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 04/08/1399                                                                       تاریخ دریافت مقاله:                                                                           

 13/12/1399                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

 چکيده  
ویژهه   است، به هتشرا در پی دابه محدوده شهر مادر  باغی-های روستاییمحدودهانضمام  ،شهرهارشد و گسترش افقی  های گذشتهدهه یط

های پيرامون ایژ  شژبکه بژه همژدیگر، پدیژده       نزدیکی سکونتگاه و (قنات)واسطه شبکه آبیِ مشترکِ محدود  وخشک ایران به در اقليم گرم
 یآور سژنشش تژا    یپهوهش در پ  ی. ااست شده های شهری روستابنيانبافت  یا یاهباغ تخریبموجب  ر شدت بيشتری داشته ومذکو
 اتيژ حاصژ  از ادب  سژاخته شژده،   مدل یمفهوم یالگو بوده و مندوخشک ایران با مدلی علمی، جامع و مکان های شهری در اقليم گرمباغ
آوری  بحژ  تژا   م یهژا  کيژ ها و تکن روش ،یهای نظر چارچو همچني  از  است.« توسعه»و « باغ» ،«یآور تا » ميمفاهمبتنی بر  ینظر

چژارچو     یژ د. اوشژ مژی  تدوی ها  آوری باغ تا  یو تحت عنوان چارچو  مطالعات شده احصاها  باغ یآور متناسب با تا  یها شاخص
باغژات موجژود براسژا      یشناسژ  ضم  گونهت که اس یو نهاد ی، کالبداقتصادی ،یو فرهنگ یاجتماع ،یکیاکولوژ ،ی گانه ابعاد پنج یدارا

دهژی اوليژه گژروه     استفاده کرده و حاص  نمره super decisionافزار  از نرمها  برای تعيي  ضریب اهميت الیه ی مذکور؛چهارچو  مفهوم
در  یمکژان  یها  يتحلدر ادامه با  ها است.   وزن الیهافزار برای تعيي های ورودی نرم دلفی بر مبنای مقایسه دودویی توما  ال ساعتی؛ داده

باغژات   یآور تژا   زانيمنظور سنشش م حاص  به یها داده  يبه تحل SPSSافزار  در نرمبر روی نتایج  Fآزمون انشام و  ArcGISافزار  نرم
 زانيژ مشخص نمودن م تیها و درنها داده  ياز شناخت تا تحل ندیفرآ  ی. ک  اشودمیمشخص  یباغ هایپالک یآور تا  زانيمو پرداخته 

 یشژده دارا   ی. مدل تدوگردد یم یبند باغات صورت یآور سنشش تا  یمدل برا کیتحت قالب  تباغا یبند تویو نحوه اول یآور تا 
 یو سپس بر مبنا دراثرگذار بر باغات را دا یها جنبه یباغات از تمام یآور تا  زانيسنشش م ییعمده است، در وهله اول توانا تيسه قابل

مدل بر   ی. اارائه کردمند  صورت مکان اطالعات را به  یا یو تمام پرداخت یآور اسا  تا برباغات  یبند تیلووبه ا توان یسنشش م  یا
تعيژي    زدیشهر  هایباغ دربرگيرندهاز محالت و مناطق  کیباغات هر  یآور تا  زانيو م ادهيپ یعنوان مورد پهوه به زدیباغات شهر  یرو

 د.وشمی و بر مبنای آن اولویت بندی
 .زدیشهر  بندی حفاظت، آوری، اولویت های تا  ها و چارچو  مدل ،آوری تا سنشش  ،باغات تخریبکلمات کلیدی: 

 r_akbari@yazd.ac.ir ایران. یزد، یزد، دانشگاه معماری، و هنر دانشکده شهرسازی، گروه استادیار* 
 .رانیتهران، ا ،یبهشت ديدانشگاه شه ،یو شهرساز یدانشکده معمار ،یشهر ریزی برنامهد ارش یکارشناس یدانششو **

 

89 



 

 

 

 

 
 

ره 
ما

ش
17

3
 

♦ 
ار 

به
14

00
 

♦
  
  

 مقدمه   
باغ ایرانی در دوران که ، تمثيلی از کيهژان، در دوران  
پس از اسالم، تمثيلی از باغ بهشژت قرآنژی و در دنيژای    
عارفانه، تمثيلی از وجه باطنی خلقت است )شاهچراغی، 

شلژی طبيعژت در شژژهر و   هژایی کژه ت   (. بژاغ 111: 1394
بخش، همچني  مح  مناسبی برای  فضایی سبز و آرامش

های اخيژر   تفرج و گذران اوقات فراغت هستند، در دهه
زاده،  هژا هسژتند )سژلطان    مواجه با تخریب توسط انسان

بژژازی زمژژي  و  جهژژت بژژور  ( کژژه اغلژژب بژژه1382:92
تاریخ   افتد. در کتا  مدت اتفاق می های کوتاه سودجویی

هژژای شژژهر چنژژي   ( دربژژاره بژژاغ1343د )جعفژژری، یژژز
هوا و آباد توصيف  و یزد را شهری خوش آ »است:  آمده
کند. از نظر او باغ و بسژتان یژزد پرنعمژت و معمژور      می

هژایش محژ  آسژایش و آرامژش؛ کژوی و       است، خانژه 
؛ ...«المعمور آراسته و پاکيزه اسژت   بازارش همچون بيت

ها در پی گسژترش افقژی    ی اخير تخریب باغ اما در سده
( رو به نابودی 1387شهر یزد مطابق با پهوهش بهروان )

سژژبب قژژرار گژژرفت  در اقليمژژی  دارد. در شژژهر یژژزد بژژه
کندی صژورت   گيری فضاهای سبز به وخشک، شک  گرم
پذیرد. یزد از سویی جزو شژهرهای بژا سژرانه پژایي       می

متژژر مربژژع بژژه ازای هژژر نفژژر  3.5فضژژای سژژبز اسژژت )
(( کژه فضژاهای   93: 1396 شهر،   مشاور آرمانمهندسي)

علژت   سبز پيشنهادی در طرح جامع و تفصژيلی هژم بژه   
پذیری  گيری فضای سبز امکان تحقق طوالنی بودن شک 

هژا و   دیگر در شهر یزد هنوز باغ پایينی دارند؛ اما ازسوی
های پيشي  وجژود   یادگارمانده از نس  مزارع سرسبزی به

هژا بهژره جسژت و از تخریژب و      توان از آن دارد که می
ها و نابودی ای  منبع و ميراث  بحرانی شدن وضعيت آن

عمژ  آورد. بژا تحليژ  و ارزیژابی      بها جلوگيری بژه  گران
(؛ ای  98-52ها در چهار دهه گذشته ) روند تخریب باغ

اسژت کژه در    روند تخریب با سرعت زیادی اتفاق افتاده

ه نابودی کامژ   ای نزدیک منشر ب صورت تداوم در آینده
 ها خواهد شد. باغ

 منظور ممانعژت   ریزی و اقدامی به جهت هرگونه برنامه
 

 از ای  روند تخریب در ابتدا بایستی مشخص شژود کژه   
 

تواننژد در   مانده در شهرها تا چه ميژزان مژی   های باقی باغ
اصژژطالح  برابژژر تیييژژرات شژژهری مقاومژژت کننژژد و بژژه 

مسژير توسژعه شژهر و    هژا در ادامژه    ای  باغ« آوری تا »
منظژور نيژاز    های انسانی چه ميزان اسژت  بژدی    دخالت

مانده در  های باقی آوری باغ است تا با سنشش ميزان تا 
بنژدی اقژدامات در راسژتای افژزایش      شهرها به اولویژت 

 ها پرداخته شود. آوری باغ تا 
شژود،   طبق فرایندی کژه در ایژ  پژهوهش دنبژال مژی     

هایی  ها بر مبنای تمامی جنبه آوری باغ نخست ميزان تا 
ها اثرگذار است، موردسژنشش قژرار گرفتژه و     که بر باغ

 آوری  هژا براسژا  تژا     بندی باغ براسا  آن به اولویت
 

پرداختژژه شژژده و تمژژامی ایژژ  اطالعژژات بژژا اسژژتفاده از 
 شود. حال  صورت مکانمند ارائه می های فضایی به تحلي 

 

هژای مطژرح در    و هژا و چژارچ   آنکه در مقایسه با مدل
آوری که در ای  پژهوهش موردبررسژی قژرار     حوزه تا 
زمژان   صژورت هژم   توان ای  سه قابليت را به گرفته، نمی

( 2007)1 گونه که در پهوهش مایانگا مشاهده نمود همان
های اجتماعی، اقتصادی، فيزیکی،  مدلی بر مبنای سرمایه

برابژر  آوری جامعژه در   انسانی و طبيعی ارائه داده و تا 
 :Mayunga, 2007دهد ) سوانح را موردارزیابی قرار می

( در پژهوهش  2008)2(؛ و یا در مدل مکژانی کژه کژاتر   6
دهد، در گام اول یک مشموعژه پيشژنهادی    خود ارائه می

از متیيرهای اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی را 
 ارائه نموده و در گام بعدی به عمليژاتی کژردن و ایشژاد    

 

ها و سپس بررسژی آن در دنيژای    ای از شاخص عهمشمو
(. و یژا در  Cutter, et al.,2008: 6پژردازد )  واقعژی مژی  
که سه بعد زمان، فضا  3پاسخگویی مکانی مدل خسارت
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آوری مکژان مورداسژتفاده قژرار     منظور تژا   و وجه را به
 (.Paton & Johnston, 2017: 65دهد ) می

 های تحقیق پرسش
 رتند از:های پهوهش عبا پرسش

مژژدل و چژژارچو  جژژامع علمژژی جهژژت سژژنشش و  -
 ها چيست  آوری باغ بندی تا  اولویت

آوری  شده ميزان و اولویت تا  با توجه به مدل تدوی  -
 باشد  ها شهر یزد به چه ميزان می باغ

 ادبیات موضوع
 جایگاه باغ در شهر ایرانی

در  -الگوی باغ ایرانی در دوران که ، تمثيلی از کيهان
وران پس از اسالم، تمثيلی از باغ بهشژت قرآنژی و در   د

دنيژای عارفانژه، تمثيلژی از وجژه بژاطنی خلقژت اسژژت       
نشينی شهر ایرانی با بژاغ   (. هم111: 1394)شاهچراغی، 

ای اسژت حاصژ  تشربژه     سابقه تژاریخی دارد و پدیژده  
زیسژژت در سژژرزمي  ایژژران، مبتنژژی بژژر باورهژژای مژژردم 

، بژاغ و  «سان شهر باغ به»و « غسان با شهر به»زمي .  ایران
و « شهر همانند باغ جهان»و « تمثي  بهشت یا مينو»شهر 

؛ همه نشان از حقيقتی دارند کژه  «ایرانشهری»نهایتاً تفکر 
است. صورت متکام  ایژ    در صور گوناگون جلوه کرده

و « باغ اندر بژاغ »ها و شهرهایی را در قالب  ایده پایتخت
اسژت.   پدید آورده« ر جهانشه»سان بهشت و همچون  به

اند بژا   از ورجمکرد تا اصفهان صفوی که شهرهایی بوده
ساختار باغ؛ اما لزوماً همه شهرهای ایرانی به ایژ  وجژه   

اند. ای  امر نشان از حضور دو صورت  از تکام  نرسيده
نشژينی شژهر و    کلی در شهر ایرانی دارد، یکی صرف هم

ختار بژاغ اسژت   تر شهر با سا باغ است و صورت متکام 
 (.84: 1395)اعتضادی، 

طرح باغ ایرانی کژه در گذشژته پایژه و اسژا  طژرح      
بژاغ  »ای که  گونه است؛ به شهرها یا بخشی از شهرها بوده

از مقيژا  معمژاری تژا مقيژا      « آیند شهر عنوان پيش به

شهری بازآفرینی شده و رابطه ساختاری بي  باغ و شژهر  
باغ را شهر و شهر را  توان از سویی چنان است که می آن

مثابژه کارگژاه طژرح     باغ ناميد و از سوی دیگر باغ را بژه 
(؛ امژا  124: 1374اندازی شهر تلقی کرد )ميرفندرسکی، 

هژا بژا درختژان     نگری سبب تخریژب بژاغ   امروزه سطحی
ها در سطح شژهرها در اثژر توسژعه برونژزای      سرسبز آن

ه شهر شده و تقد  و احترام به طبيعت جای خود را بژ 
 (.1395پور و همکاران،  است )رفيع طلبی داده منفعت

 

 ها مرور تجارب حفاظت از باغ
ها،  های مرتبط با حفاظت از باغ ضم  بررسی پهوهش
ها که بژر اثژر توسژعه شژهر ر       عوام  تیيير کاربری باغ

داده؛ به شرح ذیژ  اسژت؛ در مطالعژات پورمحمژدی و     
ورت عنژوان  ص ها بدی  (، عل  تخریب باغ1383قربانی )
وخژژاک، نبژژود  هژژای شژژدید آ  اسژژت، محژژدودیت شژژده

هژای مکمژ  در مژدیریت شژهری )مالکيژت و       مکانيسم
های مالياتی(، نبود نگرش جامع در مورد مسژلله   حمایت

ای و منفع ، فقدان تفکژر   های موزه باغ و تکيه بر نگرش
توسعه پایدار در بدنه مدیریت شهری و نحژوه تملژک و   

سژازی زمژي  )پورمحمژدی و     ای آمادهه یابی پروژه مکان
( 1392(. مطابق مطالعات رهنما و روسژتا ) 1383قربانی، 

افژزوده کژاربری زمژي  و     عام  اقتصادی )عمژدتاً ارزش 
تژری  و   درصژد(، اصژلی   70مسک ( با بيشژتری  تژیثير )  

ها  تری  عام  مؤثر بر تیيير کاربری فضای سبز و باغ مهم
درصژد و   17.6بژا   «کمبژود آ  »است. سپس عام   بوده

درصد از عواملی  11.8ها به محدوده شهری با  ورود باغ
هژا   اند که باع  تیييژر کژاربری فضژای سژبز و بژاغ      بوده
ها به محژدوده شژهری، تیييژر اعطژای      اند. ورود باغ شده

ارزش کاذ  به زمي  بوده و لذا تفاوت زیادی با اراضی 
د و گژرد  ها ایشژاد مژی   خارج از محدوده شهری برای آن
ی  چني  هزینژه  کند. هم امکان تیيير کاربری را تشدید می

ها، کاهش قيمت محصوالت بژاغی و   باالی نگهداری باغ
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تژری  مسژائ  و    عدم حمایت دولت از باغداران، از مهژم 
هژای شژهر    مشکالت حفظ و نگهداری فضای سبز و باغ

(. در مطالعژژات 1392جهژژرم هسژژتند )رهنمژژا و روسژژتا، 
هژا در   (، علژ  تخریژب بژاغ   1395ان )پور و همکار رفيع

اسژت،   شهر تهران را تحت سه شرایط زیر عنوان نمژوده 
ای شام : )اقتصاد شهری سوداگرایانه، سوء  شرایط زمينه

مدیریت و برتری دادن اداره شهر بر حشيت قانون حفظ 
و گسترش فضای سژبز شژهری(، شژرایط علژی شژام :      

شژژرایط هژژا( و  بژژاغ )نگژژرش ابژژزاری و سژژودجویانه بژژه 
ای شام : )تیيير اسژتانداردهای زنژدگی، ضژعف     مداخله

نظارت و نبود حساسيت بر اجرای قانون، بحران اخالق 
محيطی در جامعه، از بي  رفت  قبح نقض قژواني    زیست
اعتبژاری قژانون    محيطی در جامعه، نابسامانی و بی زیست

حفظ و گسژترش فضژای سژبز شژهری، عژدم قاطعيژت       
(. 1395پور و همکژاران،   )رفيعی( تنبيه-نهادهای قضایی

( عل  و عوامژ   1387در مطالعات صرافی و عليمرادی )
ها در شهر جيرفژت متژیثر از    نابودی و تیيير کاربری باغ

هژا   عوام ، طبيعی )آ (، اجتماعی )مهاجرت مالکان باغ
صژرفه   به و مهاجرت واردشده به شهر(، اقتصادی )مقرون

اپایدار شهرداری، صرفه نبودن باغداری در شهر، درآمد ن
های کشت نسژبت بژه باغژداری و     اقتصادی دیگر روش

سژژوداگری ناشژژی از افژژزایش قيمژژت زمژژي ( و کالبژژدی 
هژای   )وجود موانع توسعه شهری، نياز به مسک  و کاربری

سژازی   هژای آمژاده   یابی پروژه وابسته و نحوه تملک و مکان
 (.1387زمي ( است )صرافی و عليمرادی، 

گرفتژه در حژوزه    هژای صژورت   ه پژهوهش با توجژه بژ  
تژوان   ها را می حفاظت از باغ، عل  و عوام  تخریب باغ

 بندی نمود. زیر جمع 1 شماره مطابق جدول
ها و حفاظت  منظور جلوگيری از ای  روند تخریب باغ به
مانژده در   هژای بژاقی   ها بایستی مشخص نمود که بژاغ  از آن

ای  تیييرات و علژ    توانند در برابر شهرها تا چه ميزان می

اصژطالح   و عوام  تخریب از خود مقاومت نشان داده و به
هژا در ادامژه مسژير توسژعه شژهر و       ایژ  بژاغ  « آوری تا »

 های انسانی تا به چه ميزان است. دخالت

 علل و عوامل تخریب باغ بعد

 وخاک( کمبود منابع موردنياز باغ )آ  اکولوژیک

اجتماعی و 
 فرهنگی

 ها باغ سودجویانه به  نگرش ابزاری و

 محيطی در جامعه از بي  رفت  قبح نقض قواني  زیست

 تیيير استانداردهای زندگی

 ها مهاجرت مالکان باغ

 مهاجرت واردشده به شهر

 اقتصادی

 افزوده کاربری زمي  و مسک  ارزش

 صرفه نبودن باغداری در شهر به مقرون

 کاهش قيمت محصوالت باغی

 شهری سوداگرایانهاقتصاد 

 درآمد ناپایدار شهرداری

 های کشت نسبت به باغداری صرفه اقتصادی دیگر روش

 کالبدی

 سازی زمي  های آماده یابی پروژه نحوه تملک و مکان

 ها به محدوده شهری ورود باغ

 های وابسته نياز به مسک  و کاربری

 وجود موانع توسعه شهری

 نهادی

 های مالياتی( ی مکم  در مدیریت شهری )مالکيت و حمایتها نبود مکانيسم

 ای و منفع  های موزه نبود نگرش جامع در مورد مسلله باغ و تکيه بر نگرش

 فقدان تفکر توسعه پایدار

 عدم حمایت دولت از باغداران

سوء مدیریت و برتری دادن اداره شهر بر حشيت قانون حفظ و گسترش 
 فضای سبز شهری

 ف نظارت و نبود حساسيت بر اجرای قانونضع

 اعتباری قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری نابسامانی و بی

 تنبيهی-عدم قاطعيت نهادهای قضایی

 
 

 آوری های سنجش و ارزیابی تاب ها و چارچوب مدل

« بازگشژت بژه تعژادل   »آوری اغلب به مفهوم  واژه تا 
معنژژا   بژژه« resilio»رود و از ریشژژه التژژي   کژژار مژژی بژژه
 ,Klein et al) «است گرفته شده« برگشت به وضعيت تعادل»

حژدی کژه یژک     آوری اغلب اشاره به ميزان یژا  (. تا 2003
آوری در برابژژر  سيسژژتم معژژي  قژژادر بژژه تحمژژ  و تژژا 

تیييرات گوناگون دارد، قبژ  از اینکژه خژود را در یژک     
مشمژژژوع جدیژژژد از سژژژاختارها و فرآینژژژدها مشژژژدداً 

آوری  نظر بسژياری از محققژان تژا     هی کند. بهد سازمان
تری  موضوعات برای رسژيدن بژه پایژداری     یکی از مهم
آوری شژژهری  (. تژژا Karrholm, 2014: 121اسژژت )

 ها علل و عوامل تخریب باغ. 1ج
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معنژای توانژایی یژک سيسژتم شژهری و کليژه شژبکه         به
اش  اجتمژاعی سژازنده  -اجتماعی و تکنيکژی -اکولوژیکی
کژه در  شژود   های زمانی و مکانی اطژالق مژی   در مقيا 

مواجهه بژا اخژتالل، اقژدام بژه نگهژداری عملکردهژای       
کند؛ سيستمی کژه   ها می مطلو  یا بازگشت سریع به آن

سازگاری با تیيير دارد و چنانچه سيستم ظرفيت انطبژاق  
واسژطه   کنژد بژه   با تیييرات کنونی یا آتی را محژدود مژی  

آوری سژریعاً تیييژر داده شژده و دگرگژون      ویهگی تژا  
(. Meerow, Newell, & Stults, 2016شژژود ) مژژی
هژژا و  هژژا، مژژدل آوری از روش منظژژور ایشژژاد تژژا   بژژه

هژژای مطالعژژاتی در سژژطح جهژژانی اسژژتفاده   چژژارچو 
هژایی کژه ارائژه     هژا و چژارچو    شود که بيشتر مدل می
است، بر عوامژ  مشژابهی )ماننژد منژابع اقتصژادی،       شده

هژژا، اطالعژژات، دانژژش، حمایژژت و  هژژا، مهژژارت سژژرمایه
هژای   های حمایتی، دسترسی بژه خژدمات و ارزش   شبکه

پژذیری   توانند باع  کاهش آسيب مشترک جامعه( که می
دنبژال تهدیژدهایی مثژ      آوری جامعژه بژه   و افزایش تا 

اند )رفيعيان و همکاران،  سوانح طبيعی شوند، توجه کرده
1389 :32.) 

شژده در رابطژه بژا     هژای مطژرح   ها و چارچو  از مدل
 4محژور  هایی نظير مدل سرمایه ن به مدلتوا آوری می تا 

آوری جامعژه در   که یک چارچوبی بژرای ارزیژابی تژا    
برابر سوانح مبتنی بر انواع سرمایه اجتمژاعی، اقتصژادی،   

اسژژژت.  فيزیکژژژی، انسژژژانی و طبيعژژژی( مطژژژرح شژژژده
(Mayunga, 2007: 6 حژال .)      آنکژه در مژدل مکژانی
(DROP

وری و آ منظور روش  کردن رابطه بي  تا  ( به5
ای از  است و ارزیژابی مقایسژه   پذیری طراحی شده آسيب
کنژد   ارائه می آوری سوانح در سطح محلی و جامعه تا 
(Cutter, et al., 2008: 6  ؛ و مدل شژاخص خژط)   مبنژا
(6BRIC کژژه مشموعژژه ) هژژا را بژژرای   ای از شژژاخص

آوری سژوانح در   گيری شرایط موجود مؤثر بر تا  اندازه

هژا از مژدل    . جهت تعيژي  شژاخص  کند جوامع ارائه می
( که در آن ارتباط بي  DROPآوری سوانح ) مکانی تا 

آوری مشخص اسژت و بژر شژرایط     پذیری و تا  آسيب
کنژد، اسژتفاده شژد و بژر مبنژای ابعژاد        قبلی تمرکژز مژی  

های موردنظر از ای  ابعاد تشژکي  و   آوری، شاخص تا 
(. Cutter, et al, 2008:7شژد )  کار گرفته برای تحلي  به

 7آوری بژژرای ارزیژژابی شژژرایط پایژژه در چژژارچو  تژژا 
شژده و در   آوری شناسژایی   متیيرهای تیثيرگذار بر تژا  

آوری اجتمژژاعی، اقتصژژادی، نهژژادی،   پژژنج گژژروه تژژا 
شژوند   بنژدی مژی   ی اجتماعی طبقژه  زیرساختی و سرمایه

(Cutter, et al., 2010: 9؛ درحژژالی)   کژژه چژژارچو
8آوری مخاطرات ) تا 

FEMA    از چهژار طبقژه اصژلی )
های تطبيقی توسعه اقتصادی، سرمایه اجتمژاعی،   ظرفيت

اطالعژژات و ارتباطژژات و شایسژژتگی جامعژژه تشژژکي    
(؛ و در O’SULLIVAN, et al, 2013: 245شژود )  می

گژویی مکژانی سژه بعژد در نظژر       پاسژخ  –مدل خسارت
تواند به سه دسژته پژيش،    که می :. زمان1شود:  گرفته می

های بيشتر تقسيم شژود.   از سانحه و یا بازه هنگام و پس
های فضژایی مختلژف از روسژتا     تواند مقيا  می :. فضا2

تواند حاوی  می :. وجه یا جنبه3تا کشور را در بر بگيرد. 
خصوصيات محيطی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی باشژد  

(Paton & Johnston,2017: 65مدل .)   های مطژرح در
 ن مطژابق آنچژه در جژدول   تژوا  آوری را مژی  حوزه تژا  

 بندی نمود. است، جمع آمده 2 شماره
هژژای  منظژژور تژژدوی  مژژدلی جژژامع براسژژا  مژژدل بژژه

هژا، ایژ  مژدل     آوری بژاغ  مرورشده، برای سنشش تژا  
آوری )اجتمژژاعی،  بایسژژتی ماهيژژت چندبعژژدی تژژا    

محيطژژی( را دارا بژژوده و -اقتصژژادی، نهژژادی و کالبژژدی
ها را  ع مخاطراتی که باغگيری انوا چني  توانایی اندازه هم

نمایژد را داشژته    پژذیر مژی   ها را آسيب تهدید نموده و آن
ها بژر مبنژای ميژزان     بندی شاخص باشد. ای  مدل با رتبه
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 صورت توأمان فراهم کند. کمی و کيفی را بههژای   گيری از شاخص تیثيرگذاری، بایستی امکان بهره

 
 روش تحقیق

 تدوین چارچوب نظری
شده ای  پژهوهش حاصژ  از    طبق مدل مفهومی ساخته

 بندی و استنتاج از مباحژ  مبژانی نظژری )نمژودار     جمع
هژا   آوری باغ (، نخست چارچو  مطالعاتی تا 1 شماره

 با توجه به مبانی نظری مشخص شده و در ادامژه مژدلی  
کنژد، تژدوی     هژا را بژرآورد مژی    آوری باغ که ميزان تا 

 شژژود. درنهایژژت بژژا اسژژتفاده از ایژژ  چژژارچو  و   مژژی
 بنژدی   های شژهر یژزد موردسژنشش و اولویژت     مدل، باغ
 گيرند. قرار می
هژا نيژاز بژه     آوری بژاغ  منظژور سژنشش ميژزان تژا      به

گيژژری اسژژت کژژه از مطالعژژه   انژژدازه هژژایی قابژژ  سژژنشه
هژای مطژرح در    ها و تکنيک ری، روشهای نظ چارچو 
ها  آوری باغ های متناسب با تا  آوری شاخص بح  تا 

تحژت عنژوان    3 شژماره  اند؛ و در جژدول  احصا گردیده

اسژت.    ها تدوی  شژده  آوری باغ چارچو  مطالعاتی تا 
ی، اکولژژوژیکی،  گانژژه ایژژ  چژژارچو  دارای ابعژژاد پژژنج

 ادی است.اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و نه

هژای   آمژده از طریژق چژارچو     دسژت  های به شاخص
آورده شژده و   3 شژماره  آوری در جژدول  مطالعاتی تا 
ها، امتيازدهی و منبع هر یک از ای   آوری داده نحوه جمع
ها با اسژتفاده   است. ای  شاخص ها مشخص شده شاخص

ها شژهر   آوری باغ شده جهت سنشش تا  از مدل تدوی 
 گيرند. رار مییزد مورداستفاده ق

 ها آوری داده جمع

گونه کژه در چژارچو     های موردنياز پهوهش همان داده
 ارائه است: طور عمده به دو شيوه قاب  نظری اشاره شد، به

بژژدون عالمژژت  3شژژماره هژژا )در جژژدول  داده -الژژف
انژد( از طریژق رجژوع بژه منژابع و اسژناد        شده مشخص 

آوری  باشژند و روش جمژع   دسژتيابی مژی   فرادست قابژ  

 محدودیت قابلیت هدف خالصه مدل مدل

 محور یهمدل سرما

های  چارچوبی مبتنی بر سرمایه
اجتماعی، اقتصادی، فيزیکی، انسانی 

 و طبيعی

آوری مبتنی بر  ارزیابی تا 
 ها انواع سرمایه

گيری نمودن عوام  مختلف برای  اندازه قاب 
ها  آوری مبتنی بر سرمایه ارزیابی تا 

 ها و فضاهای سبز توسعه باغمنظور  به

آثار  نگاه صرف اقتصادی برای کاهش
 مخاطرات

 (DROPمدل مکانی )
 

چارچوبی مبتنی بر متیير اکولوژیکی، 
 اجتماعی، اقتصادی و نهادی

روش  کردن رابطه بي  
 پذیری آوری و آسيب تا 

 

ها در  آوری باغ ای از تا  ارزیابی مقایسه -
 سطح محلی و جامعه

ای از  عملياتی کردن و ایشاد مشموعه -
دنيای ها و سپس بررسی آن در  شاخص

 واقعی

طور خاص برای وقایع  ای  مدل به
است، در سطوح  طبيعی طراحی شده

آوری  اجرا نبوده و بر تا  ملی قاب 
 اجتماعی مکان تمرکز دارد

مبنا  مدل شاخص خط
(BRIC) 

چارچوبی مبتنی بر مداخالت 
 اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی

تعيي  کردن نوع مداخالت 
ادی و اجتماعی، اقتصادی، نه

کالبدی باع  بهبود کلی 
 شود های شهری می سيستم

کند  با تصویرسازی نتایج نهایی مشخص می
 تر است ها و ابعاد مهم یک از روش که کدام

صرفاً برای مخاطرات طبيعی تنظيم 
 است شده

آوری های تاب شاخص
 برای ارزیابی شرایط پایه

چارچوبی مبتنی بر پنج گروه 
قتصادی، نهادی، آوری اجتماعی، ا تا 

 ی اجتماعی زیرساختی و سرمایه

آوری  تعيي  ميزان تا 
 صورت مکانمند سيستم به

آوری به پنج گروه و شناسایی و  تقسيم تا 
بندی متیيرها، وزن دهی به هرکدام و  دسته

آوری نهایی بر  مشخص کردن ميزان تا 
 روی نقشه

آوری بي   بندی ميزان تا  عدم اولویت
 های مختلف. مناطق و سيستم

آوری  چارچوب تاب
 (FEMA)مخاطرات 

چارچوبی مبتنی بر چهار طبقه اصلی 
های تطبيقی توسعه اقتصادی، ظرفيت

سرمایه اجتماعی، اطالعات و 
 ارتباطات و شایستگی جامعه

های درک و فهم و ویهگی
نهادهای اجتماعی و محيط 
ساخته شده و چگونگی 
ارتباط نهادهای اجتماعی 

 يط ساخته شدهجوامع و مح

های نهادهای اجتماعی  کمک به درک ویهگی
و محيط ساخته شده و چگونگی ارتباط 
نهادهای اجتماعی جوامع و محيط ساخته 
شده و فراهم نمودن چارچوبی برای 

 آوری گيری تا  اندازه

بندی جامعه براسا  ميزان  عدم اولویت
گيری شده و عدم  آوری اندازه تا 

 ای نقشهصورت  نمایش نتایج به

گویی  پاسخ–مدل خسارت
 مکانی

چارچوبی مبتنی بر سه بعد زمان 
)پيش، هنگام و پس از سانحه(، فضا 

های فضایی مختلف(، وجه  )مقيا 
)خصوصيات محيطی، اجتماعی، 

 اقتصادی و نهادی(

تعيي  ميزان ظرفيت ساختار 
سانحه دیده برای مقاومت در 

دهی  برابر خسارات و سازمان
انحه در زمان مشدد پس از س

 و مکان مشخص

بعد و مشخص نمودن  3در نظر گرفت  
بينی  دقيق مشخصات جیرافيایی و پيش

اقدامات در سه زمان مختلف و ترکيب آن با 
 اقدامات امداد و نشات

منظور ظرفيت ساختار  ای  مدل بيشتر به
دیده برای مقاومت در برابر  سانحه

دهی مشدد پس از  خسارات و سازمان
در زمان و مکان مشخص در نظر  سانحه

 شود گرفته می

 آوری های مطالعاتی تاب ها و چارچوب مدل. 2ج
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ها اسژت.   ها به شک  تحلي  محتوای اسناد و کتا  داده
ای کژژه در  واسژژطه مطالعژژات تخصصژژی ایژژ  اسژژناد بژژه

اطمينان و دستر   اند، قاب  های گوناگون انشام داده زمينه
ای از  هژا طيژف گسژترده    توان با استفاده از آن بوده و می

 دست آورد. ها را به داده
بژا عالمژت *    3 شماره هایی )در جدول شاخص - 

انژد( امکژان دسژتيابی بژه شژيوه اسژنادی        شژده  مشخص 
نداشته، به روش پيمایشی و بژا اسژتفاده از پرسشژنامه و    

هژای   آینژد. در رابطژه بژا شژاخص     دست مژی  مصاحبه به

هایی که کامالً بستگی  فردی، احساسی، روانی و شاخص
که نتوان با دیژدن آثژارش    به فرد موردنظر داشته و یا ای 

طورقطع در مورد وجود، کمبود یا نبژود آن اظهژارنظر    به
وجژو از   ها پژر   تری  راه برای اطالع از آن کرد، مطمل 

(. پرسشژنامه  297: 1387پژور،   خود افژراد اسژت )رفيژع   
مورداستفاده با استفاده از طيف ليکرت تدوی  گردیده و 

 9منظور تعيي  حشم نمونه آمژاری از فرمژول کژوکران    به
آمده توسژط آلفژای    دست ها به پایایی داده استفاده شده و

 است. موردسنشش قرار گرفته 10کرونبا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فرآیند پژوهش. 1ن 

 آوری باغات سنشش ميزان تا 

 آوری بندی بر مبنای تا  اولویت آوری تعيي  ميزان تا  ها مند داده تحلي  مکان ها آوری داده جمع

 اوری باغات تدوی  مدل سنشش تا 

 اکولوژیکی

 خصوصيات اقليمی
دسترسی به منابع مورد 

  ، خاک کود(نياز )آ

 ساختار جمعيتی
 مهاجرت

 سرمایه اجتماعی
 کيفيت زندگی

 درک محلی از خطر

 نهادی کالبدی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

 نوع کسب و کار منطقه
 وضعيت اشتیال
 ها ارزش دارایی
 توليد ثروت

 ها گذاری سرمایه

 مالکيت
 دسترسی،
 کيفيت

 شده تراکم محيط ساخته

 های تیثيرگذار تعداد سازمان
 روابط و عملکرد نهادها،

 های کاهش مخاطرات  برنامه
 واني  و مقرراتق

 نهادهای محلی

 آوری باغات تدوی  چارچو  مطالعاتی تا 

های اجتماعی،  چارچوبی مبتنی بر سرمایه
 اقتصادی، فيزیکی انسانی و 

متیيير اکولوژیکی، چارچوبی مبتنی بر 
  ، اقتصادی و نهادیاجتماعی

چارچوبی مبتنی بر مداخالت اجتماعی، 
 اقتصادی، نهادی و کالبدی

های اجتماعی،  چارچوبی مبتنی بر سرمایه
 اقتصادی، فيزیکی انسانی و 

چارچوبی مبتنی بر سرمایه اجتماعی، 
 طات و شایستگی جامعهاطالعات و ارتبا

چارچوبی مبتنی بر سه بعد زمان، فضا و 
 وجه

 مدل سرمایه محور

 مدل مکانی

 مدل شاخص خط مبنا

 ارزیابی شرایط پایه

 آوری مخاطرات چارچو  تا 

 گویی مکانی مدل خسارت پاسخ

 (1383پورمحمدی و قربانی )

 (1387صرافی و عليمردانی )

 (1392رهنما و روستا )

 (1395پور و همکاران ) رفيع

های شدید آ  و خاک، نبود  محدودیت
 های مکم  در مدیریت شهری مکانيسم

ها شام  عوام  طبيعی،  عل  تخریب باغ
 اجتماعی، اقتصادی و کالبدی

عام  اقتصادی، کمبود آ  و توسعه شهر 
 تری  عوام  تخریب باغ عنوان مهم به

ها تحت شرایط زمينه،  عل  تخریب باغ
 ای علی و مداخله

 اوریتاب های سنجشمدل هاتجارب حفاظت باغ

 آوری باغاتتاب
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 مند داده تحلیل مکان

افزار  مند از نرم صورت مکان ها به منظور سنشش داده به
ArcGIS وتحليژ  و تلفيژق    های تشزیژه  واسطه قابليت به

های مکانی و توصيفی، با امکژان انشژام بسژياری از     داده
شژژهری اسژژتفاده هژژای  هژژای مکژژانی در محژژيطتحليژژ 

کژه   Spatial Analystگژر فضژایی    اسژت. تحليژ    شژده 
سژازی رسژتری    ها و مژدل  ابزاری است جهت آناليز داده

ها ابتژدا بایژد   پوشانی الیه شود. جهت هم کار گرفته می به
ها به اطالعژات مکژانی متصژ  گردیژده و الیژه       شاخص

پوشژان   دست آیژد. در مرحلژه هژم    مکانی متناظر با آن به

 منبع شاخص ها نحوه امتیازدهی به شاخص آوری داده نحوه جمع شاخص بعد

 اکولوژیکی

 صوصیات اقلیمیخ
اسناد فرادست )طرح جامع شهر و 

 تفصیلی شهر یزد(

براساس میزان بارش، موقعیت جغرافیایی، دما و میزان تبخیر ساالنه، به 
 شود. امتیاز داده می 5-1ها از  باغ

Mayunga, 2007: 
6 

Cutter, et al., 
2008: 6 
Paton & 

Johnston, 2017: 
65 

دسترسی به منابع 
ب، خاک، موردنیاز )آ

 کود(

اسناد فرادست )طرح جامع شهر و 
 تفصیلی شهر یزد( و مصاحبه از ساکنین

براساس منابع آبی، و میزان خاک مناسب و دسترسی به لوازم کشاورزی 
 شود. امتیاز داده می 5-1ها از  به هر یک از پارسل باغ

اجتماعی و 
 فرهنگی

 ساختار جمعیتی
سرشماری عموم و نفوس و مسکن سال 

1395 

های هر محله  براساس میزان جمعیت فعال در محالت دارای باغ به هر باغ
 شود امتیاز داده می 5-1از 

Mayunga, 2007: 
6 

Cutter, et al., 
2008: 6 

Cutter, et al, 
2010:7 

O’SULLIVAN, 
et al, 2013: 245 

Paton & 
Johnston, 2017: 

65 

 مهاجرت
سرشماری عموم و نفوس و مسکن سال 

1395 

 5-1های هر محله از  براساس میزان مهاجران واردشده به هر محله، باغ
 شود. امتیاز داده می

 سبک زندگی
سرشماری عموم و نفوس و مسکن سال 

1395 

براساس میزان تغییر در الگوی ساخت مسکن از ویالیی به آپارتمانی به 
 شود. امتیاز داده می 5-1های هر محله از  باغ

 پرسشنامه جتماعی*ی ا سرمایه
های  شوندگان میزان تمایل مشارکت در طرح براساس پاسخ پرسش

 شود. ها سنجیده می حفاظت باغ

 پرسشنامه درک محلی از خطر*
ها و  ها به تخریب باغ شوندگان میزان توجه آن براساس پاسخ پرسش

 شود. تبدیل باغ به خانه سنجیده می

 اقتصادی

 وضعیت اشتغال
م و نفوس و مسکن سال سرشماری عمو

1395 

امتیاز  5-1های هر محله از  با بررسی وضعیت نرخ اشتغال محالت، به باغ
 شود. داده می

Mayunga, 2007: 
6 

Cutter, et al., 
2008: 6 

Cutter, et al, 
2010:7 

O’SULLIVAN, 
et al, 2013: 245 

Paton & 
Johnston, 2017: 

65 

 وکار محله نوع کسب
و نفوس و مسکن سال سرشماری عموم 

1395 

-1های هر محله از  براساس میزان اشتغال افراد محله به کشاورزی، به باغ
 شود. امتیاز داده می 5

 مصاحبه ها ارزش دارایی
های هر محله  براساس میزان اختالف قیمت زمین باغی با مسکونی، به باغ

 شود. امتیاز داده می 5-1از 

 استان یزد سالنامه آماری تولید ثروت
امتیاز داده  5-1های هر محله از  براساس میزان تولید محصول، به باغ

 شود. می

 ها گذاری سرمایه
سالنامه آماری استان یزد و مصاحبه از 

 مسئولین

های هر  گذاری در بخش کشاورزی محالت، به باغ براساس میزان سرمایه
 شود. امتیاز داده می 5-1محله از 

 کالبدی

 مطالعات طرح تفصیلی یزد مالکیت
امتیازدهی  5-1ها، به پارسل ها از  براساس مالکیت هر یک از باغ

 شود. می

Mayunga, 2007: 
6 

Cutter, et al., 
2008: 6 

Cutter, et al, 
2010:7 

Paton & 
Johnston, 2017: 

65 

های  دسترسی به شبکه
 ارتباطی

 Arc GISافزار  های نتورک در نرم آنالیز
امتیازدهی  5-1ها به مسیر اصلی از  یزان دسترسی هر یک از باغبراساس م

 شود. می

 شود. امتیازدهی می 5-1ها به پارسل ها از  براساس میزان درختان سبز باغ برداشت کالبدی کیفیت

 شود امتیازدهی می 5-1از ها به پارسل ها  براساس میزان تراکم باغ Arc GISافزار  در نرم Density  آنالیز تراکم محیط ساخته شده

 نهادی

های  تعداد سازمان
 تأثیرگذار

 اسناد فرادست و قوانین موجود
امتیاز داده  5-1ها از  های درگیر به باغ بر مبنای میزان یکپارچگی سازمان

 شود. می
Cutter, et al., 

2008: 6 
Cutter, et al, 

2010:7 
O’SULLIVAN, 
et al, 2013: 245 

Paton & 
Johnston, 2017: 

65 

 پرسشنامه روابط و عملکرد نهادها*
های نهاد  میزان ثمربخشی فعالیت شوندگان میزان ت براساس پاسخ پرسش

 شود. می مربوطه سنجیده

های کاهش  برنامه
 مخاطرات

 مصاحبه
های دارای به  های حفاظت از باغ در سطح محله براساس وجود طرح

 شود. امتیاز داده می 5-1های هر محله از  باغ

 شود امتیاز داده می 5-1ها از  براساس میزان اثربخشی قوانین به باغ اسناد فرادست قوانین و مقررات

 مصاحبه ها نهادهای محلی و سمن
امتیاز داده  5-1ها از  ها به باغ ر زمینه باغهای فعال د براساس میزان سمن

 شود. می

 آوری های مطالعاتی تاب ها و چارچوب مدل. 2ج
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هژا بژا    آمده، وزن هر یک از داده دست های به الیهنمودن 
آیژد.   دست مژی  به SuperDecisionsافزار  استفاده از نرم

( AHPمراتبی ) افزار با اجرای مدل تحلي  سلسله ای  نرم
هژا را دارد.   دست آوردن وزن هر یژک از الیژه   توانایی به

مراتبی از روش دلفژی   دهی اوليه مدل تحلي  سلسله وزن
اسژت؛ ازآنشاکژژه تعژداد افژراد الزم بژژرای     شژده  اسژتفاده 

نفژر اسژت )شژيعه و     15-10تشکي  گروه دلفی معموالً 
تژژژ  از  15(، براسژژژا  نظژژژر 121: 1392همکژژژاران، 

ها نسبت بژه یکژدیگر    متخصصان ميزان اهميت شاخص
شود. روش دلفی یک فرایند ارتباط گروهی  مشخص می

ربژاره  با ساختاری نسبتاً محکم و قضاوت متخصصژان د 
طور طبيعی، دانژش کژافی در آن    موضوعاتی است که به

باره وجود ندارد و یا جژو نژایقينی بژر آن حژاکم اسژت      
 (.67: 1386زاده، )پاشایی

 ها آوری باغ تعیین میزان تاب
ها ابتدا با انژدازه   های متناظر با شاخص منظور الیه بدی 

پيکس  مشابه تبدی  به رستر شده، سپس بژا اسژتفاده از   
متیيره هم  5در یک طيف  Rescale by Functionابع ت

جمع  Map Algebraمقيا  گردیده و با استفاده از تابع 
هژا از مژدل تحليژ      انژد؛ وزن هژر یژک الیژه     وزنی شده
دسژت   بژه  SuperDecisionsافژزار   مراتبی در نرم سلسله

دست آوردن امتياز نهایی هژر یژک    منظور به است. به آمده 
پالک متناظر یک باغ است( کژه درواقژع   ها )هر  از پالک

هژا در  آوری آن است. امتياز هر یک از پژالک  ميزان تا 
شژود کژه    صورت حاصژ  مژی   متیيره بدی  5یک طيف 

آوری و امتيژاز   دهنده کمتری  ميزان تژا   نشان« 1»امتياز 
ها اسژت؛ درنهایژت بژا     آوری باغ بيشتری  ميزان تا « 5»

آوری  وضعيت تا  11رن استفاده از مدل تخمي  تراکم ک
آور  ها تژا   های باغ آمده و پهنه دست  ها در کلشهر به باغ

 شود. آور حاص  می و غيرتا 

 ها آوری باغ بندی محالت بر مبنای ميزان تا  اولویت

آوری در سژطح شژهر و    با مشخص شدن ميژزان تژا   
ها، با استفاده از آزمون واریژانس  محالت دربرگيرنده باغ

تژوان وجژود یژا نبژود اخژتالف       ( می Fمونطرفه )آز یک
داد.  معنادار ميان محالت مختلف را موردسژنشش قژرار  

طرفژه بژرای    یا تحلي  واریژانس یژک   ANOVAآزمون 
آزمون مقایسه ميانگي  یک متیير کمی در بژي  بژيش از   

شژود )بژریس و همکژاران،     دو گروه مستق  استفاده مژی 
آزمایش ميژزان  (؛ که در ای  مقاله متیير مورد 36: 1382
های مستق  محالت  های شهر بوده و گروه آوری باغ تا 

 هژا   باشژند؛ و بژر مبنژای ایژ  داده     ها مژی دربرگيرنده باغ
تژوان ميژزان اخژتالف     مژی  SPSSافزار  کارگيری نرم و به

بنژدی   ميان ای  محژالت را مشژخص نمژوده و بژه رتبژه     
هژای موجژود در    آوری بژاغ  محالت براسا  ميزان تژا  

 ا پرداخت.ه آن
 بحث و نتایج آنالیز
 معرفی مورد پژوهی

هژای   سال 1398تا  1335های  شهر یزد در فاصله سال
رشد با آهنگ سریعی را پشت سر گذاشته و طی مژدت  

هکتار در  11000هکتار به  710سال مساحت آن از  63
اسژت.   برابژر شژده   15رسژيده یعنژی تقریبژاً     1380سال 

از نظژر نسژبت و مسژاحت    بيشتری  ای  افزایش ساليانه 
اسژت   بژوده  1370تژا   1350هژای   مربوط به فاصله سژال 

تژا بژه امژروز     1380(. بعد از سژال  1380:240)شماعی،
اسژت   هکتژار رسژيده   14000مساحت محدوده شهر بژه  
(. بژا تحليژ  و   1: 1396شژهر،   )مهندسي  مشاور آرمژان 

( در ارتباط بژا  52-98ارزیابی که در چهار دهه گذشته )
ها و فضای سبز در شهر یزد انشام شده ای   ، پارکها باغ

درصد شهر  60، 1352شود که در سال  مطلب روش  می
اسژت )بژا احتسژا      هژا اختصژاص داشژته    کنونی به باغ

هایپيرامون شهری که در محدوده امروزی شهر واقژع   باغ
( وسعت شژهر بژيش   52-62بودند(. در فاصله ده سال، )
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روستاهای اطراف شژهر کژه    از دو برابر شده و با الحاق
های  اند، وسعت باغ های بسيار بزرگ بوده همه دارای باغ

پایژان دوره طژرح    1372است، در سال  برابر شده 3شهر 
برابری شهر به اطراف و ادغام  جامع دوم، با گسترش سه
انژد و در   ها مشژدد دوبرابژر شژده    روستاها، مساحت باغ

ح جامع سژوم  یعنی ده سال بعد مطالعات طر 1382سال 
 10دهد که رشد شهر یزد کاهش داشته و تنهژا   نشان می

هژای   هایی که در دهه است. باغ درصد رشد قانونی داشته
گذشته در اثر توسعه افقی، در شهر ادغام شده بودند؛ به 

(. در 60: 1387اسژژت )بهژژروان،  نصژژف کژژاهش یافتژژه 
های بعد با توقف توسعه افقی شهر، رونژد تخریژب    دهه

که با توجژه بژه    يشتری به خود گرفته تا آنشاییسرعت ب
 5های کاربری اراضژی وضژع موجژود شژهر تنهژا       نقشه

دهنژد   هژا تشژکي  مژی    درصد از مسژاحت شژهر را بژاغ   
(. روند تحوالت 35: 1396شهر،  )مهندسي  مشاور آرمان

زیژر نشژان داده    1 شژماره  های شهر یژزد در تصژویر   باغ
 است. شده

 
 
 
 
 
 
 
 

 
محلژه   42بق با طرح تفصيلی شهر شام  شهر یزد مطا

محلژه یژزد    42است؛ که از ميژان   منطقه شهری  5که در 
هژا در سژژطح محلژژه هسژژتند  محلژه دربرگيرنژژده بژژاغ  12

وضعيت محژالت   2(. در تصویر 20: 1396شهر،  )آرمان
هژا نسژبت بژه     ها و موقعيت قرارگيری آندربرگيرنده باغ

 است. محدوده شهر و مناطق مشخص شده

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ها شهر یزد آوری باغ سنجش تاب

ها یزد، با توجژه بژه مژدلی کژه      آوری باغ وضعيت تا 
 هژای متنژاظر بژا     شد، محاسبه گردیده و نقشه  شرح داده

هژا مطژابق    دست آوردن داده است. پس از به آن تهيه شده
هژا مطژابق مراحژ  زیژر      با آنچه اشاره شد، تحليژ  داده 

 صورت پذیرفت.

 ها مند داده تحلیل مکان
، SuperDecisionsافزار کارگيری نرم منظور با به بدی 

منظژژور تعيژژي  وزن  مراتبژژی بژژه از مژژدل تحليژژ  سلسژژله
منظور امتيازدهی اوليه  استفاده گردیده و به GISهای  الیه
صژورت   مراتبی روش دلفی بدی  ها در تحلي  سلسله الیه
ان در تژ  از متخصصژ   15است که نظر  شده کار گرفته  به

هژا بژا    رابطه ميزان اهميت و ارجحيت دو دویی شاخص
کميتی توما  ال ساعتی پرسشگری  9استفاده از مقيا  
نشژان داده   4 شماره آمده در جدول دست شده و نتایج به

 است. شده
 

 ها آوری باغ تعیین میزان تاب

هژای   ها با استفاده از وزن شاخص امتياز هر یک از باغ
( و 4 شماره مراتبی )جدول   سلسلهآمده از تحلي دست به

بژا یکژدیگر    Arc GISافزار  در نرم Map Algebraتابع 

ها شهر یزد  تحوالت باغ. 1ت
(1335-1398) 

 ها در شهر یزدت دربرگیرنده باغموقعیت محال. 2ت
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جمع شده و سپس با مدل تخمي  تراکم کرن  وضژعيت  
هژا مشژخص    آوری بژاغ  ک  شهر با توجه به ميزان تژا  

( که وضعيت 3 شماره )تصویر  است. مطابق با نقشه شده
آوری  د؛ تژا  ده های شهر یزد را نشان می آوری باغ تا 
ها در شرایط نامطلوبی قرار دارد. بژا جمژع امتيژازات     باغ

معنژی   که به 3کدام امتيازی باالتر از  ها هيچ های باغپالک
آوری متوسط است را کسب نکرده که ای  نشژان از   تا 
 ها است. پذیری شدید باغ آسيب

 آوری های تاب ابعاد و شاخص

 اکولوژیکی

(0.03) 

 (0.12خصوصيات اقليمی )

 (0.88دسترسی به منابع موردنياز باغات )

اجتماعی و 
فرهنگی 

(0.15) 

 (0.04ساختار جمعيت )

 (0.09مهاجرت )

 (0.27سبک زندگی )

سرمایه اجتماعی 
(0.40) 

 (0.34ها ) مسلوليت مردم در پروژه

 (0.66ها ) نقش مردم در پروژه

درک محلی از خطر 
(0.20) 

 (0.34از بي  رفت  باغات )

 (0.66تبدی  خانه به باغ )

اقتصادی 
(0.26) 

 (0.53ها ) ارزش دارایی

 (0.15توليد ثروت )

 (0.21ها ) گذاری سرمایه

 (0.07وکار ) نوع کسب

 (0.04وضعيت اشتیال )

کالبدی 
(0.07) 

 (0.49مالکيت )

 (0.07های ارتباطی ) دسترسی به شبکه

 (0.16کيفيت )

 (0.28شده ) ختهتراکم محيط سا

 (0.49نهادی )

 (0.03ها ) نهادهای محلی و سم 

 (0.07های کاهش مخاطرات ) برنامه

 (0.12) های تیثيرگذار تعداد سازمان

 (0.26روابط و عملکرد نهادها )

 (0.51قواني  و مقررات )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها آوری باغ بندی محالت بر مبنای میزان تاب اولویت

های دارای بژاغ   ها و منطقه بندی محله ولویتمنظور ا به
اسژژت.  اسژژتفاده شژژده Fآوری از آزمژژون  لحژژات تژژا  بژژه
آوری  صورت که در ای  آزمون ميانگي  امتياز تژا   بدی 
های هر محله و منطقژه بژا یکژدیگر مقایسژه شژده و       باغ

هژا بررسژی    ها و منطقژه  وجود اختالف معنادار بي  محله
آبژاد   محالت نعيم 4 شماره اراست. با توجه به نمود شده
آوری  تری  ميزان تژا   ( دارای پایي 8نوا  ) ( و کوی6)

و با دیگژر محژالت دارای اخژتالف معنژادار بژوده و در      
( بژاالتری   11آبژاد )  ( و عيش10مقاب  محالت جهانفر )

آوری را داشژژته و بژژا دیگژژر محژژالت دارای  ميژزان تژژا  
ح یکسژانی  اختالف معنادار است. محالت دیگر در سژط 

لحژژات  ( بژژه3و  2هژژای شژژماره )بژژا توجژژه بژژه نمودار 
تری   ای که کم آوری قرار دارند. بر ای  مبنا دو محله تا 

هژای حفاظژت و    اند در اولویت اول طرح امتياز را گرفته
ای کژه   ها قرار گرفته و دو محله جلوگيری از تخریب باغ

بژي   گيرند. از  آورتر هستند در اولویت آخر قرار می تا 
دارای کمتژژری  ميژژزان   2منژژاطق شژژهری نيژژز منطقژژه   

آور  آوری بوده و بيشتری  نيژاز مداخلژه بژرای تژا      تا 
 ها را دارد. نمودن باغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آوری های تاب . وزن ابعاد و شاخص3ج

 ها شهر یزد آوری باغ وضعیت تاب. 3ت

 مقایسه مناطق شهری دارای باغ یزد. 2ن

 مقایسه محالت شهری دارای باغ یزد. 3ن
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توان وضعيت منژاطق و   با توجه به نمودارهای فوق می
 4 شژماره  محالت دارای باغ شهر یزد را مطابق با جدول

 بندی نمود. رتبه

 رتبه محالت محالت دارای باغ رتبه مناطق زدمناطق شهری ی

1 2 

 7 اميرآباد

 6 سشادیه

 5 سيدصحرا

2 3 

 2 آباد مریم

 10 آباد مهدی

 12 آباد نعيم

 9 اکبرآباد

 11 نوا  کوی

 8 سردوراه

 1 جهانفر

4 
1 

 4 خيرآباد

 3 آباد عيش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتیجه
شژهر متفکژران سژاک  ایرانشژهر      انی، آرمانباغشهر ایر

هژا و حتژی باورهژای     بوده و ریشه در حکمت و اندیشه
ها امژروز کمتژر   که باغ است؛ درحالی ها داشته اعتقادی آن

در قالب باغ سژنتی ایرانژی و بيشژتر در قالژب وارداتژی      
عنوان فضای تفریحژی بژا اتکژای صژرف بژه       ها بهپارک

ورت نمژادی  در  صژ  مدیریت شهری اسژت و گژاهی بژه   
هایی چون روز و هفته درختکاری پژا  داشژته    مناسبت

هژای   صورت لکژه  ها خود را به شود و ای  درختکاری می
فضژژای سژژبز در سژژطح و اطژژراف شژژهر خژژود را نشژژان 

های صرفاً کمی نظير سطوح و سژرانه،   دهند؛ با مؤلفه می
توزیژژع و پراکنژژدگی، حژژوزه نفژژوذ و شژژعاع دسترسژژی، 

ریژزی   حژد همسژایگی و ... برنامژه   وامقيا  شهری تژا  
شژهر ایرانژی    شوند و عمالً ارتباط معنژایی بژا آرمژان    می

عنوان عنصر  ها به اسالمی و خوانش شکلی و کالبدی آن
بندی ميسر نيست. ای  برداشت سطحی  سازنده استخوان
ها در شژهرها بژر اثژر توسژعه شژده و       سبب تخریب باغ

 است. ها را کاهش داده آن« آوری تا »

آوری  بنژدی تژا    هدف از ای  مقاله سنشش و اولویت
اسژژت. مژژدل  هژژا بژژر مبنژژای مژژدلی علمژژی بژژوده   بژژاغ
شده دارای سه قابليت عمده اسژت، در وهلژه    کارگرفته به

هژا از تمژامی    آوری بژاغ  اول توانایی سنشش ميزان تژا  
ها اثرگذار است را داشته و سپس بر  هایی که بر باغ جنبه

هژا   بنژدی بژاغ   وانژد بژه اولویژت   ت مبنای ای  سنشش مژی 
آوری بپردازد؛ و تمژامی ایژ  اطالعژات را     براسا  تا 

شده از  مند به نمایش بگذارد. مدل تدوی  صورت مکان به
کند و تحليلژی   های کمی و کيفی استفاده می دودسته داده
دهد کژه بژر ایژ      آمده انشام می دست های به کمی از داده

 کند. ی میهای کيفی را نيز کم ادهمبنا د
هژایی کژه از    تژوان بژرای کليژه تحليژ      ای  مدل را می

( 12MCDAگيژژری چنژژدمعياره ) هژژای تصژژميم تحليژژ 

 ت یزدبندی مناطق و محال رتبه. 4ج

 ها آوری باغ مدل سنجش تاب. 4ن
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صژورت کژه تمژامی     کار گرفت. بدی  کنند، به استفاده می
کژار   گيری چندمعياره بژه  های تصميم مراحلی که در مدل

صژورت   شژود را دارا بژوده و سژعی شژده، بژه      گرفته می
گيژری در   هژای تصژميم   از ایژ  مژدل   تر تر و جامع کام 

هژای   صژورت کژه مژدل    حوزه شهری عم  کنژد. بژدی   
مند نبوده  صورت مکان گيری چندمعياره معموالً به تصميم

گيژری   و صرفاً یک موضوع خاصی را ارزیابی و تصژميم 
هژا   آنکژه در ایژ  مژدل تمژامی شژاخص       کنند، حژال  می
مبنژا   اند. بژر ایژ    صورت مکانی موردتحلي  واقع شده به

هژای   تژوان بژا تحليژ     ی مفاهيم شژهری را کژه مژی    کليه
گيری چندمعياره موردسژنشش قژرار داد بژا ایژ       تصميم

 باشند. گيری می سنشش و اندازه مدل قاب 

آمژده از ایژ  مژدل     دسژت  با اسژتفاده از اطالعژات بژه   
های باغی در محله و در مناطق آوری پالک وضعيت تا 

راهکژار مناسژب و   شهری مشخص شده که جهت ارائه 
تواند مبنای عم  قرار  متناسب حفاظتی در هر مقيا  می
توانژد بژا ایژ  شژيوه      گيرد. همچني  مدیریت شهری می

روز بررسژی   صژورت بژه   ها را بژه  آوری باغ وضعيت تا 
ها نظارت، کنتژرل و   کرده و در جهت حفظ و ارتقای باغ

 دهی مناسب را اعمال نماید. سازمان

 نوشت پی   
1. Mayunga 
2.

 
Cutter   

3. Benchmarking Baseline Conditions 
4. Capital -based approach 
5. disaster resilience of place-based 
6. baseline resilience index conditions 
7. Disaster Resilience Indicators for 
8. Federal Emergency Management Agency 

برای ای  پژهوهش مطژابق ذیژ  بژا اسژتفاده از       .حشم نمونه موردنياز9
 است. دست آمده فرمول کوکران به

 
 
 
 
. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونبا  آزمون گردیده 10

 که مطابق جدول پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.

 آلفای کرونبا  ها تعداد شاخص

5 812. 

 ه از آلفای کرونبا پایایی پرسشنامه با استفاد

11. Kernel Density 
12. Multi-Criteria Decision Analysis 

 منابع فهرست  
(، مطالعژژات بژژاغ ایرانژژی و میالطژژه  1392) .اعتضژژادی، الدن -
هژژا در فهژژم و کژژاربرد اصژژطالح  هژژا و تنژژاقض )ابهژژام« باغشژژهر»

 .85-65صص  72باغشهر(، صفه، شماره 
 -ریزی در باغ رت مطالعه و برنامه(، ضرو1387) .بهروان، الله -

، 124محالت شهر کویری یزد، مسک  و محيط روسژتا، شژماره   
 .65-52صص 

هژای   شژيوه  ،(1383قربانی، رسژول. )  ؛پورمحمدی، محمدرضا -
ها و اراضی کشاورزی و آثار آن بر تراکم شژهری   حفاظت از باغ

 .34-23، 38، شماره 14در ایران، صفه، دوره 
هژای   (، تحليژ  داده 1382) .رزمژری ، سژنگالر  ؛بریس، نژيکال  -

آبادی، خدیشه و صژمدی، علژی،    علی spssروانشناسی با برنامه 
 .نشر دوران، چاپ اول، تهران

(، نگاهی اجمالی بژه روش دلفژی،   1386) .زاده، حسي  پاشایی -
 .79-63پيک نور، شماره دوم، صص 

 ، چژاپ 1(، تژاریخ یژزد، ج   1343) .جعفر ب  محمد جعفژری  -
 .ایرج افشار، تهران

پرهيزکار،  ؛عسگری، علی؛ رضایی، محمدرضا ؛رفيعيان، مشتبی -
آوری و  تبيژژي  مفهژژومی تژژا  ،(1390) .شژژایان، سژژياوش ؛اکبژژر

شژژاخص سژژازی آن در مژژدیریت سژژوانح اجتمژژاعی محژژور     
(CBDMریزی و آمژایش   (، فصلنامه مدر  علوم انسانی )برنامه

 .19(، 4) 15فضا(، 
های خاص تحقيق در رشژته   تکنيک ،(1387) .امرزپور، فر رفيع -

 .علوم اجتماعی، شرکت سهامی انتشار، تهران
 ،(1396اکبژر. )  علژی  ،تقوایی ؛هاشم ،پور داداش؛سعيد ،پور رفيع -

هژا در شژهر تهژران بژا      مطالعه کيفی عوام  مؤثر بر تخریب بژاغ 
رویکرد مبتنی بر نظریژه داده بنيژاد. فصژلنامه مطالعژات شژهری.      

6(23)، 3-16. 
(، تحليژ  تیييژر   1392) .روستا، مشتبژی  ؛رهنما، محمدرحيم -

ها( شهر  کاربری و چگونگی حفظ و نگهداری فضای سبز )باغ
(، 2)28جهرم در راستای توسعه، فصلنامه تحقيقات جیرافيایی، 

113-126. 
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(، از بژژاغ تژژا پژژارک، فصژژلنامه 1382) .زاده، حسژژي  سژژلطان -
 .113-91(، 4)1شناسی،  انسان
 هژای پژردیس درآمژدی    پارادایم ،(1394) .شاهچراغی، آزاده -

بر بازشناسی و بازآفرینی بژاغ ایرانژی، جهژاد دانشژگاه، چژاپ   
 .پنشم، تهران

مژریم.    ،روسژتا  ؛سژيد عبژدالهادی    ،دانشژپور  ؛اسماعي  ،شيعه -
های مکانی پایداری اجتماعی بژه    (. تدوی  مدل شاخص1396)

. معمژاری و شهرسژازی   کمک روش دلفژی و تکنيژک شژانون   
 .129-119(. 19)10شهر.  آرمان
تیييژژرات  ،(1387) .عليمژژرادی، معصژژومه ؛صژژرافی، مظفژژر -

های شهری در استان کرمان، مژورد: شژهر جيرفژت    کاربری باغ
 .(، دانشگاه شهيد بهشتی1365-1385)
مطالعات طژرح تفصژيلی    1396شهر،  مهندسي  مشاور آرمان -

 .شهر یزد
آیند شهر،  مثابه پيش باغ به ،(1374) .محمدامي ميرفندرسکی،  -

مشموعه مقاالت نخستي  کنگره معماری و شهرسژازی ایژران،   
 .، سازمان ميراث فرهنگی کشور5جلد 
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