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Abstract
Background and objective: Due to the increasing acceleration of urban growth, providing housing is one of the most important 
concerns of communities and one of the priorities of governments. In our country, in recent years, in order to provide housing 
for the low-income groups, the government has adopted a policy of constructing housing and a national housing action plan. 
Due to the high vulnerability of our country to natural disasters, especially earthquakes, it is necessary to pay attention to crisis 
management and resilience in Mehr housing projects and national housing action. Since the plans made in the field of crisis 
management are dedicated to during and after the crisis and less attention is paid to the conditions before the crisis, so in this 
study with the aim of analyzing the physical resilience of social housing against earthquakes following plans We are before the 
crisis.
Method: In this descriptive-analytical study, with the aim of evaluating the physical resilience of Poonak neighborhood in 
Zanjan, which consists of Mehr housings, all indicators affecting physical resilience were identified and examined by content 
analysis, and after weighting entered the information system. Geographically. Then, with the help of local and global Moran 
technique, the type of resuscitation dispersion and optimized resuscitation hot and cold spots are determined.
Result: The findings indicate that among the 18 basic indicators for measuring physical resilience against earthquakes, the 
distance from the fault is the most important and access to medical land uses and fire stations are the least important. In general, 
neighborhoods consisting of Mehr housing have low physical resilience due to weaknesses in their physical components and 
despite being new and planned, they are more vulnerable.
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چكيده 
زمينه و هدف: با توجه به افزايش شتاب رشد شهرها، تأمين مسكن از مهم ترين دغدغه هاى جوامع و از اولويت هاى دولت ها مى باشد. در كشور ما طى 
چند سال اخير، به منظور تأمين مسكن اقشار كم درآمد، دولت سياست احداث مسكن مهر و طرح اقدام ملى مسكن را در پيش گرفته است. با توجه 
به آسيب پذيرى بااليى كه كشورمان در مقابل سوانح طبيعى به ويژه زلزله دارد، لزوم توجه به مديريت بحران و تاب آورى در پروژه هاى مسكن مهر 
و اقدام ملى مسكن ضرورت دارد. از آنجائيكه برنامه ريزى هاى انجام شده در زمينه مديريت بحران به حين و پس از وقوع بحران اختصاص دارد و 
كمتر به شرايط پيش از وقوع بحران توجه مى گردد؛ لذا در اين پژوهش با هدف تحليل تاب آورى كالبدى مساكن اجتماعى در برابر زلزله به دنبال 

برنامه ريزى هاى پيش از بحران مى باشيم.
كليه  مى باشد-،  مهر  مسكن هاى  از  متشكل  -كه  زنجان  پونك  محله  كالبدى  تاب آورى  ارزيابى  هدف  با  توصيفى-تحليلى  پژوهش  اين  در  روش: 
شاخص هاى تأثيرگذار بر تاب آورى كالبدى به كمك تحليل محتوا شناسايى و بررسى شده و پس از وزن دهى وارد سيستم اطالعات جغرافيايى شده 

است. سپس به كمك تكنيك موران محلى و جهانى نوع پراكندگى تاب آورى و لكه هاى داغ و سرد بهينه شده تاب آورى مشخص شده است.
يافته ها و نتيجه گيرى: يافته ها بيانگر اين است كه از ميان 18 شاخص اساسى سنجش تاب آورى كالبدى در برابر زلزله، فاصله از گسل در باالترين 
اهميت و دسترسى به كاربرى هاى درمانى و ايستگاه هاى آتش نشانى كمترين اهميت را دارا مى باشند. در مجموع، محالت متشكل از مسكن هاى مهر به 
علت ضعف هايى كه در مؤلفه هاى كالبدى شان دارند از تاب آورى كالبدى پايينى برخوردارند و با وجود نوساز بودن و وجود برنامه ريز ى، آسيب پذيرى 

بيشترى دارند.
واژگان كليدى: تاب آورى كالبدى، زلزله، مسكن مهر، زنجان
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مقدمه
نوع و شكل مكانى كه انسان ها در طول تاريخ به عنوان محل اسكان خود 
برگزيده اند، تغييرات تدريجى و مداوم داشته است. اين تحوالت همواره در 
جهت رفاه انسان ها صورت گرفته است. وقتى صحبت از مسكن مى شود، 
چيزى  و   (207:1389 (شيعه،  مى باشد  خانه  از  وسيع تر  سطحى  منظور 
بيش از يك سرپناه كامًال فيزيكى مد نظر است. در واقع سرپناه مناسب، 
يعنى آسايش مناسب، فضاى مناسب، دسترسى فيزيكى و امنيت مناسب 
مناسب  امنيت  و  دسترسى  فضا،  آسايش،  اين  (پورمحمدى،21:1393). 
عالوه بر اينكه از طريق مسكن حاصل مى گردد، پيش نيازى نيز دارد و آن 
پيش نياز، تأمين همه اين موارد در اجزاى شهر مى باشد. كوچكترين جزء 
هر شهر محالت آن مى باشد، لذا اين پژوهش به بررسى كوچكترين 

جزء در مقياس يك شهر مى پردازد.
و  محله  مفهوم  فقدان  و  شهرسازى  جاى  به  ساختمان سازى  به  توجه 
را  شهرها  در  مطلوب  و  پايدار  توسعه  به  دستيابى  همسايگى،  واحدهاى 
و  شدت  گذشته،  به  نسبت  مسأله  اين  و  است  كرده  روبرو  مشكالتى  با 
نشان  نيز  جهانى  تجربيات  كه  آن گونه  چراكه  است،  يافته  بيشترى  نمود 
بيشترى  خانه هاى  نيست  الزم  تنها  پايدار،  جوامع  خلق  براى  مى دهند، 
ايجاد نمود، بلكه در نظر گرفتن فضاها و امكاناتى همچون حمل و نقل و 
فضاهاى سبز نيز از الزمه هاى مسكن پايدار به شمار مى روند (سينگ و 
پندى11:2012)١. جوامعى كه پايدار نباشند، نمى توانند تاب آور باشند 
و اين مسائل، لزوم توجه به بحث تاب آورى در مقياس محالت را روشن 

مى كنند.
از طرفى افزايش شتابان نرخ شهرنشينى در ايران به افزايش تقاضاى 
مطرح  با  نهم  دولت  است.  شده  منتهى  بزرگ  شهرهاى  سطح  در  مسكن 
دهك هاى  براى  مسكن  انبوه  توليد  قالب  در  مهر  مسكن  طرح  ساختن 
عملى  راستاى  گامى  در  تعاونى  توليد  شيوه  با  جامعه  پايين  درآمدى 
ساختن اصول 31 و 43 قانون اساسى و همچنين ماده 95 بند (و) قانون 
برنامه چهارم توسعه -كه حمايت از تأمين مسكن ارزان قيمت براى اقشار 
آسيب پذير و گروه هاى كم درآمد را به عنوان يكى از وظايف دولت مورد 

تأكيد قرار مى دهد (چگنى، 21:1389)-، برداشته است. 
دنبال  به  كه  است  جديدى  رويكردهاى  از  تاب آورى  رويكرد 
اينكه  به  توجه  با  مى باشد.  تغييرات  برابر  در  شهرها  كردن  منعطف 

1.  Singh & Pandey,2012

جمعيت  و  هستند  تحول  و  تغيير  معرض  در  همواره  ما  شهرهاى 
تاب آور  مى باشد،  افزايش  حال  در  مداوم  طور  به  جهان  شهرنشين 
ضرورى  موضوعى  چالش ها  و  تغييرات  اين  برابر  در  شهرها  شدن 

مى باشد.
نهادها و آژانس هاى فعال در زمينه كاهش سوانح، بيشتر فعاليت هاى 
خود را بر دستيابي به جامعه تاب آور در برابر سوانح متمركز كرده اند كه 
در اين ميان به دليل خسارات وسيع و ناهنجارى هاى گسترده اجتماعي، 
زمين لرزه ها از اولويت بااليى در تالش براي تقويت تاب آورى جوامع در 

برابر سوانح طبيعى برخوردارند (كاگالن و نورمن،5:2014)٢.
شايان ذكر است كه نوع نگرش به مقوله تاب آورى و نحوه تحليل 
آن، از يك طرف در چگونگي شناخت تاب آورى وضع موجود و علل آن 
نقشي كليدي دارد و از طرف ديگر سياست ها و اقدامات تقليل خطر و 
نحوه رويارويي با آن را تحت تأثير اساسي قرار مي دهد. از اين رو است 
كه تبيين رابطه تاب آورى در برابر سوانح طبيعى (زلزله) و كاهش اثرات 
آن، با توجه به نتايجي كه در بر خواهد داشت و تأكيدى كه اين تحليل 
بر بُعد تاب آورى دارد از اهميت بااليى برخوردار مى باشد. در واقع هدف 
از اين رويكرد، كاهش آسيب پذيري جوامع و تقويت توانايي هاي مردم 
(پوراحمد  مى باشد  طبيعي  سوانح  وقوع  از  ناشي  خطرات  با  مقابله  براي 
كه  است  مطرح  فرضيه  اين  راستا  اين  در  همكاران، 96:1397).  و 
ارتقاء وضعيت شاخص هاى كالبدى و محيطى تاثير معنا دارى بر 

افزايش تاب آورى در مجموعه مسكن مهر شهرها دارند.
شمال،  در  زنجان  خطرناك  گسل  سه  محاصره  در  زنجان  شهر 
پهنه  نقشه  اساس  بر  و  دارد  قرار  غرب  در  بياتلر  و  جنوب   در  سلطانيه 
بندى زلزله كشور، -تهيه شده توسط پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى 
ساختمان ها  طراحى  نامه  آيين  استناد  به  همچنين،  و  زلزله-  مهندسى  و 
راه،  تحقيقات  مركز  توسط  شده  زلزله (استاندارد2800) -تهيه  برابر  در 
درجه  با  پهنه  در  كشور-،  شهرسازى  و  راه  وزارت  شهرسازى  و  مسكن 
جمله  از  شهر  اين  (احدنژاد،54:1389).  مى گيرد  قرار  زياد  نسبى  خطر 
شده  اجرا  آن  در  مهر  مسكونى  واحدهاى  سياست  كه  مى باشد  شهرهايى 
است و اخيرا پروژه هاى اقدام ملى مسكن هم به طور رسمى در آن آغاز به 
كار كرده اند. زنجان در پى سياست هاى توسعه، شهر ك هاى مختلف 

2. Coghlan & Norman, 2004
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مسكونى را به داخل محدوده شهر اضافه نمود تا امروز به اين شكل 
انبوه سازى،  برنامه  مسكن،  مشكل  رفع  به  منظور  درآيد.  وسعت  و 
كوچك سازى و برج سازى در شهرهاى مختلف كشور اعمال شده و 
محله پونك جزء محالتى بوده كه در اين راستا شكل گرفته است. 
مسكن  ناقص  پروژه هاى  تكميل  منظور  به  كه  مسكن  ملى  اقدام  طرح 
مهر در دستور كار قرار گرفته، تفاوت هايى با مسكن مهر دارد؛ از جمله 
نسبى  تغييرات  و  طبقه   7 به  طبقه  حداكثر10  از  طبقات  تعداد  كاهش 
در مكان گزينى سايت هاى مربوطه. حال سئوال اين است كه آيا تنها با 
كاهش تعداد طبقات و تغيير در موقعيت سايت ها در اقدام ملى مسكن 
مهر  مسكن  پروژه هاى  آيا  بود؟  دور  به  گذشته  ناكامى هاى  از  مى توان 
مسكن  كننده  تأمين  اجتماعى  مساكن  پروژه هاى  از  نمونه اى  عنوان  به 
گروه هاى كم درآمد شهرى در برابر باليا و حوادث طبيعى نظير زلزله، با 

توجه به ميزان خطرپذيرى زياد كشور تاب آور هستند؟
مهر  مسكن هاى  ارزيابى  حاضر،  پژوهش  اصلى  هدف  رو،  همين  از 
زنجان با رويكرد تاب آورى مى باشد. پرداختن به اين بحث عالوه بر اينكه 
وضعيت موجود را روشن مى كند، مى تواند به بازبينى طرح هاى در دست 
اجرا و طرح هاى آينده، از جمله طرح اقدام ملى مسكن كمك نمايد؛ و 
ارتقاء  تاب آورى  زمينه  در  را  مسكن  ملى  اقدام  طرح  برنامه   و  طراحى 

بخشد.

مرور ادبيات
در ايران سياستى كه طى سال هاى گذشته در جهت حمايت و تأمين 
مسكن اقشار آسيب پذير جامعه در نظر گرفته شده، برنامه احداث 
با  نهم،  دولت  اوايل  همان  از  كه  است  بوده  مهر  مسكن  پروژه هاى 
آغاز  پروژه ها  اين  ساخت  درآمدى،  پايين  دهك هاى  گرفتن  نظر  در 
گرديد. باال بودن قيمت تمام شده واحدهاى مسكونى در اين دوره و 
عدم بضاعت مالى اكثر خانوارها براى خريد مسكن، باعث شد كه 
دولت با در پيش گرفتن راهبردهايى از جمله حذف قيمت زمين و 
انبوه سازى، زمينه را براى خانه دار شدن اقشار كم درآمد فراهم كند. 
اين در حاليست كه توجه صرف به ابعاد كميتى مسكن، باعث شد تا 
به شاخص هاى تعيين كننده كيفيت مسكن مناسب توجهى نگردد، 
داشته  همراه  به  را  ساكنين  نارضايتى  نهايت،  در  موضوع،  اين  كه 
دولت  مهر  مسكن  طرح  در  قائدرحمتى،52:1395).  (بهمنى،  است 
زمين هاى در اختيارش را كه اغلب درحاشيه شهرها قرار داشتند، در 

قالب اجاره 99 ساله براى ساخت مسكن در اختيار تعاونى ها قرار 
داد. لذا اين مناطق با محدوديت امكانات و خدمات از قبيل: مراكز 
خريد، مراكز آموزشى، فضاهاى باز و سبز و حمل و نقل مناسب و 

كافى مواجه بوده اند.
در شهر زنجان، عمليات اجرايى مجموعه هاى ساختمانى مربوط 
به طرح مسكن مهر از سال 1387 آغاز گرديد. در كل 135 هزار 
در  مسكونى  واحد  به 1950  نزديك  احداث  جهت  زمين  مترمربع 
شهرك  گلشهركاظميه،  22بهمن،  اتوبان  شمالى  كمربندى  مناطق 
 نصر، اميركبير، فجر، رجايى و پونك به اين طرح اختصاص يافت 
(رضايى، 1388: 2). اين مجتمع هاى واقع در محله  پونك از 7 تا 
11 طبقه بر روى پيلوت ساخته شده و واحدهاى مسكونى آن ها از 
55 تا 107 متر مربع مساحت دارند. البته در برخى از مجتمع ها طبق 
مصوبه كميسيون ماده 5 استان، پاركينگ در فضاى باز تعريف شده 
و پيلوت به واحد مسكونى تبديل شده است (متوسليان،1388: 2). 
در طراحى اين مجموعه ها بيشترين تمركز طرح بر دستيابى به حداكثر 
مساحت و تعداد واحدهاى مسكونى در فضايى محدود با كمترين 
هزينه ممكن مى باشد و به طراحى محوطه اطراف، تأمين خدمات و 
زيرساخت هاى مورد نياز جمعيت طرح، توجهى نشده است. تراكم 
مسكونى پيش بينى شده براى مسكن مهر پونك بين 120 تا 160 

درصد بوده كه در عمل به باالى 360 درصد افزايش يافته است. 
در بررسى الگوهاى طراحى و شكل گيرى محالت زنجان طى سه 

دهه گذشته با سه الگو به شرح زير مواجه مى شويم: 
اراضى)، •  (تفكيك  برنامه  فاقد  و  شتابان  توسعه  الگوى 

و  (مرادى  جديد  ُخردگراى  الگوى  آماده سازى،  الگوى 
همكاران،37:1398)

در اين بين محله پونك كه به نام كوى پونك شناخته مى شود، • 
اين  ويژگى هاى  به  كه  مى باشد  جديد  ُخردگراى  الگوى  داراى 

الگو در زير اشاره شده است.
رويكردى •  با  مسكونى  صرفًا  پهنه هايى  طراحى  به  الگو  اين 

ُخردگرا مى پردازد. 
سطوح •  به  بيشتر  فضاى  اختصاص  نتيجه  در  و  تراكم  افزايش 

سبز، از ويژگى هاى كليدى اين الگو مى باشد.
از ديگر ويژگى هاى الگو مى توان به انبوه سازى و استانداردگرايى • 
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اشاره نمود.
در اين الگو مجتمع هاى مسكونى، به طور عموم، توسط ديوارى • 

كامًال  آن ها  به  خروج  و  ورود  و  شده  مجزا  اطراف  محيط  از 
كنترل شده است.

توسط •  عموم،  طور  به  مسكونى  مجتمع هاى  كه  آن جايى  از 
راه هاى شريانى احاطه شده اند، دسترسى به آن ها خودرو محور 

مى باشد. (مرادى و همكاران،126:1398)
و  شهرها  كه  مى باشد  طبيعى  بالياى  ترين  مهم  از  يكى  زلزله 
آن  نشانگر  آن  سوابق  و  مى كند  تهديد  را  انسانى  سكونت گاه هاى 
است كه با برنامه ريز ى و مديريت مناسب مى توان تا حدود زيادى 

ميزان آسيب پذيرى بافت ها را در برابر زلزله كاهش داد. 
كشورهاى  مستعدترين  از  ايران  كه  معتقدند  زلزله  كارشناسان 
لرزه خيز دنيا محسوب مى گردد، به طورى كه نواحى با خطر ناچيز، 
بسيار كم بوده و بخش وسيعى از كشور را پهنه هاى با خسارت زياد 
گذشته، ٪6  سال  رسمى 25  آمارهاى  پايه  بر  و  مى دهند؛  تشكيل 
از تلفات جانى كشور ناشى از زلزله بوده است (حياتى و ديگران، 
1395). رويكرد تاب آورى در برابر زلزله به عنوان رويكردى نوين 
بر كاهش آسيب پذيرى بافت ها از زلزله و ايجاد زمينه هاى الزم براى 

بازيابى شهرها پس از زلزله مطرح شده است.
تاب آورى شهرى كه به معناى توانايى برگشت به عقب مى باشد 
و  شهرى  سيستم  يك  توانايى  به  همكاران،62:2014)١،  و  (كاتر 
همه اجزاى تشكيل دهنده اجتماعى اكولوژيكى آن و شبكه هاى فنى-

اجتماعى در مقياس زمانى و مكانى، براى حفظ يا بازگشت سريع 
به عملكردهاى دلخواه در برابر اختالل، سازگارى با تغيير و تبديل 
محدود  را  آينده  يا  فعلى  سازگارى  ظرفيت  كه  سيستم هايى  سريع 
تاب آورى  همكاران،4:2020)٢.  و  (پاركر  دارد  اشاره  مى كنند، 
داراى ابعاد و شاخص هاى مختلفى مى باشد كه تشخيص يك جامعه 
تاب آور از يك جامعه غيرتاب آور را از طريق بررسى و سنجش و 

مقايسه ممكن مى سازد.
سوانح،  برابر  در  تاب آور  جامعه  گفت  مى توان  كلى  طور  به 
جامعه اى است كه بيشترين امنيت را دارد و مى توان دانش طراحى 
و ساخت را براى كاهش آسيب پذيرى در زمينه مخاطرات طبيعى 
1.  Cutter et al,2014 
2.  Parker et al,2020 

به وسيله معيارهاى كاهش خطر سوانح به كار گرفت كه در واقع 
به  رسيدن  در  كه  مى باشد  فرآيندهايى  يا  اقدامات  از  مجموعه اى 
تاب آورى در سطح جامعه مهم است (ابدالى و همكاران،159:1397). 
شهر تاب آور به عنوان مفهوم جديدى مطرح شده است كه به شهرها 
براى مقابله با ريسك ها و چالش هايى كه ممكن است با آن ها مواجه 

شوند، كمك مى كند (يانگ و همكاران،2021)3.
استانداردهايى  تدوين  و  مطالعه  محالت،  شدن  تاب آور  براى 
كنار  در  همسان  كاربرى هاى  تعيين  جمله  از  مى باشد،  ضرورى 
هم به گونه اى كه در زمان بروز سانحه مشكل زا نباشند و همچنين 
مشخص كردن فضاهاى باز چند عملكردى در درون بافت متراكم 
شهرى  تاب آورى  افزايش  باعث  كه  شهرها،  در  مسكونى  محالت 
در برابر سوانح مى گردد. عالوه بر اين، وجود دسترسى هاى مناسب 
در سطح شهرها و طراحى بافت شهر به گونه اى كه از نفوذپذيرى 
زمين لرزه ها  ويژه  به  سوانح  بروز  زمان  در  باشد،  برخوردار  بااليى 
-كه امكان ريزش جداره ها و مسدود شدن مسيرها وجود دارد-، در 
افزايش و كاهش ميزان تاب آورى شهرها نقش مهمى ايفا مى كنند 
باشد  تاب آور  تنهايى  به  نمى تواند  محله  يك  (جاللى،29:1391). 
و  عمومى  پيشرفت  به  تاب آورى،  در  موفقيت  به  رسيدن  براى  و 
در  مى توانند  موارد  اين  است؛  نياز  جديد  استراتژى هاى  توسعه 
زيرساخت ها  (مدارس)،  پرورش  و  آموزش  مانند  عمومى  منابع 
گردند  استفاده  عمومى  امنيت  و  مسكن  خيابان ها)،  و  (پارك ها 

(مجاهد،279:2020)4. 
چارچوب هاى  يا  شاخص ها  از  ويژه اى  مجموعه  هيچ  تاكنون 
نيامده  وجود  به  سوانح  تاب آورى  سازى  كمى  براى  يافته  سازمان 
است؛ با وجود اين، در جامعه علمى، اجماعى وجود دارد مبنى بر اينكه 
اقتصادى،  اجتماعى،  ابعاد  داراى  و  چندجانبه  مفهومى  تاب آورى، 

نهادى و كالبدى مى باشد (رضايى و همكاران،612:1394).
از آنجا كه اندازه گيرى تاب آورى در شرايط مطلق دشوار مى باشد، 
بايد براى تعيين ميزان تاب آورى اجتماع هاى شهرى از يك رويكرد 
تطبيقى استفاده نمود. در همين زمينه، انتخاب شاخص ها در مطالعه هاى 
مربوط به تاب آورى بايد با توجه به دو مالك صورت گيرد: 1. توجيه 
در  و 2.  تاب آورى  با  آن  تناسب  مورد  در  موجود  ادبيات  مبناى  بر 
3.  Yang et al,2021 
4.  Mujahed,2020
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دسترس بودن داده هاى كيفى از منابع.
ابعاد كالبدى را مى توان به عنوان محسوس ترين نقش شهرسازى 
در كاهش اثرات زلزله دانست. فرم، شكل و كالبد شهر شامل عناصر 
مختلفى مى گردند كه سازمان دهى آن ها از طريق برنامه ريزى شهرى 
و طراحى شهرى صورت مى گيرد. در اين ميان برنامه ريزى كاربرى 
زمين شهرى به عنوان هسته اصلى برنامه ريزى شهرى مى باشد، -كه 
با وارد كردن موضوع ايمنى در برابر خطر زلزله در آن-، مى تواند 
افزايش  زلزله،  خطر  برابر  در  را  شهرى  مناطق  پذيرى  انعطاف 

نظام  و  شهر  كالبدى  تقسيمات  طريق  از  مى تواند  بخش  اين  دهد. 
محله بندى، نظام شبكه هاى ارتباطى و سلسله مراتب، مراكز شهرى، 
نظام  شهرى،  نشانه هاى  محله ها،  و  بخش ها  خالى،  و  ُپر  سطوح 
فضاهاى  شهرى،  بافت  مختلف  الگوهاى  بلوك بندى،  و  قطعه بندى 
باز شهرى، تراكم هاى جمعيتى و ساختمانى، پراكنش كاربرى ها و 
سرانجام جهت گيرى گسترش و رشد شهر پياده گردد. در جدول(1) 
، خالصه اى از شاخص هايى كه در پژوهش هاى مختلف مورد توجه 

قرار گرفته، بيان شده است.

جدول 1: خالصه اى از شاخص هاى بررسى شده در پژوهش ها
شاخص پژوهشگر

دسترسى به پناهگاه، درمانگاه، بيمارستان، اورژانس، آتش نشانى، حمل و نقل عمومى، نيروى انتظامى، 
فضاهاى باز در محله، شبكه معابر اصلى، محلهاى اسكان موقت، نقشه هاى تخليه، اينترنت، پارك و فضاى 

سبز عمومى و مراكز آموزشى، مقاومت بناى مسكونى، مقاومت لوله كشى آب، مقاومت لوله هاى گاز، 
مقاومت تاسيسات برق، مقاومت خدمات عمومى (مدرسه بيمارستان ...،) مخابرات، موبايل، كيفيت كوچه و 

معابر محله، اطالع از عملكرد آتش نشانى، اورژانس، هالل احمر، شهردارى، ستاد مديريت بحران

زهرا سليمى (1395)، سنجش و ارزيابى ميزان 
تاب آورى كالبدى بافت هاى فرسوده در برابر 

زلزله (محالت بافت مركزى شهر بوشهر)

تراكم جمعيتى، نسبت معابر اصلى به كل معابر محله، درصد مساحت بافت فرسوده محله به كل محله، 
درصد تراكم ساخته شده، نسبت فضاى سبز و باز محله به كل محله، تعداد مراكز درمانى، تعداد مراكز 

ستاد بحران

بهار عبداله، حسين ذبيحى، زهراسادات سعيده 
زرآبادى (1396)، سنجش ميزان تاب آورى كالبدى 
محالت شهرى در برابر زلزله به به كارگيرى روش 

ويكور (نمونه موردى: منطقه10 شهرتهران)
تنوع، شاخص ارتباط يا اتصال(بخش هاى مختلف سيستم زيست محيطى)، سالمت آب و هوا و خاك، 
طراحى تطبيقى(شاخص كيفيت محيط شهرى از طريق نقش طراحى و سازماندهى فضا)، زيرساخت 

شهرى، خدمات اكوسيستمى، (مدوالر) پيمانه اى بودن و قابليت اندازه گيرى، استحكام(مقاومت عناصر و 
مؤلفه هاى فيزيكى شهر مثل راه ها و ساختمان ها،) ظرفيت سازگارى يا انطباق، افزونگى، پايدارى، سرمايه 

طبيعى

فريبا قرايى، محمدرضا مثنوى، مونا احجى بنده 
(1396)، بسط شاخص هاى كليدى سنجش 

تاب آورى مكانى-فضايى شهرى؛ مرور فشرده 
ادبيات نظرى

اسكلت ساختمان، جنس مصالح، تعداد طبقات، دانه بندى، قدمت ساختمان، نفوذپذيرى، كيفيت ابنيه، 
تعداد واحد

احمدپوراحمد، يعقوب ابدالى، عليرضا صادقى، 
ساراهللا قلى پور (1397)، سنجش و تحليل فضايى 
مؤلفه هاى تاب آورى كالبدى در بافت مركزى 
شهر همدان با خودهمبستگى فضايى موران

مطلوب بودن اينترنت و تلفن ، مطلوب بودن آب و برق و گاز، استاندارد بودن خيابان ها وجاده هاي 
شهري، وجود وسايل حمل ونقل عمومى به اندازه نياز، وجودمركز آتش نشانى در نقاط مختلف 

شهر، وجود پناهگاه هاي مناسب در هنگام بحران طبيعى، سهولت دسترسى به معابراصلى شهر، وجود 
سياست هاي حفاظت از زيربناهاي عمومى و سيل بندها، سهولت دسترسى به مراكز مهم امداد، مقاوم 

بودن ساختمان هاي شهردر مقابل زلزله، ساختمان هاي متراكم، وجود برنامه مدونى براي كاربري زمين، 
در معرض خطر بودن شهربه دليل وجود كاربري هاي ناسازگار، وجود ضوابط فنى، اصول و الگوهاي 

ساخت ساز توأم با نقشه، مكانيابى مناسب تأسيسات مهم و حياتى شهر، وجود نقشه و طرح هاي تخليه 
محالت ، وجود دسترسى به نهاده هاي ساختمانى جديد، وجود ضوابط فنى مقاومسازي مسكن، مطلوب 

بودن كيفيت مساكن شهر ، دسترسى به فضاهاي باز

محمد رئوف حيدرى فر، مهناز حسينى سياه 
گلى، اسماعيل سليمانى راد(1397)، سنجش 

مؤلفه هاى تاب آورى شهرى(كالنشهر كرمانشاه)

استحكام خدمات عمومى (مدرسه، بيمارستان و...)،كيفيت كوچه و معابر محله، لوله كشى آب محله، 
برق و تأسيسات برقى، مخابرات (تلفن منازل)، موبايل، دسترسى به مراكز درمانى بيمارستان، اورژانس، 

داروخانه و...، دسترسى به مراكز آموزشى (مدارس، مهدكودك، دانشگاه و...)، دسترسى به نهادهاى 
امدادرسان(مركز مديريت بحران و...)،  دسترسى به پليس و نيروى انتظامى، دسترسى به آتش نشانى، 

دسترسى به حمل ونقل عمومى، دسترسى به پارك و فضاى سبز عمومى، دسترسى به شبكه معابر اصلى، 
دسترسى به محل هاى اسكان موقت، دسترسى به نقشه هاى مسيرهاى تخليه، دسترسى به اينترنت

يعقوب ابدالى، احمدپوراحمد، ميالد امينى، 
اسحاق خندان (1398)، بررسى و مقايسه 

تاب آورى اجتماعات از پيش انديشيده شده و 
اجتماعات برنامه ريز ى شده به منظور كاهش 

اثرت سوانح طبيعى (زلزله)
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مطالعات  اخير  سال هاى  در  مهر  مسكن  ارزيابى  زمينه  در 
گوناگونى انجام شده كه بيشتر به صورت كلى بوده و تعداد انگشت 
شمارى از مطالعات به بررسى تاب آورى مجتمع هاى مسكونى مسكن 
مهر پرداخته اند. وجود تراكم باال، دسترسى هاى اندك و مصالح بى 
دو  را  تاب آورى  ديدگاه  با  مهر  مسكن  ارزيابى  ضرورت  كيفيت، 
چندان مى كند. موضوع طرح اقدام ملى مسكن نيز با توجه به نوپا 
بودن اين طرح تاكنون جايگاهى در بين مطالعات به خود اختصاص 

نداده و جاى خالى آن در مطالعات مشهود مى باشد.
زهره و رضايى(1399) با هدف تأكيد بر "نقش ارزيابى پس 
از بهره برداري در مراحل اوليه طرح هاي ساخت و ساز كالن"، نشان 
مى دهند كه بر خالف بسياري از تحقيقات مشابه، عليرغم رضايت 
ميزان  كمترين  اجتماعى،  و  فعاليتى  معيارهاي  از  ساكنين  نسبى 

رضايت مندي مربوط به معيارهاي كالبدي مى باشد.

محمدپورليما و همكاران(1399) در مقاله اى توصيفى-تحليلى 
و تطبيقى با عنوان "ارزيابى تاب آورى فرم شهرى محالت مسكونى" 
سنگلج  و  عودالجان  محالت  تاب آورى  مقايسه  و  ارزيابى  به 
محاسبات  تحليلى  روش  از  كالبدى  بُعد  ارزيابى  براى  پرداخته اند. 
متريكى استفاده كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه فرم شهرى در هر 
فاصله  و  نيست  تاب آور  استثناءها  برخى  وجود  على رغم  محله  دو 
اين  پژوهش  پايان  در  دارند.  موفق  جهانى  تجارب  با  نامطلوبى 
ساختن  درگير  و  شناخت  عمق  ارتقاء  كه؛  است  شده  بيان  موضوع 
سازمان هاى تهيه كننده طرح ها، به همراه بازتعريف ابعاد اجتماعى 
زندگى شهروندان، سبب افزايش تاب آورى فرم شهرى اين محالت 

مى گردد.
ابدالى و همكاران(1398) در طى پژوهشى با هدف "اولويت 
با  نورآباد  مهر  مسكن  و  نورآباد  شهر  تاب آورى  بررسى  و  بندى 

ميزان رضايت از كيفيت ساختمان، از استحكام ساختمان، رعايت ضوابط فنى ساخت و ساز، ميزان 
مقاومت مسكن در برابر زلزله، احساس ناامنى در برابر زلزله، نگرانى از تخريب منزل در برابر زلزله، 

نگرانى از مسدود شدن معابر، نگرانى از آتش سوزى، مقاومت ساختمان هاى ادارى، تفكر در زمينه مقاوم 
سازى مسكن، ميزان اطالع از نقشه هاى تخليه محالت، دسترسى پناهگاه، دسترسى درمانگاه، بيمارستان، 
اورژانس، آتش نشانى، حمل و نقل عمومى، نيروى انتظامى، فضاهاى باز، شبكه معابر اصلى، محل هاى 
اسكان موقت، نقشه هاى مسير هاى تخليه، اينترنت، دسترسى پارك و فضاى سبز و مراكز آموزشى، 
مقاومت بناى مسكونى، آب لوله كشى، لوله هاى گاز، تاسيسات برق، كيفيت كوچه و معابر محله

رسول حيدرى سورشجانى، يونس غالمى، زهرا 
سليمى (1398)، بررسى مقايسه اى شاخص هاى 

كالبدى تاب آورى محالت بافت فرسوده 
در مقابل زلزله(نمونه موردى محالت بافت 

فرسوده شهر بوشهر)

تراكم جمعيت، تراكم ساختمانى ناخالص، محصوريت و ارتفاع، تقسيم بندى و مساحت پالن طبقه 
همكف، سازه و مصالح ساختمانى، سازگارى كاربرى هاى همجوار

احمدى، عندليب، ماجدى و سعيده زرآبادى 
(1399)، بررسى تاب آورى كالبدى-اجتماعى 
بافت فرسوده تاريخى با تاكيد بر فرم شهرى 
پايدار با روش ميانگين فاصله از حد بهينه 

(بافت تاريخى تهران)
تركيب توده و فضا، نوع بافت، همجوارى با كاربرى هاى خطر آفرين، تعداد طبقات مسكونى، كيفيت 
واحدهاى مسكونى، مصالح ساختمانى، سطح اشغال واحدهاى ساختمانى، تراكم ابنيه، حفاظت و مرمت 
مستمر از ابنيه بازار و ميراثى، وضعيت كاربرى ها، سلسله مراتب دسترسى، امنيت معابر، نوع معبر، 

وضعيت توپولوژى شبكه، ارتباط شبكه اى زيرساخت ها با يكديگر، ايمن سازى شــبكه هاى زيرساختى 
شهر در برابر بالياى طبيعى، فاصله از مراكز تهديد، توزيع فضاى باز در محدوده، مساحت فضاى باز، 

امنيت فضاهاى باز محدوده

مهديه دلشاد (1399)، تبيين عوامل موثر بر 
برنامه ريز ى فضايى تاب آور بافت مركزى شهر 

رشت در برابر زلزله

دانه بندى قطعات (مساحت)، مقاومت ساختمان، تراكم جمعيتى، معابر داراى عرض مناسب، معابر 
داراى پل، نقش شبكه معابر، فاصله از پمپ بنزين، دسترسى به فضاى سبز، دسترسى به ايستگاه آتش 
نشانى، دسترسى به كاربرى هاى درمانى، تعداد بيمارستان در هر كيلومتر مربع، تعداد مدارس در هر 
كيلومتر مربع، تعداد ايستگاه آتش نشانى در هر كيلومترمربع، تعداد ايستگاه پليس در هر كيلومترمربع

صديقه لطفى، عامر نيك پور، فاطمه اكبرى 
(1399)، سنجش و ارزيابى ابعاد كالبدى 

تاب آورى شهرى در برابر زلزله (منطقه 7 شهر 
تهران)

تراكم جمعيت در هر هكتار، سطح مساحت و نسبت مساحت همكف، برش هاى ساختمان و خيابان، 
پالن هاى طبقه همكف، ايستگاه هاى حمل و نقل عمومى، سطح فضاى سبز، طراحى تطبيقى(شاخص 

كيفيت محيط شهرى از طريق نقش طراحى و سازماندهى فضا)، زيرساخت شهرى، (مدوالر)پيمانه اى 
بودن و قابليت اندازه گيرى، استحكام (مقاومت عناصر و مؤلفه هاى فيزيكى شهر مثل راه ها و 

ساختمان ها)، ظرفيت سازگارى با انطباق، افزونگى، پايدارى

نغمه محمدپورليما، عليرضا بندرآباد و حميد 
ماجدى (1399)، ارزيابى تاب آورى فرم شهرى 

و محالت مسكونى، عودالجان و سنگلج

 (نويسندگان بر اساس مرور منابع)
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شهر  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  استفاده از روش وايكور و AHP" به 
نورآباد (اجتماعات از پيش ايجاد شده) در ابعاد اجتماعى، نهادى، 
اقتصادى و كالبدى در زمينه تاب آورى در برابر مخاطرات طبيعى 
(زلزله) نسبت به مسكن مهر نورآباد (اجتماعات برنامه ريز ى شده) 

در وضعيت مطلوب ترى قرار دارد.
عنوان  با  مقاله اى  در   (1397) عليزاده  و  ساوجبالغى  كريمى 
مجموعه  در  تاب آورى  رويكرد  محيطى  كالبدى  بُعد  "كاربست 
مسكن  بررسى  زلزله" به  طبيعى  مخاطره  با  مواجهه  در  مهر  مسكن 
پژوهشى  كه  پژوهش  اين  در  پرداخته اند.  سنندج  شهر  بهاران  مهر 
بهينه  حد  از  فواصل  مجموع  ميانگين  روش  از  مى باشد  كاربردى 
تاب آورى براى تعيين سطح تاب آورى استفاده شده است و نتايج 
به دست آمده از اين پژوهش، تاب آورى كالبدى محيطى مجموعه 
سطحى  در  بهينه،  حد  به  نسبت  را  سنندج  شهر  بهاران  مهر  مسكن 
پايين نشان مى دهد و بيشترين ضعف مجموعه را در درجه اول به 
بُعد محيطى پروژه و در درجه بعدى، به بُعد كالبدى مجموعه نسبت 

مى دهد.
بهمنى و رحمتى(1395) طى پژوهشى با عنوان "ارزيابى مسكن 
مهر از نظر شاخص هاى كيفى مسكن مناسب و با روش توصيفى- 
و  معمارى  اصول  رعايت  عدم  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  تحليلى" به 
شهرسازى، عدم برخوردارى از فضاى سبز و مكان گزينى نامناسب 

كاربرى ها سبب نارضايتى ساكنان از مساكن مهر شده است.
"ارزيابى  عنوان  تحت  را  تحقيقى   (1392) رازپور  و  صلواتى 
مسكن مهر بهاران با رويكرد توسعه پايدار شهرى در شهر سنندج" 
طرح  كه  است  داده  نشان  پژوهش  از  حاصل  نتايج  داده اند.  انجام 
اجرايى مسكن مهر در زمينه هاى اقتصادى و زيست محيطى تا حدى 
عملكرد  پايدار  توسعه  اجتماعى  ابعاد  زمينه  در  و  بوده  قبول  قابل 
مطلوبى نداشته است. همچنين روند اجرايى تا حد زيادى مغاير با 

اصول توسعه پايدار شهرى بوده است.
با  مهر  مسكن  پروژه هاي  مكانيابى  "ارزيابى  عنوان  با  مقاله اي 
رويكرد كالبدي-زيست محيطى، با استفاده از مدل سلسله مراتب 
ضابطيان  و  مشكينى  توسط  يزد)"  استان  موردي  (نمونه   AHP

(1391) نگاشته شده است. نتايج ارزيابى نشان از مكان يابى مناسب 
طور  به  كه  دارد  وجود  نيز  نواقصى  البته  و  دارد  مذكور  پروژه هاي 

يقين، پاسخ گويى همزمان به تمام معيارها بسيار دشوار مى باشد. در 
مواردي با توجه به اولويت هاي مطرح شده، پاسخگويى به يك معيار 
منتج به عدم امكان مكانيابى مناسب مى گردد (مشكينى و ضابطيان، 

.(69:1391
محدوده مطالعاتى

محله پونك زنجان كه درصد زيادى از آن را مجتمع هاى مسكونى 
پژوهش  اين  آمارى  نمونه  داده اند،  تشكيل  مهر  مسكن  قالب  در 
مى باشد. اين محله جزء جديدترين محالت شهر زنجان است كه پس 
از حدود سه دهه هنوز به طور كامل شكل نگرفته است. هم اكنون 
را  شهر  جمعيت  از  نفر  بيش از 40000  هكتارى،  محدوده 180  اين 
در خود جاى داده است. اين در حاليست كه جمعيت افق 1404 اين 
محدوده حدود 26000 نفر بوده است. اين شهرك كه در شرق شهر 
واقع مى باشد، جزء محالت پرتراكم زنجان محسوب مى گردد. درصد 
عمده اى از بافت آن را مجتمع هاى مسكونى (از جمله مسكن هاى 
مهر) تشكيل داده اند و درصد محدودى به صورت وياليى و كم تراكم 
كه  مى باشد  منحنى  فرم  داراى  عمده  طور  به  شهرك  اين  مى باشند. 

يك دليل آن به علت وجود توپوگرافى مى باشد. 
مطالعه  بدون  و  هكتار)  در  نفر   220) قاعده  از  بيش  تراكم 
اجتماعى،  تعامالت  براى  عمومى  فضاهاى  نبود  و  پونك  كوى  در 
عدم رعايت سرانه  هاى خدماتى، محصور بودن نامناسب معابر و ... 

تاب آورى شهرك را تهديد مى نمايند.
مجموعه هاى  مسكونى،  مجتمع هاى  از  منظور  پژوهش  اين  در 
از  بيش  و  باال  به  طبقه   4 ساختمانى  بلوك هاى  تعداد  با  مسكونى 
ملى  مقررات   21 مبحث  از  برگرفته  (تعريف  مى باشد  بلوك   2
مسكونى  كاربرى هاى  از  از ٪67  بيش  كه  ساختمان، 14:1395) 
كوى پونك را به خود اختصاص داده اند (مجموعا 41مجتمع) و فقط 
تعريف  وياليى  و  كم تراكم  صورت  به  مسكونى  كاربرى هاى   ٪33
شده اند. الزم به ذكر است كه در حال  حاضر، بسيارى از زمين هاى 
تكميل  با  مسلم  طور  به  و  نرسيده اند  بهره بردارى  به  شهرك  اين 
ساخت و سازهاى انبوه، بر ميزان جمعيت ساكن در آن و همچنين 
نيازهاى  به  توجه  عدم  بالطبع،  و  شد  خواهد  افزوده  جمعيتى  تراكم 
ساكنين فعلى و پيش بينى نيازهاى ساكنين آينده بر مشكالت اين 
مى باشد  مشهود  شهرك  اين  در  كه  آنچه  زد.  خواهد  دامن  شهرك 
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اين است كه؛ امروزه كوى پونك در تأمين سرانه هاى مختلف براى 
با  كمبودها  اين  مسلم  طور  به  و  بوده  كمبودهايى  دچار  ساكنان 
احداث مجتمع هاى جديد، روز به روز بيشتر و قابل توجه تر خواهند 
شد. همه موارد مذكور كه شرايط خاص اين كوى را بيان مى كنند، 

سبب انتخاب كوى پونك به عنوان نمونه موردى گرديد.

شكل 1: جايگاه محله پونك در شهر زنجان (نگارندگان)

شكل 2: ارتباط محله پونك با محالت اطراف (نگارندگان بر اساس 
تصوير ماهواره شهر زنجان)

شكل 3: كاربرى اراضى كوى پونك زنجان (نويسندگان)

روش 
در اين پژوهش كه از لحاظ هدف، كاربردى و به لحاظ روش، توصيفى-

تحليلى مى باشد، تالش داريم تا به اين سئوال پاسخ دهيم كه: مؤلفه هاى 
وضعيتى  در محله مطالعاتى از چه  كالبدى كدام اند و   اصلى تاب آورى 
دخيل  محدوده  آسيب پذيرى  يا  تاب آورى  در  حدى  چه  تا  و  برخوردارند 
مى باشند. گردآورى اطالعات به صورت كتابخانه اى، مشاهده ميدانى 
دست  براى  است.  بوده  بومى)  متخصصان  (براى  پرسشنامه  طرح  و 
يافتن به معيارهاى پژوهش از مطالعات بنياد راكفلر (بنياد راكفلر، 
9:2015) بهره برديم تا به معيارهاى الزم دست يابيم. بر اين اساس 
و  مخاطرات  كاهش  مى باشند:  مقابل  شرح  به  پژوهش  معيارهاى 
شكنندگى كالبدى، ارائه مؤثر خدمات حياتى، دسترسى و ارتباطات 

قابل اتكاء.
شاخص ها  پرتكرارترين  خارجى،  و  داخلى  منابع  مرور  از  پس 
در  روايى،  سنجش  جهت  و  شده  استخراج  محتوا  تحليل  كمك  به 
غالب پرسش نامه در اختيار متخصصان قرار گرفتند و بر اين اساس 
اين  به  شدند.  حذف   CVR ميزان  به  توجه  با  شاخص ها  از  تعدادى 
منظور از 20 نفر از متخصصان بومى درخواست شد تا پرسش نامه 
شكل  به  محتوايى  روايى  بررسى  براى  گويند.  پاسخ  را  شده  تهيه 
تعيين   براى  شد.  استفاده  محتوا  روايى  نسبى  ضريب  از  كمى، 
CVR از متخصصان درخواست گرديد تا هرآيتم را براساس طيف 

و  ندارد»  ضرورتى  ولى  است  «مفيد   ، است»  قسمتى«ضرورى  سه 
رابطه (1)  مطابق  پاسخ ها  سپس  نمايند.  بررسى  ندارد»  «ضرورتى 

محاسبه گرديد.
رابطه(1)

گزينه  به  كه  است  متخصصانى  تعداد   nE رابطه  اين  در 
در  مى باشد.  متخصصان  كل  تعداد   N و  اند  داده  "ضرورى"پاسخ 
بايد  شده  محاسبه  مقدار  نامه  20پرسش  تكميل  به  توجه  با  اين جا 
در  مربوطه  شاخص  صورت  اين  غير  در  و  باشد   0/42 از  بيشتر 
مرحله بعد حذف مى گردد. در اين بخش 18 مورد از شاخص هاى 
حاصل از تحليل محتوا تائيد و 12 مورد از آن ها حذف شدند. (با 
توجه به محدوديت حجم مقاله شاخص هاى نهايى در شكل(4) قابل 

مشاهده مى باشد). 
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پونك  كوى  براى  موجود  داده هاى  به  توجه  با  بعد  مرحله  در 
پرداخته  شاخص ها  نقشه هاى  تهيه  به  ميدانى،  برداشت هاى  و 
مدل  كمك  به  شاخص ها  ديگر،  طرف  از   .(10 تا   5 (اشكال  شد. 

پشتيبان تصميم گيرى فازى غيرساختارى (NSFDSS) اولويت بندى 
قابل  جدول(4)  در  معيارها  وزن هاى  خالصه  كه  شدند  وزن دهى  و 

مشاهده مى باشد. 

شكل 4: معيارها و شاخص هاى منتخب

شكل 6: عرض معابر محله پونك زنجان (نويسندگان)شكل 5: تعداد طبقات محله پونك زنجان (نويسندگان)
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فن NSFDSS از سه فاز اصلى شامل تجزيه، قضاوت نسبى و 
تركيب اولويت ها تشكيل شده است (كاالياراسان،2161:2011)1 

كه شامل 6 مرحله مى باشد.
نخستين  در  تصميم گيرى  معيارهاى  از  مجموعه اى  اول:  مرحله 
مرحله تعيين شدند و مسأله مورد نظر به شرح تصوير (1) مدل سازى 

گرديد.
مرحله دوم: جهت انجام مقايسه هاى زوجى، در ابتدا شاخص هايى كه 
بايد اولويت بندى گردند، دو به دو، در قالب سه ماتريس 18 در 18 و 
با توجه به هر يك از معيارهاى تصميم گيرى به كمك جدول (2) 

1.  Kalaiarasan, 2011

با يكديگر مقايسه شدند؛ سپس، معيارهاى تصميم گيرى در قالب 
يك ماتريس 3 در 3 و با توجه به ميزان اهميت شان در دست يابى 
به هدف پژوهش، با يكديگر مقايسه شدند. (با توجه به محدوديت 

حجم مقاله از ارائه ماتريس ها پرهيز گرديد).
y و x در مقايسه عنصر NSFDSS جدول 2: مقياس پايه ارزيابى ها در فن

(تام و همكاران،18:2007)2
توضيحاتتعريفمقياس

عنصر x بدتر يا داراى اهميت كمترى از عنصر y مى باشد.بدتر0
عنصر x مشابه يا داراى اهميت يكسان با عنصر y مى باشد.يكسان0/5
عنصر x بهتر يا داراى اهميت بيش تر از عنصر y مى باشد.بهتر1

2.  Tam et al , 2007 

شكل 8: تراكم ساختمانى محله پونك زنجان (نويسندگان)شكل 7: مصالح اسكلت محله پونك زنجان (نويسندگان)

شكل 10: كيفيت محله  پونك زنجان (نويسندگان)شكل 9: قدمت محله پونك زنجان (نويسندگان)
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فن  در  مطرح  قاعده  پنج  به  توجه  با  مرحله  اين  در  سوم:   مرحله 
NFSDSS سازگارى قضاوت هاى تمامى ماتريس ها بر اساس رابطه 

(2) كنترل گرديد و ناسازگارى اى در قضاوت ها تشخيص داده نشد.

و  فن(خوجى  در  قضاوت ها  سازگارى  بررسى  قواعد  رابطه 2: 
NFSDSS/1 (1274:2013،يو

، آن گاه  اگر 

، آن گاه  اگر 

، آن گاه  اگر 

، آن گاه    اگر 
l و عنصر k برابر است با اندازه منطقى مقايسه زوجى عنصر

گاه          آن   ، اگر 
و n برابر است با تعداد عناصر 

تاييد   iE ماتريسى  قضاوت هاى  سازگارى  كه  زمانى  چهارم:  مرحله 
گردد، ماتريس اولويت ها ناميده مى شود. مقادير عددى در هر سطر 
هر  سطرى  عناصر  سپس  و  شده  جمع  يكديگر  با  ماتريس  اين 
از  پس  گرديدند.  مرتب  امتياز،  ترين  كم  تا  بيشترين  از  ماتريس، 
اولويت  امتياز  نام  به  ديگرى  مهم  مقياس  مى توان  كار،  اين  انجـام 
را تعيين كرد و از اين طريق نتايج را تقويت نموده و كّمى ساخت. 
براى تعيين امتياز اولويت كافى است تا براساس جدول (3)، امتياز 
نمود.  مقايسه  مربوطه  ماتريس  در  امتياز  بيشترين  با  را  عنصر  هر 
معنايى  عمل گرهاى  از  يك  كدام  گرديد  مشخص  كه  اين  از  پس 
بيست و يك گانه در جدول (3) براى توصيف نتيجه اين مقايسه 
مناسب مى باشند، امتياز عددى متناظر با عمل گر مربوطه به عنصر 
امتياز  تعيين  براى  مشابهى  فرآيند  و  مى يابد  اختصاص  مذكور 

اولويت تمامى سطرهاى ماتريس طى مى گردد. 
رابطه 3: نحوه محاسبه امتياز اولويت / (همان)

                  

1.  xuJia and Yu,2013

 ,.Tam et al) جدول 3: عمل گرهاى معنايى و امتياز اولويت ها
(2002:309

10,51يكسان
20,5250,905مقدار بينابينى
30,550,818تفاوت ناچيز
40,5750,739مقدار بينابينى
50,60,667تفاوت كم

60,6250,6مقدار بينابينى
70,650,538تفاوت كامل
80,6750,481مقدار بينابينى
90,70,429تفاوت مشخص
100,7250,379مقدار بينابينى
110,750,333تفاوت بارز
120,7750,29مقدار بينابينى
130,80,25بسيار متفاوت
140,8250,212مقدار بينابينى
150,850,176تفاوت معنادار
160,8750,143مقدار بينابينى

170,90,111تفاوت بسيار معنادار
180,9250,081مقدار بينابينى

190,950,053تفاوت بسيار زياد
200,9750,026مقدار بينابينى
2110تفاوت مطلق

مرحله پنجم: در مرحله پنجم، وزن معيارها از طريق به هنجارى سازى 
امتياز اولويت ها (تقسيم امتياز هر اولويت بر مجموع امتياز تمامى 

اولويت ها) محاسبه گرديد.
گرفته  كار  به   (4) رابطه  نهايى،  بُردار  تعيين  جهت  ششم:  مرحله 
 ،(p) فاصله پارامتر  براى  و 2  عددى 1  مقدار  لحاظ  با  است.  شده 
فاصله هاى اقليدسى و همينگ محاسبه شدند. ميانگين اين دو عدد 
برابر با بُردار نهايى هر گزينه بوده كه نتايج در قالب جدول (4) ارائه 
شده است. در انتها براساس نتايج مذكور، اولويت بندى نهايى گزينه ها 
نيز مشخص گرديده است. بر اساس نتايج به دست آمده، فاصله از 
از  زلزله  برابر  در  كالبدى  تاب آورى  به  دستيابى  راستاى  در  گسل 
ايستگاه هاى  و  درمانى  كاربرى هاى  به  دسترسى  و  اهميت  باالترين 

آتش نشانى از كمترين اهميت برخوردارند.
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رابطه 4: نحوه محاسبه بردار اولويت (همان: 24)     

                p=2,1 بردار اولويت :ui

  i وزن معيار :wi 
 امتياز اولويت و p پارامتر فاصله

يافته ها 
از  فاصله   ،(4) جدول  برابر  و  پژوهش  از  حاصل  نتيجه  اساس  بر 
قدمت  ساختمانى،  تراكم  طبقات،  تعداد  ساختمان،  اسكلت  گسل، 
ساختمان و كيفيت ابنيه، تراكم جمعيتى، همجوارى با كاربرى هاى 
خطر آفرين، جنس مصالح نما، نفوذپذيرى، دسترسى به شبكه اصلى، 
دسترسى به معابر با عرض مناسب، دسترسى به فضاى سبز و باز، 
دسترسى به كاربرى هاى آموزشى و ورزشى و مذهبى، دسترسى به 
بر  اولويت  ترتيب  به  آتش نشانى  ايستگاه  و  درمانى  كاربرى هاى 

تاب آورى كالبدى در برابر زلزله تاثيرگذارند.

جدول 4: نتايج مساله

In
اولويت نهايىميانگينP2=P=1شاخص ها

I
١

0/80/7690/7842اسكلت ساختمان
I
٢

0/5220/5200/5215قدمت ساختمان
I
٣

0/5220/5200/5215كيفيت ابنيه
I
۴

0/7270/8110/7693تعداد طبقات (ارتفاع ساختمان ها)
I
۵

0/5780/5900/5844تراكم ساختمانى 
I
۶

0/4940/4340/4646تراكم جمعيتى
I
٧

0/4380/3950/4168جنس مصالح نما
I
٨

0/9530/9250/9391فاصله از گسل

I
٩

همجوارى با كاربرى هاى خطر آفرين(فاصله از پمپ بنزين، پمپ 
0/4110/4500/4307گاز، پست برق، مراكز صنعتى و ...)

I
١٠

دسترسى به كاربرى هاى درمانى(بيمارستان، كلينيك، اورژانس و 
(...0/00040/00160/00114

I
١١

0/00040/00160/00114دسترسى به ايستگاه آتش نشانى 
I
١٢

0/0310/0030/01713دسترسى به كاربرى آموزشى
I
١٣

0/0310/0030/01713دسترسى به كاربرى ورزشى
I
١۴

0/0680/0300/04912دسترسى به فضاى سبز و باز
I
١۵

0/0310/0030/01713دسترسى به اماكن مذهبى فرهنگى
I
١۶

0/3580/3680/3639نفوذپذيرى
I
١٧

0/2650/2900/27710دسترسى به شبكه اصلى
I
١٨

0/0120/10/05611دسترسى به معابر با عرض مناسب (معابر بزرگتر از 12 متر)
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بر اساس مطالعات صورت گرفته بر مبناى سالنامه آمارى 1397 
زنجان، تراكم جمعيتى شهر زنجان به طور متوسط حدود 117 نفر در 
هكتار مى باشد. تراكم جمعيتى پونك 222 نفر در هكتار مى باشد، 
يعنى تقريبًا دو برابر حد متوسط شهر. اين در حالى است كه هنوز 
بارگذارى جمعيتى در اين محدوده ادامه دارد. اين تغييرات خارج از 
ضابطه، حكايت از افزايش جمعيت محدوده (بيشتر از پيشنهادات 
دارد.  شهرى  كاربرى هاى  سرانه  كاهش  و  فرادست)  طرح هاى  افق 
كاربرى فضاى سبز و باز در اين محدوده با كمبود شديدى مواجه 
سبز  فضاى  استاندارد  سرانه  آمده  به عمل  مطالعات  برابر  مى باشد. 
(شورايعالى،9:1389)  مى باشد  مربع  متر   8 حداقل  شهرها،  براى 
به  حداقل  ساكن،  نفرى   40000 جمعيت  به  توجه  با  پونك  در  و 
32 هكتار فضاى سبز نياز است. اين در حالى است كه در شرايط 
دارد.  وجود  محدوده  اين  در  سبز  فضاى  هكتار  حداكثر 3  موجود، 
اراضى  از  هكتار   9 كمبودها،  اين  وجود  با  كه  است  ذكر  به  الزم 
واقع در جنوب شرقى پونك -كه در طرح تفصيلى به فضاى سبز 
اختصاص  مسكونى  مجتمع  به  موجود  وضع  در  داشت-،  اختصاص 

داده شده است.
محدوده  در  علمى  پشتوانه  بدون  سازهاى  و  ساخت  نتيجه 
مطالعاتى، اين محدوده را تبديل به يك منطقه سكونتى آسيب پذير 
هستيم  مواجه  ساكنانى  از  عظيمى  انبوه  با  آن،   در  كه  است  كرده 
شده  گرفته  آن ها  از  زندگى  حق  اقتصادى،  مشكالت  علت  به  كه 
است؛ ساختمان هاى مرتفع با تعداد خانوار زياد كه در هنگام بروز 
هنگام  به  سرشان-،  بر  آوار  و  ساختمان  ريزش  از  -پيش  سانحه، 
فرار از ساختمان در راهروهاى باريك آن گرفتار مى شوند، معابر با 
محصوريت زيادى كه قبل از رسيدن ماشين هاى اورژانس و آتش 
نشانى، مسدود مى گردند و ...، نتيجه همه اين موارد ما را با محله اى 

بسيار آسيب پذير مواجه كرده است.
مرحله  اين  در  شاخص ها،  به  وزن دهى  و  اولويت بندى  از  پس 
خودهمبسـتگي  از  مطالعه  مورد  محله  تاب آورى  تحليل  جهت 
فضـايي مـوران كه به آماره موران جهاني يا موران I معروف مي 
آماره  از  داغ  لكه هاي  تحليل  جهت  سپس  شد.  گرفته  كمك  باشد، 
گتيس-ارد جي استفاده شد.كشف الگوهاى فضايى ميزان تاب آورى 
از  بهره گيرى  با   Moran ' s I فضايى  خودهمبستگى  اساس  بر 

نرم افزار ArcGIS 10,4,1 انجام گرديد. شيپ فايل محله مورد نظر 
در جى آى اس فراخوانى گرديد و فيلد مجموع (مجموع امتيازات 
هر پليگون با در نظر گرفتن وزن هر شاخص و يا به عبارتى عدد 
آن  روى  بر  تحليل  كه  متغيرى  عنوان  به  پليگون)  هر  تاب آورى 

صورت مى گيرد، انتخاب شدند. 
صورت  به  خروجي  نوع  دو  فضايي  خودهمبستگي  تحليل 
گرافيكي و عددي ارائه مي نمايد. خروجي گرافيكي نشان مي دهد 
كه آيا داده ها پراكنده و يا خوشه بندي شده هستند. خروجي عددي 
موران  عدد  و   Z استاندارد  نمره  مي باشد؛  عدد  دو  شامل  آماره  اين 
درجه  توان  مي  اعداد  اين  از  استفاده  با  (عسگرى،1390).  جهاني 
پراكنده بودن يا متمركز بودن عوارض يا داده هاي فضايي را در فضا 
شاخص  مقدار  اگر  همكاران،1394).   و  نمود (اسدى  اندازه گيري 
موران نزديك به عدد مثبت يك باشد، داده ها داراي خودهمبستگي 
فضايي و داراي الگوي خوشه اي هستند و اگر مقدار شاخص موران 
و  هم گسسته  از  داده ها  آن گاه  باشد،  يك  منفي  عدد  به  نزديك 
كه  است  اين  صفر  فرضيه  ابزار،  اين  مورد  در  مي باشند.  پراكنده 
هيچ نوع خوشه بندي فضايي بين مقادير خصيصه مرتبط با عوارض 
 P-Value مقدار  زمانيكه  حال  ندارد.  وجود  نظر  مورد  جغرافيايي 
بزرگ  بسيار  مطلق)  شده (قدر  محاسبه   Z مقدار  و  كوچك  بسيار 
باشد، آنگاه مي توان فرض صفر را رد كرد (عسگرى،25:1390) . 
با توجه به اينكه اين اعداد بزرگتر از صفر و مثبت هستند، گواه بر 
اين مى باشد كه تاب آورى در كوى پونك از خودهمبستگى بااليى 
صورت  به  محله  اين  در  تاب آورى  توزيع  نوع  و  است  برخوردار 
خوشه اى مى باشد. خوشه اى بودن توزيع تاب آورى در شكل (11) 
قابل مشاهده است. بعد از اطمينان از خودهمبستگى باال و خوشه اى 
بودن توزيع مى توان به سراغ تحليل لكه هاى داغ و سرد رفت كه از 

دستاوردهاى اصلى اين مدل پژوهش محسوب مى گردد.
موران"  محلي  انسلين  "شاخص  به  ناخوشه كه  و  خوشه  تحليل 
مفيد براي نمايش توزيع آماري  نيز شناخته مي گردد، از ابزارهاي 
پديده ها در فضا مي باشد. اين ابزار همچنين محل مقادير زياد و كم 
خوشه ها و ناخوشه ها را در فضاي مورد مطالعه نشان مي دهد. اگر 
مقدار I يا همان مقدار شاخص موران مثبت باشد، به معناي آن است 
كه عارضه مورد نظر توسط عوارض مشابه خود محاصره شده است. 
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 Iمقدار اگر  است.  خوشه  آن  از  بخشي  نظر  مورد  عارضه  بنابراين 
منفي باشد به معناي آن است كه عارضه مورد نظر توسط عوارضي 
كه اصًال مشابهتي به آن ندارند، محاصره شده است. اين نوع عارضه 
اين  توسط  شده  ايجاد  خروجي  مي شود.  ناميده  ناخوشه  حقيقت  در 
مقادير  خوشه هاي  از؛  عبارتند  كه  بود  خواهند  حالت  چهار  به  ابزار 
ناخوشه هاي   ،(L-L) كم-كم  مقادير  خوشه هاي   ،(H-H) زياد-زياد 

.(L-H) و ناخوشه هاي كم-زياد (H-L) زياد-كم

شكل12. تحليل موران محله پونك
در شكل12 لكه هاى صورتى بيان كننده خوشه هاى مقدار زياد 
كننده  بيان  روشن  آبى  لكه هاى  و  پرخطر،  خوشه هاى  واقع  در  و 
خوشه هاى مقدار كم و يا خوشه هاى كم خطر مى باشد. لكه هاى قرمز 
و آبى پررنگ نشان دهنده ناخوشه اى بودن است (يعنى پليگون هايى 

احاطه  كم  تاب آورى  با  پليگون هايى  توسط  كه  زياد  تاب آورى  با 
شده اند و بالعكس). پس از اين مرحله نوبت به تحليل لكه هاى داغ 

مى رسد.

شكل13.تحليل لكه هاى داغ بهينه شده در محله پونك

تحليل لكه هاي داغ، آماره گتيس-ارد جي را براي همه عوارض 
موجود در داده ها محاسبه مي كند. امتياز z به دست آمده، نشان مي 
دهد كه در كدام مناطق، داده ها با مقادير زياد يا كم خوشه بندي شده 
نظر  از  معنادار  و  مثبت   Z امتياز  براي  (راجرسون،2006)1.  اند 
زيادي  ميزان  به  باال  مقادير  باشد،  بزرگتر   Z امتياز  هرچه  آماري، 
منفي   Z امتياز  براي  مي دهند.  تشكيل  داغ  لكه  و  شده  خوشه بندي 
معناي  به  باشد  كوچكتر   Z امتياز  هرچه  آماري،  نظر  از  معنادار  و 
حقيقت  در  اين ها  و  بود  خواهد  پايين  مقادير  شديدتر  خوشه بندي 

لكه هاي سرد را نشان مي دهند (عسگرى،75:1390).
خوشه  نشانه  مثبت   z score اشكال(11و13)  در  واقع  در 
پرخطرو z score منفى نشانه خوشه كم خطر مى باشد. درصدهاى 
هستند.  تحليل  اين  در  اطمينان  سطح  درصد  هم  و90   95  ،99
مى گردد،  شناخته  شده  بهينه  تحليل  يك  عنوان  به  كه  تحليل  اين 
خوشه هاى كم اهميت را حذف مى كند، بنابراين نقشه هاى حاصل از 
اين تحليل مى توانند مبناى اقدماتى به منظور ارتقاء تاب آورى در 

محله مذكور باشند.

نتيجه گيرى
دستاوردهايى  داراي  كشور  در  مهر  مسكن  طرح  اجراي  اينكه  وجود  با 
بوده از جمله: اصالح الگوي مصرف زمين شهرى، افزايش سطح اشتغال، 

1.  Rogerson,2006 

شكل 11. توزيع خوشه اى موران جهانى در محله پونك زنجان 
(نويسندگان،1400)
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كنترل سطح عمومى قيمت مسكن، افزايش شاخص دسترسى به مسكن، 
كاهش اتالف زمين -كه باعث توسعه افقى شهر مى شد-، تبديل مسكن 
از كاالي سرمايه اي به كاالي بادوام -كه سبب كاهش جذابيت سوداگري 
مزايا  اين  كنار  در  ولى  گرديد-؛  خوارى  زمين  كاهش  و  مسكن  بازار  در 

داراي معايبى نيز مى باشد. 
سايت  روى  بر  گرفته  صورت  ارزيابى هاى  با  پژوهش  اين  در 
مطالعاتى مشخص گرديد كه سايت هاي مسكن مهر در مكان هايى 
واقع شده اند كه عالوه بر نزديك بودن به گسل، ميان دو مسيل قرار 
مورد  چندان  آن  بر  عالوه  مى باشند.  تهديد  معرض  در  و  گرفته اند 
عالقه مردم نيستند كه يك علت آن، دورى از خدمات اصلى شهر 
سفرهاي  به  مجبور  خود  نيازهاي  تأمين  براي  شهروندان  و  مى باشد 
درون شهري زيادى مى شوند كه اين موضوع، عالوه بر اتالف زمان، 
هزينه حمل و نقل بيشترى براي گروه هاي كم درآمد ساكن تحميل 
مى كند. يكي از مهمترين مشكالت در ساخت و ساز كشور، طوالني 
شدن مدت ساخت بود كه داليل زيادي براي آن وجود دارد. عدم 
برخورداري پروژه ها از يك پشتوانه مطالعاتي مناسب، عدم استفاده 
باال  مناسب،  نقدينگي  وجود  عدم  ساخت،  جديد  تكنولوژي هاي  از 
سود  از  حاصل  افزوده  ارزش  به  نسبت  زمين  مازاد  ارزش  بودن 

ساخت، از جمله داليل مذكور مي باشد.
تخصصي نبودن شركت هاي تعاوني مسكن و سعي در ارزان تر 
تمام كردن پروژه، عدم وجود تشكيالت حرفه اي، استفاده از مهندسان 
و متخصصان كم تجربه و كارگران ارزان قيمت و ... همگي سبب 
عدم رعايت قوانين و مقررات فني مهندسي در تعاوني ها گرديد. با 
تعاوني هاي  توسط  شده  ساخته  مجموعه هاي  عمل،  در  شرايط  اين 
مسكن، نه تنها از كيفيت و استحكام الزم برخوردار نبودند، بلكه از 
نظر معماري و شهرسازي نيز دچار مشكالت جدي اعم از بافت هاى 
در  كه  گرديدند  فرهنگي  مسائل  رعايت  عدم  و  شهر  با  ناهمگون 
برخي موارد، به علت عدم رعايت استانداردها، خدمات رساني شهري 
را نيز با چالش مواجه كرده است. در نتيجه، امروزه در بافت هايى 
از شهر با محدوده هاى آسيب پذيرى مانند كوى پونك مواجه هستيم 
كه با وجود نوساز بودن و برخوردارى از اسكلت نسبتًا مستحكم، 
تراكم  و  زياد  طبقات  تعداد  چراكه  ندارند،  مطلوبى  تاب آورى 
باال  تراكم  اين  آن،  بر  عالوه  مى كند.  تهديد  را  آن ها  باال  ساختمانى 

در مجاورت كاربرى هاى خطرآفرينى چون پمپ گاز و بنزين قرار 
گرفته اند. كاربرى فضاى سبز و باز در اين محدوده با كمبود شديدى 
آن ها  به  مقاله  متن  در  كه  ديگر  مسائل  بسيارى  و  مى باشد  مواجه 

اشاره شده است.
گوناگون  مسائل  دفتر  و  شده  بسته  مهر  مسكن  دفتر  كه  امروز 
آن باز شده است، در درجه اول بايستى به فكر اصالح وضع موجود 
بود و سپس از همه رويدادهاى مسكن مهر جهت ارتقا طرح مسكن 
ملى درس گرفت. در واقع اين طرح براى تكميل كردن طرح ناتمام 
از  مهر  مسكن  ما  كشور  در  امروز  است.  شده  مطرح  مهر  مسكن 
را  زيادى  هزينه هاي  دولت  براي   ... و  اجرايى  زمانى،  مالى،  نظر 
به وجود آورده است كه اگر طرح اقدام ملى مسكن از اين مسائل 
غافل باشد، به معضالت بيشترى دامن زده خواهد شد. در اين طرح 
يكى  گردد.  رفع  مهر  مسكن  طرح  مشكالت  كه  است  اين  بر  سعى 
داشت،  وجود  مهر  مسكن  با  ارتباط  در  كه  مشكالتى  مهم ترين  از 
وجود  عدم  و  حاشيه نشينى  كنار  در  كه  بود  آن  طبقات  زياد  تعداد 
امكاناتى مانند حمل و نقل عمومى و امنيت پايين، دردسرهايى را 
براى ساكنان آن ها به وجود آورده بود. به همين علت هم دولت در 
در  مسكن  ملى  اقدام  طرح  در  مشكالت  اين  كردن  مرتفع  راستاى 
نظر دارد طبقات اين ساختمان ها را حداكثر تا 7 طبقه بسازد و تا 
حد امكان در نزديكى شهرها و جايى غير از حاشيه شهرها اقدام به 

ساخت كند.
بديهى است كه تنها با كاهش تعداد طبقات مسكن مهر نمى توان 
به شرايط مطلوبى رسيد و مشكالت را مرتفع ساخت و الزم است 
رابطه پيشنهادات  مهم ديگرى را نيز در نظر داشت. در اين  موارد 

زير ارائه مى گردد:
تاب آورى  (ارتقاء  موجود  وضع  بهبود  براى  پيشنهادهايى 

كالبدى كوى پونك):
محدوديت صدور پروانه هاى ساختمانى با كاربرى مسكونى در • 

پونك.
در •  سبز  فضاى  به  باال  تراكم  با  مسكونى  كاربرى هاى  تغيير 

اصالحيه طرح تفصيلى زنجان.
ارائه ضوابط و مقررات محصوريت معابر (نسبت ارتفاع بدنه به • 

عرض معابر) در محدوده هاى با تراكم ساختمانى باال.
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عرض •  به  ساختمان  ارتفاع  (نسبت  فضايى  گشودگى  به  توجه 
معبر)، به ويژه در مجاورت مسيرهاى جمع و پخش كننده شمال 

محله.
ايجاد بانك اطالعاتى به روز از محالت و ارزيابى مداوم وضعيت • 

آسيب پذيرى و تاب آورى آن به منظور مديريت بهينه بحران.
توسعه آموزش هاى همگانى مواجه با زلزله در فضاهاى شهرى.• 
توجه به ماتريس هاى سازگارى در طرح هاى تفصيلى.• 
ملى •  اقدام  طرح  اينكه  (براى  آينده  براى  پيشنهاداتى  و  نكات 

مسكن منتهى به شكست نگردد) :  
ارائه چك ليست براى ارزيابى تاب آورى اقدام ملى مسكن.• 
تعيين كاربرى هاى چند منظوره (به ويژه فضاى سبز) براى بهره • 

گيرى به هنگام بحران (به عنوان اسكان اضطرارى و موقت).
چند •  صورت  به  عمومى  باز  فضاى  در  پناهگاه  احداث  به  توجه 

عملكردى در بافت هاى مسكونى.
مكان هاى •  در  و  كيفيت  با  ملى  اقدام  طرح  واحدهاى  ساخت 

موردتقاضا.
طراحى با توجه به هويت شهر زنجان و محالت آن و با توجه به • 

شرايط جامعه هدف.
توسعه حمل و نقل عمومي بين بافت هاي ايجاد شده (به ويژه • 

در حاشيه شهر).
ايجاد •  و  مسكوني  واحدهاي  ساخت  همزمان  پيشروي 

زيرساخت ها و خدمات شهري.
ايجاد مكانيسمى مناسب جهت افزايش كيفيت ساخت از طريق • 

تعميق رويه هاي نظارتي.
جهت •  ساختماني  و  شهري  طراحي  بر  منسجم تر  نظارت 

شكل گيري بافت هاي مسكوني مطلوب شهري در زنجان.
تزريق اعتبار ويژه جهت مقاوم سازى بناها.• 

منابع
توسعه  و  برنامه ريز ى  معاونت  زنجان،  شهردارى  زنجان(1398).  شهر  آمارنامه 

سرمايه انسانى.صص52-53.
ابدالى، يعقوب؛ پوراحمد، احمد؛ امينى، ميالد؛ خندان، اسحاق (1398). بررسى 
و مقايسه تاب آورى اجتماعات از پيش ايجاد شده و اجتماعات برنامه ريز ى 
شده به منظور كاهش اثر سوانح طبيعى(زلزله) مطالعه موردى: شهر نورآباد 
جغرافيايى. اطالعات  پژوهشى  علمى  فصلنامه  نورآباد.  شهر  مهر  مسكن  و 

دوره28.شماره110. صص167-141. بازيابى از:
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479617

اسدي، مهدى، كرمي، مختار، ناعمي تبار، مهناز (1394). بررسي الگوي فشار 
المللي  بين  كنفرانس  دومين  جهاني،  موران  ي  آماره  اساس  بر  ايران  در 

مهندسي محيطزيست، مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار،ص96.
نظر  از  مهر  مسكن  ارزيابى  صفر(1395).  قائدرحمتى،  و  افشين  بهمنى، 
شاخصهاى كيفى مسكن مناسب نمونه موردى: مسكن مهر 22 بهمن شهر 

زنجان.بازيابى از:
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302893

شوراى   .(1389) آن ها  سرانه  تعيين  و  شهرى  كاربرى هاى  مفاهيم  و  تعاريف 
عالى شهرسازى و معمارى ايران.

پورمحمدى، محمدرضا(1392)  برنامه ريز ى مسكن. تهران: سمت.
مسكن مهر  پروژه هاى  احمد(1393).ارزيابى  اسدى،  و  محمدرضا  پورمحمدى، 

زنجان، تحقيقات كاربردى علوم جغرافيايى سال چهاردهم، شماره33.
جاللى، تارا (1391). بازسازى تاب آور پس از زلزله1382 بم از ديدگاه طراحى 
شهرى. پايان نامه كارشناسى ارشد، استاد راهنما: فالحى، عليرضا. دانشگاه 

شهيد بهشتى، گروه معمارى و شهرسازى.
چگنى،على (1389). آثار اجراى برنامه مسكن مهر بر شاخص هاى اقتصادى(در 

سطح كالن و خرد). اقتصاد مسكن، 47. بازيابى از:
http://ensani.ir/fa/article/244153 

مرتضى1395؛  رضوى نژاد،  آسيه؛  اسماعيلى،  يونس؛  غالمى،  سلمان؛  حياتى، 
استفاده  با  خراسان رضوى  استان  در  احتمالى  زلزله  وقوع  محل  پيش بينى 
محيطى،  مخاطرات  و  جغرافيا  مجله  مصنوعى،  عصبى  شبكه  روش  از 

شماره20،صص1-19. بازيابى از:
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301368

بررسى   .(1398) زهرا  سليمى،  يونس،  غالمى،  رسول،  سورشجانى،  حيدرى 
مقايسه اى شاخص هاى كالبدى تاب آورى محالت بافت فرسوده در مقابل 
زلزله (نمونه موردى محالت بافت فرسوده شهر بوشهر)، فصلنامه مخاطرات 

 https://civilica.com/doc/871574.(19) 8 محيط طبيعى
راد،  سليمانى  مهناز،  گلى،  سياه  حسينى  رئوف،  محمد   ، فر  حيدرى   
موردى:  نمونه  شهرى  تاب آورى  مؤلفه هاى  سنجش   .(1397) اسماعيل 
كالنشهركرمانشاه، فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطى، پياپى 28.بازيابى 

  https://www.magiran.com/paper/1943525 :از
رضايى، تقى (1388). دولت نهم كوشاترين دولت در تحقق اصل 31، كاشانه، 

نشريه داخلى تعاونى مسكن مهر زنجان، شماره 4.
تاب آور  فضايى  برنامه ريز ى  بر  موثر  عوامل  تبيين   ،(1399) مهديه  دلشاد، 
بافت مركزى شهر رشت در برابر زلزله، رساله دكترى، دانشكده معمارى و 

شهرسازى، دانشگاه آزاد اسالمى واحد قزوين.
منظور  به  تاب آورى  تقويت   .(1390) مجتبى  رفيعيان،  محمدرضا،  رضايى، 
كاهش آثار سوانح طبيعى(زلزله) در مناطق روستايى، اولين كنفرانس بين 
المللى سكونتگاه هاى روستايى: مسكن و بافت، مديريت بازسازى پس از 

سانحه و مقاوم سازى، تهران.
در  سكونتى  رضايتمندي  ارزيابى  حسين(1399).  رضايى،  مسعود،  زهره، 
سرمايه  اتالف  از  پيشگيري  جهت  راهبردي  مثابه  به  مهر  مسكن  مجموعه 
علمى  نشريه  كرمانشاه)،  شهر  مهر  دولت  مجتمع  موردي:  ملى(مطالعه 

معماري و شهرسازي ايران، 11(2)،20-5. بازيابى از:



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة يازد  هم، شمارة سوم، پاييز 1400   326

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=557362

سليمى، زهرا (1395). سنجش و ارزيابى ميزان تاب آورى كالبدى بافت هاى 
فرسوده در برابر زلزله (نمونه موردى: محالت بافت مركزى شهر بوشهر)، 
پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسى ارشد، دانشگاه كاشان، دانشكده منابع 

طبيعى و علوم زمين گروه جغرافيا و اكوتوريسم.
دانشگاه  انتشارات  تهران:  شهرى.  برنامه ريز ى  بر  مقدمه اى   .(1389) ا.  شيعه، 

علم و صنعت ايران.
با  بهاران  مهر  مسكن  ارزيابى  مهدى(1392).  رازپور،  و  نساء  گل  صلواتى، 
رويكرد توسعه پايدار شهرى (نمونه موردى: شهرك بهاران سنندج)،اولين 

همايش ملى جغرافيا، شهرسازى و توسعه پايدار،تهران.
سنجش   .(1397) زهراسادات  زرآبادى،  سعيده  حسين،  ذبيحى،  بهار،  عبداله، 
ميزان تاب آورى كالبدى محالت شهرى در برابر زلزله با به كارگيرى روش 
ويكور (نمونه موردى: منطقه 10 ، شهر تهران)، فصلنامه شهر ايمن 1 (2). 

بازيابى از:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484832

محيطى  كيفيت  ارتقا  الگوى  تدوين   ،(1398) عمار  سفيدارى،  عبدى،ياسر، 
مجموعه مسكن مهر با تاكيد بر جنبه هاى كالبدى-فضايى (شهرك آفتاب 
اسالمى  آزاد  دانشگاه  ارشد،  كارشناسى  نامه  پايان  پرند)،  جديد  شهر  در 

واحد شهر قدس.
عسگري، على (1390). تحليل هاي آمار فضايي با ArcGIS، انتشارات سازمان 

فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران، تهران.
قرايى، فريبا، مثنوى، محمدرضا، حاجى بنده، مونا (1396). بسط شاخص هاى 
ادبيات  فشرده  مرور  شهرى؛  مكانى-فضايى  تاب آورى  سنجش  كليدى 

نظرى، سال چهاردهم، شماره 57، اسفند 1، صص19-32.
كالبدى  بعد  هوشمند(1397).كاربست  عليزاده،  و  فاطمه  ساوجبالغى،  كريمى 
– محيطى رويكرد تاب آورى در مجموعه مسكن مهر در مواجه با مخاطره 
طبيعى زلزله (مسكن مهر بهاران شهر سنندج)،هشتمين كنفرانس بين المللى 

توسعه پايدار،عمران و بازآفرينى شهرى.
ارزيابى   .(1399) حميد  ماجدى،  عليرضا،  بندرآباد،  نغمه،  محمدپورليما، 
تاب آورى فرم شهرى محالت مسكونى، مورد مطالعاتى: محالت عودالجان 
آرمان  شهرسازى  و  معمارى  تهران.  تاريخى  بافت  در  واقع  سنگلج  و 

شهر،13(32)، 313-301. بازيابى از:
 http://www.armanshahrjournal.com/article_120092.html

متوسليان، موسى (1388). آغاز تحويل پروژه هاى مسكن مهر؛ كاشانه، نشريه 
داخلى تعاونى مسكن مهر زنجان؛ شماره 3.

پروژه هاي  مكانيابى  ارزيابى   .(1391) الهام  ضابطيان،  و  ابوالفضل  مشكينى، 
سلسله  مدل  از  با استفاده  محيطى،  كالبدي-زيست  رويكرد  با  مهر  مسكن 
مراتب AHP(نمونه موردي استان يزد)، فصلنامه مطالعات شهري، شماره 2.
الگوى  زبان  جستجوى  در  نوذر(1398).  قنبرى،  بيژن،  كلهرنيا،  پرنا،  مرادى، 
واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه  دكترى،  رساله  پايدار،  محله  طراحى  بومى 

كرمانشاه.
مصوبات و قوانين شورايعالى، انشارات مركز تحقيقات وزارت مسكن.

پدافندغيرعامل،  يكم،  و  بيست  مبحث   . ايران(1395)  ساختمان  ملى  مقررات 
ويرايش دوم.

مهرزاده، ساناز، حسين پور، محمد، حاجى ژور، خليل (1398). سنجش ميزان 

صدرا،  جديد  شهر  موردى:  نمونه  مهر؛  مسكن  پروژه هاى  پذيرى  زيست 
پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه شيراز. بازيابى از:

 https://civilica.com/papers/l-6935

ناظمى، الهام و درودى، محمدرضا(1392). بررسى شاخص هاى كيفيت مسكن 
مناسب، در طرح مسكن مهر (نمونه موردى: استان اصفهان)،اولين همايش 

ملى شهرسازى و معمارى در گذر زمان،قزوين. بازيابى از:
  https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=57238

Adger,W.Campos,R. Siddiqui, T.(2020). Commentary: Inequality, 

precarity and sustainable ecosystems as elements of urban 

resilience. Urban Studies. Volume: 57 issue: 7, page(s): 1588-

1595.

City Resilience Framework April 2014 (Updated December 

2015), The ROCKEFELLER Foundation.

Coghlan, A., & Norman, S. (2004). Trans-Tasman collaboration 

setting the new recovery agenda. Australian Journal of 

Emergency Management, The, 19(4), 3.

Cutter, S. L., Ash, K. D., & Emrich, C. T. (2014). The geographies of 

community disaster resilience. Global environmental change, 

29, 65-77.

Kalaiarasan,c. (2011).A Model for Systematic Analysis of Multi-

Criteria Decision Problams in Construction. International 

Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 3, 

pp.2160-2164.

Mujahed, Layla (2020). Community Resilience in Response 

to the Population Growth in Al-Thahabiah Neighborhood. 

World Academy of Science, Engineering and Technology 

International Journal of Urban and Civil Engineering Vol:14, 

No:8. https://www.researchgate.net/publication/344194638.

Parker.J.D. Simpson,G(2020). A Theoretical Framework 

for Blostering Human-Nature Connections and Urban 

Resilience via Green Infrastructure. Land Jurnal. Volume9. 

Issue8.10.3390/land9080252. https://www.mdpi.com/2073-

445X/9/8/252

Singh, V. SH. Pandey, D. N. (2012), Sustainable Housing: Balancing 

Environment with Urban Growth in India, Climate Change and 

CDM Cell Rajasthan State Pollution Control Board, pp: 4-16.

Vale, Lawrence J. et al (2014). What Affordable Ho using Should 

Afford: Housing for Resilient Cities. Cityscape: A Journal of 

Policy Development and Research. 16: 21-50.

Qiaoyun Yang, Dan Yang, Peng Li, Shilu Liang, Zhenghu 

Zhang(2021). “Resilient City: A Bibliometric Analysis and 

Visualization”, Discrete Dynamics in Nature and Society, 

vol. 2021, Article ID 5558497, 17 pages, 2021. https://doi.

org/10.1155/2021/5558497.


