گردد  معرفى  تغييرات  و  غافلگيرى ها 
رويكردهاى مفهومى تاب آورى را مى توان به سه دسته تقسيم بندى 

نمود: 
مطالعات  از  نگرش  اين  پايدارى:  مفهوم  در  تاب آورى   (1
اكولوژيكى كه تاب آورى را به عنوان قابليت توانايى بازگشت 
به حالت قبل از بحران تعريف مى نمايد، نشأت مى گيرد. در اين 
نگرش تاب آورى به صورت مقدار اختاللى كه يك سيستم قبل 
از اينكه به حالت ديگرى منتقل شود، مى تواند تحمل يا جذب 
در سال 2003  هولينگ  تعريف  همانند  مى گردد.  تعريف  كند 
و فولك در سال 2006، برخى محققين آستانه تحملى فراتر از 
آنچه جامعه قادر به بازگشت به حالت عملكردى خود نيست را 
به عنوان مرز تاب آورى در نظر مى گيرند، زيرا يك جامعه تاب 
آور داراى آستانه تحمل بااليى است و قادر به جذب فشار قابل 
(رافين  مى باشد  تحملش  آستانه  به  رسيدن  از  قبل  اى  مالحظه 
پوراكرمى،  و  پاشاپور  از:  نقل  به   ،22  :2010 همكاران٢،  و 

.(988 :1395
تاب آورى در مفهوم بازآفرينى: نگرش بازآفرينى به تاب آورى،   (2
به توانايى جامعه براى "بازگشت به گذشته" بعد از تغيير يا رفع 
عامل فشار از آن (برگشت به حالت اوليه)، مرتبط مى باشد. در 
ماگورى  و   (1984) پييم  نظر  مطابق  تاب آورى  نگرش،  اين 
يك  شده  صرف  زمان  عنوان  به  كه  است  معيارى   ،(2007)
قادر  آور  تاب  جامعه  مى گردد.  اطالق  بازآفرينى  براى  جامعه 
مى باشد،  بحران  از  قبل  وضعيت  به  سريع  نسبتًا  بازگشت  به 
درحالى كه جامعه اى كه تاب آورى كمترى دارد، نيازمند زمان 
بيشترى براى بازآفرينى خود مى باشد يا اصال قادر به بازآفرينى 

نيست (پاشاپور و پوراكرمى، 1395: 988).
در  بيشتر  نگرش  اين  گذار(دگرگونى):  مفهوم  در  تاب آورى   (3
عنوان  به  و  مى گردد  مطرح  اجتماعى  تاب آورى  با  ارتباط 
ظرفيت جامعه براى واكنش به تغيير به صورت سازگارانه -كه 
به جاى بازگشت ساده به حالت قبل، به معناى تغيير شكل به 
1.  Mitchell, 2012.
2.  Rafiean et al, 2010.

حالت جديد كه پايدارتر است-، تعبير مى شود. در همين ارتباط 
مفاهيمى  با  نگرش  اين  كه  بود  اعتقاد  اين  بر   2006 ولكدر، 
 نظير نوسازى، بهسازى، احياء و خودسازماندهى همراه مى باشد. 
همچنين به اعتقاد فولك، در يك سيستم اجتماعى- اكولوژيك 
تاب آور، وجود اختالل، خود، پتانسيلى براى ايجاد فرصت در 
يك  است.  توسعه  مسير  در  جديد  تجربه    هاى  كسب  راستاى 
جامعه تاب آور قادر است با بهره گيرى از تجربيات، تغيير را 
در مسير توسعه و براى رسيدن به مراتب باالترى از عملكرد به 
همراه داشته باشد و به جاى تحمل فشار به صرف بقاء با پذيرش 
تغيير پايه جامعه را متحول نمايد. اين نگرش نقشه راه جوامع 
پويايى است كه احتمال بازگشت آن   ها به وضعيت قبلى كمتر 
است و اين جوامع به دنبال دگرگونى سازگارانه در مقابل فشار 
هستند (فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 32، به نقل از همان).

در واقع، اينگونه استنباط مى شودكه تاب آورى رويكردى چند 
ابعاد  به  توجه  نيازمند  رويكرد  اين  پيرامون  بحث  و  است  وجهى 
مختلف و تاثيرگذار بر آن مى باشد. در ادبيات مخاطرات و مديريت 
سوانح، "تاب آورى" به شيوه هاى متعددى بكار گرفته مى شود، مانند: 
تاب آورى اقتصادى، سازمانى، اكولوژيكى، اجتماعى، ساختمانى و 
مهندسى، زيرساخت هاى حياتى و سيستم ارتباطى كه جنبه مشترك 
فشار  به  مثبت  واكنش  و  مقاومت  ايستادگى،  "توانايى  آن ها  همه 
مشاهده  شكل2،  در  كه  همانطور  وجود  اين  با  مى باشد.  تغيير"  يا 
مى گردد، مى توان چهار بعد اجتماعى، اقتصادى، نهادى و كالبدى را 
به عنوان ابعاد تاب آورى در راستاى مقابله با سوانح در نظر گرفت 

(پاشاپور و پوراكرمى، 1395: 988). 

شكل2. ابعاد تاب آورى در مقابله با سوانح طبيعى
منبع: بهرامى و همكاران، 1396: 20

فرهنگي-اجتماعي  

محيطي-كالبدي  

سازماني-نهادي  اقتصادي 
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تاب آورى كالبدى و مولفه هاى آن: تاب آورى كالبدى يكى از 
مهمترين ابعاد تاب آورى در جوامع به شمار مى آيد، كه در آن نقش 
كاربرى هاى مسكونى، به عنوان يكى از مهم ترين و حساس ترين 
عرصه ها در بافت هاى شهرى و روستايى در پيامد رويدادهاى مخاطره 
آميز بسيار حائز اهميت مى باشد (عليزاده، 1395: 57)؛ بر اساس 
تعاريف مختلف، تاب آورى در كالبد به معناى توانايى مقاومت فرم 
و شكل بنا در برابر تغييرات و گذشت زمان، همچنين ميزان پاسخ 
دهى اين فرم به نيازهاى عملكردى زمان حال و آينده است؛ در واقع 
توانايى  ميزان  سنجش  جهت  معيار  يك  عنوان،  به  را  آن  مى توان 
نمود.  تعريف  زمان  گذشت  با  شده  حادث  تغييرات  برابر  در  فرم 
عموما" بين فرم وكالبد و عملكرد و فعاليت هاى موجود در آن نوعى 
هماهنگى و تناسب برقرار است (رازقى و درخشانى، 1394: 136). 
در بيان ويژگى هاى اصلى تاب آورى كالبدى مى توان به: آستانه هاى 
تغيير، سازماندهى دوباره ظرفيت مقاومت، كنار آمدن يا بهبود پس 
از شوك و تنش وارد شده براى يادگيرى و تطبيق با آن، واحد در 
معرض قرارگرفتن (واحدتحليل) تاب آورى، اكوسيستم هاى طبيعى 
يا سيستم هاى انسانى و محيطى اشاره نمود (نلسون١، 2008: 49)، 
عدم تاب آورى كالبدى ممكن است ناشى از افت كيفيت كالبدى 
يا سازه اى بنا باشد كه در اثر عواملى نظير قرارگرفتن بافت بنا در 
مسير افت كيفيت ناشى از گذشت روزها، تاثيرات آب وهوا، جابه 
جايى زمين، ارتعاشات ناشى از رفت و آمد اتومبيل ها يا نگهدارى 
گاندرسون٢،  و  (هولينگ  مى آيد  وجود  به  نامطلوب   و  نامناسب 
2002: 200، مايونگا، 2007: 9، ميشل و هريس٣، 2012: 79، به 
نقل از پوراحمد و همكاران، 1396: 117). تاب آورى كالبدى را 

مى توان در مؤلفه هاى زير بررسى نمود:
افت  از  ناشى  است  ممكن  تاب آورى  اين  اى:  سازه  تاب آورى  الف- 
كيفيت كالبدى يا سازه اى بنا باشد. اين وضع با قرار گرفتن بافت 
و  آب  تاثيرات  ايام،  گذشت  از  ناشى  كيفيت  افت  مسير  در  بنا 
هوايى، جابجايى زمين، ارتعاشات ناشى از رفت و آمد اتومبيل  ها يا 

نگهدارى نامناسب و نامطلوب بوجود مى آيد.
ب- تاب آورى كاركردى: اين تاب آورى مى تواند از كيفيت هاى كاركردى 

1.  Nelson, 2008.
2.  Holling & Gunderson, 2002.
3.  Mitchell & Harris, 2012.

بنا يا مجموعه ناشى شود. ممكن است بنا ديگر براى كاركردى كه به 
خاطرش طراحى شده يا براى استفاده جارى مناسب نباشد؛ بنابراين اين 
حالت، با استانداردهاى روز يا شرايط متصرف يا متصرفين بالقوه تطبيق 

نمى كند. اين عدم كارايى مى تواند به خود بنا مربوط باشد.
ج- تاب آورى در تصوير ذهنى: تاب آورى در تصوير ذهنى محصول 
تلقى و برداشت ذهنى از بنا مى باشد. در گذر زمان با ايجاد تحول 
در محيط انسانى، اجتماعى، اقتصادى يا طبيعى بافت بدون تغيير 
در  كه  نياز هايى  با  را  خود  تناسب  امروز  مردم  انظار  در  تاريخى 
خدمت آن است، از دست مى دهد. اين برداشت يك امر ارزشى است 

و ممكن است در واقعيت فاقد جوهره واقعى باشد.
و  كالبدى  ابعاد  به  تاب آورى  اين  رسمى:  و  قانونى  تاب آورى  د- 
كاركردى ربط پيدا كرده و هنگامى روى مى دهد كه يك بنگاه عمومى 
استانداردهاى حداقلى را براى كاركرد تعيين مى كند؛ به عنوان نمونه، 
مقررات  يا  سوزى  آتش  ايمنى  و  بهداشتى  جديد  استاندارد هاى  رواج 

ساختمانى ممكن است يك بنا را محكوم به فرسودگى كند.
ماندن  تغيير  بال  نتيجه  در  مكانى،  تاب آورى  مكانى:  تاب آورى  ه- 
الگوى  در  كه  مى دهد  روى  تغييراتى  به  نسبت  خاص  مكان  يك 
و  (هولينگ  مى آيند  پديد  كار  نيروى  و  دسترسى  هزينه   هاى  وسيع 
از  نقل  به   ،2012 ميشل،   ،2007 مايونگا:   ،200  :2002 گاندرسون، 

پوراحمد و همكاران، 1397).
لذا در مطالعه حاضر تاب آورى كالبدى مساكن پيراشهرى در 
برابر مخاطرات طبيعى، ذيل ابعاد يا مولفه   هاى زير بررسى مى شود. 

شكل3. مدل مفهومى مولفه هاى تاب آورى مسكن در برابر مخاطرات محيطى
منبع: يافته هاى تحقيق، 1398

تاب آوري سازه  
اي

تاب آوري 
قانوني

تاب آوري تاب آوري مكان
كاركردي

تاب آوري تصوير  
ذهني
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در  عرصه  حساس ترين  و  مهم ترين  عنوان  به  مسكونى  كاربرى 
شهرى  كاربرى هاى  سطح  از  درصد   50 حدود  متوسط  با  شهر  هر 
در رويدادهايى مخاطره آميز بسيار تعيين كننده مى باشد (عليزاده، 
1395: 81). ويژگى هاى اصلى در نظرگرفته شده براى تاب آورى 
بافت هاى مسكونى عبارتند از: آستانه هاى تغيير، سازماندهى مجدد 
وارد  تنش  و  شوك  از  پس  بهبود  يا  آمدن  كنار  مقاومت،  ظرفيت 
گرفتن  قرار  درمعرض  واحد  آن،  با  تطبيق  و  يادگيرى  براى  شده 
سيستم هاى  يا  طبيعى  اكوسيستم هاى  تاب آورى،  تحليل)  (واحد 
مناطقى  از  يكى   .(2008 همكاران،  و  (نلسون  محيطى  و  انسانى 
مخاطرات  برابر  در  آن ها  كالبدى  تاب آورى  سنجش  و  مطالعه  كه 
غيررسمى  سكونتگاه هاى  است،  اهميت  حائز  و  مهم  بسيار  طبيعى 
كالبدى  تاب آورى  نظير  مباحثى  طرح  لذا  مى باشند.  حاشيه اى  و 
آنان  سكونتگاه هاى  ساماندهى  راستاى  در  نشينان  حاشيه  مساكن 
ناگوار،  حوادث  وقوع  از  قبل  آمادگى  ضرورت  ايجاد  نتيجه  در  و 
همچنين كاهش ميزان خسارات مالى و جانى در مناطق حاشيه اى 
شهرها كه ساكنين آن ها اغلب اقشار آسيب پذير جامعه هستند، مهم 

و ضرورى مى باشد. 

روش 
روش تحقيق از نوع توصيفى-تحليلى است، جمع آورى اطالعات به 
كمك روش هاى مختلف اسنادى و ميدانى صورت گرفت. تجزيه و 
تحليل داده ها با استفاده از روش هاى آمار استنباطى انجام گرديد. در 
اين پژوهش، سازه تاب آورى كالبدى به تفكيك پنج مولفه تاب آورى 
و  قانونى  تاب آورى  ذهنى،  تاب آورى  مكان،  تاب آورى  اى،  سازه 
اى  گزينه  پنج  طيف  در  شاخص  كمك 35  به  كاركردى  تاب آورى 
جامعه  با  كوكران  فرمول  كمك  به  نمونه  حجم  شد.  كمى  ليكرت 
مسكن   120 معادل  باهنر  شهيد  شهرك  در  مسكن   7100 آمارى 
تعيين شد كه به روش طبقه بندى بين چهار محله عرفى تقسيم و 
در هر محله به طور تصادفى به كمك خانوارهاى ساكن تكميل شد.           

پايايى پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاى كرونباخ به ميزان 
0,919، تاييد گرديد كه نشان از همگنى سواالت پرسشنامه دارد. 

تائيد  مورد  متخصصان  پنل  از  استفاده  با  نيز  پرسشنامه  روايى 
قرارگرفته است. در اين پژوهش براى اطمينان از روايى و پايايى 
ابتدا يك نمونه 30تايى پرسشنامه توزيع و جمع آورى گرديد كه 
مراحل  شد.كه  انجام  نهايى  توزيع  پايايى،  و  روايى  تأييد  از  پس 

پژوهش بر اساس مدل مفهومى(شكل3)، انجام گرفته است.
بودن  نرمال  بررسى  از  بعد  داده ها  تحليل  و  تجزيه  منظور  به 
نمونه  تك  تى  آزمون هاى  از  آن  ابعاد  و  تاب آورى  سازه  توزيع 
اى، همبستگى پيرسون و آزمون تجزيه واريانس يك طرفه"آنوا١" 
استفاده شد. در جدول2، مولفه ها و شاخص هاى مورد بررسى نشان 

داده شده است.

جدول2. شاخص ها و مولفه هاى مورد بررسى تاب آورى كالبدى 
مساكن در برابر مخاطرات طبيعى

شاخصمولفه

تاب آورى 
مكان

توجه به استقامت خاك بستر در ساخت مسكن، برخوردارى از 
شيب مناسب در مقابل آب گرفتگى، فاصله از حريم رودخانه، 
دسترسى به فضاهاي باز در زمان بروز حادثه، رعايت فاصله از 
كاربرى هاى پرخطر (پمپ بنزين و ...)، رعايت فاصله از ايستگاه 

پمپ گاز، فشار قوى برق و ...

تاب آورى در 
تصوير ذهنى

احساس امنيت روحى و روانى در برابر سيل، احساس امنيت روحى 
و روانى در برابر زلزله، احساس امنيت از پايدارى بنا در مواجهه با 
مخاطرات، ميزان اطمينان از استحكام اسكلت، احساس امنيت مالى 

در مواجه با مخاطرات به دليل برخوردارى از بيمه مسكن

تاب آورى 
قانونى

رعايت ضوابط فنى در ساخت مسكن در برابر مخاطرات، 
بهرمندى مرحله به مرحله از نظارت مهندسان هنگام ساخت بنا، 
رعايت اصول ايمني در ساختمان هاى مجاور با عوامل خطرزاي 
طبيعي، رعايت اصول ايمنى در ساخت مسكن از نظر فاضالب، 
رعايت اصول ايمنى در ساخت مسكن از نظر سيم كشى، رعايت 
اصول ايمنى در ساخت مسكن از نظر لوله كشى، رعايت اصول 
ايمنى در ساخت مسكن از نظر گازكشى، رعايت اصول ايمنى از 

نظر اسكلت بندى و جوشكارى، رعايت اصول پى كنى و پى ريزى، 
رعايت اصول ديوار چين

تاب آورى 
سازه اى

رعايت سبك بودن وزن سقف، رعايت تناسب بين استحكام 
ديوارهاي حايل و سقف، بندكشى ضربدرى بين ستون ها

استفاده از بتن استاندارد، كالف  بندى سقف با استفاده از بتن و 
ميلگرد، داشتن آرماتورها يا كالف هاى افقى در ديواره  ساختمان، 
ساخت بنا برروى سكوى بتنى، ايجاد اليه بيرونى غير قابل نفوذ، 
استفاده از اسكلت تيركوبى و احداث در نقاط مصون از سيل

تاب آورى 
كاركردى

تراكم ساختمانى پائين در محله، وجود تناسب مطلوب بين جمعيت 
و عرض معابر محالت، برخوردارى از سيستم اطفاء حريق در 

مسكن، برخوردارى از كپسول اطفاء حريق در مسكن
منبع: يافته هاى پژوهش، 1398

1.  Anova.
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كه  است،  شده  بندى  تقسيم  عرفى  محله  چهار  به  باهنر  شهرك 
هر محله از يك طيف خاص فرهنگى و زيستى، تشكيل يافته است. 
با توجه به اهميت محالت عرفى در اين مطالعه تاب آورى كالبدى 

مسكن به تفكيك محالت عرفى نيز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 
شكل 4، محدوده جغرافيايى منطقه مورد مطالعه را نشان مى دهد.

شكل 4. محدوده جغرافيايى شهرك باهنر مشهد (قلعه خيابان)
منبع: نگارنده: 1398

يافته ها
الف-يافته هاى توصيفى

مطابق جدول3، از نظر مالكيت مسكن، 74/2 درصد پاسخگويان 
داراى مسكن ملكى هستند كه 96,7 درصد آن ها داراى سند قولنامه 
اى مى باشند. همچنين كليه مساكن از نوع وياليى (حياط دار)، بوده 
است. در 80,8 درصد مساكن تنها يك خانوار ساكن است. همچنين 
در يك سوم مساكن به طور متوسط 5 نفر زندگى مى كنند. از نظر 
قدمت، 35,8درصد اماكن مسكونى شهرك شهيد باهنر 30 سال و 
باالتر قدمت دارند. همچنين كليه مساكن مورد بررسى بناساز محلى 
بوده اند. 95 درصد مساكن خانوارهاى مورد بررسى به لحاظ كيفيت 
بنا از نظر سازه از نوع نيمه بادوام هستند. مساحت بيش از نيمى از 
مساكن بين 100 تا 150 متر است. همچنين 42 درصد داراى سطح 
زيربناى بين 50 تا 100 متر هستند. حدود 67 درصد مساكن يك 
طبقه بوده و 39 درصد مساكن داراى تنها يك اتاق بوده اند. 50,8 

درصد ساختمان  ها از نظر پى داراى پى شفته (غير اصولى) هستند. 
همچنين 99/2 درصد مساكن داراى ديوار آجرى، 83,3 درصد داراى 
سقف تيرآهن و كف اتاق 67,5 درصد مساكن مورد بررسى سيمان 
و كف حياط 90 درصد مساكن، از نوع موزاييك مى باشد. وضعيت 
نماى  وضعيت  و  ايزوگام  نوع  از  مساكن،  درصد   87,5 بام  پشت 

بيرونى 56,7 درصد مساكن، از نوع سيمانى بوده است (جدول 3).
ب- يافته هاى استنباطى

تحليل مولفه ها و شاخص هاى تاب آورى كالبدى اماكن مسكونى در 
برابر مخاطرات

آزمون تى تك نمونه اى، زمانى مورد استفاده قرار مى گيرد كه 
قصد داريم ميانگين يك نمونه از جامعه را با يك حالت معمول و 
رايج، استاندارد و يا حتى يك عدد فرضى و مورد انتظار مقايسه كنيم 
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جدول3. ويژگى  هاى اماكن مسكونى شهرك شهيد باهنر مشهد (قلعه خيابان)

درصد گزينه ها متغير درصد گزينه  ها متغير
3/3 با دوام

كيفيت بنا به لحاظ
نوع سازه

11/7 اجاره اى

وضعيت مالكيت مسكن
95 نيمه بادوام 4/2 رهنى
1/7 كم دوام 10 اجاره اى-رهنى
18/3 50 تا 100 متر

گروه بندى مساحت

74/2 ملكى
51/7 100 تا 150 متر 2/5 ملكى(سند رسمى)

19/2نوع مالكيت مسكن 150 تا 200 متر 96/7 سندعادى، قولنامه اى
10/8 200 تا 300متر 0/8 تصرفى(بدون مالك)
0/8 زير50متر

گروه بندى كل
مساحت زيربنا

100 وياليى(حياط دار) نوع واحد مسكونى
42/5 بين 50 تا 100 متر 80/8 يك

تعداد خانوار ساكن
26/7در واحد مسكونى بين 100 تا 150 متر 18/3 دو

14/2 بين 150 تا 200 متر 0/8 سه
15/8 200 متر به باال كمتر از پنج نفر

تعداد افراد ساكن
66/7در واحد مسكونى يك طبقه

تعداد طبقات
واحد مسكونى

پنج تا ده نفر
32/5 دو طبقه 3/3 بيش از ده نفر
0/8 سه طبقه 1/7 زير5 سال

گروه بندى قدمت
بنا

3/3 ندارد

تعداد اتاق

11/7 بين 5 تا 10 سال
39/2 1 26/7 10 تا 20 سال
38/3 2 24/2 20 تا 30
10 3 35/8 30 سال و باالتر
8/3 4 100 بنا ساز محلى

نوع ساخت
0/8 6 0 معمار و مهندسى ساز
18/3 ندارد

پى ساختمان

2/5 سنگ

وضعيت نماى بيرونى
20 سيمان 22/5 آجر
0/8 سنگ 56/7 سيمان
10 بتن 18/3 ساير

50/8 شفته 12/5 قيرگونى
وضعيت پشت بام

99/2 آجرى
نوع ديوار

87/5 ايزوگام
0/8 بلوك 83/3 تيرآهن

نوع سقف
32/5 سراميك

كف اتاق   ها
1/7 تيرچه بتنى

67/5 سيمان 14/2 ميلگرد
90 موزاييك

كف حياط
0/8 چوب

4/2 خاكى منبع: براساس يافته                 هاى ميدانى، 1398
5/8 سيمان

(حبيب پور و صفرى، 1388). در اين مطالعه به منظور بررسي ميزان 
برابر مخاطرات طبيعى از  تاب آورى كالبدى مساكن پيراشهرى در 
آزمون"تى تك نمونه اى١"، استفاده گرديد. در اين آزمون، ميانگين 
1.  One sample, t test

گونه  همان  گرفت.  قرار  مقايسه  مورد  سه  نظري  ميانه  با  شاخص ها 
كه در جدول4 مشاهده مى گردد تفاوت ميانگين در همه شاخص هاى 
جز  به  و  است  گرديده  دار  معني  نظرى  ميانه  با  مسكن  تاب آورى 
«رعايت فاصله از كاربرى هاى پرخطر (پمپ بنزين و ...)» با ميانگين 
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3,98 و «فاصله از حريم رودخانه» با ميانگين 3,61 كه در حد زياد 
ارزيابى شده است، در ساير شاخص ها ميانگين به طور معنى دارى 
كمتر از ميانه نظرى و در سطح پائين ارزيابى شده است. در مولفه 
تاب آورى مكان، «توجه به استقامت خاك بستر در ساخت مسكن» 
با ميانگين 1,03 در حد بسيار كم و «برخوردارى از شيب مناسب در 
مقابل آب گرفتگى» با ميانگين 2,15 و «دسترسى به فضاهاي باز در 
زمان بروز حادثه» و  «رعايت فاصله از ايستگاه پمپ گاز، فشار قوى 

برق و ...» در حد كم ارزيابى شده است. 
كليه  در  تاب آورى  ذهنى،  تصوير  در  تاب آورى  مولفه  در 
در  كه  طورى  به  است،  شده  ارزيابى  كم  بسيار  حد  در  شاخص ها 
«احساس امنيت روحى و روانى در برابر سيل» با ميانگين 1,19، 
«احساس امنيت روحى و روانى در برابر زلزله» با 1,19، «احساس 
«ميزان   ،1,42 با  مخاطرات»  با  مواجهه  در  بنا  پايدارى  از  امنيت 
در  مالى  امنيت  «احساس  با 1,63،  اسكلت»  استحكام  از  اطمينان 
با 1,13  مسكن»  بيمه  از  برخوردارى  دليل  به  مخاطرات  با  مواجه 

ارزيابى شده است.
«رعايت  بجز  شاخص  ها  همه  در  قانونى  تاب آورى  مولفه  در 
ضوابط فنى در ساخت مسكن در برابر مخاطرات» با ميانگين 1,49 
و »بهره مندى مرحله به مرحله از نظارت مهندسان هنگام ساخت بنا» 
با ميانگين 1,1 و «رعايت اصول ايمني در ساختمان هاى مجاور با 
عوامل خطرزاي طبيعي» كه در حد بسيار كم ارزيابى شده است، در 

ساير شاخص ها تاب آورى مسكن در حد كم ارزيابى شده است. به 
طورى كه «رعايت اصول ايمنى در ساخت مسكن نظر فاضالب» با 
1,81، «رعايت اصول ايمنى از نظر سيم كشى» با 1,91، «رعايت 
اصول ايمنى از نظر لوله كشى» با 1,93، «رعايت اصول ايمنى از نظر 
گازكشى» با 1,94 و «رعايت اصول ايمنى از نظر اسكلت بندى و 
جوشكارى» با 1,88 و «رعايت اصول پى كنى و پى ريزى» با 1,68 
و «رعايت اصول ديوار چين» با 1,52 در حد كم ارزيابى شده است.

كم  بسيار  حد  در  شاخص ها  كليه  اى  سازه  تاب آورى  مولفه  در 
ارزيابى شده است، به طورى كه پائين ترين ميانگين مربوط به «داشتن 
آرماتورها يا كالف هاى افقى در ديواره ساختمان» با ميانگين 1,08 و 
باالترين ميانگين در اين مولفه مربوط به «ايجاد اليه بيرونى غيرقابل 

نفوذ» با ميانگين 1,57 و در حد بسيار كم ارزيابى شده است.
در مولفه تاب آورى كاركردى مسكن، شاخص هاى «برخوردارى 
از سيستم اطفاء حريق در مسكن» با ميانگين 1,03 و «برخوردارى 
از كپسول اطفاء حريق در مسكن» با ميانگين 1,02 در سطح بسيار 
كم و «تراكم ساختمانى پائين در محله» با ميانگين 2,35 و «وجود 
ميانگين  با  محالت»  معابر  عرض  و  جمعيت  بين  مطلوب  تناسب 
كليه  در  مى شود  مشاهده  است.  شده  ارزيابى  كم  سطح  در   2,18
شاخص هاى مورد بررسى ذيل مولفه هاى تاب آورى كالبدى مسكن 
در قلعه خيابان مشهد، تاب آورى در سطح بسيار كم و كم ارزيابى 

شده است (جدول 4).

جدول4. ارزيابى تاب آورى شاخص هاى كالبدى مساكن قلعه خيابان مشهد به كمك آزمون تى تك نمونه اى

ميانگينشاخص ها
ميانه نظرى=3

tاختالف ميانگينسطح معنادارى

تاب آورى مكان

1,967-119,50,000-1,03توجه به استقامت خاك بستر در ساخت مسكن
0,850-12,70,000-2,15برخوردارى از شيب مناسب در مقابل آب گرفتگى

3,616,3130,0000,608فاصله از حريم رودخانه
0,642-14,60,000-2,36دسترسى به فضاهاي باز در زمان بروز حادثه

3,9859,0000,0000,983رعايت فاصله از كاربرى هاى پرخطر (پمپ بنزين و ...)
0,467-9,8790,000-2,53رعايت فاصله از ايستگاه پمپ گاز، فشار قوى برق و ...

تاب آورى در 
تصوير ذهنى

1,808-47,60,000-1,19احساس امنيت روحى و روانى در برابر سيل
1,808-47,60,000-1,19احساس امنيت روحى و روانى در برابر زلزله

1,583-28,70,000-1,42احساس امنيت از پايدارى بنا در مواجهه با مخاطرات
1,375-20,80,000-1,63ميزان اطمينان از استحكام اسكلت

1,875-57,60,000-1,13احساس امنيت مالى در مواجه با مخاطرات به دليل برخوردارى از بيمه مسكن
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در ادامه به منظور بررسي ميزان تاب آورى مولفه ها و سازه كالبدى 
تي  آزمون  از  طبيعى  مخاطرات  برابر  در  پيراشهرى  مسكونى  اماكن 
تك نمونه اي استفاده گرديد. همان گونه كه در جدول5 مشاهده مى گردد 
تفاوت ميانگين در همه شاخص هاى تاب آورى مسكن با ميانه نظرى 

مكان  تاب آورى  مولفه  در  است.  گرديده   (Sig<0/05) دار  معني 
ميانگين 2,61، در تاب آورى تصوير ذهنى 1,31، در تاب آورى قانونى 
1,64، در تاب آورى سازه اى 1,21 و در تاب آورى كاركردى 1,64 به 

طور معنى دارى كمتر از ميانه نظرى و در حد ضعيف مى باشند.

تاب آورى قانونى

1,508-24,90,000-1,49رعايت ضوابط فنى در ساخت مسكن در برابر مخاطرات
1,900-69,10,000-1,10بهرمندى مرحله به مرحله از نظارت مهندسان هنگام ساخت بنا

1,867-52,70,000-1,13رعايت اصول ايمني در ساختمان هاى مجاور با عوامل خطرزاي طبيعي
1,192-17,70,000-1,81رعايت اصول ايمنى در ساخت مسكن از نظر فاضالب
1,058-15,90,000-1,94رعايت اصول ايمنى در ساخت مسكن از نظر سيم كشى
1,067-15,70,000-1,93رعايت اصول ايمنى در ساخت مسكن از نظر لوله كشى
1,058-15,70,000-1,94رعايت اصول ايمنى در ساخت مسكن از نظر گازكشى
1,125-16,90,000-1,88رعايت اصول ايمنى از نظر اسكلت بندى و جوشكارى 

1,325-19,40,000-1,68رعايت اصول پى كنى و پى ريزى
1,483-23,70,000-1,52رعايت اصول ديوار چين

تاب آورى سازه اى

1,550-27,40,000-1,45رعايت سبك بودن وزن سقف
1,875-57,60,000-1,13رعايت تناسب بين استحكام ديوارهاي حايل و سقف

1,875-57,60,000-1,13بندكشى ضربدرى بين ستون ها
1,817-48,60,000-1,18استفاده از بتن استاندارد

1,875-57,60,000-1,13كالف بندى سقف با استفاده از بتن و ميلگرد
1,917-68,50,000-1,08داشتن ارماتورها يا كالف هاى افقى در ديواره  ساختمان

1,833-44,10,000-1,17ساخت بنا برروى سكوى بتنى
1,433-20,50,000-1,57ايجاد اليه بيرونى غير قابل نفوذ

1,900-55,40,000-1,10استفاده از اسكلت تيركوبى و احداث در نقاط مصون از سيل

تاب آورى 
كاركردى

0,650-13,90,000-2,35تراكم ساختمانى پائين در محله
0,825-14,60,000-2,18وجود تناسب مطلوب بين جمعيت و عرض معابر محالت

1,975-106,30,000-1,03برخوردارى از سيستم اطفاء حريق در مسكن
1,983-119,00,000-1,02برخوردارى از كپسول اطفاء حريق در مسكن

منبع: براساس يافته هاى ميدانى، 1398

ادامه جدول4. ارزيابى تاب آورى شاخص هاى كالبدى مساكن قلعه خيابان مشهد به كمك آزمون تى تك نمونه اى

جدول5. ارزيابى مولفه هاى تاب آورى كالبدى مساكن قلعه خيابان مشهد به كمك آزمون تى تك نمونه اى

ميانگينشاخص ها
ميانه نظرى=3

tاختالف ميانگينسطح معنادارى
0,388-15,190,000-2,61تاب آورى مكان

1,690-45,350,000-1,31تاب آورى تصوير ذهنى
1,358-28,280,000-1,64تاب آورى قانونى
1,786-58,880,000-1,21تاب آورى سازه اى
1,358-59,900,000-1,64تاب آورى كاركردى

1,349-50,620,000-1,65تاب آورى كالبدى مساكن در برابر مخاطرات طبيعى
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در ادامه ميانگين تاب آورى بين 4 محله عرفى قلعه خيابان به 
كمك آزمون"تحليل واريانس يك طرفه(Anova) " مورد مقايسه 
قرار گرفت. اين آزمون به منظور مقايسه تغييرات يك متغير وابسته 
(حبيب  مى باشد  مستقل)  متغير  يك  قالب  (در  گروه  چند  بين  در 
سازه  آزمون  اين  در  وابسته  متغير   .(556  :1391 صفرى،  و  پور 
مولفه هاى آن و متغير مستقل محالت عرفى (يك تا  تاب آورى و 
 (sig=0/00)و سطح معنى دارى F چهار) است. با توجه به آماره
عرفى  محله  چهار  بين  مسكن  كالبدى  تاب آورى  ميانگين  تفاوت 
يك  محله  در  تاب آورى  ميانگين  كه  طورى  به  مى باشد،  دار  معنى 

1,81، در محله دو 1,66، در محله سه 1,46 و در محله چهار 1,67 
ساير  از  تر  ضعيف  سه  محله  در  كالبدى  تاب آورى  لذا  است.  بوده 
محالت است. از نظر تاب آورى مكان محله عرفى چهار با ميانگين 
2,31، به لحاظ تاب آورى تصوير ذهنى محله عرفى سه با ميانگين 
1/15 و از نظر تاب آورى قانونى محله عرفى سه با ميانگين 1,33، 
از نظر تاب آورى سازه اى محله عرفى دو با ميانگين 1/08 و از 
نظر تاب آورى كاركردى محله عرفى سه با ميانگين 1/42 نسبت 

به ساير محالت وضعيت نامطلوبترى دارند.

شكل 5. ميانگين مولفه هاى تاب آورى كالبدى مساكن قلعه خيابان مشهد
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جدول6. مقايسه ميانگين تاب آورى بين محالت عرفى شهرك شهيد باهنر با استفاده از آزمون آنوا
F محله عرفى چهارمحله عرفى سهمحله عرفى دومحله عرفى يكسطح معنادارىآماره

97/780/002/882/812/442/31تاب آورى مكان
4/010/001/41/231/151/46تاب آورى تصوير ذهنى

7/330/001/921/661/331/66تاب آورى قانونى
4/560/001/261/081/151/36تاب آورى سازه اى
18/110/001/671/801/421/68تاب آورى كاركردى

8/30/001/811/661/461/67تاب آورى

در ادامه به منظور بررسى رابطه بين سازه تاب آورى و مولفه هاى 
يك  كه  پيرسون  همبستگى  ضرايب  از  مسكن  خصوصيات  با  آن 
محاسبه  براى  ضريب  اين  گرديد.  استفاده  است،  پارامترى  آزمون 
درجه و ميزان ارتباط خطى بين دو متغير در سطح فاصله اى و نسبى 
به كار مى رود (حبيب پور و صفرى، 1391: 454). مطابق جدول، 

با توجه به سطح معنادارى با افزايش ارزش زمين، تاب آورى مكان 
افزايش  با  همچنين   ،(R=0/28 ،sig=0/00) مى يابد افزايش  نيز 
قدمت بنا تاب آورى تصوير ذهنى به طور معنادارى كاهش مى يابد 
قانونى  بنا، تاب آورى  قدمت  (R=0/55 ،sig=0/00). با افزايش 
افزايش  با  و   (R=-0/54  ،sig=0/00)كاهش معنادارى  طور  به 
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مى يابد. افزايش  معنادارى  طور  به  قانونى  تاب آورى  اتاق  تعداد 
 (R=-0/2 ،sig=0/00)

با افزايش قدمت بنا تاب آورى سازه اى به طور معنادارى كاهش 
(R=-0/54 ،sig=0/00)و با افزايش تعداد اتاق تاب آورى سازه 
 .  (R=-0/18 ،sig=0/04)مى يابد افزايش  معنادارى  طور  به  اى 
همچنين، با افزايش ارزش زمين، تاب آورى سازه اى به طور معنى 

(R=-0/19 ،sig=0/03).دارى كاهش مى يابد
افزايش  با  و   (R=-0/28 ،sig=0/00) بنا  قدمت  افزايش  با 
ارزش زمين (R=-0/28 ،sig=0/00) و با افزايش تعداد اتاق نيز 
تاب آورى كاركردى كاهش مى يابد (R=-0/3 ،sig=0/00). در 
قلعه  ساكنين  مساكن  تاب آورى  ساختمان،  عمر  افزايش  با  نهايت 

.(R=-0/6 ،sig=0/00) خيابان كاهش مى يابد

جدول7. بررسى رابطه بين ويژگى هاى مسكن و تاب آورى كالبدى مسكن با استفاده از ضريب همبستگى پيرسون

سازه تاب آورى كالبدى مسكن و 
مساحت واحد قدمت/عمربنامولفه هاى آن

مسكونى(مترمربع)
تعداد طبقات واحد 

ارزش كل تعداد اتاقمسكونى
ساختمان(تومان)

ارزش 
زمين(هرمترمربع)

به تومان

تاب آورى مكان
0,288**0,046-0,1450,090-0,017-0,051-ضريب همبستگى
0,5770,8580,1140,3290,6160,001سطح معنى دارى

تاب آورى تصوير 
ذهنى

0,165-0,064-0,0800,1290,141-0,553-**ضريب همبستگى
0,0000,3840,1610,1250,4870,072سطح معنى دارى

تاب آورى قانونى
0,019-0,205.0,023*0,5450,0230,071-**ضريب همبستگى
0,0000,8070,4410,0250,8050,836سطح معنى دارى

تاب آورى سازه اى
0,197-*0,1830,084*0,5350,0550,109-**ضريب همبستگى
0,0000,5490,2380,0450,3640,031سطح معنى دارى

تاب آورى كاركردى
0,300-**0,229-*0,059-0,055-0,280-**0,284-**ضريب همبستگى
0,0020,0020,5480,5220,0120,001سطح معنى دارى

تاب آورى
0,084-0,007-0,202*0,0190,067--0,601**ضريب همبستگى
0,0000,8400,4690,0570,9420,359سطح معنى دارى

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

نتيجه گيرى
امروزه در سطح جهان، تغييرات چشمگيرى در نگرش به بافت هاى 
مسكونى ديده مى شود؛ به طوريكه ديدگاه غالب از تمركز صرف بر 
كاهش آسيب پذيرى، به افزايش تاب آورى در مقابل مخاطرات تبديل 
شده است (ادگر١، 2005). در پژوهش حاضر به جهت بررسى ميزان 
تاب آورى كالبدى مساكن حاشيه كالنشهر مشهد (شهرك باهنر) در 
برابر مخاطرات طبيعى، تاب آورى در پنج مولفه  مكان، تصوير ذهنى، 
قانونى، سازه اى و كاركردى تعريف گرديد. نتايج نشان مى دهد كه 
تفاوت ميانگين در كليه شاخص هاى تاب آورى مسكن بجز «رعايت 
فاصله از كاربرى هاى پرخطر (پمپ بنزين و ...)» با ميانگين 3,98 و 
«فاصله از حريم رودخانه» با ميانگين 3,61 كه در حد زياد ارزيابى شده 
1.  Adger, 2005.

و در ساير شاخص ها ميانگين به طور معنادارى كمتر از ميانه نظرى و 
در سطح كم و بسياركم ارزيابى گرديده است. 

با  آن  مولفه هاى  و  تاب آورى  سازه  ميان  رابطه  بررسى  در 
خصوصيات مسكن، مشخص گرديد كه بين ارزش زمين با تاب آورى 
مكان رابطه معنادارى وجود دارد، بطوريكه با افزايش قيمت زمين، 
بنا  قدمت  افزايش  همچنين  مى يابد.  افزايش  نيز  مكان  تاب آورى 
مى شود.  ذهنى  تصوير  تاب آورى  كاهش  باعث  معنادارى  طور  به 
كاهش  معنادارى  طور  به  قانونى  تاب آورى  بنا،  قدمت  افزايش  با 
و با افزايش تعداد اتاق، به طور معنادارى افزايش مى يابد و نيز با 
افزايش قدمت بنا، تاب آورى سازه اى به طور معنادارى كاهش و 
با افزايش تعداد اتاق، تاب آورى سازه اى به طور معنادارى افزايش 



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة يازد  هم، شمارة اول، بهار 1400   52

مى يابد. همچنين با افزايش ارزش زمين، تاب آورى سازه اى به طور 
معنادارى كاهش و با افزايش قدمت بنا و افزايش ارزش زمين و 
در  مى يابد.  كاهش  كاركردى  تاب آورى  اتاق،  تعداد  افزايش  نيز 
اين  مسكونى  اماكن  تاب آورى  ساختمان،  عمر  افزايش  با  نهايت 
قدمت  به  توجه  با  مجموع،  در  مى يابد.  كاهش  پيراشهرى،  ناحيه 
بناهاى واقع در اين بافت حاشيه   اى و عدم استفاده از مصالح مناسب 
و  ساخت  مهندسى  اصول  رعايت  عدم  همچنين  آن ها،  ساخت  در 
مساكن  اين  اكثر  كه  اين  لحاظ  به  ايمنى  موارد  رعايت  عدم  نيز 
ارگان هاى  نظارت  تحت  تر  كم  و  بوده  قانونى  مالكيت  سند  فاقد 
مسئول  قرار دارند و از طرفى ديگر عدم رعايت تراكم مناسب در 
معابر  عرض  بودن  نامتناسب  نيز  و  زمين  كم  مساحت  بدليل  بناها 
حوادث،  وقوع  زمان  در  امدادرسانى  لحاظ  به  ساختمانى  تراكم  با 
وضعيت بافت مسكونى مورد مطالعه، نامطلوب ارزيابى مى گردد كه 
در نهايت با توجه به نتايج تحقيقات و بررسى ها، تاب آورى كالبدى 
شهرك باهنر (قلعه خيابان)، در مواجهه با مخاطرات طبيعى، در حد 
بسيار پايين ارزيابى مى گردد كه اين امر ضرورت توجه به افزايش 
تاب آورى كالبدى اين ناحيه را بيش از پيش نمايان مى سازد. لذا در 
راستاى تسريع در دستيابى به وضعيت مطلوب، اجراى پيشنهادات 

زير مى توانند مؤثر واقع شوند: 
با توجه به اينكه حدود 97 درصد از اماكن مسكونى مورد بررسى • 

تشويق  لذا  هستند،  اى  قولنامه  نوع  از  باهنر  شهيد  شهرك  در 
روش هاى  از  امالك  براى  قانونى  سند  دريافت  براى  ساكنين 

متفاوتى مانند ايجاد تسهيالت و ... پيشنهاد مى گردد.
نوع •  از  بررسى  مورد  مساكن  درصد  صد  اينكه  به  عنايت  با 

بناساز محلى بوده اند، لذا نظارت دقيق تر نهادهاى ذيربط مانند 
شهردارى و سازمان نظام مهندسى بر اعمال قوانين ساخت و ساز 
و جلوگيرى از ساخت و سازهاى غيراصولى و نا ايمن مساكن 

پيشنهاد مى گردد.
داراى •  بررسى  مورد  مساكن  درصد  حدود 36  اينكه  به  توجه  با 

الزم  اعتبارات  تخصيص  لذا  هستند،  سال   30 باالى  قدمت 
براى مقاوم سازى مساكن قديمى  و ناايمن در راستاى افزايش 

تاب آورى كالبدى پيشنهاد مى گردد.
با عنايت به تاب آورى پائين سازه اى مساكن مورد بررسى، مطالعه • 

و بررسى ميزان تاب آورى مساكن در هنگام وقوع مخاطرات و 
تهيه نقشه هاى آسيب پذيرى آن ها در راستاى شناسايى و برنامه 

ريزى جهت كاهش خسارات ناشى از مخاطرات الزم مى باشد.
بررسى •  مورد  مساكن  درصد   95 بودن  بادوام  نيمه  به  توجه  با 

از  ساكنين  سازى  آگاه  سازه،  نوع  نظر  از  بنا  كيفيت  لحاظ  به 
مخاطرات احتمالى و آسيب هاى ناشى از آن ها و فرهنگ سازى 
جديد،  سازهاى  و  ساخت  در  ايمنى  موارد  رعايت  خصوص  در 

همچنين ايمن سازى مساكن موجود پيشنهاد مى گردد.
در نظر گرفتن مباحث مربوط به تاب آورى در طرح هاى تفصيلى • 

توصيه  مقتضى  بلندمدت  و  مدت  كوتاه  سياست هاى  و  شهرى 
مى گردد.
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