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چکیده
این پژوهش با تدوین معیارها و شاخص های مؤثر در آسیب پذیری و مشخص نمودن نقاط آسیب پذیر در سطح بافت به دنبال تدوین راهبردهایی 
که دارای بافت فرسوده و  کشور است  کاهش میزان خطرات احتمالی زلزله در بافت تاریخی شهر یزد است. شهر یزد یکی از شهرهای  برای پیشگیری و 
تاریخی ارزشمندی است و همواره در معرض بحران های طبیعی و انسانی قرار دارد. از مشخصه های اصلی این بافت اصواًل ناپایداری بناها و مجموعه ای 
کاهش آسیب پذیری در برابر بحران زلزله  که نیازمند برنامه ریزی به منظور  کالبدی، دسترسی، زیست محیطی، اقتصادی و مدیریتی است  از نارسایی های 
از روش های آمار توصیفی و مدل تحلیل شبکه و روش  – تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها  کاربردی و روش آن توصیفی  ع تحقیق  است. نو
کم معابر، قدمت ابنیه، وجود مخروبه ها،  کالبدی شامل عرض  swot استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد، شاخص های 
ع مصالح، تعداد طبقات با مقدار 0/22 بیشترین نقش را در آسیب پذیری بافت در هنگام  کم ساختمانی، مساحت قطعات تفکیکی، نو کیفیت ابنیه، ترا
گرفته ضعف ها و تهدیدات با ضرایب 9/41 و 8/36  بیشترین مقدار و نقاط قوت و فرصت ها با ضرایب 7/13 و  ع زلزله دارد. برابر بررسی های صورت  وقو
کمترین مقدار را در آسیب پذیری بافت تاریخی شهر یزد به خود اختصاص داده اند. بر اساس این اطالعات وضعیت بافت تاریخی شهر یزد با نقاط   6/54
کید بیشتر باید بر روی مقاوم سازی ابنیه ی  که با روند برنامه ریزی های فعلی، تأ ضعف بیشماری روبه رو است )یعنی 45/9 درصد(. این بدان معنا است 
موجود، ایجاد دسترسی های مناسب برای خدمات رسانی به موقع در شرایط بحرانی، اختصاص قسمت هایی از بافت تاریخی به فضاهای باز برای اسکان 

گیرد. و تخلیه ی اضطراری در شرایط بحرانی صورت 
کالبدی، آسیب پذیری، بافت تاریخی، شهر یزد کلیدی: زلزله، مدیریت بحران  واژه های 

Strategic Planning to Reduce the 
Vulnerability of Historical Textures
Case study: Historical Texture of Yazd City
Mohammad Amjad1* , Iraj Soltani 2

Abstract

This research aims to develop vulnerability criteria and indicators and to identify vulnerable points at the surface 
of the tissue to prevent and reduce the risk of earthquakes in the historical context of Yazd. Yazd city is one of the 

cities of the country that has a well-worn and historically valuable texture and is always exposed to natural and human 
crises. The main features of this texture are structural instabilities and a series of physical, motor, environmental, eco-
nomic and managerial failings that require planning to reduce vulnerability to earthquake crises. he type of research 
is applied and its method is descriptive-analytical. To analyze the data, descriptive statistics methods and network 
analysis and swot methods are used to formulate strategic planning. The results of the network analysis model show 
that physical indices such as low passage widths, building age, demolition, building quality, building density, separa-
tion area, type of materials, number of floors with the value of 0.22 have the most role in injury Texture is susceptible 
to earthquake occurrence. Compared to the study of the planning process to reduce the vulnerability of the historical 
fabric of Yazd city, weaknesses and threats with coefficients of 9/41 and 8/36 have the highest amount of strengths and 
opportunities with coefficients of 7/13 and 6/ 54 have the lowest amount. According to this information, the historical 
context of Yazd city has numerous disadvantages (45.9%). This means that with the current planning process, more 
emphasis should be placed on retrofitting Existing buildings, providing adequate access to timely services in criti-
cal situations, allocating parts of the historical texture to open spaces for emergency accommodation and evacuation 
Critical event occurs.
Keywords: earthquake, physical crisis management, vulnerability, historical context, Yazd city
 1    PhD student of Crisis Management, Research Institute for Natural Disasters Engineering, Isfahan, Iran; Email: amjad6161@gmail.com
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بیان مسئله

و  طبیعی  خطرات  معرض  در  زیستی  مجتمع  یک  که  زمانی 
جانبه   همه  دیــدی  با  بحران  مدیریت  علم  می گیرد،  قــرار  انسانی 
کاهش آسیب ها  کید بر پیشگیری و  بررسی مؤلفه های بحران را با تأ
و خطرات مدنظر قرار می دهد. سیل، طوفان، رانش زمین، طوفان، 
گروه  ساله  هر  که  هستند  بحران هایی  آتش سوزی  زلزله،  گردباد، 
کره ی زمین را تحت تأثیر قرار می دهند ]1[. در این  بزرگی از مردم 
روی  بر  طبیعی  مخاطره ی  مرگ بارترین  به منزله ی  زلزله  میان، 
پدیده ی  یک  به منزله ی   همواره  که   ]2[ شده  گرفته  نظر  در  زمین 
خواهد  وجود  نیز  آینده  در  و  داشته  وجود  تاریخ  طول  در  تکرارپذیر 
فاجعه ی  همچون  ایران  در  اخیر  زلزله های  تجربه ی   .]3[ داشت 
بافت  دارای  که  شهرهایی  که  می دهند  نشان  بم  زلزله ی  مخرب 
ابنیه ی  ساختاری  ناپایداری  علت  به  هستند  گسترده ای  تاریخی 
گل  – استفاده ی بیشتر از مصالحی چون خشت و  موجود در آن ها 
خسارات  و  ویرانی  با  همواره  زلزله  ع  وقــو زمــان  در  گل-  و  آجر  یا  و 
از  می شوند،  مواجه  توجهی  قابل  انسانی  تلفات  و  سنگین  بسیار 
این  تاریخی  بافت های  در  معابر  کم  عــرض  علت  به  دیگر  ســوی 
می شود  روبــه رو  اساسی  مشکل  با  امــداد  و  نجات  عملیات  شهرها، 
افزایش  که همواره دسترسی های نامناسب عاملی برای  به طوری 
تلفات انسانی در مقایسه با سایر بخش های شهر تلقی می شود ]4[. 
که میزان آسیب های  گرفت  می توان از این تجربه های زلزله نتیجه 
کهن بیش از  کالبدی، اقتصادی و جمعیتی در بافت های تاریخی و 
سایر بافت های شهری است. از این رو، نه تنها بافت های تاریخی، 
ساخته اند،  روبــه رو  مشکل  با  موجود  وضعیت  در  را  کنان  سا زندگی 
ع حواث غیر مترقبه )مخصوصًا بحران زلزله(،  بلکه در صورت وقو
گونه بافت ها به شدت  میزان آسیب پذیری در ابعاد مختلف در این 
گفت مشخصه های اصلی  افزایش می یابد. با این تفاسیر می توان 
نارسایی های  از  و مجموعه ای  بناها  ناپایداری  اصواًل  بافت ها  این 
کالبدی، حرکتی، زیست محیطی، اقتصادی و مدیریتی است ]4[. 
زلزله می تواند  از  از آسیب های ناشی  در این میان بخش عمده ای 
کــه خود  باشد  و ضــوابــط شهرسازی  اصــول  رعــایــت  عــدم  بــه علت 
در  شهرها  آسیب پذیری  از  صحیح  تخمین  به  توجه  عدم  از  متأثر 
و  خطر  کاهش  به منظور  لذا  است.  احتمالی  لرزه ی  زمین  ع  وقو اثر 
کنترل بحران، توجه بیشتر به مواردی چون استاندارد سازی مصالح 
سازها  و  ساخت  در  ایمنی  و  اطمینان  ضریب  افزایش  ساختمانی، 
سوانح  خطر  کاهش  هــدف  با  فرسوده  بافت های  نوسازی های  و 
بهینه سازی  و  ایمن سازی  و  مــقــاوم ســازی  زلــزلــه،  بــه ویــژه  طبیعی 
 .]5[ گیرد  کار قرار  مدیریت بحران و امداد و نجات باید در دستور 
و  فرسوده  بافت  دارای  که  است  کشور  شهرهای  از  یکی  یزد  شهر 
زلزله  طبیعی  بحران های  معرض  در  که  است  ارزشمندی  تاریخی 
تاریخی  بافت  دارد.  قرار   ]8[ ]7[ و خشکسالی  ]6[، طوفان ماسه 
غیر  به صورت  اول  که بخش  است  از دو بخش  یزد متشکل  شهر 
کنده و بخش دوم، بافتی پیوسته  پیوسته و به صورت لکه های پرا
تاریخی  بافت  نخورده ترین  دست  عنوان  به  هکتار   519 وسعت  با 
کشور محسوب می شود. در این میان، بخش دوم هسته ی مرکزی 

است.  پژوهش  این  مطالعه ی  مورد  و  می دهد  تشکیل  را  یزد  شهر 
کم خالص آن 22 نفر  از شهر 42851 نفر و ترا جمعیت این بخش 
کم ناخالص آن 63 نفر در هکتار است. تعداد بناهای  در هکتار و ترا
موجود در این بافت، 20343 بنا است. این بافت پیوسته در قلب 
بافت تاریخی شهر یزد در شرایط فعلی با مشکالت متعددی روبه رو 
بودن  پایین  جمعیت،  منفی  رشــد  به  مــی تــوان  جمله  از  که  اســت 
دسترسی  متروکه،  و  مخروبه  فضاهای  وجــود  اجتماعی،  جایگاه 
]9[. در  کرد  اقتصادی آن اشاره  کز  افتادن  مرا از رونق  و  نامناسب 
کلی این پژوهش بررسی آسیب های طبیعی و انسانی  نتیجه هدف 
کاهش  به منظور  راهبردهایی  ارائــه ی  و  یزد  شهر  تاریخی  بافت  در 
بافت  بــر  جمعیتی  و  اقــتــصــادی  کــالــبــدی،  و  فیزیکی  آســیــب هــای 

تاریخی شهر یزد است. 

هدف تحقیق 

بافت  آســیــب پــذیــری  کــاهــش  به منظور  راهــبــردهــایــی  تــدویــن 
تاریخی شهر یزد در اثر بحران زلزله هدف این پژوهش است.

روش تحقیق

ع تحقیق آمیخته )کیفی    بر اساس مؤلفه های مورد بررسی نو
پژوهش  این  است.  تحلیلی   – توصیفی  پژوهش  روش  و  کمی(   –
منابع  از  نیاز  مــورد  اطالعات  از  بخشی  که  است  نظری  صــورت  به 
کارت  کتابخانه ای به وسیله ی ابزار سنجش مانند فیش، جدول، 
ل قیاسی و استقرایی،  از طریق استدال گردآوری شده و  و مانند آن 
کمک تفکر و تعقل و منطق داده های به دست  تمثیل و تشبیه و به 
آمده ارزیابی و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری شده است. جامعه ی 
کیفی متخصصان مرتبط با زمینه ی  آماری این پژوهش، در بخش 
کاماًل تخصصی نیازمند است  پژوهش است. این پژوهش به منابع 
و  دانشگاه ها  اسناد  مرکز  و  کتابخانه  شامل  اسنادی  روش  به  که 
با  مرتبط  ارگان های  همچنین  و  تحقیقاتی  کز  مرا و  پژوهشگاه ها 
زلزله و مدیریت بحران و سامانه های اینترنتی و نشریات تخصصی 
شبکه  تحلیل  مدل  از  داده هــا  تحلیل  و  تجزیه  برای  است.  ممکن 
)ANP( و به منظور تدوین راهبردها از روش SWOT استفاده شده 
در  تأثیرگذار  مهم  عوامل  شبکه  تحلیل  مدل  از  استفاده  با  اســت. 
شدت آسیب پذیری بافت تاریخی شهر یزد اولویت بندی شده است 
و نهایتًا بر اساس شناسایی نقاط ضعف و تهدیدات موجود در بافت 
ع زلزله اقدام به بهره گیری از فرصت ها  تاریخی شهر یزد در هنگام وقو
کاهش میزان آسیب پذیری بافت تاریخی شده  و قوت ها به منظور 
است. به علت پهنه ی وسیع بافت تاریخی یزد به میزان 519 هکتار 
بر  نمونه  حجم  آمــاری  جامعه ی  به منزله ی  بنا   20343 قریب  و 
گردید.  کوکران، محاسبه  اساس نمونه گیری با استفاده از رابطه ی 
کوکران  همچنین روش نمونه برداری این پژوهش بر اساس روش 
بر  که  اســت   127 متخصصین  بــرای  اســاس  ایــن  بر  نمونه  )حجم 
است(  شده  انتخاب  نهایی  نمونه ی  حجم  کوکران  فرمول  اساس 
کمی  بخش  در  پژوهش،  این  آمــاری  جامعه ی  است.  شده  انجام 
محدوده ی  جمعیتی  و  اقتصادی  کالبدی،  معیارهای  و  مؤلفه ها 
بافت تاریخی شهر یزد شامل تعداد بناهای تاریخی، تعداد طبقات، 
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اقتصادی  وضعیت  معابر،  عرض  و  ظرفیت  بنا،  عمر  مصالح،  ع  نو
کنین، میزان جمعیت است. در این رابطه برای بررسی و تحلیل  سا
میزان آسیب پذیری از مطالعه ی میدانی )پرسش نامه( نیز استفاده 

شده است.

مبانی نظری تحقیق

کشور   75 در  زلزله ی  مرگبار   1100 حــدود  بیستم  قرن  طول  در 
 1/5 حداقل  عظیم،  مــادی  خــســارات  بر  عــالوه  و  داده  خ  ر جهان 
میلیون نفر جان خود را بر اثر این رویداد طبیعی از دست داده انـد. 
کشورهای  زلزله خیزترین  جــزو  ــران  ای کـه  اسـت  شـرایطی  در  ایـن 
جهان محسوب می شود. طبق آمار رسمی 17/6 درصد از زلزله های 
برابر   3 از  بیش  رقــم  ایــن  دارد.  تعلق  ما  کشور  بـه  جهـان  مخرب 
زلزله های مخرب کشور ژاپن با 7/1 درصد است. بر پایه ی آمارهای 
رسمی هر 10 سال یک زمین لرزه با بزرگی بیش از 7 ریشتر و هر سال 
1/3 زمین لرزه با بزرگی بین 6 تا 7 ریشتر و 10 زمین لرزه بـا بزرگی 5 
گردیده در 25  که باعث   ]10[ ایران روی داده است  تا 6 ریشتر در 
سال گذشته، 6 درصد از تلفات جانی کشور ناشی از زلزله باشد ]11[. 
می دهد  نشان  ایــران  در  لرزه خیزی  زمین  نقشه های  پهنه بندی 
پرخطری  لـرزه خیـز  زمـین  محـور  در  کشـور  وسعت  سوم  دو  از  بیش 
که بیشتر شهرهای پرجمعیت نیز در راستای آن استقرار  گرفته  قرار 
و  گسل اند  فعالیت  تـأثیر  تحت  بیشتر  که  مناطقی  یعنی  یافته اند؛ 
کم عمق و سطحی است  کانون زمین لرزه در آن ها نیز  شدت عمق 
زلزله،  یک  برابر  در  کشور  شهرهای  درصــد   90 که  جایی  تا   ]12[
طول  گرفتن  نظر  در  با   .]13[ گشـته انـد  آسیب پـذیر  ریشتری   5/5
گسل های فعال کشور و منطقه، خطر آن ها )20 کیلومتر اطراف گسل 
ها( 35 درصد از مساحت ایران با خطر جدی زمین لرزه مواجه است. 
در این راستا، شهر یزد به وسعت 13640 هکتار برای قرارگیری در 
گسل  مستقیم  تأثیر  تحت  اردکـــان  و  مهریز  شهرهای  فاصل  حد 
گسل معکوس یزد –  کیلومتر و  امتداد لغز راست بر مهریز به طول 11 
کیلومتر است ]14[. در این خصوص، بربریان در  اردکان به طول 60 
گسل های پیرامون آن در  ح فوالد آلیاژی یزد و  بررسی لرزه خیزی طر
گسل ها با زلزله های پرانرژی  سال 1988 میالدی معتقد است این 
ویرانگر  و  بــزرگ  می تواند  که  همراهند  طوالنی  بازگشت  دوره ی  و 
به  می توان  یزد  شهر  در  حاضر  قرن  زلزله های  مهم ترین  از  باشند. 
که در ساعت 5  زلزله ی 20 نوامبر1973 یزد – اردکان اشاره داشت 
و  یزد  در  زمین لرزه  سه  ساعت  نیم  فاصله ی  به  بامداد  دقیقه  و30 
ع  M= 5  به وقو  – بزرگی  5/2  با  اردکــان و روستاهای پیرامونی  
گردید. همچنین زلزله ساعت 21و50  پیوست و به شدت احساس 
که باعث خرابی هایی از جمله فرو  دقیقه 15 نوامبر 1975 شهر یزد 
گردید ]6[. بر این  ریختن پنج بادگیر و شکستن شیشه های منازل 
با توجه به سطح آسیب پذیری  ع مخاطره ای،  ع هر نو اساس، وقو
آن ها، می تواند سبب بروز خسارات و تلفات بسیاری برای فضاهای 
فضاها  آسیب پذیری  بنابراین   .]15[ گــردد  مخاطره  تأثیر  تحت 
به  تلفات  و  خسارات  بــروز  عامل  اصلی ترین  از  مخاطرات  برابر  در 
که برای نشان دادن  شمار می آیند. آسیب پذیری اصطالحی است 
به  طبیعی  سوانح  ع  وقــو اثــر  بر  احتمالی  خسارت  میزان  و  وسعت 

ارزیابی  مــی رود.  کار  به  جغرافیایی  مناطق  و  ساختمان ها  جوامع، 
پیش بینی  ع  نو یک  واقع  در  موجود  ساختمان های  آسیب پذیری 
و   ]16[ است  احتمالی  زلزله های  مقابل  در  آن هــا  دیدگی  خسارت 
ارزیابی  تحلیل،  شهری،  آسیب پذیری  تحلیل  ترتیب  همین  به 
و  شهر  معنوی  و  مالی  و  جانی  خسارت های  احتمال  پیش بینی  و 
تأثیرگذار  عوامل  اســت.  احتمالی  مخاطرات  برابر  در  شهر  کنان  سا
طبیعی،  عوامل  شامل  و  گون  گونا بسیار  آسیب پذیری  میزان  بر 
است.  مقررات  و  قوانین  بنیادی،  اقتصادی،  اجتماعی،  کالبدی، 
یک  صــورت  به  بلکه  منفرد  صــورت  به  نه  را  همدیگر  عوامل  ایــن 
گروه های آسیب پذیر  سیستم جامع، تحت تأثیر قرار می دهند، حتی 
فقر،  اقلیت،  مذهب،  ســن،  چــون  جمعیتی  عوامل  با  بحران ها  از 
سواد در ارتباط هستند ]17[. با این حال، انواع آسیب پذیری ها به 
ع مخاطرات و ویژگی های آن ها، متغیر است.  شدت تحت تأثیر نو
ع خسارات، قابلیت پیش بینی و  مخاطرات براساس منشأ، زمان، نو
کاهش  کمیته ی  نظایر آن به انواع مختلفی دسته بندی می شوند. 
دو  از  ناشی  را  مخاطرات  کلیه ی  ملل،  سازمان  در  محیطی  بالیای 
اعالم  فناوری  از  ناشی  ؛ 2. مخاطرات  1. مخاطرات طبیعی  منشأ: 
که زلزله به منزله ی یکی از مخاطرات طبیعی، زندگی و  نموده  ]18[ 
کالبدی استقرار انسانی را به شدت تحت الشاع قرار داده است.  بعد 
انسان در طول تاریخ همواره با زلزله به منزله ی مخاطره ای طبیعی 
آن  اثر  بر  را  فراوانی  اقتصادی  و  اجتماعی  زیان های  و  بوده  مواجه 
عدم  می کند،  تبدیل  سانحه  به  را  زلزله  آنچه  است.  شده  متحمل 
گاهی انسان و توانایی در مواجه و برخورد با آن است. این مسئله  آ
گسترده ترین دخالت های نسنجیده ی  انسانی در محیط  عمومًا با 
طبیعی از جمله ساخت و سازهای بی رویه در حریم گسل، فقدان و یا 
بی توجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز تشدید می شود 
در  زیــادی  نقش  همواره  انسانی  و  طبیعی  عوامل  نتیجه  در   .]19[
نواحی  آسیب پذیری  در  طبیعی  عــوامــل  دارد.  مخاطرات  ایــجــاد 
با  همجواری  و  طبیعی  بستر  نظر  از  سکونتگاه ها  استقرار  موقعیت 
تأثیر  ناهمواری ها  و  مسیل ها  گسل ها،  مانند  مخاطره آمیز  عناصر 
کمتر  منطقه  یک  ژرموفولوژیک  ع  تنو چه  هر   .]20[ دارد  بسزایی 
باشد پایداری آن منطقه بیشتر است. از دیگر عوامل طبیعی مؤثر در 
که  آسیب پذیری ناشی از زلزله شدت و عمق زلزله های حادثه است 
گستردگی  کمتر و شدت آن بیشتر باشد، وسعت و  هر چه عمق زلزله 
و ویرانی حاصل از آن بیشتر می گردد و بالعکس هر چه عمق زلزله 
کانون اتفاق بیفتد،  کمتر و در فاصله ی دورتر از  بیشتر و شدت آن 
آسیب های ناشی از آن کمتر می گردد ]21[. همچنین از جمله عوامل 
انسانی مؤثر در افزایش آسیب های ناشی از زلزله، افزایش جمعیت 
شهری، مسکن نامناسب، شرایط نامتعادل اقتصادی و اجتماعی، 
حاشیه نشینی و ... در جهان است ]22[. اما صرف افزایش جمعیت 
در سطوح  نامتناسب جمعیت  توزیع  بلکه  نیست  پدیده ای مذموم 
کم  کم درآمد شهری با ترا مختلف جغرافیایی شهر به ویژه محالت 
کیفیت پایین، آسیب پذیری را بیشتر می کند.  کن با  نسبی باال و مسا
بر  و  کمتر،  را  پناه  و  گریز  امکان  سطح،  واحــد  در  جمعیت  افزایش 
از  شــهــری  نامناسب  مسکن   .]20[ مــی افــزایــد  مــصــدومــان  تــعــداد 
در  زلزله  از  ناشی  آسیب های  افزایش  در  مؤثر  انسانی  عوامل  دیگر 
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مانند  طبیعی،  پدیده ای  زلزله  است.  زلزله  ع  وقو از  قبل  مرحله ی 
در  که  است   ... و   طوفان،  سیل،  نظیر  طبیعی،  پدیده های  سایر 
تبدیل آن به یک فاجعه، آسیب پذیری مجتمع های مسکونی نقش 
کشورهای  بسزایی دارد. شرایط نامتعادل اقتصادی و اجتماعی در 
گردیده تا تنها قشر محدودی از افراد جامعه  در حال توسعه سبب 
گردیده و بقیه  از مسکن مناسب )با ضوابط علمی و فنی( بهره مند 
همواره از نداشتن آن در رنج باشند ]23[. بنابراین شرایط نامتعادل 
اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهمی در ایجاد نابرابری در توزیع 
ابعاد  در  نابرابری هایی  که چنین  گونه ای  به  دارد  خدمات شهری 
می گردد  کم  مترا و  ناپایدار  بافتی  شکل گیری  به  منجر  اقتصادی 
را  مالی  و  انسانی  تلفات  میزان  زلزله  بحران  ع  وقــو هنگام  در  که 
افزایش می دهد. بررسی سابقه نابرابری های اقتصادی و اجتماعی 
و  عمده  مسائل  از  شهری  نابرابری های  می دهد  نشان  جهان  در 
بخشی  رو،  این  از  است،  جهان  بخش های  بیشتر  در  نگرا ن کننده 
نابرابری  کاهش  سیاست گذاران،  و  برنامه ریزان  اجتماعی  هدف  از 
نابرابری های  واقــع،  در   .]24[ است  خاص  و  عام  طور  به  شهری، 
نشان  را  شــهــرهــا  بیشتر   در  تــوســعــه  چــالــش هــای  ــداوم  ــ ت شــهــری، 
ع بی عدالتی در فضاهای  نو تداعی کننده ی یک  که   ]25[ می دهد 
کاهش  شهری است ]26[. در این راستا، یکی از مهم ترین عوامل 
نابرابری های شهری، توزیع مناسب خدمات شهری در بین مناطق 
عادالنه ی  فضایی  توزیع  جغرافیایی،  نظر  از  است.  شهر  محالت  و 
برابر  دستیابی  و  شهری  مختلف  مناطق  بین  منابع  و  امکانات 
شهروندان به آن ها مترادف با عدالت اجتماعی است، زیرا  از یک 
سو، توزیع ناعادالنه ی خدمات شهری منجر به ایجاد بحران های 
کالبدی و اجتماعی و مشکالت پیچیده ی فضایی ]27[ و از سوی 
کاهش سفرهای درون شهری و تأمین  دیگر، توزیع عادالنه  باعث 
که این امر با بهبود  نیازهای شهروندان در همان محله خواهد شد 
گره های اتصالی  سیستم حمل و نقل شهری در زمینه ی توسعه ی 
زندگی  پویایی  شهر،  اقتصادی  نشاط  باعث  شهری  خدمات  بین 
منجر  و  می شود  شهروندان  رفاه  و  آسایش  سطح  افزایش  و  شهری 
ع  که در صورت وقو کم پایین می گردد  به شکل گیری مناطقی با ترا
فراهم  منطقه  کل  به  خدمات رسانی  امکان  زلزله  بحران  گونه  هر 
می گردد ]28[. در نتیجه، تمرکز بر روی انتخاب بهترین روش برای 
مکان گزینی امکانات عمومی شهری با توجه به نیاز شهروندان در 
تمام شرایط بحرانی و غیربحرانی منجر به تعادل بهره وری و تحقق 
]29[ زیرا دسترسی به خدمات و  عدالت اجتماعی در شهر می شود 
زندگی  کیفیت  و  معیشت  امنیت،  سالمت،  برای  شهری  امکانات 
که در  از آن جایی  در هر شرایطی بسیار ضروری است. برای مثال 
کمتری  دسترسی  کنان  سا شهری  فرسوده ی  و  تاریخی  بافت های 
ع یک بحران مانند بحران زلزله  به خدمات شهری دارند لذا با وقو
کنان به شدت در خطر قرار می گیرد و امنیت آن ها  کمک رسانی به سا
توزیع خدمات در مناطق  بنابراین چگونگی   ]30[ به خطر می افتد 
شهری تأثیرات عظیمی بر محیط، اقتصاد، اجتماع می گذارد ]31[. 
همگانی  حیات  بهبود  در  تعیین کننده  پــارامــتــرهــای  از  یکی 
شیوه ی  از  شهروندان  رضایت  به  منجر  نهایت  در  که  شهروندان 
توزیع  با  مترادف  که  است  اجتماعی  عدالت  می شود،  خود  زندگی 

شهری  مختلف  مناطق  بین  منابع  و  امکانات  عادالنه ی  فضایی 
]27[. به عبارت دیگر،  برابر شهروندان به آن ها است  و دستیابی 
که  گونه ای هدایت شود  توزیع بهینه ی خدمات و امکانات باید به 
عدالت  و  باشد  جامعه  اجتماعی  گروه های  و  اقشار  تمامی  نفع  به 
اجتماعی و فضایی تحقق یابد ]32[ در این رابطه، دیوید هاروی، 
عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها را تخصیص عادالنه ی منابع 
که  شود  هدایت  گونه ای  به  بتواند  که  می داند  شهری  امکانات  و 
افراد با حداقل شکاف و اعتراض نسبت به حقوق خود مواجه باشند 
]33[. پس  گردد  برآورده  ابعاد مختلف  نیازهای جمعیتی آن در  و 
هدف از عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه ی امکانات و ثروت میان 
که طبق تعریف دارای حقوق برابرند ]34[. به عبارتی  افرادی است 
و  تسهیالت  امکانات،  اساسی،  نیازهای  عــادالنــه ی  توزیع  دیگر، 
خدمات شهری در میان محالت و مناطق مختلف شهر، به طوری 
از  دیگر  محله ی  یا  منطقه  به  نسبت  منطقه ای  یا  محله  هیچ  که 
نظر برخورداری، برتری فضایی نداشته باشد و اصل دسترسی برابر 
رعایت شده باشد، به عالوه از لحاظ سرانه ی برخورداری با توجه به 
میزان جمعیت در هر منطقه از شهر، اختالف زیادی وجود نداشته 
تعیین  شهری،  برنامه ریزی  جریان  در  گر  ا نتیجه،  در  باشد]35[. 
که توزیع متوازن سرانه ها را  گیرد  کاربری های مختلف طوری انجام 
با توجه به اصول صحیح مکان یابی مد نظر قرار دهد، تا حد زیادی 
شهرها  در  متعادل  فضایی  سازمان  و  اجتماعی  عدالت  حصول  به 
کاربری های ضروری  که  مدد خواهد رساند. در چنین شرایطی است 
چون ایستگاه های آتش نشانی بر حسب میزان خطر در بافت های 
ع  تاریخی در مکان های مطلوب استقرار پیدا می کنند تا در زمان وقو

کنند. کمترین خسارت و تلفات امدادرسانی  بحران بتوانند با 
کالبدی  عناصر  نامناسب  تــوزیــع  گفت،  مــی تــوان  نتیجه  در 
شهری  بافت  کارآمد،  نا ارتباطی  شبکه ی  شهری،  کاربری های  و 
کم های شهری باال، وضعیت نامناسب استقرار تأسیسات  فشرده، ترا
در  خاصی  نقش  شهری  بــاز  فضاهای  کمبود  و  شهری  زیربنایی 
افزایش میزان آسیب های وارده به شهرها در برابر زلزله دارند ]36[ 

که بعضی از آن ها در زیر توضیح داده شده است:
مهم -  عناصر  از  یکی  به منزله ی  شهری  بافت  شهر:  فرم  و  بافت 

بسزایی  سهم  زلزله  از  ناشی  آسیب های  برابر  در  شهری  ساختار 
بیشتر  پیوسته  و  منظم  بافت های  که  گونه ای  به  می کند،  ایفا 

از نامنظم و پیوسته از درجه ی ایمنی باالیی برخوردارند ]37[.
باز، -  باز شهری: فضای  با توجه به فضای  آسیب پذیری نواحی 

کثر حوادث  کاهش وسعت میزان عمل و نتایج ا نقش مهمی در 
طبیعی دارد. فضای باز می تواند در مواقع اضطراری به عنوان 
گرفتن  پناه  و  استقرار  و  فــرار  بــرای  دسترس  در  بــاز  فضای  یک 
در  بحران  از  پس  موقت  اسکان  مرکز  به منزله ی  و  شود  ح  مطر
گرفته می شود و باید بتواند جمعیت منطقه را پوشش دهد. نظر 

توزیع و تقسیمات فضایی شهر: شهرها بر اساس چگونگی توزیع - 
هستند.  گونی  گونا ساختارهای  دارای  عناصرشان  ترکیب  و 
شهرهای تک مرکز بر اساس شکل و فرم بافت خاصشان نسبت 
محله،  )کــوی،  کالبدی  تقسیمات  با  مرکزی  چند  شهرهای  به 

کمتری برخوردارند.  ناحیه، منطقه( از مقاومت 



21

ی 
خ

اری
ی ت

ها
ت 

باف
ی 

ذیر
ب پ

سی
ش آ

اه
ر ک

ظو
ه من

ی ب
های

رد
هب

را
ه  

لزل
ر ز

راب
ر ب

د

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان

 1398

کــم هــای شــهــری: بــرنــامــه ریــزی بهینه ی -  ــی و تــرا کــاربــری اراضـ
کاهش آسیب پذیری  کاربری های اراضی شهری نقش مهمی در 
شهری  اراضـــی  کــاربــری  تعیین  در  هــرگــاه  دارد.  زلــزلــه  بــرابــر  در 
امکان  گــردد،  رعایت  آن هــا  بین  سازگاری  اصــول  و  همجواری 
از بروز  ثانویه ناشی  از بروز حوادث  تخلیه ی سریع و پیشگیری 
بیمارستان ها،  مانند  کاربری ها  برخی  مــی گــردد.  فراهم  بالیا 
کز امداد و آتش نشانی، شبکه های دسترسی  مخازن سوخت، مرا
که نیازمند توجه  کاربری های ویژه می نامند  و ... را به منزله ی 

خاص برای حفاظت در برابر بالیای طبیعی هستند ]36[.
کل -  سطح  به  شــده  ساخته  سطح  نسبت  چه  هر  بافت:  کم  ترا

و  می شود  بیشتر  بافت  کم  ترا باشد،  بیشتر  ناحیه  هر  در  زمین 
این امر باعث افزایش آسیب پذیری فضای باز در اثر ریزش آوار 
گردیده، و در نتیجه  موجب افزایش تعداد تلفات و مصدومان و 

ع زلزله می شود. کاهش امکان اسکان موقت بعد از وقو
که ترتیب زمانی آثار زلزله -  کم از آنجا  کم جمعیت: اهمیت ترا ترا

به صورت: لرزش های شدید زمین ← تحریک ← تلفات است، 
تعیین کننده  بسیار  بحران  ع  وقــو از  مرحله  آخرین  در  می تواند 

باشد ]38[.
کارآمد می تواند -  شبکه  ی ارتباطی: به طورکلی شبکه ی ارتباطی 

کارآمد  کاهش دهد. شبکه ی ارتباطی  صدمات ناشی از زلزله را 
که دارای عرض بیشتر است، و سطح آن نسبت  شبکه ای است 
ج از  به سطح ساخته شده بیشتر باشد. همچنین با شبکه ی خار

کمتری داشته باشد. شهر در ارتباط بوده و پیچ وخم 
 کاربری های حساس: کاربری های حساس کاربری هایی هستند - 

دامنه ی  افــزایــش  باعث  می توانند  ــودن  ب خــطــرزا  دلیل  بــه  کــه 
مــخــازن سوخت،  کــارخــانــجــات صــنــایــع،  مانند  شــونــد  بــحــران 
که در  کاربری های پرجمعیتی هستند  تأسیسات شهری و ... یا 
صورت آسیب دیدن خسارات جانی فراوانی را موجب می شوند 

مانند مرکز آموزشی، اداری و تجاری ]36[.
باید  بــرنــامــه ریــزی و طــراحــی شــهــری  گــرفــت  نتیجه  مــی تــوان 
کاربری ها  این  که  کند  جانمایی  صورتی  به  را  شهری  کاربری های 
نماید،  عمل  زلــزلــه  بــرابــر  در  ایمن  سکونتگاه های  صــورت  بــه  اواًل 
را  ح مدیریت بحران  بهتر طر اجرای هر چه  برای  ثانیًا شرایط الزم 
تسهیل نماید. چرا که اثرات زیانبار حادث شده از زلزله معمواًل شامل 
است.  جانی  تلفات  و  عملکردی  اخــتــالالت  کالبدی،  آسیب های 
زمین  نامناسب  کاربری های  و  کالبدی  عناصر  استقرار  بد  وضعیت 
فشرده،  شهری  بافت  شهر،  در  کارآمد  نا ارتباطی  شبکه ی  شهری، 
و  شهر  زیربنایی  تأسیسات  استقرار  بد  وضعیت  شهر،  باالی  کم  ترا
کمبود و توزیع نامناسب فضاهای باز شهری و مواردی از این قبیل 
کاهش و مدیریت  نقش اساسی در افزایش آسیب های وارده دارد و 
آن وابسته به برنامه ریزی شهری، تصمیم گیری، اجرا و نظارت آن 
در قالب قانون گذاری است. افزون بر این امور نباید از ابعاد اجتماعی 
اهرم های  وجــود  علی رغم  گــردیــد.  غافل  نیز  مسئله  زیرساختی  و 
شرایط  درک  عدم  علت  به  قانون گریزی  شیوه های  قانون گذاری، 
بحرانی و تلفات ناشی از آن در شهرها از عوامل اصلی ضرورت بخش 
به تشویق و فرهنگ سازی در میان اجتماعات شهری است. اقدامی 

شرایط  در  نیاز  مــورد  خدمات  و  زیرساخت ها  سطح  ارتــقــای  با  که 
بحرانی و تسهیل امداد مردم بحران زده می تواند زمینه ساز افزایش  
کاهش  امــر  در  آن هــا  توفیق  و  شهری  مــدیــران  بــه  مــردمــی  اعتماد 
اهم متغیرهای  این اساس می توان  بر  باشد.  آسیب پذیری شهری 
در  را  آسیب پذیری  کاهش  زمینه ی  در  شهری  مدیران  عملکردی 
چهار بعد تدوین و تشریح نمود. به عبارتی مدیران شهری در چهار 
شهری،  طراحی  و  برنامه ریزی  فرهنگ سازی،  قانون گذاری،  بعد 
کاهش  به  می توانند  مناسب  زیرساخت های  و  خدمات  ارائـــه ی 

کنند ]39[. کمک  آسیب پذیری بافت شهرها 

بررسی ویژگی های بافت تاریخی شهر یزد

    بافت تاریخی یزد اولین شهر خشت خام دنیا و دومین شهر 
حال  در  و  است  جهان  در  ایتالیا  ونیز  از  بعد  تاریخی  بافت  دارای 
کشور به شماره 15000 در  حاضر دست نخورده ترین بافت تاریخی 

فهرست ملی ثبت شده است ]40[.
    شهر یزد در میان شهرهای تاریخی ایران، از جایگاه ویژه ای 
سرشماری  آخرین  براساس  تاریخی  بافت  جمعیت  است  برخوردار 
معادل10  سهمی  و  است  شده  گــزارش  نفر   43851 ایــران  امار  مرکز 
کل جمعیت شهر را به خود اختصاص داده است. شناخت  درصد از 
یافته  انجام  )بـــرزن(  کالبدی  تقسیمات  بــراســاس  تاریخی  بافت 
است. بافت تاریخی یزد شامل 9 برزن است: شیخداد، دولت آباد، 
گازرگاه، شش بادگیر، زرتشتی ها،  گنبد سبز،  گودال مصلی، فهادان، 

پشت باغ ]41[.
    بافت تاریخی یزد با مساحت عرصه ی 751 هکتار گسترده ترین 
که دربرگیرنده ی 77 محله  بافت تاریخی ایران محسوب می شود 
در قالب 9 برزن است. در تحلیل و بررسی ترکیب بافت قدیمی شهر 
گرم و خشک برخوردارند،  که از وضعیت  یزد و سایر شهرهای مشابه 
شکل  در  هــوا  و  آب  عامل  که  اســت  اهمیت  دارای  نکته  ایــن  ذکــر 
منطقی بخشیدن به بافت آن ها و ترکیب معماری این نواحی نقش 
یزد پدیده ای  تاریخی  کالبد  بافت   .]42[ بوده است  دارا  را  اساسی 
گونی  گونا زیرسیستم های  از  بافت  این  است.  پیچیده  و  گسترده 
سوپربلوک ها،  بــلــوک هــا،  ــه هــا،  دان مانند:  اســـت،  آمـــده  وجـــود  بــه 
بیرونی  و  درونـــی  رابــطــه هــای  و  بافت  اراضـــی  کــاربــری  و  بخش ها 
یزد  تاریخی شهر  کالبد  بافت  در محیط ساخت سیستم  که  آن ها، 
 .]43[ و زیرسیستم های آن، از نظامی سلسله مراتبی تبعیت دارند 
کی  استقرار نیمی از نشانه های شهری در بافت تاریخی شهر یزد، حا
به منزله ی  آن  در  موجود  عناصر  و  تاریخی  بافت  که  اســت  آن  از 
ریشه ی هویت بخش و تعریف کننده ی اصل شهر، جایگاه ویژه ای 
که  شهر  جدید  بافت های  دیگر  طــرف  از  دارنــد،  شهر  کنان  سا نــزد 
گرفته اند ، نتوانسته اند به اندازه ی بافت  طی دهه های اخیر شکل 
نزد شهروندان یزدی  تاریخی ، هویت مندی و ساختارسازی ذهنی 

داشته باشند ]44[.
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کیفی واحدهای مسکونی در بافت تاریخی  ویژگی های 
شهر یزد

شرایط  و  ایمنی  سالمت،  بر  که  تأثیری  نظر  از  مسکن  کیفیت 
توان  درجــه ی  با  مستقیم  تأثیر  می گذارد،  برجای  زیستی  مناسب 
ع  مالی و درآمد مردم دارد. این شاخص شامل عواملی همچون نو
فناوری  شیوه های  ساختمان،  عمر  بنا،  عمر  و  کیفیت  مصالح، 

ساخت و تأسیسات مورد نیاز است.
نوع مصالح ساختمانی. 1

از عناصر عمده در ساخت مسکن، مصالح مورد استفاده  یکی 
کیفیت و دوام آن ها تأثیر تعیین کننده ای دارد. انتخاب  که در  است 
مصالح با توجه به اوضاع اقلیمی و وضعیت تولید مصالح و سبک 
دارد.  بسزایی  اهمیت  مسکونی  واحدهای  احداث  در  آن  معماری 
از  یزد  شهر  ساختمان های  در  رفته  کار  به  ساختمانی  مصالح  ع  نو

گل متفاوت است.  اسکلت فلزی تا خشت و 
درصــد   89/1 حـــدود  در   1345 ســـال  در  تــاریــخــی  بــافــت  در 
به   1390 سال  در  که  بوده اند  گل  و  خشت  از  مسکونی  واحدهای 
کاهش یافته اند و همچنین درصد واحدهای ساخته  48/3 درصد 

شده از آجر و آهن از 8/7 درصد به 51/6 درصد افزایش یافته است 
)جدول 1(، )تصویر 2(.

میانگین عمر بناها. 2
بناها  کیفی  ــی  ــاب ارزی و  بــررســی  در  کــه  شاخص هایی  از  یکی 
که نشان می دهد  اهمیت دارد، عمر ساختمان و سال اتمام بنا است 
قابلیت سکونت  این شاخص،  از نظر  بناهای موجود  از  چنددرصد 
دارد و چند درصد به دلیل اتمام عمر مفید بنا از رده ی سرمایه های 
ج می گردد. البته در قابلیت سکونت ساختمان ها عوامل  موجود خار
ع،  مطبو تهویه ی  سیستم های  چــون  دیگری  مهم  مؤلفه های  و 
سیستم های سرمایش و گرمایش، میزان نورگیری، جهت ساختمان 

ها و ... نقش دارند. 
کمتر از پنج سال،  در بافت تاریخی شهر یزد 9/4 درصد بناها 
تا 9 سال، 15/2 درصد 29-10 سال،  11/6 درصد ساختمان ها 5 
26/2  درصد 30 - 59 سال و 37/6 درصد بیش از 60 سال قدمت 
بناها متفاوت است  نیز قدمت  تاریخی  بافت  دارند. در محله های 

)نقشه ی 3(.

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [1396نگارنده، ]: محدوده بافت تاریخی شهر یزد 1 تصویر
 های کیفی واحدهای مسکونی در بافت تاریخی شهر یزدویژگی
 توان يدرجه با مستقيم تأثير گذارد،مي برجاي زيستي شرايط مناسب و ايمني سالمت، بر كه تأثيري نظر از مسکن كيفيت
 فناوري هايشيوه ساختمان، عمر بنا، عمر و مصالح، كيفيت نوع همچون عواملي شامل شاخص د. ايندار مردم درآمد مالي و
 .است نياز مورد و تأسيسات ساخت
 ساختمانی مصالح نوع .1

دارد. انتخاب  ايكنندهتعيين تأثير هاآن دوام و كيفيت در كه استفاده است مورد مصالح مسکن، ساخت در عمده عناصر از يکي
دارد.  بسزايي اهميت مسکوني واحدهاي احداث در آن سبک معماري و مصالح توليد وضعيت و اقليمي اوضاع به توجه با مصالح

  .است متفاوت گل و خشت تا فلزي از اسکلت يزد شهر هايساختمان در رفته كار به ساختماني مصالح نوع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د: نوع مصالح بناها در بافت تاریخی شهر یز2 تصویر
 [1390مهندسین مشاور آرمانشهر، ]

تصویر 1: محدوده بافت تاریخی شهر یزد ]نگارندگان، 1396[

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [1396نگارنده، ]: محدوده بافت تاریخی شهر یزد 1 تصویر
 های کیفی واحدهای مسکونی در بافت تاریخی شهر یزدویژگی
 توان يدرجه با مستقيم تأثير گذارد،مي برجاي زيستي شرايط مناسب و ايمني سالمت، بر كه تأثيري نظر از مسکن كيفيت
 فناوري هايشيوه ساختمان، عمر بنا، عمر و مصالح، كيفيت نوع همچون عواملي شامل شاخص د. ايندار مردم درآمد مالي و
 .است نياز مورد و تأسيسات ساخت
 ساختمانی مصالح نوع .1

دارد. انتخاب  ايكنندهتعيين تأثير هاآن دوام و كيفيت در كه استفاده است مورد مصالح مسکن، ساخت در عمده عناصر از يکي
دارد.  بسزايي اهميت مسکوني واحدهاي احداث در آن سبک معماري و مصالح توليد وضعيت و اقليمي اوضاع به توجه با مصالح

  .است متفاوت گل و خشت تا فلزي از اسکلت يزد شهر هايساختمان در رفته كار به ساختماني مصالح نوع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د: نوع مصالح بناها در بافت تاریخی شهر یز2 تصویر
 [1390مهندسین مشاور آرمانشهر، ]

تصویر 2: نوع مصالح بناها در بافت تاریخی شهر یزد ]مهندسین مشاور آرمانشهر، 1390[
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کیفیت بناها. 3
وضعیت  بــررســی  در  اســتــفــاده  مـــورد  معیارهای  از  دیــگــر  یکی 
مرمتی،  نوساز،  به  کیفی  نظر  از  بناها  اســت.  بنا  کیفیت  مسکن، 
تاریخی شهر یزد  بافت  قابل تفکیک است. در  ارزش  با  و  تخریبی 
 48/8 ارزش،  با  درصــد   2/6 موجود  مسکونی  واحــدهــای  کل  از 
درصد مرمتی، 34/1 درصد نوساز و 14/5 درصد تخریبی و مخروبه 
گنبد  محله ی  در  تاریخی  بافت  محله های  میان  در  اســت.  بــوده 
در  است.  بوده  جریان  در  مرمت  و  نوسازی  حرکت  بیشترین  سبز، 
شده اند.  مرمت  و  نوسازی  ساختمان ها  از  درصد   43/1 محله  این 
 9/7 گازرگاه  محله ی  در  ارزش  با  ساختمان های  درصد  بیشترین 
درصد، بیشترین ساختمان های مرمتی در محله ی شش بادگیری 
گنبد سبز  59 درصد، بیشترین ساختمان های تخریبی در محله ی 
15/4 درصد و بیشترین ساختمان های مخروبه در محله ی شش 

بادگیری 12 درصد قرار دارند. 

توزیع خدمات و امکانات شهری در بافت تاریخی شهر 
یزد

در  اجتماعی  عــدالــت  اجـــرای  ــرای  ب باید  کــه  عواملی  جمله  از 
و  شهری  خدمات  متناسب  توزیع  کرد،  رعایت  شهری  برنامه ریزی 

استفاده ی صحیح از فضاها است. در این خصوص خدمات شهری 
افزایش  جمعیتی،  نیازهای  ارضــای  با  که  هستند  مؤثری  عوامل 
منافع عمومی و توجه به استحقاق افراد می توانند عدالت اجتماعی 
- اقتصادی و فضایی را در مناطق شهر برقرار نمایند. لذا نبود توزیع 
مناسب خدمات شهری نه تنها منجر به نبود توازن جمعیت در شهر 
ابعاد  نظر  از  عدالت  با  متناقض  را  شهری  فضاهای  بلکه  می گردد، 
تنگاتنگی  رابطه ی  که  چرا  می دهد.  شکل  اقتصادی  و  اجتماعی 
از این  بین عدالت فضایی و تسهیالت عمومی شهری وجود دارد. 
رو تحقق عدالت فضایی منوط به وجود تسهیالت شهری و توزیع 
شهروندان  آسان  دسترسی  و  شهری  فضاهای  در  آن ها  عادالنه ی 
 42851 جمعیت  بــا  یــزد  شهر  تاریخی  بافت   .]46[ اســت  آن  بــه 
 63 آن  ناخالص  کم  ترا و  هکتار  در  نفر   22 آن  خالص  کم  ترا و  نفر 
این  با  متناسب  شهری  امکانات  و  خدمات  نیازمند  هکتار  در  نفر 
در  ــی  اراض کــاربــری  سطوح  و  سطح  بررسی  اســت.  جمعیت  میزان 
بافت،  خدماتی  کاربری های  بین  از  می دهد  نشان  تاریخی  بافت 
مواجه  سرانه  کمبود  با  شهری  تأسیسات  و  ورزشــی  کــاربــری هــای 
تفریحی  کــاربــری  شهری  کــاربــری هــای  بین  از  همچنین  هستند. 
پذیرایی و بهداشتی  با 0/69 و 0/17 درصد به ترتیب بیشترین و 
کمترین میزان سطوح اراضی شهری را به خود اختصاص داده اند. 
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 3/48به  1390اند كه در سال درصد واحدهاي مسکوني از خشت و گل بوده 1/89در حدود  1345در بافت تاريخي در سال 
درصد افزايش يافته است  6/51درصد به  7/8از  آهناند و همچنين درصد واحدهاي ساخته شده از آجر و درصد كاهش يافته

 (.2 ويرتص( )1)جدول 
 مقایسه نوع مصالح به کار رفته در بافت تاریخی شهر یزد :1جدول 

 [1390مهندسين مشاور آرمانشهر،]
 

 بناها عمر میانگین .2

 دهدمي نشان كه است بنا اتمام سال و ساختمان عمر اهميت دارد، بناها كيفي ارزيابي و بررسي در كه هاييشاخص از يکي
 يرده از بنا مفيد عمر دليل اتمام به درصد چند و دارد سکونت قابليت ر اين شاخص،از نظ موجود بناهاي از چنددرصد

هاي سيستمهاي مهم ديگري چون لفهؤمها عوامل و البته در قابليت سکونت ساختمانگردد. مي خارج موجود هايسرمايه
  ... نقش دارند. ميزان نورگيري، جهت ساختمان ها وهاي سرمايش و گرمايش، ، سيستممطبوع يتهويه

سال،  10-29 درصد 2/15 سال، 9 تا 5 هاساختمان درصد 6/11سال،  پنج از كمتر بناها درصد 4/9 يزد شهر تاريخي بافت در
 متفاوت بناها قدمت نيز تاريخي بافت هايمحله قدمت دارند. در سال 60 از بيش درصد 6/37 و سال 59 - 30 درصد  2/26

 (.3 ي( )نقشه1390نشهر، مشاور آرمان امهندس) است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قدمت ابنيه موجود در بافت تاريخي شهر يزد  :3تصوير 
  [1390ن مشاور آرمانشهر،امهندس]

 بناها کیفیت .3

و  تخريبي به نوساز، مرمتي، كيفي نظر از بنا است. بناها مسکن، كيفيت وضعيت بررسي در استفاده مورد معيارهاي از ديگر يکي
 درصد مرمتي، 8/48 ارزش، با درصد 6/2موجود  مسکوني كل واحدهاي از يزد شهر تاريخي بافت است. در تفکيک لقاب ارزش با

کار رفته در بافت تاریخی شهر یزد ]مهندسین مشاور آرمانشهر،1390[ جدول 1: مقایسه ی نوع مصالح به 
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 3/48به  1390اند كه در سال درصد واحدهاي مسکوني از خشت و گل بوده 1/89در حدود  1345در بافت تاريخي در سال 
درصد افزايش يافته است  6/51درصد به  7/8از  آهناند و همچنين درصد واحدهاي ساخته شده از آجر و درصد كاهش يافته

 (.2 ويرتص( )1)جدول 
 مقایسه نوع مصالح به کار رفته در بافت تاریخی شهر یزد :1جدول 

 [1390مهندسين مشاور آرمانشهر،]
 

 بناها عمر میانگین .2

 دهدمي نشان كه است بنا اتمام سال و ساختمان عمر اهميت دارد، بناها كيفي ارزيابي و بررسي در كه هاييشاخص از يکي
 يرده از بنا مفيد عمر دليل اتمام به درصد چند و دارد سکونت قابليت ر اين شاخص،از نظ موجود بناهاي از چنددرصد

هاي سيستمهاي مهم ديگري چون لفهؤمها عوامل و البته در قابليت سکونت ساختمانگردد. مي خارج موجود هايسرمايه
  ... نقش دارند. ميزان نورگيري، جهت ساختمان ها وهاي سرمايش و گرمايش، ، سيستممطبوع يتهويه

سال،  10-29 درصد 2/15 سال، 9 تا 5 هاساختمان درصد 6/11سال،  پنج از كمتر بناها درصد 4/9 يزد شهر تاريخي بافت در
 متفاوت بناها قدمت نيز تاريخي بافت هايمحله قدمت دارند. در سال 60 از بيش درصد 6/37 و سال 59 - 30 درصد  2/26

 (.3 ي( )نقشه1390نشهر، مشاور آرمان امهندس) است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قدمت ابنيه موجود در بافت تاريخي شهر يزد  :3تصوير 
  [1390ن مشاور آرمانشهر،امهندس]

 بناها کیفیت .3

و  تخريبي به نوساز، مرمتي، كيفي نظر از بنا است. بناها مسکن، كيفيت وضعيت بررسي در استفاده مورد معيارهاي از ديگر يکي
 درصد مرمتي، 8/48 ارزش، با درصد 6/2موجود  مسکوني كل واحدهاي از يزد شهر تاريخي بافت است. در تفکيک لقاب ارزش با

تصویر 3: قدمت ابنیه ی موجود در بافت تاریخی شهر یزد ]مهندسان مشاور آرمانشهر،1390[ 
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بافت  بین  همواره  خدمات  مناسب  توزیع  لحاظ  به  گفت  می توان 
تاریخی شهر یزد با سایر بافت های شهری شکاف زیادی وجود دارد 
و این امر به منزله ی نبود عدالت توزیعی در بخش خدمات شهری 
کنار  در این بافت است. عالوه بر این نبود فضاهای باز مورد نیاز در 
ناسازگاری کاربری ها و همچنین سطح زیاد معابر کم عرض در بافت 
در مقایسه با سایر بخش های شهر یزد حساسیت و شکنندگی این 
که در  بافت را در برابر بحران هایی مانند زلزله دوچندان می کند چرا 
ع بحران زلزله در این بافت عماًل امکان خدمات رسانی  هنگام وقو
مطلوب وجود نخواهد داشت. نکته ی مهم دیگر وجود سطح زیاد 
انواع مراسم  که در زمان برگزاری  کز مذهبی در این بافت است  مرا
کنار  را دارند و الزم است در  کم جمعیت  مذهبی باالترین میزان ترا
باز  فضاهای  درمانی  و  بهداشتی  کز  مرا همچنین  و  کزی  مرا چنین 
گرفته شود. بر اساس یافته های تحقیق در بافت  مورد نیاز در نظر 
تاریخی شهر یزد در سطح زیاد 17/6 درصد و در سطح خیلی زیاد 
کاربری های موجود، سازگار نیستند و این امر می تواند  35/3 درصد 
گسترده  منجر به ایجاد بحران های جدیدی چون آتش سوزی های 
گردد و عماًل منجر به  ع زلزله  در سطح بافت تاریخی در هنگام وقو
گردد، از این رو دسترسی به فضاهای  شدت و وخامت بیشتر بحران 
کم بافت می تواند شرایط الزم برای اسکان  باز در محدوده های پرترا
موقت در حین و پس از بحران زلزله را به نحو مطلوب فراهم سازد. 
کاربری  گفت در وضعیت موجود  به دلیل عدم وجود نظام  می توان 
الزم  شریانی  شبکه های  وجــود  عــدم  بــحــران،  مدیریت  با  منطبق 
کارآمد و دارای سلسله مراتب،  فرسودگی  به ویژه شبکه های ارتباطی 
یزد  شهر  تاریخی  بافت  ســاخــتــاری،  نــاپــایــداری  و  کالبدی  شدید 
بحران  هنگام  در  کشور  مناطق  آسیب پذیرترین  از  یکی  به منزله ی 

که آن را نیازمند مالحظات برنامه ریزی و طراحی شهری  زلزله است 
همساز با مدیریت بحران می نماید.

بررسی دیدگاه های متخصصان در آسیب پذیری بافت 
تاریخی شهر یزد 

که  شوند  توزیع  گونه ای  به  شهری  ساختار  در  کاربری ها  گر  ا
درونــی  حساس  مناطق  و  شهری  ثقل  نقاط  در  تمرکز  نبود  سبب 
مدیریت  چرخه ی  فرایند  در  داشــت  انتظار  می توان  گردند،  شهر 
طبیعی  بالیای  برابر  در  شهر  آسیب پذیری  کاهش  بر  عالوه  بحران 
تأثیرگذار باشد.  نیز  از سانحه  بازسازی پس  امداد و حتی  در فرایند 
کاربری های اراضی شهری نقشی اساسی در  در این میان بسیاری از 
که تحت عنوان  گستره ی آسیب پذیری شهر دارند  کاهش میزان و 
مــدارس،  شامل  کاربری ها  این  می شود.  یاد  آن هــا  از  ویــژه  کاربری 
کز مدیریت شهری  کز امدادرسانی، مرا دانشگاه ها، بیمارستان ها، مرا
مدارس  رابطه،  این  در  می شوند.  سوخت  مخازن  و  کارخانجات  و 
آن ها  درون  جمعیت  انبوه  حجم  دلیل  به  دانشگاه ها  و  ادارات  و 
احتمالی  خطرات  ایجاد  دلیل  به  سوخت  مخازن  و  کارخانجات  و 
امدادرسانی  کز  مرا و  همجوار  کاربری های  و  اطــراف  مناطق  بــرای 
نجات  و  درمانی  فرایند  در  کلیدی  نقش  دلیل  به  بیمارستان ها  و 
بــرخــوردار  ویـــژه ای  اهمیت  و  حساسیت  از  آسیب دیدگان  امــداد  و 
کاربری های درونی شهر و  که باید در نحوه ی همجواری  می شوند 
مکان یابی و همچنین نحوه ی استقرار آن ها دقت نظر الزم به عمل 

آید.
از  برخی  و مکان گزینی  متناسب  و  متعادل  توزیع  میان  این  در 
و  بحران  مدیریت  و  امدادرسانی  کز  مرا مانند  شهری  کاربری های 
که  می شود  اهمیتی  چنان  دارای  شهری  ساختار  در  بیمارستان ها  11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کاربری اراضی بافت تاریخی شهر یزد : 4تصویر 
 [1390ن مشاور آرمانشهر، امهندس]  

 پذیری بافت تاریخی شهر یزد در آسیبن امتخصصهای بررسی دیدگاه
تمركز در نقاط ثقل شهري و مناطق حساس دروني شهر  نبوداي توزيع شوند كه سبب ها در ساختار شهري به گونهاگر كاربري
پذيري شهر در برابر بالياي طبيعي در مديريت بحران عالوه بر كاهش آسيب ير داشت در فرايند چرخهتوان انتظاگردند، مي

هاي اراضي شهري نقشي اساسي باشد. در اين ميان بسياري از كاربريثيرگذار أتفرايند امداد و حتي بازسازي پس از سانحه نيز 
ها شامل شود. اين كاربريها ياد ميعنوان كاربري ويژه از آن پذيري شهر دارند كه تحتآسيب يدر كاهش ميزان و گستره

در اين شوند، مراكز مديريت شهري و كارخانجات و مخازن سوخت مي ،مراكز امدادرساني ،هابيمارستان ،هادانشگاه ،مدارس
زن سوخت به دليل ايجاد ها و كارخانجات و مخادليل حجم انبوه جمعيت درون آنه ها بمدارس و ادارات و دانشگاه رابطه،

دليل نقش كليدي در فرايند ه ها بهاي همجوار و مراكز امدادرساني و بيمارستانخطرات احتمالي براي مناطق اطراف و كاربري
همجواري  يدر نحوه بايدشوند كه اي برخوردار ميديدگان از حساسيت و اهميت ويژهآسيب امدادو  نجاتدرماني و 

 عمل آيد.ه ها دقت نظر الزم باستقرار آن ييابي و همچنين نحوههر و مکانهاي دروني شكاربري
هاي شهري مانند مراكز امدادرساني و مديريت بحران و گزيني برخي از كاربريدر اين ميان توزيع متعادل و متناسب و مکان

ها ان و مسيرهاي ارتباطي با اين كاربريدر رابطه با مک دبايشود كه ها در ساختار شهري داراي چنان اهميتي ميبيمارستان
يابي و استقرار اين توان انتظار داشت بدون توجه كافي و تدقيق نظر در رابطه با مکاندقت نظر الزم صورت گيرد چنانچه نمي

گان صورت ديدآسيب امدادو  نجاتها در شهر بتوان اقدامات مداخالتي بهينه و كارامدي در رابطه با مديريت بحران و كاربري
معابر و  يداد. در اين رابطه نيز ضروري است تا با تخصيص اراضي بدون شيب و هموار در ارتباط مستقيم و بالواسطه با شبکه

ديدگان به اين مراكز و يا عدم ايجاد پذير شهري براي انتقال و اعزام مناسب آسيبدر عين حال عدم همجواري با مناطق آسيب
پذيري شهر در برابر سوانح طبيعي و زلزله را تا حد ممکن كاهش داد و ها آسيبفيکي در نقاط همجوار آنهاي تراها و گرهتوده

 ايمني شهر در برابر خطر بالياي طبيعي را افزايش داد. يدر نتيجه موجبات افزايش درجه
د مديريت بحران و اقدامات مداخالتي تواند در فراينرود كه ميشمار ميه هاي اساسي شهر بفضاهاي باز شهري از ديگر كاربري

فضاهاي پشتيبان عمل نمايد. بر  يمنزلهبهو حتي اسکان موقت ابتدايي پس از سانحه  نجات و امدادپس از وقوع سانحه مانند 

کاربری اراضی بافت تاریخی شهر یزد ]مهندسان مشاور آرمانشهر، 1390[ تصویر 4: 
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توزیع آن ها در سطح شهر نقشی اساسی در کاهش آسیب پذیری شهر 
که فضاهای  در برابر بالیای طبیعی دارد. این امر از آن جهت است 
و  موقت  اسکان  پناه گیری  بــرای  محلی  به منزله ی  می توانند  بــاز 
اندازه  هر  و  کنند  عمل  مردمی  کمک های  و  مصدومان  جمع آوری 
این فضاها دارای ارتباط مستقیم و نزدیک تری با مناطق مسکونی 
باشند و مسیرهای ارتباطی آن ها قابل دسترسی و سهل الوصول تر 
باشد بر افزایش ایمنی شهر در برابر سوانح طبیعی تأثیر مثبت دارد. 
کمتر باشد مقاومت شهر  هر اندازه درجه ی محصوریت این فضاها 

در برابر بالیای طبیعی افزایش چشمگیری می یابد.
از سوی دیگر، آسیب دیدن تأسیسات زیربنایی می تواند تلفات 
همچنین   ــد.  ده افــزایــش  شهر  یــک  در  را  طبیعی  بــالیــای  از  ناشی 
و  گاز در فضا شده  گاز می تواند سبب نشت  آسیب دیدن شبکه ی 
کوبه  که نمونه ی آن در زلزله ی  کند  آتش سوزی های بزرگی را ایجاد 

اتفاق افتاد.
نشان   )4-20( جـــدول  اســـاس  بــر  شــاخــص هــا  بــررســی  نتایج 
می دهد الگوی قطعه بندی نامنظم در حدود 50 درصد تأثیر زیاد و 
ع  خیلی زیادی در آسیب پذیری بافت تاریخی شهر یزد در هنگام وقو
زلزله دارد. قطعه بندی نامنظم غالبًا بیانگر رشد ارگانیک منطقه و 

کاربری ها دقت  باید در رابطه با مکان و مسیرهای ارتباطی با این 
گیرد چنانچه نمی توان انتظار داشت بدون توجه  نظر الزم صورت 
کاربری ها  کافی و تدقیق نظر در رابطه با مکان یابی و استقرار این 
با  رابطه  در  کــارامــدی  و  بهینه  مداخالتی  اقــدامــات  بتوان  شهر  در 
در  داد.  صــورت  آسیب دیدگان  ــداد  ام و  نجات  و  بحران  مدیریت 
اراضــی بدون شیب و  با تخصیص  تا  نیز ضــروری است  رابطه  این 
عین  در  و  معابر  شبکه ی  با  بالواسطه  و  مستقیم  ارتباط  در  هموار 
و  انتقال  برای  شهری  آسیب پذیر  مناطق  با  همجواری  عدم  حال 
توده ها  ایجاد  عدم  یا  و  کز  مرا این  به  آسیب دیدگان  مناسب  اعزام 
در  شهر  آسیب پذیری  آن هــا  همجوار  نقاط  در  ترافیکی  گره های  و 
کاهش داد و در نتیجه  را تا حد ممکن  زلزله  برابر سوانح طبیعی و 
بالیای طبیعی  برابر خطر  در  ایمنی شهر  افزایش درجه ی  موجبات 

را افزایش داد.
کاربری های اساسی شهر به شمار  از دیگر  فضاهای باز شهری 
که می تواند در فرایند مدیریت بحران و اقدامات مداخالتی  می رود 
موقت  اسکان  حتی  و  امــداد  و  نجات  مانند  سانحه  ع  وقــو از  پس 
ابتدایی پس از سانحه به منزله ی فضاهای پشتیبان عمل نماید. بر 
همین اساس است که کمیت و کیفیت فضاهای باز شهری و نحوه ی 

جدول 2: میزان تأثیرگذاری هر یک از معیارهای آسیب پذیری بافت تاریخی یزد ]برداشت میدانی، 1395[

کمشاخصها خیلیزیادزیادمتوسطکمخیلی

کالبدی

11/85/935/341/25/9الگوهای قطعه بندی نامنظم
05/911/852/929/4نسبت طول زیاد معابر به عرض آن ها

0011/835/352/9فرسودگی زیرساخت های آب و برق و ..
کم ساختمانی زیاد در بافت 0023/552/923/5ترا

11/829/435/317/65/9نماهای همگن، بسته تر و متقارن تر
17/635/311/835/30وجود حیاط مرکزی در واحدهای مسکونی

گل در ساختار بنا 05/917/635/341/2استفاده از خشت و 
005/923/570/6رعایت نکردن مفاد آیین نامه 2800

011/817/641/229/4کمتر بودن سطح معبرها به سطح ساخته شده
005/964/729/4مشکالت تردد ناشی از تقاطع های غیراستاندارد

0017/647/135/3وجود بن بست ها
گسل شمال یزد 05/917/641/229/4انطباق شبکه های ارتباطی بافت تاریخی با 

5/95/917/647/123/5زیاد بودن نسبت عرض یک معبر به ارتفاع بدنه ی آن
5/95/917/652/917/6آسیب پذیری جداره ی فضاهای باز در آسیب پذیری بافت

023/535/329/411/8تناسبات فضایی در فضاهای باز موجود در بافت
5/911/847/123/511/8سلسله مراتب فضایی در بافت تاریخی

5/95/95/947/135/3تناسب نداشتن مساحت فضاهای باز با جمعیت تحت پوشش
5/911/847/123/511/8نبود فضای باز در بافت تاریخی 

23/55/9047/123/5وجود بناهای مخروبه در بافت تاریخی

جمعیتی
کم باالی خانوار در واحد مسکونی 5/95/917/647/123/5ترا
23/535/323/511/85/9همگون تر بودن جامعه از نظر فرهنگی

کم اقشار آسیب پذیر )کودکان، افراد مسن و زنان( 11/85/911/852/917/6ترا

اقتصادی
کارگاه های اقتصادی با واحدهای مسکونی 13/318/714/317/536/2همجواری 

کنان در نوسازی ساختمان ها  10/613/811/636/127/9پایین بودن توان اقتصادی سا
کاربری های خدماتی 5/410/518/229/336/6پایین بودن رونق اقتصادی بافت به لحاظ استقرار 
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خوشه های  شــامــل  خــوشــه  ســه  در  معیارها  پــژوهــش  ــن  ای در 
دربرگیرنده ی  آن هــا  از  یک  هر  که  کالبدی  و  اقتصادی  جمعیتی، 
تعدادی عناصر تأثیرگذار هستند قرار گرفته اند، به گونه ای که عالوه 
دارد  وجود  وابستگی  نیز  خوشه ها  بین  در  درون گروهی،  ارتباط  بر 

)جدول 3(.
و  معیارها  همه ی  به  مربوط  ماتریس  و  زوجــی  مقایسه های 
در  اهمیت  یا  ارجحیت  تعیین  مقیاس های  از  استفاده  با  خوشه ها 
گفتنی  مــی گــردد.  مشخص   9 تا   1 اعــداد  وسیله ی  به  قضاوت  هر 
انجام  گزینه ها  و  معیارها  کلیه ی  ــرای  ب ــی  زوج مقایسه ی  اســت 
تحلیل  مــدل  در  زوجــی  مقایسه های  نتایج   3 جــدول  در  می شود. 
ع  وقو هنگام  در  یزد  شهر  تاریخی  بافت  آسیب پذیری  برای  شبکه 
زلزله و مؤلفه های تأثیرگذار در حوزه ی مدیریت بحران آمده است. 
انجام  قضاوت  ناسازگاری  خ  نر می شود،  مالحظه  که  همان گونه 
شده برابر با 0/03210 است. در این روش مقدار ناسازگاری نباید از 1 
بیشتر باشد. این میزان از خطا با در نظر گرفتن تعداد زیاد قضاوت ها 

و خطای ناشی از نظرسنجی پذیرفتنی است )جدول 4(.
است  ممکن  خوشه ها  درون  عناصر  برخی  اینکه  به  توجه  با 
به عناصر سایر خوشه ها وابسته باشند، در این صورت با توجه به 
و عناصر  زوجی تشکیل شده  مقایسه ی  ماتریس  کنترل  معیارهای 
ماتریس دو به دو با هم مقایسه می شوند و وزن ماتریس به دست 
ماتریس  سوپر  می شود.  اولیه  ماتریس  سوپر  وارد  نتیجه  و  می آید 

عدم وجود شبکه ی شهری منظم و غالبًا با معابر باریک و پیچ در 
با  کامل  ارتباط  قطع  به  منجر  زلزله  ع  وقو هنگام  در  که  است  پیچ 

بافت تاریخی به منظور نجات و امداد می شود.
بررسی نسبت طول زیاد معابر به عرض آن ها در بافت تاریخی 
در  که  چرا  است  نامنظم  قطعه بندی  الگوی  بیانگر  به خوبی  یزد 
حدود 82/3 درصد از متخصصان به این امر در سطح زیاد و خیلی 
زیاد به منزله ی عامل مؤثر در آسیب پذیری بافت تاریخی این شهر 
در  با  بافت  این  تعریض  ح  طر است  الزم  بنابراین  کرده اند،  اشــاره 
گرفتن مؤلفه هایی چون حفظ هویت تاریخی و حفاظت از تک  نظر 

بناهای ارزشمند در این بافت مدنظر قرار بگیرد.
دارای  یــزد  شهر  تاریخی  بافت  که  آن جــایــی  از  دیگر  ســوی  از 
قدمت زیادی است یکی از مهم ترین مشکالت این بافت فرسودگی 
ع زلزله  که در هنگام وقو زیرساخت های آب و فاضالب و برق است 

به شدت و ابعاد آسیب پذیری بافت خواهد افزود.
کم ساختمانی زیاد در  گفت نقش ترا از بررسی جدول 2 می توان 
بافت تاریخی در سطح زیاد و خیلی زیاد است. استفاده از خشت و 
گل در ساختار بناهای موجود در سطح زیاد و خیلی زیاد یعنی 76/5 
درصد در آسیب پذیری بافت تاریخی تأثیرگذار است. 94/1 درصد از 
متخصصان در سطح زیاد و خیلی زیاد رعایت نکردن مفاد آیین نامه 
زلزله  ع  وقو هنگام  در  تاریخی  بافت  آسیب پذیری  در  مؤثر  را   2800

می دانند.

ــل مــهــم تـــأثـــیـــرگـــذار در شــدت  ــوامـ ــنـــدی عـ اولـــویـــت بـ
آسیب پذیری بافت تاریخی شهر یزد در هنگام وقوع 

 ANP زلزله با استفاده از مدل

جمعیتی،  معیارهای  گرفت  قــرار  بررسی  مــورد  کنون  تا آنچه 
از  و هم  و مدارک  اسناد  اساس  بر  که هم  بود  کالبدی  و  اقتصادی 
که هدف  گرفت. از آن جایی  دیدگاه متخصصان مورد بررسی قرار 
آسیب پذیری  در  تأثیرگذار  شاخص های  شناسایی  پژوهش،  این 
با  ارتباط  در  اســت،  زلزله  ع  وقــو هنگام  در  یــزد  شهر  تاریخی  بافت 
آسیب پذیری بافت تاریخی، معیارهای مورد مطالعه در سه شاخص 
ارتباط  ایجاد  با  که  گونه ای  به  اســت.  شــده  گرفته  نظر  در  اصلی 
هر  تأثیرات  شاخص ها،  و  عناصر  بین  برون گروهی  و  درون گروهی 
یک از عناصر در آسیب پذیری بافت تاریخی شهر مشخص می شود. 

)تصویر 5(.

جدول 3: ماتریس مقایسه ی زوجی و وزن خوشه ها ]نگارندگان، 1395[

کالبدیاقتصادیجمعیتیعنوان وزن نهاییوزن نسبی 
11/3830/6370/117جمعیتی

2/6411/210/7040/103اقتصادی
3/463/4110/8480/231کالبدی

گاری مدل شبکه ای ANP ]نگارندگان، 1395[ خ ناساز جدول 4: نر

کالبدیاقتصادیجمعیتیشاخص ها متوسط نرخ سازگاری 
0/0325410/0512410/0125470/03210نرخ ناسازگاری

13 

 

 
 3/35 1/47 9/5 9/5 9/5 مساحت فضاهاي باز با جمعيت تحت پوشش نداشتن تناسب 
 8/11 5/23 1/47 8/11 9/5  تاريخي فضاي باز در بافت نبود 
 5/23 1/47 0 9/5 5/23 وجود بناهاي مخروبه در بافت تاريخي 

 5/23 1/47 6/17 9/5 9/5 ونيخانوار در واحد مسک باالي تراكم 
 9/5 8/11 5/23 3/35 5/23 تر بودن جامعه از نظر فرهنگيهمگون جمعيتي

 6/17 9/52 8/11 9/5 8/11 (كودكان، افراد مسن و زنانپذير )تراكم اقشار آسيب 
 2/36 5/17 3/14 7/18 3/13 هاي اقتصادي با واحدهاي مسکونيهمجواري كارگاه 

 9/27 1/36 6/11 8/13 6/10 ها در نوسازي ساختمانن اساكنودن توان اقتصادي پايين ب اقتصادي
هاي پايين بودن رونق اقتصادي بافت به لحاظ استقرار كاربري 

 خدماتي
4/5 5/10 2/18 3/29 6/36 

 [1395، برداشت ميداني]
 

هنگام وقوع زلزله با استفاده  پذیری بافت تاریخی شهر یزد دردر شدت آسیبثیرگذار أتبندی عوامل مهم اولویت
  ANPمدل از 

جمعيتي، اقتصادي و كالبدي بود كه هم بر اساس اسناد و مدارك و هم از  معيارهايآنچه تاكنون مورد بررسي قرار گرفت 
پذيري گذار در آسيبثيرأتهاي هدف اين پژوهش، شناسايي شاخصمورد بررسي قرار گرفت. از آن جايي كه ن امتخصصديدگاه 

ي مورد مطالعه در سه معيارها، پذيري بافت تاريخيدر ارتباط با آسيب ،افت تاريخي شهر يزد در هنگام وقوع زلزله استب
ها، گروهي بين عناصر و شاخصگروهي و بروناي كه با ايجاد ارتباط دروندر نظر گرفته شده است. به گونه اصليشاخص 

 (.5 تصويرشود. )تاريخي شهر مشخص مي پذيري بافتهر يک از عناصر در آسيبثيرات أت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1395، نگارندگان] پذیری بافت تاریخیهای آسیب: روابط بین خوشه5تصویر   
تعدادي  يها دربرگيرندههاي جمعيتي، اقتصادي و كالبدي كه هر يک از آندر اين پژوهش معيارها در سه خوشه شامل خوشه

ها نيز وابستگي وجود دارد گروهي، در بين خوشهاي كه عالوه بر ارتباط درونبه گونه ،اندقرار گرفته هستندتأثيرگذار عناصر 
 (.3)جدول 

 هازوجی و وزن خوشه یماتریس مقایسه :3 جدول
 وزن نهايي وزن نسبي كالبدي  اقتصادي جمعيتي عنوان

 117/0 637/0 3 38/1 1 جمعيتي
 103/0 704/0 21/1 1 64/2 اقتصادي
 231/0 848/0 1 41/3 46/3 كالبدي

 [1395، نگارندگان]

تصویر 5: روابط بین خوشه های آسیب پذیری بافت تاریخی 
]نگارندگان، 1395[



27

ی 
خ

اری
ی ت

ها
ت 

باف
ی 

ذیر
ب پ

سی
ش آ

اه
ر ک

ظو
ه من

ی ب
های

رد
هب

را
ه  

لزل
ر ز

راب
ر ب

د

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان

 1398

که  حاصل از تلفیق ماتریس های مختلف، سوپر ماتریس اولیه است 
جمع عناصر هر ستون سوپر ماتریس بیش از یک است.

در مرحله ی بعد، سوپر ماتریس نرمال می شود و سوپر ماتریس 
برای همگرا شدن  نهایتًا  و  ماتریس وزنی است  از آن سوپر  حاصله 
توان  به  قــدر  آن  معیارها  در  موجود  عناصر  ــی،  وزن ماتریس  سوپر 
معیارها  نهایی  وزن  مرحله  آخرین  در  شوند.  همگرا  تا  می رسند 
محاسبه شده است، که در این مرحله جدول سوپر ماتریس حد وزن 
عمومی بر حسب برابر بودن اعداد عناصر در سطرها ذکر نگردیده و 

تنها عدد حاصله در جدول 5 در قالب وزن نهایی بیان شده است.
ــج حـــاصـــل از مــــدل تــحــلــیــل شــبــکــه نـــشـــان مـــی دهـــد،  ــای ــت ن
ابنیه، وجود  کم معابر، قدمت  کالبدی شامل عرض  شاخص های 
قطعات  مساحت  ساختمانی،  کم  ترا ابنیه،  کیفیت  مخروبه ها، 
ع مصالح، تعداد طبقات با مقدار 0/220 بیشترین نقش  تفکیکی، نو
ع زلزله دارد.  را در آسیب پذیری بافت تاریخی شهر یزد در هنگام وقو
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بافت  آسیب پذیری  کاهش  برای  راهبردهایی  تدوین 
از  استفاده  با  زلزله  وقــوع  هنگام  در  یزد  شهر  تاریخی 
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بافت  آسیب پذیری  کاهش  راهبردهای  تدوین  در  قدم  اولین 
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تأثیرگذار در افزایش شدت و ابعاد بحران زلزله است. بنابراین ابتدا 
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جدول 5: وزن نهایی شاخص های مورد مطالعه ی آسیب پذیری بافت تاریخی شهر یزد در هنگام وقوع زلزله]نگارندگان، 1395[

وزننهاییوزنخوشههاوزنعمومیشاخصهایتحقیق

0/6330/1170/0740جمعیتی
0/4050/1030/0417اقتصادی

0/9560/2310/2208کالبدی
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کاهش آسیب پذیری بافت ]نگارندگان، 1395[ جدول 6: نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات بافت تاریخی شهر یزد با رویکرد 
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شناسايي ابعاد و متغيرهاي  ،پذيري بافت تاريخي شهر يزد در هنگام وقوع زلزلهكاهش آسيب ايتدوين راهبردهاولين قدم در 
ها و در افزايش شدت و ابعاد بحران زلزله است. بنابراين ابتدا بايد اقدام به استخراج نقاط قوت، ضعف، فرصتثيرگذار أت

. در اين پژوهش ت موجود در اين بافت مبادرت گرددها و مشکالتهديدات وضعيت بافت تاريخي شهر يزد به لحاظ نارسايي
بازي نيز االت ؤسنامه مورد بررسي قرار گرفت، ب پرسشهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي در قالعالوه بر اين كه شاخص

يدگاه هاي مورد بررسي از دها اهم مسايل و مشکالت موجود در بافت تاريخي شهر يزد بر اساس شاخصمطرح گرديد كه در آن
در تدوين راهبردها  هالفهؤمها و برخي از اين مسائل و مشکالت در قالب شاخص swotمطرح گرديد كه در تحليل ن امتخصص

 (. 6)جدول  مدنظر قرار گرفته شد
 
 

پذیری بافتکاهش آسیبها و تهدیدات بافت تاریخی شهر یزد با رویکرد نقاط قوت، ضعف، فرصت: 6جدول   
 (W) ط ضعفنقا (S)نقاط قوت  

 ماتریس
SWOT 

1X-  وجود حياط مركزي در
اكثر واحدهاي مسکوني بافت 

اعطاي تسهيالت   - 2Xتاريخي، 
نوسازي و بهسازي  برايبانکي 

 باال - 7Xهاي تاريخي، بافت
 يک هايساختمان درصد بودن
 - 12Xتاريخي،  بافت در طبقه

هاي بافت شيب ماليم زمين
 شنق و جايگاه - 14Xتاريخي، 

 يزمينه در تاريخي بافت يويژه
 براي عاملي كه گردشگر جذب

 و مسئوالن يانگيزه افزايش
 ي توجهزمينه در اندركاراندست

 بافت در بحران زلزله مديريت به
 برگزاري - 21X، شودمي

 آشنايي با اوليه هايآموزش
 و ادارات در مديريت بحران زلزله

عزم شهرداري  - 26X مدارس،
ركت در نوسازي براي مشا

 محالت واقع در بافت تاريخي

3X- هاي دروني عدم امکان دسترسي خودروهاي امدادي به قسمت
هکتار  131محالت بافت تاريخي در مواقع بحران زلزله با دارا بودن 

 - 16X، هاي داراي دسترسي نامطلوب در محالت بافت تاريخيپهنه
عابر محالت بافت متر مربع ساباط در مسير م 19753گرفتن  قرار

درصد از قطعات موجود در بافت  65عدم دسترسي  -23Xتاريخي 
درصد از  70فاقد كيفيت مقاوم  - 20Xتاريخي به معبر سواره، 

قدمت باالي ابنيه )بيش از  - 25X ،موجود در بافت تاريخي يابنيه
احتمال  - 28X، سال قدمت دارند( 30درصد از ابنيه باالتر از  62

تر بودن آن به گسل ي بافت تاريخي با توجه به نزديکپذيرآسيب
 در بحران مديريت يزمينه در مطالعات فقدان - 30X، شمالي يزد

 ناهمگوني وجود - 31X، بحران زلزله وقوع هنگام در تاريخي بافت
 - 32Xتاريخي،  بافت در مسن افراد وجود و جمعيت سني هرم در

 يوسايل نقليه ظرفيت مناسب براي دسترسي نشدن مينأت
 - 33Xاضطراري در شرايط بحران زلزله در كل بافت تاريخي شهر، 

 ثابت رويکرد فقدان - 34Xها، ساختار بافت و ريزدانگي پالك
 پايين بازدهي - 35xمديريتي،  كالن سطوح بحران زلزله در مديريت

هاي وجود كاربري - 8Xتاريخي بافت در شهر نشانيآتش تجهيزات
 ،ويژه در خيابان امام و قياماي بهک در مقياس فرامنطقهجاذب ترافي

9x - تاريخي به  از بافت ارتباطي مسيرهاي باالي پذيريآسيب
به موقع  يامکان ارائه نبود -10X ،ها و مراكز درماني شهربيمارستان

 -36X، هاي نامناسب در بافت دسترسي براينشاني خدمات آتش
فت تاريخي مانند گره ترافيکي تقاطع هاي ترافيکي در باوجود گره

خشت و  -37X چهارراه شهدا، چهار راه بعثت و ميدان امام رضا )ع(،
 درصد واحدهاي مسکوني در بافت 50گلي بودن بيش از 

 
 

 (O)ها فرصت

 5X- ساير شهرداري همانند مركز، شهرداري يزيرمجموعه يمنزلهبه تاريخي يناحيه شهرداري تشکيل 
پيشنهاد  -15Xبر ساماندهي بافت تاريخي شهر، كيد أتايرانشهري و  يانديشه يتوسعه -11X، مناطق

وجود طرح جامع  -17X، هاي توسعهثبت جهاني بافت تاريخي شهر و توجه ويژه به اين بافت در طرح
 شهر سطح در هالل احمر همچون تشکيالت نجات و امداد وجود -18X، حفاظت بافت تاريخي شهر يزد
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به موقع  يامکان ارائه نبود -10X ،ها و مراكز درماني شهربيمارستان

 -36X، هاي نامناسب در بافت دسترسي براينشاني خدمات آتش
فت تاريخي مانند گره ترافيکي تقاطع هاي ترافيکي در باوجود گره

خشت و  -37X چهارراه شهدا، چهار راه بعثت و ميدان امام رضا )ع(،
 درصد واحدهاي مسکوني در بافت 50گلي بودن بيش از 

 
 

 (O)ها فرصت

 5X- ساير شهرداري همانند مركز، شهرداري يزيرمجموعه يمنزلهبه تاريخي يناحيه شهرداري تشکيل 
پيشنهاد  -15Xبر ساماندهي بافت تاريخي شهر، كيد أتايرانشهري و  يانديشه يتوسعه -11X، مناطق

وجود طرح جامع  -17X، هاي توسعهثبت جهاني بافت تاريخي شهر و توجه ويژه به اين بافت در طرح
 شهر سطح در هالل احمر همچون تشکيالت نجات و امداد وجود -18X، حفاظت بافت تاريخي شهر يزد

 ؛يزد
نی

رو
 د

 بیرونی

کثر  X1- وجود حیاط مرکزی در ا

واحدهای مسکونی بافت تاریخی، 
X 2-  اعطای تسهیالت بانکی برای 

نوسازی و بهسازی بافت های تاریخی، 
X 7- باال بودن درصد ساختمان های 

 -X 12 ،یک طبقه در بافت تاریخی
شیب مالیم زمین های بافت تاریخی، 

X 14- جایگاه و نقش ویژه ی بافت 
که  گردشگر  تاریخی در زمینه ی جذب 
عاملی برای افزایش انگیزه ی مسئوالن 

و دست اندرکاران در زمینه ی توجه 
به مدیریت بحران زلزله در بافت 

می شود،  X 21- برگزاری آموزش های 
اولیه آشنایی با مدیریت بحران زلزله 

در ادارات و مدارس، X 26- عزم 
شهرداری برای مشارکت در نوسازی 

محالت واقع در بافت تاریخی

X3- عدم امکان دسترسی خودروهای امدادی به قسمت های درونی محالت 

بافت تاریخی در مواقع بحران زلزله با دارا بودن 131 هکتار پهنه های دارای 
گرفتن 19753 متر  دسترسی نامطلوب در محالت بافت تاریخی، X 16- قرار 
مربع ساباط در مسیر معابر محالت بافت تاریخیX 23- عدم دسترسی 65 

کیفیت  درصد از قطعات موجود در بافت تاریخی به معبر سواره، X 20- فاقد 
مقاوم 70 درصد از ابنیه ی موجود در بافت تاریخی، X 25- قدمت باالی ابنیه 

)بیش از 62 درصد از ابنیه باالتر از 30 سال قدمت دارند(، X 28- احتمال 
گسل شمالی  آسیب پذیری بافت تاریخی با توجه به نزدیک تر بودن آن به 

یزد، X 30- فقدان مطالعات در زمینه ی مدیریت بحران در بافت تاریخی در 
هنگام وقوع بحران زلزله، X 31- وجود ناهمگونی در هرم سنی جمعیت و 

وجود افراد مسن در بافت تاریخی، X 32- تأمین نشدن ظرفیت مناسب برای 
کل بافت تاریخی  دسترسی وسایل نقلیه ی اضطراری در شرایط بحران زلزله در 

ک ها، X 34- فقدان رویکرد ثابت  شهر، X 33- ساختار بافت و ریزدانگی پال
کالن مدیریتی،x 35 - بازدهی پایین تجهیزات  مدیریت بحران زلزله در سطوح 
کاربری های جاذب ترافیک در  آتش نشانی شهر در بافت تاریخیX 8- وجود 
مقیاس فرامنطقه ای به ویژه در خیابان امام و قیام، x9 - آسیب پذیری باالی 

 -X 10،کز درمانی شهر مسیرهای ارتباطی از بافت تاریخی به بیمارستان ها و مرا
نبود امکان ارائه ی به موقع خدمات آتش نشانی برای دسترسی های نامناسب 
گره ترافیکی  گره های ترافیکی در بافت تاریخی مانند  در بافت ،X 36- وجود 
تقاطع چهارراه شهدا، چهار راه بعثت و میدان امام رضا )ع(،X 37- خشت و 

گلی بودن بیش از 50 درصد واحدهای مسکونی در بافت

)O( فرصت ها

 -X 11،تشکیل شهرداری ناحیه ی تاریخی به منزله ی زیرمجموعه ی شهرداری مرکز، همانند شهرداری سایر مناطق -X 5
کید بر ساماندهی بافت تاریخی شهر،X 15- پیشنهاد ثبت جهانی بافت تاریخی شهر  توسعه ی اندیشه ی ایرانشهری و تأ

و توجه ویژه به این بافت در طرح های توسعه،X 17- وجود طرح جامع حفاظت بافت تاریخی شهر یزد،X 18- وجود 
تشکیالت نجات و امداد همچون هالل احمر در سطح شهر یزد؛

)T( تهدیدات

کالن در عرصه ی مدیریت بحران در ایران و در شهر یزد، X 6- عدم تخصیص بودجه ی الزم  X4- فقدان سیاست خرد و 

کز خدمات رسانی در  کندگی غیراصولی مرا کافی برای مدیریت در هنگام وقوع بحران زلزله،X 13- استقرار ناصحیح و پرا و 
مواقع بحرانی )زلزله( در سطح شهر یزد،X 19- عدم شناسایی نقاط حادثه خیز در هنگام وقوع بحران زلزله در سطح شهر 

یزد و بافت تاریخی،X 22- ساختارهای فرا قانونی قدرت و احتمال افزایش وقوع جرایم و تخلفات در هنگام وقوع بحران 
گاه طوفان همراه با دانه های ریز ماسه  کندگی تپه های ماسه ای در اطراف شهر یزد و وزش بادهای تند و  زلزله، X 24- پرا
کننده(، X 27- عدم پایداری و مقاومت ابنیه و عدم وجود تغییر در ضوابط و نقش آن در  )به منزله ی یک عامل تشدید 

افزایش فرسودگی بیشتر ابنیه موجود در بافت

جدول 7: استانداردسازی ضرایب متغیرها )از 10 -1( در مدل SWOT در بافت تاریخی شهر یزد ]نگارندگان، 1395[

)S(قوتها)W(ضعفها)O(فرصتها)T(تهدیدات

ناممتغیرها
میانگین
ضریب

ناممتغیرها
میانگین
ضریب

ناممتغیرها
میانگین
ضریب

میانگینضریبناممتغیرها

وضعیت 
بافت تاریخی 

شهر یزد

)x1(؛ )x2(؛ )x7(؛  
)x12(؛ )x14(؛ 
)x26( ؛)x21(7/13

)x23( ؛)x16( ؛)x3(
)x28( ؛)x20( ؛)x25(
)x8( ؛)x9( ؛)x10(

)x32( ؛)x31( ؛)x30(
)x34( ؛)x33(

)x37( ؛)x36( ؛)x35(

9/41

)x5(؛ )x11(؛ 
)x15(؛ )x17(؛  

)x18(6/54

)x4(؛ )x6(؛ 
)x19(؛ )x22(؛ 
)13x(؛ )x24(؛ 
)x29( )x27(8/36

جدول 8: محاسبه ی درصد قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها و تعیین استراتژی در بافت تاریخی شهر یزد

عنوان

SWOT

نوعاستراتژی
SWOTداخلی

S/W
خارجی
O/T

مثبت
S/O

منفی
W/T

SWOT

دوم18/945/913/521/664/835/132/467/583/4بافت تاریخی یزد
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دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان

 1398

کاهش  برنامه ریزی  ارائه ی  برای  نتایج جدول 8،  با توجه به 
از  زلــزلــه  ع  وقـــو ــزد در هنگام  ی تــاریــخــی شهر  بــافــت  آســیــب پــذیــری 
ع اول  کردن )این استراتژی نسبت به استراتژی نو استراتژی غلبه 
این  که  چــرا  می شود  استفاده  اســت(  منسجم تر  و  محافظه کارانه 
کار  استراتژی منطق خود را برای عوامل مثبت داخلی و خارجی به 
می گیرد تا از این طریق عوامل منفی داخلی )نقاط ضعف( را کوچک 

کاماًل غیر فعال سازد )تصویر 6(. و یا 
باید  اینکه  بر  عالوه  که  می دهد  نشان   SWOT تحلیل  نتایج 
قوت  نقاط  از  استفاده  با  ضعف  نقاط  بر  کــردن  غلبه  استراتژی  از 
کرد همچنین باید از استراتژی رقابتی با توجه به قرارگیری  استفاده 
برنامه ریزی  زیرا  کرد  استفاده   7 شماره ی  خانه ی  در  نهایی  امتیاز 
هر  در  زلزله  بحران  مدیریت  بومی  و  مشخص  مدل  یک  اساس  بر 
می تواند  آن  آسیب پذیر  بافت  ابعاد  و  وسعت  به  توجه  با  منطقه 
را  بحران  ع  وقــو هنگام  در  تاریخی  بافت  ساماندهی  زمینه های 

فراهم سازد )تصویر 6(.

کاهش آسیب پذیری  نتیجه گیری و ارائه ی راهبردهای 
بافت تاریخی

بنا  قدمت  میزان  چون  مؤلفه هایی  با  کالبدی  آسیب پذیری 
بافت  تــاب آوری  و  تخریب  بار  میزان  بیان کننده ی  مصالح  ع  نو و 
زلزله  از  ناشی  آسیب های  از  عمده ای  بخش  که  چرا  است  تاریخی 
باشد  شهرسازی  ضوابط  و  اصول  نکردن  رعایت  علت  به  می تواند 
کالبدی ناشی از تخمین  که خود متأثر از بی توجهی به آسیب های 
احتمالی  زمین لرزه ی  ع  وقــو اثر  در  شهرها  آسیب پذیری  ناصحیح 
کم عرض بودن معابر و خیابان ها  است. عالوه بر این مواردی چون 
ارائــه ی خدمات و  و  و نقل  که حمل  امــروزه،  ترافیک  با  ناسازگار  و 
ع بحران زیاد می کند، فرسوده  تأسیسات زیربنایی را در هنگام وقو
بودن بافت تاریخی و پایین بودن مقاومت مصالح در آن زمینه های 
ع زلزله دوچندان می کند.   آسیب پذیری بافت تاریخی را در برابر وقو
ایـــن پــژوهــش بــا بــررســی مــعــیــارهــا و شــاخــص هــای مــؤثــر در 
کاهش آسیب پذیری  آسیب پذیری بافت تاریخی شهر یزد به منظور 

بافت  در  زلزله  احتمالی  خطرات  میزان  کاهش  و  پیش گیری  برای 
از  توصیفی  بــررســی هــای  نتایج  گــرفــت.  ــورت  ص یــزد  شهر  تاریخی 
در  نامنظم  قطعه بندی  الگوی  می دهد  نشان  متخصصان  دیدگاه 
بافت  آسیب پذیری  در  زیــادی  و خیلی  زیــاد  تأثیر  50 درصــد  حــدود 

ع زلزله دارد.  تاریخی شهر یزد در هنگام وقو
همچنین بررسی نسبت طول زیاد معابر به عرض آن ها در بافت 
تاریخی یزد به خوبی بیانگر الگوی قطعه بندی نامنظم است چرا 
که در حدود 82/3 درصد از متخصصان به این امر در سطح زیاد و 
خیلی زیاد به منزله ی عامل مؤثر در آسیب پذیری بافت تاریخی این 

کرده اند.  شهر اشاره 
کم ساختمانی زیاد در بافت تاریخی نیز در سطح زیاد و  نقش ترا
گل در ساختار بناهای موجود  خیلی زیاد است. استفاده از خشت و 
آسیب پذیری  در  درصــد   76/5 یعنی  ــاد  زی خیلی  و  ــاد  زی سطح  در 
بافت تاریخی تأثیرگذار است. 94/1 درصد از متخصصان در سطح 
در  مؤثر  را   2800 آیین نامه  مفاد  نکردن  رعایت  زیــاد  خیلی  و  زیــاد 

ع زلزله می دانند. آسیب پذیری بافت تاریخی در هنگام وقو
نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد، شاخص های 
مخروبه ها،  وجــود  ابنیه،  قدمت  معابر،  کم  عرض  شامل  کالبدی 
تفکیکی،  قطعات  مساحت  ساختمانی،  کــم  تــرا ابــنــیــه،  کیفیت 
در  را  نقش  بیشترین   0/220 مقدار  با  طبقات  تعداد  مصالح،  ع  نو

ع زلزله دارد.  آسیب پذیری بافت تاریخی شهر یزد در هنگام وقو
برنامه ریزی  روند  با  رابطه  در  گرفته  صورت  بررسی های  برابر 
ضعف ها  یــزد،  شهر  تاریخی  بافت  آسیب پذیری  کاهش  به منظور 
نقاط  و  مــقــدار  بیشترین    8/36 و   9/41 ضــرایــب  بــا  تهدیدات  و 
به  را  مقدار  کمترین   6/54 و   7/13 ضرایب  با  فرصت ها  و  قــوت 
بافت  وضعیت  اطالعات  ایــن  اســاس  بر  داده انـــد.  اختصاص  خــود 
)یعنی  اســت  روبـــه رو  بی شماری  ضعف  نقاط  با  یــزد  شهر  تاریخی 
برنامه ریزی های  رونــد  با  که  است  معنا  بــدان  این  درصــد(   45/9
کید بیشتر بر روی مقاوم سازی ابنیه ی موجود، ایجاد  فعلی، باید تأ
شرایط  در  موقع  بــه  خدمات رسانی  ــرای  ب مناسب  دسترسی های 
باز  فضاهای  به  تاریخی  بافت  از  قسمت هایی  اختصاص  بحرانی، 
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درصد( اين بدان  9/45رو است )يعني هوضعيت بافت تاريخي شهر يزد با نقاط ضعف بيشماري روب 8بر اساس اطالعات جدول 
هاي مناسب موجود، ايجاد دسترسي يسازي ابنيهشتر بر روي مقاومبيكيد أتهاي فعلي، بايد ريزيمعنا است كه با روند برنامه

 ياسکان و تخليه برايرساني به موقع در شرايط بحراني، اختصاص قسمت هايي از بافت تاريخي به فضاهاي باز براي خدمات
اين نقاط قوت و همچنين  توان با تکيه براضطراري در شرايط بحراني صورت بگيرد البته نقاط قوت در هم چشمگير است و مي

هايي براي نيل به استراتژي 8تر كردن نقاط ضعف و تهديدات كرد. بنابراين با توجه به نتايج جدول رنگها، اقدام به كمفرصت
پذيري بافت تاريخي شهر يزد كه امروزه اهميتي استراتژيک به لحاظ ثبت جهاني اين بافت و ريزي كاهش آسيببرنامه

 صنعت گردشگري دارند ارائه شده است.  يبديل اين بافت ارزشمند در توسعههمچنين نقش بي
پذيري بافت تاريخي شهر يزد در هنگام وقوع زلزله از ريزي كاهش آسيببرنامه ي، براي ارائه8با توجه به نتايج جدول 

استفاده  تر است(كارانه، منسجمهاستراتژي استراتژي غلبه كردن )اين استراتژي نسبت به استراتژي نوع اول بيشتر محافظ
گيرد تا از اين طريق عوامل منفي شود چرا كه اين استراتژي منطق خود را براي عوامل مثبت داخلي و خارجي به كار ميمي

 ( 3 تصويرغير فعال سازد ) داخلي )نقاط ضعف( را كوچک و يا كامالً
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پذیری در بافت تاریخی شهر یزدی اجرایی کاهش آسیبهاها و اولویتاستراتژیماتریس : 3تصویر 
 [1395، نگارندگان]

دهد كه عالوه بر اينکه بايد از استراتژي غلبه كردن بر نقاط ضعف با استفاده از نقاط قوت نشان مي SWOTنتايج تحليل 
استفاده كرد زيرا  7 يشماره ينهاستفاده كرد همچنين بايد از استراتژي رقابتي با توجه به قرارگيري امتياز نهايي در خا

پذير ريزي بر اساس يک مدل مشخص و بومي مديريت بحران زلزله در هر منطقه با توجه به وسعت و ابعاد بافت آسيببرنامه
 (.3 تصويرهاي ساماندهي بافت تاريخي در هنگام وقوع بحران را فراهم سازد )تواند زمينهآن مي

 
 پذیری بافت تاریخیدهای کاهش آسیبراهبر یگیری و ارائهنتیجه
آوري بافت تاريخي تخريب و تاب ميزان بار يكنندهنوع مصالح بيان و هايي چون ميزان قدمت بنالفهؤمپذيري كالبدي با آسيب
اصول و ضوابط شهرسازي باشد كه  نکردن تواند به علت رعايتهاي ناشي از زلزله مياي از آسيبچرا كه بخش عمده است

احتمالي  يلرزهپذيري شهرها در اثر وقوع زمينصحيح آسيبناهاي كالبدي ناشي از تخمين به آسيب يتوجهبي ازثر أد متخو
 خدمات يارائه و نقل و كه حمل امروزه، ترافيک با ناسازگار و هاخيابان و معابر بودن عرضكماست. عالوه بر اين مواردي چون 

كند، فرسوده بودن بافت تاريخي و پايين بودن مقاومت مصالح در آن زياد مي وقوع بحران هنگام در را زيربنايي تأسيسات و
 كند.  پذيري بافت تاريخي را در برابر وقوع زلزله دوچندان ميهاي آسيبزمينه

کاهش آسیب پذیری در بافت تاریخی شهر یزد ]نگارندگان، 1395[ تصویر 6: ماتریس استراتژی ها و اولویت های اجرایی 
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برای اسکان و تخلیه ی اضطراری در شرایط بحرانی صورت بگیرد. 
البته نقاط قوت هم چشمگیر است و می توان با تکیه بر این نقاط 
کردن نقاط ضعف  کم رنگ تر  قوت و همچنین فرصت ها، اقدام به 
گفت به منظور ساماندهی بافت تاریخی  کرد. می توان  و تهدیدات 
ع  شهر یزد برای کاهش میزان آسیب پذیری این بافت در هنگام وقو
بحران،  از  قبل  مختلف  مراحل  در  زیر  راهبردهای  است  الزم  زلزله 
گیرد.  شروع بحران، حین بحران و بعد از بحران مورد استفاده قرار 

این راهکارها عبارت است از:
کاربری های امدادی در بافت تاریخی شهر یزد؛	  توسعه ی 
ایجاد مدیریت بحران 	  و  کردن مدیریت بحران  نهادینه 

توانمند در حوادث و بالیا در بافت های تاریخی؛
در 	  بحران  مدیریت  اجــرایــی  دستورالعمل های  تهیه ی 

بــالیــا در بافت  ــــان حــــوادث و  بــهــداشــت، درم عــرصــه ی 
تاریخی؛

در 	  موجود  خالی  فضاهای  و  وقفی  زمین های  از  استفاده 
کز امدادرسانی  بافت تاریخی برای مکان یابی و استقرار مرا
و خدمات  رسانی برای مدیریت بحران در بافت تاریخی و 

گسترش بی رویه ی شهر؛ جلوگیری از 
و 	  شکل گیری  پــی  در  تخصصی  و  عمومی  اطــالع رســانــی 

تاریخی  بافت  و  یــزد  شهر  در  بالیا  و  حـــوادث  بــا  مقابله 
شرایط  با  رویــارویــی  بــرای  بافت  کنان  سا آمــاده ســازی  و 

اضطراری؛
استفاده و بهره گیری از دانش تخصصی و تجربی مدیران 	 

زمینه ی  در  احــمــر  ــالل  ه مانند  ســازمــان هــایــی  اجــرایــی 
در  بحران  مدیریت  پژوهشی  و  آموزشی  نظری،  مباحث 

بافت تاریخی؛ 
برای 	  تاریخی  بافت  در  موجود  میراثی  ابنیه ی  بهسازی 

کاهش  ــرد  ــک ــا روی ــا ب جــلــوگــیــری از مــتــروکــه مــانــدن آن هـ
آسیب پذیری بافت تاریخی؛ 

با 	  بــادوام در ساخت و سازهای جدید  از مصالح  استفاده 
از  استفاده  بــا  شهر  تاریخی  بافت  هویت  حفظ  رویــکــرد 

الگوهای معماری بومی؛ 
 اصالح شبکه های دسترسی و تعریض معابر با اختصاص 	 

با  بافت  در  موجود  مسکونی  واحــدهــای  بــاز  حیاط های 
رویکرد حفظ بناهای باارزش بافت تاریخی؛

سطح 	  در  بــرق  و  گــاز  و  آب  شبکه های  نــوســازی  و  تعمیر 
در  بحران  از  پیشگیری  به منظور  تاریخی  بافت  محالت 

ع زلزله؛ هنگام وقو
مکان یابی و استقرار بهینه ی سازمان های خدمات رسان 	 

همچون اورژانس و خدمات درمانی در محدوده و نزدیکی 
بافت تاریخی؛

کارگاهی 	  واحــدهــای  مانند  ناسازگار  کاربری های  حــذف 
افزایش  برای احتمال  بافت مسکونی  از  انبارها  و  مزاحم 

ابعاد و شدت بحران زلزله؛ 
کمبود 	  کارکردی محله های بافت تاریخی و جبران  اصالح 

نیاز  مــورد  زیرساختی  تأسیسات  و  تجهیزات  خــدمــات، 

بناهای در حال تخریب و  از  اولویت استفاده  با  محله ها 
بی دوام با رویکرد مدیریت بحران؛

کم ساختمانی و جمعیتی در بافت 	  جلوگیری از افزایش ترا
تاریخی؛

کم های ارتفاعی ساختمان ها 	   تنظیم و تعادل بخشی به ترا
کم جمعیت، وضعیت  با توجه به متغیرهایی از جمله ترا

شبکه ی معابر، ساختمان های همجوار؛
حذف یا جابه جایی تیرهای برق مانع امداد و نجات در 	 

مواقع بحران زلزله؛
حذف بن بست های طوالنی و کم عرض در بافت تاریخی؛	 
باعث 	  زلــزلــه  حین  در  کــه  معابر  بدنه های  مــقــاوم ســازی 

مسدود شدن سایر راه ها می شوند؛
کز تصمیم گیر در زمینه ی بافت تاریخی 	  کاهش تعداد مرا

در راستای اجرای برنامه های مرتبط با مقاوم سازی ابنیه 
در برابر زلزله؛

بــه مــنــظــور 	  بـــافـــت  ــای اضــــطــــراری در  ــره ــی ــس ایـــجـــاد م
خدمات رسانی سریع در مواقع بحران زلزله؛

برای شهروندان 	  زلزله  با بحران  برخورد  آموزش نحوه ی 
و ساماندهی آن ها برای بهره گیری از توان های مشارکتی 

ع بحران؛ آن ها در هنگام وقو
استفاده از فناوری های نوین مخابراتی از جمله ICT در 	 

کاهش آسیب پذیری  عرصه ی مدیریت بحران به منظور 
ناشی از بحران زلزله و امدادرسانی سریع؛

و 	  اضطراری  اسکان  به  مربوط  مدیریتی  ابعاد  شناسایی 
برقراری  به منظور  ظرفیت ها  تمامی  به کارگیری  و  موقت 

ع زلزله؛ تعادل نسبی در اسکان اضطراری در هنگام وقو
ع سانحه برای بازگشت 	  توجه به نیازهای ویژه پس از وقو

سریع به شرایط عادی.
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کالبدی . 40 قرخلو، مهدی و زنگنه شهرکی، سعید )1388(. شناخت الگوی رشد 
کمی -مطالعه ی موردی: شهر تهران.  - فضایی شهر با استفاده از مدل های 

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره ی 2.
مصطفی . 41 سید  محمدرضا؛ حسینی،  حسین؛ رضایی،  محمد  سرایی، 

موردی:  )مطالعه ی  شهری  پارک های  در  ایمنی  وضعیت  ارزیابی   .)1392(
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https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217310/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1042082/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-(%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c--%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%87%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%db%8c%d8%b2%d8%af)
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دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان

 1398

و  شهری  پژوهش های  و  مطالعات  مجله ی  یزد(.  شهر  ناحیه ای  پارک های 
منطقه ای، سال پنجم، شماره ی 18.

موید فر، سعیده )1393(. سیری در بافت تاریخی شهر یزد. جزوه ی درسی، . 42
گروه شهرسازی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، 

بافت . 43 ساخت شناسی   .)1390( حسین  محمدزاده،  نور  مصطفی؛  فر،  بهزاد 
کالبد تاریخی شهر یزد. نامه ی معماری و شهرسازی، دوره ی 3، شماره ی 6.

کبر؛ منتظرالحجه، . 44 پورجعفر، محمدرضا؛ بمانیان، محمدرضا؛ تقوایی، علی ا
در  شهری  نشانه های  کالبدی  گونه شناسی  بر  )1390(.  درآمدی  مهدی 
کی شهروندان )مطالعه ی موردی: شهر یزد(. نامه ی معماری و  نقشه های ادرا

شهرسازی، دوره ی 4، شماره ی 7.
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