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 چکیده
ــه   ــاهش خطــر در برنام ــاهیم ک ــدن مف ــام و گنجان ــه  ادغ ــاهش خطــر در برنام ــاهیم ک ــدن مف ــام و گنجان ــعهادغ ــاي توس ــعهه ــاي توس ــرین شــهري یکــی از مناســب شــهري یکــی از مناســب   يي  ه ــرین ت ت

اي اي   ي حاضــر بــه شــیوهي حاضــر بــه شــیوه  مطالعــهمطالعــه. . شـهري در برابــر بالیــاي طبیعــی اسـت  شـهري در برابــر بالیــاي طبیعــی اسـت  آوري جوامــع آوري جوامــع   هـاي افــزایش تــاب هـاي افــزایش تــاب راهراه
ــ  __توصــیفی توصــیفی  ــتحلیل ــه   ییتحلیل ــاثیر برنام ــه بررســی ت ــه ب ــاثیر برنام ــه بررســی ت ــاب   ب ــزایش ت ــر اف ــاربري اراضــی ب ــزي ک ــاب ری ــزایش ت ــر اف ــاربري اراضــی ب ــزي ک ــايری ــايآوري الگوه  آوري الگوه

 شـبکه معـابر شـهري، سـازگاري    شـبکه معـابر شـهري، سـازگاري     هـاي دسترسـی بـه فضـاهاي بـاز،     هـاي دسترسـی بـه فضـاهاي بـاز،     کاربري اراضـی شـهر سـبزوار از جنبـه    کاربري اراضـی شـهر سـبزوار از جنبـه    

بــه منظــور بررســی بــه منظــور بررســی . . پــردازدپــردازدمــیمــی... ... وو هــاي ســاختمانیهــاي ســاختمانیعیت ســازهعیت ســازههــا، وضــهــا، وضــ  هــا بــا مکــان احــداث آنهــا بــا مکــان احــداث آنکــاربريکــاربري
گردیـد و سـپس بـا اسـتفاده     گردیـد و سـپس بـا اسـتفاده     GIS هـاي شـهر سـبزوار در محـیط     هـاي شـهر سـبزوار در محـیط     ي نقشـه ي نقشـه   هاي فـوق اقـدام بـه تهیـه    هاي فـوق اقـدام بـه تهیـه    معیارمعیار

نتـایج  نتـایج    ..هـاي نهـایی اسـتخراج گردیـد    هـاي نهـایی اسـتخراج گردیـد    هـا، نقشـه  هـا، نقشـه    هـاي نـرم افـزار در زمـین پـردازش و تلفیـق الیـه       هـاي نـرم افـزار در زمـین پـردازش و تلفیـق الیـه       از قابلیتاز قابلیت
درصـد از بناهـاي خشـتی و    درصـد از بناهـاي خشـتی و      3232//2323بـا  بـا    33گانـه شـهر سـبزوار ناحیـه     گانـه شـهر سـبزوار ناحیـه       یزدهیزدهدهـد در بـین نـواحی سـ    دهـد در بـین نـواحی سـ      مـی مـی   نشاننشان

ــا عــرض کمتــر از      5656//5757چــوبی شــهر، چــوبی شــهر،  ــابر ب ــا عــرض کمتــر از  درصــد مع ــابر ب ــر و   66درصــد مع ــر و مت ــاالي چهــل    3535//5151مت ــاي ب ــاالي چهــل  درصــد از بناه ــاي ب درصــد از بناه
ــا   ــا  ســال و دسترســی تنه ــر از     1212//7272ســال و دسترســی تنه ــه حــریم کمت ــه ب ــر از   درصــد از مســاحت ناحی ــه حــریم کمت ــه ب ــاز از    5050درصــد از مســاحت ناحی ــري فضــاي ب ــاز از  مت ــري فضــاي ب مت

ــاب ــابت ــرزه    آآ  ت ــین ل ــل زم ــري در مقاب ــرزه    وري کمت ــین ل ــل زم ــري در مقاب ــت وري کمت ــوردار اس ــت برخ ــوردار اس ــالوه   ..برخ ــالوه ع ــاالي    ع ــز ب ــوق تمرک ــوارد ف ــر م ــاالي    ب ــز ب ــوق تمرک ــوارد ف ــر م ب
ي شــهر بــه ي شــهر بــه   بــا توســعهبــا توســعه. . ســازدســازد  هــاي مقیــاس شــهري و فراتــر فشــار مضــاعفی را بـر ناحیــه وارد مــی هــاي مقیــاس شــهري و فراتــر فشــار مضــاعفی را بـر ناحیــه وارد مــی   کـاربري کـاربري 

یت معیارهــا بــه عنــوان نمــودي از یت معیارهــا بــه عنــوان نمــودي از شــوند و وضــعشــوند و وضــع  ســمت اطــراف معیارهــا از وضــعیت بهتــري برخــوردار مــیســمت اطــراف معیارهــا از وضــعیت بهتــري برخــوردار مــی
بـه عنـوان   بـه عنـوان     1313بـه عنـوان مثـال در ناحیـه     بـه عنـوان مثـال در ناحیـه     . . مشـاهده اسـت  مشـاهده اسـت  ریـزي کـاربري اراضـی قابـل     ریـزي کـاربري اراضـی قابـل       کـارگیري برنامـه  کـارگیري برنامـه    بهبه

ــا     بخشــی از توســعهبخشــی از توســعه ــد تنه ــا ي جدی ــد تنه ــر از    44//22ي جدی ــر از  درصــد از معــابر داراي عــرض کمت درصــد درصــد   9595. . متــر هســتندمتــر هســتند  66درصــد از معــابر داراي عــرض کمت
درصــد از بناهــاي ایــن منطقــه را درصــد از بناهــاي ایــن منطقــه را   9393ســال ســال   1010هــا داراي اســکلت فلــزي بــوده و بناهــاي زیــر  هــا داراي اســکلت فلــزي بــوده و بناهــاي زیــر    از ســاختماناز ســاختمان

ــی  ــکیل م ــی تش ــکیل م ــد  تش ــددهن ــا   . . دهن ــزایش ت ــبب اف ــئله س ــن مس ــا   ای ــزایش ت ــبب اف ــئله س ــن مس ــی   ببای ــه م ــی آوري ناحی ــه م ــردد  آوري ناحی ــرددگ ــعه . . گ ــین توس ــعه همچن ــین توس ي ي   همچن
ــته ــتهناپیوس ــش    ي ي   ناپیوس ــبزوار در بخ ــهر س ــش  ش ــبزوار در بخ ــهر س ــازندهاي        ش ــوژن و س ــت نئ ــوبات سس ــمت رس ــه س ــمالی ب ــاي ش ــازندهاي      ه ــوژن و س ــت نئ ــوبات سس ــمت رس ــه س ــمالی ب ــاي ش ه

ي ي   تــوان گفــت توســعهتــوان گفــت توســعه  هــاي ایــن منــاطق مــیهــاي ایــن منــاطق مــی  کــواترنري نــواحی شــمالی شــهر بــوده بــا توجــه بــه ویژگــی کــواترنري نــواحی شــمالی شــهر بــوده بــا توجــه بــه ویژگــی 
  ..گرددگردد  حسوب نمیحسوب نمیآور مآور م    اي تاباي تاب  شهر سبزوار با حرکت در جهت افزایش احتمال خطر توسعهشهر سبزوار با حرکت در جهت افزایش احتمال خطر توسعه

  واژگان کلیدي
  ..ریزي کاربري اراضی، سبزوارریزي کاربري اراضی، سبزوار  لرزه، برنامهلرزه، برنامه  آوري، زمینآوري، زمین  تابتاب
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 18                                                             . . .آوري شهري  کاربرد برنامه ریزي کاربري اراضی در افزایش تاب 

 مقدمه
مطـابق بـا   . )Dutta‚ 2012: 2( اي در حال شهري شـدن هسـتند   در سرتاسر جهان، کشورها به طور فزاینده

هرها زنـدگی کننـد   درصد جمعیت جهان در ش 80حدود  2050رود تا سال  بینی سازمان ملل احتمال می پیش
)(jha et al‚ 2012: vii.          این مسئله به این معنا است کـه منـاطق شـهري بـه مکـان اصـلی بسـیاري از بالیـاي

از جمله عواملی کـه منجـر بـه افـزایش احتمـال       ). (León and March‚ 2014: 251احتمالی بدل خواهند شد
ي شـهري  ي شـهري    رشـد جمعیـت، توسـعه   : اره کـرد تـوان بـه مـوارد زیـر اشـ      گردد مـی  خطر بالیا در نواحی شهري می

هـاي غیررسـمی، سـرریز جمعیتـی      سـریع سـکونتگاه   ي ها، فقر، توسعه تمرکز اموال و دارایی ریزي نشده،ریزي نشده،  برنامهبرنامه
ها و مدیریت ضعیف  مناطق آپارتمان نشینی، فرسایش اکوسیستم، عدم توانایی براي تضمین عملکرد زیرساخت

ریزان ریزان   لذا یکی از وظایف برنامهلذا یکی از وظایف برنامه، )UNISDR‚ 2010: 8 ‚León andMarch‚ 2014: 251(شهري و فقدان نظارت 
آرام، ایمن و سالم است که سالمت شهروندان ساکن در آن را حفـظ  آرام، ایمن و سالم است که سالمت شهروندان ساکن در آن را حفـظ      شهري تالش براي تبدیل شهر به محیطیشهري تالش براي تبدیل شهر به محیطی

چـه راکـه   چـه راکـه     دهنـد، آن دهنـد، آن   ریزان، مدیران شهري و شهروندان پیش از وقوع بالیاي طبیعی انجام میریزان، مدیران شهري و شهروندان پیش از وقوع بالیاي طبیعی انجام می  چه برنامهچه برنامه  آنآن. . کندکند
ریـزي کـاربري اراضـی بـه عنـوان ابـزاري        در این میان برنامـه . . کندکند  از وقوع بالیا رخ خواهد داد، تعیین میاز وقوع بالیا رخ خواهد داد، تعیین می  پسپس

ریـزي  ریـزي    برنامهبرنامهدرحقیقت . آوري جوامع شهري دارد قدرتمند در دست مسئولین شهري نقشی مهم در افزایش تاب
ولـی  ولـی    کنـد، کنـد،   نمـی نمـی طـور کامـل برطـرف    طـور کامـل برطـرف      بهبه  رارا  پذیري ما در برابر بالیاپذیري ما در برابر بالیا  گرچه آسیبگرچه آسیب  صحیح و عادالنهصحیح و عادالنه  کاربري اراضیکاربري اراضی

ریـزي کـاربري زمـین بـا      معتقدنـد برنامـه  ) 2013(لو و استید ..))Berke and smith‚ 2006: 10((دهد دهد  میمی  کاهشکاهش
هاي معین از یکدیگر و هدایت توسـعه   گیري محالت بد از طریق جداسازي کاربري اثراتی مانند اجتناب از شکل

  .سازي احتمال خطر اسـت  ریزان شهري براي حداقل در دست برنامه به سمت نواحی دور از خطر ابزاري کارآمد
پـذیر اسـت گـام    پـذیر اسـت گـام      چـه امکـان  چـه امکـان    با این حال امکان کنترل و یا پیش بینی دقیق بالیاي طبیعـی وجـود نـدارد و آن   با این حال امکان کنترل و یا پیش بینی دقیق بالیاي طبیعـی وجـود نـدارد و آن   

ایـران  . ))Moehel et al, 2009: 2((آورتـر در مواجهـه بـا یـک بـال اسـت       آورتـر در مواجهـه بـا یـک بـال اسـت         هاي تابهاي تاب  برداشتن در مسیر ساخت شهربرداشتن در مسیر ساخت شهر
از شهرنشینی را تجربه کرده است که کالبد فیزیکی نواحی شـهري را کـامال    یکشورها سطح باالی همانند دیگر

در حال حاضر سهم جمعیت شهري از کـل  که  طوري به ).22: 2011 ،همکارانسلطانی و ( دگرگون ساخته است
نفر بـه عنـوان   نفر بـه عنـوان    231557شهر سبزوار با جمعیت شهر سبزوار با جمعیت   ). 7: 1390مرکز آمار ایران، ( درصد است 4/71جمعت کشور 
ایـن  ایـن  . . نفر ساکن در روستاها و شهرهاي شهرستان سبزوار اسـت نفر ساکن در روستاها و شهرهاي شهرستان سبزوار اسـت   319893319893  رسانی به جمعیتی برابررسانی به جمعیتی برابر  مرکز خدماتمرکز خدمات

هاي اصلی و فرعی در شمال و شمال غربی شـهر بـه همـراه رسـوبات سسـت نئـوژن و       هاي اصلی و فرعی در شمال و شمال غربی شـهر بـه همـراه رسـوبات سسـت نئـوژن و         در حالی است که گسلدر حالی است که گسل
لـرزه  لـرزه    هر را در معـرض خطـر زمـین   هر را در معـرض خطـر زمـین   تی شتی شآي فعلی و ي فعلی و   توسعهتوسعه) ) شهرك توحیدشهرك توحید((سازندهاي کواترنري در شمال شهر سازندهاي کواترنري در شمال شهر 

نشین از دیگر دالیل ضرورت توجـه  نشین از دیگر دالیل ضرورت توجـه    پذیري باال مانند بافت قدیم و حاشیهپذیري باال مانند بافت قدیم و حاشیه  هاي با آسیبهاي با آسیب  وجود بخشوجود بخش. . دهددهد  قرار میقرار می
تحقیق حاضر با در نظر گـرفتن شـش معیـار اصـلی     تحقیق حاضر با در نظر گـرفتن شـش معیـار اصـلی     . . باشدباشد  آوري و تالش در جهت افزایش آن میآوري و تالش در جهت افزایش آن می  به مفهوم تاببه مفهوم تاب

. . لـرزه دارد لـرزه دارد   آوري شـهر سـبزوار در برابـر زمـین    آوري شـهر سـبزوار در برابـر زمـین      راضی در افزایش تابراضی در افزایش تابریزي کاربري اریزي کاربري ا  سعی در بررسی نقش برنامهسعی در بررسی نقش برنامه
براي دستیابی به هدف مذکور این مطالعه به بررسی الگوهاي کاربري اراضـی فعلـی در شـهر سـبزوار و تعیـین      براي دستیابی به هدف مذکور این مطالعه به بررسی الگوهاي کاربري اراضـی فعلـی در شـهر سـبزوار و تعیـین      

هاي اقدام براي کاهش خطر در سـطح شـهر سـبزوار را    هاي اقدام براي کاهش خطر در سـطح شـهر سـبزوار را      ها پرداخته و اولویتها پرداخته و اولویت  پذیري آنپذیري آن  آسیبآسیبآوري و آوري و   میزان تابمیزان تاب
  ..کندکند  ییمشخص ممشخص م

و ریاضی دارد و براي توصـیف توانـایی یـک مـاده یـا سیسـتم بـراي         فیزیکفیزیکآوري ریشه در علم  مفهوم تاب
این مفهـوم   ).León and March‚2014:251(رود  بازگشت به حالت تعادل پس از جابجایی یا حرکت به کار می
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 19             1393پاییز ، هفدهم، شماره پنجممطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 

به عنوان یک اصـطالح توصـیفی   ) شود آوري یاد می که از وي به عنوان پدر تاب( 1توسط هالینگ1973در سال 
اي مورد اسـتفاده   و از آن زمان به بعد به طورگسترده )Kärrholm et al‚2014: 121(در اکولوژي معرفی گردید 

 León( علمی مختلفی مانند مدیریت بالیا، روانشناسی و اکولوژي تاثیر گذاشته است هايهاي  زمینهزمینهو بر  هقرار گرفت

and March‚2014:251( .2تایمرمنتایمرمن  ))آوري را در حـوزه بالیـا و   آوري را در حـوزه بالیـا و     نخسـتین فـردي بـود کـه مفهـوم تـاب      نخسـتین فـردي بـود کـه مفهـوم تـاب      ) ) 19811981
وره بـراي د  3این مفهوم پس از پذیرش چهارچوب کـاري هـایوگو  این مفهوم پس از پذیرش چهارچوب کـاري هـایوگو    ..))Mayunga‚ 2007: 3((  مخاطرات مطرح کردمخاطرات مطرح کرد

لـذا روز بـه روز    ).Usamah et al‚ 2014: 179(طور وسیعی به کارگرفته شـده اسـت    به 2005 - 2015سالهاي 
کـردي جدیـد در   آوري بـه عنـوان روی   ش تعداد مطالعات و کارهاي علمی در ارتباط بـا مفهـوم تـاب   شاهد افزای

آوري مفهومی کلی و نوپاست بخـش اعظـم مطالعـات     با این حال از آنجاکه تاب. یا هستیممدیریت بحران و بال
کـه   بـه طـوري   .انـد  آن پرداختـه مختلـف  هـاي   و مشخصـه موجود به توصیف و شرح این مفهوم و تعیین ابعـاد  

آوري شهري ارائـه شـده اسـت    آوري شهري ارائـه شـده اسـت      گیري و ارزیابی تابگیري و ارزیابی تاب  تحقیقات نسبتا اندکی در زمینه ایجاد ابزارهایی براي اندارهتحقیقات نسبتا اندکی در زمینه ایجاد ابزارهایی براي انداره
))Sharifi and Yamagata‚ 2014: 1492.(.(   آوري و آوري و   سعی در تعیین چهارچوب مفهوم تـاب سعی در تعیین چهارچوب مفهوم تـاب مطالعاتی که مطالعاتی که از جمله از جمله

  DROP4  در برابـر بالیـا   آوري مکانیآوري مکانی  هارچوب نظري تابهارچوب نظري تابچچبه به   توانتوان  اند میاند می  داشتهداشتههاي آن هاي آن   تعییین ابعاد و مشخصهتعییین ابعاد و مشخصه
)Cutter et al‚ 2008( ،ري چهارچوب نظR4 )2003‚Bruneau et al (آوري اجتمـاعی در برابـر    چهارچوب تاب و

سعی سعی   کاربرديکاربردي  ييهمچنین برخی مطالعات با رویکردهمچنین برخی مطالعات با رویکرد  ..اشاره کرد) Hagan  Maguire and‚2007 ( بالیاي طبیعی
اي بـه بررسـی نقـش    اي بـه بررسـی نقـش      در مطالعـه در مطالعـه   ))20142014((و مـارچ  و مـارچ    لئـون لئـون مثـال  مثـال      عنـوان عنـوان   انـد بـه  انـد بـه    وري داشـته وري داشـته آآ  گیري تابگیري تاب  در اندازهدر اندازه

سـناریوي  سـناریوي  نـاي  نـاي  منظور ابتدا برمبمنظور ابتدا برمببدین بدین   ..انداند  پرداختهپرداخته  در برابر سونامیدر برابر سونامی  سریعسریعآوري آوري   لوژي شهري در ایجاد تابلوژي شهري در ایجاد تابوومورفمورف
شناسـایی  شناسـایی  ه را ه را ي مختلف تخلیـ ي مختلف تخلیـ   پهنهپهنه  99در نهایت در نهایت و و گرفتگی را تعیین گرفتگی را تعیین   نواحی احتمالی سیلنواحی احتمالی سیل  مشخصمشخصاي اي   لرزهلرزه  زمینزمین
ایجاد و یا بهبـود  ایجاد و یا بهبـود    ))11. . انداند  گروه مطرح کردهگروه مطرح کردهمورفولوژي شهري را در سه مورفولوژي شهري را در سه   بهبودبهبودبراي براي   ضروريضرورياقدامات اقدامات   هاها  آنآن. . کردندکردند

مدیریت موانع احتمالی تخلیـه ایمـن   مدیریت موانع احتمالی تخلیـه ایمـن     ))33  وو  بهبود وضعیت شبکه معابربهبود وضعیت شبکه معابر) ) 22  ؛؛فضاهاي تجمع عمودي یا افقی ایمنفضاهاي تجمع عمودي یا افقی ایمن
آوري آوري   اصالحات مطرح شده در افزایش تـاب اصالحات مطرح شده در افزایش تـاب   اتاتسازي اثرسازي اثر  ییبراي تعیین و کمبراي تعیین و کم  نهایتنهایت  در در   ..مسیرهاي پیشنهاديمسیرهاي پیشنهاديدر در 

حـاکی از افـزایش چشـمگیر امنیـت     حـاکی از افـزایش چشـمگیر امنیـت       این مطالعـه این مطالعـه   نتایجنتایج  ..انداند  کردهکردهکامپیوتري عامل محورکامپیوتري عامل محور  اقدام به تهیه یک مدلاقدام به تهیه یک مدل
بـا  بـا  ) ) 20132013((آجیبـاد و همکـاران  آجیبـاد و همکـاران    ..و افزایش سـرعت تخلیـه در اثـر اصـالحات پیشـنهادي اسـت      و افزایش سـرعت تخلیـه در اثـر اصـالحات پیشـنهادي اسـت        شوندگانشوندگان    تخلیهتخلیه

پـذیري زنـان در برابـر    پـذیري زنـان در برابـر      آوري و آسـیب آوري و آسـیب   تـاب تـاب اي بـه بررسـی   اي بـه بررسـی     در مطالعـه در مطالعـه آوري آوري   وع تـاب وع تـاب رویکردي اجتماعی به موضرویکردي اجتماعی به موض
مصاحبه بـا  مصاحبه بـا  ) ) 11. . ه استه استآوري شدآوري شد  مرحله جمعمرحله جمع  22در در این تحقیق این تحقیق هاي موردنیاز هاي موردنیاز   دادهداده  ..انداند  هاي شهري پرداختههاي شهري پرداخته  سیالبسیالب

قـوع  قـوع  اجـراي یـک پیمـایش بعـد از و    اجـراي یـک پیمـایش بعـد از و    ) ) 22  ور درك عقاید زنان پیش از سیالبور درك عقاید زنان پیش از سیالبمختلف به منظمختلف به منظ  هايهاي  گروهگروهزن از زن از   3636
بعـد ارزیـابی   بعـد ارزیـابی     يي  در مرحلـه در مرحلـه   ..زنـان در هنگـام سـیالب   زنـان در هنگـام سـیالب   درك تجربیات درك تجربیات   پرسشنامه به منظورپرسشنامه به منظور  453453با توزیع با توزیع سیالب سیالب 

نتـایج حـاکی از    .شد انجام spssدر نرم افزار در نرم افزار   Square-Chiو آزمون   tزمون زمون آوري شده با اجراي آآوري شده با اجراي آ  هاي جمعهاي جمع  دادهداده
قائل بوده قائل بوده پذیري پذیري   ی اندك در میزان آسیبی اندك در میزان آسیبنقشنقشجنسیت جنسیت عامل عامل که اکثر زنان پیش از وقوع سیالب براي که اکثر زنان پیش از وقوع سیالب براي   این است

هـاي  هـاي    وقـوع سـیالب تفـاوت   وقـوع سـیالب تفـاوت   بعـد از  بعـد از    هـاي هـاي   پیمـایش پیمـایش نتـایج  نتـایج  این درحالی است کـه  این درحالی است کـه  . . انداند  ی قائل نبودهی قائل نبودهو یا هیچ نقشو یا هیچ نقش
  __  ییپایگـاه اجتمـاع  پایگـاه اجتمـاع    ،،ع بـین عوامـل مکـان جغرافیـایی    ع بـین عوامـل مکـان جغرافیـایی    متقاطمتقاطول ول ااچنین تهیه جدچنین تهیه جدهمهم  ..جنسیتی را آشکار ساختجنسیتی را آشکار ساخت

در در پذیري بین زنان و مردان متفاوت اسـت بلکـه   پذیري بین زنان و مردان متفاوت اسـت بلکـه     نها میزان آسیبنها میزان آسیبو سطح درآمد مشخص کرد که نه تو سطح درآمد مشخص کرد که نه ت  اقتصادياقتصادي

                                                
1 - Holling 
2-Timmerman  
3 - Hyogo Framework for Action  
4  - Disaster Resilience Of  Place 
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 20                                                             . . .آوري شهري  کاربرد برنامه ریزي کاربري اراضی در افزایش تاب 

اي اي   نیـز در مطالعـه  نیـز در مطالعـه    ))13931393(( زاده  و بدريزاده  و بدري  رمضانرمضان  ..نیز تفاوت آشکاري وجود داردنیز تفاوت آشکاري وجود دارد  متفاوتمتفاوت  هايهاي  با پایگاهبا پایگاهزنان زنان میان میان 
چشـمه کیلـه   چشـمه کیلـه     يي  ابر سـیالب در حوضـه  ابر سـیالب در حوضـه  رروري جوامع محلی در بوري جوامع محلی در بآآ  ي تابي تاببه تبیین ساختارهاي اجتماعی و اقتصادبه تبیین ساختارهاي اجتماعی و اقتصاد

  روسـتا روسـتا 99  وري فردي و اجتماعی سـاکنان وري فردي و اجتماعی سـاکنان آآ  به بررسی تاببه بررسی تابین ین این محققاین محقق. . انداند  برود کالردشت پرداختهبرود کالردشت پرداختهن و سردآن و سردآتنکابتنکاب
اجتماع محلـی، اجتمـاعی   اجتماع محلـی، اجتمـاعی   سرمایه و توانایی سرمایه و توانایی اقتصادي، نهادي، زیرساختی، فردي، اقتصادي، نهادي، زیرساختی، فردي،   از ابعاداز ابعاد  موجودموجودروستاي روستاي   1616از از 
هـاي  هـاي    آوري دادهآوري داده    ر جمـع ر جمـع منظـو منظـو بـه  بـه  ادفی ادفی بعد از انتخاب نمونه به شیوه تصـ بعد از انتخاب نمونه به شیوه تصـ در این مطالعه در این مطالعه   ..انداند  پرداختهپرداخته  فرهنگیفرهنگی  __

وري شـده بـا اسـتفاده از    وري شـده بـا اسـتفاده از    آآ  هـاي جمـع  هـاي جمـع    دادهدادهبعـد   ي در مرحلـه . . شـده اسـت  شـده اسـت  مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده 
اسـت کـه از میـان ابعـاد      نتـایج حـاکی از ایـن   . . تحلیل گشتتحلیل گشت ماري مناسبهاي آ و اجراي آزمون  spssافزارافزار  نرمنرم

وري سـاکنین  و بهبود تـاب آ بیشترین تاثیر را در ارتقا  س عوامل فرديو سپ ينهاد _ مختلف عوامل مدیریتی
  ..دو حوضه دارددو حوضه دارد

  
  و مواد تحقیقروش 

ریـزي کـاربري   ریـزي کـاربري     توصیفی به بررسـی تـاثیر برنامـه   توصیفی به بررسـی تـاثیر برنامـه     -تحقیق حاضر تحقیقی کاربردي بوده و با روشی تحلیلی تحقیق حاضر تحقیقی کاربردي بوده و با روشی تحلیلی 
هـاي  هـاي    هاي باز شهري، سـازه هاي باز شهري، سـازه ها، دسترسی به فضاها، دسترسی به فضا  ي دسترسیي دسترسی  اراضی از طریق مواردي چون تراکم جمعیت، شبکهاراضی از طریق مواردي چون تراکم جمعیت، شبکه

آوري اطالعـات الزم از مطالعـات   آوري اطالعـات الزم از مطالعـات     منظور جمعمنظور جمع  بهبه. . پردازدپردازد  آوري جوامع شهري میآوري جوامع شهري می  ساختمانی و غیره بر افزایش تابساختمانی و غیره بر افزایش تاب
تهیه شده در دو گـروه  تهیه شده در دو گـروه    هايهايداده داده . . هاي میدانی و ابزار مشاهده استفاده گردیدهاي میدانی و ابزار مشاهده استفاده گردید  اي، منابع اینترنتی، روشاي، منابع اینترنتی، روش  کتابخانهکتابخانه

  : : زیر قابل تقسیم بندي هستندزیر قابل تقسیم بندي هستند
  ......ها وها و  شامل نوع کاربري، تراکم جمعیت، تعداد طبقات، جنس و قدمت سازهشامل نوع کاربري، تراکم جمعیت، تعداد طبقات، جنس و قدمت سازه: : هاي آماري و توصیفیهاي آماري و توصیفی  دهدهدادا

بنـدي  بنـدي    ي پهنـه ي پهنـه ، نقشـه ، نقشـه 11//20002000هاي تفضیلی رقومی شـهر سـبزوار در مقیـاس    هاي تفضیلی رقومی شـهر سـبزوار در مقیـاس      شامل نقشهشامل نقشه: : هاي فضاییهاي فضایی  دادهداده
 ......هاي شبکه معابر شهر به تفکیک عرض و هاي شبکه معابر شهر به تفکیک عرض و   لرزه شهر سبزوار، نقشهلرزه شهر سبزوار، نقشه  زمینزمین

گردیـد و سـپس بـا    گردیـد و سـپس بـا      GISهاي الزم اقدام به تشکیل بانک اطالعاتی در محـیط  هاي الزم اقدام به تشکیل بانک اطالعاتی در محـیط    طالعات و دادهطالعات و دادهآوري اآوري ا  با جمعبا جمع
اسـتخراج و  اسـتخراج و    ))buffer  ،،intersect  ،،clip((  پـردازش پـردازش   ي زمـین ي زمـین در زمینـه در زمینـه   ARC GISهاي نرم افـزار  هاي نرم افـزار    استفاده از قابلیتاستفاده از قابلیت

  .هاي جدید جهت تحلیل نهایی انجام شدهاي جدید جهت تحلیل نهایی انجام شد  ترکیب نقشهترکیب نقشه
  

  هاي مورد بررسی شاخص
هـاي شـبکه معـابر شـهري،     هـاي شـبکه معـابر شـهري،       آوري کالبد شهري معیـار آوري کالبد شهري معیـار   ي دخیل در افزایش تابي دخیل در افزایش تابهاهاوسیع معیاروسیع معیار  از میان طیفاز میان طیف

ي شـهر بـه عنـوان    ي شـهر بـه عنـوان      هـا و جهـت توسـعه   هـا و جهـت توسـعه     هاي ساختمانی، سازگاري کـاربري هاي ساختمانی، سازگاري کـاربري   هاي شهري، سازههاي شهري، سازه  فضاهاي باز، تراکمفضاهاي باز، تراکم
معـابر در  معـابر در    يي  اختالل در شـبکه اختالل در شـبکه . . ریزي شهري انتخاب گردیدریزي شهري انتخاب گردید  ترین معیارها بر اساس نظرات متخصصین برنامهترین معیارها بر اساس نظرات متخصصین برنامه  مهممهم

سـازد و همچنـین از سـرگیري    سـازد و همچنـین از سـرگیري      لرزه امکان انجام عملیات امداد و نجات را با مشکل مواجه میلرزه امکان انجام عملیات امداد و نجات را با مشکل مواجه می  هنگام وقوع زمینهنگام وقوع زمین
ي ي   عرض معـابر شـهري و جـنس سـازه حاشـیه     عرض معـابر شـهري و جـنس سـازه حاشـیه     . . زندگی مجدد در شهر و بهبود شهر را به تعویق خواهد انداختزندگی مجدد در شهر و بهبود شهر را به تعویق خواهد انداخت

بـراي  بـراي    مکـانی مکـانی   فضـاهاي بـاز شـهري   فضـاهاي بـاز شـهري   . . مـی باشـد  مـی باشـد  لـرزه  لـرزه    معابر از عوامل بسیار مهم در انسداد معبر در هنگام زمینمعابر از عوامل بسیار مهم در انسداد معبر در هنگام زمین
هـا و خـدمات   هـا و خـدمات     گروه هاي امداد و نجـات و ارائـه سـرویس   گروه هاي امداد و نجـات و ارائـه سـرویس     هاي آسیب دیده،هاي آسیب دیده،  گیري، تجمع و استقرار جمعیتگیري، تجمع و استقرار جمعیت  پناهپناه

نویسـند فضـاهاي بـاز    نویسـند فضـاهاي بـاز      مـی مـی ) ) 13871387((گونه که عزیزي و همکاران گونه که عزیزي و همکاران   همچنین همانهمچنین همان  ..آورندآورند  شهري محسوب فراهم میشهري محسوب فراهم می
شـهر  شـهر  ««اصطالح اصطالح ) ) 20102010((  1تآلن و برایانآلن و برایان. . ري مختلف را از یکدیگر دارندري مختلف را از یکدیگر دارندپذیپذی  هاي با آسیبهاي با آسیب  توانایی جداسازي بخشتوانایی جداسازي بخش

                                                
1- Allan & Bryant  
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 21             1393پاییز ، هفدهم، شماره پنجممطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 

بزرگ، شبکه فضـاهاي  بزرگ، شبکه فضـاهاي    يي  ها معتقدند که بعد از یک زلزلهها معتقدند که بعد از یک زلزله  آنآن  ..گیرندگیرند  را براي فضاهاي باز شهري به کار میرا براي فضاهاي باز شهري به کار می  1»»دومدوم
، ، شود که نیاز به انطباق سریع با محـیط جدیـد بـراي روزهـا    شود که نیاز به انطباق سریع با محـیط جدیـد بـراي روزهـا      اي موقت براي افرادي محسوب میاي موقت براي افرادي محسوب می  نهنهااباز شهري خباز شهري خ

پـذیر  پـذیر    هـاي آسـیب  هـاي آسـیب    ابد کـه در بخـش  ابد کـه در بخـش  یی  تراکم انسانی در بحث زلزله زمانی اهمیت میتراکم انسانی در بحث زلزله زمانی اهمیت می  ..ها دارندها دارند  ها و حتی سالها و حتی سال  ماهماه
  يي  اگـر دامنـه  اگـر دامنـه  . . رودرود  کننده به شمار مـی کننده به شمار مـی   هاي انسانی بسیار تعیینهاي انسانی بسیار تعیین  تراکمتراکم  به عبارت دیگر مکان فیزیکیبه عبارت دیگر مکان فیزیکی  ..مطرح باشدمطرح باشد
هاي مقاوم و ایمـن شـهر افـزایش    هاي مقاوم و ایمـن شـهر افـزایش      ر بخشر بخشدد  هاي مختلف متفاوت باشد،هاي مختلف متفاوت باشد،  پذیري نسبی شهر در بخشپذیري نسبی شهر در بخش  تغییر آسیبتغییر آسیب

گیرنـد؛ زیـرا تـا تخریبـی     گیرنـد؛ زیـرا تـا تخریبـی       از نظر زلزله مورد انتقاد قـرار نمـی  از نظر زلزله مورد انتقاد قـرار نمـی    ،،ها پاسخگو باشندها پاسخگو باشند  ها به هر اندازه که ظرفیتها به هر اندازه که ظرفیت  تراکمتراکم
توان گفت بخش سـاخته  توان گفت بخش سـاخته    میمی). ). 1375،411375،41بحرینی ، بحرینی ، ((  هاي انسانی نخواهد شدهاي انسانی نخواهد شد  صورت نگیرد خطري متوجه تراکمصورت نگیرد خطري متوجه تراکم

هـا  هـا    ننااعالوه بر اهمیت سـاختم عالوه بر اهمیت سـاختم . . لرزه استلرزه است  صلی در تعیین میزان تلفات یک زمینصلی در تعیین میزان تلفات یک زمینیک شهر یکی از عوامل ایک شهر یکی از عوامل ا  يي  شدهشده
هـا، مراکـز   هـا، مراکـز     ماننـد سـاختمان مـدیریت شـهري، بیمارسـتان     ماننـد سـاختمان مـدیریت شـهري، بیمارسـتان     ((هـا  هـا    نناادادن به ساکنان خود، برخی سـاختم دادن به ساکنان خود، برخی سـاختم   در پناهدر پناه

فـوق  فـوق  لرزه اهمیت لرزه اهمیت   در مراحل پاسخگویی فوري به بحران و بعد از وقوع زمیندر مراحل پاسخگویی فوري به بحران و بعد از وقوع زمین  هاها  آنآنبه سبب نقش به سبب نقش ...) ...) نشانی ونشانی و  آتشآتش
اصل براین است که هر زمینی بـا درجـه   اصل براین است که هر زمینی بـا درجـه     ..لرزه باید دایر باشندلرزه باید دایر باشند  ها بعد از وقوع زمینها بعد از وقوع زمین  نناااین ساختماین ساختم. . اي دارنداي دارند  العادهالعاده

هـا  هـا    لرزه به صورت بهینه متناسب است با یک دسته کاربري و هر دسته از کـاربري لرزه به صورت بهینه متناسب است با یک دسته کاربري و هر دسته از کـاربري   مقاومت خود در مقابل زمینمقاومت خود در مقابل زمین
هاي با درجه خطر متناسب خود قـرار  هاي با درجه خطر متناسب خود قـرار    ه باید در سایته باید در سایتلرزلرز  به صورت بهینه براي رسیدن به ایمنی در مقابل زمینبه صورت بهینه براي رسیدن به ایمنی در مقابل زمین

ي شـهر  ي شـهر    توسعهتوسعه. . ماتریس مطلوبیت ابزاري مناسب براي ارزیابی این مسئله استماتریس مطلوبیت ابزاري مناسب براي ارزیابی این مسئله است).  ).  193193، ، 13751375بحرینی ،بحرینی ،((  گیرندگیرند
هاي دولتی و خصوصـی در ایـن   هاي دولتی و خصوصـی در ایـن     به سمت نواحی خطر و اسکان جمعیت، تجهیزات و تاسیسات شهري و سرمایهبه سمت نواحی خطر و اسکان جمعیت، تجهیزات و تاسیسات شهري و سرمایه

ن خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و در نتیجه افزایش زمان الزم براي بازسازي ن خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و در نتیجه افزایش زمان الزم براي بازسازي مناطق به سبب افزایش میزامناطق به سبب افزایش میزا
اي بـا قـرار دادن   اي بـا قـرار دادن     همچنین، چنین توسـعه همچنین، چنین توسـعه . . هاي اجتماعی و اقتصادي از اهمیت زیادي برخوردار استهاي اجتماعی و اقتصادي از اهمیت زیادي برخوردار است  این آسیباین آسیب

  ..گرددگردد  ها میها می  پذیري آنپذیري آن  هاي آتی در معرض خطر بیشتر سبب افزایش آسیبهاي آتی در معرض خطر بیشتر سبب افزایش آسیب  نسلنسل
  

  ي مورد مطالعه محدوه
  228228کیلـومتر مربـع مسـاحت در    کیلـومتر مربـع مسـاحت در      6060نفـر و  نفـر و   231557بـا جمعیـت   بـا جمعیـت   ) ) مرکز شهرسـتان سـبزوار  مرکز شهرسـتان سـبزوار  ((هر سبزوار هر سبزوار شش

  1010″تـا تـا     5757̊˚  3737  ́´3030″هـاي هـاي   ي طـول ي طـول   و در محدودهو در محدوده) ) مشهدمشهد((کیلومتري جنوب غربی مرکز استان خراسان رضوي کیلومتري جنوب غربی مرکز استان خراسان رضوي 
واقـع شـده   واقـع شـده   شمالی در دشتی بـه همـین نـام    شمالی در دشتی بـه همـین نـام      3636̊˚  2222  ́´  3030″درجه تا درجه تا   3636̊˚  99  ́´  77″    شرقی و عرضشرقی و عرض      5757̊˚  4646́´

شـیب غالـب   شـیب غالـب   . . دشت سبزوار در حد فاصل دو رشته کوه جغتاي در شمال و کوه میش در جنوب قرار دارددشت سبزوار در حد فاصل دو رشته کوه جغتاي در شمال و کوه میش در جنوب قرار دارد. . استاست
و و   1212::  13891389برغمـدي بـه نقـل از زنگنـه ،    برغمـدي بـه نقـل از زنگنـه ،    ((درصد اسـت  درصد اسـت    11و عمومی شهر از شمال به جنوب و به طور متوسط و عمومی شهر از شمال به جنوب و به طور متوسط 

هاي منطقـه را  هاي منطقـه را    لرزهلرزه  ارد که زمینارد که زمیني شهرستان سبزوار وجود دي شهرستان سبزوار وجود د  هاي فعال و عمیقی در محدودههاي فعال و عمیقی در محدوده  ي گسلي گسل  شبکهشبکه). ). 1313
تحت کنترل خود دارند؛ به ویژه در بخش شمال سبزوار گسـل اصـلی سـبزوار وجـود دارد کـه بـا کششـیدگی        تحت کنترل خود دارند؛ به ویژه در بخش شمال سبزوار گسـل اصـلی سـبزوار وجـود دارد کـه بـا کششـیدگی        

  ).).10:138810:1388مهندسین مشاور پرداراز، مهندسین مشاور پرداراز، ((رود رود   هاي مخرب خراسان رضوي به شمار میهاي مخرب خراسان رضوي به شمار می  غربی جزء گسلغربی جزء گسل  -شرقیشرقی
  

  

                                                
1- second city 
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 22                                                             . . .آوري شهري  کاربرد برنامه ریزي کاربري اراضی در افزایش تاب 

  
  ي مورد مطالعه موقعیت جغرافیایی منطقه) 1(شکل

 مفاهیم و مبانی نظري 
دارد که بـه صـورت جهـش یـا     دارد که بـه صـورت جهـش یـا       ))Resalire((ي التین ي التین   ریشه در واژهریشه در واژه  ))Resilience((آوري آوري   ي تابي تاب  واژهواژه: : آوريآوري  تابتاب

در در  UNISDR((1((المللـی کـاهش خطـر   المللـی کـاهش خطـر     استراتژي بیناستراتژي بین  ..))Gunderson‚2010:19((  گرددگردد  خیزش به عقب ترجمه میخیزش به عقب ترجمه می
یـا  یـا    توانـایی یـک سیسـتم، جامعـه    توانـایی یـک سیسـتم، جامعـه      ::کنـد کنـد   معرفی مـی معرفی مـی   گونهگونه  آوري در برابر بالیاي طبیعی را اینآوري در برابر بالیاي طبیعی را این  تعریفی جامع تابتعریفی جامع تاب

مـد و  مـد و  آآطـرزي کار طـرزي کار   بهبه) ) خطرخطر((معرض خطر براي مقاومت، جذب، تطبیق و بهبود از اثرات یک مخاطره معرض خطر براي مقاومت، جذب، تطبیق و بهبود از اثرات یک مخاطره   اجتماع دراجتماع در
در حقیقـت  در حقیقـت  . . خـود خـود هـاي ضـروري و اساسـی    هـاي ضـروري و اساسـی      از جمله از طریق حفاظـت و تـرمیم سـاختارها و کـارکرد    از جمله از طریق حفاظـت و تـرمیم سـاختارها و کـارکرد      ؛؛به موقعبه موقع

ایزدخـواه،  ایزدخـواه،  ((  کنـد کنـد   مـی مـی   هاي مدیریت بحران ارتباط پیداهاي مدیریت بحران ارتباط پیدا  با تمام مراحل و فازبا تمام مراحل و فازآوري مفهومی است که به راحتی آوري مفهومی است که به راحتی   تابتاب
گیري توانایی یـک شـهر   گیري توانایی یـک شـهر     داند که براي اندازهداند که براي اندازه  آوري شهري را اصطالحی میآوري شهري را اصطالحی می  تابتاب) ) 20042004((  2گادسچالکگادسچالک). ). 1388،11388،1،،

تن و تن و پشت سر گذاشـ پشت سر گذاشـ ، ، بینیبینی  آور از پیش براي پیشآور از پیش براي پیش  هاي تابهاي تاب  شهرشهردر حقیقت در حقیقت   رود؛رود؛  براي بهبود از یک بال به کار میبراي بهبود از یک بال به کار می
هاي فیزیکی و اجتمـاعی در چنـین شـهري    هاي فیزیکی و اجتمـاعی در چنـین شـهري      و سیستمو سیستم  انداند  بهبود از تاثیرات خطرات طبیعی یا فنی طراحی شدهبهبود از تاثیرات خطرات طبیعی یا فنی طراحی شده

هاي کاربري اراضی بسـتري بـراي ایـن    هاي کاربري اراضی بسـتري بـراي ایـن      از آنجاکه الگواز آنجاکه الگو. . قادر به بقا و عملکرد تحت شرایط فشار و بحرانی هستندقادر به بقا و عملکرد تحت شرایط فشار و بحرانی هستند
ات و توجه به مخاطرات طبیعـی در طراحـی   ات و توجه به مخاطرات طبیعـی در طراحـی   ها با مخاطرها با مخاطر  لذا تناسب این الگولذا تناسب این الگواجزاي فیزیکی و اجتماعی هستند، اجزاي فیزیکی و اجتماعی هستند، 

  ..آوري کل شهر خواهد داشتآوري کل شهر خواهد داشت  و در نتیجه تابو در نتیجه تاب  آوري این اجزاآوري این اجزا  ها نقش مهمی در حفظ تابها نقش مهمی در حفظ تاب  آنآن
بـا ایـن   بـا ایـن     ،،پذیر نیستپذیر نیست  امکانامکاناز جمله زلزله از جمله زلزله و حذف برخی از بالیاي طبیعی و حذف برخی از بالیاي طبیعی وقوع وقوع   بینیبینی  پیشپیش: : اهش مخاطراتاهش مخاطراتکک

گـردد  گـردد    ب که اکثر بالیا غیرمنتظره نیستند شـروع مـی  ب که اکثر بالیا غیرمنتظره نیستند شـروع مـی  وجود مفهوم کاهش آثار مخاطرات شهري با فهم این مطلوجود مفهوم کاهش آثار مخاطرات شهري با فهم این مطل
))Arya et al, 1999: 7-8(( . . هـاي مطالعـه در زمینـه مخـاطرات و بالیـاي      هـاي مطالعـه در زمینـه مخـاطرات و بالیـاي        کاهش خطر یکی از جدیدترین حـوزه کاهش خطر یکی از جدیدترین حـوزه

بـراي کـاهش یـا    بـراي کـاهش یـا      کـه کـه ي کاهش احتمال خطر پیش از وقوع بالیا اسـت  ي کاهش احتمال خطر پیش از وقوع بالیا اسـت    زمینهزمینه  اصطالحی فنی دراصطالحی فنی درو و   طبیعی استطبیعی است
رود رود   مـی مـی   کـار کـار   بـه بـه   پـذیري پـذیري   آسـیب آسـیب آثار ایـن  آثار ایـن    کاهشکاهش  ها از بالیاي طبیعی وها از بالیاي طبیعی و  هاي آنهاي آن  داراییدارایی  پذیري مردم وپذیري مردم و  حذف آسیبحذف آسیب

))DROCEG, 2005: 2.(.(  درنگ درنگ   هاي بیهاي بی  ن را از فعالیتن را از فعالیتآآمنفعالنه کاهش مخاطرات منفعالنه کاهش مخاطرات   تمرکز درازمدت و ماهیت غیرتمرکز درازمدت و ماهیت غیر
تنهـا  تنهـا    حلـه حلـه واقع این مرواقع این مر  دردر. . سازدسازد  طول مراحل آمادگی، واکنش و بهبود از بالیا متمایز میطول مراحل آمادگی، واکنش و بهبود از بالیا متمایز می  و انفعالی اتخاذ شده درو انفعالی اتخاذ شده در

                                                
١-UNISDR: United Nation International Strategy for Disaster Reduction  
٢- Godsghalk  
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 23             1393پاییز ، هفدهم، شماره پنجممطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 

سیب مجدد از بالیـا اختصـاص   سیب مجدد از بالیـا اختصـاص   آآسیب، بازسازي و سیب، بازسازي و آآاست که به شکست زنجیره است که به شکست زنجیره   بحرانبحرانمدیریت شرایط مدیریت شرایط   مرحله ازمرحله از
اي صـورت مـی   اي صـورت مـی     اي و غیرسـازه اي و غیرسـازه     اقدامات کاهش خطـر در دو نـوع سـازه   اقدامات کاهش خطـر در دو نـوع سـازه     ).).Godschalk‚ 2003: 136((. . یافته استیافته است

  . . پذیرد که به ترتیب کاهش خطر سخت و نرم نامیده می شودپذیرد که به ترتیب کاهش خطر سخت و نرم نامیده می شود
معـرض  معـرض    هـاي در هـاي در   ها و زیرسـاخت ها و زیرسـاخت   نناامقاوم سازي ساختممقاوم سازي ساختم  کاهش خطرکاهش خطراین نوع این نوع ): ): سختسخت((اي اي   ازهازهسس  کاهش خطرکاهش خطر

هـاي سـاخت و سـاز    هـاي سـاخت و سـاز      هاي ساختمانی، طراحی و مهندسی پیشرفته، تکنولـوژي هاي ساختمانی، طراحی و مهندسی پیشرفته، تکنولـوژي   کدکد((  هاي مختلفهاي مختلف  به شیوهبه شیوه  راراخطر خطر 
  ..گرددگردد  شامل میشامل می) ) پیشرفته و غیرهپیشرفته و غیره

ي در ي در هـا هـا   انانیا مکیا مک    حی خطر شناخته شدهحی خطر شناخته شدهشامل هدایت توسعه به دور از نواشامل هدایت توسعه به دور از نوا  کهکه  ):):نرمنرم((  اياي  غیرسازهغیرسازه  خطرخطر  کاهشکاهش
و حفـظ  و حفـظ    تـر تـر   انـد بـه نـواحی امـن    انـد بـه نـواحی امـن      موجـود کـه متحمـل خسـارات مکـرر شـده      موجـود کـه متحمـل خسـارات مکـرر شـده        يي  خطر باال، انتقال توسعهخطر باال، انتقال توسعه  معرضمعرض

گیـاهی کـه   گیـاهی کـه     ها، نواحی داراي پوششها، نواحی داراي پوشش  هاي شنی، جنگلهاي شنی، جنگل  به عنوان مثال تپهبه عنوان مثال تپه((هاي حفاظتی محیط طبیعی هاي حفاظتی محیط طبیعی   مشخصهمشخصه
اســت اســت هــا و مقــررات کــاربري اراضــی هــا و مقــررات کــاربري اراضــی   ریــق طــرحریــق طــرحاز طاز ط  ))قــادر بــه جــذب و کــاهش اثــرات مخــاطرات هســتند قــادر بــه جــذب و کــاهش اثــرات مخــاطرات هســتند 

Paton&johnston‚2006: 31).(.(  ،هـاي  هـاي    حـل حـل   راهراه  ها به کاهش خسارات انواع مخاطرات برها به کاهش خسارات انواع مخاطرات بر  رویکردرویکرد  به لحاظ تاریخی،به لحاظ تاریخی
چیزي بیش از چیزي بیش از ها ها   از آناز آناند که پرداختن به بالیا و بهبود اند که پرداختن به بالیا و بهبود   جوامع امروزي پی بردهجوامع امروزي پی برده؛ اما ؛ اما ساختاري متمرکز بوده استساختاري متمرکز بوده است

  ..))ROCEG‚ 2005: 5(( بالیا استبالیا استتاسیسات به صورت قبل از تاسیسات به صورت قبل از   وو  هاها  انانبازسازي ساختمبازسازي ساختم
  

  هاي تحقیق یافته
  : ي مورد مطالعه نتایج زیر را به دست داد بررسی معیارهاي تحقیق در منطقه

بندي  در شش گروه اصلی زیر قابل تقسیمبه لحاظ جنس سازه بناهاي شهر سبزوار : هاي ساختمانی سازه
  :است

  هاي شهر سبزواري بناجنس سازه )1(جدول
بلوك   خشت و چوب  آجر و آهن  بتن آرمه  اسکلت فلزي  نوع سازه

  سیمانی
  کل  سایر

  55626  65  22  2620  40443  682  11794  تعداد
  100.00  0.12  0.04  4.71  72.71  1.23  21.20  درصد

  1388ماخذ مهندسین مشاور پرداراز *         
  

ي ي   بـا توسـعه  بـا توسـعه  . . دهنـد دهنـد   تشکیل مـی تشکیل مـی ) ) درصددرصد  7272//7171((آهنی آهنی   هاي شهر سبزوار را بناهاي آجر وهاي شهر سبزوار را بناهاي آجر و  جنس غالب سازهجنس غالب سازه
تر مانند اسـکلت فلـزي و بـتن    تر مانند اسـکلت فلـزي و بـتن      کارگیري مصالح مقاومکارگیري مصالح مقاوم  هاي شمالی شهر بههاي شمالی شهر به  شهر به سمت اطراف به ویژه در بخششهر به سمت اطراف به ویژه در بخش

هـاي صـادر شـده توسـط شـهرداري شـهر       هـاي صـادر شـده توسـط شـهرداري شـهر         توان تعداد پروانهتوان تعداد پروانه  دلیل این مدعا را نیز میدلیل این مدعا را نیز می  ..باشدباشد  آرمه قابل رویت میآرمه قابل رویت می
هـاي بـا اسـکلت فلـزي و     هـاي بـا اسـکلت فلـزي و       ننااپروانه ساخت براي ساختمپروانه ساخت براي ساختم  184184انست؛ به نحوي که تعداد انست؛ به نحوي که تعداد دد  13891389سبزوار در سال سبزوار در سال 

هـا  هـا    این در حالی است کـه بـراي سـایر سـازه    این در حالی است کـه بـراي سـایر سـازه      ..هاي بتون آرمه صادر گردیدهاي بتون آرمه صادر گردید  ننااساخت براي ساختمساخت براي ساختم  يي  پروانهپروانه  294294
بـه  بـه  ) ) بافـت قـدیم  بافـت قـدیم  ((  33ي ي   ناحیـه ناحیـه ). ). 2020: : 13891389  سالنامه آماري شـهرداري سـبزوار،  سالنامه آماري شـهرداري سـبزوار،  ((  اي صادر نشده استاي صادر نشده است  هیچ پروانههیچ پروانه

شـهري کـه در   شـهري کـه در     1313ي ي   درصد از بناهاي خشت و چوبی شهر را در خود جاي داده اسـت و ناحیـه  درصد از بناهاي خشت و چوبی شهر را در خود جاي داده اسـت و ناحیـه    3232//3333تنهایی تنهایی 
درصد از بناهاي با اسکلت فلـزي  درصد از بناهاي با اسکلت فلـزي    4444//6161باشد به تنهایی باشد به تنهایی   ي ناپیوسته و جدید شهر سبزوار میي ناپیوسته و جدید شهر سبزوار می  ي توسعهي توسعه  برگیرندهبرگیرنده

ایـن رقـم بـراي    ایـن رقـم بـراي    . . نوع سـازه مـی باشـد   نوع سـازه مـی باشـد     درصد از سازه هاي ناحیه متعلق به ایندرصد از سازه هاي ناحیه متعلق به این  9595شهر را دارا است، همچنین شهر را دارا است، همچنین 
شود ناحیه در بین نواحی به لحاظ جنس سازه مقاوم جایگاه دوم شود ناحیه در بین نواحی به لحاظ جنس سازه مقاوم جایگاه دوم   رسد که سبب میرسد که سبب می  درصد میدرصد می  5858//55به به   55ناحیه ناحیه 

  ..را پیدا کندرا پیدا کند
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 24                                                             . . .آوري شهري  کاربرد برنامه ریزي کاربري اراضی در افزایش تاب 

  4444//6666سال بـا  سال بـا    2020تاتا  1010بناهاي با قدمت بناهاي با قدمت   دهد کهدهد که  نشان مینشان میهاي ساختمانی شهر سبزوار هاي ساختمانی شهر سبزوار   بررسی قدمت سازهبررسی قدمت سازه
هاي مرکزي بافـت بـه سـمت    هاي مرکزي بافـت بـه سـمت      ها از بخشها از بخش  دمت سازهدمت سازهقق. . ها دارا هستندها دارا هستند  نناابین ساختمبین ساختمترین میزان را در ترین میزان را در ششدرصد بیدرصد بی

هاي ایـن بخـش از   هاي ایـن بخـش از     نناایابد انطباق مرکز شهر سبزوار با بافت تاریخی در افزایش قدمت ساختمیابد انطباق مرکز شهر سبزوار با بافت تاریخی در افزایش قدمت ساختم  بیرون کاهش میبیرون کاهش می
  4040  ييدرصد از کل بناهاي بـاال درصد از کل بناهاي بـاال 3535//5151با با ) ) بافت قدیمیبافت قدیمی((  33در بین نواحی شهر سبزوار ناحیه در بین نواحی شهر سبزوار ناحیه   ؛ لذا؛ لذاشهر موثر استشهر موثر است

هـاي  هـاي    عاملی که در کاهش قـدمت سـازه  عاملی که در کاهش قـدمت سـازه  . . پذیري را به لحاظ این معیار داراستپذیري را به لحاظ این معیار داراست  سال شهر سبزوار بیشترین آسیبسال شهر سبزوار بیشترین آسیب
هاي هاي   طی سالطی سال. . باشدباشد  هاي نوساز میهاي نوساز می  ننااها با ساختمها با ساختم  گزینی آنگزینی آن  موثر است تخریب بناهاي قدیمی و جايموثر است تخریب بناهاي قدیمی و جاي  این منطقهاین منطقه

پروانـه در بافـت   پروانـه در بافـت     280280که از این میـزان  که از این میـزان  پروانه ساخت در شهر سبزوار صادر گردیده پروانه ساخت در شهر سبزوار صادر گردیده   24872487تعداد تعداد   13881388-13851385
کمترین بناهاي بـاالي  کمترین بناهاي بـاالي  . . ها استها است  پروانه در بافت میانی که حاکی از نوسازي این بافتپروانه در بافت میانی که حاکی از نوسازي این بافت  12381238فرسوده بوده است و فرسوده بوده است و 

ایـن در حـالی   ایـن در حـالی     .هاي بعـدي قـرار دارنـد    در رده 11، 13، 4نواحی  وجود داردوجود دارد) ) درصددرصد  00//33((  55سال در ناحیه سال در ناحیه   4040
ي شـهرك توحیـد   ي شـهرك توحیـد     شـده شـده   سـازي سـازي   ي جدید ناپیوسـته و بافـت آمـاده   ي جدید ناپیوسـته و بافـت آمـاده     ي توسعهي توسعه  رندهرندهکه دربرگیکه دربرگی  1313ي ي   است که ناحیهاست که ناحیه

کـه بـه   کـه بـه   . . دهـد دهـد   ترین بخش بافت را تشـکیل مـی  ترین بخش بافت را تشـکیل مـی    سال شهر جوانسال شهر جوان  1010درصد از کل  بناهاي زیر درصد از کل  بناهاي زیر   2727//1010باشد با باشد با   میمی
  ..آوري این ناحیه موثر هستندآوري این ناحیه موثر هستند  ي مستحکم که در بخش پیشین ذکر آن رفت در افزایش تابي مستحکم که در بخش پیشین ذکر آن رفت در افزایش تاب  همراه جنس سازههمراه جنس سازه

  
 1388عمر ابنیه شهر سبزوار در سال  )2(جدول

  کل  سال  40بیشتر از   سال  20- 40  سال  10- 20  سال  5-10  سال  5کمتر از   عمر بنا 
  55360  1514  12218  24722  10022  6884  تعداد

  00/100  73/2  07/22  66/44  10/18  43/12  درصد 
  1388مهندسین مشاور پرداراز : اخذم*                  

  

هـاي  هـاي    ننااشود که غالب سـاختم شود که غالب سـاختم   مالحظه میمالحظه می  ..توان یک شهر بلند مرتبه دانستتوان یک شهر بلند مرتبه دانست  لی شهر سبزوار را نمیلی شهر سبزوار را نمیکک  طورطور  بهبه  
درصـد بیشـترین   درصـد بیشـترین     2525//3333طبقه با طبقه با   هاي دوهاي دو  نناان ساختمن ساختمآآو بعد از و بعد از هستند هستند ) ) درصددرصد  6868//3737((شهر سبزوار یک طبقه شهر سبزوار یک طبقه 

هاي شهر یـک و دو  هاي شهر یـک و دو    نناادرصد ساختمدرصد ساختم  9494به عبارتی دیگر حدود به عبارتی دیگر حدود   ؛؛انداند  هاي شهر را به خود اختصاص دادههاي شهر را به خود اختصاص داده  ننااساختمساختم
با این حال مسائلی چون افزایش تعداد جمعیت، کمبـود زمـین، ضـرورت حفـظ اراضـی زراعـی       با این حال مسائلی چون افزایش تعداد جمعیت، کمبـود زمـین، ضـرورت حفـظ اراضـی زراعـی       . . ددطبقه هستنطبقه هستن

که روز بـه روز بـر تعـداد    که روز بـه روز بـر تعـداد      طوريطوري  بهبه  ؛؛هاي اخیر گشته استهاي اخیر گشته است  سازي در سالسازي در سال  مرتبهمرتبه  سبب افزایش بلندسبب افزایش بلند... ... اطراف شهر و اطراف شهر و 
ررسـی ایـن معیـار در بـین نـواحی شـهر سـبزوار        ررسـی ایـن معیـار در بـین نـواحی شـهر سـبزوار        بب  ..گـردد گـردد   افزوده مـی افزوده مـی   طبقهطبقه  44هاي با طبقات بیش از هاي با طبقات بیش از   ننااساختمساختم

  1313و و   55ي ي   هاي یک طبقه داراي اکثریت اسـت و تنهـا در ناحیـه   هاي یک طبقه داراي اکثریت اسـت و تنهـا در ناحیـه     سازد که در تمام نواحی ساختمانسازد که در تمام نواحی ساختمان  مشخص میمشخص می
  33درصد از بناهاي بـاالتر از  درصد از بناهاي بـاالتر از    4949با با   1313هاي یک طبقه، سه طبقه و دو طبقه نسبتی برابر دارند و ناحیه هاي یک طبقه، سه طبقه و دو طبقه نسبتی برابر دارند و ناحیه   ساختمانساختمان

بررسی این بررسی این . . درصد بیشترین بناهاي بلند مرتبه شهر سبزوار را در خود جاي داده انددرصد بیشترین بناهاي بلند مرتبه شهر سبزوار را در خود جاي داده اند  2424//5353با با   55طبقه و ناحیه طبقه و ناحیه 
طبقـه  طبقـه    33هاي بـاالتر از  هاي بـاالتر از    معیار در بین نواحی شهر سبزوار حاکی از این است که بیشترین میزان حضور ساختمانمعیار در بین نواحی شهر سبزوار حاکی از این است که بیشترین میزان حضور ساختمان

زایش زایش ایـن مسـئله نشـان از افـ    ایـن مسـئله نشـان از افـ    . . گـردد گـردد   مشـاهده مـی  مشـاهده مـی  ) ) درصـد درصـد   3333//4747((  55و ناحیـه و ناحیـه ) ) درصـد درصـد   5151//7373((  1313در ناحیه در ناحیه 
  8888//4444که به ترتیـب  که به ترتیـب    99و و   88این در حالی است که  ناحیه هاي این در حالی است که  ناحیه هاي . . هاي جدید شهر داردهاي جدید شهر دارد  سازي در توسعهسازي در توسعه  مرتبهمرتبه  بلندبلند

  ..هاي مرتفع را دارا هستندهاي مرتفع را دارا هستند  طبقه هستند کمترین میزان ساخاتمانطبقه هستند کمترین میزان ساخاتمان  11ها داراي ها داراي   درصد از بناهاي آندرصد از بناهاي آن  8080//5959و و 
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 1389 ها در شهر سبزوار در سال ناوضعیت تعداد طبقات ساختم) 3(جدول
چهار   سه طبقه  دوطبقه  یک طبقه  طبقات

  طبقه
شش طبقه و   پنج طبقه

  بیشتر
  کل

  55565  54  162  699  2585  14077  37988  تعداد
  00/100  10/0  29/0  26/1  65/4  33/25  37/68  درصد 

    1389ي آماري شهرداري سبزوار   سالنامه: ماخذ*                          
                               

  
  نقشه تعداد طبقات ابنیه شهر سبزوار) 2(شکل

  

  
  ي شهر سبزوار ي ابنیه ي جنس سازه نقشه) 4(شکل        ي قدمت ابنیه شهر سبزوار    نقشه) 3(شکل

  

  ي معابر  شبکه
معـابر  معـابر  . . و خارج از آن قابـل بررسـی اسـت   و خارج از آن قابـل بررسـی اسـت   ) ) بافت قدیمیبافت قدیمی((ي مرکزي ي مرکزي   معابر شهر سبزوار در دو بخش محدودهمعابر شهر سبزوار در دو بخش محدوده

  ..شـوند شـوند   هاي درجه دو تقسیم میهاي درجه دو تقسیم می  اي و شریانیاي و شریانی  هاي درون محلههاي درون محله  مرکزي نیز به نوبه خود به دو گروه شبکهمرکزي نیز به نوبه خود به دو گروه شبکهمحدوده محدوده 
ها به مرور زمان و براسـاس نیـاز سـاکنان    ها به مرور زمان و براسـاس نیـاز سـاکنان      این دسترسیاین دسترسی. . استاستاي به صورت ارگانیک اي به صورت ارگانیک   محلهمحله  شبکه دسترسی درونشبکه دسترسی درون
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معـابر و عـدم پیـروي از شـکل     معـابر و عـدم پیـروي از شـکل     پیچ و خم زیاد پیچ و خم زیاد ، ، توان به عرض کمتوان به عرض کم  هاي آن میهاي آن می  اند که از ویژگیاند که از ویژگی  بافت شکل گرفتهبافت شکل گرفته
علیرغم عرض بیشـتر کـه ترافیـک را    علیرغم عرض بیشـتر کـه ترافیـک را     – هاي درجه دوهاي درجه دو  شریانیشریانی. . اشاره کرداشاره کرد... ... منظم هندسی و نفوذ پذیري اندك منظم هندسی و نفوذ پذیري اندك 

نـوع  نـوع    علت ایـن امـر را مـی تـوان در    علت ایـن امـر را مـی تـوان در    . . همچنان با مشکل روبرو هستندهمچنان با مشکل روبرو هستند - در سطح باالتري امکان پذیر می سازنددر سطح باالتري امکان پذیر می سازند
وجه به اینکه محدوده مورد نظر هسـته مرکـزي شـهر سـبزوار و     وجه به اینکه محدوده مورد نظر هسـته مرکـزي شـهر سـبزوار و     با تبا ت  ..هاي واقع در محدوده جستجو کردهاي واقع در محدوده جستجو کرد  کاربريکاربري

مـذکور  مـذکور    يي  لذا منطقهلذا منطقه  ؛؛هاي تجاري و اداري روبرو استهاي تجاري و اداري روبرو است  با ازدحامی از کاربريبا ازدحامی از کاربري  ،،شودشود  مرکز تجاري شهر محسوب میمرکز تجاري شهر محسوب می
معابر واقع در خارج از محدوده بافت مرکزي به لحـاظ ظرفیـت داراي   معابر واقع در خارج از محدوده بافت مرکزي به لحـاظ ظرفیـت داراي   . . با جذب و تولید سفر باالیی همراه استبا جذب و تولید سفر باالیی همراه است

ایـن محـدوده   ایـن محـدوده   . . ))5555  ::13813844  مطالعات ساماندهی حمل و نقـل و ترافیـک شـهر سـبزوار،    مطالعات ساماندهی حمل و نقـل و ترافیـک شـهر سـبزوار،    ((  نی نیستنی نیستمشکل چندامشکل چندا
درصد معابر ناحیه محسوب درصد معابر ناحیه محسوب   5757//5656متر شهر را در خود جاي داده که متر شهر را در خود جاي داده که   66درصد از معابر با عرض کمتر از درصد از معابر با عرض کمتر از   2525//2626
نیز به ترتیـب در  نیز به ترتیـب در    44و و   55نواحی نواحی . . رسدرسد  درصد میدرصد می  44//2121این رقم به این رقم به   1313این در حالی است که در ناحیه این در حالی است که در ناحیه . . گردندگردند  میمی
  .  .  هاي بعدي قرار دارندهاي بعدي قرار دارند  ردهرده

. . هـایی چـون جـنس سـازه اسـت     هـایی چـون جـنس سـازه اسـت       افزاید ترکیب عرض کم معابر بـا معیـار  افزاید ترکیب عرض کم معابر بـا معیـار    چه بر شرایط نامساعد معابر میچه بر شرایط نامساعد معابر می  آنآن
هاي حاشیه نشین در موارد بسـیاري از خشـت و چـوب    هاي حاشیه نشین در موارد بسـیاري از خشـت و چـوب      ي معابر در مناطق بافت قدیمی و قسمتي معابر در مناطق بافت قدیمی و قسمت  جنس حاشیهجنس حاشیه

هاي بزرگ و در نتیجه انسداد معابر بسیار زیاد هاي بزرگ و در نتیجه انسداد معابر بسیار زیاد   لرزهلرزه  هایی در زمینهایی در زمین  امکان تخریب چنین سازهامکان تخریب چنین سازهتشکیل یافته است، تشکیل یافته است، 
. . هاي آجر و آهنی قرار دارند با احتمال انسداد کمتري مواجـه هسـتند  هاي آجر و آهنی قرار دارند با احتمال انسداد کمتري مواجـه هسـتند    ها سازهها سازه  ي آني آن  معابري که در حاشیهمعابري که در حاشیه. . استاست

درصـد از  درصـد از    6767//11نـد و حـدود   نـد و حـدود   اا  هاي آجر و آهنی تشـکیل داده هاي آجر و آهنی تشـکیل داده   هاي شهر سبزوار را سازههاي شهر سبزوار را سازه  درصد از سازهدرصد از سازه  7272بیش از بیش از 
درصـد از معـابر داراي حاشـیه نامقـاوم     درصـد از معـابر داراي حاشـیه نامقـاوم       33پذیري متوسط هستند و تنهـا  پذیري متوسط هستند و تنهـا    هاي با آسیبهاي با آسیب  معابر شهر داراي حاشیهمعابر شهر داراي حاشیه

هـاي از جـنس بتـون آرمـه و     هـاي از جـنس بتـون آرمـه و       پذیري از آن معابري خواهد بود که بـا سـازه  پذیري از آن معابري خواهد بود که بـا سـازه    در این میان کمترین آسیبدر این میان کمترین آسیب. . هستندهستند
هاي شمالی شـهر  هاي شمالی شـهر    بیشتر در محالت جدید بخشبیشتر در محالت جدید بخش) ) درصددرصد  1717//66با نسبت با نسبت ((این معابر این معابر . . اسکلت فلزي مجاور هستنداسکلت فلزي مجاور هستند

درصد و ناحیـه  درصد و ناحیـه    00//2121با با   1111در بین نواحی ناحیه در بین نواحی ناحیه . . شودشود  ي شهرك توحید مشاهده میي شهرك توحید مشاهده می  سازي شدهسازي شده  و در بافت آمادهو در بافت آماده
لحـاظ  لحـاظ    ي مقاوم به ترتیـب بـه  ي مقاوم به ترتیـب بـه    درصد معابر با حاشیهدرصد معابر با حاشیه  5050//55با با   55درصد و درصد و   7373//7474با با   1313درصد و نواحی درصد و نواحی   44//0606با با   33

ي معـابر شـهر سـبزوار بـا      همچنـین تلفیـق نقشـه   . . وري را دارا هسـتند وري را دارا هسـتند آ  ترین و بیشترین تابترین و بیشترین تابمربوطه کممربوطه کممعیار معیار 
در ) درصـد  3/13(هاي شمالی شهر  لرزه در شهر سبزوار از قرارگیري معابر بخش بندي خطر زمین ي پهنه نقشه

بافـت مرکـزي و    لرزه امکان قطع ارتبـاط  معرض خطر زیاد و خیلی زیاد حکایت دارد؛ لذا در صورت وقوع زمین
همچنین بولوار دانشگاه به عنوان یک شریانی درجـه یـک کـه ارتبـاط شـهر بـا بافـت        . شمالی شهر وجود دارد

سـازد، نیـز در معـرض     تخت خوابی شهر را امکان پـذیر مـی   214سازي شده شهرك توحید و بیمارستان  آماده
در . لـرزه اسـت   مناطق در صورت بروز زمـین خطر زیاد و خیلی زیاد است که به معناي قطع ارتباط شهر با این 

کـم قـرار دارنـد کـه در امـداد رسـانی در        ي خطر خیلی ها در محدوده هاي بین شهري این جاده ارتباط با جاده
چه به عدم قطع کامل ارتباط نواحی شهر سبزوار کمـک   با این حال آن. سطوح باالتر کشوري کمک خواهد کرد

هـاي مختلـف   هـاي مختلـف     اختیار قرار دادن گزینهاختیار قرار دادن گزینه  چنین ساختاري با در چنین ساختاري با در ی معابر آن است؛ خواهد کرد، ساختار سلسله مراتب
ي معابر شهر سـبزوار  ي معابر شهر سـبزوار    آوري شبکهآوري شبکه  تا حدي در افزایش تابتا حدي در افزایش تاب  -1ویژگی فرانیازيویژگی فرانیازي  -براي رسیدن به یک مقصد معین براي رسیدن به یک مقصد معین 

د د هاي جایگزین در جهت افزایش ویژگی فرانیـازي شـبکه نیازمنـ   هاي جایگزین در جهت افزایش ویژگی فرانیـازي شـبکه نیازمنـ     با این حال تعیین دقیق مسیربا این حال تعیین دقیق مسیر. کندکند  کمک میکمک می
بـا  بـا    11در بین نواحی شهري ناحیه در بین نواحی شهري ناحیه . . پذیري معابر استپذیري معابر است  تر در ارتباط با شدت زلزله محتمل و آسیبتر در ارتباط با شدت زلزله محتمل و آسیب  مطالعات دقیقمطالعات دقیق

لرزه روبـرو  لرزه روبـرو    درصد معبر واقع در پهنه خطر زیاد و خیلی زیاد با بیشترین امکان انسداد معابر در اثر زمیندرصد معبر واقع در پهنه خطر زیاد و خیلی زیاد با بیشترین امکان انسداد معابر در اثر زمین  4242//5555
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) ) درصـد درصـد   6565//0707((  33و و ) ) 7272((  22، ، ))درصـد درصـد   7676//8383((  88ي خطـر کـم در نـواحی    ي خطـر کـم در نـواحی      درصـد معـابر در پهنـه   درصـد معـابر در پهنـه   . . خواهد بـود خواهد بـود 
  ..بیشترین میزان را داراستبیشترین میزان را داراست

  
  عرض معابر شهر سبزوار) 5(شکل

  

   
  بندي خطر زلزله در معابر شهر سبزوار پهنه) 7(شکل      ي حاشیه معابر شهر سبزوار     جنس سازه) 6(شکل

  

  دسترسی به فضاهاي باز
هـا و  هـا و    به فضاهاي باز شهري بـا افـزایش دسترسـی سـریع بـه آن     به فضاهاي باز شهري بـا افـزایش دسترسـی سـریع بـه آن     ها ها با توجه به این انگاره که نزدیکی کاربريبا توجه به این انگاره که نزدیکی کاربري

متـر  متـر    150150تا تا   5050متر، بین متر، بین   5050ردند، فواصل واقعی کمتر از ردند، فواصل واقعی کمتر از گ  آوري مناطق میآوري مناطق می  گیري سبب افزایش تابگیري سبب افزایش تاب  امکان پناهامکان پناه
درصـد از   65/42و  97/30و  36/26بـه ترتیـب    ..متر براي بررسی ایـن معیـار انتخـاب گردیـد    متر براي بررسی ایـن معیـار انتخـاب گردیـد      150150و بیشتر از و بیشتر از 

بررسـی  بررسـی  . متـر قـرار دارنـد   150متـر و بـیش از    150تـا   50متـر، بـین    50هاي کمتر از  حریممساحت شهر در 
بـا قرارگیـري تنهـا    بـا قرارگیـري تنهـا      33ي ي   دسترسی به فضاي باز در بین نواحی حاکی از این است که به لحاظ معیار فوق ناحیـه دسترسی به فضاي باز در بین نواحی حاکی از این است که به لحاظ معیار فوق ناحیـه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 18

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-419-fa.html


 28                                                             . . .آوري شهري  کاربرد برنامه ریزي کاربري اراضی در افزایش تاب 

بـا  بـا    1100ي ي   آوري و ناحیـه آوري و ناحیـه   متـري فضـاي بـاز کمتـرین تـاب     متـري فضـاي بـاز کمتـرین تـاب       5050درصد از مساحت آن در حـریم کمتـر از   درصد از مساحت آن در حـریم کمتـر از     1212//7373
آوري را در بـین  آوري را در بـین    متري فضـاي بـاز بیشـترین تـاب    متري فضـاي بـاز بیشـترین تـاب      5050درصد از مساحت آن در حریم کمتر از درصد از مساحت آن در حریم کمتر از   5151//6161گیري گیري   قرارقرار

سبب نسبت پایین فضـاهاي بـاز در ایـن ناحیـه گشـته      سبب نسبت پایین فضـاهاي بـاز در ایـن ناحیـه گشـته        33ي ي   ي ناحیهي ناحیه  بافت فشرده و ریزدانهبافت فشرده و ریزدانه. . نواحی دارا هستندنواحی دارا هستند
میزان فضاهاي باز در ایـن ناحیـه   میزان فضاهاي باز در ایـن ناحیـه     سبب افزایشسبب افزایش  1010ي ي   همچنین وجود اراضی زراعی و کشاورزي در ناحیههمچنین وجود اراضی زراعی و کشاورزي در ناحیه. . استاست

هـاي  هـاي    ي دوم قـرار دارد کـه وجـود پـارك    ي دوم قـرار دارد کـه وجـود پـارك      در ردهدر رده) ) درصـد  93/48( ( بـا رقـم   بـا رقـم       88ي ي   همچنـین ناحیـه  همچنـین ناحیـه  . . گشته استگشته است
 ..توان از علل آن دانستتوان از علل آن دانست  مقیاس شهري در ناحیه را میمقیاس شهري در ناحیه را می  بزرگبزرگ
  8787//33عـا  عـا  لرزه در فضاهاي باز شهر حاکی از ایـن اسـت کـه مجمو   لرزه در فضاهاي باز شهر حاکی از ایـن اسـت کـه مجمو     بندي خطر زمینبندي خطر زمین  بررسی نقشه پهنهبررسی نقشه پهنه نتایجنتایج  

ي خطر کم و خیلـی  ي خطر کم و خیلـی    مقیاس و وسیع شهر در محدودهمقیاس و وسیع شهر در محدوده  هاي بزرگهاي بزرگ  درصد از فضاهاي باز شهر سبزوار به ویژه پاركدرصد از فضاهاي باز شهر سبزوار به ویژه پارك
اسـتفاده  اسـتفاده    ي خطر زیاد و خیلی زیاد هستند؛ این مسئله دایـر و قابـل  ي خطر زیاد و خیلی زیاد هستند؛ این مسئله دایـر و قابـل    درصد در محدودهدرصد در محدوده  33//66کم قرار دارند و تنها کم قرار دارند و تنها 

هاي متعدد به ویـژه در  هاي متعدد به ویـژه در    همچنین وجود پاركهمچنین وجود پارك. . کندکند  میمیلرزه تا حدي تضمین لرزه تا حدي تضمین   بودن این فضاها را بعد از وقوع زمینبودن این فضاها را بعد از وقوع زمین
هـا سـایر   هـا سـایر     ها گشته است؛ به طوري که با تخریب یکـی از آن ها گشته است؛ به طوري که با تخریب یکـی از آن   نیازي در آننیازي در آن  مقیاس شهري سبب افزایش ویژگی فرامقیاس شهري سبب افزایش ویژگی فرا

پـارك واحـد همسـایگی در کـل     پـارك واحـد همسـایگی در کـل       1414تعداد تعداد . . هاي مرکزي اسکان و امداد وجود داردهاي مرکزي اسکان و امداد وجود دارد  ها براي استقرار پایگاهها براي استقرار پایگاه  گزینهگزینه
تـر بیـان شـد، ایـن دسـته از      تـر بیـان شـد، ایـن دسـته از        طور کـه پـیش  طور کـه پـیش    همانهمان. . ها داردها دارد  یی این رده از پارکها و کمبود آنیی این رده از پارکها و کمبود آنشهر، نشان از نارساشهر، نشان از نارسا

لرزه به منظور فرار سریع از مناطق خطر و بعد از وقوع حادثه به دلیـل تمایـل سـاکنان    لرزه به منظور فرار سریع از مناطق خطر و بعد از وقوع حادثه به دلیـل تمایـل سـاکنان      ها طی وقوع زمینها طی وقوع زمین  پاركپارك
  ..هاي خود اهمیت زیادي دارندهاي خود اهمیت زیادي دارند  براي استقرار در نزدیکی مایملک و داراییبراي استقرار در نزدیکی مایملک و دارایی

  

   
  بندي خطر زلزله در فضاهاي باز شهر سبزوار پهنه) 9(شکل      سی به فضاهاي باز در شهر سبزوار شعاع دستر) 8(شکل

  

  تراکم جمعیت
ي داخلـی شـهر بـه سـمت بیـرون و      ي داخلـی شـهر بـه سـمت بیـرون و        بررسی وضعیت تراکم جمعیت در شهر سبزوار از افزایش آن از هسـته بررسی وضعیت تراکم جمعیت در شهر سبزوار از افزایش آن از هسـته 

قابل مالحظه است بافـت قـدیم شـهر و    قابل مالحظه است بافـت قـدیم شـهر و      ))1010((طور که در شکل طور که در شکل   همانهمان. . حکایت داردحکایت دارد  کاهش مجدد آن در حواشیکاهش مجدد آن در حواشی
چه در این میـان حـائز اهمیـت اسـت، سـهم      چه در این میـان حـائز اهمیـت اسـت، سـهم        آنآن. . ي مرکزي در مناطق با تراکم متوسط و کم قرار داردي مرکزي در مناطق با تراکم متوسط و کم قرار دارد  محدودهمحدوده

ایـن جمعیـت در محاسـبه تـراکم منطقـه مـورد       ایـن جمعیـت در محاسـبه تـراکم منطقـه مـورد       . . شـوند شـوند   جمعیت متحرکی است که در طی روز وارد بافت مـی جمعیت متحرکی است که در طی روز وارد بافت مـی 
هاي تجاري بیهق و اسرار که روزانه حجم جمعیتی زیادي را هاي تجاري بیهق و اسرار که روزانه حجم جمعیتی زیادي را   محاسبه قرار نگرفته است؛ لذا مناطقی مانند محورمحاسبه قرار نگرفته است؛ لذا مناطقی مانند محور

پذیري منطقه بر پذیري منطقه بر   دهند جزء مناطق با تراکم کم قرار داده شده اند؛ این مسئله در تعیین آسیبدهند جزء مناطق با تراکم کم قرار داده شده اند؛ این مسئله در تعیین آسیب  در خود جاي میدر خود جاي می
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 29             1393پاییز ، هفدهم، شماره پنجممطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 

با این حال با احتساب تـراکم موجـود تنهـا    با این حال با احتساب تـراکم موجـود تنهـا    . . لرزه ابهاماتی را ایجاد خواهد کردلرزه ابهاماتی را ایجاد خواهد کرد  اساس تلفات ناشی از وقوع زمیناساس تلفات ناشی از وقوع زمین
درصـد از مسـاحت شـهر    درصـد از مسـاحت شـهر      4949درصد از مناطق متراکم شهر سبزوار در مناطق با خطر زیـاد قـرار دارنـد و    درصد از مناطق متراکم شهر سبزوار در مناطق با خطر زیـاد قـرار دارنـد و      33//1515

درصد از نـواحی  درصد از نـواحی    2626//4848و و   2828//3636. . هاي خطر کم و خیلی کم واقع هستندهاي خطر کم و خیلی کم واقع هستند  تراکمی هستند که در پهنهتراکمی هستند که در پهنه  مناطق کممناطق کم
  ..ار دارندار دارندقرقر  11و و   1010هاي خطر زیاد و خیلی زیاد به ترتیب در نواحی هاي خطر زیاد و خیلی زیاد به ترتیب در نواحی   متراکم واقع در پهنهمتراکم واقع در پهنه

  

  
  هاي جمعیتی                 لرزه در تراکم بندي خطر زمین پهنه) 11(شکل  کم جمعیت در شهر سبزوار        ترا) 10(شکل   

  

  هاي شهر سبزوار بررسی شاخص مطلوبیت براي کاربري
لـرزه  لـرزه    خطر زمینخطر زمین  بنديبندي  ي پهنهي پهنه  ها در شهر سبزوار از نقشهها در شهر سبزوار از نقشه  هاي استقرار کاربريهاي استقرار کاربري  به منظور بررسی وضعیت زمینبه منظور بررسی وضعیت زمین

سپس تعیین میزان مطلوبیت هر سپس تعیین میزان مطلوبیت هر  استفاده شد؛استفاده شد؛  GISي کاربري اراضی در محیط ي کاربري اراضی در محیط   شهر سبزوار در ترکیب با نقشهشهر سبزوار در ترکیب با نقشه
شـود  شـود    طـور کـه در نقشـه مشـاهده مـی     طـور کـه در نقشـه مشـاهده مـی       همانهمان ..ي مختلف برمبناي ماتریس محاسبه گردیدي مختلف برمبناي ماتریس محاسبه گردید  هاها  سایت براي کاربريسایت براي کاربري

وجـود  وجـود  . . نواحی مرکزي و شمالی شـهر وجـود دارد  نواحی مرکزي و شمالی شـهر وجـود دارد    ها درها در  ها با مکان احداث آنها با مکان احداث آن  بیشترین میزان ناسازگاري کاربريبیشترین میزان ناسازگاري کاربري
هـاي چنـد   هـاي چنـد     هاي مهمی مانند مدارس و وجـود سـاختمان  هاي مهمی مانند مدارس و وجـود سـاختمان    هاي خطر زیاد و خیلی زیاد در ترکیب با کاربريهاي خطر زیاد و خیلی زیاد در ترکیب با کاربري  پهنهپهنه

هـاي نامناسـبی ایجـاد    هـاي نامناسـبی ایجـاد      از جمله تاسیسات حیاتی که در مکاناز جمله تاسیسات حیاتی که در مکان. . طبقه در افزایش این عدم مطلوبیت موثر هستندطبقه در افزایش این عدم مطلوبیت موثر هستند
. . کیلو ولت اشـاره کـرد  کیلو ولت اشـاره کـرد    132132هزار متر مکعبی آب شرب شهر سبزوار و پست برق هزار متر مکعبی آب شرب شهر سبزوار و پست برق   2020توان به مخزن توان به مخزن   اند، میاند، می  شدهشده
تختخـوابی واسـعی در فاصـله حـدود     تختخـوابی واسـعی در فاصـله حـدود       214214تـوان احـداث بیمارسـتان    تـوان احـداث بیمارسـتان      ترین موارد ناسازگاري را مـی ترین موارد ناسازگاري را مـی   از مهماز مهم یکییکی

دیـدگان  دیـدگان    رسانی به آسیبرسانی به آسیب  چنین بیمارستانی به احتمال قوي نه تنها قادر به خدمتچنین بیمارستانی به احتمال قوي نه تنها قادر به خدمت. . دویست متري گسل دانستدویست متري گسل دانست
یـابی نادرسـت   یـابی نادرسـت     هـاي مکـان  هـاي مکـان    سـایر نمونـه  سـایر نمونـه  . . دثه نخواهد بود، بلکه در حفظ جان بیماران خود نیـز نـاتوان اسـت   دثه نخواهد بود، بلکه در حفظ جان بیماران خود نیـز نـاتوان اسـت   حاحا

  : : ها عبارتند ازها عبارتند از  ها با توجه به ویژگی زمین احداث آنها با توجه به ویژگی زمین احداث آن  کاربريکاربري
هـا در جامعـه   هـا در جامعـه     پـذیرترین گـروه  پـذیرترین گـروه    افراد با معلولیت ذهنـی یکـی از آسـیب   افراد با معلولیت ذهنـی یکـی از آسـیب   : : موسسه معلولین ذهنی امیرالمونینموسسه معلولین ذهنی امیرالمونین

لـذا ضـروري اسـت کـه     لـذا ضـروري اسـت کـه     . . این افراد براي فرار از موقعیت خطر نیازمند کمک دیگران هسـتند این افراد براي فرار از موقعیت خطر نیازمند کمک دیگران هسـتند شوند؛ شوند؛   محسوب میمحسوب می
  ..چنین موسساتی در مناطق با خطر خیلی کم و یا بدون خطر ایجاد گردندچنین موسساتی در مناطق با خطر خیلی کم و یا بدون خطر ایجاد گردند

کـه تعـداد بـاالي کـاربران در افـزایش      کـه تعـداد بـاالي کـاربران در افـزایش      ): ): 1313در ناحیهدر ناحیه((دانشگاه تربیت معلم سبزوار و دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تربیت معلم سبزوار و دانشگاه علوم پزشکی   
  . . ار استار استگذگذ  ها تاثیرها تاثیر  اهمیت آناهمیت آن
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 30                                                             . . .آوري شهري  کاربرد برنامه ریزي کاربري اراضی در افزایش تاب 

درصـد کـاربري ناسـازگار و    درصـد کـاربري ناسـازگار و      8282//1515با با   1313دهد که ناحیه دهد که ناحیه   بررسی توزیع فضایی این معیار در نواحی نشان میبررسی توزیع فضایی این معیار در نواحی نشان می
درصـد کـاربري ناسـازگار داراي    درصـد کـاربري ناسـازگار داراي      1111//6767بـا  بـا    1111و و   88//9393بـا  بـا    1111بیشترین ناسازگاري و نواحی بیشترین ناسازگاري و نواحی   7474//5454با با   55ناحیه ناحیه 

  . . بیشترین میزان سازگاري استبیشترین میزان سازگاري است

  
  هاي شهر سبزوار ربريبررسی شاخص مطلوبیت کا) 12(شکل

  

 ي شهر سبزوار جهت توسعه
گسترش کالبـدي شـهر را در تمـام جهـات هشـتگانه کـم و بـیش        گسترش کالبـدي شـهر را در تمـام جهـات هشـتگانه کـم و بـیش          13741374طرح جامع شهر سبزوار در سال طرح جامع شهر سبزوار در سال 

ي ي   و توسـعه و توسـعه ) ) پیرامـون توسـعه فعلـی   پیرامـون توسـعه فعلـی   ((ي پیوسته ي پیوسته   ي شهر سبزوار به دو صورت توسعهي شهر سبزوار به دو صورت توسعه  توسعهتوسعه. . مانع دانسته استمانع دانسته است  بالبال
علیرغم توسعه و گسترش شـهر سـبزوار در   علیرغم توسعه و گسترش شـهر سـبزوار در   . . پذیردپذیرد  راضی کلوت صورت میراضی کلوت صورت میناپیوسته در شمال نواحی موسوم به اناپیوسته در شمال نواحی موسوم به ا

شرقی و شرق صورت پذیرفته است و همچنـان  شرقی و شرق صورت پذیرفته است و همچنـان    هاي شمالی، شمالهاي شمالی، شمال  تمام جهات بیشترین میزان توسعه در بخشتمام جهات بیشترین میزان توسعه در بخش
ها را شرایط مناسـب آب  ها را شرایط مناسـب آب    علل توسعه در این بخشعلل توسعه در این بخش) ) 1374،13881374،1388هاي هاي   در سالدر سال((هاي جامع شهر هاي جامع شهر   طرحطرح. . ادامه داردادامه دارد

هاي ارتباطی و معیارهایی از این دست بیـان کـرده اسـت؛ لـذا تـاکنون      هاي ارتباطی و معیارهایی از این دست بیـان کـرده اسـت؛ لـذا تـاکنون        د اراضی دولتی، وجود راهد اراضی دولتی، وجود راهو هوایی، وجوو هوایی، وجو
لـرزه  لـرزه    بندي خطـر زمـین  بندي خطـر زمـین    توسعه بدون هیچ گونه توجهی به مسائل ژئومورفولوژیکی منطقه و در غیاب نقشه پهنهتوسعه بدون هیچ گونه توجهی به مسائل ژئومورفولوژیکی منطقه و در غیاب نقشه پهنه

احداث بیمارسـتان واسـعی،   احداث بیمارسـتان واسـعی،     توان درتوان در  هاي این موارد را میهاي این موارد را می  نمونهنمونه. . پذیري ادامه یافته استپذیري ادامه یافته است  در مسیر افزایش آسیبدر مسیر افزایش آسیب
ریزي براي انتقال تدریجی مراکز اداري شـهر بـه ایـن    ریزي براي انتقال تدریجی مراکز اداري شـهر بـه ایـن      مرکز ذخیره آب شهر سبزوار و ورزشگاه سربدارن و برنامهمرکز ذخیره آب شهر سبزوار و ورزشگاه سربدارن و برنامه

ها در ها در   ریزي کاربري اراضی در بررسی مکان مناسب براي احداث این کاربريریزي کاربري اراضی در بررسی مکان مناسب براي احداث این کاربري  توان گفت برنامهتوان گفت برنامه  میمی. . منطقه دانستمنطقه دانست
بنـدي  بنـدي    ي پهنـه ي پهنـه   بررسـی نقشـه  بررسـی نقشـه  . . ها توجهی نداشـته اسـت  ها توجهی نداشـته اسـت    نایی احداث آننایی احداث آنسطح زمین باقی مانده و به شرایط زیربسطح زمین باقی مانده و به شرایط زیرب

شـرق شـهر روز بـه روز فاصـله     شـرق شـهر روز بـه روز فاصـله       ي شهر سبزوار حاکی از این است که توسعه در نواحی شمال و شـمال ي شهر سبزوار حاکی از این است که توسعه در نواحی شمال و شـمال   لرزهلرزه  زمینزمین
  ..کندکند  هاي با خطر زیاد کمتر میهاي با خطر زیاد کمتر می  ها و پهنهها و پهنه  خود را با گسلخود را با گسل
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 شهر سبزواري  گانه خالصه وضعیت معیارها در نواحی سیزده) 4(جدول
دسترسی  ها سازگاري کاربري

 به فضاي باز
 معابر
 

 ي ساختمانی سازه 

حی
نوا

 

حریم کمتر  سازگار ناسازگار
 متر 50از 

پهنه بندي 
زلزله  در 

 معابر

 جنس  قدمت طبقات حاشیه  عرض

خطر زیاد و 
  خیلی زیاد

عرض کمتر 
 متر 6از 

طبقه و  3 مقاوم
 باالتر

 40باالي 
 سال

 نامقاوم

62.5 37.49 19.23 42.55 39.42 16.47 9.1 11.28 8.4 1 

29.45 70.54 21.21 5.34 22.75 4.27 5.6 4.95 4.6 2 

41.22 58.77 12.73 14.89 56.76 4.05 3.3 35.51 32.2 3 

55.51 44.48 20.48 19.45 8.66 32.02 2.6 0.96 1.1 4 

74.54 25.45 13.69 20.84 6.40 47.37 24.5 0.30 3.3 5 

33.08 66.91 22.79 0 11.41 5.27 0.7 2.61 0.0 6 

11.67 88.32 48.93 3.91 33.41 4.92 0.3 8.86 6.2 8 

18.75 81.24 33.63 0 26.22 4.39 2.1 8.37 15.3 9 

19.23 80.76 51.61 25.82 7.38 4.79 1.2 15.31 26.3 10 

8.93 91.06 34.63 4.24 35.05 0.18 1.0 0.66 0.2 11 

76.3 23.63 25.01 8.82 4.21 68.63 49 1.14 0.7 13 
  )جا که هنوز تحت اسکان جمعیت قرار نگرفته است در بررسی شرکت داده نشده اند شهري از آن 12و  7نواحی ( نگارندگان : ماخذ*

  

  -کـه مرکـز و هسـته تجـاري    کـه مرکـز و هسـته تجـاري    ) ) 33ناحیهناحیه((بافت قدیم شهر سبزوار بافت قدیم شهر سبزوار   شود در بین نواحی همانطور که مالحظه می
هر را در خود جاي داده است و علی رغم فرسودگی کالبدي از اهمیت زیادي برخوردار است، به لحـاظ  هر را در خود جاي داده است و علی رغم فرسودگی کالبدي از اهمیت زیادي برخوردار است، به لحـاظ  اداري شاداري ش

  4040درصد از بناهاي بـاالي  درصد از بناهاي بـاالي    3535//5151که این ناحیه به تنهایی که این ناحیه به تنهایی   به نحوي به نحوي . . اکثر معیارها شرایط نامناسبی را داراستاکثر معیارها شرایط نامناسبی را داراست
درصـد از  درصـد از      56.7656.76همچنین همچنین . . درصد از کل بناهاي خشت و چوبی شهر را در خود جاي داده استدرصد از کل بناهاي خشت و چوبی شهر را در خود جاي داده است  3232//3333سال و سال و 

  5050درصـد از مسـاحت ناحیـه در حـریم کمتـر از      درصـد از مسـاحت ناحیـه در حـریم کمتـر از      1212//7373متر هستند و تنها متر هستند و تنها   66معابر ناحیه داراي عرض کمتر از معابر ناحیه داراي عرض کمتر از 
گونه کـه  گونه کـه    ي معابر ارگانیک و کم عرض، تراکم جمعیتی باال آني معابر ارگانیک و کم عرض، تراکم جمعیتی باال آن  لذا بافت فشرده، شبکهلذا بافت فشرده، شبکه. . متري فضاهاي باز هستندمتري فضاهاي باز هستند
آوري این بخش از آوري این بخش از   گردد که سبب کاهش تابگردد که سبب کاهش تاب  این ناحیه محسوب میاین ناحیه محسوب میهاي هاي   از ویژگیاز ویژگی... ... ذکر آن رفت، قدمت باال وذکر آن رفت، قدمت باال و

ي جدید و آمـاده سـازي شـهر    ي جدید و آمـاده سـازي شـهر        به عنوان بخشی از توسعهبه عنوان بخشی از توسعه  1313این در حالی است که در ناحیه این در حالی است که در ناحیه . . بافت گشته استبافت گشته است
هـا داراي اسـکلت فلـزي    هـا داراي اسـکلت فلـزي      درصـد از سـاختمان  درصـد از سـاختمان    9595متر هستند،  متر هستند،    66درصد از معابر داراي عرض کمتر از درصد از معابر داراي عرض کمتر از   44//22تنها تنها 

درصـد معـابر داراي   درصـد معـابر داراي     6868//6363دهنـد و  دهنـد و    درصد از بناهاي این منطقه را تشکیل میدرصد از بناهاي این منطقه را تشکیل می  9393سال  سال    1010ي زیر ي زیر بوده و بناهابوده و بناها
بـا ایـن حـال    بـا ایـن حـال    . . آوري را سـبب خواهـد گشـت   آوري را سـبب خواهـد گشـت     حاشیه مقاوم هستند، مجموع این عوامل درجات بـاالتري از تـاب  حاشیه مقاوم هستند، مجموع این عوامل درجات بـاالتري از تـاب  

هاي ناحیه گشته هاي ناحیه گشته   درصد از کاربريدرصد از کاربري  7676//33قرارگیري ناحیه در نزدیکی مناطق با خطر باالتر سبب عدم مطلوبیت  قرارگیري ناحیه در نزدیکی مناطق با خطر باالتر سبب عدم مطلوبیت  
  ..استاست
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 32                                                             . . .آوري شهري  کاربرد برنامه ریزي کاربري اراضی در افزایش تاب 

  گیري نتیجه 
کنـد؛ لـذا   کنـد؛ لـذا     دهد، تعیین میدهد، تعیین می  چه را پس از آن رخ میچه را پس از آن رخ می  دهد، آندهد، آن  لرزه انجام میلرزه انجام می  چه یک شهر پیش از وقوع زمینچه یک شهر پیش از وقوع زمین  آنآن

وضـعیت  وضـعیت  . . میزان خسارات و تلفات ناشی از بالیاي طبیعی به میزان آمادگی جامعه در برابر واقعـه بسـتگی دارد  میزان خسارات و تلفات ناشی از بالیاي طبیعی به میزان آمادگی جامعه در برابر واقعـه بسـتگی دارد  
هـاي بـاز، تـراکم شـهري بـاال،      هـاي بـاز، تـراکم شـهري بـاال،        ي معابر ناکارآمد، کمبود و توزیع نامناسب فضاي معابر ناکارآمد، کمبود و توزیع نامناسب فضا  مانند شبکهمانند شبکه    نامناسب کالبد شهر،نامناسب کالبد شهر،

پـذیري و در نتیجـه میـزان خسـارات ناشـی از      پـذیري و در نتیجـه میـزان خسـارات ناشـی از        هاي فرسوده در افزایش آسیبهاي فرسوده در افزایش آسیب  ها و ساختمانها و ساختمان  ناسازگاري کاربريناسازگاري کاربري
ار از ار از بررسـی معیارهـاي تحقیـق در سـطح شـهر سـبزو      بررسـی معیارهـاي تحقیـق در سـطح شـهر سـبزو       ..باشدباشد  گذار میگذار می  ها و افزایش زمان بهبود شهر اثرها و افزایش زمان بهبود شهر اثر  لرزهلرزه  زمینزمین

این مسئله از آسیب و خسارات بیشـتر ایـن نـواحی    این مسئله از آسیب و خسارات بیشـتر ایـن نـواحی    . . ها در بافت قدیم حکایت داردها در بافت قدیم حکایت دارد  وضعیت نامناسب اکثر معیاروضعیت نامناسب اکثر معیار
گـردد و  گـردد و    هاي اقدام در سطح شهر محسوب مـی هاي اقدام در سطح شهر محسوب مـی   دهد؛ لذا این ناحیه از اولویتدهد؛ لذا این ناحیه از اولویت  در صورت وقوع زمین لرزه خبر میدر صورت وقوع زمین لرزه خبر می

ي شـهر  ي شـهر    بـا توسـعه  بـا توسـعه  . . باالیی برخوردار استباالیی برخوردار استهاي موضعی با محور کاهش خطر در این نواحی از ضرورت هاي موضعی با محور کاهش خطر در این نواحی از ضرورت   تهیه طرحتهیه طرح
ریـزي  ریـزي    کـارگیري برنامـه  کـارگیري برنامـه    نمودهـاي بـه  نمودهـاي بـه  ) ) ي شـهر ي شـهر   ي پیوستهي پیوسته  هاي شمالی توسعههاي شمالی توسعه  به ویژه در بخشبه ویژه در بخش((به سمت اطراف به سمت اطراف 

تـر و افـزایش وسـعت فضـاهاي بـاز و درنتیجـه       تـر و افـزایش وسـعت فضـاهاي بـاز و درنتیجـه         تر، توزیـع مناسـب  تر، توزیـع مناسـب    هاي عریضهاي عریض  خیابانخیابان((شهري و کاربري اراضی شهري و کاربري اراضی 
کـه  کـه    نحـوي نحـوي   بـه بـه . . در بافـت شـهري قابـل مشـاهده اسـت     در بافـت شـهري قابـل مشـاهده اسـت     ...) ...) ها وها و  سازهسازهدسترسی بیشتر به فضاهاي باز، جنس بهتر دسترسی بیشتر به فضاهاي باز، جنس بهتر 

ي آتی یک شهر کـه  ي آتی یک شهر کـه    توسعهتوسعه. . تري برخوردار هستندتري برخوردار هستند  توان گفت بیشتر معیارها در این نواحی از وضعیت مناسبتوان گفت بیشتر معیارها در این نواحی از وضعیت مناسب  میمی
سـازد از اهمیـت بسـیاري    سـازد از اهمیـت بسـیاري      هاي آتی را مشـخص مـی  هاي آتی را مشـخص مـی    هاي آینده و در نتیجه نسلهاي آینده و در نتیجه نسل  آوري بافتآوري بافت  پذیري و تابپذیري و تاب  آسیبآسیب

ي شهر بـه سـمت نـواحی شـمالی     ي شهر بـه سـمت نـواحی شـمالی       هاي اخیر بیشترین میزان توسعههاي اخیر بیشترین میزان توسعه  با توجه به این که طی سالبا توجه به این که طی سال  ..برخوردار استبرخوردار است
ي شهري روز به روز فاصله خـود را بـا   ي شهري روز به روز فاصله خـود را بـا     لرزه این بخش از توسعهلرزه این بخش از توسعه  بندي خطر زمینبندي خطر زمین  ي پهنهي پهنه  است و با توجه به نقشهاست و با توجه به نقشه

بـدون برنامـه بـه    بـدون برنامـه بـه      ها، رسوبات سست نئوژن و سازندهاي کواترنري در شمال شهر کمتر کرده و در رونـدي ها، رسوبات سست نئوژن و سازندهاي کواترنري در شمال شهر کمتر کرده و در رونـدي   گسلگسل
. . سمت نواحی در معرض خطر باالدر حرکت می باشد که به معناي شدت باالتر زمین لرزه در این مناطق اسـت سمت نواحی در معرض خطر باالدر حرکت می باشد که به معناي شدت باالتر زمین لرزه در این مناطق اسـت 

ها که منابع انسانی و اقتصادي کمتـري را در معـرض خطـر قـرار     ها که منابع انسانی و اقتصادي کمتـري را در معـرض خطـر قـرار       در توسعه این نواحی باید آن دسته از کاربريدر توسعه این نواحی باید آن دسته از کاربري
بـه لحـاظ معیارهـاي    بـه لحـاظ معیارهـاي    ((ي سازگاري کاربري با سایت آن ي سازگاري کاربري با سایت آن   بررسی نقشهبررسی نقشه. . خواهند داد، در اولویت توسعه قرار گیرندخواهند داد، در اولویت توسعه قرار گیرند

هـا در نـواحی شـمالی شـهر مشـاهده      هـا در نـواحی شـمالی شـهر مشـاهده        نیز مؤید همین مطلب اسـت کـه بیشـترین ناسـازگاري    نیز مؤید همین مطلب اسـت کـه بیشـترین ناسـازگاري    ) ) زمین شناختیزمین شناختی
مناسـب  مناسـب  ((ریزي شهري در این بخش در سطح باقی مانده و تنها به عواملی چون ریزي شهري در این بخش در سطح باقی مانده و تنها به عواملی چون   گویا مدیریت و برنامهگویا مدیریت و برنامه. . گرددگردد  میمی

ي ي   ي شهر توجه کـرده و زیربنـاي توسـعه   ي شهر توجه کـرده و زیربنـاي توسـعه     در توسعهدر توسعه...) ...) اضالب، وجود زمین بایر واضالب، وجود زمین بایر وبودن آب و هوا، سهولت دفع فبودن آب و هوا، سهولت دفع ف
  -هـا در مقایسـه بـا سـایر مخـاطرات      هـا در مقایسـه بـا سـایر مخـاطرات        لـرزه لـرزه   تـوان گفـت ماهیـت زمـین    تـوان گفـت ماهیـت زمـین      مـی مـی . . گیردگیرد  آتی شهر سبزوار را نادیده میآتی شهر سبزوار را نادیده می

ظـات  ظـات  و مالحو مالح  -طـوالنی هسـتند  طـوالنی هسـتند      هـاي بازگشـت  هـاي بازگشـت    هـاي بـا بزرگـی بـاال داراي دوره    هـاي بـا بزرگـی بـاال داراي دوره      لـرزه لـرزه   ها به ویژه زمینها به ویژه زمین  لرزهلرزه  زمینزمین
ي خطرزا و ي خطرزا و   شوند دولت محلی علیرغم داشتن قدرت جلوگیري از توسعهشوند دولت محلی علیرغم داشتن قدرت جلوگیري از توسعه  اقتصادي، اجتماعی و سیاسی سبب میاقتصادي، اجتماعی و سیاسی سبب می

  . . بهبود کیفیت توسعه، از این اقدام خودداري کندبهبود کیفیت توسعه، از این اقدام خودداري کند
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