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Extended Abstract  

Introduction 

The natural disasters cause shocking results for living organisms and lead to many financial 

losses and causalities. The natural disasters such as floods, earthquakes, storms, and tornadoes 

often have had devastating effects on human settlements and has caused heavy casualties. 

Therefore, the resilience has been proposed as an approach to retrofit settlements against natural 

disasters. The resiliency approach is defined as adaptability and flexibility of local area against 

changes resulting from accidents to reduce socio-economic and physical-infrastructure 

vulnerability and improve life quality. Kerman is one the cities in Iran which is threaten 

frequently by about 14 faults (including Zangiabad fault). Some of them may cause strong 

earthquakes, even stronger than 7 Richter. The central texture of Kerman, about 483 hectares, is 

physically worn-out and could be seriously damaged in the event of an earthquake. However, 

this study aimed to determine the current situation of resiliency dimensions in Kerman’s 

historical texture and determine the strengths, weaknesses, opportunities, threats, and 

appropriate strategies to improve the resilience of this place against earthquakes. 

Methodology 

This was descriptive-analytical applied study. The observation, interview, and questionnaires 

were used for collecting the data. The population consisted of all residents of historical textures 

in Kerman (N= 51087, 2015). Using Morgan table, the sample size was determined to be 381. 

The questionnaires were randomly distributed among residents. After collecting the data, they 

were analyzed using SPSS software (Own-Sample t-test, Feridman Sample, descriptive 

statistics). Then, the SWOT matrix was created and the strengths, weaknesses, opportunities, 

and threats to resiliency of historical texture of Kerman were included. Then, the Delphi broad 

was formed and they were asked to assign each factor the weights between 0 (least important) 

and 1 (most important); the snowball technique was used by experts. The experts were asked to 

introduce other qualified experts from other organizations. At this stage, 20 experts were 

selected; 5 employees from district municipality who were familiar with historical texture, 10 

faculty members in geography and urban planning, urban development, and architecture, and 5 

Ph.D. candidate in geography and urban planning and urban development. At next stage, the 
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strategic position of historical texture of Kerman was determined and appropriate strategies 

were presented. The QSPM was used to prioritize these strategies. 

Results and Discussion 

After examining the status quo, it was determined that the status of resiliency dimensions in 

Kerman's historical texture is not desirable. In social dimension, from 11 items, 7 items had 

mean score less than obtained numerical value and were considered as weaknesses. In economic 

dimension, the situation was even worse and it was indicated that in the case of an event which 

causes economic damage, it will not be possible to return normal situation. Also, due to loss of 

trust of people and related institutions, the communications are declined and people have less 

participation in reconstruction and renovation. Also, the residents believe that the relevant 

institutions have not accepted their responsibility and did not provide services to people during 

critical times. Also, the physical dimension of historical texture of Kerman faces severe 

deficiencies, like most central textures of cities in Iran. These weaknesses and inadequacies 

have increased the vulnerability of this region to earthquakes and some of them such as lack of 

suitable infrastructures make the crisis management operations to face problems. After 

identifying the current situation of historical texture in Kerman, the SWOT matrix was created 

and the strengths, weaknesses, opportunities, and threats were included. After analysis, the sum 

of score at internal factor matrix was 2.36 and external factor matrix was 2.53. The review or 

adaptation was determined as strategic position of historical texture in Kerman; these strategies 

seek to mitigate weaknesses to take advantage of existing opportunities. At final stage, the 

adaptation strategies were prioritized using QSPM. However, the adaptive strategies for 

Kerman's historical texture resilience were as follows: 

-Emphasize on infill development for speeding up the process of historical texture renovation 

process 

--Positioning and creating crisis management bases in free spaces to accelerate emergency 

operations in these areas. 

Trying to rebuild trust between people and urban management organizations as catalyst to 

increase participation of people in reconstruction of textures 

-Running maneuvers and critical situations exercises to prepare residents and institutions and 

analyze the strengths and weaknesses of crisis management system in historical texture 

 

Conclusion 

The results of this study showed that the historical context of Kerman in terms of social, 

economic, physical, institutional indicators of resilience is unfavorable. For this reason, the 

SWOT matrix was formed and its strengths, weaknesses, opportunities, and threats to the 

historical context in terms of resilience were developed. Then, using the opinion of experts 

aware of the status of the historical context of Kerman, it was scored. The results showed that 

the strategic position of the historical context of Kerman is the position of the revision strategies 

is adaptive. Therefore, after formulating the desired strategies with the resilience of the 

historical context of Kerman, a quantitative planning matrix (QSPM) was formed and at this 

stage, the strategies were prioritized using the opinion of experts. The most important strategies 

in the first place are to pay attention to intermediate development to accelerate the process of 

tissue modernization and location and to establish crisis management bases in empty tissue 

spaces to "accelerate" rescue operations during emergencies. 
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 چکیده  
ا در برابر ریزی درست قدرت تحمل خود رآوری شهری به جایگاهی از شهر اشاره دارد که به دلیل مدیریت و برنامهتاب
ر گذاشته سرا پشت  تواند بحرانیمیزان خسارت مالی و جانی می ینتر های طبیعی و انسانی افزایش داده و با کم بحران

که هسته اولیه  ی از شهریران قسمت. اما متأسفانه در اکثر شهرهای ا خود بازگردد. ترین زمان به حالت طبیعی و در کوتاه
و به دلیل  است شده کشد به دست فراموشی سپردهدهد و هویت، اصالت و تاریخ شهر را به یدك میشهر را تشكیل می

هم بگسلد  نها را ازکه شیرازه آ باشندترین تلنگر طبیعی می ضع  کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی منتظر کوچن
ئه راهبردهای نبال ارادضر به و تلفات جانی و مالی عظیمی را برای ساکنانشان بر جای گذارد. در همین راستا پژوهش حا

اده از تحلیلی و با استف–باشد. روش پژوهش توصیفی آوری در بافت تاریخی شهر کرمان میمیزان تاب ءبرای ارتقا
ر که د باشدییخی کرمان مجامعه آماری آن تمامی ساکنان بافت تار است. صورت گرفته و اسنادیمیدانی های روش
شده  رگان استفادهنفر بوده است. برای تخمین حجم نمونه از جدول مو 51087بر جمعیتی بالغ1395سال یسرشمار
صورت تصادفی ساده در سطح ا بههبرآورد شد. این پرسشنامه پرسشنامه 381تعداد نمونه مطابق این جدول  واست، 
وتحلیل تجزیه  SPSSامه نظر با استفاده از برن اطالعات مورد جمع آوریپخش گردید. بعد از  مورد مطالعه محدوده

وری آنهادی تاب البدی،کگردیدند. وضعیت موجود نشان داد که بافت تاریخی کرمان ازنظر شاخص اجتماعی، اقتصادی، 
شده و نقاط قوت، ضع ، فرصت، تهدید بافت تاریخی تشكیل SWOTبه همین دلیل ماتریس وضعیت نامطلوبی دارد. 

اریخی یت بافت تآوری در آن تدوین گردید. سپس با استفاده ازنظر متخصصین و کارشناسان مطلع از وضعازنظر تاب
عیت رمان موقاریخی کت که موقعیت استراتژیكی بافتنتای  به دست آمده  نشان داد . ندکرمان امتیازبندی گردید

آوری بوضعیت تا های مطلوب و مناسب بارو بعد از تدوین استراتژی این انطباقی است. از یا های بازنگریاستراتژی
ن شده و در این مرحله نیز با استفاده ازنظر متخصصی( تشكیلQSPMریزی کمی )بافت تاریخی کرمان ماتریس برنامه

رروند نوسازی ی تسریع ددر رده اول توجه به توسعه میان افزا برا هایاستراتژ ینترد. مهمبندی شدنها اولویتاستراتژی
 در نجات و امدادیات در عمل تسریع برای مدیریت بحران در فضاهای خالی بافت هاییگاهو ایجاد پا یابیبافت و مكان

 باشد.می اضطراری شرای 

  
 کرمان شهر تاریخی، بافت بحران، مدیریت پذیری،شهری، آسیب آوریتاب واژگان کلیدی:
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 مقدمه
های آورند و باع  ایجاد خسارتحوادثی هستند که نتای  تأس  باری برای موجودات زنده به وجود می بالیای طبیعی

خربی بر شوند. وقوع بالیای طبیعی نظیر سیل، زلزله، توفان و گردباد اغلب موارد تأثیرات مجانی و مالی زیادی می

ها وارد ساخته است. بطوریكه در طول دهه گذشته های انسانی باقی گذاشته و تلفات سنگینی بر ساکنان آنسكونتگاه

میلیون دالر شده است. 100و باع  آسیب اقتصادی به ارزش  میلیون نفر را درگیر کرده است220بالیای طبیعی بیش از 

آسیب  درصد جمعیت جهان( و 64میلیارد نفر رسیده است )معادل 4/4به  1992سال  تعداد افراد درگیر بالیای طبیعی از

 80کنند و درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می 55که ازآنجایی. 1شده است تریلیون دالر2/1اقتصادی به میزان 

ها یر سكونتگاه( بنابراین، شهرها و ساکنانش بیشتر از ساWorld Bank, 2018درصد تولید ناخالص جهانی را دارند )

آوری شهرها باب محافل علمی های اخیر موضوع تابسال شوند به دلیل اهمیت این موضوع درمتضرر بالیای طبیعی می

 بروز از حاصل تغییرات مقابل در محلی جامعه پذیریانعطاف و آوری به عنوان سازگاریتابرویكرد  اجرایی شده است. و

 تعری  زندگی کیفیت ارتقای برای و زیرساختی–کالبدی اقتصادی،– اجتماعی پذیریآسیب کاهش با همراه سوانح،

در  2005این رویكرد نخستین بار در مباح  مدیریت سوانح از سال  (.Cheshmehzangi, 121: 2020)شودمی

ری تدری  این مفهوم در هر دو بعد نظری و عملی کاهش خطرهای سوانح جایگاه باالتهمایش هیوگو مطرح شد. به 

بوم تاب آور و... مطرح شد. و باگذشت زمان در بسیاری یافت و در ابعاد مختل  جامعه تاب آور، معیشت تاب آور، زیست 

پور و  شده است )داداشی و مدیریت بحران بكار گرفته زیربرنامه مراتب هلسلساز کشورها جهان این رویكرد در 

ویژه شناختی و به های اقلیمی و زمینشور ایران نیز به دلیل ویژگیاین میان اکثر شهرهای ک (. در75:1394همكاران،

شاخص ریسن بحران برنامه  کهطوری بهمعرض خطر قرار دارند.  هیمالیا در-خیز آلپقرارگیری روی کمربند زلزله 

بین کشورهای جهان  پذیری زلزله را دردهد بعد از ارمنستان، ایران باالترین آسیب( نشان می2004توسعه سازمان ملل )

های ترین زلزله(. از مهم610:1392داده است )رضایی و همكاران،مورد بالیای طبیعی در ایران رخ  40مورد از  31دارد. و 

 توان به زلزله طبس درهای اخیر که تلفات جانی و مالی بسیاری بر شهرها و روستاهای ایران وارد کرده است. میسال

کشته  نفر 26271با 1382سال  کشته، زلزله بم در 35000با1369زلزله رودبار منجیل در سال  کشته،19600با1357سال 

 70000زخمی و 9388کشته و  620ریشتر و 2/7ازگله و سرپل ذهاب با 1396( و زلزله سال33:1386)محبی وهمكاران،

آوری یزی کشور اهمیت موضوع تابخ(. بنابراین، با توجه به وضعیت حادثه 1397پدیا، کرد )ویكی خانمان اشارهبی

کشور  خیز درشود. به دنبال این موضوع، یكی از شهرهای زلزلهاز پیش افزون میسكونتگاههای شهری و روستایی بیش 

آباد که در شود )ازجمله گسل زنگیگسل تهدید می 14های متعددی، حدودباشد. که توس  گسلشهر کرمان می ایران،

زاده و ریشتر شوند )حسن 7تر ازهایی قوی حتی قویتوانند باع  بروز زلزلهها میآن . که تعدادی اززیر شهر قرار دارد(

های تاریخی و کرمان را بافت هكتار شهر 483شود که بدانیم (. اهمیت موضوع زمانی مشخص می61:1392همكاران،

پذیری آن در برابر زلزله زیاد است بلكه ها آسیبتن( که نه 176:1391دهد )غضنفر پور وهمكاران ،ای تشكیل میفرسوده

به  کند. با عنایتفضایی آن، عملیات مدیریت بحران را با مشكل مواجه می به دلیل نفوذناپذیری بافت شهری و ساختار

عنوان کند. و همچنین، این بافت بهآن زندگی می هكتار این بافت مسكونی است و جمعیتی زیادی در8/186اینكه 

                                                           
1-www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment, 2018 
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ترین منطقه تجاری و اداری، روزها انباشته از جمعیت است و شاهكارهای معماری مثل گنبد جبلیه، مسجد جامع، هعمد

اهمیت  آوری آن در برابر سوانح طبیعی بسیار حائزدارد. موضوع تاب وجود بازار، میدان گنجعلی خان، مسجد پامنار در آن

 آوری دربافت تاریخی کرمان راهبردهایی راهای تابموجود شاخصرو پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت است. از این 

دهد. در این زمینه پژوهش های مختلفی در اقصی نقاط دنیا انجام گرفته و نتای  مهمی آوری آن ارائه میبرای ارتقاء تاب

 به دست آمده که به چند مورد از آنها اشاره می شود: 

کنند و معتقدند با این بندی میری اجتماعی را در هفت دسته اصلی زیر تقسیمآو( معیارهای تاب2010و همكاران ) 1راس

آوری اجتماعی را تقویت نمود: اجتماعی، انسانی، طبیعی، فیزیكی یا کالبدی، مالی، فرهنگی توان تابهفت حوزه اصلی می

 (.Rosset al, 2010: 55و دولتی )

آوری مخاطرات و پایداری شهری برای شهرهای آینده ان ارتباط تابای تحت عنو(، در مقاله2013) 3و منفردی 2آسپرون

بار طبیعی، آوری دو هدف اصلی برای شهرهای آینده است و پیامدهای خشونتبه این نتیجه رسیدند که پایداری و تاب

نوان ین الزام برای عآوری بهرو تابدهد. ازاینآوری و پایداری را موردتوجه قرار میاقتصادی و اجتماعی، مفاهیم تاب

 . (Asprone& Manfredi, 2013:100شود )پایداری سیستم شهری دیده می

آوری سریع در برابر سونامی ای به بررسی نقش مورفولوژی شهری در ایجاد تاب(، در مطالعه2016لئون و مارچ )

بهبود فضاهای  ( ایجاد و1طرح کردند: روری برای بهبود مورفولوژی شهری را در سه گروه مها اقدامات ضاند. آنپرداخته

یمن در مسیرهای تخلیه ا ( مدیریت موانع احتمالی3(بهبود وضعیت شبكه معابر و 2تجمع عمودی یا افقی ایمن 

 (.Leon & Marche, 2016) پیشنهادی

هری متأثر از های شآوری و متحرك انسانهای تابای تحت عنوان الگوها و محدودیت( در مقاله2016و تیلور ) 4وانگ

انواع مختل  بالیای طبیعی، به مطالعه و بررسی چگونگی رفتار بالیای طبیعی در جمعیت شهری پرداختند و نتای  حاصل 

بینی الگوهای انسانی های شهری رابطه دارد و توانایی ما در پیشاز آن نشان داد که تعادل میان شهروندان و زیرساخت

 (. Wang& Taylor,2016:221تواند موجب بهبود شود )ی طبیعی میگذاران در طی بالیاتوس  سیاست

شهر تبریز پرداختند آوری کالنهای تابای با عنوان ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه( در مقاله1392) بهتاش و دیگران

 -د اجتماعیتیب ابعاو به تر آوری در وضعیت مطلوبی نیست.های تحقیق نشان داده است که شهر تبریز ازلحاظ تابیافته

 رتبه باالترین حائز ترتیب هب اقتصادی کالبدی،-ساختاری مدیریتی، زیرساختی، زیست،محی فرهنگی، کاهش مخاطرات، 

 .(240:1392بهتاش و دیگران،)اند شده تبریز شهرکالن در آوریتاب

ر تهران در برابر زلزله شه 12لبدی منطقه آوری کاای تحت عنوان ارزیابی میزان تاب(، در مقاله1396زنگنه و همكاران )

كه معابر تیجه رسیدند که شبشاخص کالبدی را موردبررسی قرار داده و به این ن 17و ویكتور،  FANPبا استفاده از مدل 

از مدل ویكتور نشان داد  شهر تهران داشتند و نتای  حاصل 12آوری منطقه و سطح اشتغال بیشترین تأثیر را بر میزان تاب

 .(30:1396)زنگنه و همكاران، آوری هستنددارای بیشترین میزان تاب 6و 1که نواحی 

                                                           
1- Rosset 
2- Asprone 
3- Manfredi 
4- Wang 
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شهر تهران در برابر مخاطرات کالن 12آوری منطقه ای تحت عنوان ارزیابی تاب(، در مقاله1396ساسان پور و همكاران )

ه اول آوری شهری در رتبژی تابمحیطی مربوط به بعد اکولوطبیعی به این نتیجه رسیدند که مؤلفه پایداری زیست

 ،چنینشده است و همعنوان کمترین مؤلفه تعییناهمیت قرارگرفته و مؤلفه قابلیت سیستم مرتب  به بعد نهادی به

 (.87:1396)ساسان پور و همكاران،باشد وضعیت ابعاد اجتماعی، اکولوژی و نهادی خیلی ضعی  می

تاهای حوزه سیل خیز اقتصادی روس -ان تاب آوری اجتماعی(، در پژوهشی تحت عنو1399) صالحی اصفهانی

روستاها در  اقتصادی وماعی سامان)استان مرکزی( در برابر نواسانات آب به این نتیجه رسیدند که میزان تاب آوری اجت

ل بعد وامعکمتر و  انگینوضعیت قابل قبولی قرار ندارد و از این میان دو بعد تاب آوری عوامل بعد اقتصادی با می

 ری  و همكارانش (.1396:186 )صالحی اصفهانی، اجتماعی با میانگین بیشترین تاثیر را در تاب آوری روستاها داشته اند

 یزیر برنامه مهی، ن یسنت یمحله ها یقیتطب لیو تحل هی: تجزیفرم شهر یتاب آور(، در مقاله ای تحت عنوان 2021)

اب آوری دارای ت زی شدهبه این نتیجه رسیدند که شكل محالت برنامه ری رانی، ا رازیشده در ش یزیشده و برنامه ر

 .(Sharifi et al, 2021:15) بیشتری است و در مقابل شكل محالت سنتی دارای تاب آوری کمتری است

ند ش روافزای ست.افزایش گذاشته ا روبه یراخ یهاچه در داخل کشور و چه در خارج در سال آوریتاب مورد مطالعات در

تاریخی و  یهابافت .کندیدید مانسانی را ته یهااست که سكونتگاه یمطالعات به دلیل حوادث غیرمترقبه طبیعی و انسان

یب آس یشترب دارند خود اجتماعی و مدیریتی که در بطن پیكره اقتصادی، کالبدی ، یهافرسوده شهری به دلیل ضع 

ر جنبه شناخت ات بیشتعمطال یناما ا ا بوده است.همتوجه آن بارهین ا یز درمطالعات بیشتری ن از این روباشند  پذیرتر می

ضع ن شناخت ووهش سعی گردیده ضمپژ یندر ا گرفته است.انجاماستخراج راهبرد وضع موجود بوده و کمتر به دنبال 

 .در بافت تاریخی شهر کرمان ارائه گردد یآورتاب ءجهت ارتقا ی مناسبراهبردهای موجود

 

 ی نظریمبان

واژه  .گرددربرد آن حداقل به ین قرن قبل از میالد برمیو کا آوری دارای سابقه بسیار طوالنی استاصطالح تاب

 19آوری برای اولین بار در قرن رود. ازلحاظ تاریخی، مفهوم تابآوری اغلب به مفهوم بازگشت به گذشته به کار میتاب

كار رفته بد خسارت ها بدون ایجامل و توانایی مواد در برابر ظرفیت شوكدر فیزین مطرح شد، که برای نشان دادن تح

و با  .دشاجتماعی  شناختی، مطالعات اقتصادی ومطالعات روان زمان، این مفهوم وارد علوم دیگر ازجمله مرور . بهبود

عری  م، هنوز تین مفهوشدن ا استفاده قرار گرفت. باگذشت نزدین به چهار دهه از مطرح مفاهیم متعدد دیگر مورد

( به 70آوری در دوران مدرن )دهه(. مفهوم تابMasten, 2003:235یكپارچه و واحدی از آن ارائه نشده است )

آوری را مقیاسی برای ابتگردد. و اولین بار باکار کرافورد استنلی هالینگ آغاز شد. هالینگ نظریه تئوری سیستمی برمی

 (.Holling,1973:450ها برای جذب تغییر تعری  کرده است )نایی آنها و توانمایش مقاومت دستگاه

توان تغییر در هنگام وقوع فاجعه و  آوری، ظرفیت ین سیستم برای جذب اختالالت، مانند ین خطر یا فاجعه طبیعیتاب 

معضالت  امروزه، حوادث بزرگ طبیعی و انسانی، دلیلی بر مواجه باکه ییازآنجا (.Elmqvist, 2013:231)است

باید  محلیهای رو دولت این کنند ازجامعه در شهرهای بزرگ است و بیش از هر زمان دیگری شهرها را تهدید می

چنین حوادثی مقاوم سازند  برابر های کاهش ریسن و مدیریت ریسن را هدف قرار دهند تا شهرها را درسیاست

(Asprone& Manfredi, 2013:105). 
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یزی ربرنامهیافته است. در ادبیات دستایی یندهفزایزی شهر نیز به اهمیت ربرنامه در عرصهری آوبه همین دلیل تاب 

فنی آن در  -اکولوژیكی و اجتماعی-ی اجتماعیهاشبكهآوری به توانایی ین سیستم شهری و تمامی شهری تاب

 ,Dicken) با تغییرات اشاره دارد های زمانی و فضایی برای حفظ و یا بازگشت سریع به روال عادی در مواجههیاسمق

2011:61 .) 

 های طبیعی وهای فیزیكی سازه های فیزیكی و جوامع انسانی است. سیستماز سیستم ین شهر تاب آور،ین شبكه پایدار

ی ها براهههمچنین، آ امكانات انرژی و ها، ارتباطات وها، زیرساختها، ساختمانهستند آنها شامل جاده زیست شهرمحی 

تخوان خالصه سیستم فیزیكی بدن شهر، اس طورهای طبیعی است. بهتمشناسی و سایر سیسآن، خاك، توپوگرافی، زمین

مقاومت  های فیزیكی باید قادر بهدهند. در زمان وقوع سانحه سیستمعضالت فعال آن را تشكیل می شریانات و بندی و

فزایش اشمار تلفات  کرد و ها را تعمیرتوان آنها زیاد باشد نمیپذیری آنآسیب شدید باشند. زیرا اگر تحمل فشار و

 (. Miller, 2010:15) یابدامكان بازگشت به روال عادی کاهش می یابد ومی

و ی رسمی هااز انجمن اندعبارت هاآن شهر هستندی ین و سازمانهمچنین، جوامع انسانی، سازوکارهای اجتماعی 

یروهای کار می نها و ها، شرکتها، سازمان، محلهمدارس شامل وکنند ری فعالیت مییررسمی که در ین منطقه شهغ

های نیاز و بهکنند های خود را هدایت میکنند فعالیتمی شهر عملمغز  عنوان بهجوامع شهری  طور خالصه بهباشد. 

 فرد هب منحصری در شرای  سخت و ید قادر به زندگهای اجتماعی بادهند در طول وقوع ین سانحه شبكهخود پاسخ می

(. 134:1400شود)یداله نیا و همكاران،گیری نابود میتصمیمتوان مقاومت نداشته باشند نظام  هاآنباشند زیرا اگر 

جوامع  شهر بدونتند ین ی، هویت، انسجام هسدهسازماناز مختلفی های و نهادها نشانگر درجهاجتماعی های شبكه

 (.Zimmerman, 2001:111) است پذیر یبآس دتش به تاب آور

ها به و آسیب  ، خرابیرد و رندهرگاه قادر به مقابله با حوادث شدید بدون  با توجه به ین تعری  کلی شهرها، بنابراین 

 .شوندیدر نظر گرفته م تاب آور شان باشند شان یا کاهش کیفیت زندگی برای شهروندان های فیزیكیسیستم
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 آوریتعاریف تا . 1شماره جدول 

 تعری  سال مؤل 

 ها برای جذب تغییر تعری  کرده است.ها و توانایی آنمقیاسی برای نمایش مقاومت دستگاه 1973 1هالینگ

ر دستادگی ها و تحمل ایهای آنها و سكونتگاههای فیزیكی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ساختمانتوانایی جوامع، سیستم 2006 2دیویس

را بپذیرد و با  طور سریعی به عقب برگشت کرده، تهدیدهایی آتیها و فشارها که بتواند بهبرابر خطرهای به وجود آمده از تنش

 ها رویارویی کنند.آن

کارتر و 

 همكاران

یستم سست که به تی اآوری توانایی ین سیستم اجتماعی برای واکنش به سوانح و بهبود از آن است و شامل شرای  ذاتاب 2008

ه توانایی کآوری فرایندی تطبیقی است حادثه مقابله کند. تاب ثه و با ین پسادهد تا اثرات را جذب و با ین حاداجازه می

 نمایند.های اجتماعی برای باز تنظیمی، تغییر و یادگیری برای واکنش به تهدیدها را تسهیل میسیستم

 شود.نوان ظرفیت تحمل و بهبود از خطر تعری  میعآوری بهتاب 2009 ژو و همكاران

تر شهر بعد از وقوع بالیای های اقتصادی و اجتماعی مهم است و منجر به بازیابی آسانآوری جامعه برای اجتناب از زیانتاب 2012 3پم

 تر اثرات مخرب وقوع ین بحران است.شود. درواقع توانایی برای خنثی کردن هر چه سریعطبیعی می

هر ناشی شعنوان ین هدف دیده شود. که از تغییرات آب و  هوایی و سوانح طبیعی در داخل ین جامعه یا آوری باید بهتاب 2014 4ایوانز

ین راه اد که بهتردشود و این هدف روندی است برای تطابق با شرای  بحرانی و بازگشت به وضعیت عادی. ایوانز نشان می

 تجربه است.آوری، برای رسیدن به تاب

حسینی و 

 همكاران

ه گرفته است، که به معنی بازگشت به حالت اولی )انعطاف داشتن( سرچشمه Resiliereآوری در اصل از لغت التین تاب 2016

ن سانحه از وقوع ی آوری به توانایی ین موجود یا سیستم، برای بازگشت به شرای  طبیعی پسهست. کاربرد عمومی لغت تاب

 .گسیخته، داللت داردازهم که وضعیت آن

 (1400و مطالعات نگارندگان، 1392و بهتاش و همکاران، 1392)رضایی و همکاران،: منبع

       
و بر اساس ماهیت، ساختار و  .بینندها، خدمات و مناطق شهری معموالً در اثر بروز سوانح آسیب میجوامع، زیرساخت

 Vulnerabilityپذیری در التین، آسیب. دهندفاوتی را از خود نشان میمجاورتشان با مناطق ناامن درجات مقاومت مت

به معنی صدمه دیدن  ((Damageعنوان پذیری بههای انگلیسی آسیب و در فرهنگ به معنی صدمه و آسیب است

یعی پدید ساز و محی  طبهای انسانی، محی  دستپذیری از تقابل نظامشود. آسیبازلحاظ فیزیكی یا عاطفی تعری  می

دشت های های مستعد مانند خ  سواحل، شدن آن در محدودهپذیری شهرها، واقعآید. ین عامل مؤثر در آسیبمی

، خطرساز منابعساز نیز به موقعیت آن نسبت به پذیری محی  دستلرزه خیز است. میزان آسیبو مناطق  سیالبی

 کلی طور به (.Borden et al.2007:149) گی داردبست های عمومی ناکافی و توسعه صنعتی و تجاریزیرساخت

 است آسیب از بازگشت یا مقاومت معنای به آوری تاب و است مرتب  آسیب احتمال با پذیری آسیب که گفت توان می

(Tromeur et al. 2012:1815)خطرات از ناشی خسارت میزان با را پذیری آسیب  ریسن، ارزیابی منطق . در 

 تاب و دهند می پیوند شود می آشكار غیره و منطقه ین ، شهر ین ، جامعه ین ، فرد ین برای که انسانی و طبیعی

                                                           
1- Holing 
2- Davis 
3- Pham 
4- Evanz 
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 احتمالی اطالق می شود یا واقعی آسیب صورت در بازیابی یا پاسخگویی برای جلوگیری، ظرفیت به آوری

(Hufschmidt, 2011:630). 

 معرض در گرفتن قرار ملشا سیستم ین پذیری آسیب: روند می کار به متضاد عنوان به واژه دو این ، موارد برخی در 

 دهوار رویداد آن با واجههم توانایی آوری تاب که حالی در ، تغییر برای آن تمایل و مزمن یا حاد اختالل ین ، استرس

 است آوری تاب دادن دست از از ناشی پذیری آسیب که گفت باید . بنابراین،(Adger et al, 2005:1037) است

(Holling, 1995:431) داده دست از را دخو آوری تاب که است نظامی ، پذیر آسیب اجتماعی سیستم ین اینكه یا 

 در ها زیرساخت و یاقتصاد های فعالیت ، جمعیت تمرکز ، منطقه اقتصادی رشد موتورهای و توسعه قطب شهرها است

 بالیای آلودگی ، جرتمها ، فقر ، زوال ندمان مختلفی های چالش با اغلب آنها. هستند مختل  اختالالت خطر معرض

 موجود خطرات زا وسیعی طی  به بستگی آنها پذیری سیبآ(Dobraniak, 2012:6) هستند روبرو انسانی یا طبیعی

 هب کالنشهرها و شهرها تنگرف نظر در با. دارد( حوزه ، بخش ، شهری جمعیت ، شهر) نظر مورد واحد الگوهای و شهر در

 افزایش آوری تاب طحس کاهش با متناسب آنها پذیری آسیب میزان ، اکولوژیكی و اجتماعی پویای یها سیستم عنوان

 مختل  های شاخص امادغ برای را واقعی های فرصت مفهوم تاب آوری و آسیب پذیری، دو هر ، به طور کلی یابد می

 ایجاد یا استرس به اسخپ جهت دو هر و کند می منعكس را شهرها مانند پیچیده های سیستم عملكرد که دهند می ارائه

 .(Miller et al, 2010:18) می باشند آهسته یا ناگهانی تغییرات در اختالل

 پ وهش روش

 اسنادی و روش-یی کتابخانه اهابر روشی و مبتن تحلیلی-روش توصیفی ازنظرماهیت کاربردی و  ازنظراین پژوهش 

اری در سرشم باشد کهیم شهر کرمانآن کل ساکنان بافت تاریخی  میدانی )مشاهده، پرسشنامه( است. جامعه آماری

 (. 1397نفر بوده است )سازمان آمار، 51087 بر بالغدارای جمعیتی 1395سال

 برآورد شدهنفر  381است و مطابق این جدول تعداد نمونه شده استفادهبرای تخمین حجم نمونه از جدول مورگان 

با  آمدهدستبهصادفی ساده در سطح کل محدوده بوده است. سپس اطالعات ت صورتبهیری گنمونهاست. روش 

 one Sampel Ttest, Feridmanدر دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ) SPSSافزارنرماستفاده از 

Sampel )ی اطالعات آوراز جمعی گردیدند. تا شناخت وضع موجود حاصل آید در مرحله بعد پس بندطبقه

در  شهر کرمانی بافت تاریخی آورتابین نقاط قوت، ضع ، فرصت و تهدید ترمهمشده و  یلتشك SWOTماتریس

 1ترین ویتاهم کم صفر ینبتدوین گردیده است. سپس از متخصصین خواسته شد تا به هرین از عوامل وزنی  آن

ز متخصصین در دسترس باشد و اترین اختصاص دهند. روش انتخاب متخصصین تكنین گلوله برفی مییتپراهم

 .های مختل  که به موضوع پژوهش تسل  دارند معرفی کنندخواسته شد تا کارشناسانی را از ارگان

ل فت تاریخی کرمان اشراف کامنفر از شهرداری منطقه که به با 5نفر انتخاب گردیدند که  20بنابراین، در این مرحله  

دانشجویان  نفر از 5 ریزی شهری، شهرسازی، معماری وجغرافیا و برنامه هاینفر از اساتید دانشگاه در رشته 10داشتند،

هر کرمان تاریخی ش ریزی شهری و شهرسازی بودند. در مرحله بعد موقعیت استراتژیكی بافتدکتری جغرافیا و برنامه

یزی کمی ربرنامهس ها از ماترییاستراتژبندی یتاولوای های متناسب ارائه گردید و بریاستراتژو  آمده دست به

(QSPM) .استفاده گردید 
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 در پ وهش مورداستفادهی هاشاخص. 2جدول شماره 

 (1400منبع: )مطالعات نگارندگان،

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دل مفهومی پژوهش. م1شکل شماره
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 مقاوم

ی باز
ضاها

ت ف
ضعی
 و

ی
ی مراکزاورژانس

 دسترس

ی سبز
ضاها

 ف

ت معابر
 کیفی

ت
 اینترن

ت ابنیه
ت وقدم

 کیفی

ی
 بسترنهاد

  

ی
  نهاد

 رواب

ی
 عملكردنهاد

 شاخص
 
 منبع

(1390رفعیان ودیگران) * * * *  * * * * * * * * * * * * *  * * * *  

رفعیان  * * * *   * * * * *  * * * * * *  *  * *
(1389وهمكاران)  

بهتاش     *  *    * *  * *  * * * *   * *
(1392وهمكاران)  

(1392رضایی) * * *         *  * * *         

داداش  * * * *  *     *  *    *     * 
(1394پور،عادلی)  

رضایی  * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * *
(4139وهمكاران)  

(1395معظمی،رحیمی) * * *   *  *  * *   * *    * *  *   

زنگنه و  * * * *   * * *  * *   * *     * * *
(1396همكاران)  

رضویان  * * *    * * * * *  * * * * * *  * * * *
(1396وهمكاران)  

 جمع 8 8 8 6 0 5 5 6 5 6 8 4 5 6 7 7 7 6 4 5 4 9 7
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 مورد مطالعه ۀمحدود

 و درجه 30 و شرقی طول دقیقه 09 و درجه 57 تا دقیقه 58 و درجه 56 بین کرمان شهرستان و استان مرکز کرمان، شهر

 متعددی هایگسل.است شده واقع دریا سطح از متری 1755 ارتفاع در شمالی، ضعر دقیقه 19 و درجه 30 تا دقیقه 14

 همین از تعدادی اند دهش باع  کرمان شهر در را متعددی هایزلزله تاکنون که قرارگرفته کرمان شهر محدوده در

 بافت(. 32: 1389همكاران، و زاده حسن). (2جدول) بشوند ریشتر 7 از ترقوی هاییزلزله بروز  موجب توانندمی هاگسل

 در نفر 94 معادل میتراک نفر 51087جمعیت و مساحت هكتار 483 با کرمان شهرداری1 منطقه در واقع کرمان تاریخی

 را مسكونی واحد15057حدود محدوده این بناهای مجموعه از(. 1400ایران، آمار مرکز)است آورده وجود به را هكتار

 ازارب منطقه این در دارد ارقر شهر اصلی تجاری منطقه و بازار کهن، بافت مرکزی خشب در(. منبع همان) شودمی شامل

 و غضنفرپور) است رشدهمستق شهر دیگر عملكردهای از بسیاری تجاری، مراکز بر عالوه اطراف هایخیابان و اصلی

 بین تغییر مختصر اب حاضر حال در که حصار داخل فضاهای یعنی شهر، قسمت ترینقدیمی(. 45:1391علیمرادی،

. شودمی شناخته شهر هنک بافت عنوان با شودمی مطهری و مدرس لن، دار شهدای حامد، ابو قرنی، هایخیابان

 بستبن نقاط به اکثراً که یكیبار و تنگ هایکوچه دلیل به بافت ناپذیری نفوذ از حاکی محدوده کالبدی هایویژگی

 ملی نهکتابخا سبز فضای وجود بافت یغرب حاشیه در اما باشدمی کاربری این قدفا بافت مرکز سبز فضای ازنظر. رسندمی

 در ماا است کاربری این قدفا بافت محدوده اورژانسی و درمانی مراکز ازنظر. است بهترکرده را وضعیت ملی باغ پارك و

 فاقد بافت کل تنهانه که گفت توانمی نشانیآتش پایگاه ازنظر و. دارند وجود باهنر و ارتش هایبیمارستان غربی حاشیه

 (.1400نگارندگان، مشاهدات)ندارد وجود کاربری این کیلومتری 8 شعاع تا و محدوده این اطراف در بلكه است پایگاه این

 

 مطالعه نقشه محدوده مورد. 2شمارهشکل 

 (1400نگارندگان، :)ترسیممنبع:  
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 رمانموجود در اطراف شهر ک یهاگسل. 3شماره جدول

 ردی  نام گسل (Kmشهر) مرکز فاصله از (Msبزرگی) (Kmطول گسل)

 1 نگی آبادز-کرمان شهر زیر در 6/6 30

 2 شمال کرمان 5 7/6 26

 3 اختیارآباد 16 7 45

 4 ماهان 16 7 43

 5 الزمانصاحب 1 3/6 11

 6 8کوهبنان 14 9/6 33

 7 ینگانک-ده باال 15 5/6 16

 (38:1389بع: )حسن زاده و همکاران،من                  

 

 هابحث و یافته

با عنایت به اینكه طی  مورد  شده است. وای استفاده ن نمونهتTآوری از آزمون های تاببرای بررسی وضعیت شاخص

ویه رو ، گ ( فرض گردیده است. از این3باشد بنابراین، مقدار ارزش عددی )مقیاسی می 5این پژوهش لیكرت  استفاده در

یی که و گویه ها یا فرصت تلقی گردیده ت وعنوان نقاط قو دست آورند، به هایی که میانگینی باالی ارزش عددی به

نگر گویه ( بیا3جدول)شوند. عنوان نقاط ضع  و یا تهدید تلقی میمیانگینی کمتر از مقدار ارزش عددی کسب کنند به 

شده برای گویه تدوین 11گردد از که مشاهده می طورباشد همانان میآوری در بافت تاریخی کرمهای بعد اجتماعی تاب

، عی، امنیتکت اجتماشناخت ساکنان از چگونگی رخداد سوانح طبیعی، مشار گویه شامل میزان آگاهی و 7این شاخص 

 در شرکت له،سب هنگام زلزمحدوده بافت، مهارت الزم برای عملكرد منا نهادهای مدیریت بحران در ها ووجودگروه

ها داری آناند و سطح معنیدست آورده ( به3یریت بحران میانگینی کمتر از مقدار ارزش عددی )های آموزشی مددوره

آورده  SOWTعنوان نقاط ضع  در ماتریس درصد موردقبول است بنابراین، به 95بوده است که با احتمال   000/0

 بستگی به محی ،د اجتماعی، دلهمكاری بین همسایگان، اعتمامقابل نقاط ضع  گویه های حس  شوند. اما درمی

داری سطح معنی اند وسب کرده(ک3مقدار ارزش عددی) آگاهی از مقاومت منزل مسكونی در برابر زلزله میانگینی باالتر از

 آورده SOWTعنوان نقاط قوت در ماتریس درصد مورد پذیرش است بنابراین، به95بوده است که با احتمال  000/0

 شوند.می

شود تمام طور که مشاهده میآوری اقتصادی دربافت تاریخی کرمان است. همان( بیانگر وضعیت گویه های تاب3جدول)

آمده برای گویه دست ای که مقدار میانگین بهگونهشده برای این شاخص در وضعیت نامطلوب هستند بهگویه تدوین5

نكی برای نوسازی مسكن، میزان اموال خارج از محدوده خطر )زمین، مسكن(، میزان های استفاده از اعتبارات مالی و با

سطح  بوده که در 000/0ها داری آنسطح معنی ( بوده است و3های شغلی کمتر از مقدار ارزش عددی)مهارت در رشته

باشد که می 20/3برابر زلزله پذیر در درصد مورد قبول است. همچنین، مقدار میانگین برای گویه اموال آسیب 95احتمال 

درصد مورد قبول است این نتای  به  95بوده که با احتمال  000/0داری آنسطح معنی مقدار ارزش عددی باالتر بوده و از

پذیری اقتصادی ساکنان بافت تاریخی کرمان در برابر زلزله است از این رو تمام گویه های دست آمده حاکی از آسیب

شوند و در آخر باید دوین میت SOWTهای ماتریس قسمت ضع  ن نقاط ضع  تلقی گردیده و درعنوا به 3باالی 

داری آن از مقدار پذیرفته های اجتماعی و درمانی نیز به دلیل باالتر بودن سطح معنیاضافه گردد گویه استفاده از بیمه
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طور کلی باید گفت وضعیت اقتصادی بافت داری در نظر پاسخگویان مشاهده نشده است. به (تفاوت معنی05/0شده )

های مرکزی شهرهای ایران قابل اکثر بافت باشد این مسئله درتاریخی کرمان گویای ضع  بنیه مالی ساکنان آن می

فرسودگی کالبدی، ساکنان با توان مالی باال اقدام  های شهری در این مراکز وزیرساخت رؤیت است که به دلیل ضع  در

 شوند.خانوارهایی که پایگاه اقتصادی پایین دارند در این محدوده ساکن می رده وبه مهاجرت ک

همچنین،  نهادها و آوری شهری بعد نهادی آن است که درواقع به بررسی رواب  بین مردم وترین ابعاد تابمهم یكی از

 این پژوهش نیز به رو درره دارد. از این ها برای رویارویی با شرای  بحرانی اشاپذیری آنمیزان آمادگی نهادها و مسئولیت

مقدار میانگین  شود( مشاهده می3جدول) که در طورشده است. همانبررسی وضعیت آن در بافت تاریخی کرمان پرداخته 

بوده  000/0ها داری آنباشد و سطح معنیشده در این بعد کمتر از مقدار ارزش عددی میبرای تمام گویه های تدوین 

ن بعد  ترین نقاط ضع  ایمهم توان ازدرصد مورد تائید است. درواقع با توجه به نظرات پاسخگویان می 95احتمال  که با

 وورای شهر شنشانی در منطقه، عدم مشارکت مردم با نهادهای به عدم وجود نهادهای مدیریت بحران همچون آتش

 م مسئولیتسئول، عدهای مین رفتن اعتماد مردم به نهادشهرداری، فقدان نهادهای تسهیل گر برای نوسازی مسكن، از ب

افت فرسوده در ب برای نوسازی مساکن هارف سازمانطهایی مالی از نبود مشوق پذیری نهادها در مواقع اضطراری و

 شوند.تدوین می  SOWTماتریس آوری نهادی درعنوان نقاط ضع  تاباشاره کرد. بنابراین، موارد فوق به

های حاصل این پژوهش نیز داده گیرد. درسی قرار میآوری مورد بررترین ابعاد تابعنوان یكی از مهمی نیز به بعد کالبد

های وجود  برای گویه  آمدهدست ه شود میانگین بطور که مشاهده می( آمده است. همان3جدول ) برای این بعد در

ی به زان دسترسیزان مقاومت و کیفیت مساکن، میمومی، مها، میزان استحكام خدمات عشریان های اصلی و زیرساخت

ار ارزش متر از مقدکمنطقه  معابر در نشانی، میزان کیفیت کوچه ومراکز بهداشتی، میزان دسترسی به آتش بیمارستان و

عنوان شده است. از این رو به درصد پذیرفته  95سطح اطمینان  بوده که در000/0ها داری آنسطح معنی بوده است و

شود که بافت تاریخی کرمان نیز همانند شود. بنابراین، مشاهده میدر نظر گرفته می SOWTنقاط ضع  در ماتریس

ها و نارسایی ضع  مواجه است. این ضع  مبود وکشدت ازنظر کالبدی با رهای کشور به های مرکزی در شهاکثر بافت

های مناسب ها همچون فقدان شریانآن برند ، برخی ازیمزلزله باال  پذیری منطقه را در برابرعالوه بر اینكه شدت آسیب

دین نقطه قاط ضع  بعد کالبدی چنمقابل ن کنند. اما دریت بحران را نیز با مشكل مواجه میها عملیات مدیرزیرساخت

یزان ممل شامل اها از مقدار ارزش عددی بیشتر بوده است این عوقوت در محدوده بافت وجود دارد که میانگین آن

عنوان نقاط قوت بعد کالبدی منظور باشند که بههای مسكونی میساختمان فضاهای باز در دسترسی به اینترنت، وجود

داری آن نیدن سطح معبو ترخواهند شد همچنین، باید اضافه گردد که گویه میزان دسترسی به فضاهای سبز به دلیل باال

ابی توس  ارزیست و اکثریت وضعیت را مانظر پاسخگویان مشاهده نشده  داری درشده تفاوت معنیاز مقدار پذیرفته

 اند.کرده
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 تاریخی شهر کرمان یافتآوری درتا  یهابرای بررسی وضعیت شاخص یانمونهT. آزمون 4جدول شماره 

سطح  میانگین گویه شاخص 
 داریمعنی

انحراف  Tمقدار 
 استاندارد

انحراف 
 معیار

ی
اجتماع

 

 03/0 73/0 -35/3 001/0 87/2 زان آگاهی ساکنان از نحوه رخداد حوادث طبیعی)زلزله(می

 04/0 78/0 013/3 003/0 12/3 میزان همكاری با همسایگان

 05/0 06/1 36/2 018/0 11/3 های خودمیزان اعتماد به همسایه

نهاد مرتب  با های مردمهای اجتماعی و سازمانوضعیت وجود شبكه
 یت بحران در منطقهمدیر

27/2 000/0 151/18- 77/0 04/0 

 04/0 78/0 -157/11 000/0 55/2 میزان مشارکت شهروندان در انجام امورات عمومی محله

 04/0 80/0 -377/16 000/0 32/2 وضعیت امنیت اجتماعی و فرهنگی در زمان وقوع حوادث

 05/0 009/1 -542/14 000/0 23/2 اتی امداد و نجهای آموزشی آمادگمیزان مشارکت شهروندان در کارگاه

 51/0 99/0 676/19 000/0 4 میزان دلبستگی به محی  زندگی

 03/0 76/0 -158/2 032/0 91/2 میزان آگاهی از رفتار مناسب در هنگام وقوع زلزله

 04/0 87/0 705/2 007/0 12/3 میزان آگاهی از مقاومت منزل مسكونی در برابر زلزله شدید

 04/0 90/0 -90/30 000/0 55/1 های آموزشی در مقابل زلزلهمیزان شرکت در دوره

ی
صاد
اقت

 

 وسازینرای میزان استفاده از اعتبارات مالی و بانكی و نهادهای دیگر ب
 مسكن خود

71/1 000/0 57/26- 93/0 48/0 

 ج ازخار میزان اموال شما )ساختمان ،زمین( جهت کاهش خسارت زلزله که
 شهر قرار دارد

06/2 000/0 99/15- 13/1 05/0 

 06/0 27/1 -53/3 000/0 76/2 های دیگر غیر از شغل خودها و رشتهمیزان مهارت در زمینه

 06/0 11/1 22/0 820/0 01/3 درمانی های اجتماعی ومیزان استفاده از بیمه

 54/0 05/1 79/3 000/0 20/3 پذیر در برابر زلزلهمیزان اموال )مغازه ،مسكن( آسیب

ی
نهاد

 

 04/0 88/0 -85/9 000/0 54/2 میزان آگاهی از وجود نهادهای در ارتباط با مدیریت بحران

 04/0 85/0 -82/18 000/0 29/2 های داوطلب برای امدادرسانی در محلهمیزان وجود گروه

 03/0 60/0 -77/49 000/0 41/1 های شورای محلهگیریمیزان مشارکت در تصمیم

 04/0 87/0 -54/24 000/0 87/1 هادهانهای مالیاتی از طرف میزان وجود مشوق

های ناشی ها و نهادهای مسئول در کاهش آسیبمیزان موفقیت عملكردی سازمان
 از حوادث غیرمترقبه

12/2 000/0 34/18- 91/0 04/0 

 05/0 03/1 -65/13 000/0 26/2 مسكن مقاوموساز ها و نهادهای حامی مربوطه برای ساختمیزان وجود سازمان

 04/0 89/0 -16/19 000/0 11/2 بحرانیعواقها و نهادهای خدماتی به نیازهای شهروندان در ممیزان رسیدگی سازمان

 04/0 79/0 -84/18 000/0 98/1 میزان رواب  ساکنان با نهادهای محلی )شورای شهر،شهرداری(

ارس و رابر زلزله در مدبی واکنش مناسب و سریع در های الزم برامیزان آموزش
 سایر نهادها به مردم

55/2 000/0 85/10 79/0 04/0 

 04/0 95/0 -30/20 000/0 02/2 پذیری نهادهای دولتی در مواقع بحرانیمیزان مسئولیت

ی
کالبد

 

 04/0 82/0 -68/14 000/0 36/2 هاها و زیرساختهای اصلی و جادهمیزان شریان

 04/0 86/0 780/0 43/0 03/3 میزان دسترسی شما به پارك و فضای سبز

 03/0 66/0 -50/11 000/0 60/2 میزان استحكام خدمات عمومی)مدرسه،خانه بهداشت....(

 03/0 75/0 -73/2 007/0 89/2 میزان مقاومت و کیفیت مسكن شما

 04/0 81/0 -11/12 000/0 47/2 میزان دسترسی به بیمارستان و مراکز بهداشتی

 04/0 92/0 -02/13 000/0 37/2 نشانیمیزان دسترسی به آتش

 04/0 92/0 -06/20 000/0 03/2 میزان دسترسی به نهادهای امدادرسان )مراکز مدیریت بحران(

 05/0 03/1 23/10 000/0 55/3 میزان دسترسی به اینترنت

 04/0 89/0 62/6 000/0 30/3 میزان فضای باز در ساختمان محل سكونت

 04/0 77/0 -32/6 000/0 74/2 میزان کیفیت کوچه و معابر محله

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
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 آزمون فریدمن

شده است. میانگین  فادهآوری در بافت تاریخی کرمان از آزمون فریدمن استتاب ابعادوضعیت  یبندمرحله برای رتبه یندر ا

با  و شاخص کالبدی 1/3نگین رتبه نشان داد که شاخص اجتماعی با میا 000/0 دارییسطح معنآمده با  دست به یهارتبه

به ترتیب رتبه اول تا  44/1و شاخص نهادی با میانگین رتبه 51/2و شاخص اقتصادی با میانگین رتبه  59/2میانگین رتبه 

 ن وجود حساط قوت همچووجود برخی نق نسبی شاخص اجتماعی به دلیل طوربهبنابراین، چهارم را به دست آوردند. 

د نقاط دلیل وجو لبدی نیز بهی بین ساکنان وضعیت نسبتاً بهتری دارد. همچنین، شاخص کاو همكاری و اعتماد بستگدل

 وی اقتصادی هاخصشاقوتی همچون وجود فضاهای باز در منطقه و دسترسی به شبكه اینترنت وضعیت بهتری نسبت به 

 .اندداشتهنهادی 

 

 
 آوری در بافت تاریخی شهر کرمانتا  یهاشاخص یبندنمودار فریدمن رتبه. 4شماره شکل  

 (منبع: )ترسیم: نگارندگان

 

 SWOTتحلیل

یخی کرمان بافت تار یآورموجود تاب یتآمده از وضعدستمرحله از پژوهش با توجه به اطالعات به یندر ا

 SWOT تحلیل. دگردی نقاط قوت و ضع  و فرصت و تهدید در آن لیست ینترو مهم شدهیل تشك SWOTماتریس

   هافرصت (Threats) عنوان تهدیدات چهار عوامل محی  داخلى و خارجى تحتبرای ارزشیابی  یافتهین روش ساخت

(Opportunities)  اط قوتنق Strengths))  و نقاط ضع(Weaknesses)  بدین هاستراتژیاست تدوین هدف با .

)جدول  SWOTفرصت، تهدید در بافت تاریخی کرمان ستون اول ماتریس ترتیب پس از استخراج نقاط قوت، ضع ،

موقعیت  وامل داخلی و خارجی، بر اساس. در ستون دوم به هرین از عشودیها اختصاص داده م(، به آن4شماره

 ترین توس  کارشناسان و متخصصین داده ( پراهمیت1ترین تا )اهمیت( بی0ها در سیستم، وزنی از )استراتژیكی فعلی آن

طریق رابطه  ها برابر با عدد ین باشد. ضریب نرمال شده عوامل ازها نرمال گردیده تا جمع آنشده است. سپس این وزن

 آید:زیر به دست می
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ده( از شبرابر است با ضریب )نرمال  dniها، و اببرابر است با فراوانی انتخ diبرابر است با تعداد موارد،  nکه در آن 

ای بین شوند رتبهیت میدر ستون سوم ماتریس، به هرین از عوامل که موجب موفق(. 1392 حسینی و همكاران،) iگروه 

ز اهمیت گیرد توجه به این نكته بسیار حائشود نمره عددی است که برحسب اهمیت عامل به آن تعلق میداده می 4تا 1

اکم بر حهای بر اساس وضع موجود بافت و محی  های ارزیابی عوامل درونی و بیرونی، نمرهست که در تهیه ماتریسا

ایی هر ه امتیاز نهتبیین شود برای محاسب دبررسی رین از عوامل در بافت مورها بر اساس درجه اهمیت هآن، و ضریب

 .شوداده میل استفضرب ضریب هر عامل در رتبه آن عامعامل از حاصل

 

 (IFE)آوری بافت تاریخی کرمان)قوت، ضعف(تا  ماتریس عوامل داخلی. 5شمارهجدول 

ت
ط قو

نقا
 

 امتیاز نمره ضریب ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ردی 

S1 02/0 تهیه و تدوین طرح بهسازی و نوسازی بافت تاریخی 3 06/0 

S2 ) به  کمن جذب گردشگر و ینهدرزمظرفیت باالی منطقه )وجود بافت باارزش تاریخی
 توسعه اقتصاد محلی

03/0 4 12/0 

S3 02/0 وجود میزان چشمگیر جمعیت با سطح سواد دانشگاهی 3 06/0 

S4 01/0 تعداد کم خانوارهایی که افراد معلول دارند 3 03/0 

S5 02/0 وجود حس همكاری میان همسایگان 3 06/0 

S6 03/0 نوجود حس اعتماد میان همسایگا 3 09/0 

S7 02/0 به محله در میان ساکنان یبستگوجود حس دل 3 06/0 

S8 03/0 آگاهی افراد از میزان مقاومت مسكن خود در برابر زلزله 3 09/0 

S9 02/0 شاغل بودن سهم چشمگیری از ساکنین بافت 4 08/0 

S10 02/0 میزان مالكیت باال در بین ساکنان بافت تاریخی 4 08/0 

S11 02/0 وجود درصد قابل قبولی از ساکنان که بیمه هستند 3 06/0 

S12 03/0 ارتفاع کم و نسبتاً یكسان بناهای بافت تاریخی 4 12/0 

S13 03/0 جایگاه و نقش اقتصادی منطقه در شهر به دلیل قرارگیری بازار 3 09/0 

S14 03/0 وجود مقادیر چشمگیری بناهای نوسازی شده در بافت 4 12/0 

S15 03/0 وجود فضاهای خالی و باز فراوان در منطقه 4 12/0 

S16 02/0 های محل سكونتوجود فضاهای باز در ساختمان 4 08/0 

S17 اع  جذببنظیر فرهنگی در بافت تاریخی منطقه که فراوانی ابنیه و آثار ارزشمند بی 
 شودگذاری جهت نوسازی محله میسرمایه

03/0 4 12/0 

ف
ضع
ط 
نقا

 

W1 01/0 روند روبه کاهش جمعیت به دلیل پدیده مهاجرت از بافت تاریخی 1 01/0 

W2 01/0 پایین بودن سطح تحصیالت منطقه نسبت به شهر 1 01/0 

W3 02/0 های مدیریت بحرانعدم استقبال ساکنان  از کالس 2 04/0 

W4 01/0 متفاوت در محدوده بافت یهاو گروه هایتوجود اقل 1 01/0 

W5 02/0 فقدان آگاهی ساکنان از مخاطرات طبیعی 1 02/0 

W6 03/0 نهاد مرتب  با مدیریت بحرانهای مردمهای اجتماعی سازمانفقدان شبكه 2 06/0 

W7 02/0 عدم مشارکت شهروندان در امورات عمومی محله 2 04/0 

W8 03/0 یحدوده بافت تاریخافزایش تعداد واحدهای مسكونی متروکه و مخروبه در م 1 03/0 

W10 03/0 فقدان آگاهی از رفتار مناسب در هنگام وقوع زلزله در بین ساکنان 2 06/0 

W11 02/0 لزلهزهای آموزشی در مقابل فقدان شرکت در دوره 2 04/0 
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W12 02/0 گسترش میزان بیكاری در بین ساکنان 1 02/0 

W13 02/0 رات مالی و بانكی برای نوسازی مسكن خودعدم استفاده ساکنان از اعتبا 1 02/0 

W14 02/0 شغلی چندگانه در بین ساکنان منطقه یهافقدان مهارت 1 02/0 

W15 03/0 بودن نسبت باالیی از اموال ساکنان در برابر زلزله پذیرییبآس 2 06/0 

W16 03/0 در منطقه یداوطلب برای امدادرسان یهافقدان گروه 2 06/0 

W17 03/0 فقدان اعتماد میان مردم و نهادهای مدیریت شهری 1 03/0 

W18 03/0 عدم برگزاری مانورهای آموزشی برای زمان بحران 1 03/0 

W19 03/0 تی در مواقع بحرانیناپذیری نهادهای دولمسئولیت 1 03/0 

W20 03/0 ها در منطقهنامناسب بودن شبكه ارتباطی و شریان 2 06/0 

W21 03/0 قهویژه در مرکز منطوساز بهدوام در ساختاستفاده از مصالح کم 2 06/0 

W22 03/0 های مرکزی بافتدور از دسترس بودن مراکز درمانی برای بخش 2 06/0 

W23 03/0 نشانیفقدان دسترسی به مراکز مدیریت بحران مثل آتش 2 06/0 

W24 03/0 در برابر زلزلههای عمومی استحكام پایین ساختمان 1 03/0 

W25 02/0 های از بافت به دلیل کیفیت پایین معابرنفوذناپذیری قسمت 2 04/0 

W26 02/0 های ناسازگار در منطقه )کارگاهی ،انباری و...(وجود کاربری 1 02/0 

 36/2  1 جمع کل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  

 (1400)محاسبات نگارندگان،منبع: 

 (EFE)آوری بافت تاریخی شهر کرمانماتریس عوامل خارجی)فرصت، تهدید( تا . 6شماره جدول

ت
ص
نقاط فر

 

 امتیاز نمره ضریب ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ردی 

O1 05/0 های خودجوش امداد نجاتامكان تشكیل دادن گروه  4 20/0 

O2 وده در محد در برابر بحران ها و مانورهای آمادگیامكان درخواست برای برگزاری رزمایش
 بافت تاریخی

04/0  4 16/0 

O3 04/0 امكان جذب جمعیت از سایر محالت با بهبود تجدید حیات مساکن فرسوده  3 12/0 

O4 04/0 قرارگیری بافت در مرکز شهر و نقش آن در ساختار فضایی  3 12/0 

O5 05/0 فتاقتصادی  افراد منطقه برای ساماندهی با کارگیری توانبه  3 15/0 

O6 05/0 تباریدهی بافت از طریق اعطای تسهیالت مالی و اعامكان مشارکت مالكین در سامان  3 15/0 

O7  امكان استفاده از همبستگی ساکنان برای تشكیلNgoیردولتی در ها و سایر نهادهای غ
 ریزی منطقهمدیریت و برنامه

05/0  4 20/0 

O8 05/0 ت به دلیل قرارگیری بازار در این منطقهجایگاه و نقش اقتصادی باف  3 15/0 

O9 04/0 تاریخی ر بافتازگاامكان توسعه میان افزا در فضاهای خالی،واحدهای متروکه ،مخروبه و ناس  3 12/0 

O10 05/0 نشانی(های امداد و نجات )آتشوجود فضاهای خالی و اختصاص آن به پایگاه  4 20/0 

O11 04/0 رضایی شهها در سازمان فیدار بافت قدیمی منطقه از طریق نقش دهی آنامكان احیای پا  3 12/0 

O12 05/0 نبود تأسیسات و تجهیزات خطرزا در مواقع بحرانی در بافت  3 15/0 

O13 04/0 های بالقوه منطقهها و عملكردهای بر مبنای قابلیتبخشی به فعالیتامكان تنوع  3 12/0 

نقاط تهدید
 

    تهدید نقاط 

T1 05/0 گر در منطقهادهای مداخلههای نوسازی نهعدم تحقق سیاست  1 05/0 

T2 05/0 های کالن و روشن در عرصه مدیریت بحران در منطقهفقدان سیاست  1 05/0 

T3 مردگی دیده پژهای اقتصادی و اجتماعی باال از بافت و شكل گیر پمهاجرت اقشار با پایگاه
 شهری در منطقه

04/0  1 04/0 

T4 07/0 خیز در نزدیكی منطقههای زلزلهوجود گسل  2 14/0 

T5 انین ودن قویر بکاهش انگیزه نوسازی واحدهای مسكونی در بین مالكین به دلیل دست و پاگ
 بر بودن مراحل اداریو زمان

06/0  2 12/0 

T6 05/0 بهاز حوادث غیرمترق های ناشیها و نهادهای مسئول در کاهش آسیبناموفق بودن سازمان  1 05/0 

T7 ن بافت رده شدسپ  توسعه اسپرال شهر کرمان و عدم توجه به توسعه میان افزا و به فراموشی
 نظیر منطقههای بیتاریخی و پتانسیل

04/0  2 08/0 



 1401 بهار ،72 شمارۀ ،20 دورۀ جغرافیا، نامهفصل                                                                                                       52

  

 منبع: )یافته های نگارندگان(

 

 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

ای نانچه در محدودهها چ xاز نهایی عوامل داخلی بر روی محور جمع امتی های اجراییها و اولویتدر ماتریس استراتژی

ارگیری سیستم در وضعیت نشان از قر 99/2تا 2دهنده ضع  سیستم داخلی است امتیازهای  گیرد نشان قرار 99/1تا 1از 

وی ریی عوامل خارجی بر به همین شیوه جمع امتیاز نها بیانگر قوت سیستم است 4تا 3و باالخره امتیاز  استمتوس  

سیستم در وضع متوس   این واقعیت است کهبیانگر  99/2تا2بیانگر ضع  سیستم، امتیازهای  99/1تا1ها از  yمحور 

. در (313:1396یا و موسوی،نحكمت بیانگر قرار گرفتن سیستم در وضعیت عالی است) 4تا3قرارگرفته و نهایتاً امتیازهای 

نمره ماتریس عوامل  واست  36/2آمده از ماتریس عوامل داخلی بافت تاریخی کرمان  دست این پژوهش نمره نهایی به

از نقاط نتوانسته  یآورظر تابکه بافت تاریخی کرمان ازن نمایان استبا توجه به این اعداد است.  53/2ا رابر بخارجی ب

نتوانسته  ،کند. همچنین خود تالش هایها و موقعیتفرصت از تفادهو یا در اس انجام دهدرا الزم  هایبرداری بهرهقوت 

ین وضعیت از ا ارددیانی قرار مبافت در وضعیت  ،. بنابراینشودیو یا تهدید آن ماز عواملی دوری گزیندکه موجب ضع  

 . شودیبازنگری و یا انطباقی یاد م هاییتحت عنوان استراتژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بافت تاریخی کرمان. 4شمارهشکل 

 تدوین استرات ی

ردیم باید ه دست آوبونی( که از نقاط قوت و ضع  )درونی( فرصت و تهدید )بیر در این مرحله با استفاده از شناختی

 باشند:کنیم این استراتژی چهار نوع میآوری بافت تاریخی کرمان استخراجهای ممكن را برای تاباستراتژی

بقا نامیدکاهش توان آن را راهبرد حداقل که می-هدف کلی راهبرد تدافعی یا حداقل (:wtراهبردهای تدافعی )-1 

 سازی تهدیدهاست.های سیستم برای کاستن و خنثیضع 

T8 وها و نهادهای رسمی با بخش خصوصی درزمینه نوسازی همكاری ضعی  بین سازمان 
 بهسازی منطقه

40/0  1 04/0 

 53/2  1 جمع کل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 
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ها ا با کاستن از ضع حداکثر تالش دارد ت–(: راهبرد انطباقی یا راهبرد حداقل woاقی )راهبرد بازنگری یا انطب-2

 های موجود ببرد.بتواند حداکثر از فرصت

های بخشی بر نقاط قوت درونی و تهدیدحداقل در تنوع–حداکثر ن راهبرد مبتنی بر (: ایst) راهبرد اقتضایی یا تنوع-3

 شود.ین میهای سیستم برای مقابله به تهدیدات تدوبیرونی متمرکزشده است و بر پایه بهره گرفتن از قوت

های حداکثر نقاط قوت درونی و فرصت–بردها تمرکز بر حداکثر (: در این راهsoتهاجمی)–راهبردهای رقابتی -4

 (.313:1396حكمت نیا و موسوی،) ی استوار استبیرون

 های استخراج شدهیاسترات . 7شماره جدول 

 
 

 نقاط ضع  نقاط قوت

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,

S13,S14,S15,S16,S17 

W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,W10,W11,W1

2,W13,W14,W15,W16,W17,W18,W19,W20,W21,W

22,W23,W24,W25,W26 
 woهای استراتژی soهای استراتژی فرصت

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

O7 

O8 

O9 

O10 
O11 

O12 

O13 

So1بافـت   یو گردشگر فرهنگی–های باالی تاریخی : ظرفیت
ـ    تواندیتاریخی کرمان م ی و بـاال  در جهت پویـایی اقتصـاد محل
نفس ساکنان جهت مشارکت در سـاماندهی بافـت   رفتن اعتمادبه
 (s1,s2,o5,o6) .بكار گرفته شود

So2ی دلبستگی ساکنان بافت تـاریخ  : حس همكاری ، اعتماد،و
هـا و  ngoبه محی  زندگیشان را مـی تـوان در جهـت تشـكیل     

نهادهــای مردمــی خودجــوش امــداد و نجــات بكارگرفــت.      
(s5,s6,s7,o1,o2,o7) 

So3:  متمایل کردن مالكین واحدهای مسكونی فرسوده بافت از
الی و اعتبـاری وهـم چنـین جـذب     طریق اعطـای تسـهیالت مـ   

ســرمایه بخــش خصوصــی بــرای بهســازی و نوســازی مســاکن 
شود و هم فرسوده که هم موجب گردش سرمایه و سودآوری می

امكــان جــذب جمعیــت را بــه منطقــه فــراهم کــرده و از پدیــده 
 ,s9, s10, o3کنـد ) پژمردگی و زوال در منطقه جلوگیری می

o5, o6) 

Wo1: هــای مــدیریت بحران،شــناخت رایگــان و کارگــاههــای برگــزاری دوره
ای در شرای  اضـطراری و تشـویق سـاکنان بـرای     مخاطرات طبیعی،رفتار حرفه

دیده برای تشكیل گیری از افراد آموزشهای آموزشی و بهرهشرکت در این دوره
 ,w3های خودجوش امداد و نجات و نهادهای مردمی مـدیریت بحـران )  گروه

w5, w6, w7, w10, w16, o1, o2) 
Wo2: های مدیریت تالش در جهت بازیابی حس اعتماد میان مردم و سازمان
عنوان کاتالیزوری در جهـت افـزایش مشـارکت مـردم در بهسـازی و      شهری به

 (w7, w13, w17, o5, o6, o11نوسازی بافت )
Wo3: هـای مـرتب  بـا مـدیریت بحـران      یابی و ایجـاد مراکـز و پایگـاه   مكان

ســایت هــای اســكان ژانســی ونشــانی ،مراکــز اوراحمــر،آتشهمچــون ،هــالل 
هـای  موقـع بـه مكـان   دهی بـه در فضاهای خالی بافت برای سرویساضطراری 
رسـانی  هـای خـدمات  خصوص نواحی مرکزی بافت که با پایگـاه پذیرتر بهآسیب

 (w22, w23, o10, o12) امداد و نجات فاصله بیشتری دارند.
Wo4: شرای  بحرانی،جهت آمادگی سـاکنان   یایش هابرگزاری مانورها و رزم

 ,o1،نهادها وآنالیز نقاط قوت و ضع  سیستم مدیریت بحران در بافت تاریخی)

o2. o7, w3, w6, w10, w11, w18) 
Wo5:     استفاده از توان باالی بافت تاریخی وبازارکرمان جهـت ایجـاد اشـتغال

 ,o5, o8, o13, w12) برای افراد بیكار موجود در محدوده بافـت تـاریخی  

w14) 
Wo6 :      توجه به توسعه میان افـزا دربرنامـه هـای توسـعه شـهرکرمان، جهـت 
 ,w8) تاریخی بافت محدوده مخصوصا میانی فرسوده مراکز نوسازی و بهسازی

w26, o9, o10) 

 wtهای استراتژی stهای استراتژی تهدید

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

St1:  بهسازی و نوسازی منطقـه و تسـریع   به مرحله اجرا گذاشتن طرح
توجه به توسعه میان افـزا و   ،در روند ساماندهی کالبدی بافت و همچنین

استفاده از اراضی مخروبـه و رهاشـده بافـت تـاریخی و هـدایت منطقـه       
 ,s1, s15, s16سوی پایداری جهت جذب ساکنان مهاجرت کرده .)به

t1, t2, t3, t7, t8) 
St2: دهای ها ،خدمات متناسب با کارکرت ،فعالیتبخشی به امكاناتنوع

ادی قتصروحیه ا بافت در زمان ساماندهی و نوسازی منطقه جهت تقویت
 (s2, s13, s15, s17, t3ساکنان منطقه )

St3ای برای عنوان پشتوانهکارگیری سرمایه اجتماعی ساکنان به: به
 ,t1, t3های ساماندهی و بهسازی و نوسازی بافت )اجرایی شدن طرح

t8, s5, s6, s7) 

Wt1: بخشـی بـرای بناهـای دارای    ها و راهكارهـای اسـتحكام  تدوین سیاست
 های برای جلب مشارکت مردم در نوسـازی ارزش میراث فرهنگی و تدوین الزام

 (t1, t2, t8, w13, w21واحدهای فرسوده بدون ارزش تاریخی )
Wt2: ویـژه خطـرات   ها بهنآگاه کردن ساکنان منطقه از خطرات تهدیدکننده آ

ها جهـت اسـتفاده از   های موجود در منطقه برای متقاعد کردن آنناشی از گسل
سـازی  تسهیالت بانكی و مشارکت با بخش خصوصی جهت نوسـازی و مقـاوم  

 (w3, w5, w7, w13, w21, t1, t2, t4, t8) مساکن خود
Wt3: د نوسازی حذف ویاتسهیل قوانین دست وپاگیر وبورکراسی اداری ازفرآین

 ,w7بافت تاریخی جهت تقویت انگیزه و مشـارکت سـاکنان در ایـن فرآینـد )    

w17, t2, t8, t9) 
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 (QSPMریزی راهبردی کمی )ماتریس برنامه

 یهاامگده است. شفاده در این بخش از پژوهش برای انتخاب جذاب ترین استراتژی از ماتریس برنامه ریزی کمی است

ضع ، فرصت و تهدید در ستون  نقاط قوت و -1از:  اند( به ترتیب عبارتQSPMکمی) یزیرتشكیل ماتریس برنامه

 ( واردEFEوIFE شده از جداولسپس در ستون دوم وزن هر عامل )برگرفتهشود ی( فهرست مQSPMراست )

 همان اجرا یا ردهای قابل(، راهبیببا در نظر گرفتن مرحله دوم فرموله کردن )مرحله تلفیق و ترک -2.شودیم

هر  شودته می( نوشQSPMآنهاست در ردی  باالی ماتریس ) بندییتکه هدف اولو WOراهبردهای ترکیبی 

و  یرارشناسان و متخصصین بر اساس میزان تأثک -3راهبرد شامل دو ستون، نمره جذابیت و جذابیت راهبرداست.

جذابیت  یکه به آن نمره دهندیم طه اختصاصرا به راهبرد مربو 4تا1بین  یانمرهی جذابیت هر عامل داخلی و خارج

شود و برای به دست آمدن حاسبه میبا ضرب وزن هر عامل در نمره جذابیت، جذابیت راهبرد م -4شود. گفته می

آمده از دستبردها بر اساس نمره بهراه -5شود. جذابیت کل هر راهبرد، اعداد ستون جذابیت هر راهبرد جمع می

 شوند.یم بندییتنمره اولو یناز بیشترین تا کمتر جذابیت کل راهبرد

 (WO)هایی(استرات QSPMکمی) یزیرماتریس برنامه. 8شمارهجدول 

Wo1 Wo2 Wo3 WO4 WO5 WO6 

امتیاز 

ت
 جذابی

امتیاز 

ت
 جذابی

امتیاز 

ت
 جذابی

امتیاز 

ت
 جذابی

امتیاز 

ت
 جذابی

امتیاز 

ت
 جذابی

25/4  95/4  04/5  48/4  83/4  73/5  

زرگی ماتریس فق  مجموع آن آمده استبه دلیل ب  

 (1400)محاسبات نگارندگان، منبع: 

 QSPMبا مدل آوری بافت تاریخی شهر کرمانراهبردهای تا  بندییتاولو. 9شمارهجدول 

 رتبه امتیاز راهبرد                                                                   ردی  

 محـدوده مخصوصـاً   میـانی  فرسوده مراکز نوسازی و بهسازی ، جهتشهر کرمانطرح های توسعه در افزا  توجه به توسعه میان 1
 تاریخی بافت

 اول 73/5

هـای اسـكان   یتی و سـا نشـانی ،مراکـز اورژانسـ   های مرتب  با مدیریت بحران همچون ،آتشیابی و ایجاد مراکز و پایگاهمكان 2
خصوص نواحی مرکزی بافت کـه بـا   پذیرتر بههای آسیبموقع به مكاندهی بهویسدر فضاهای خالی بافت برای سراضطراری 
 .رسانی امداد و نجات فاصله بیشتری دارندهای خدماتپایگاه

 دوم 04/5

عنوان کاتالیزوری در جهت افـزایش مشـارکت   های مدیریت شهری بهتالش در جهت بازیابی حس اعتماد میان مردم و سازمان 3
 ازی و نوسازی بافت  مردم در بهس

 سوم 95/4

دیریت بحران منقاط قوت و ضع  سیستم  یزی،جهت آمادگی ساکنان ،نهادها و آنالهای شرای  بحرانبرگزاری مانورها و رزمایش 4
 در بافت تاریخی

 چهارم 84/4

 پنجم 83/4 فت تاریخیمحدوده با جود درکرمان جهت ایجاد اشتغال برای افراد بیكار مو بازار استفاده از توان باالی بافت تاریخی و 5

ای در شرای  اضـطراری و تشـویق   های مدیریت بحران،شناخت مخاطرات طبیعی،رفتار حرفههای رایگان و کارگاهبرگزاری دوره 6
هـای خودجـوش امـداد و    دیده برای تشـكیل گـروه  گیری از افراد آموزشهای آموزشی و بهرهساکنان برای شرکت در این دوره

 جات و نهادهای مردمی مدیریت بحرانن

 ششم 25/4

 

 



 55                                                 ...                                     شهر. تاریخی بافت آوریتا  میزان ارزیابیپور احمد و حاتمی / 

 گیرینتیجه

 یـن  مطلـوب  وضـعیت  در. دهندمی تشكیل کالبدی و نهادی اقتصادی، اجتماعی، بعد چهار را شهری آوریتاب یشاکله

 اداره رکتیمشـا  شـكل  به دیریتیم و نهادی ازلحاظ که پایدار و پویا اقتصادی با توانمند محلی اجتماع دارای  آورتاب شهر

 آن از اینقطه هیچ در و کرده جلوه منسجم و یكدست صورت به گرفتهشكل شهری کالبدی فوق عوامل برآیند از و شده

 اهمیت باشد پذیرانعطاف زلزله ندهمان طبیعی سوانح مقابل در تواندمی راحتی به شهری چنین. شودنمی مشاهده پژمردگی

 کشور داخل در گرفت رتصو کشور خارج و داخل در فراوانی مطالعات که بود چنان شهرها آوریتاب وضعیت به دستیابی

 گرفـت  صورت هامحدوده ینا در مطالعات بیشتر هابافت این بودن پذیر آسیب و شهری فرسوده هایبافت ضع  دلیل به

 پـژوهش  خـاطر  همـین  بـه  اندهداشت راهبردی یجنبه کمتر و بودند موجود وضع شناسایی دنبال به مطالعات این اکثر اما

ـ  راهبردهـایی  ارائه دنبال به کرمان تاریخی بافت آوریتاب موجود وضعیت بررسی ضمن حاضر  آن وضـعیت  بهبـود  رایب

  اسـت  نامطلوبی وضعیت کرمان هرش تاریخی بافت در آوریتاب ابعاد موجود وضعیت که داد نشان نتای  است گرفتهانجام

 مـردم  مشارکت عدم ها،نهاد و مردم بین اعتماد فقدان منطقه، در بحران مدیریت نهادهای ودوج عدم دلیل به نهادی بعد

 عنـوان بـه  تـا  ردیـده گ موجـب  مسـكن  وسـاز سـاخت  بـا  مرتب  نهادهای کاریکم و شهرداری و شهر شورای نهادهای با

 صـورت  تـاریخی  بافـت  محدوده رد که اکولوژی سیر دلیل به نیز اقتصادی بعد باشد، منطقه در آوریتاب بعد ترینضعی 

 و کـرده  مهـاجرت  قـدیمی  بافـت  از زیرسـاختی  نارسـایی  دلیـل  به اقتصادی پایگاه با خانوارهای که شده موجب و گرفته

 سـكونت  بافت محدوده در افغانستان و پاکستان کشور از اتباعی حتی و شده جایگزین پایین اقتصادی پایگاه با خانوارهای

 مـالی  یبنیـه  ضع  شده انکرم تاریخی بافت ساکنان اقتصادی آوریتاب عدم باع  که عاملی ترینمهم بنابراین، گزیده

 زیرسـاختی  شبكه لحاظ از شدت به محدوده نوسازی و بهسازی طرح شدن اجرایی عدم دلیل به نیز کالبدی بعد. باشدمی

 دسترسـی  و سـت ا افـزایش  روبـه  بافـت  محدوده در مخروبه و متروکه مسكونی واحدهای شمار. است روبرو کاست کم با

 اجتمـاعی  بعـد  در. ستا روبرو مشكل با نجات و امداد عملیات انجام برای سانحه وقوع زمان در بحران مدیریت نهادهای

 نهادهـای  و هـا گروه فقدان لیلد به دارند شانزندگی محی  به ساکنان که بستگیدل و اعتماد همكاری، حس باوجود نیز

 و آگـاهی  عدم کلی صورت به و بحرانی، شرای  در امنیت فقدان ساکنان، مشارکت عدم تاریخی، بافت رد بحران مدیریت

 بافـت  کـه  شـده  وجبم شرای  این با برخورد برای الزم مهارت فقدان و طبیعی سوانح رخداد چگونگی از ساکنان شناخت

 کرمان شهر تاریخی بافت رد موجود وضع شناخت از بعد. باشد داشته پایینی اجتماعی آوریتاب توان کرمان شهر تاریخی

 اسـتخراج  ایبـر  و گردیـد  تـدوین  آن در تهدیـد  و فرصت ضع ، و قوت نقاط ترینمهم و شد تشكیل SWOTماتریس

 صورت هایوتحلیلتجزیه پس. گردیدند امتیازبندی کارشناسان و متخصصین توس  بافت وضعیت با متناسب راهبردهای

ـ  53/2 بـا  برابر خارجی عوامل ماتریس و 36/2 با برابر داخلی عوامل اتریسم امتیاز جمع گرفته  اسـتراتژین  موقعیـت  ودب

 کاسـتن  دنبـال  بـه  هـا ژیاسـترات  ایـن . است بوده انطباقی یا و بازنگری هایاستراتژی موقعیت کرمان شهر تاریخی بافت

 فادهاسـت  با انطباقی هایستراتژیا آخر مرحله در و. ببرند را استفاده نهایت موجود هایفرصت از بتوانند تا هستند هاضع 

 بافـت  آوریتاب انطباقی هاییاستراتژ بنابراین، گردد مشخص هاآن ترینجذاب تا گردیده بندیاولویت QSPMمدل از

 :است زیر شرح به کرمان تاریخی

  میـانی  فرسـوده  اکـز مر نوسـازی  و بهسـازی  جهـت  شـهرکرمان،  توسعه های درطرح افزا میان توسعه بر تاکید 

   تاریخی بافت محدوده مخصوصا
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  سایت و اورژانسی مراکز ، نشانیآتش ، همچون بحران مدیریت با مرتب  هایپایگاه و مراکز ایجاد و یابیمكان 

 خصوصبه پذیرترآسیب هایمكان به موقعبه دهیسرویس برای بافت خالی فضاهای در اضطراری اسكان های

 .ارندد بیشتری فاصله نجات و امداد رسانیخدمات هایپایگاه با که بافت مرکزی نواحی

  جهـت  در کاتـالیزوری  عنـوان به شهری مدیریت هایسازمان و مردم میان اعتماد حس بازیابی جهت در تالش 

 .  کرمان تاریخی بافت نوسازی و بهسازی در مردم مشارکت افزایش

  ضـع   و قـوت  نقـاط  وآنـالیز  نهادهـا  ، سـاکنان  آمادگی جهت ،بحرانی شرای  هایرزمایش و مانورها برگزاری 

 .کرمان تاریخی بافت در بحران مدیریت سیستم

  بافـت  محـدوده  در موجود بیكار افراد برای اشتغال ایجاد جهت وبازارکرمان تاریخی بافت باالی توان از استفاده 

 .تاریخی

 

 تقدیر و تشکر

 امی مالی نداشته است. بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله ح

 

 منابع

پذیری مساکن شهری در برابر ( ارزیابی آسیب1390زاده اصل، منوچهر )فرج و امینی، جمال؛ احدنژاد، محسن؛ احدنژاد، محسن (1

-36. صص، 5 شماره، 3ای، دوره های شهری و منطقهشهرداری تهران(، مطالعات و پژوهش 9زلزله )مطالعه موردی، منطقه 

19 . 

رزه ای شهرکرمان با تاکید بر ل( تحلیل خطر 1389شریفی نشنیزی، ابراهیم )و  ا؛ عباس نژاد، احمد؛ علوی، اکبراده، رضحسن ز (2

 . 59-70، صص2شماره ،5دوره ، مجله علوم زمین، 2در ریز پهنه بندی مقدماتی درجه  GISکاربرد 

بافت فرسودة محله قیطریه  ( راهبردهای ساماندهی1391حسینی، علی؛ پوراحمد، احمد؛ حاتمی نژاد،حسین؛ رضایی نیا، حسن ) (3
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