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چکیده

بافتهای تاریخی شــهرهای ایران به دلیل ارزشهای میراثی و نقشی که در تعیین هو ّیت این شهرها دارند ،شایستة
توجه
حفــظ و نگهداریاند .این بافتها همچنین ،در مقابل زلزله به شــدّ ت ناپایدار و آســیبپذیرند .از این روّ ،
به نقــش و جایگاه مدیر ّیت بحران زلزله در تدویــن و اجرای برنامهها و طرحهای مر ّمت شــهری در این مناطق
ضروري اســت .در این باراه ،شناســایی و تجزیه و تحلیل توانها و محدود ّیتهــای بافت تاریخی در برابر وقوع
حادثه میتواند تأثیر بســزایی در جهت اتخاذ تصمیمهای صحیح در امر برنامهریزی و تعیین استراتژیهای مناسبی
داشته باشد که میان دو رویکرد مر ّمت شــهری و مدیر ّیت بحران مشترک هستند ،تا از طریق تلفیق این دو رویکرد
بتوان ضمــن حفظ تمامی ارزشهای درون بافت ،میزان آســیبپذیري آن را در مقابل بحران زلزله کاهش داد.
در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش توصيفي -تحليلي ،در ابتدا طبق مدل ســوات به بررسی و تحلیل نقاط
قــوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدهای مدیر ّیت بحران در مح ّلة ســیروس واقع در بافت تاریخی شــهر تهران
ّ
پرداخته شــده است .سپس نتایج حاصله از پژوهش در قالب تدوین راهبردهایی که در زمینههای مختلف کالبدی،
اجتماعی و اقتصادی منجر به بهســازی مح ّلة ســیروس و مدیر ّیت بهینه و ســریع بحران زلزله در این بافت تاریخی
میشــوند ،ارائه شدهاند .برای جمعآوری دادهها از روشهای كتابخانهای و میدانی استفاده شده است .یافتههای
تحقیق حاکی از آن اســت که دو رویکرد مر ّمت شهری و مدیر ّیت بحران ،در مواجه با بافتهای تاریخی اهداف و
اصول مشــتركی دارند .بدین ترتیب ،به کارگیری راهبردهای مشترک میان این دو رویکرد در بافت تاریخی مح ّلة
سیروس از یکســو به حفظ و احیای ارزشها و بهبود شرایط زیستی در این مح ّله منجر میشود و از سوی دیگر بر
نظر ّیههای مدیر ّیت بحران مبنی بر کاهش آســیبپذیری در برابر زلزله منطبق است.
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