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چکیده
بحران های طبیعی و غیرطبیعی به علت غیر قابل پیشبینی بودن ،اتفاق افتادن در زمانی سریع و تلفات باالی جانی و مالی و اختالل
در توسعه یک شهر یا منطقه از مهمترین بالیا به شمار می رود .در این راستا دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیبپذیری به
افزایش تابآوری در مقابل سوانح تغییر پیدا کرده است .دراین پژوهش چالش اصلی این است که مفهوم تابآوری چگونه باید تعریف
شود ،شاخصهای اندازهگیری آن چگونه بسط داده شود و در چه سطح تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد تا بتـواند در برابر حـوادثی
چـون آتشسوزیهای گسترده و انفجارات دوام بیاورد و مدیریت بحران را سهل تر نماید .پژوهش پیشرو با هدف ارزیابی تابآوری
کالبدی فضاهای شهری در برابر حریق با رویکرد مدیریت بحران در محدوده ای مشخص ازکاربری اراضی منطقه 6شهر اصفهان در
بعد کالبدی مورد بررسی قرارمیگیرد.
روش پژوهش توصیفی -تحلیلی میباشد که به طور کلی در سه مرحله؛ جمع آوری مبانی نظری درارتباط با سه موضوع تاب آوری
شهری ،پیشگیری از حریق در ساختمانها و مدیریت بحران بوده.در نهایت گردآوری دادهها و اطال عات ازتکنیکهایی چون مطالعات
اسنادی ،مصاحبه ،مشاهده صورت گرفته ا ست پس از آن دادههای بدست آمده از طریق نرمافزار  CAD,GISمورد تجزیه وتحلیل
قرار میگیرد.
نتایج پژوهش نشان میدهد ،تاب آوری کالبدی ساختمانها در محدوده مورد مطالعه در منطقه  6به طور نسبی متوسط است و هم
چنین پس از بررسی ریسک حریق کاربری های حساسی چون آتشنشانی ،بیمارستان و اورژانس که خود خدمت رسان در زمان
بحران هستند مشخص شد این مراکز نیز دارای مشکل بوده و در زمان بحران های شهری نمیتوانند کارایی مطلوبی از خود ارائه
نمایند .مور د مهمی که در این پژوهش مشخص گردید ،پیش بینی نشدن محل هایی جهت اسکان موقت ساکنان در زمان بحران و
همچنین فضاهایی برای فرار این افراد در زمان حریق و حوادث بود.

واژگان كلیدی :تابآوری ،حریق ،پیشگیری از حریق ،منطقه 6اصفهان ،مدیریت بحران
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Abstract
Being unpredictable, occurring in rapid time, high rate of casualty, financial losses and disturbing
urban development cause that natural and unnatural crises are considered as the most critical
disasters. Therefore, the pattern of focusing on reducing vulnerability has changed to increasing
resilience. On this research, the main challenge is that how the resilience’s meaning should be
expressed, how its index should be developed and in what analytical level is used to be able stays
against bad events such as fire and explosion and make the management of crisis easier too. This
research is investigated to analyze the physical resilience of urban spaces against fire with crisis
management attitude in a marked region of lands use of Esfahan municipality in district six.
The method of the research is descriptive which is in three steps and collecting theoretical
foundations is connected to three issue which are urban resilience, prevention of fire in buildings
and crisis management. At last, collecting information and data is done from such techniques like
documentary studies, interview and seeing. Then achieved data is analyzed by the GIS and CAD
software.
The results of the research show that urban physical resilience of buildings in studied region of the
district six is relatively average .also, after probing the fire risk of some sensitive places such as
fire stations, hospitals, EMS stations who are self-served in time of crisis was declared these places
have also some problems and in time of urban crisis they cannot do their duty perfectly. The
important point which was declared in this research is unanticipated places due to temporary
residence for inhabitants in crisis time and also haven’t been put some places for emergency exit
in times of fire and accidents.
Keywords: resilience, fire, prevention of fire, district six of Esfahan municipality, crisis
management
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مقدمه
بحرانهای طبیعی و غیر طبیعی به علت غیر قابل پیش بینی بودن ،اتفاق افتادن در زمانی سریع  ،تلفات باالی جانی و مالی و اختالل
در توسعه یک شهر یا منطقه ،از مهم ترین بالیا به شمار میرود .از این رو برنامه ریزان برای کاهش آثار سوء از دیدگاه های مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،مدیریتی و کالبدی به مسأله نگریسته اند ،اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که در نهـایت همـه این
مسـائل در کالبد بروز میکـنند و مسـائل کـالبدی اهمیتی دوچــندان می یابند (نگارنده) .آسیب پذیری شهرها درهمه جا از زیرساختها
و سازه ها تاسیسات مخابراتی ،ترابری و خطوط انرژی مشخص است  ،اما کاهش آسیب پذیریها در مقیاس شهر به سادگی مقاوم سازی
ساختمان ها نیست .ازاین رو آنچه در وقوع حوادث اهمیت دارد صرفاً خرابی ساختمانها و خانه ها نیست بلکه تاب آوری ساختار
فضایی ،کالبدی و اجتماعی شهر است که میتواند تداوم حیات زیست شهری را مداومت بخشیده تا مردم بتوانند در حداقل زمان  ،به
بازیابی فعالیتها پرداخته و شهر پایداری و پویایی خود را بازیابد .در غیر این صورت شاهد ویرانی فزاینده شهر خواهیم بود [1] .با توجه
به اثرات تخریبی بالیای طبیعی و با اذعان به این مطلب که کشور ما بر اساس موقعیت جغرافیایی و وجود مناطقی با تهدید باال ،ازنظر
حادثه خیزی و مواجه شدن با بحران ،ازجمله کشورهای در معرض بالیا ومخاطرات طبیعی است .همچنین از مشکالتی چون نبود فرم
شهری انعطاف پذیر ،توزیع نامناسب کاربری ها  ،عدم نفوظ پذیری در شهرها،عدم رعایت مسائل ایمنی حریق در ساختمانهای بلند
مرتبه و غیره ،باعث شده تا پرداختن به برنامه ها و اصول کاهنده بالیای طبیعی و اثراتشان و افزایش توان ظرفیتی یک سیستم برای
ایستادگی و بازیابی در مقابل مخاطرات ،توجهی ویژه را بطلبد [2] .اصفهان نیز به علت ساخت وسازهای غیر اصولی و کابری های
ناسازگار در بافت شهری دارای آسیب پذیری باالیی میباشد .منطقه  6شهر اصفهان نیز از این مشکالت مستثنی نبوده و محله هایی
همچون همت آباد ،کوله پارچه و تخت فوالد که جزیی از بافت فرسوده شهر میباشند سهم باالیی در بناهای مرمتی و تخریبی
دارند.ترکیب در هم قطعات،پر بودن بافت  ،سهم باالی کاربری مسکونی ،نبود نظام سلسله مراتبی در شبکه معابر ،عرض محدود و
ترکیب پیچیده شبکه معابر فرعی،توزیع نامناسب کاربری ها و غیره که باعث خلل در امداد رسانی در زمان بحران میگردد در این
بخش از شهر دیده میشود .لذا هدف از این تحقیق بررسی تاب آوری کالبدی منطقه 6در برابر حوادث غیر طبیعی مانند آتش سوزی
و انفجارات ناشی از پیامدهای حوادث طبیعی مانند زلزله صورت بگیرد  ،است .در این راستا اهدافی خرد نیز تبیین شده است .در این
پژوهش چالش اصـلی این است که مفـهوم تاب آوری چگونه باید تعریف شود ،شاخص های اندازه گیری چگونه بسط داده شود ،
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چگونه باید طرح ریزی شود و در چه سطح تحلیلی مورداستفاده قرار گیرد تا بتواند در برابر حوادثی چون آتش سوزی های گسترده
و انفجارات دوام بیاورد تا مدیریت بحران تسهیل گردد( .نگارنده)
جمع بندی و هدف از اجرای تحقیق
هدف کالن:
ارزیابی تاب آوری کالبدی فضاهای شهری در برابرحریق با رویکرد مدیریت بحران
اهداف خرد:
 معرفی و شناخت اهداف و ویژگیهای رویکرد تاب آوری در مدیریت بحران تبیین شاخص ها و مؤلفه های سازنده شهر تاب آور به منظور شناسایی مناطق آسیب پذیر در برابرحریق و حوادثفرضیه
به نظر می رسد رویکرد ارتقای تاب آوری کالبدی میتواند در زمان بحران کمک بسزایی در مدیریت بهتر باشد.

سابقه و پیشینه تحقیقات
این مقاله با شناسایی شاخص ها و عوامل موثر میزان تاب آوری نواحی شهری زنجان را در برابر زلزله مورد ارزیابی قرار می دهد.داده های به کار رفته بر اساس معیار های موثر در ارزیابی تاب آوری شامل:کیفیت بنا،عمر بنا،دانه بندی ساختمان ،سطح تراکم
ساختمان و سازگاری کاربری ها ،با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره تودیم .تحلیل گردیده اند و نتیجه گـرفته مناطق با
قـدمت کم و بافت مسـکونی با نظـام محلی و شبکه دسترسی منظـم از درجـه تاب-آوری بیشتری بر خوردارند[3].
در این پژوهش تأکید شده که قبل از انجام اقدامات درزمینه تاب آوری الزم است این مفهوم به عنوان رویکردی در برنامه ریزیشهری و مدیریت بحران درک شود و روابط بین اجزاء آن و سیستم شهری تبیین گردد تا فرآیند برنامه ریزی و اقدامات در راستای
اهداف تاب آوری انجام شوند .بر این اساس با روش توصیفی -تحلیلی ،ویژگیها و اجزاء تشکیل دهنده شهر تاب آور ،مؤلفه های تاب
آوری شهری و ارتباط میان آنها تبیین شده اند و چارچوبی مفهومی برای درک روابط میان بالیای طبیعی ،سیستم شهری و اقدامات
تاب آوری شهری ارائه شده که در آن اثرات شهرنشینی بر ایجاد تغییرات اقلیمی و بالیای طبیعی و روند دستیابی به شهر تاب آور
نشان داده شده است .سپس مؤلفه های رویکرد تاب آوری به منظور ارزیابی شهر تاب آور در دو زمینه آسیب پذیری و انطباق پذیری
دسته بندی شده و برای هرکدام ،شاخص هایی در ابعاد اکولوژیکی ،کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و مدیریتی  -نهادی تعریف شده
است[4] .
 در پژوهشی دیگر با عنوان  Urban form resilienceتوضیح میدهد که دولت های محلی با شناخت نتایج فاجع بار شرایط بحرانیدرگیر باال بردن تاب آوری شهری در ابعاد اجتماعی،اقتصادی،کالبدی و زیست محیطی از طریق برنامه ریزی شهری هستند.فرم
میتواند با افزایش توانایی های برنامه ریزی  ،بهبود و انطباق با شرایط منفی مقاومت را افزایش دهد.شواهد موجود نشان میدهدارتباط
بین تراکم محله،اندازه و پیکر بندی فضاهای باز،اختالط کاربری اراضی،کمبود منابع،طراحی بلوک هاو سازگاری تاثیر زیادی بر تاب
آوری دارند.تجزیه و تحلیل ها نشان میدهدکه هر عنصر تاثیر گذار تاثیر پذیر نیزهست و سایر عناصرشهری نبایددرانزوا مورد بررسی
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قرارگیرد و باید در تعامل بین آنها در نظر گرفته شود .ازجمله یافته ها تاثیر بسزای تراکم است که بیشترین مشکل را در مدیریت
بحران ایجاد می نمود[5] .
در پژوهشی دیگر با عنوان  practice in disaster riskتوضیح میدهد.کشورهایی که بیشترین ساخت ساز در آن وجود دارد.مدل
سازی آتش سوزی در مقیاس شهری برای شهرهایی که بین ساختمان¬ها گیاهان خشک فضا را پرنموده و احتمال آتش سوزی
میباشد مانند شهرهای مدیترانه و خاورمیانه بسیار الزم است.ما این مدل را برای شهر حیفااسرائیل اعمال نمودیم.مدل سازی صحیح
از گسترش آتش در داخل ساختمانهاو راهروها با ارزیابی الگوریتمی برای ایجاد پارتیشن هایی بر اساس الیه استاندارد  gisرائه میدهیم
[6].
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ادبیات تحقیق
تعاریف و مفاهیم تاب آوری از دید كارشناسان مختلف
جدول شماره . 1تعاریف تاب آوری] [7
تعریف

محقق
Holing 1973

معیاری از توانایی سیستم برای جذب تغییرات در حالی که هنوز مقاومت قبلی را دارد.

Pimm, 1984

 -1بازگشت یک سیستم به حالت اولیه بعد از نابسامانی.
 -2توانایی یک عامل اجتماعی برای مقابله یا انطباق با تنش های مخاطره آمیز

Mileti, 1999

جامعه قادر به تحمل سوانح طبیعی شده است بدون آنکه دچار خسارت های عمده ،آسیب ها ،توقف در تولید و یا
کاهش کیفیت زندگی شود و بدون دریافت کمک زیاد از بیرون جامعه

Adger,2000

قدرت گروه ها و جوامع برای انطباق با فشارهای خارجی و تخریب هایی است که در نتیجه تغییرات اجتماعی ،سیاسی
و ...به وجود می آید.

Luthar et al,2000

سازگاری و انطباق مثبت در بستر یک بال یا تغییر عمده

Nystrom et al. , 2000

فرد ،جامعه یا شهری که در مقابل خطر و یا فشار ،تاب آوری دارد ،به سرعت به شرایط متعادل بازگشته و یا این که به
آسانی شرایط خود را به گونه ای جدید تغییر می دهد.

Carpenter et al. ,2001

میزان تخریب و زیانی که سیستم قادر است جذب کند بدون آن که از حالت تعادل خارج شود؛
میزان توانایی سیستم برای سازماندهی و تجدید خود در شرایط مختلف؛
میزان توانایی سیستم در ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیری و تقویت سازگاری با شرایط؛

UN/ISDR,2002

ظرفیت جامعه برای مقاومت بیشتر در برابر تغییرات به گونهای که بتواند سطح قابل پذیرشی را در ایجاد ساختارها به
دست آورد.

Manyena,2006

تاب آوری در برابر سوانح را می توان ظرفیت داتی سیستم ،اجتماع یا جامعه دانست .این تعریف دارای نتایجی برای
کاهش خطرهای سوانح و توسعه تجربه هاست.

Bruneau et al. , 2003

تاب آوری نشان دهنده توانایی سیستم در کاهش احتمال یک شوک ،نترل شوک در صورت رخداد (کاهش ناگهانی
عملکرد) و بازیابی سریع پس از شرک (بازسازی عملکرد نرمال) میباشد.

Davis, 2005

توانایی جوامع ،سیستم های فیزیکی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،ساختمان ها و سکونتگاه های آن ها و تحمل و
ایستادگی در برابر خطرهای به وجود آمده از تنش ها و فشارها که بتواند به طور سریعی به عقب برگشت کرده،
تهدیدهای آتی را بپذیرد و با آنها رویارویی کنند.

رویکرد های تاب آوری

-1رویکرد مدیریت بحران  :شامل دو بخش سازه ای و غیر سازه ای میشود
-2رویکرد یکپارچه :شامل چهار بخش پیشگیری و کاهش ،آمادگی ،مقابله و بازگشت به حالت عادی و بازسازی
-3رویکرد مفهومی :شامل سه بخش پایداری ،بازیابی و گذار][8
مدیریت بحران

نقطه عطف مدیریت بحران ،متوجه وضع موجود است .در مـدیریت بحران،خود بحران ،مدیریت میگردد .در واقع مـدیریت بحـران،
مدیریت هنگام بحـران و پس از آن را شامل میشود .ولی به نظر میرسد که به جای مدیریت بحران ،باید مدیریت احتمال خطر را
جایگزین کرد ،یعنی باید خطری را که موجب تهدید جامعة شهری ،روستایی و یا ساختار فضایی میشود ،مدیریت کرد مدیریت
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بحران در برگیرندة عملیات و اقدامات پیوسته و پویاست و به طور کلی بر اساس تابع کالسیک مدیریت (برنامهریزی ،ساماندهی،
تشکیالت ،رهبری و کنترل) در مواقع بحرانی استوار است[9] .
حفاظت در برابر حریق

سؤالی که همیشه پیش از تدوین یک طرح جامع حفاظت در برابر حریق مطرح میشود این است که چرا باید صبر کنیم تا آتش سوزی
اتفاق بیفتد و سپس برای اطفاء آن اقدام کنیم ،حتی اگر خسارات و آسیب های آن بسیار کم باشد .لذا این باور همواره وجود داشته
که باید از وقوع آتش سوزی ها جلوگیری شود و به همین سبب عوامل مهم در پیشگیری از حریق مطرح می شوند .آمارها نشان می
دهند که در طول تاریخ ،منابع و تالشها بیشتر صرف مهار و اطفاء حریق شده است تا پیشگیری از آن[10] .
پیشگیری از حریق

پیشگیری از حریق شامل فعالیتهای سازمان یافته ای است که سبب کاهش تعداد آتش سوزیها و تلفات و خسارات ناشی از آن
میشود .اقدامات پیشگیرانه به چند دسته تقسیم می شوند:
 -1نظارت بر اجرای استانداردهای ساختمانی ،پایان کار ساختمان ،تجهیزات ساختمان و گواهینامه امکان سکونت
 -2اجرای مقررات و استانداردها مانند بازرسی سکونتگاه های مختلف ،اخذ گواهینامه برای استقرار تسهیالت
 -3خطرناک ،تنظیم قوانین و استانداردهای جدید و یا اصالح قوانین و استانداردهای فعلی
 -4جمع آوری و برررسی داده ها و اطالعات مربوط به آتش افروزی و علل ایجاد حریق
 -5جمع آوری سایر اطالعاتی که برای امر حفـاظت در برابر حـریق مفید می باشـند .مــانند گـزارش های آتش-نشانی ،تاریخچه
وقایع و تحقیقات در مورد آتش سوزیها][11
در شکل شماره 1پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق برای درک بهتر ارتباط بین تاب آوری و مدیریت بحران به یکرچوب نظری دست پیدا كردیم .
شوک و استرس
آتش سوزی
تخریب ساختمانها
تلفات جانی
انفجارات متعدد

پایداری
استقالل
سازگاری
وابستگی به اکو سیستم محلی

تاب آوری

تاب آوری

دربرابر

از طریق

تاب آوری

تاب آوری

برای

با رویکرد

رسیدن

سهل نمودن مدیریت بحران

شکل شماره.1چهارچوب مفهومی مبانی نظری
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فرم و شکل محالت
تراکم محالت
اختالط کاربری
طراحی بلوک ها
پراکنش فضای باز
قوانین پیشگیری از حریق
مقاومت ساختمانها
پایداری
بازیابی
گذار

چها

شاخص و معیار های تاب آوری كالبدی فضاهای شهری در برابر حریق كه از درون مطالعات مبانی نظری و تجربیات كارشناسان حریق از بین
شاخص و معیار عنوان شده در مطالعات قبلی استخراج شده است .در جدول شماره 2عنوان میگردد.
جدول شماره .2شاخص های تاب آوری كالبدی شهری در برابر حریق
شاخص

زیرشاخص

سنجه/متغییر

دسترسی

استانداردها(شعاع پوشش مراکز امدادی)

ساختار شهری

شکل و استخوان بندی شهر

کاربریها

سازگاری(وجود کاربریهای خطر آفرین در منطقه)
تیر آهن واجر
آجر سیمان

جنس مصالح

بلوک سیمانی
خشت و گل
فلزی

اسکلت
ساختمان

بتنی
سایر
کمتر از  10سال

مقاومت

بین 10تا  20سال

قدمت ابنیه

بین  20تا 30سال

کالبدی

بیش از  30سال
نوساز
قابل قبول
مرمتی

کیفیت ابنیه

تخریبی
بی کیفیت
جمعیتی
ارتفاع

تراکم

بلوک بندی(مدوالر بودن)
ساختمانی

فضای باز

سلسله مراتب خیابانها
(سرانه با عرض بیشتر از  15متر)
انعطاف پذیری
(استفاده به عنوان اسکان یا محل فرار در زمان بحران)

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف در دسته کاربردی و از نظر ماهیت روش آن توصیفی – تحلیلی میباشد .پس از بررسی روایی محتوایی
شاخصها از طریق محاسبه  CVRشاخص های اجتماعی حذف گردیده و در این بخش به تعیین روش گردآوری دادهها و پس از آن
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روش تحلیل دادهها پرداخته شده است.که این کار به روش کتابخانه ای و اسنادی،مشاهدات میدانی،بلوک های آماری انجام پذیرفت
و داده های بدست آمده از طریق طیف لیکرت محاسبه گردید .
جدول شماره.3روش سنجش شاخصها
روش سنجش سنجهها

منابع دادهها

روش گردآوری دادهها

روش تحلیل دادهها

روش پیمایشی
روش تحلیل اسناد و مدارک
فرادست
روش مشاهدات میدانی
روش مصاحبه

نقشه ها

کمی

با استفاده از نرمافزار  gisو cad

اسناد و مدارک فرادست

کیفی

مشاهده محیط
مصاحبه

کیفی
کیفی

روش کیفی بررسی اسناد و
مدارک
روش کیفی مشاهدات میدانی
روش کیفی مصاحبه

روایی و پایایی
برای تعیین  CVRاز متخصصان درخواست میشود تا هر آیتم را بر اساس طیف سه قسمتی« ضروری است»« ،مفید است ولی
ضرورتی ندارد» و « ضرورتی ندارد» بررسی نماید .سپس پاسخها مطابق فرمول زیر محاسبه گردید
nE − N/2
N/2

= CVR

شناخت محدوده مورد مطالعه
محدوده استحفاظی شهر اصفهان مساحتی بالغ بر  55هکتار با جمعیت  . 1961260در طرح های جامع و تفصیلی ،شهر اصفهان به
پانزده منطقه تقسیم شده است که حوزه جنوب ،مناطق پنج ،شش را در بر می گیرد .منطقه شش به مساحت 6707هکتار تقسیم
شده است که در مجموع  19درصد از کل مساحت مناطق شهری اصفهان را شامل می گردد .منطقه شش شامل گورستان تاریخی
تخت فوالد ،همت آباد ،کوله پارچه ،محله های مسکونی تخت فوالد ،فرودگاه قدیم و بخش هایی از اراضی هوانیروز در شرق کوی امام
و مرداویج و سایر محوطه ها و محالت مسکونی می باشد .محدوده منطقه شش از سمت شمال پل سی و سه پل در مسیر زایند ه رود
تا پل بزرگمهر در سمت شرق پل بزرگمهر در مسیر رودخانه تا پل اشکاوند  ،در سمت جنوب پل اشکاوند  -در مسیر ریل راه آهن تا
پل راه آهن و در سمت غرب پل راه آهن در مسیر بزرگراه شهید دستجردی تا سی و سه پل .میباشد.که جمعیتی بالغ بر 112129در
آن ساکن هستند[12] .
به منظور انجام مطالعات یک محدوده تعیین گردید که سطحی در حدود  962هکتار.شامل محله های آبشار،همت آباد،تخت
فوالد،فیض،مصلی،هزار جریب،کوی امام و باغ نگار-آینه خانه در منطقه  6میباشد.
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شکل شماره.2موقعیت منطقه 6در شهر اصفهان

شکل شماره.3نقشه كاربری اراضی محدوده مورد
مطالعه

یافته ها

در این قسمت سنجهها و متغیرهایی که از طریق روش اسنادی (کتابخانهای) و مشاهده (میدانی) و ترکیب این دو روش جمعآوری و
تهیه شده است؛ با استفاده از تکنیکهایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و براساس طیف لیکرت ارزیابی و امتیازدهی شده است.
این امتیاز ها پس از بررسی و تحلیل نسبت به استاندارد ها و چها رچوب مبانی نظری پژوهش در بازه  1تا 5امتیازی به سنجه ها ،
شاخص ها و زیر شاخص ها تعلق گرفت.
شاخص فضای باز شهری :در این شاخص با توجه به عرض غالب 44تا 47خیتبانها در منطقه و نبود فضای باز جهت اسکان و فرار
ساکنین امتیاز 2.5به آن تعلق گرفت که زیر متوسط است

شکل شماره.4نمودارعرض
معابر

شاخص تراكم :در این شاخص تراکم جمعیتی،ارتفاعی،بلوک بندی و ساختمانی بررسی شد که میانگین آنها امتیاز  3که متوسط
میباشد بوده است
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شکل شماره.5نمودارتراكم ساختمانی

شاخص مقاومت :این شاخص شامل زیر سنجه های جنس مصالح،اسکلت ساختمان،قدمت و کیفیت ساختمانها میباشد که هر کدام
به طور جداگانه بررسی و میانگین عدد آن امتیاز  3.75میباشد که متوسط رو به باال است .

شکل شماره.7نمودارقدمت

شکل شماره.6نمودارنوع سازه

ساختمانها

شکل شماره.9نموداركیفیت ساختمانها

شکل شماره.8نمودارجنس مصالح

شاخص كار بریها :این شاخص از بعد سازگاری بررسی گردیده است که با توجه به رعایت نشدن استاندارد مکان یابی های مراکز
سوخت و هم چنین وجود مراکز و فرودگاه نظامی در منطقه وضعیت نامطلوبی را داراست.

شکل شماره.10وجودمخازن بنزین در كنار منزقه مسکونی

شکل شماره.11وجودمنطقه نظامی و فرودگاه در بافت محله
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شاخص ساختار شهری :در این شاخص سنجه استخوان بندی شهر مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به طراحی شبکه شطرنجی
و خوانایی مسیر ها امتیاز مطلوب و نمره  4به آن تعلق گرفت
شاخص دسترسی :این شاخص با بررسی دسترسی ایستگاه های آتش نشانی ،اورژانس طبق استاندارد های  NFPAو پوشش این
ایستگاه ها در منطقه صورت گرفت که وضعیت متوسط و امتیاز  3به آن تعلق گرفت.

شکل شماره.12شعاع دسترسی ایستگاه های آتش نشانی

پس از بررسی و تحلیل شاخص ها با تکیه بر استانداردها به هر کدام از سنجه ها امتیازی تعلق گرفت که در جدول شماره به روشطیف لیکرت مورد محاسبه قرار میگیرد.
جدول شماره .4امتیاز دهی طیف لیکرت مرحله اول
سنجه

امتیاز

زیرشاخص

امتیاز

شعاع پوشش مراکز امدادی

3

دسترسی

3

استخوان بندی شهر

4

ساختار شهری

4

سازگاری

2

کاربریها

2

جنس مصالح

4

اسکلت ساختمان

4

قدمت

3

کیفیت

4

تراکم جمعیت

4

تراکم ارتفاعی

3

بلوک بندی

2

تراکم ساختمانی

3

سلسله مراتب خیابانها باعرض
بیشتر از  15متر

4

انعطاف پدیری

1

جمع

41

مقاومت

شاخص

3/75
کالبدی

ترا کم

فضای باز شهری

3/04

3

2.5
18/25

12

امتیاز

3/04

محله دوم :در این مرحله اهمیت هر سنجه ،زیر شاخص و شاخص با ا ستفاده از روش ارزیابی گولر تعیین میگردد؛ در این را ستا
اهمیت هرکدام از سنجهها ،زیر شاخصها و شاخصها از نگاه  10کار شناس و متخ صص برنامهریزی شهری ،شهر سازی و ایمنی
آتش نشانی در بازه  1-10مورد پرسش قرار گرفته و در نهایت میانگین اهمیت آنها در جدول شماره مشخص گردیده است.
جدول شماره.5ضریب اهمیت شاخص ها و سنجه ها
ضریب اهمیت

سنجه ها
زیر شاخص ها
شاخص

شعاع پوششی مراکز امدادی

9/75

استخوان بندی شهر

8

سازگاری کاربریها

7/5

جنس مصالح

9/5

اسکلت ساختمان

9

قدمت

7/5

کیفیت

8

جمعیت

6/25

تراکم ارتفاعی

5/75

بلوک بندی شهری

6/5

تراکم ساختمانی

8

سلسله مراتب خیابانها با عرض بیشتر از  15متر

9/25

انعطاف پذیری

7/25

دسترسی

9/75

ساختار شهری

8/5

کاربریها

7/25

مقاومت

9/75

تراکم

7

فضای باز

8/25

کالبدی

9/75
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مرحله سوم :در این بخش با توجه به مشخص شدن امتیاز هر سنجه ،زیرشاخص و شاخص برای محدوده مطالعاتی و همچنین
تعیین میانگین اهمیت آنها با استفاده از روش گولر؛ امتیاز نهایی سنجهها ،زیرشاخصها و شاخصها از حاصل ضرب امتیاز در
میانگین اهمیت برای آن مشخص شده است.
جدول شماره.6محاسبه ضریب نهایی

سنجه ها
زیر شاخص ها
شاخص

امتیاز

ضریب اهمیت

امتیاز نهایی

شعاع پوششی مراکز امدادی

3

9/75

29/25

استخوان بندی شهر

4

8

32

سازگاری کاربریها

2

7/5

15

جنس مصالح

4

9/5

38

اسکلت ساختمان

4

9/75

39

قدمت

3

9

27

کیفیت

4

8

32

جمعیت

4

6/25

25

تراکم ارتفاعی

3

5/75

17/25

بلوک بندی شهری

2

6/5

13

تراکم ساختمانی

3

8

24

سلسله مراتب خیابانها با عرض بیشتر از  15متر

4

9/25

37

انعطاف پذیری

1

7/25

7/25

جمع سنجه ها

41

104/5

335/75

دسترسی

3

9/75

29/25

ساختار شهری

4

8/5

34

کاربریها

2

7/25

14/5

مقاومت

3/75

9/75

36/5

تراکم

3

7

21

فضای باز

2/5

8/25

20/6

جمع زیر شاخص ها

18/25

50/5

135/85

کالبدی

3/04

9/75

29/6

جمع شاخص

3/04

9/75

29/6

مرحله چهارم :در پایان طبق فرمول زیر امتیاز نهایی هر محور محاسبه شده است:
مجموع امتیاز نهایی

=𝐗

مجموع میانگین اهمیت

طبق اطالعات بدست آمده و ضرایب سنجهها ،زیر شاخصها و شاخص که در فرمول فوق محاسبه گردید عدد  3/2بدست آمد که
میتوان گفت سطح تابآوری حریق ساختمانهای مسکونی در منطقه  6متوسط میباشد.
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نقشه پهنه بندی خطر :طبق تحلیل های بدست آمده به این نتیجه رسیدیم که میزان تاب آوری منطقه متوسط است حال با
استفاده از همین اعداد و اسناد به کمک نرم افزار  GISاین مقادیر را تحلیل نموده تا نقاط با خطر بیشتر در محدوده مطالعاتی را در
غالب یک نقشه نمایان سازیم .همان طور که در نقشه شماره  13مشاهده میشود محله های مصلی ،همت آباد ،تخت فوالد و کوی
امام از مناطق پر خطر شناسایی گردید.

شکل شماره.13نقشه تاب آوری منطقه مورد مطالعه

بحث و نتیجهگیری
در بخش اول پس از بیان ضروریت مسئله و بررسی پیشینه تحقیق به ادبیات تحقیق پرداخته شد که از درون آن شاخص ها ،معیار
ها و ومولفه های تاب آوری شهری استنتاج گردید .سپس با تعیین روش تحقیق ،روایی و پایایی شاخص ها به تحلیل این مولفه ها با
تکیه بر استاندارها و منابع کارشناسان این عرصه پرداخته شد .در مرحله بعد شاخص ها امتیاز دهی و در ادامه با استفاده از روش
طیف لیکرت و گولر تاب آوری منطقه مورد پژوهش محاسبه شد .سپس با استفاده از همین اعداد از طریق نرم افزار  GISنقشه پهنه
بندی خطر استخراج گردید.
در پی بدست آوردن امتیاز نهایی ارزیابی مورد نظر پس از انجام تجزیه و تحلیل و بررسیهای صورت گرفته امتیاز حا صل شده برابر3/2
می با شد و حاکی از آن ا ست که تاب آوری کالبدی در برابر حریق منطقه 6در سطح .متوسط قرار گرفته ا ست .در این بخش محله
های مصلی ،همت آباد ،تخت فوالد و کوی امام به علت فرسودگی باال در بافت ،پر بودن فضاها و نبود فضای باز کافی ،دسترسی
نامناسب به مکان های امدادی ،فقدان نظام سلسله مراتبی شبکه معابر ،مشکالت تک مرکزی بودن محالت ،توزیع نامناسب کاربری
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ها و عدم نفوذپدیری باعث گردیده تا این بخش جزو مناطق پر خطر و الباقی مناطق با شرایط کمی بهتر امتیاز متوسطی از تاب
آوری را گرفته است .از میان شاخص های مورد بررسی شاخص مقاومت از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد.
از میان زیر شاخص های مقاومت زیر شاخص سازه از اهمیت بیشتری برخوردار است .که در این اینجا سازه با نمره  4متوسط رو به
باال میباشد.
پیشنهادات

 استاندارد نمودن تعداد ایستگاهها و نیروهای آتش نشان در بخش مرکزی منطقه 6
 مقاوم سازی ساختمانها در محله های مصلی ،همت آباد و تخت فوالد

 مشخص کردن نقاطی جهت اسکان در زمان بحران مانند زمین سیلو یا مصلی اصفهان
 ایجاد دسترسی بهتر در بافت فرسوده  ،تعریض کوچه ها و برداشتن موانعی مانند فضاهای سبز اطراف خانه های
کوی امام.
 تهیه برنامه های بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت و تعیین اهداف ،استراتژیها و اولویتهای مقابله با حریق


 ویژه ترین پیشنهادی که میتوان در مقوله تاب آوری حریق عنوان نمود تهیه طرحی شهری که شامل نقشه تاب
تهیه نقشه های خطر جهت مراکز آسیب پذیر شهری طیق استانداردNFPA.1500

آوری شهر(پهنه بندی خطر) و بعد از مشخص شدن نقاط آسیب پذیر تعیین ریسک حریق آنها با استفاده از روشهایی
مانند  faremیا efsesو در نهایت تهیه نقشه و سناریو های خطر با استفاده از استاندارد NFPA. 1500میباشد که
در قالب آن میتوان طرح های ایمنی حریق نیز گنجانده شود.

منابع
][1فرزاد بهتاش،محمد رضااا،كی نژاد،محمد علی،پیر بابایی،محمد تقی،عسااگری،علی(.)1392ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های
تاب آوری كالن شهر تبریز،نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی،دوره،18شماره3
] [2رضایی ،م،ودیگران،تحلیل مفهوم تا بآوری در سوانح طبیعی -تبیین و تحلیل مفهوم تاب آوری و شاخص ها و چارچو بهای آن
در سوانح طبیعی ،فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران /د ورة ششم ،شمارة اول ،بهار1395
][3محمدی سرین دیزج،م ،ارزیابی میزان تاب آوری كالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله مورد مطالعه شهر زنجان،نشریه تحلیل
فضایی مخاطرات محیطی ،سال سوم ،شماره  ،1بهار  1395صفحات 103-114
][4میرزایی،ا،كاربرد رویکرد تابآوری در برنامه ریزی شهری جهت كاهش اثرات سوانح طبیعی موردمطالعه :شهر سنندج،دانشگاه
ارومیه دانشکده هنرگروه شهرسازی1395،
[5]Ayyoob Sharifi, 2019.Urban form resilience: A meso-scale analysis, Cities,Pp 238-252.
[6]Humayun Kabir, Miharu Sato, Umma Habbiba, Tariq Bin Yousuf .2018, practice in disaster risk reduction,
ICBR2017, 27 – 29 November 2017, Bangkok, Thailand Assessment o Urban Disaster Resilience in Dha,
Procedia En gineer ingineering, 212(2018) 1107–1114 .

][7رفیعیان،مجتبی،محمد ر ضا ر ضایی،علی ع سگری،اكبر پرهیزكار و سیاوش شایان(.)1390تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص
سازی آن درمدیریت سوانح اجتماع محور(CBDM).برنامه ریزی و آمایش فضا-مدرس علوم انسانی،154،ص14-19
][8وزین،نرگس(.)1386نقش دانش بومی و نوین در كاهش آساا یب های محیطی در روساا تا ها(م طال عه موردی:بخش خوش
رستم)،پایان نامه دوره كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به راهنمایی دكتر عبد الرضا ركن الدین افتخاری،دانشگاه
تربیت مدرس.
16

][9عسگری،علی(.)1385در جستجوی اصول مدیریت و برنامه ریزی بحران،تهران:دومین كنفرانس بین المللی مدیریت بحران.
[10]Brauer R L,safety and health for engineers,new York,van nostrand reinhold,1990

][11الهیجانیان،همایون،طال،حسین وعلیزاده،پریسا(.)1386پیشکیری از حریق،انتشارات فن آوران
][12آمار نامه شهرداری اصفهان()1389

17

