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 -تاریخی یها بافت یآور تابسنجش در  مؤثر یها شاخصبررسی ابعاد و 

 با نگرش ویژه بر بازارهای سنتی زلزله ۀمخاطر تجاری در برابر

 بدرضوان مؤ
 شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین -دانشجوی دکتری مهندسی عمران

 کامبد امینی حسینی

 شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله مدیریت خطرپذیری و بحران، پژوهشگاه بین وهشکدةپژ سیرئو دانشیار 

 (06/8/9311تاریخ پذیرش  -08/2/9311)تاریخ دریافت 

 دهیچک
طبیعی نظیرر زلزلره    مخاطراتخسارات اساسی برای کاهش اقدامات از  ،تجاری -تاریخی یها بافت یآور تابارتقای 
طبیعری براسراع عوامر      مخراطرات در برابرر   ها بافتاین  یآور تابوضعیت باید ام اول در گ برای این منظور. است
از زیرادی  ارزش بازارهای سنتی کره از   یآور تاب در شناخت مؤثرهای  شاخصدر این مقاله  شود.ارزیابی آن بر  مؤثر
فیزیکری، اقتصرادی،    ابعراد  منظور  نیبداست.  شده مطالعه، ندبرخورداردر کشور و اقتصادی  یفرهنگ ،اجتماعینظر 

 یهرا  جنبره . انرد  شرده  یبنرد  دستهو  شناساییزیرشاخص  20قالب در  ها بافتاین ر د یآور تاب اجتماعی و سازمانی
 22 در مجمرو   .انرد  شرده بنردی   دسرته زیرشراخص  هشرت  معرفری و در   عد جدیرد عنوان بُ نیز به تاریخی –فرهنگی

و  هرا  شراخص  و ابعراد ایرن   یهرا  وزن ی،در گام بعد .شده است عد بررسیبُپنج شاخص و هفده در  اصلیزیرشاخص 
 (AHP) مراتبری  سلسلهروش تحلی   به، ها بافتاین  یآور تابدر هر یک  ریتأثمشخص شدن منظور  به ها رشاخصیز

هرای سرنتی دارای بیشرترین    ربازا یآور تراب اجتماعی در  عدبُکه  دهد یمنتایج این ارزیابی نشان . تعیین شده است
همچنرین  . شرود ویژه مبرذول   یعد توجهآوری در بازارهای سنتی به این بُ برای ارتقای تاب بایدو  استوزنی  ضریب

ارزش اقتصرادی ملرک و اجنراع داخر       .0 ؛کراربری بناهرا   .9 :از اند دارای بیشترین اهمیت عبارت یها رشاخصیز
 ؛اقردامات بهسرازی   اجرایقابلیت . 2 ؛س از زلزلهمختلف برای بازیابی پ یها گروهو پویایی  یریپذ انطباق .3 ؛ها مغازه
 هرای  آمروزش  .8 ؛درآمرد  .7 ؛منظرور کراهش ریسرک    تمای  بررای پرداخرت وجره بره     .6 ؛تجارب قبلی و آمادگی .2

 هکه تنها توجه بر  دهد میاین مطالعه نشان  ۀنتیج .ها راه ۀپذیری شبک آسیب .1 ؛کاهش ریسک ر زمینۀشده د کسب
بهتررین   لزومراً (، هرا  ساختمان یریپذ بیآسهای فیزیکی )همچون کاهش  بهبود شاخص فاًصرارتقای یک شاخص یا 
بهسرازی   یهرا  تیر اولوبرای تعیین  توان یمبازارهای سنتی نیست. از نتایج این مطالعه  یآور تابگزینه برای ارتقای 

ت قابر  اجررا را بررای    ثرترین مرداخ  ؤو مر کررده  مختلف بازارهای سنتی پیش از رخداد زلزله اسرتفاده   یها بخش
 اجرا کرد. یآور تابارتقای 

 .مخاطراتمدیریت ، یآور تابزلزله، شاخص تجاری،  -بافت تاریخیبازار سنتی،  :های کلیدی واژه

                                                           
 209-00832832 :، تلفننویسندة مسئول   Email: kamini@iiees.ac.ir 
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 مقدمه

و  یریپرذ  بیآسر کراهش   از تمرکز صرف بر مخاطراتمدیریت رویکرد سنتی  ،اخیر یها سالدر 

ظرفیت بهتری را بررای  جدید . این رویکرد ته استیاف تغییر یآور تاببه افزایش  ،ریسککاهش 

 یآور تراب تعریرف،   براسراع نرد.  ک می فراهم نظیر زلزله دارای عدم قطعیت مخاطراتمواجهه با 

طوری   بهوجودآمده،  به هایعبارت است از توانایی سیستم برای تحم  و ایستادگی در برابر خطر

 . [93]به حالت اولیه برگردد  سرعت بهرت آسیب ند و در صوکایستادگی  آنهاکه بتواند در برابر 

در های مختلفی ارائره شرده اسرت.     ها و شاخص مدلتاکنون ، یآور تابوضعیت  برای تعیین

BRICمدل
9
جوامر  در پرنج    یآور تراب معرفی شده،  0292که توسط کاتر و همکاران در سال   

 شده است یبند دستهاجتماعی  ۀسرمایبعد اجتماعی، اقتصادی، سازمانی )نهادی(، زیرساختی و 

 ابعراد اجتمراعی، اقتصرادی، نهرادی    در آوری را  تراب   0221شاو و همکاران نیز در سرال  . [96]

CDRIمدلو برای ارزیابی آن بندی کرده  )سازمانی(، فیزیکی و طبیعی دسته
0
 دنرد کرمعرفی را   

هفت بعد اصلی  آوری جوام  در شد، تاب معرفی 0292که در سال   PEOPLESدر مدل  .[06]

دولتری، فیزیکری، سربک     ةشرد سرازماندهی آمار و جمعیت، محیط زیست )اکوسیستم(، خدمات 

 شرده اسرت   یبند دستهاجتماعی و فرهنگی  ۀاقتصادی و سرمای ۀزندگی و کیفیت جامعه، توسع

جوامر  را در پرنج    یآور تراب ثیرگذار در أهای ت شاخص 0292در سال  . خزایی و همکاران[02]

زیرسراختی و خردمات حیراتی، آمرادگی و      یآور تابسازی،  ی سازمانی، آگاهی و ظرفیتبعد اصل

DRIو مدل کردهبندی  ی دستهریخطرپذ وکاهشاستانداردها  ۀتوسع برنامهپاسخ اضطراری، 
3
 را  

در برابرر  جوامر    یآور تراب در  مرؤثر  یهرا  شاخصزاده و اردالن نیز  تقی. استاد[91] کردندارائه 

فرهنگری، اجتمراعی، فیزیکری و     عرد نهرادی، اقتصرادی،   تهرران را در شرش بُ   در شهر مخاطرات

بنردی   ترتیرب محورهرای اصرلی و مشرترت دسرته       بردین . [03] نرد کردبررسری   یطیمح ستیز

نرد از ههرار بعرد فیزیکری،     ا عبرارت  مخراطرات جوامر  در برابرر    یآور تراب موضوعات مرتبط برا  

 .  [07] معرفی شده بودند وسط برونو که پیشتر نیز ت اقتصادی، اجتماعی و سازمانی

 هرای شرهری   آوری در بافت سنجش میزان تاببه  ،یادشدههای  ذکر است که در مدل شایان

 ،برم )ایرران  مانند زلزلۀ  ییها زلزلهتبعات ست که ا است. این در حالی توجه شدهمتداول  جوام 

 نشران داده  موارد دیگرر از  بسیاری( و 9381)ژاپن،  (، توهوکو9382 ،(، سوماترا )اندونزی9380

تراریخی،   یبناهرا ارزشرمند شرهری،    یهرا  بافرت تخریب  موجبند نتوا میطبیعی  مخاطراتکه 

                                                           
1. Baseline Resilience Index Conditions 
2. Climate Disaster Resilience Index 
3. Disaster Resilience Index 
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هرای   شده در قسمت های معرفی ترتیب استفاده از مدل  بدیند. نشوباشیای تاریخی نیز  و ها موزه

 .دقیقی نخواهد داشتنتایج  سنتیبازارهای آوری  برای سنجش تاب ،قب 

 حقیق  روش ت

 یهرا  بافرت  یآور تراب  دری مختلف ها مشارکت شاخص حد نییتع یبرا روش دو ولمعمطور  به

 برا  مررتبط  یهرا  نهیزم در مطل  افراد و کارشناسان نظر از استفاده اول روش. دارد وجودشهری 

 یهرا  روش از اسرتفاده  برا  مردل  ۀتوسع یبرا قب  یها زلزله جینتا از استفاده دوم روش و موضو 

 هرا  زلزلره ، اط عات مرتبط برا  موارد بیشتر درالبته  .است( یساز نهیبه و ونیرگرس رینظ) یاضیر

 درشرهری   یهرا  بافرت آوری  مختلف در تاب یها شاخصتأثیر  حد نییتعمنظور  استفاده به یبرا

 قضرراوت ازآوری،  تراب  یابیررارزرای بر مطالعررات  بیشرتر  در،  یرردل نیهمر  برره. سرت ین دسرترع 

. در این تحقیق نیز روش اول است شده استفاده ها شاخص یده وزن وخت شنا یبرا کارشناسان

 .کار گرفته شده است بهآوری  تاب در مؤثرهای  برای تعیین شاخص

 هرای  باها و کتر  نامه پایان ،شام  مقاالتمرتبط با موضو  ابتدا متون تخصصی  ،بدین منظور

هرای   ها و مردل  هارهوب کهشد  . همچنین ت شدشبررسی معتبر از مناب  مختلف گردآوری و 

هرای   لفره ؤم ،ایرن اسراع   آوری در برابر سانحه بررسی و تحلی  شوند. بر تاب ۀشده در زمین ارائه

های فرهنگری و   و شاخص شدههای شهری استنتاج  آوری در بافت های اصلی تاب مهم و شاخص

گرردآوری شردند.    ربرط  تاریخی که در مورد بازارهای سنتی موضوعیت دارند نیرز از مراجر  ذی  

ت نهرایی  فهرسوارد شدن شاخص به  برای توافق حدسنجش  برای ها شاخصفهرستی از سپس 

آوری بازارهرای سرنتی، از روش تحلیر      ثیرگذار در تراب أت یها شاخصپس از انتخاب  .تهیه شد

بررای   سرپس د. شاستفاده  ها رشاخصیزو  ها شاخصدهی ابعاد،  برای وزن (AHP)مراتبی  سلسله

کار  کدگذاری باز، محوری و گزینشی به ۀها در سه مرحل منظمی از رویه ۀها، مجموع   دادهتحلی

و  کنرد  یمر مراتبی فرراهم   صورت سلسله له را بهئاین تکنیک امکان فرموله کردن مس گرفته شد.

 عر وه  هبر له دارد. ئهمچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در ح  مس

 حرد و  کند یمرمبنای مقایسۀ زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را تسهی  این روش ب

 دهد. سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نیز نشان می
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 تجاری -تاریخی یها بافت یآور تابدر تأثیرگذار  های شاخص .1  جدول

 های فیزیکی شاخص
 ٪توافق  منبع شاخص ٪توافق  منبع شاخص ٪توافق  منبع شاخص

 √ 72 03 عرض معابر X 32 96،06 دف  فاض ب و زباله √ 82 0، 96،91 وساز و  ساختن

 √ 72 03 وضعیت معابر √ 82 06، 9 ها راهدسترسی به  √ 62 9،96،03 ها ساختمانقدمت 

 √ 62 03 وجود فضای باز X 92 96،02،06 وضعیت مسکن √ 922 02،02 ظرفیت درمانی

 X 92 03 ی بلندها سازه √ 82 96،91 کاربری زمین √ 72 9،96 ظرفیت تخلیۀ اضطراری

 √ 22 03 مراکز امنیتی X 32 96،02،06 عرضۀ مواد غذایی √ 62 96،02 ظرفیت اسکان موقت

 √ 72 91،02 اورژانس X 22 96،06 ستیز  طیمحشاخص  √ 72 9،03 ینشان آتش گاهیپا

 √ 62 03 مدادپایگاه ا √ 922 9،96،91 برآورد خطر √ 82 96 ظرفیت بازیابی

 X 22 03 مرکز پلیس √ 12 03 وجود پهنۀ گسلی √ 922 03،02،06 شبکۀ برق

 X 32 1 مسیر خاکی و آبی √ 82 02،03 وجود پهنۀ لغزشی √ 72 91،03 شبکۀ آب

 X 22 1 توپوگرافی X 32 03 بستر یا حریم رودخانه √ 12 9،02 شبکۀ گاز

     X 32 96،02 صنیازهای خا نیتأم √ 922 03،96،02 ارتباطات

ی اقتصادیها شاخص  

 √ 62 02 یفروش وخرده عمده √ 12 02،09،03 پوشش بیمه √ 82 9،96،02،02 قیمت مسکن یا ملک

 √ 12 02 درآمد سرانه √ 72 02 ها وامتعداد و میانگین  √ 12 96،02 اشتغال

 X 02 02 ی تجاریها سازمان X 32 02 ۀ مالیمؤسستعداد  √ 12 96،03 درآمد

 √ 12 02،03 پوشش بیمه X 22 02 انداز پسی ها حساب X 02 96 ی شغلیها یوابستگ

 √ 12 3 اخت ل در مشاغ  X 22 02 بازار سهام X 92 96 اشتغال زنان

 X 22 3 ها رکود فعالیت X - 02 کشاورزی تیفعال √ 12 96 کار ارزش کسب و

 X 32 3 ش تولیدکاه X 02 02 وساز ساختفعالیت  √ 62 06 بودجه و یارانه

 √ 922 3 استحکام و تعدد X 02 02 ای سطح دانش حرفه √ 62 9،02،06 مالکیت

 X 22 3 پذیر یۀ آسیبسرما X 22 02 ی تولیدیها تیفعال X 22 02 وضعیت فقر

 √ 72 3 بازپرداخت خسارت √ 62 02 فروشی ها تیفعال X 92 02 مالی مؤسسات

 √ 922 3 انتقال ریسک X 32 02 شاخص قیمت X 2 02 ی کاربریها حساب

تاریخی -های فرهنگی  شاخص  

 √ 922 2 مرمت و بازسازی X 32 7 کوچ کسبۀ اصی  √ 82 2 اصالت بافت

 √ 922 2 راهنمای مخاطرات √ 82 90، 2 جذب گردشگر √ 82 2 هویت بافت

 X 22 2 س مت بافت
بر روابط سیاسی و  ریتأث

 اقتصادی با کشورها
2 72 √ 

ت برای حس مسئولی
 حفظ بناها

7،90 922 √ 

 √ 82 90 توانمندی احیا √ 62 2 ی فراملیها سازمان √ 12 2 عملکرد و پویایی

     √ 922 2،91 ها پژوهشانجام  X 22 7 ی نامتجانسها یکاربر

های اجتماعی شاخص  

 √ 922 96،03 جمعیت ضعیف √ 922 06،99 آمادگی اجتماعی √ 922 9،96،06 آموزش و آگاهی

 X 92 03 شاخص رضایت X 22 96،02 دسترسی به خدمات √ 922 96،02 رکیب جمعیتیت

 √ 12 99،03 سطح آمادگی X 22 03 شاخص امید به زندگی √ 922 9،96،03،02 توزی  و تراکم جمعیت

 √ 12 0،92 ی رفتاریها مهارت √ 62 02،02 ها میزان فعالیت سمن X 32 96 تنو  زبان و گویش

 √ 62 9،92 ها یاریهموضعیت  X 22 02،02 مراکز  ورزشی √ 922 8،96،02 احساع تعلق

 √ 22 96،02 میزان مشارکت سیاسی
ی ها سازمانوضعیت فعالیت 
 مذهبی

 سطح اعتماد در جامعه √ 82 02،02
0،92،9
2 

62 √ 

 √ 82 92،91 میزان خوداتکایی √ 62 02،03 سطح تحصی ت X 22 96 تنو  مذهب

 X 32 0 حمایت اجتماعی X 22 03 دهید آموزشافراد  √ 72 91،02،02 یی مدنها مشارکتمیزان 

 √ 12 9،03،02،92 وضعیت امنیت اجتماعی X 92 96،02 آگاهی از حقوق اجتماعی
های قومی،  تعارض

 مذهبی و نژادی
0 62 √ 

شاخص خ قیت و 
 نوآوری

96 32 X شاخص س مت 
96،03 ،
02،06 

92 X 12 06، 03 سرمایه اجتماعی √ 

ی سازمانی )نهادی(ها شاخص  
 X 22 03، 91 وجود دانش کافی X 22 03، 91 یریپذ تیمسئولمیزان  √ 922 06، 96 برنامۀ کاهش ریسک

 √ 62 03، 9 سیستم پشتیبان X 32 07، 91 ترتیبات سازمانی √ 12 03، 96 تجارب قبلی از مخاطرات

 √ 62 03 باط پایدارارت √ 72 07، 91 بازنگری و نظارت  √ 922 91، 96 مناب 

 √ 922 03 ارزیابی خسارت √ 72 07، 91 همکاری جامعۀ مدنی X 22 96 تقسیمات سیاسی

ی مدیریت ها هارهوب
 بحران

 √ 12 07، 91 ی برای مقابلهزیر برنامهوضعیت  √ 922 06
سامانۀ فرماندهی مدیریت 

 حوادث
03 72 √ 

 √ 922 03، 91 مانور و تمرین √ 922 03، 91 سامانه هشدار سری  √ 62 06، 02 ها یهمکاردانش و 

 √ 922 03 آموزش همگانی X 22 03 شایستگی مدیران X 22 06 اقتدار حاکمیت

 X 22 03 برنامۀ عملیاتی X 32 03 شناخت مسئوالن √ 12 02، 09 ظرفیت پاسخ

 √ 72 07 ،03 یمحل نهادتعداد  X 22 03 وجود تجربۀ کافی √ 922 07 ،91 ی مرتبطها نامه نییآ
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 تجاری -تاریخی یها بافت یآور تابتأثیرگذار در  یها شاخصتعیین 

آوری براسراع هرارهوب برونرو و در ههرار بُعرد       های مرتبط با ابعاد مختلف تاب در این مقاله شاخص

[. البته با توجه بره اینکره در هرارهوب    07بندی شدند ] فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و سازمانی دسته

توجره نشرده    ،عاد فرهنگی و تاریخی که در بازارهای سنتی از اهمیرت زیرادی برخوردارنرد   برونو، به اب

های مرتبط با این بُعد نیز به هارهوب مذکور اضافه شد. در مرحلۀ بعد، پرس از حرذف    شاخص ،است

(. 9شاخص در پنج بُعرد فهرسرت شردند )جردول      936های تکراری یا همپوشان، در مجمو   شاخص

فهرسرتی از   ،آوری بازارهرای سرنتی   بر تراب  مؤثرهای  بندی شاخص دهی و اولویت سپس با هدف وزن

نفرر از خبرگران و    22معیاره تهیه شرده و برین    برای سنجش حد توافق به روش دلفی پنج ها شاخص

عنروان معیرار وارد    درصد متخصصان مرذکور، بره   22متخصصان این حوزه توزی  شد. توافق بیشتر از 

شراخص از   22نهایی در نظر گرفته شد. براساع نتایج این مرحله، با حذف  شدن شاخص به فهرست

یرا دارای   ترر  کیر نزدکه مفراهیم،   ها شاخصمورد باقی ماند. با ادغام تعدادی از این  86شاخص،  936

هرای مختلرف    مورد کاهش یافت که در گرروه  22به  ها شاخصوابستگی معناداری بودند، تعداد نهایی 

 اند. بندی شده دسته ،شوند فی میکه در ادامه معر

 فیزیکی  یها شاخص -

، هرا  راه) مسرتحدثات ساختارهای کالبردی و   باید ،در بازارهای سنتی یآور تابمنظور شناخت وضعیت   به

کره پرس از رخرداد     یهرای  . همچنرین سیسرتم  شرود بررسری   ،و ...( هرا  شبکه، ها رساختیز، ها ساختمان

نیز به عملکرد خود ادامه دهنرد،   بحرانانند و در شرایط سخت زمان باقی بم سالم بایدطبیعی  مخاطرات

مرواردی   نیتر مهم ،(9های فیزیکی و کالبدی )جدول  میان شاخصاز [. 1]شوند شناسایی و ارزیابی باید 

 نشان داده شده است. 0جدولر د، دنشدمطابق با نظر خبرگان تعیین پژوهش، که برای این 

 اقتصادی یها شاخص -

انباشرت   ند.شو های اقتصادی در اغلب شهرهای کشور محسوب می های سنتی مرکز فعالیتبازار

فعالیرت بررای    ۀنر یزماقتصادی خرد و کر ن، ایجراد    یها تیفعال، تمرکز ها بافتسرمایه در این 

آوری در ابعاد اقتصرادی در   مشاغ  دیگر و بسیاری از موضوعات دیگر سبب شده که ارتقای تاب

و  هررا شرراخص نیتررر مهررم 0اهمیررت مضرراعفی برخرروردار باشررد. در جرردول   از هررا بافررتایررن 

 آوری در بازارهای سنتی نشان داده شده است. های اقتصادی مرتبط با ارزیابی تاب شاخصزیر

 اجتماعی یها شاخص -

عوامر  و   ،مهرم ایرران   یهرا  لرزه نیزمو همچنین اط عات موردی  آوری تاب یها مدلبا بررسی 

ی زلزله در قالب ههار شاخص سرطح آمرادگی، اسرتحکام سراختار جمعیتری،      پیامدهای اجتماع
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( ناسراکن داخ  و خارج بازار و همچنین تنو  ارتباطات اجتماعی)کسربه و   یها بافتدر  ها تنش

 است.مربوط  یها شاخصو زیر ها شاخصاین  ةدهند نشان 0جدولمعرفی شده است. 

 های سازمانی )نهادی( شاخص -

، امکانات، روابط ها تیظرفکه شام   ردیگ یمجامعه را در بر ساختار عدی از ، بُسازمانی یآور تاب

اغلب نهادها و  رو از این[. 00]است با هدف مدیریت و کاهش خطرپذیری  یزیر برنامهسازمانی و 

ی نهادهرا  ،بحرران دولتری مردیریت    یهرا  سرازمان )نظیرر   جوام مختلف موجود در  یها سازمان

 یآور تراب را در بهبرود   ییهرا  نقرش (، آنهرا  ریر نظ و هرا  شررکت  مردارع،  ،ها رساختیزمرتبط با 

[. در ایرن مطالعره و براسراع ارزیرابی     6در برابر مخاطرات طبیعی برعهرده دارنرد ]   ها گاهسکونت

، تنو  و یزیر برنامهنظر خبرگان، ههار شاخص  دریافتساختارهای موجود در بازارهای سنتی و 

بررآورد   بررای ، هرا  یتوانمنرد نو  ساختارها و رویکرد مردیریتی و  ، استحکام و تها تیظرفکفایت 

 ارائه شده است.  0جدولآن در  یها رشاخصیزکه  اند شدهبعد معرفی این در  یآور تابمیزان 

 یآور تاباصلی  عدهار بُچ در شنهادشدهیپ یها رشاخصیز و ها شاخص .۲جدول 

 ها داده سازی توضیحات و روش کمی منابع ها زیرشاخص شاخص بعد

ی
یک
یز
ف

 

یآس
 ب

ریپذ
  ی

ان
تم
اخ
س

 
 ها

 تاریخی به ک  بناها در هر زون درصد مساحت بناهای 9،96 تاریخی  ریپذ بیآسدرصد بناهای 

های  در ساختمان یساز مقاومدرصد اقدامات بهسازی و 

 هر زون
02 

در آنها  یا لرزهکه اقدامات بهسازی  ییها ساختماندرصد 

 صورت موضعی یا کلی( هبناها )بانجام شده نسبت به ک  

 91،03،02،06 )تاریخی و غیرتاریخی( ها ساختمانکاربری بناها و 
خطرنات )مث   یها یکاربر(، فروشگاهتجاری )شام  انبار و 

 مواد قاب  اشتعال(، فرهنگی، مذهبی، مسکونی  یها فروشگاه

یآس
 ب

ریپذ
 ی

یز
ت
اخ
رس

 
 ها

 عرض معابر، نسبت سطح سد معبر به عرض ک  معبر 1، 02 زار()داخ  و مجاور با ها راه یریپذ بیآس

 درصد آسیب شبکه در سناریوی فرضی 9،96،98،06 ...(حیاتی )آب، برق، گاز و  یها انیشر یریپذ بیآس

زیرساخت دیگر یده سیسروتأثیر خرابی یک زیرساخت در  این مطالعه ها به یکدیگر وابستگی زیرساخت  

ت
عی
وض

ت 
طرا
خا
م

 

 سناریو ةلرز نیزمشتاب زمین در  ۀبیشین 9،91 دت زلزلهش

 09 یشناخت نیزمتشدید جنبش زمین و مخاطرات 
برحسب شیب  لغزش، فرونشست، گسلش احتمال رخداد زمین

 زمین، وجود گس ، قنات، سطح آب زیرزمینی و ...

 گازرسانی شبکۀ ، سوخت وزا آتشوجود انبار مواد  9،02 و نشت مواد خطرنات یسوز آتشخطر 

ی
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ی 
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 شخصی، اجاره، سرقفلی، اوقافی و ... 9،02،02،06 وضعیت مالکیت 

 ارزش ریالی 9،96 ها مغازهارزش اقتصادی ملک و اجناع داخ  

 غیربومی به بومی یها دکنندهیبازدنسبت  این مطالعه توریسم به ک  درآمد ۀواسط بهسهم درآمدزایی 

رسمینهادهای آمار  96،03،02،06 سطح درآمد سرانه در مقایسه با میانگین شهر  

ن 
برا
ج

ت 
ارا
خس

 

 نو  بیمه، سقف تعهدات 09،02 و حوادث مخاطراتمیزان پوشش بیمه 

 یها کمکدولتی جبران خسارت )وام،  سازوکارهای

 ب عوض، صندوق حمایتی و ... بعد از زلزله(
 ریالی یها تیحمابیمه و  پوششسقف  این مطالعه

 ارزش ریالی 02،06 شخصی یا خانوادگی یها هیسرما

ف 
وق
ت

ت 
الی
فع

 

 96،02،02،06 تعداد افراد شاغ  در بازار
افراد شاغ  در  دیگرن، کارگران، فروشندگان، و ادرصد مالک

 و ... بار خدمات، حم  یها بخش

درصد کارگاه تولیدی ،فروش فروش به خرده درصد عمده 02  شهراقتصادی  یها تیفعالبازار در به آسیب  ریتأث  
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 یآور تابعد اصلی چهار بُ در شنهادشدهیپ یها رشاخصیز و ها شاخص .۲جدول ادامۀ 

 ها دادهسازی  توضیحات و روش کمی منابع ها زیرشاخص شاخص بعد

ی
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 سواد یا دارای تحصی ت دانشگاهیدرصد افراد با 96،02،06 ن(اتحصی ت )کسبه و ساکن سطح

 محلی ۀپرسشنام 9،91،02 بحران در ارتباط با کاهش ریسک و مدیریت  ها آموزش

به خطر زلزله و تمای  برای باور و حساسیت کسبه 

 زلزله مخاطرةکاهش  با هدفپرداخت وجه 
 محلی ۀپرسشنام 91

 محلی ۀسشنامپر 96،03،06 و بازدیدکنندگان  ساکنانآمادگی کسبه، 

م 
کا
تح
اس

 

ی
یت
مع
ج

 

 مختلف های در ساعت ساکنانتعداد بازدیدکننده، کسبه و  9،02،06 تراکم جمعیت

 سال 62و بیشتر از  2درصد افراد کمتر از  93،96،02 (ساکنانتوزی  جمعیت ضعیف در برابر زلزله )کسبه و 

های مختلف برای بازتوانی  و پویایی گروه یریپذ انطباق

 از زلزله پس
 محلی ۀپرسشنام این مطالعه

ش
تن

 
 ها

 شده  ثبتتعداد موارد  9 شاخص امنیت )درصد سرقت، جرم، جنایت و ...( 

 شده  تعداد موارد ثبت 9 های اجتماعی )اعتیاد، نزا ، ... (  ناهنجاری

ش
کن

 
 ها

 ( و ... مذهبی، )خیریه نهادهای محلی اعضاءتعداد  96،91،03،02 گروهی  یها تیفعالهمبستگی اجتماعی و مشارکت در 

 سابقه فعالیت افراد، تمای  افراد  96،02 مندی رضایتاحساع تعلق و 

 مذهب، قومیت 96 ها با هم تنو  و ارتباط قومیت

ی
مان
ساز

 

مه
رنا
ب

 
ی
یز
ر

 

 9،96،91،06 بحران کاهش ریسک و مدیریت یها برنامهوجود 
های  قه، ناحیه و هیأتز منطپرسشنامه از مدیران محلی اعم ا

 و کسبهامنا 
 09 های اجرایی تنو  برنامه

 03 ها پایداری اجرای برنامه

ت 
فای
 ک
  و
نو
ت

رف
ظ

ی
 ت

 ها

برای واکنش اضطراری در  الزمهای  زیرساختوجود 

 داخ  یا مجاورت بافت بازار

9،96،91،02،

02 

ن تری زدیکمیانگین فاصله تا بیمارستان، میانگین فاصله تا ن

 ینشان آتشایستگاه 

برای مقابله )منب   الزمو تجهیزات دسترسی به مناب  

 اطفای حریق، ...( ۀآب، برق اضطراری، سامان
91،09 

، منب  آب و مولد برق اضطراری ینشان آتشتعداد کپسول 

 نسبت به ک  واحدها

 فضای تخلیه ۀامن به ک  مساحت، سران ۀلیمساحت فضای تخ 9،96،02 و فضاهای تخلیه امن )نظیر مسجد، مدرسه( ها راه

م 
کا
تح
اس

ها
تار
اخ
س

 

 91،03 هشدار و واکنش سری   ۀوجود سامان

های  هیأتپرسشنامه از مدیران محلی اعم از منطقه، ناحیه و 

 کسبه و  ها انجمنامنا، 

 9،91،06  بحران فرماندهی و پشتیبانی مدیریت

 91  بحرانن مدیریت و متولیا ساکنانارتباطات بین کسبه، 

 و 
ت
ری
دی
م

ند
نم
توا

 ی
 ها

قابلیت هماهنگی مدیران شهری، مسئوالن میراث 

 ها فرهنگی و مردم برای اجرای مؤثر برنامه
9،91،06 

 98 اجتما  محور یها برنامهاقدامات و  ۀتوسعقابلیت 

 91 قابلیت انجام اقدامات خوداتکا

 تاریخی -های فرهنگی بافت ۀویژهای  شاخص -

 کردههایی تبدی   تجاری، بازارهای سنتی را به مکان یها بخشو  ها مدرسهوجود مراکز مذهبی، 

 انرد  هم در تعامر   طور متمایزی با که در آنها تجارت، مذهب، فرهنگ و عوام  اجتماعی به است

 یرمراد یغ یهرا  ارزش و طبیعی، ممکن اسرت بناهرای تراریخی   مخاطرات پس از وقو  . [02،7]

از . [90،2] آسریب ببیننرد  تا حد زیادی  (ییایپو و عملکردس مت،  ت،یهو اصالت، مانندارها )باز

بر ابعادی که پیشتر به آنها  افزون ،آوری بازارهای سنتی در برابر زلزله منظور ارتقای تاب به رو این

در ایرن  د. نیز توجره شرو  فرد بازارهای سنتی  به منحصر و کارکردهای ها به ویژگی باید ،اشاره شد

هرای بازارهرای    ویژگی عنوان یکی از ابعاد دربرگیرندة هب تاریخی -فرهنگی یآور تابعد بُ ،مطالعه

نشران داده   9طور که در جردول   عد همانآوری اضافه شده است. این بُ به ابعاد دیگر تاب ،سنتی
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فرهنگی، قابلیت بازیابی و عزم ملی بررای حفاظرت از    یها ارزشسه شاخص اصلی  در قالب ،شد

در  هرا آن یریر گ انردازه  هرای  و همچنرین روش  هرا  رشراخص یز. است یبنددستهقاب   ها بافتاین 

 ارائه شده است.  3جدول

 یآور تاب یخیتار -یفرهنگ عدشده در بُشنهادیپ یها رشاخصیز و ها شاخص .3جدول 

 ها داده یساز یکمتوضیحات و روش  ها رشاخصیز ها شاخص

 فرهنگی یها ارزش

فرهنگی بنا یا بافت )میراث  -میزان ارزش تاریخی

 جهانی( -ملی 

درصد مساحت دارای ارزش تاریخی نسبت 

 به ک  مساحت محدوده بازار

 و تعداد بازدیدکنندهگردشگری  یها جاذبه
، تعداد جاذبۀ گردشگریتعداد بناهای دارای 

 گردشگر

 رهنگی مردم با بازارارتباط و تعام  ف
میانگین بازدید از بازار نسبت به سایر 

 تاریخیهای  مکان

 قابلیت بازیابی

 اقتصادی -ظرفیت بازیابی رونق فرهنگی 

اعم از  و شهری پرسشنامه از مدیران محلی

و  ها انجمنامنا، های  هیأتمنطقه، ناحیه و 

 فعال در بازارکسبۀ 

 ةدید بیآس یها بافتتوانمندی برای احیای 

 تاریخی -فرهنگی

 عزم ملی برای حفاظت

اجرایی برای حفظ بافت تاریخی از سوی  یها برنامه

 مسئوالن

دانش تخصصی برای حفظ میراث و تدوین 

 مرتبط یها برنامه

المللی برای حفاظت از  و بین یا منطقه یهمکار

 بازارمیراث 

 یسنت یبازارها یآور ابت یابیارز در منتخب یها شاخص مشارکت حد نییتع 

مراتبری   سلسرله روش تحلیر   در ایرن مطالعره از   پیشین ذکرر شرد،    یها بخشطور که در  همان

(AHP) برا  زوجری   هرای  مقایسه .شدشده استفاده  معرفیهای  مشارکت شاخص حدتعیین  برای

توسرط متخصصران    وروش تنظریم  ایرن  کره براسراع    یا پرسشرنامه  استفاده از نترایج تحلیر   

از در اختیرار سره گرروه     هرا  پرسشرنامه . پرذیرفت صرورت  برود،   شرده تکمی  ربط  ذی یاه حوزه

و  بحرران مهندسی زلزله، مدیریت  ةحوز استاداندانشگاهی اعم از  خبرگان  .9 شام :متخصصان 

آموختگران   و دانرش  دانشرجویان  .3 ؛نفرر(  02) مررتبط مدیران شهری  .0 ؛(نفر 92) خطرپذیری

 یهرا  پرسشرنامه آوری  . پس از جم قرار داده شد نفر( 02مرتبط ) یها رشته تحصی ت تکمیلی

هرا از   شراخص  حد برتری کردنمشخص  برایزوجی  یها سهیمقاماتریس  و تدوین تکمی  شده

 .  گرفتانجام  پردازش اط عات، شوندگان پرسشنظر 
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خرود در سرطح    بره  عناصر هر سطح نسبت به عنصرر مربروط   ،مراتبی سلسلهتحلی  فرایند در 

. مینرام  یمر را وزن نسربی   ها وزنکه این  دشو یمصورت زوجی مقایسه و وزن آنها محاسبه  بهباالتر 

 ۀمحاسرب . برای (وزن مطلق) دشو می های نسبی، وزن نهایی هر گزینه مشخص سپس با تلفیق وزن

 یهرا  روشاز جملره   ،شرده اسرت  معرفری  متعددی  یها روش ناسازگار یها سیماتروزن نسبی در 

در  استفاده شرده اسرت.  روش بردار ویژه از در این مطالعه، حداق  مربعات و بردار ویژه که تقریبی، 

زوجی محاسبه شد و در صرورت نیراز   مقایسۀ  یها سیماترهمۀ برای  9نرخ ناسازگاریتحقیق، این 

 .  گرفتدر نظرسنجی قرار  کنندگان مشارکتدر اختیار دوباره مربوه سؤاالت ، ها پاسخاص ح برای 

نهرایی برا    یهرا  وزن بایرد کلی،  یآور تابدر مدل  ها شاخصو  ها رشاخصیزوزن  وارد کردنی برا

، حالرت مطلروب حرالتی اسرت کره نظرر       گمران  بیمیانگین سه گروه مختلف محاسبه شود. محاسبۀ 

 ریترأث  دارای ضرریب بایرد  رو  از ایرن و  لحاظ شودبیشتر در این زمینه  تر باتجربهسابقه و متخصصان پر

هرر گرروه در   تخصص حد در این مرحله برای دخالت دادن  بنابرایند. نها باش دیگر گروه ازی تر بزرگ

محاسربۀ  در  یادشرده  شروندگان  پرسشبرای سه گروه ترتیب  به 9و  0، 3ضرایب  ،وزن نهایی محاسبۀ

بازارهرای   یآور تراب  ۀگانر  پرنج وزن نهایی مربروط بره ابعراد     9شک  در  شد. در نظر گرفتهوزن نهایی 

ترتیرب ابعراد اجتمراعی،     بره کره  شود  مشاهده می ،وزن نهاییمحاسبۀ نشان داده شده است. با  نتیس

 .دارندابعاد دیگر  ازبیشتری اهمیت  03/2، و 3/2، 33/2 یها وزنبا  فیزیکی و اقتصادی

 
 در ابعاد مختلف یآور تاب یها شاخصیی هان وزن و یآور تابابعاد  وزن .1شکل 

                                                           
1. Inconsistency Ratio 
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 یریپرذ  بیآسر شراخص   ،عرد فیزیکری  ، در بُشرود  یمر شرک  مشراهده    طور که در این همان

عرد اقتصرادی نیرز ارزش    در بُ .(درصرد  0/60هایی )با وزن ن را داردبیشترین اهمیت  ها ساختمان

عد اختصاص داده است. در بُدرصد بیشترین اهمیت را به خود  9/79کار با وزن  و کسباقتصادی 

شراخص سرازمانی   رترین ؤثمر  ،8/36نهرایی  ا با وزن شاخص استحکام و تنو  ساختارهسازمانی، 

سطح آمادگی و استحکام سراختار   یها شاخصاجتماعی، های  شده است. در بین شاخص تعیین

. در دارنرد در مدل را بیشترین اهمیت  ،درصد 9/39و  6/37نهایی  یها وزنترتیب با  بهجمعیتی 

در  شراخص مؤثرترین درصد  0/27 فرهنگی با وزن یها ارزششاخص نیز تاریخی  -عد فرهنگیبُ

 آید. به شمار می یآور تابدر مدل عد بُاین 

، وزن هر زیرشاخص در وزن شاخص یآور تابدر مدل  ها رشاخصیزوزن کلی  ۀمحاسب برای

در  ریتأثبیشترین  دارایشاخص زیر 93وزن نهایی  0شک  در شود.  و وزن بعد مربوط ضرب می

 . ه شده استبازارهای سنتی نشان دادآوری  تاب

 
 شده محاسبهیی نها وزن براساس یآور تاب باالتر در ۀرتبحائز  رشاخصیز 13معرفی  .۲شکل 

های تراریخی   کاربری بناها و ساختمان ،زیرشاخصثرترین ؤم ،شود طور که م حظه می همان

اری نو  فعالیت هر واحد )اعم از تج تواند یمکه  است 993/2با مقدار ضریب وزنی  یخیرتاریغو 

مانند صرنف   ها یکاربر. برخی از این کندفرهنگی، آموزشی، مذهبی و مسکونی و ...( را مشخص 

 تواننرد  یمر روند کره   می شمار بهخطرنات نیز  یها یکاربرفروشندگان ح ل، هسب و رنگ جزو 

نیرز   هرا  یکراربر باشند. برخری از   یسوز آتشساز مخاطرات ثانویه مانند  پس از وقو  زلزله زمینه
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حساع هسرتند.   یها یکاربرو نفیس )مانند ط  و فرش( جزو  گرانبهادلی  دارا بودن اجناع  به

اجررای اقردامات آمروزش،     بررای  تواننرد  یمر  هرا  مدرسهمانند مساجد و  ها یکاربربرخی دیگر از 

( آنهرا آمادگی و پاسخ اضطراری در مدیریت بحران )با توجه به فضای فیزیکی و ظرفیت انسرانی  

، هرا  مغرازه ارزش اقتصرادی ملرک و اجنراع داخر       یهرا  رشراخص یزپرس از آن  . وندشاستفاده 

 وی بهسراز  اقردامات  درصرد مختلف برای بازیابی پس از زلزله،  یها گروهپذیری و پویایی  انطباق

 دکننردگان یبازد و ساکنان کسبه،ی آمادگ وی قبل تجارب، زون هرهای  ساختمان در یساز مقاوم

ی بررا  وجه پرداختی برا  یتما و زلزله خطر به ساکنان و کسبه تیحساس و باور، زلزله برابر در

 در شرده  کسب یها آموزش، شهر نیانگیم با سهیمقا در سرانه درآمد سطح، زلزله سکیر کاهش

بعردی بیشرترین    یها ردهدر  ها راه شبکۀ یریپذ بیآسو  بحران تیریمد و سکیر کاهش زمینۀ

 اسرت  230/2زیرشراخص،   1 نیاگیرند. مجمو  وزن  رار میق یآور تاباهمیت در ارزیابی  ۀدرج

 .ستها درصد مجمو  ضرایب وزنی ک  زیرشاخص 22که بیشتر از 

 نتایج ۀمقایسبحث و 

آوری بازارهای  ارزیابی تاب زمینۀهندانی در  های پژوهشکنون  تا ،اشاره شد شتریپطورکه  همان

براسراع   اغلباست. اندت موارد موجود نیز  هنگرفتدر ایران و جهان انجام در برابر زلزله سنتی 

صورت موردی  هآوری بازارهای شهری را ب تاب ،های شهری مربوط به بافت ةشد شناختههای  مدل

. بردیهی اسرت   کننرد ها توجه  های اختصاصی این نو  بافت بدون آنکه به ویژگی ،اند بررسی کرده

بره  )کره در آنهرا    مترداول  هرای شرهری   فرت آوری با های رایج در ارزیابی تاب که استفاده از مدل

ممکن اسرت   ،( برای بازارهای سنتیشود میکمتر توجه  و تجاری تاریخی ،های فرهنگی شاخص

ع براسرا و مثرال   بررای . منجر شرود نتایج غیرواقعی و در نتیجه طرح مداخ ت غیرقاب  اجرا  به

در هرای شرهری    بافتآوری  ها در تعیین تاب شاخص نیتر مهم ،ادبیات فنی مرتبط با این موضو 

معماری اص ح  ،ها ساختمان نوسازینیز  آنها. از میان ]96 ، 02 ،07[اند  ابعاد فیزیکی تعریف شده

آوری مطررح   تراب مرداخ ت در ارتقرای   ثیرگرذارترین  أعنوان ت به مستحدثاتتراکم کاهش و بنا 

زیرا  شود،ارهای سنتی استفاده آوری باز برای بهبود تابتواند  نمی عم ً یرویکرد هنیناند.  شده

سربب ماهیرت تراریخی و فرهنگری بازارهرای سرنتی        بره هرا   یک از این شاخص امکان تغییر هیچ

 ،مقابر  در تروان داشرت.    هندانی در این ابعاد نمری  ۀمداخلپذیر نیست. در نتیجه در عم   امکان

در مقایسره   زیرادی  وزنز آوری ا تاب اجتماعی ابعاد ،نشان داد که در بازارهای سنتی این مطالعه

 هرا  آوری این بافرت  تاب ،های اجتماعی تغییر شاخص توان با می رو از این ند.سایر ابعاد برخوردار با

 ،اجتمراعی  عرصرۀ  ،نرد پذیر . با توجه به اینکه هنرین مرداخ تی در عمر  امکران    بخشیدارتقا را 
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موضرو  تنهرا در مرورد     . البتره ایرن  اسرت در بازارهرای سرنتی   آوری  بهبود تاب ۀعرص نیتر مهم

تاریخی و اقتصرادی دارای ارزش باشرند و در    ،هایی از بازار مصداق دارد که از نظر فرهنگی بافت

توانرد   می)از جمله مداخ ت کالبدی( اقدامات متفاوتی  گمان بیپذیر  های آسیب بافت دیگرمورد 

   مبنای عم  باشد.

آوری بازارهرای سرنتی    وضرعیت تراب  ثیر کراربری در  نشان داد که ترأ همچنین  پژوهشاین 

دلیر  امکران مرداخ ت     بره  ،های مترداول شرهری   بسیار حائز اهمیت است؛ موردی که در بافت

هرای   در واق  با توجه به محدودیت. ]96 ، 91[از اهمیت کمتری برخوردار است  ،فیزیکی مستقیم

نررم   ۀمداخلر نروعی   بره هنین اقردامی   ،های بازسازی و نوسازی در بازارهای سنتی انجام فعالیت

نیرز   هرای اقتصرادی   شراخص  خصروص  درهمچنرین   خواهد بود. شدنید و اجراشو محسوب می

 ،در بازارهای سرنتی  آوری برآورد تابعد در با این بُ مرتبطهای  که وزن شاخص شود میم حظه 

 موضرو  ایرن  . ]9 ، 96 ،02[های متداول شهری اسرت   شده در بافت ارائه مقادیرمراتب بیشتر از  به

. ایرن  اسرت  پرذیر  بینری  تجاری بازار و انباشت سرمایه در این مکران پریش  نیز با توجه به ماهیت 

آوری بازارهرای سرنتی    ارزیرابی تراب  هندان برای  های متداول مدل دهد که نشان میتوضیحات 

  قاب  استفاده نیستند. در آنها( مؤثرهای  )بدون اص ح شاخص

 گیری نتیجه

در برابرر زلزلره   آوری بازارهای سرنتی   های مرتبط با ارزیابی تاب اخصش نیتر مهم ،در این مقاله

بررسری و   ،نظرسنجی از خبرگان این عرصهبراساع ادبیات فنی مرتبط با این حوزه و همچنین 

 ،هرا در ابعراد کالبردی    فررد ایرن نرو  بافرت     بره  منحصرر هرای   بندی شدند. همچنین ویژگی دسته

هرا   آوری ایرن بافرت   ثیر هر یک در تراب تأ حدارزیابی و فرهنگی  سازمانی و ،اقتصادی ،اجتماعی

هرا را   آوری در این بافت ترین مداخ ت مرتبط با ارتقای تاب بررسی شد تا براساع آن بتوان مهم

آوری بازارهرای   ثر در تراب های مؤ از شاخص برخینشان داد که  مطالعهاین نتایج . کردشناسایی 

های متعدد دیگری نیرز   حال شاخص عیندر  لیو هستند،ای شهری ه بافت دیگرمشابه با  ،سنتی

شاخص )نظیر  مطرح نیستندهای شهری هندان  ت دارند که در بافتیدر این نو  بازارها موضوع

هرای مرادی و معنروی     از دارایری  قابلیت بازیابی و عزم ملی برای حفاظرت  و فرهنگی یها ارزش

های فضایی موجود در  و محدودیت ت در بازارهای سنتیع وه تمرکز سرمایه و جمعی ه(. ببازارها

 ،آنهرا آوری  های اقتصادی و اجتماعی در ارزیابی تراب  که وزن شاخص شود سبب می ،ها این بافت

نهایی  یها وزن ۀمحاسبدر این مطالعه همچنین با  های شهری باشد. بافت دیگرت با بسیار متفاو

ارزش اقتصرادی   .0 ؛کراربری بناهرا   .9رشراخص  زی 1مشخص شد که  ها زیرشاخص یبند رتبهو 
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قابلیرت اقردامات    .2 ؛برازتوانی مختلف برای  یها گروهو پویایی  یریپذ انطباق .3 ؛ملک و اجناع

 .7 ؛منظرور کراهش ریسرک    بره تمای  برای پرداخت وجه  .6 ؛تجارب قبلی و آمادگی .2 ؛بهسازی

 شربکۀ پرذیری   آسریب  .1 ؛بحرران  شده در ارتباط با مردیریت  کسب یها آموزش .8 ؛سطح درآمد

 آوری بازارهای سنتی دارند.    تابرا در  ریتأثمحلی بیشترین  یها راه

دارای  سرنتی هرای  ربازا یآور تابعد اجتماعی در که بُ داد نشان نیهمچن پژوهشنتایج این 

بیشرترین   توانرد  مری گذاری در بهبود شررایط اجتمراعی    سرمایه رو از این. است اهمیتبیشترین 

در واقر  برا   باشرد.   داشرته طبیعی  مخاطراتدر برابر  ها بافتاین  یآور تابدر ارتقای را زدهی با

دارای ارزش تراریخی و فرهنگری    سنتیتوجه به اینکه مداخ ت کالبدی و فیزیکی در بازارهای 

پرذیری و پویرایی    انطباقمانند  اجتماعی یها شاخصتوان با بهبود  می ،نیستپذیر  هندان امکان

در برابرر خطرر   آمادگی و حساسریت کسربه   ارتقای مختلف برای بازیابی پس از زلزله،  یها گروه

هرا را بهبرود بخشرید. همچنرین برا       آوری این نو  بافرت  تاب ،الزم یها آموزشزلزله و همچنین 

 یهرا  تیر فعالمشرارکت در  ارتقای همبستگی اجتماعی و بهبود  ،اجتماعی یها یناهنجارکاهش 

 .کردها اقدام  آوری این نو  بافت در جهت ارتقای تاب توان نیز میگروهی 

. کررد  اشراره  تیجمع تراکمو  نیزم یبه کاربر توانیم ،وزن زیاد ایراد یهاشاخصاز دیگر 

مرداخ ت  تروان برا    می ،ند که با توجه به وزن آنهاپذیرافزاری بهبود با اقدامات نرم  هر دو شاخص

نشان  تحقیقنتایج این  رو از این. انتظار داشترا ی سنتی بازارهاآوری  تاببهبود هشمگیر  ،الزم

فیزیکری )همچرون    یهرا  شراخص بهبرود   فقرط ارتقای یک شاخص یرا   بهدهد که تنها توجه  می

بازارهرای سرنتی    یآور تراب ها(، لزوماً بهترین گزینه برای ارتقای  ساختمان یریپذ بیآسکاهش 

سربب ارزش   بره زیرادی   یهرا  یدگیچیپب با نیست؛ ضمن اینکه بهسازی بناهای تاریخی نیز اغل

برا   پرژوهش نتایج ایرن  از  ندتوان همچنین مسئوالن میتاریخی و فرهنگی این بناها مواجه است. 

تا بهترین  بهره گیرند ها بافتنو  در این آوری  اقدامات الزم برای بهبود تاب یسنج تیاولو هدف

 .  کنندی اتخاذ ترین تصمیمات را از نظر کاربردی و اقتصاد و اثربخش
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