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 24/02/1399تاریخ پذیرش:    16/05/1398تاریخ دریافت:  

 چکيده  

بافت قديم شهرها يکي از مسائل مهم در برنامهريزي شهري ميباشد که براي فراهم نمودن امنیت و کاهش  

دلیل قرار گرفتن در  ، به دزفول  هاي قديم ا شهربحران در آن، نیاز به رعايت اصول پدافند غیرعامل دارد. بافت

پژوهش    يهدف اصل  . زيادي ديده است  کند و در طول دفاع مقدس آسیباستان مرزي اهمیت بسیاري پیدا مي

پژوهش حاضر با رويکرد    بوده است  غیرعامل  پدافندشهر بر اساس اصول    ميبافت قد  يبهساز  يراهکارها   افتني

هاي تحقیق )توصیفي و تحلیلي( استفاده گرديده است. بدين صورت که  کاربري و ترکیبي از روش  –اي  توسعه

معیارهاي مورد نظر و تاثیر گذار با بهره گیري از پیشینه تحقیق استخراج و مطابق منطقه مورد مطالعه بومي  

 AHPو  SWOTو استفاده از تلفیق تکنیک    Expert Choiceو  ArcGIS افزارو در ادامه با استفاده از نرم   شدسازي  

ارائهپذيري در بافت فرسوده به پهنه بندي میزان آسیب  ي راهبردهايي متناسب با اصول پدافند  ي دزفول و 

غیرعامل پرداخته شده است. نتايج تحقیق نشان داد که محله هاي رودبند، قلعه، چولیان، کالنتريان، مجديان  

قرار دارند و همچنین راهبردهاي تدافعي    پذيري بیشتريهاي ديگر در معرض آسیبو علي مالک نسبت به محله

از ساير راهبردها از اهمیت بیشتري برخوردار هستند. از طرف ديگر میانگین آسیب پذيري در بافت شهري  

شامل ده مورد  ها از بیشتر از میانگین است  آنراهبردهاي که وزن  درصد بوده است. لذا    05/0دزفول برابر  

و بهسازي شبکههاي    082/0هاي حساس با وزن  يابي کاربريتوان به مکانميها  باشند که از مهمترين آنمي

باشند که دو راهبرد حفظ اشاره نمود و مابقي راهبردها داراي ارزش وزني کمتري مي  081/0زيرساختي با وزن  

گیري از ويژگيهاي مطلوب منطقه براي کاهش  و بهره 017/0ها با وزن ويژگيهاي مطلوب شاخص ساختمان 

 اند.  دهي را کسب نمودهکمترين وزن  018/0حران با وزن  ب

 ، دزفول. فرسودهبافت    بافت تاريخي،  پدافند غیرعامل،  امنیت،های کليدی: واژه
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 مقدمه  - 1

پذيري شهر و شهروندان در امروزه با توجه به روند رو به تزايد شهرنشیني و رشد تصاعدي ريسک

و مخاطرات،   با سوانح  به مسألهارتباط  اهتمام  بهضرورت  ايمني  مؤلفهي  از  يکي  و  عنوان  هاي مهم 

پردازان را به سوي شود و اين چالش نظريهي يک شهر خوب بیش از پیش احساس ميکنندهتعیین

(.  146:  1396،  علیزادهچشمه و  ده)محمدي  يافتن تعريفي از شهر سالم، ايمن و پايدار سوق داده است

با ط نیازآبراهام ماسويز  از  را يکي  امنیت  ايمني و  نیازها،  مراتب  پايۀ جوامع بشري  رح سلسله  هاي 

آسیب   نیاز آسايش شهروندي خوانده است.( و ايمني را پیشVan den Berg, 2003: 132)  دانسته

 پذيري بر حسب مباني متفاوتي مانند درجه زيان و آسیب حاصل از يک پديده بالقوه آسیب رسان 

(Ford, 2002: 2.)    اقتصادي  –شرايط و موقعیت اجتماعي  (Cannon, 2002 & Wisner et al, 2004 )

 ( تعريف شده است.Turner et al, 2003: 61محیطي)  –اي از يک سیستم زوجي انساني و خصیصه

ريزان شهري  سازي فضاهاي شهري است که برنامهترين راهبردهاي ايمنپدافند غیرعامل از مهم 

(؛ زيرا همسو با پیچیدگي حیات شهري، شهرها  Lane, 2003: 263اند)نهاد کردهدر برابر مخاطرات پیش

بحران و  طبیعي  »مخاطرات  با  مختلف  ابعاد  »بحراندر  و  سو  يک  از  فنّاورانه«  اجتماعيهاي  -هاي 

 (.54: 1393چشمه، ده)محمدي روينداز ديگر سو روبه امنیتي«

يزي شهري ميباشد که امروزه بر اثر قدمت بنا،  بافت قديم شهرها يکي از مسائل مهم در برنامهر

فرسودگي بافت و دسترسي نامناسب، به عرصهاي آسیب پذير در برابر حوادث و سوانح طبیعي و انسان 

(. با توجه به اينکه در 1:  1391ساخت، در مراکز شهرها تبديل شده است )حسیني امیني و همکاران،  

ين اصول جهت دستيابي به استانداردهاي مطلوب براي آسايش هر بحراني ايمني و امنیت از ابتداييتر

ي دفاع غیرعامل در تاريخ معماري ايران، به عنوان يکي از تدابیر مهم حاکمان  و رفاه مردم است و مقوله

( در  79:  1393رفته است )رايگاني و تقوي،  گیري گسترش شهرها به شمار ميو بانیان در روند شکل

يکي از ضروريترين نیازها در مرحله اولیه طراحي شهرها و تأسیسات مهم است، نتیجه دفاع غیرعامل  

تا بیشترين امنیت، باکمترين زحمت براي مردم جهت دفاع در مقابل تهديدات فراهم شود )معصوم  

(. هر نوع اقدامي که جامعه انساني و محیط طبیعي و مصنوع آن را بیمه 1:  1387قاضي زاده،    و   بیگي

چنانچه   ميشود  کند  محسوب  غیرعامل  پدافند  باشد  غیرنظامي  اقدام،  و  محور  حفاظت  رويکرد، 

شود که راهکارهايي  (. به همین سبب در اين پژوهش در سعي مي5:  1390)حسیني امیني و همکاران،  

هاي  هاي کالبدي و اجتماعي که بر اساس مطالعات میداني، طرحمتناسب با شرايط موجود، در شاخص

 اي استخراج گرديده بر اساس اصول پدافند غیرعامل ارائه شود.  خانهفرادست و کتاب

ريزي شهرها مدنظر قرار گیرد، رعايت  ترين موضوعاتي که بايد در هنگام طراحي و برنامهاز مهم

باشد. سرزمین ايران ها ميبرخي تمهیدات و اصول پدافند غیرعامل براي کاستن از آثار اين نوع بحران 

موقعی دلیل  و  به  بوده  بسیاري  بالهاي  تاريخ شاهد  در  و سیاسي خود، همواره  ت خاص جغرافیايي 
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خسارات جاني و مالي بسیاري را متحمل شده است. در استان خوزستان اين موضوع به دلیل مرزي  

پیدا مي  بسیاري  اهمیت  استان  است که  بودن  داده  نشان  دفاع مقدس  و در طول هشت سال  کند 

رو  اند. ازاينمله شهر دزفول، خسارات جاني و مالي زيادي را محتمل شدهشهرهاي اين استان از ج

است.  داشته  بسیاري  اهمیت  اين گستره  در  بحران  برابر  در  پدافند،  و  دفاع  عملي  و  نظري  جايگاه 

از جمله بافت قديم    هاي فرسودهي بافتي پايدار و همه جانبهبنابراين يکي از پیش نیازهاي توسعه

هاي پیشگیري و کاهش خسارات در سوانح طبیعي و غیرطبیعي است. اين  تبیین برنامهشهر دزفول،  

پاسخ به اين سوال مي باشد که:   به دنبال  راهکارهاي بهسازي بافت قديم شهر دزفول بر "پژوهش 

پژوهش شناسايي نقاط قوت، ضعف،  "اساس اصول پدافند غیرعامل چگونه است؟ . هدف اصلي اين 

 ي راهبردهاي متناسب با وضع موجود بافت فرسودهروي مديريت بحران و ارائهفرصت و تهديد پیش 

ي شهري همچون  هاي فرسودهريزي صحیح براي بافتي يک برنامهو قديم دزفول است. همچنین الزمه

بافت قديم دزفول در هنگام بحران، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد پیش روي مديريت  

اي مدون و جامع با  راهبردهايي متناسب با شرايط موجود اين بافت ها در قالب برنامهي بحران و ارائه

ها است، براي پاسخ به سوال اصلي تحقیق ابتدا به بررسي پیشینیه توجه به شرايط دروني و بیروني آن

 شود.  هاي فرسوده پرداخته ميپژوهش و تعريف مفهوم پدافند غیرعامل در بافت

 

 قيقپيشينه تح   - 1-1

ريزي شهرها تاکنون صورت گرفته است مطالعات بسیاري در مورد اصول پدافند غیرعامل در برنامه

 از جمله عبارتنداز؛ 

-بافت بهسازي منظور به راهبردي ريزي برنامه"( در مقاله اي با عنوان 1389لطفي و همکاران ) -

به شناسايي    SWOT  تکنیک  کارگیري  به  با   "بابل(   شهر  مطالعه:   مورد  )نمونه  شهري  فرسوده  ايه

ريزي راهبردي براي نوسازي عوامل منفي و مثبت در بافت قديم شهر بابل تالش نمود تا به ارائه برنامه

 و بهسازي اين بافت پرداخته است. 

-حمله    ريزي شهري در  فرآيند مطلوب برنامه"( در مقاله اي تحت عنوان  1391عزيزي و برنافر ) -

افزار ابتدا با نرم "تهران( 11غیرعامل )مطالعه موردي: ناحیه يک منطقه اي هوايي از ديدگاه پدافند ه

ArcGIS  اند و سپس با استفاده از جدول  پذير محدوده را استخراج کردهنقشه آسیبSWOT   به ارائه

 اند.  راهبردها پرداخته

بافت قديم شهرها مبتني بر اصول پدافند  ارزيابي  "ي  ( در مقاله1391حسیني امیني و همکاران ) -

توان اشاره نمود که از مسائل اصلي بخش مرکزي شهرها، فرسودگي  به اين موضوع مي  "غیر عامل

ها با توجه به مناسب نبودن  هاي انجام شده، مراکز بافتمناطق مسکوني است و با توجه به بررسي

نجات، در مواقع بحراني در وضعیت نامطلوبي    معابر شهري، از نظر شاخص دسترسي به مراکز امداد و

 قرار دارند.  
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-برنامه    در    SWOTچارچوب بکارگیري فن  "اي تحت عنوان( در مقاله1392حقجو و همکاران ) -

ريزي فضايي مبتني  هاي برنامهبا ويژگي  SWOTبه ارتباط فن    "يزي فضايي مبتني بر تفکر راهبردير

تجويزي چارچوب بکارگیري اين فن را چنان که به  -ر بعد تحلیليبر تفکر راهبردي ميپردازد و دوم د

 ارتباط رديابي شده پاسخگو باشد پیشنهاد  ميکند.  

)  زادهامین - عادلي  و  مقاله1392گوهرريزي  در  آسیب"ي  (  میزان  سنجش  مدل  پذيري  تدوين 

ناحیه   19قالب  به ارزيابي آسیبپذيري بافت شهر قزوين در    "بافتهاي شهري در برابر حمالت هوايي

اساس   بر  و  پايان    13شهري  در  پرداختهاند.  تحلیل سلسلهمراتبي  فرايند  روش  از  استفاده  با  معیار 

 , SWOTاجرايي هر ناحیه به تفصیل با استفاده از تلفیق تکنیک    - راهبردها و راهکارهاي کالبدي

AHP  .و بررسي نقاط ضعف و قوت هر ناحیه پرداختهاند 

عنوان  1394ي )حسیني و واعظ شهانق - با  اي  از    SWOTهماهنگ سازي فن تحلیلي  "( مقاله 

ها  ، کشف قابلیتSWOTاشاره نمود که به تحقیق در مورد روش    "ديدگاه مطالعات پدافند غیرعامل

 اند.  سازي نظري آن براي کاربرد در مطالعات پدافند غیرعامل پرداخته و آماده

ي فرسوده   هاي  مديريت بحران در بافت"( با عنوان  1395نتايج حاصل از مقاله رهنما و حسیني ) -

از روش   نشان داد که    ")مطالعه موردي: منطقه چهار مشهد(  QSPMو    SWOTشهري با استفاده 

ي چهار شهر مشهد در حالت انطباقي قرار  ي منطقهوضعیت موجود مديريت بحران در بافت فرسوده

باف اين  در  بحران  مديريت  براي  رو  ازاين  در  دارد.  بافت،  درون  نقاط ضعف  به  توجه  بايد ضمن  ت 

هاي  هاي بیروني با هدف رفع نقاط ضعف سعي کرد. بدين منظور استفاده از سیاستگیري از فرصتبهره

مقاوم   به ويژه  بهسازي  نوسازي و  روند  تسريع در  اجتماعي و  تنظیم مجدد زمین، گسترش عدالت 

 طقي بحران در اين بافت را به همراه داشته باشد.  تواند مديريت صحیح و منها ميسازي ساختمان

)  پوراحمد  - همکاران  مقاله1396و  در  عنوان  (  تحت  پدافند  "ي  »الزامات  پارادوکس  بر  تحلیلي 

هاي تاريخي شهري )مطالعه موردي: بافت  غیرعامل« با »اصول توسعه پايدار شهري« در بهسازي بافت

و بررسي دو مفهوم تأثیرگذار در الگوي بهسازي   مطالعهه  عمدتاً ب  "شهر تهران(  12تاريخي منطقه  

 اند.  گرفته   ها مقايسه تطبیقي صورت اند و بین اصول حاکم بر آنتاريخي شهري پرداخته بافت

تحقیقات محدودي در زمینه پدافند غیرعامل در شهر دزفول انجام گرفته است، مانند: مؤمني و    -

هاي مسکوني با رويکرد پدافند غیرعامل در  بندي عرصهپهنه"اي با عنوان  مقاله  ( در 1398بیرانوند )

امنیت شهروندان در محیط   عرصه  ")مورد مطالعه: شهر دزفول(  GISراستاي  به شناسايي  هاي  که 

شهرک آزادگان و کوي بوستان را به   ،بهمن يکو هايمسکوني در شهر دزفول پرداخته است و  محله

 عنوان مناطق مناسب معرفي کرده است.

قديم  ها بر اساس اصول پدافند غیرعامل در بافت  بنابراين پژوهش حاضر به ارائه راهبردها و راهکار

بر اساس اصول پدافند غیرعامل و در نهايت    ArcGIS و  SWOTدزفول پرداخته است، با تلفیق تکنیک  

 کند. با ارائه راهکارهايي، زمینه را براي بهسازي اين بافت فراهم مي
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 ادبيات و مبانی نظری تحقيق - 1-2

 امنيت  -1 - 1-2

بعد از نیازهاي فیزيولوژيک    م مازلواهمیت موضوع امنیت در زندگي انسان تا جايي است که در هر

گرفته   قرار  بهداشت  و  سرپناه  غذا،  مانند  ويژگي  امنیت  (.Maslow, 1954)  استانسان  و  داراي  ها 

توان به امنیت محیطي اشاره نمود. امنیت محیطي به  خصوصیات متعددي است که در اين میان مي

سوانح طبیعي مانند سیل و زلزله و حوادث انساني  ها به ايمن بودن از امنیت شهروندان و احساس آن

مانند جنگ ارتباط دارد که نقش ساختار شهري و استانداردهاي ساخت و ساز و رعايت معیارهاي  

 (. 68: 1387امنیت کالبدي شهر در اين احساس امنیت مهم مي نمايد )بمانیان، 

 1لتعریف و مفهوم پدافند غيرعام   - 3-2-1

شده است. در فرهنگ و ادب اژه »پدافند« از دو جزء »پد« و »آفند« تشکیل شناسي، وازنظر واژه

فارسي »پاد« يا »پد« پیشوندي است که به معاني »ضد، متضاد، پـي و دنبال« بوده و هرگاه قبل از 

نمايد. واژه »آفند« نیز به مفهوم »جنگ، جدال، پیکار و  اي قرار گیرد معناي آن را معکوس ميواژه

داند  نیا پدافند غیرعامل را مجموعه اقداماتي ميموحدي(. 115-114: 1377ت )دهخدا، دشمني« اس

توان از وارد شدن خسارات  که مستلزم به کارگیري جنگ افزار و تسلیحات نبوده و با اجراي آن مي

انساني جلوگیري   تلفات  غیرنظامي و  به تجهیزات و تأسیسات حیاتي، حساس و مهم نظامي،  مالي 

هاي هوايي موشکي دشمن را به حداقل  و يا میزان خسارات و تلفات ناشي از حمالت و بمباران نموده

( داد  و    3:  1386نیا،    و موحدي   1388مقررات ملي ساختمان،    21مبحث  ممکن کاهش  پیمان  و 

   (.4: 1386غضنفري، 

 
 41: 1398رابطه امنيت و پدافند غيرعامل. منبع: محبيان و مؤمنی،  (1نمودار)

  

 بافت فرسوده   - 1-2-4

 
1- Passive Defense 



 1399 زمستان، پنجمی بيست و ، شمارههفتم مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال .........................  .36

 

 

هايي از بافت شهر که از لحاظ کالبدي داراي کیفیت نامناسب فیزيکي است و در معرض  بخش

بافت آسیب اين  دارند.  قرار  ارزش ها  واجد هیچ گونه  مورفولوژيک  و  و معماري  لحاظ کالبدي  به  ها 

هاي شهري  قديم دزفول از نوع بافت   (. گفتني است که بافت122:  1380دي نیستند )ابلقي،کارکر

ها، ي آنها علي رغم وجود فرسودگي در گسترهاست. اين نوع بافت  داراي میراث تاريخي و فرهنگي

  (. 1390ها وجود دارد )دهباشي،  بناها، مجموعه فضاها، تأسیسات و تجهیزات شهري با ارزشي در آن 

هاي تاريخي از يک سو به دلیل فرآيند فرسودگي طبیعي در طول زمان و از نیاز به مداخله در بافت

سوي ديگر به دلیل رفع نیازهاي دوران معاصر امري غیرقابل انکار است )حسن زاده و سلطان زاده،  

1395 :19.) 

 SWOTتکنيک تحليلی    -1-2-5

ها( و بیروني  ها و ضعفمؤثر بر وضعیت دروني )قوتروش يا ماتريس ابزاري براي شناخت عوامل  

ها( يک سازمان است که به منظور سنجش وضعیت و تدوين راهبرد مناسب براي )تهديدها و فرصت

 (.114: 1388زاده، زاده، آقاسيشود )ابراهیمهدايت و پايش آن استفاده مي

ازي و تمرکز بخشي هدفمند به  س تکنیک سوات با ايجاد نظم، ساختاردهي، عینیت گرايي، شفاف 

ارتقاي کیفیت تصمیم را در  ماتريس  سازيمباحث قادر است نقش موثري  نمايد.  ايفا  هاي محیطي 

ها در محیط خارجي و ارزيابي  ها، فرصتسوات يک چارچوب مفهومي براي شناسايي و تحلیل تهديد 

 (. 46: 1384هاي دروني سیستم است )گلکار، ها و قوتضعف

  2ها وفرصتخارجي    1سي محیط خارجي: بررسي محیط خارجي با فهرست نمودن تهديدات الف. برر

 شود. آغاز مي

شود و در جاي ويژه خود در  ارزيابي مي   4ها و ضعف   3ها ب. بررسي داخلي: سازمان براي شناخت قوت

 گردد.  جدول يا ماتريس سوات منظور مي

آورد. البته تدوين چهار انتخاب يا راهبرد متفاوت را فراهم ميج. تدوين راهبرد: ماتريس سوات امکان 

با يکديگر هم راهبردها  از  با  در جريان عمل برخي  يا به طور همزمان و هماهنگ  پوشاني داشته و 

گري آيند. بر حسب وضعیت سیستم چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه کنشيکديگر به اجرا در مي

 (.307: 1388تدوين نمود )پیرس و رابینسون، توان متفاوت هستند مي
 

   SWOTراهبردهای چهارگانه فن  : (1)جدول 

 محيط داخلی  SWOTراهبردهای چهارگانه فن 

 ها قوت ها ضعف

 
1 . Threats 
2 . Opportunities 
3 . Strengths 
4 . Weaknesses 
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 محيط خارجی 

 راهبرد انطباقي  ها فرصت

 حداکثر(  –)حداقل 

 راهبرد تهاجمي 

 حداکثر(  -)حداکثر

 راهبرد دفاعي  ها تهديد

 حداقل(  –)حداقل

 راهبرد اقتضايي 

 حداقل(  –)حداکثر 

 1388، پيرس و رابينسون منبع: 

 

توان آن را راهبرد بقا نیز نامید،  حداقل(: هدف کلي اين راهبرد که مي  –راهبرد دفاعي )حداقل  

 .هاي سیستم به منظور کاستن و خنثي سازي تهديدات استکاهش ضعف

انطباقي)حداقل   ضعف  –راهبرد  از  کاستن  با  تا  دارد  تالش  انطباقي  راهبرد  بتواند  حداکثر(:  ها 

 .هاي موجود ببردحداکثر استفاده را از فرصت

هاي سیستم براي مقابله گرفتن از قوتحداقل(: اين راهبرد بر پايه بهره  –راهبرد اقتضايي)حداکثر  

حداکثر رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن تهديدات  گردد و هدف آن به  با تهديدات تدوين مي

 .است

حداکثر(: بر خالف راهبرد دفاعي که يک راه حل واکنشي است راهبرد -راهبرد تهاجمي)حداکثر

هاي خود  باشد. در اين حالت سیستم قادر است توان قوت و فرصتگرا مي تهاجمي يک راه حل کنش

 (. (Chang et al, 2005را به حداکثر برساند
 

 انواع پدافند در فضاهای شهری  - 1-2-6

 دفاع غیر نظامي  -

 شود. دفاعي که در مقابل عوامل غیر نظامي مانند سیل و زلزله انجام مي

 

 

 پدافند عامل  -

مبتني بر فعالیت نیروهاي مسلح و متکي بر تسلیحات و تجهیزات نظامي است؛ هر چند در صورتي 

 گیرد، مردم در قالب نیروهاي بسیج میتوانند به کمک نظامیان بیايند. که کشور در معرض تجاوزي قرار  

 پدافند غیر عامل  -

  (: طبق ماده 1390-1394پدافند غیر عامل در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران )

آسیب198) کاهش  منظور  به  توسعه،  پنجم  برنامه  قانون  ملي،  (  پايداري  ارتقاء  زيرساختها،  پذيري 

حفاظت از مردم و منابع ملي کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستاي تکمیل چرخه دفاع 

تدوين استانداردهاي فني مورد نیاز پدافند غیرعامل طي   -شود. الفغیرنظامي، اين اقدامات انجام مي

مراکز    سازي در خصوص تهديدات نوين در ايجاد سامانه پايش، هشدار و خنثي  -سال اول برنامه. ب
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سازي و حفاظت از مراکز حیاتي، حساس و مهم کشور براي تداوم ايمن  -ج حیاتي، حساس و مهم.

 (.1390-1394فعالیت امن و پايدار آنان)قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، 

توان گفت به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه اي که باعث کاهش آسیب پذيري نیروي  در کل مي

اني، ساختمان ها، تاسیسات و تجهیزات و شريان هاي کشور را در مقابل عملیات خصمانه و مخرب انس

شود  مي    دشمن يا کاهش مخاطرات ناشي از سوانح غیر طبیعي مي گردد، دفاع غیر عامل نامیده  

 ، انواع پدافند نشان داده شده است.(2) نمودار(. در 21: 1390 )هاشمي فشارکي و شکیبامنش،

 
 ( انواع پدافند در فضاهای شهری2)نمودار  

 

 آمایش دفاعی و دفاع شهری   -1-2-7

« است که مفهومي دو بعدي  Civil Defenseدر منابع التین عبارت »دفاع شهري« برابر با عبارت»

شود و از اين رو شهري، محافظت از غیر نظامیان در شرايط جنگي معرفي ميدارد. در گروه اول دفاع 

از  ناشي  آثار  با  نحوه مقابله و مواجه  از تعاريف،  اين گروه  از دفاع ملي است. در  بر بخشي  مشتمل 

حمالت نظامي مورد تاکید قرار دارد و از اين رو، عبارت دفاع شهري از نظر مفهومي معادل با عبارت  

گردد. در گروه دوم بر حفاظت از شهروندان در برابر آثار باليا تاکید مي  یرعامل، محسوب ميپدافند غ 

 نمايد. 

 
 ( 21: 1392( اهداف کلی پدافند غيرعامل )پيری و صالحی اصل، 3)  نمودار

 

 انواع پدافند

پدافند  دفاع  پدافند عامل
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 روش تحقيق   - 3

تحقیق به  اي کاربري دارد. از نظر روش در تحقیق روش بکار رفته به لحاظ ماهیت رويکرد توسعه

پژوهش به دو بخش:  استفاده گرديده است.    و میداني   تحلیلي-توصیفي  هايصورت ترکیبي از روش

( سنجش راهبردي بافت قديم بر اساس پدافند غیرعامل( تقسیم شده است. در  2( پهنه بندي و  1

ري از پیشینه گیبهرهو  پرسشنامه ،ايثیرگذار با مطالعات کتابخانهأ معیارهاي مورد نظر و ت  بخش اول، 

-مدل    گیري از  با بهرهو    Expert Choiceدر  که    تحقیق استخراج گرديد و سپس وزن نسبي معیارها

اي تولید شده  GISهاي  به صورت اليه  ArcGISافزار  در نرم  در نهايت،  به دست آمده   AHPاي آماري  ه

اليه اين  همپوشاني  از  آسیباست.  پهنه  استها  آمده  بدست  در  پذيري  دوم،.  تحقیقات   بخش  با 

به بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد بافت    SWOTو ماتريس    ۀ میداني اي، مشاهد کتابخانه

   SWOTقديم دزفول پرداخته شده و جدولي براي آن تدوين گرديده است. سپس با توجه به جدول

ترين راهبردها  مهم    راهبردهايي در راستاي اصول پدافند غیرعامل بیان شده است در نهايت براي  

 اند راهکارهاي طراحي ارائه گشته است. که باالترين امتیاز را آورده

 
 ( مدل مفهومی روش تحقيق 1)شکل 

 

باشند که، داراي يکي از شرايط زير  نفر مي 35جامعه آماري شناسايي شده براي اين تحقیق برابر  

 مي باشند. 

ريزي شهري با اي و برنامهطراحي شهري و منطقه. کارشناسي، کارشناسي ارشد يا دکتري معماري،  1

 سابقه فعالیت در حوزه پدافند غیرعامل 

 . فارغ التحصیالن رشته مهندسي پدافند غیرعامل 2

 .. افراد با تجربه باال و سابقه تحقیقات در زمینه مربوط3

نفر تعیین    32زير،  براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه به شرح  

 شد: 
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𝑛 =

𝑧2𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁
(
𝑧2𝑝𝑞
𝑑2

− 1)
=

(1.96)2(0.5)(0.5)
(0.05)2

1 +
1
35

(
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2
− 1)

≈ 32 

درصد خطاي   = Zحجم جامعه آماري(، ) = Nنشان دهنده حجم نمونه(، )  = nتوضیحات: )
نسبتي از   q =) نسبتي از جمعیت داراي صفت معین(،  = Pمعیار ضريب اطمینان قابل قبول(، )

 درجه اطمینان يا دقت احتمالي مطلوب(   = dجمعیت فاقد صفت معین(، )

 

، يعني نیمي از جمعیت، حائز صفتي معین  5/0طبق فرمول باال حجم نمونه را با شکاف جمعیتي 

معموال    zشود. مقدار  نظر گرفته ميدر    5/0را    qو    pباشند، نیمي ديگر فاقد آن هستند. معموال  مي

  32حجم نمونه  در نتیجه  است    35باشد. حجم جامعه آماري    05/0يا    01/0  تواند ميd است.    96/1

ي آماري از روش »نمونه گیري تصادفي ساده«  نفر تعیین شد. براي انتخاب اعضاي نمونه از جامعه

 ت، تحلیل شد. پرسشنامه جمع آوري و پس از ثب  30اجرا شد که در نهايت 

 

   شناخت محدوده مورد مطالعه  - 4

 های بافت قدیم دزفولشناخت ویژگی  - 4-1

مساحت    و  E  °4236/48و    N   °3831/32  که با مختصات  ايران است در جنوب غربي شهري   دزفول

شده  واقع  استان خوزستان ايجلگه هايدر بخشو  رودخانه دز در کنار کیلومترمربع 4762نزديک به 

جمعیت    .و از شهرهاي شمالي استان خوزستان است  سطح دريا متري از  143  ارتفاعشهر در  .  است

دزفول در زمان جنگ (.  1395مرکز آمار ايران،  )است  (  خانوار  78348در  )نفر    444000اين شهر  

محدوده مورد مطالعه اين  .  هاي دشمن قرار گرفتتحمیلي عراق علیه ايران بارها مورد اصابت موشک

توان به باشد و از مهمترين آنان ميمحله مي  28ت داراي  باشد اين بافپژوهش بافت قديم دزفول مي

اشاره کرد   مقدمیان  و  رودبند، مسجد، صحرابدر مغربي، صحرابدر مشرقي  قلعه، سیاهپوشان،  محله 

درصد از سطح    14/46هکتار    90در اين بافت کاربري مسکوني با مساحتي حدود    (. 73:  1376نعیما،  )

همچنین شبکه معابر با وسعتي نزديک به  .  اختصاس داده است  کل محدوده مورد مطالعه را به خود

کاربري تجاري به لحاظ وجود بازار  .  درصد از سطح محدوده را اشغال نموده است  16/27هکتار،    55

به صورتي که با مساحتي  .  قديم و بازار جديد درصد بااليي از اراضي محدوده را اشغال نموده است

از اختصاص    10بیش   از سطح کل محدوده در مرتبه سوم قرار دارد و نشان   54/6هکتار و  درصد 

دهنده اهمیت و مقیاس اين کاربري در محدوده است زيرا اين مقدار سطح بسیار بیشتر از نیازهاي  

هاي موجود در  مترمربع، در میان کاربري  96واحد و مساحت    3کاربري بهداشتي نیز با  .  محلي است

 (.1388مهندسین مشاور چغازنبیل، )کمترين سطح را دارا است  اين محدوده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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 (: نقشه موقعيت بافت دزفول در ایران، خوزستان و شهر دزفول، منبع: نگارندگان 2شکل )

 

 پذیری بافت قدیم دزفولارزیابی آسيب - 4-2

گیري  تصمیمهاي  يکي از مدلAHP) روش فرآيند سلسله مراتبي تجزيه و تحلیل ):  AHPمدل  

توسط ساعتي پیشنهاد شد و نشان دهنده آن بود که چگونه  1988باشد که در سال چند شاخصه مي

گیري چند معیاره تعیین کرد. از  ها را در مسايل تصمیماي از فعالیتتوان اهمیت نسبي مجموعهمي

ها  پارچه کردن قضاوتگیري که امکان يکهاي تصمیمتوان براي گستره وسیعي از حوزه اين فرآيند، مي 

سازد؛ استفاده کرد  هاي کمي ناملموس فراهم ميرا برمبناي معیارهاي کیفي ناملموس در کنار معیار

( تدوين و تعیین  2( ترسیم درخت سلسله مراتبي  1بر اصول زير پايه گذاري شده است:    AHPروش  

گیري  ل تصمیمئل بسیاري از مساحدروسیعي    طوربه   AHP   ها.( سازگاري منطقي قضاوت3ها  اولويت 

 .گیردپیچیده مورد استفاده قرار مي

در ابتدا   AHPيابد.  گیري به صورت سلسله مراتبي ساختار ميدر اولین گام، يک مساله تصمیم

گیري مرتبط به هم و همچنین گیري پیچیده چند معیاره را به معیارهاي تصمیميک مساله تصمیم

تر تقسیم  گیري را به چند مساله سادهکند )مساله تصمیمه تر تجزيه ميگیري ساد هاي تصمیمگزينه 

باشد: در سطر اول هدف نهايي مساله، کند(. يک ساختار سلسله مراتبي داراي حداقل سه سطح  ميمي

کند )اگر معیارهاي فرعي نیز وجود داشته ها را تعريف مياي که گزينههاي چندگانهدر سطر دوم معیار
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د ميباشد  قرار  سطر  اين  گزينهر  و  تصمیمگیرد(  ميهاي  قرار  آخر  سطر  در  دوم،  .  گیردگیري  گام 

تر و در  گیري به مسايل کوچکباشد. هنگامي که يک مساله تصمیمها ميها و معیاري گزينهمقايسه

سبي  عین حال ساده تر تجزيه و ساختار سلسله مراتبي آن ايجاد شد؛ آنگاه اقدام به تعیین اهمیت ن

کند. مقايسات زوجي از اولین سطح شروع و در آخرين ها در هر يک از سطوح ميهر يک از معیار

اتمام مي از اين ي ديگر را مشخص ميرسد و برتري يک گزينه بر گزينهسطح به  کند. در هر يک 

مقايسه هاي مشخص شده در سطوح باالتر اري و بر مبناي معیارذها بر اساس میزان اثرگسطوح معیار

اي پیشنهادي از سوي ساعتي ، مقايسات زوجي چندگانه بر اساس مقیاس نه درجه AHPدر  .  شودمي

در گام آخر بايد اطمینان حاصل نمود که سازگاري منطقي بین مقايسات زوجي صورت .  گیردانجام مي

گرفته به سازگاري مقايسات زوجي صورت    اکیداً  AHPهاي  وجود داشته باشد زيرا کیفیت خروجي

 باشد. بنابراين در اين مرحله بايد نرخ ناسازگاري محاسبه شود:مربوط مي

شاخص   محاسبه گردد. سپس  (λmax) ترين مقدار ويژه ماتريس مقايسات زوجي  ابتدا بايد بزرگ

 شود:ناسازگاري از رابطه زير محاسبه مي
max n

II
n

 −
=

−1 
n باشد. در معادله فوق معرف تعداد سطرها و يا ستون ماتريس مقايسات )تعداد معیارها( مي 

 شود:در گام بعدي نرخ ناسازگاري محاسبه مي
II

IR
IRI

=
 

 

گردد و در )شاخص ناسازگاري تصادفي( از جدول مربوط استخراج مي  IIRالزم به ذکر است که  

در    شودگرفته مي(. آنگاه نتیجه  ≥IR  1/0باشد )  1/0تر يا مساوي  کوچکصورتي که نرخ ناسازگاري  

گیرنده در مقايسات زوجي  مقايسات زوجي سازگاري وجود دارد و در غیر اين صورت، الزم است تصمیم

 تجديد نظر کند. 

ريزي الزم پذيري بافت قديم شهر اولین قدمي است که براي فرآيند برنامهارزيابي میزان آسیب

استفاده    ArcGISافزار  ت. براي اين منظور در اين پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبي در نرماس

پذيري مشخص هاي آسیبهاي مرتبط بر اساس معیارشده است. بر اساس اين روش ابتدا بايد شاخص

 )جدول در پیوست(. شوند و سپس مدل سلسله مراتبي مربوط ساخته شود
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 Expertدر محيط نرم افزار  AHPهای مختلف موثر بر ایمنی به کمک مدل اهميت الیه(: ضریب 4)  نمودار

Choice 

 

اساس مطالعه و جمع نقشهبر  روي  بر  فعلي  اطالعات  معیار    20هاي موجود شهر دزفول،  آوري 

مراکز آموزشي ابنیهتاريخي،  هاي بلند مرتبه،  ساختمانهاي پرتراکم، مراکز جاذب جمعیت،  مکانشامل  

پادگان  و پشتیباني،  عملکرد  داراي  مراکز  و سیما،  نظامي،  صدا  مراکز حساس  و  و  ها  مراکز صنعتي 

فضاهاي باز، شیب زمین، جنس زمین، خطوط انتقال آب، برق، گاز و مخابرات،  محصوالت خطرساز،  

هاي  مرکز شهر، شناسايي شده و به صورت اليههاي ارتباطي و  شبکه بزرگراه، جاده اصلي، جاده فرعي،  

GIS  افزار  نرماي تولید شده است. و با استفاده ازArcGIS   همپوشاني شده است و نتايج حاصل با توجه

به   AHPهاي آماري  مدل     با بهره گیري از    Expert Choiceوزن نسبي معیارها که در نرم افزار  به  

 دست آمده است. 

از تحلیل نقشه هاي بدست آمده، مشخص شد که محله الدين و  هاي کت  پس  کتان، شاهرکن 

  ( 3)پذيري کمتري هستند ولي با توجه به شکل  هاي ديگر در معرض آسیبساکیان نسبت به محله

هاي رودبند، قلعه، چولیان، کالنتريان، مجديان و علي مالک  کلیت بافت قديم دزفول بخصوص محله

 در معرض آسیب پذيري زيادي قرار دارند.  
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 های بافت قدیم دزفولپذیری محلهبندی آسيب(: نقشه  پهنه3شکل )

 

 (AHPو سلسله مراتب )   SWOTتلفيق مدل    - 5

پذيري محدوده  راهکارهايي جهت کاهش آسیبپس از بررسي و تحلیل يافتههاي تحقیق، به ارائه  

براي سنجش پرداخته مي برنامهريزي شهري  از جمله تکنیکهايي که به صورت گسترده در  شود. 

ماتريس   است  شده  گرفته  بکار  راهبرد  تدوين  و  تعیین SWOT وضعیت  براي  روش  اين  در  است. 

ب  نگاهي  با  تهديدات  و  نقاط قوت، ضعف، فرصتها  ابتدا  بیروني  راهبردها،  عوامل  و  داخلي  ه فضاي 

راهبردها استخراج ميگردد. الزم به    SWOTبررسي ميشود که برمبناي آن و با استفاده از ماتريس  

 ذکر است موارد ذکر شده بر اساس روش تحقیق میداني و طرح هاي فرادست حاصل گرديده است. 

 

 

 

 

 

 
 (: بررسی نقاط قوت، ضعف در شهر دزفول  2جدول ) 
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 S1 هاي اصلي از بافت عبور چندين شريان

 نقاط قوت 

(S ) 

 S2 ي بافت وجود فضاهاي قابل تخريب و بدون سکنه در داخل محدوده

 S3 وجود کالنتري در محدود بافت 

 S4 وجود درمانگاه در محدود بافت 

 S5 ها به هم بافت و راه داشتن آنهاي داشتن شوادان در اکثر خانه

 S6 مقاوم بودن جنس خاک منطقه 

 S7 باالبودن ارتفاع بافت نسبت به رودخانه 

 S8 هاي نوسازي و بهسازي براي محدوده وجود طرح

 S9 گرايش به مصالح با دوام در ساخت و سازهاي جديد 

 W1 عرض کم معابر بافت 

 نقاط ضعف 

(W ) 

 W2 تاسیسات شهري فرسوده بودن 

 W3 تراکم جمعیتي باال در محدوده بافت 

 W4 هاي فرسوده و با مصالح کم دوام وجود ساختمان

 W5 منظم نبودن شبکه معابر 

 W6 کم بود فضاهاي سبز و اماکن باز برا اسکان در زمان بحران 

 W7 ضعف اقتصادي مالکان براي بهبودي استحکام و ترمیم بنا 

 W8 رودخانه در سمت غربي و شمال غربي بافت وجود 

 منبع: نگارندگان 

 

 (: بررسی نقاط فرصت و تهدید در بافت قدیم دزفول  3جدول )

 O1 ها امکان ايجاد فضاهاي باز به دلیل وجود مخروبه

 فرصت 
(O ) 

 O2 هاي فرسوده در برنامه هاي آتي توسعه اقتصاد کشور تاکید بر نوسازي بافت

هاي دولتي براي نوسازي بافت از طريق اعطاي  ها و ارگانمشارکت سازمانامکان 
 تسهیالت مالي 

O3 

 O4 امکان ايجاد پناهگاه هاي جمعي با توجه به الگوهاي شهري مانند شوادان 

 O5 وجود زمینه هاي فراوان مشارکت فردي و گروهي در هنگام بحران 

 O6 هاي اقتصادي و جذب سرمايه وجود بافت در مرکز شهر براي فعالیت

 O7 وجود مساجد متعدد در بافت مکاني براي ايجاد ستاد بحران 
 T1 فرسوده شدن هر چه بیشتر بافت در صورت عدم رسیدگي و نظارت بر بافت 

 تهديد 
(T ) 

احتمال حمله نظامي به اين ناحیه به دلیل قرار گرفتن دزفول در استان مرزي و  
 خوزستان استراتژيک 

T2 

 T3 کم توجهي مسئوالن و متصديان مديريت شهري به بافت قديم دزفول 

 T4 وجود رودخانه در کنار بافت و احتمال سیل

احتمال مهاجرت افراد غیر بومي به محدوده بافت و بروز تضادهاي اجتماعي ـ  
 T5 فرهنگي

 T6 احتمال بسته شدن معابر هنگام بحران 

 T7 نهادهاي تصمیم گیري و انجام اقدامات موازي و غیرکارشناسي تعدد 

 منبع: نگارندگان 

 تدوین راهبرد پدافند غيرعامل در بافت مورد مطالعه - 5-1
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امکان تشکیل چهار   SWOTدر ماتريس   با يکديگر  تلفیق عوامل داخلي و خارجي  با ترکیب و 

 شود. انتخاب يا راهبرد متفاوت )تدافعي، انطباقي، اقتضايي و تهاجمي( فراهم مي

 
 (: عناصر سازنده ی راهبردها  4جدول )

 منبع: نگارندگان

 

در اين مرحله راهبردها از ترکیب يک يا چند عامل از نقاط قوت و يا ضعف با يک يا چند عامل از 

شوند. به عبارت ديگر راهبرد تهاجمي از ترکیب نقاط قوت و فرصت،  ايجاد مينقاط فرصت و تهديد  

راهبرد اقتضايي از ترکیب نقاط قوت و تهديد، راهبرد انطباقي از ترکیب نقاط ضعف و فرصت و راهبرد  

ي آن است که هر راهبرد نشان دهنده 4شود. جدول تدافعي از ترکیب نقاط ضعف و تهديد ايجاد مي

نیز ماتريس    5ها و تهديدها ايجاد شده است و جدول  ها، فرصتها، ضعفکدام يک از قوتاز ترکیب  

 دهد. ي دزفول را نشان مي ي پدافند غیرعامل در بافت فرسودهراهبردهاي چهارگانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دزفول یدر بافت فرسوده پدافند غيرعامل یراهبردها سی: ماتر(5)جدول 

 (WTتدافعی )راهبرد  (WOراهبرد انطباقی ) (STراهبرد اقتضایی ) SO)راهبرد تهاجمی ) استراتژی 

ر 
ص

نا
 ع

د و
بر

اه
ر

ن 
ه آ

ند
از

س
 

SO1: 

S9+O2+O3+O5+O7 
SO2:S1+S2+S3+S4+  
S8+O1+O4+O6+O7 
SO3:S3+S4+O2+O7 

SO4:S9+O3+O5 
SO5:S5+O4 

ST1:S3+S4+T3+T7 
ST2:S3+S4+T2 

ST3:S2+S8+T1+T6 
ST4:S6+S7+T4 

ST5:S2+S3+S5+S8+T2 

WO1: W4+ W7+ O2+ O3 
WO2:W2+O2+O3 

WO3:W6+W7+O5+O6 
WO4: W2+ W4+O2+O3 
WO5: W6+ O1+ O4+ O7 

WT1: W1+W5+ T6 
WT2: W3+ T5 

WT3: W3+ W6+T5 
WT4: W8+ T2+ T4 
WT5:W6+W8+T4 
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 SWOT فرصت تهدید

 SO راهبرد تهاجمی  ST راهبرد اقتضایی 

 قوت

 

ها در خصوص  دهي ارگانسازمان

 تصمیمات در هنگام بحران 
ST1 

هاي  ريزي براي هدايت مشارکتبرنامه 

 مردمي در هنگام بحران 
SO1 

کاهش امکان شناسايي کاربري حساس  

 توسط دشمن 
ST2 

محدودۀ  اصالح و بروز رساني مجدد 

 زمین بافت 
SO2 

هاي فرسوده  بهسازي و نوسازي بافت

 موجود 
ST3  تدوين طرح جامع مديريت بحران SO3 

 منطقه گیري از ويژگيهاي مطلوببهره

)مانند: جنس زمین، عناصر معماري  

 براي کاهش بحران و ... (   "شوادان"
ST4 

سازي با اصول  آموزش و فرهنگ

 پدافند غیرعامل 
SO4 

اساس  هاي حساس بر افزايش کاربري

 پدافند غیرعامل 
ST5 

شاخص   حفظ ويژگيهاي مطلوب

 ها ساختمان
SO5 

 WO راهبرد انطباقی  WT راهبرد تدافعی 

 ضعف 

 

 WT1 بهسازي شبکه معابر 
هاي  تشويق مردم براي اجراي طرح

 بهسازي بافت 
WO1 

نظارت بر افزايش تراکم جمعیتي به شکل 

 مطلوب 
WT2 

برق،  (هاي زيرساختي بهسازي شبکه

 )آب و به خصوص گاز 
WO2 

هويت سازي و تأکید بر سرمايه هاي  

 اجتماعي مشترک 
WT3 

گسترش عدالت اجتماعي مانند جذب  

 درآمد براي مردم بافت 
WO3 

هاي حساس بر اساس  مکان يابي کاربري

 اصول پدافند غیرعامل 
WT4 

هاي اسیب شناسي  گسترش طرح

 بافت 
WO4 

استفاده از حريم رودخانه براي جلوگیري  

 از سیالب 
WT5 

تاسیس و تعیین فضاهاي امن براي  

 اسکان جمعیتي در زمان بحران 
WO5 

 منبع: نگارندگان 

 

 مقایسه زوجی و محاسبه وزن راهبردها    - 5-2

 معیار پرداخته هاي هر  به محاسبه وزن  Expert Choiceافزار  با استفاده از نرمراهبردهاي مورد نظر  

. براساس روش تحلیل سلسله مراتبي پس از ساخت نمودار سلسله مراتبي نوبت به مقايسه دودويي  شد

هاي مربوطه به صورت جدول دودويي مورد  ها بايکديگر ميرسد. بدين منظور معیارها و شاخصداده

تهاجمي، راهبرد اقتضايي، راهبرد مقايسه قرار گرفتهاند. معیارهاي اصلي اين پژوهش شامل راهبرد  

 انطباقي و راهبرد تدافعي است. 
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 ی اصلی راهبردها وزن: (5نمودار)

 

اين نتیجه مي  5از نمودار زيرا  بیشتري برخوردار هستند  اهمیت  از  راهبردهاي تدافعي  شود که 

مرحله بعد نیز راهبرد  هاي بافت را پوشش قرار بدهند. در  راهبردها هم بايد نقاط ضعف و هم تهديد

هاي اصلي براساس روش تحلیل سلسله مراتبي به صورت جدول دودويي مورد مقايسه هر يک از راهبرد

 قرار گرفتهاند.
 

  

 ی اقتضاییراهبردها  وزن: (6نمودار) ی تهاجمی راهبردها  وزن: (7نمودار)

  

 ی  تدافعی راهبردها وزن: (8نمودار) ی انطباقی راهبردها وزن: (9نمودار)

 

 محاسبه وزن نهایی راهبردها - 5-3

پس از به دست آمدن وزن راهبرهاي اصلي و زيرراهبردها به منظور دستیابي به وزن نهايي گزينهها  

به ضرب شاخص عددي هر راهبرد در وزن راهبرد اصلي آن پرداخته ميشود. هرچه عدد بهدست آمده  

 موردنظرداراي اهمیت بیشتري نسبت به ساير راهبردها است.تر باشد، راهبرد بزرگ
نشان مياولويت  10نمودار   را  راهبردها  آنبندي  که وزن  راهبردهايي  نمودار،  اين  از  از  دهد.  ها 

بندي راهبردهاي ارائه شده براي  باشند. نتايج حاصل از اولويتبیشتر است شامل ده مورد مي 05/0

غیرعام پدافند  اصول  بافت فرسودهرعايت  از مهمترين ي منطقهل در  ي مورد مطالعه نشان داد که 

به  راهبردها مي کاربريمکانتوان  و  يابي  نمود  اشاره  زيرساختي  شبکههاي  بهسازي  و  هاي حساس 

شاخص  باشند که دو راهبرد حفظ ويژگيهاي مطلوبمابقي راهبردها داراي ارزش وزني کمتري مي

دهي را کسب  براي کاهش بحران کمترين وزن منطقه ويژگيهاي مطلوبگیري از  ها و بهرهساختمان

 اند. نموده
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 ها ی راهبردها بر اساس وزن آنبند تی: اولو(10نمودار)

 

 

 ها گيری و پيشنهادنتيجه  - 6

هاي شهري امري اجتناب ناپذير بوده که يکي از اين تحوالت فرسودگي  تغییر و تحول در بافت 

ترين معضالت از لحاظ ايمني براي مردم به  زمان است. اين فرسودگي يکي از مهمها با گذشت  بافت

پذير هستند.  ها به شدت در مقابل حوادث طبیعي و غیرطبیعي آسیبآيد. اين نوع بافتحساب مي

هايي استفاده از اصول پدافند غیرعامل  ین محیطنها براي کیفیت بخشیدن به همچترين راهيکي از مهم

بنابراين جهت نیل به اهداف پدافند غیرعامل در کشور و    باشد. ارائه راهکارهايي در همین راستا ميو  

بسیج مردم، نقش محل زندگي آنها يعني شهرها بسیار حائز اهمیت است. ضرورت توجه به شهر  

بسیاري  اين شهر، به دلیل قرار گرفتن در استان مرزي خوزستان اهمیت    قديمهاي  دزفول به ويژه بافت

کند و در طول هشت سال دفاع مقدس شهر دزفول خسارات جاني و مالي زيادي را محتمل  پیدا مي 

رو جايگاه نظري و عملي دفاع و پدافند، در برابر بحران در اين گستره اهمیت بسیاري   اين  شده است. از

دزفو قديم  بافت  بیروني  و  دروني  وضعیت  ارزيابي  و  بررسي  شناسايي،  است.  ارائه   ،لداشته  ي  به 

 کند. راهبردهايي متناسب با شرايط موجود اين بافت بر اساس پدافند غیرعامل کمک به سزايي مي 

محوريت پدافندغیرعامل در کشور ايران صورت گرفته است اما    هايي با در چند دهه اخیر پژوهش

در بافت قديم شهر دزفول ها بر اساس اصول پدافند غیرعامل  تاکنون تحقیقي به ارائه راهبردها و راهکار

شود که راهکارهايي متناسب با شرايط به همین سبب در اين پژوهش در سعي مينپرداخته است.  

شاخص در  طرحموجود،  میداني،  مطالعات  اساس  بر  که  اجتماعي  و  کالبدي  و  هاي  فرادست  هاي 

ين اساس در اين پژوهش  اي استخراج گرديده بر اساس اصول پدافند غیرعامل ارائه شود. بر اکتابخانه

ي دزفول پذيري و بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد در بافت فرسودهبندي میزان آسیببه پهنه

 پرداخته شد.  GISو  SWOTي راهبردهايي متناسب براي اين بافت با استفاده از روش و ارائه
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رودبند، قلعه، چولیان،  : مانندي يهامحله دزفول، شهر تاريخي  بافت يريپذ بیبه منظور کاهش آس

در اولويت قرار گیرند  در معرض آسیب پذيري زيادي قرار دارند  که  کالنتريان، مجديان و علي مالک  

از تحقیق نشان ميهمچنین   الدين و ساکیان  دهد که محلهنتايج حاصل  هاي کت کتان، شاهرکن 

با وزن   راهبردهاي تدافعيهمچنین  .  پذيري کمتري هستندنسبت به محله هاي ديگر در معرض آسیب

از ساير راهبردها از اهمیت بیشتري برخوردار است زيرا اين راهبردها هم بايد نقاط ضعف و   261/0

پذيري در بافت شهري دزفول هاي بافت را پوشش قرار بدهند. از طرف ديگر میانگین آسیبهم تهديد

شامل ده مورد از بیشتر از میانگین است ها آنراهبردهاي که وزن درصد بوده است. لذا  05/0برابر 

و بهسازي   082/0هاي حساس با وزن  يابي کاربريتوان به مکانها ميباشند که از مهمترين آنمي

باشند  اشاره نمود و مابقي راهبردها داراي ارزش وزني کمتري مي  081/0شبکههاي زيرساختي با وزن  

گیري از ويژگيهاي  و بهره  017/0ها با وزن  مانکه دو راهبرد حفظ ويژگيهاي مطلوب شاخص ساخت

وزن   با  بحران  کاهش  براي  منطقه  وزن  018/0مطلوب  نمودهکمترين  کسب  را  انتها  دهي  در  اند. 

اصلي همچون    هاييپیشنهاد راهبرد  بافت دزفول؛  : شناسايي کاربري WTبراي ده  هاي حساس در 

WO  جانمايي مناسب براي شبکه اصلي اب، گاز و برق؛ :ST  کم کردن ارتفاع ابنیه نسبت به عرض :

بندي  ( اولويت6جدول )  ارائه شده است.  ( 6جدول )در  : تدوين طرح جامع مديريت بحرانSOمعبر و  

اساس وزني که کسب کرده بر  را  راهبرد  براي هر راهبرداند، نشان مياين ده  اين جدول  ، دهد. در 

 راهکارهايي عملیاتي بیان شده است.

 
 بندی راهبردهای منتخب و راهکارهای عملياتی برای هر راهبرد  (: اولویت6جدول )

 اولویت SWOT راهبردها  راهکارها 

 های حساس در بافت دزفول شناسایی کاربری
هاي حساس بر  يابي کاربريمکان

 اساس اصول پدافند غیرعامل 
WT4 1 های مناسب برای تاسيس مراکز بررسی مکان

افزار حساس در بافت قدیم با استفاده از نرم
ArcGIS 

 شناسایی شبکه های فرسوده بافت 

بهسازي شبکه هاي زيرساختي  

 )برق، آب و به خصوص گاز(
WO2 2 

سازی تأسيسات زیربنائی  سازی و ایمنمقاوم

 مناطق شهری

 برای بافتهای مدرن و مقاوم بکارگيری شبکه

 جانمایی مناسب برای شبکه اصلی اب، گاز و برق 

 

 

 

 

 بندی راهبردهای منتخب و راهکارهای عملياتی برای هر راهبرد  (: اولویت6جدول )ادامه 

 اولویت SWOT راهبردها  راهکارها 



 51...................................................... سنجش و پهنه بندی راهبردی پدافند غيرعامل در بافت تاریخی شهری

 

 

 

ارائه ی امکانات مالی و تشویقی برای بازسازی و  

 بهسازی به ساکنان بافت

هاي  نوسازي بافتبهسازي و  

 فرسوده موجود 
ST3 3 

های بهسازی و ایمن سازی بر اساس نوع کيفيت بافت

 فرسوده شهری

 کم کردن ارتفاع ابنيه نسبت به عرض معبر

ها و راهبردهای اجرایی برای بازسازی تعيين اولویت

 بافت 

گذاری بخش خصوصی برای  حمایت مؤثر از سرمایه

 بهسازی بافت بازسازی و 

 تصویب مصوبات در مراجع قانونی

تدوين طرح جامع مديريت  

 بحران 
SO3 4 

ایجاد سامانه امن و کارآمد مدیریت بحران دربرابر  

 انواع تهدیدات دشمن 

نهادینه سازی طرح جامع مدیریت شهری در شرایط  

 بحران 

های موجود از  نقشه برداری و یا به روزرسانی نقشه 

 بافت 

 SO2 5 اصالح نقشه شهري بافت 

متر  200فاصله ساخت و ساز از رودخانه باید بيشتر از 

 باشد

ای باشد که آب در انتهای آن جمع  جهت شيب به گونه

 نشود 

 ثبت و توزیع مجدد زمين در بين ساکنان بافت

 تقسيم و تخصيص مجدد زمين 

دانشجویان معماری، مرمت و  استفاده از طرح های 

 های تاریخیاحيای بنا
هاي آسیب  گسترش طرح

 شناسي بافت 
WO4 6  همکاری ارگان هایی مانند اداره ميراث فرهنگی و

های آسيب اداره نوسازی و بهسازی در خصوص طرح

 شناسی

 گسترش بيمارستان ها و مراکز درمانی
افزايش کاربري هاي حساس  

 پدافند غیرعامل بر اساس 
ST5 7 نشانی گسترش مراکز آتش 

 ها و ادارات پليس گسترش کالنتری
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 بندی راهبردهای منتخب و راهکارهای عملياتی برای هر راهبرد  (: اولویت6جدول )ادامه 

 اولویت SWOT راهبردها  راهکارها 

 گسترش عرض معابر

 WT1 8 بهسازي شبکه معابر 

 های اصلی به معابر بافت جاده نزدیک کردن 

 ایجاد سکوی فرود بالگرد

حتی االمکان از هندسه منظم خطی و مستقيم در 

 مسير سواره استفاده شود 

 حذف پله در معابر با استفاده از شيب زمين

ظرفيت سازی برای تأمين مسکن مناسب، با 

ویژه  کيفيت و ایمن برای خانوارهای ساکن بافت به 

 اقشار ناتوان بافت
گسترش عدالت اجتماعي مانند  

 جذب درآمد براي مردم بافت 
WO3 9 

ایجاد یک بازار کار و سرمایه ی منسجم و نظام 

 یافته برای ارتقای سطح اقتصادی ساکنان بافت

 ایجاد فضای سبز در بافت 

سیس و تعیین فضاهاي امن  أت

براي اسکان جمعیتي در زمان  

 بحران 

WO5 10 

ایجاد کاربری های دو منظوره برا اسکان مانند 

 سالن ورزشی

پناه های دسته جمعی در دل زمين )الگو  ایجاد جان

 گرفتن از شوادون( 

 منبع: نگارندگان 
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