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چکیده
زمینهوهدف: آسیب پذیری بافت های فرسود  ه شهری  د  ر برابر حواد  ث طبیعی و غیرطبیعی و کمبود   شد  ید   فضاهای باز عمومی د  ر این مناطق  جهت تجمع و پناه گرفتن 
مرد  م د  ر مواقع بحران، وضعیت این بافت ها را د  ر حین وقوع حواد  ثی همچون زلزله، سیل و آتش سوزی، بحرانی تر می سازد  ؛ از طرف د  یگر کمبود   فضاهای مناسب شهری 
برای ایجاد   سرزند  گی و نشاط بیشتر د  ر محالت فرسود  ه، قد  یمی  و نامناسب شهرها، ایجاب می کند   که فضاها و مکان های مناسبی  از سطح شهرها )به خصوص د  ر بافت های 
فرسود  ه و میانی شهر که به شد  ت از فقر سرانه های خد  ماتی، رفاهی و فضای سبز رنج می برند  (، احد  اث گرد  ند   تا به ارتقاء کیفیت زند  گی  د  ر شهرها و افزایش تاب آوری شهر 
کمک کنند  . آن چه د  ر این میان اهمیت د  ارد   این است که فضاها باید   با انعطاف پذیری الزم د  ر عین حال که موجب ایجاد   سرزند  گی و رونق د  ر بافت های قد  یمی و فرسود  ه 
شهری می شوند   و به بازآفرینی این بافت ها کمک می کنند  ، د  ر مواقع بحرانی کاربرد   و کارآیی الزم را نیز از جهت مد  یریت بهینه بحران د  ر محالت شهری د  اشته باشند  . 

روش: د  ر این تحقیق که به روش توصیفی، تحلیلی انجام شد  ه است، ابتد  ا مفهوم بافت های فرسود  ه شهری، مد  یریت بحران و تعریف فضاهای شهری و انعطاف پذیری 
د  ر فضاهای شهری مورد   مطالعه قرارگرفته و پس از معرفی اجمالی نمونه مورد   مطالعه )محد  ود  ه ای د  ر بافت قد  یم و فرسود  ه شهر گرگان(، معیارهایی جهت مناسب 

بود  ن فضاهای شهری برای مد  یریت بحران و انعطاف پذیری این فضاها ارائه شد  ه است. 
یافته:یافته ها  نشان  می د  هد   که عوامل فراوانی د  ر مد  یریت بهینه بحران د  ر بافت های شهری د  خیل هستند   که د  ر این میان از د  ید  گاه معماری می توان به  ویژگی های 
فضایی  و مکانی  فضاهای باز و بسته موجود   د  ر مکان های باز و عمومی شهری  همچون  تطبیق پذیری  فضاها، تنوع پذیری )فضاهای  چند   عملکرد  ی( تغییرپذیری، قابلیت 

توسعه  و ایجاد   تغییرات  د  ر فضاهای باز و بسته، به عنوان صفات فضاهای انعطاف پذیر شهری با رویکرد   مد  یریت بحران، اشاره کرد  .
نتیجهگیری: د  ر مورد   مبحث مد  یریت بحران د  ر بافت های شهری، به ویژه بافت های قد  یمی و فرسود  ه شهری از د  ید  گاه برنامه ریزی شهری و مکان یابی فضاهای 
مناسب جهت اسکان موقت و اضطراری پژوهش های متعد  د  ی به انجام رسید  ه که د  ر اغلب آن ها بر ضرورت پیش بینی فضاهای باز شهری د  ر محالت مختلف و تعریض 
معابر و د  سترسی ها تاکید   شد  ه است؛ ولی از منظر و د  ید  گاه معماری و اینکه فضاهای انعطاف پذیر و چند   منظوره شهری با رویکرد   مد  یریت بحران چه ویژگی هایی 
باید   د  اشته باشند  ، تحقیق و پژوهشی صورت نگرفته است که پژوهش حاضر به این موضوع پرد  اخته است و د  ر انتهای این پژوهش طراحی انجام شد  ه برای یک نمونه 

مورد  ی د  ر محد  ود  ه مورد   مطالعه نیز ارائه گرد  ید  ه است.
واژههایكلیدی: بافت فرسود  ه شهری، مد  یریت بحران، فضای انعطاف پذیر شهری، شهر گرگان
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DESIGNING URBAN FLEXIBLE SPACES
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Abstract
Background and objective: Vulnerability of old urban contexts against natural and man-made disasters and severe shortage of public open spaces 
in order to gathering and sheltering of people in times of disasters makes more critical the situation of these contexts during disasters such as 
earthquake, flood and fires. On the other hand, the shortage of appropriate urban spaces for creating more vitality in old and unsuitable neigh-
borhoods of cities requires constructing appropriate spaces and places in cities (especially in old and central contexts of city that suffers from per 
capita poverty of services and green spaces) to improve the quality of life and help to increase resiliency of cities. What has importance among 
these is that these spaces with a necessary flexibility in addition creating vitality in old urban contexts and helping in reproducing these contexts, 
should have had the necessary efficiency and usage in order to better managing in critical situations in urban neighborhoods.
Method: This is an analytical-descriptive study. At first the concept of old urban contexts, disaster management, definition of urban spaces and 
flexibility in urban spaces have been studied and then after a brief introduction of the studied sample (an area in old context of Gorgan) were 
provided measures in order to the suitability of urban spaces for disaster management and flexibility of these spaces.
Findings: The findings show that there are many factors that are involved in better disaster management in urban contexts. Among these from 
the architectural view can pointed out to spatial characteristics of existence opened and closed spaces in public urban areas such as adapt-
ability of spaces, variability (multi-functional spaces), changeability, expandability and making changes in open and closed spaces as attributes 
of urban flexible spaces.
Conclusion: About the topic of disaster management in urban contexts, especially old urban contexts from the perspective of urban planning 
and locating appropriate spaces in order to temporary and emergency housing, numerous studies have been done which in most of them has 
been emphasized on the importance of predicting open urban spaces in different areas and widening pathways. But from the architectural 
perspective and that the flexible and multifunctional urban spaces what characteristics must have with the approach of disaster management, 
there is no research. This study addressed this topic and at the end of the research a plan is also provided for a sample in the study area.
Keywords: Old Urban Context, Disaster Management, Urban Flexible Space, Gorgan.
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مقدمه
از  ای  عمد  ه  بخش  که  است  آن  از  حاکی  اخیر  زلزله های  تجربه 
آسیب ها به علت عد  م رعایت اصول و ضوابط شهرسازی است که 
خود  ، متأثر از عد  م شناسایی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری شهرها 
د  ر هنگام وقوع زلزله احتمالی است )عاد  لی و امین زاد  ه، 6:1393(. 
با وجود   آنکه جلوگیری از وقوع روید  اد   زمین لرزه امکان پذیر نیست 
ولی می توان آثار نامطلوب آن را از طریق کاهش آسیب پذیری با 
بهبود   استاند  ارد  های ساخت،  افزایش آگاهی، فرهنگ سازی ایمنی، 
مناسب  هشد  ار  سیستم  توسعه  شهری،  طراحی  کیفیت  تقویت 
د  اد    کاهش  اطالعات  تکنولوژی  ابزار  کاربرد    با  بحران  مد  یریت  و 

.1)17 :2007 ،ISDR(
بافت های فرسود  ه شهری به د  لیل ویزگی های ساختاری که د  ارند  ، 
بیش از سایر مناطق شهرها د  ر معرض آسیب های ناشی از بالیای 
طبیعی و غیرطبیعی هستند   و به شد  ت نیازمند   بهسازی، نوسازی و 
برنامه ریزی جهت مد  یریت بهینه بحران می باشند  . راهکارهایی که 
هاي  بافت  پذیري  آسیب  کاهش  منظور  به  زلزله  بحران  مد  یریت 
نظام  د  ر  که  است  زمینه هایی  با  ارتباط  د  ر  د  هد  ،  می  ارائه  شهري 
فرسود  ه،  بافت هاي  بهسازي  ریزي  برنامه  مخصوصًا  و  شهرسازي 

بررسی می شود   )اسماعیل،تقوایی و بید  رام،1393: 165(.
شهر گرگان که به د  لیل واقع شد  ن د  ر مجاورت گسل های البرز 
شرقی، منطقه مستعد  ی برای رخد  اد   زلزله محسوب می شود  ، د  ارای 
بیش از 681/5 هکتار بافت فرسود  ه، قد  یمی و نابسامان شهری می 
باشد   )بر اساس اطالعات نقشه بافت فرسود  ه شهرگرگان- مصوب 
کمیسیون ماد  ه 5 استان گلستان( که به شد  ت د  ر معرض خطرات 
و  د  ارند    قرار  غیرطبیعی  و  طبیعی  بالیای  از  ناشی  آسیب های  و 
به  و  تخریب شد  ه  زیاد  ی  د  ر صورت وقوع حواد  ث، ساختمان های 
نارسایی شبکه معابر  احتمال گسترد  گی خرابی ها و ضعف و  د  لیل 
اسکان  و  رسانی  امد  اد    برای  مناسب  زیرساخت های  وجود    عد  م  و 
موقت آسیب د  ید  گان، مشکالت فراوانی برای شهروند  ان به وجود   
ساخت.  خواهد    مواجه  بحران  با  شد  ت  به  را  شهر  و  آمد    خواهد   
آسیب پذیر بود  ن بافت فرسود  ه این شهر د  ر برابر زلزله و عد  م وجود   
د  سترسی های مناسب د  ر این محالت و نیز نبود   فضاهای باز جهت 

1. international strategy for disaster reduction

رسانی  امد  اد    و  سوانح  از  د  ید  گان  آسیب  )اسکان  بحران  مد  یریت 
نیز  و  مناسب  د  یگر عد  م وجود   فضاهای سبز  از طرف  و   ) آنها  به 
فضاهای باز و عمومی شهری برای ایجاد   سرزند  گی د  ر جامعه محلی 
و  شهروند  ان  فراغت  اوقات  گذران  برای  محل هایی  و  شهری  و 
برقراری تعامالت اجتماعی و د  ر نتیجه افزایش تاب آوری شهری 
مکان های  و  فضاها  که  کند    می  ایجاب  زند  گی،  کیفیت  ارتقاء  و 
مناسبی از سطح شهر )به خصوص د  ر بافت فرسود  ه و میانی شهر که 
به شد  ت از فقر سرانه های خد  ماتی و رفاهی و فضای سبز رنج می 
برند  (، به عنوان پارک چند   منظوره شهری و یا محله ای با ویژگی 
و معیار د  اشتن فضاهای چند   عملکرد  ی و انعطاف پذیر شهری د  ر 
شهر  مختلف  نقاط  د  ر  پراکند  ه  به صورت  که  پارک  چند  ین  قالب 
برای اسکان آسیب د  ید  گان د  ر مواقع بحران )با پیش بینی و لحاظ 
نمود  ن امکانات و استاند  ارد  های الزم(، لحاظ شوند   و د  ر این فضاها، 
مکان ها و بناهایی چند   عملکرد  ی و چند   منظوره با قابلیت تغییر و 
انعطاف پذیری مناسب که برای مواقع قبل از بحران )حالت عاد  ی( 
خواهند    بهینه  کاربرد    العاد  ه(  فوق  و  ویژه  )حالت  بحران  حین  و 

د  اشت، احد  اث گرد  ند  .
با توجه به ضرورت مسأله د  ر بافت فرسود  ه شهر گرگان، پژوهش 
حاضر هد  ف گذاری مطالعه د  ر راستای بررسی و شناخت وضعیت 
بافت فرسود  ه محد  ود  ه مورد   مطالعه و مشکالت و معضالت موجود   
د  ر آن و اولویت سنجی مکان های چند   منظوره مناسب برای مد  یریت 
بحران د  ر حین زلزله و ارائه ضوابط طراحی مناسب برای این مکان ها 
می باشد   تا ضمن بررسی و تحلیل یکی از عوامل افزایش تاب آوری 
شهری و نیز احیاء و زند  ه سازی بافت های فرسود  ه شهر گرگان د  ر 
باز  به فضاهای  بافت  این  نیازهای  قالب برآورد  ه ساختن هم زمان 
عمومی با کارکرد  های فضای سبز، فضای بازی کود  کان و گذران 
اوقات فراغت سالمند  ان، فضاهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی، 
آسیب  اسکان  برای  مناسب  فضاهای  نیز  و   ... و  ای  محله  تجاری 
ارائه ضوابط طراحی چنین  به  از زلزله و مد  یریت بحران،  د  ید  گان 
فضاها و مکان هایی پرد  اخته شود   و یک نمونه مورد  ی نیز د  ر بخش 

غربی محله سرچشمه گرگان مورد   طراحی قرار گیرد  .
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نمود  ار 1. تبیین اهمیت و ضرورت تحقیق 

ضرورت طراحی فضاهای چند   منظوره و انعطاف پذیر شهری د  ر فضاهای باز و عمومی 
و  زیرساخت ها  ضعف  از  که  شهری  فرسود  ه  و  قد  یمی  بافت های  )بخصوص  شهرها 
کمبود   سرانه ها ی خد  ماتی و رفاهی رنج می برند  (، جهت ارتقاء ایمنی شهری )افزایش 

تاب آوری شهری( ونیز افزایش کیفیت زند  گی د  ر این بافت ها.

کمبود   فضاهای باز و عمومی شهری و تاثیر آن بر تغییر شیوه زند  گی 
د  ر شهرهای  ماشینی شد  ن زند  گی شهرنشینان  و  مرد  م )کم تحرکی 
امروزی و بیگانگی شهروند  ان نسبت به همد  یگر، کاهش حس تعلق 

به مکان و حس همکاری و مشارکت د  ر بین شهروند  ان و ....(

 د  ر معرض خطر بود  ن بسیاری از شهرهای کشورمان به جهت واقع 
بود  ن  آمیز  مخاطره  و   ... و  خیز  سیل  خیز،  زلزله  مناطق  د  ر  شد  ن 
شهرها(  فرسود  ه  و  قد  یمی  بافت های  )به ویژه  شهری  محیط های 
ضعف  و  فرسود  گی  و  بناها  ساز  و  ساخت  پایین  کیفیت  جهت  به 

زیرساخت های شهری. 

اجتماعی،  تعامالت  انجام  جهت  مناسب  مکان های  و  فضاها  به  نیاز 
که  و...  آموزشی  و  هنری  فعالیت های  انجام  و  سرگرمی  و  ورزش 

معموال د  ر فضاهای باز و عمومی شهر قابل انجام می باشند  .

نیاز به فضاهای باز و بسته مناسب جهت اسکان اضطراری شهروند  ان 
امد  اد    عملیات  سهولت  و  خانه ها  تخریب  و  حواد  ث  وقوع  حین  د  ر 

رسانی به آسیب د  ید  گان.

نقشه 1. موقعیت قرار گیری شهر گرگان د  ر نقشه ایران و استان گلستان

) مطالعات مهند  سین مشاور خود  آوند  ، 1388(
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روشتحقیق
است.  تحلیلی   – توصیفی  صورت  به  پژوهش  د  راین  تحقیق  روش 
توصیفی؛ از این سو که به توصیف و شناخت معیارها و شاخص های 
عمد  ه بافت های فرسود  ه شهری د  ر شهرهای ایران می پرد  ازد   و نیز ابعاد   
مختلف مد  یریت بحران و انعطاف پذیری فضاهای شهری و عوامل ارتقاء 
و ایجاد   آن را مورد   بررسی قرار می د  هد   و تحلیلی؛ چرا که نیازمند   بررسی 
رابطه عوامل مختلف با انعطاف پذیری د  ر فضاهای باز و بسته شهری از 
د  ید  گاه معماری و شهرسازی می باشد  . د  ر بخشی از تحقیق یعنی مطالعه 
مورد  ی، از روش مید  انی هم استفاد  ه شد  ه است. ابزار گرد  آوری اطالعات، 
بررسی اسناد   کتابخانه ای و منابع و مراجع تخصصی و مطالعات پیشین 

و مشاهد  ه و حضور د  ر فضاهای شهری بود  ه است.

یافته
میاد  ین و فضاهای باز شهری بستر کالبد  ی تعامالت اجتماعی مرد  م 
و یکی از ملزومات زند  گی د  ر شهرها بود  ه اند  ؛ اما د  ر د  هه های اخیر با 
توجه به افزایش روز افزون مسیرهای سواره د  ر شهرهای مد  رن امروزی، 
این فضاها گاهی اوقات به فراموشی سپرد  ه می شوند  . این د  ر حالی 
است که با توجه به فشارهای روانی و مشکالت زیست محیطی، نیاز 
به فضاهایی برای برقراری ارتباط بیشتر انسان با طبیعت و فضای باز 
و بهبود   شرایط اکولوژیکی بیش از پیش احساس می شود  . د  ر این 
میان مکان هایی مانند   "پالزاها" و فضاهای باز شهری این خصوصیت 
را به تناوب د  ارا هستند   که به صورت یک فضای سبز و یک فضای 
جمعی به عنوان نماد   پویایی و د  ر راستای توسعه پاید  اری شهر عمل 
کنند  .پ؛ یعنی طراحی یک فضای باز همراه با عملکرد   های متفاوت 
د  ر اطراف که قابلیت انعطاف و پذیرش کاربری های د  یگر را د  ر خود   
د  اشته باشد   و به عنوان یک فضای شهری د  ر ارتباطی همه جانبه با 
نیازهای شهروند  ان قرار گیرد   و با توجه به شرایط اکولوژیکی به عنوان 
د  اشته  مستمری  و  محیطی  زیست  بازد  هی  فعال،  سبز  فضای  یک 
باشد  . ضرورت طراحی و احد  اث چنین فضاهایی د  ر بافت های قد  یمی 
و فرسود  ه شهری بیش از سایر مناطق شهرهاست، چرا که این بافت ها 
از یک طرف نیازمند   احیاء، بازآفرینی و سرزند  ه سازی هستند   و از 
طرف د  یگر به د  لیل آسیب پذیری باال نیازمند   ایمن سازی و پیش 

بینی مناطقی جهت مد  یریت بحران  می باشند  .

بررسی های مید  انی و نیز مراجعه به گزارش های طرح های فرا د  ست 
)مطالعات مهند  سین مشاور طرح های جامع، تفصیلی و طرح بهسازی و 
نوسازی بافت های قد  یم و فرسود  ه شهر گرگان( حاکی از آن است که 
بافت متراکم و پیوسته ای د  ر شهر گرگان با تراکم باال وجود   ند  ارد  . ولی 
با توجه به وسعتی که برای شهر گرگان به عنوان مرکز استان و یک 
شهر د  ر حال توسعه متصور است، شبکه معابر شهر به شد  ت با مشکالت 
ساختاری مواجه بود  ه و ضعف و نارسایی معابر د  ر بافت میانی شهر که 
د  ر برگیرند  ه بافت قد  یم و فرسود  ه شهر نیز می باشد  ، مشهود   تراست. 
کاربری های خد  ماتی و رفاهی تنها حد  ود   7/5 د  رصد   از مساحت شهر 
را به خود   اختصاص د  اد  ه که نشان د  هند  ه کمبود   جد  ی و تأمل برانگیز 
د  ر این زمینه است. کمبود   پارک ها، فضاهای باز و سبز عمومی د  ر 
تمام مناطق شهر کاماًل ملموس است، ولی نزد  یکی و مجاورت شهر با 
جنگل های ناهارخوران د  ر جنوب و هزار پیچ د  ر غرب شهر این کمبود   ها 
را تا حد  ود  ی پنهان و جبران نمود  ه است، هرچند   که نیاز شهر به فضاهای 
شهری همچون پارک ها، فضاهای باز عمومی و بوستان های محله ای، 
با وجود   نزد  یکی شهر به جنگل کاماًل برطرف نمی شود   و ضروری است 
تا پارک ها و بوستان های محله ای د  ر مجاورت بافت های مسکونی و با 

فاصله ای مناسب از همد  یگر احد  اث شود  .

تحلیلابعادوعواملمختلفانعطافپذیریفضاهادرحالتهای
عادی)قبلازبحران(وویژه)حینبحران(

مشکالت و نارسایی های موجود   د  ر بافت های فرسود  ه شهری زایید  ه 
این  نوسازی  و  بهسازی  ساماند  هی،  و جهت  است  مختلفی  عوامل 
تک  نگاه  طوریکه  به  د  ارند  ،  د  خالت  متعد  د  ی  عوامل  نیز  بافت ها 
وجهی د  ر جهت بازآفرینی و ساماند  هی این بافت ها )مناسب سازی 
آن ها برای یک زند  گی قابل قبول شهری( راه به جایی نخواهد   برد   و 
برای ارتقاء کیفیت زند  گی د  ر این بافت ها و ایمن سازی آن ها د  ر 
و خسارت های  تلفات  کاهش  و   ... و  زلزله  همچون  حواد  ثی  برابر 
ناشی از این حواد  ث از راهکارهای برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، 
مد  یریت بحران، توصیه ها و الزامات معماری و شهرسازی و مقررات 
بافت هرکد  ام از شهرها  اقلیم و  به  نیز توجه ویژه  ملی ساختمان و 
بافت های  بازآفرینی  به  جانبه  همه  اقد  اماتی  با  و  استفاد  ه کرد    باید   
فرسود  ه شهری پرد  اخت. بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شد  ه 
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و  شهرسازی  شهری،  ریزی  برنامه  ابعاد    د  ر  که  تحقیق  پیشینه  د  ر 
مطالعات مکان یابی فضاهای مناسب جهت مد  یریت بهینه بحران د  ر 
بافت های قد  یمی و فرسود  ه شهری صورت گرفته است، حاکی از این 
است که راهکارهای مختلفی د  ر ابعاد   یاد   شد  ه وجود   د  ارد   و بسیاری 
از این راهکارها باید   د  ر کنار هم و همزمان باید   د  ر پروسه طراحی 
بکار گرفته شوند   تا  فضاهای الزم برای ایجاد   سرزند  گی و نشاط د  ر 
بافت های قد  یمی و فرسود  ه و نیز تمهید  ات الزم برای مد  یریت بحران 

گیرد  .  زلزله( شکل  وقوع حواد  ثی همچون  )د  ر حین  فضاها  این  د  ر 
عوامل مختلفی از د  ید  گاه های طراحی شهری، د  انش مد  یریت بحران، 
نیز عوامل اختصاصی  ضوابط و معیارهای معماری و شهرسازی و 
هر بافت شهری )بستر طرح( د  ر این پروسه طراحی می توانند   تاثیر 
انعطاف  فضاهای  بر طراحی  موثر  عوامل   )2( نمود  ار  باشند  .  گذار 
پذیر شهری با هد  ف ساماند  هی بافت های فرسود  ه شهری )با رویکرد   

مد  یریت بحران( را به طور مختصر نشان می د  هد  :

نمود  ار 2. عوامل موثر بر روند   طراحی فضاهای انعطاف پذیر شهری با رویکرد   مد  یریت بحران د  ر بافت فرسود  ه شهرگرگان

 )مأخذ : نگارند  گان، با استفاد  ه از تحلیل و بررسی منابع مختلف د  ر زمینه های معماری، شهرسازی و... (

قابلیت توسعه، چند   عملکرد  ی بود  ن فضاها، قابلیت تغییر فضاها 
این ویژگی  و چند   کاره و چند   عملکرد  ی بود  ن فضاها و د  ر کنار 
ها، امکان ایجاد   تغییرات خارجی د  ر فضاها و بناها، از ویژگی های 

فضاهای انعطاف پذیر شهری است که این ویژگی ها و ضوابط د  ر 
تصویر )1( با اشکال مفهومی بیان شد  ه است:

تصویر 1. شکل های مفهومی از بیان تصویری انعطاف پذیری فضاها  )مأخذ: نگارند  گان(

9

چند کارگی                     تغییرات خارجیچند عملکردي                    قابلیت توسعه                    قابلیت تغییر                      
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انعطاف پذیر  اهد  اف وجود  ی فضاهای  اگر بخواهیم رسالت و 
و  بحران  حین  بحران(،  از  )قبل  عاد  ی  حالت های  د  ر  را  شهری 
با  بود   که  نظر خواهد    مد    ای  ویژه  اهد  اف  بشماریم،  بحران  از  بعد   
مشترک  فصل  اینکه  ضمن  بود  ،  خواهد    حصول  قابل  راهبرد  هایی 

تمامی این راهبرد  ها، نیل به ویژگی انعطاف پذیر بود  ن این فضاها 
جهت پاسخگویی مناسب به تمامی کارکرد   های مورد   نیاز محله د  ر 
وضعیت های عاد  ی و بحرانی است که با ویژگی هایی که د  ر اد  امه 

بیان خواهند   شد  ، قابل د  سترسی است.
جد  ول 1. اهد  اف، راهبرد  ها و سیاست های طراحی فضای چند   منظوره و انعطاف پذیر شهری د  ر بافت های فرسود  ه شهری  

)حسنی، سعید   و کاظم زاد  ه مس چی، 6:1392(.

الف-پیشازبحران
سیاستراهبردهدفمراحلبحران

سرزند  گیپیش از بحران

گشایش فضاها

- نور و روشنایی، بهره گیری بهینه از نور طبیعی آفتاب و نور پرد  ازی مناسب عرصه فضا د  ر شب
- القاء تد  اوم فضایی و خلق احساس د  لبازی د  ر فضاها با ایجاد   انحنا د  ر بد  نه فضاها و توجه به 

ارتفاع بد  نه بناها و فضاهای بسته و نیم باز.
 

- کاهش محد  ود  یت های د  ید   افراد               
-ایجاد   قابلیت د  سترسی از نقاط مختلف به پیاد  ه راه ها و فضاهای عمومی سایت

ایجاد   تنوع 
)برنامه فیزیکی 

برای کاربری های 
مورد   نیاز و 

ضروری محله(

- تعریف کاربری های متنوع به لحاظ نوع  خد  مات و زمان ارائه آن ها به نحوی که جاذب گروه های مختلف اجتماعی 
باشد  .

- شاخص نمود  ن برخی از عناصرکالبد  ی به جهت یاد  مانی بود  ن مکان و یاد  اوری خاطرات جمعی و القاء حس مکان 
                                         

ـ ایجاد   تنوع د  ر جزئیات کالبد  ی و پرهیز از استقرارکاربری هایی که نقاط خاموش و غیر فعال بوجود   می آورند  .

 انعطافپیش از بحران
د  رکف و فضاهای 

باز

- ایجاد   فضای یک د  ست جهت تامین حد  اقل فضاهای مورد   نیاز برای  مد  یریت بحران شهری با بکارگیری هند  سه 
مناسب برای هر فضا )جهت بهره برد  اری الزم د  ر حین بحران برای اسکان موقت و...(.ترجیحًا فضاهای باز به صورت 

مربع و مستطیل طراحی می شوند  .                           
- پرهیز از بکارگیری مبلمان صلب، جاگیر و غیر قابل جابجایی
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انعطافپیش از بحران
د  ر عناصر و 
بناها)فضاهای 

بسته(

- پرهیز از ایجاد   فضاهای بسته با مساحت کوچک، پیچ د  ر پیچ و با راهروهای باریک و به کارگیری عناصر د  کوراتیو 
جاگیر

- ایجاد   فضاهای بسته متاسب با کاربری های مختلف و متنوع با هند  سه ترجیحًا مستطیلی با ابعاد   متناسب با اسکان 
موقت و اضطراری خانوارها د  ر حین بحران .

- ایجاد   قابلیت الزم د  ر فضاها جهت ایجاد   سازه های مد  والر، استفاد  ه از عناصر نیمه ثابت، پارتیشن بند  ی و نصب 
تیغه های سبک جد  اکنند  ه فضا د  ر مواقع الزم بد  ون تخریب و تغییر شکل د  ر فضاها )پیش بینی نصب سریع سازه های 

سبک با قابلیت نصب و جمع شد  ن د  ر مواقع الزم(.      
 - تعبیه د  سترسی های متعد  د   مناسب به فضاها       

انعطافپیش از بحران
د  ر عملکرد  

- فضاهای باز و بسته موجود   د  ر سایت قابلیت استفاد  ه و بهره برد  اری الزم برای کاربری های ورزشی، تفریحی، تجاری، 
فرهنگی و آموزشی، پارکینگ عمومی و... را د  ارند   و د  ر ایام بخصوصی از هفته، ماه و سال نیز قابلیت تبد  یل از یک 

کاربری به کاربری های د  یگر را به راحتی خواهند   د  اشت.
- ایجاد   قابلیت استفاد  ه های متفاوت از فضا د  ر طول شبانه روز.

پیش از بحران

امنیت

 

 ایمنی  و امنیت 
شهروند  ان و 

استفاد  ه کنند  گان 
از فضاها د  ر شب 

و روز

از ورود   خود  رو و موتور  با جلوگیری  ایجاد   آرامش کامل ذهنی برای مراجعین به پارک محله ای چند   منظوره   -
سیکلت به سایت وتعیین سلسله مراتب د  سترسی به سایت و د  سترسی ایمن به سواره.

- جلوگیری از ایجاد   فضاهای کور و جرم خیز د  ر سایت )پرهیز از کنج های تاریک و مخفی د  ر سایت( و پیش بینی 
تأمین نور مناسب د  ر شب برای تمام فضاهای سایت.

- پیش بینی استقرار چند  ین واحد   فعال شبانه روزی د  ر سایت به همراه استقرار خانه سراید  ار و یا خانه نگهبان پارک 
و یا خانه سازمانی برخی از کارکنان و شاغلین د  ر واحد  های خد  ماتی پارک چند   منظوره شهری د  ر مجاورت این مکان 

به طوری که کامال مشرف به این سایت باشند  .
- استفاد  ه از د  یوار های کوتاه همراه با نرد  ه های مناسب د  ر پیرامون سایت و ایجاد   زمینه های الزم برای د  ید   و نظارت 
پاید  ار فضاها و جلوگیری از وقوع جرم و  باز و همگانی سایت جهت تامین هرچه بهتر امنیت  عمومی بر فضاهای 
بزهکاری. )چشمان ناظر بر خیابان ها و فضاهای عمومی- برگرفته از رهنمود  های کتاب "پیشگیری از جرم از طریق 

طراحی شهری- آنجل، 1968" (
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جد  ول 2. اهد  اف، راهبرد  ها و سیاست های طراحی فضای چند   منظوره و انعطاف پذیر شهری د  ر بافت های فرسود  ه شهری  

ب-حینبحران ) منبع:همان(
سیاستراهبردهدفمراحلبحران

حین بحران

امنیت

د  ر مقابل سوانح 
طبیعی

- ایجاد   فضاهای باز و بسته و مبلمان مناسب جهت پناه گرفتن د  ر مواقع بحران همچون وقوع زلزله
- استفاد  ه از عناصر مستحکم، ایمن و استاند  ارد   د  ر فضاها

- کاشت د  رختانی که تنه و ریشه محکم تری د  ارند   )به تعد  اد   الزم د  ر نقاط ضروری سایت، د  ر گوشه محوطه های باز 
و کنار د  یوارهای پیرامونی(

- توجه کافی به سیل گیر نبود  ن فضاها و ایمنی الزم برای جلوگیری از نفوذ آب های سطحی به فضاهای بسته و جمع 
نشد  ن آب د  ر فضاهای باز و عمومی.

استحکام

-  استفاد  ه از مواد   و مصالح مستحکم مانند   بتن و فوالد   د  ر ساخت بناها و رعایت د  قیق اصول فنی و اجرایی  همچون 
مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های مربوطه د  ر اجرای سازه های بتنی و فوالد  ی )به عنوان ساختمان های با اهمیت 

باال از نظر آیین نامه 2008(.
- پیش بینی تمهید  ات و زیرساخت های الزم برای استقرار مناسب، قوی و مستحکم سازه های نیمه ثابت بعد  ی برای 

خلق فضاهای مناسب جهت اسکان اضطراری مرد  م و کمک رسانی به آن ها.

از نظر کالبد  یهند  سه فضایی

- استفاد  ه از هند  سه ساد  ه مانند   مستطیل یا مربع )هند  سه مستطیلی عالوه بر کمک به زیبایی بصری و اد  راک پارک، 
قابلیت فضاهای باز جهت پاسخگویی به شرایط بحرانی را نیز افزایش می د  هد  (.

- تعبیه فضاهای باز، بسته و نیم باز مناسب د  ر سایت با قابلیت الحاق و اضافه شد  ن به یکد  یگر جهت تشکیل یک 
مجموعه مناسب برای اسکان اضطراری و کمپ امد  اد   رسانی و مد  اوای مجروحین ناشی از حواد  ث زلزله و...

جد  ول 3. اهد  اف، راهبرد  ها و سیاست های طراحی فضای چند   منظوره و انعطاف پذیر شهری د  ر بافت های فرسود  ه شهری 

ج-بعدازبحران  )منبع: همان،8:1392(.
سیاستراهبردهدفمراحلبحران

بعد   از بحران

انعطاف پذیری

عناصر فضایی

- یکپارچه ساختن فضاها
- ارتفاع مناسب بناها

- عمق مناسب فضاهای بسته و مناسب بود  ن آنها برای استقرار خانوارها د  ر حین اضطرار
- استفاد  ه از عناصر سبک، قابل حمل و جابجایی و تغییر عملکرد   د  ر مواقع بحران

هند  سه فضایی

- شکل و ابعاد   قطعات فضاهای باز و بسته به نحوی طراحی می شوند   تا بتوانند   به مکان های الزم برای مد  یریت 
بحران مانند   محل اسکان اضطراری و...تبد  یل شوند  .

- ایجاد   رواق ها و فضاهای نیم باز د  ر سایت برای افزایش آسایش اقلیمی و ایجاد   مکان هایی برای نشستن و استراحت 
کرد  ن مرد  م.

- ایجاد   قابلیت الزم د  ر سقف فضاهای بسته جهت افزایش سطح سقف ها و ایجاد   پوشش و سرپناه مناسب برای افراد   
آسیب د  ید  ه و پناه آورد  گان به این سایت د  ر حین بحران. 

د  سترسی

موقعیت فضا
- ایجاد   د  سترسی راحت و مناسب برای تمام فضاهای باز و بسته جهت پناه گرفتن و استقرار مرد  م. 

-  ایجاد   د  سترسی راحت و روان به منابع و امکانات ضروری مانند   منابع آب، سرویس های بهد  اشتی، مراکز امد  اد   
رسانی، پخش غذا و د  ارو و...، د  ر حین بحران.

عناصر فضا

- ایجاد   یک د  سترسی سریع ماشین رو که به صورت راحت و ایمن به نقطه مشخصی از سایت جهت خد  مات رسانی 
مناسب، د  سترسی د  اشته باشد   )ایجاد   بار اند  از مناسب د  ر انتهای این مسیر و پخش ملزومات امد  اد   رسانی از این بار 

اند  از به تمام نقاط سایت(
- جد  اسازی مسیرهای پیاد  ه و سواره از فضاهای باز و نیم باز سایت با کاشت رد  یف هایی از گیاهان و د  رختچه های 

کم ارتفاع، مقاوم و باد  وام همچون ترون، شمشاد   و...
- ایجاد   مکانی مناسب به عنوان پد   هلی کوپتر و یا پارکینگ مناسب برای استفاد  ه د  ر مواقع اضطراری جهت امد  اد   

رسانی سریع و...
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جهت بررسی و تحلیل موضوع پژوهش و آزمون نتایج آن د  ر 
یک نمونه مورد  ی، محله ای د  ر بافت قد  یم و فرسود  ه شهر گرگان 

انتخاب شد  ه است که این محله به شرح ذیل معرفی می شود  :
واقعدر مطالعه مورد )محدوده موردی نمونه اجمالی بررسی

بافتفرسودهشهرگرگان(
و  قد  یم  بافت  از  ای  محد  ود  ه  تحقیق  این  د  ر  مطالعه  مورد    نمونه 
فرسود  ه شهر گرگان می باشد   که موقعیت مکانی آن د  ر ضلع شرقی 
خیابان شهید   رجایی واقع شد  ه است )نقشه 2(. آسیب پذیری باالی 
به  نیاز مبرم محالت مختلف  بافت قد  یم و فرسود  ه شهر گرگان و 
د  ر  بحران  بهینه  مد  یریت  منظوره شهری جهت  و چند    باز  فضاهای 
این  د  ر  رفاهی  و  سرانه های خد  ماتی  کمبود   شد  ید    و  حین حواد  ث 

بافت و محرومیت ساکنان آن از فضاهای عمومی شهری که بتوانند   
اجتماعی  تعامالت  و  ورزش  سرگرمی،  تفریح،  به  مکان ها  این  د  ر 
بپرد  ازند   )ضرورت ایجاد   فضاهای سرزند  ه، پویا و فعال شهری برای 
این  انتخاب  د  الیل  از  شهری(،  مناطق  د  ر  زند  گی  کیفیت  افزایش 
محد  ود  ه برای مطالعه مورد  ی می باشد  . موقعیت مناسب قطعه زمین 
خالی د  ر محد  ود  ه مورد   مطالعه از جهت نزد  یکی و مجاورت با معابر 
و  مشهد    سبزه  و  ای  د  وشنبه  سرچشمه،  محله  اصلی  شریان های  و 
نزد  یکی به خیابان شهید   رجایی، محراب و نیز نزد  یکی به فضاهای 
آموزشی و مذهبی موجود   د  ر محله که د  ر حین وقوع بحران می توان 
استفاد  ه  بحران  مد  یریت  پشتیبان  فضاهای  عنوان  به  فضاها  این  از 

کرد  ، از محاسن این نمونه مورد  ی محسوب می شود  .

نقشه 2. موقعیت سایت مورد   مطالعه د  ر نقشه بافت قد  یم و فرسود  ه گرگان

نتیجهگیری
علوم  د  ر  د  ار  ریشه  و  گسترد  ه  بسیار  مبحث  یک  بحران  مد  یریت 
مختلف است که پرد  اختن به تمام این مباحث د  ر یک گفتار نمی 
گنجد  . د  ر مورد   مبحث مد  یریت بحران د  ر بافت های شهری، به ویژه 

شهری  ریزی  برنامه  د  ید  گاه  از  شهری  فرسود  ه  و  قد  یمی  بافت های 
اضطراری،  و  موقت  اسکان  جهت  مناسب  فضاهای  یابی  مکان  و 
آن ها  اغلب  د  ر  که  است  رسید  ه  انجام  به  متعد  د  ی  پژوهش های 
و  مختلف  محالت  د  ر  شهری  باز  فضاهای  بینی  پیش  بر ضرورت 
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تعریض معابر و د  سترسی ها تأکید   شد  ه است؛ ولی از منظر و د  ید  گاه 
با  شهری  منظوره  چند    و  پذیر  انعطاف  فضاهای  اینکه  و  معماری 
رویکرد   مد  یریت بحران چه ویژگی هایی باید   د  اشته باشند  ، تحقیق و 
پژوهشی صورت نگرفته که پژوهش حاضر به این موضوع پرد  اخته 
نمونه  یک  برای  شد  ه  انجام  طراحی  پژوهش  این  انتهای  د  ر  است. 
مورد  ی د  ر محد  ود  ه مورد   مطالعه نیز ارائه شد  ه است. توقعاتی که از 
این فضاها انتظار می رود  ، پاسخ گویی به نیازهای ساکنان محالت 

د  ر حالت های عاد  ی زند  گی و وضعیت های بحرانی )وقوع حواد  ثی 
همچون زلزله( می باشد   که این مهم با رعایت موارد  ی همچون باز 
بود  ن فضاها و د  سترسی سریع و راحت کاربران، چند   عملکرد  ی بود  ن 
بود  .  خواهد    یافتنی  د  ست  فضاها،  توسعه  و  تغییر  قابلیت  فضاها، 
قد  یمی شهری که  و  فرسود  ه  بافت های  د  ر  طراحی چنین فضاهایی 
عالوه بر ضرورت مد  یریت بحران، نیازمند   احیاء و بازآفرینی هستند  ، 

از اهمیت و حساسیت بیشتری برخورد  ار است.

16

فضاهاي انعطاف پذیر شهري با رویکرد مدیریت بحران

در بافت هاي فرسوده شهري

)حین بحران(کارکرد ویژه  )قبل از بحران(کارکرد عادي 

ایجاد فضا و مکانی مناسب براي اجتماع  و پناه گرفتن شهروندان در 

دث طبیعی و غیرطبیعی و انجام تمهیدات مناسب براي حین وقوع حوا

افزایش سطح ایمنی محالت (...اسکان اضطراري آسیب دیدگان و

)فرسوده شهري و تاب آور نمودن شهرها

شهري و افزایش سطح سالمت کیفیت زندگیبراي ارتقاء زمینه سازي 

با خلق کارکردهاي اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و فرهنگی شهروندان

بازآفرینی بافت هاي (شهريفرسودهدر سطح محله ها و مناطق... و

)فرسوده شهري

نمود  ار 3. توقعات کارکرد  ی فضاهای انعطاف پذیر شهری د  ر بافت های فرسود  ه شهری

د  ر  به ویژه  شهرها،  د  ر  بحران  مد  یریت  موضوع  که  آنجایی  از 
بافت های فرسود  ه شهری از جنبه های مختلفی قابل بحث و بررسی 
است و پرد  اختن به همه این موضوعات د  ر مجال این مقاله نبود  ه و 
د  ر تخصص نگارند  گان نیز نمی باشد  ، لذا د  ر این پژوهش سعی شد   از 
د  ید  گاه طراحی معماری به این مساله بپرد  ازیم و اصول و معیارهای 
طراحی چنین فضاهایی را بیان کنیم. نتایج بررسی ها حاکی از آن 
با رویکرد   مد  یریت بحران  انعطاف پذیر شهری  است که فضاهای 
د  ر  باید    منظوره(  چند    ای  محله  پارک های  عنوان  به  )مکان هایی 
باز  فضاهای  و  شوند    احد  اث  شهروند  ان  سکونت  محل  به  نزد  یکی 
و بسته موجود   د  ر این پارک های چند   منظوره باید   ویژگی هایی به 

شرح ذیل د  اشته باشند  :
-   تعریف کاربری های متنوع به لحاظ نوع خد  مات و زمان ارائه 
و  باشد    اجتماعی  مختلف  گروه های  جاذب  که  نحوی  به  آن ها 
موجب ایجاد   سرزند  گی و فعالیت د  ر بافت های فرسود  ه شهری 

شود  .
همگانی،  فضاهای  محصوریت های  و  ساختمان ها  تود  ه  طراحی    -

به گونه ای که بر چگونگی و آسانی د  رک مرد  م از فرصت ها 
تأثیر  د  ارد    می  عرضه  آن ها  به  محیط  که  موقعیت هایی  و 
با نرد  ه های مناسب  بگذارد  . )استفاد  ه از د  یوارهای کوتاه همراه 
د  ر پیرامون سایت و ایجاد   زمینه های الزم برای د  ید   و نظارت 
عمومی بر فضاهای باز و همگانی سایت جهت تأمین هر چه بهتر 

امنیت پاید  ار فضاها و جلوگیری از وقوع جرم و بزهکاری(.
- پیش بینی تمهید  ات و زیرساخت های الزم برای استقرار مناسب، 
قوی و مستحکم سازه های نیمه ثابت بعد  ی برای خلق فضاهای 
مناسب جهت اسکان اضطراری مرد  م و کمک رسانی به آن ها. 
- توجه به طراحی ظاهر بیرونی فضا، به این معنا که مکان بتواند   به 
یاری کیفیت جزئیات ظاهری خود  ، مفاهیمی را به مرد  م منتقل 
کند   و عالوه بر د  عوت مرد  م به د  رون فضاها، شناخت این مکان 
برای عموم مرد  م محله و د  سترسی آسان آن ها د  ر حین بحران 

را تسهیل کند  . 
- ایجاد   قابلیت های انعطاف پذیری  الزم د  ر تمامی فضاها از لحاظ 
هند  سه فضایی و موقعیت فضاها با ایجاد   د  سترسی های مناسب 
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و راحت، یکپارچه سازی، تعبیه عمق و ارتفاع مناسب فضاها و 
نیز هند  سه ساد  ه )مستطیل و مربعی( برای فضاهای باز و بسته 
ایجاد    و  امد  اد   رسانی  راحت کمپ های  و  تشکیل سریع  جهت 

مجموعه های موقت مناسب برای اسکان اضطراری و غیره ...

بافتقدیموفرسوده از طراحینمونهموردیبرایمحلهای
شهرگرگان

آن چه د  ر این پژوهش حاصل گشت، یافتن اصول و معیارهای کلی 
رویکرد    با  که  است  شهری  پذیر  انعطاف  فضاهای  طراحی  برای 
مد  یریت بحران د  ر بافت های فرسود  ه شهری )بافت هایی که به د  لیل 
ساختار نامناسب، بیشترین آسیب ها را د  ر حین وقوع حواد  ث طبیعی 
و غیرطبیعی می بینند   و به شد  ت نیازمند   چاره اند  یشی د  ر جهت 
بهسازی، نوسازی و ساماند  هی می باشند  (، طراحی می گرد  ند  . طراحی 
چنین فضاهایی با توجه به اقلیم، فرهنگ و آد  اب و رسوم اجتماعی 
شهرهای مختلف و نیز با توجه به ویژگی های کالبد  ی بستر طرح و 
از نواحی فرسود  ه  کمبود  ها و اولویت های سرانه ای که د  ر هر کد  ام 
طرح  بود  .  خواهد    متفاوت  همد  یگر  از  اند  کی  د  ارد  ،  وجود    شهرها 
با توجه  اند  یشید  ه شد  ه برای بافت قد  یم و فرسود  ه شهر گرگان که 
به معیارهای کلی فضاهای انعطاف پذیر شهری و با عنایت ویژه به 
موضوع مد  یریت بحران )به ویژه بحران زلزله که د  ر شهر گرگان از 
اهمیت باالیی برخورد  ار است( و نیز نگاهی به ویژگی های اختصاصی 
با ویژگی های  تهیه شد  ه است، شامل فضاهای عمومی  بستر طرح، 
انعطاف پذیری برای کارکرد  های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی 
پارکینگ  )همچون  رفاهی  و  خد  ماتی  فضاهای  سایر  و  و سرگرمی 
خانه  قرائت  و  کتابخانه  نوجوانان،  و  کود  کان  بازی  محل  عمومی، 
چند   منظوره و تغییرپذیر، فضای سبز و پیاد  ه راه های مناسب برای 
پیاد  ه روی، تفریح و سرگرمی و گذران اوقات فراغت مرد  م( می باشد   
که با توجه به تمهید  ات اند  یشید  ه شد  ه د  ر این فضاها به جهت شکل 
کالبد  ی و فرم فضایی آن ها، قابلیت بهره برد  اری از این فضاها د  ر 
گرفتن  پناه  و  شد  ن  جمع  جهت  زلزله(  ویژه  )به  بحران  وقوع  حین 
مرد  م د  ر این مکان ها و اسکان اضطراری و سایر مراحل بهینه بحران، 
فراهم خواهد   شد  . تصویر شماره 2، فضاهای مختلف طرح پیش بینی 
شد  ه برای یک محله از بافت قد  یم و فرسود  ه شهرگرگان )نمونه مورد   

مطالعه( را نشان می د  هد  .

تصویر2. طرحی از فضای انعطاف پذیر شهری که برای محد  ود  ه مورد   
مطالعه د  ر بافت قد  یم و فرسود  ه شهرگرگان، تهیه شد  ه است. 
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