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 پدافند کردیمعاصر با رو یهاشهر یخیمؤثر در ساختار تار یهاشاخص لیتحل

 (یشهر خو یخی: بافت تاری)نمونه مورد رعاملیغ

 *1آرام خضرلو

 هیو هنر، دانشگاه اروم یشهرساز ،یدانشکده معمار ،یگروه معمار ،یمرب -1

 

 دهیچک  یدیواژگان کل

 ارآمد،ناک یشبکه ارتباط ،یت نظامات مهندسیل عدم رعایاز قب یلیو فرسوده به دال یخیتار هایبافت

 هایر بافتیشتر از سایرعامل بیت اصول پدافند غیو عدم رعا یزات شهریو تجه تأسیساتعدم وجود 

کرد پدافند یبا رو ییهاشاخص یستیبا روازاین دات و مخاطرات قرار دارند.یدر معرض تهد یشهر

ر مؤثر د هایشاخصل یتحل ق،ین تحقیهدف الذا  ن شود.ییتع یخیتار هایساختار بافت یداریان پامیزن شود تا یرعامل تدویغ

باشد می یلیلتح -یفیتوص ق،یتحقو روش  یکاربرد ،قیوع تحقن باشد.میت عاملریپدافند غ کردیرو با معاصر هایشهر یخیساختار تار

شاخص  52 ار ویمع 11 تعداد صورت گرفته است. و پرسشنامه یدانمی ،یامطالعات کتابخانه قیاز طر زیاطالعات ن یو گردآور

 ،تیجاذب جمع هاییمتناسب کاربر عیتوز هایاریدهد معمیج نشان ینتا .دیل گردیوتحلهیتجز ANPبا استفاده از روش و انتخاب

از یب با امتیبه ترت شبکه معابر ییکاراو  یبافت شهر بیترک ،خطرآفرینمراکز  میحرا ،بافت یکیزیمقاومت ف

 هایفضا ،یو سازگار یهمجوار هایو شاخص یخیتار هایدر بافت یرگذاریپهنه اول تأث در 10110و  10110،101.0،10155،1015

در پهنه دوم  10102و  ..101.2،101،..101از یبا امت امن هایفضاو  یو درمان یبه مراکز امداد یدسترس ،امدادرسانی موردنیاز

هستند و  یخیتار هایدر بافت یرگذاریدر پهنه سوم تأث ..101از یبا امت یو شاخص نظام تراکم یخیتار هایدر بافت یرگذاریتأث

  د.یارائه گرد یخو یخیبافت تار یمنیت و ایارتقاء امن یبرا ییهاشنهادیز پین انتهادر 

روش  شاخص، ،یخیبافت تار

ANP، رعاملیپدافند غ 

 فتارگپیش -1
 یضرورت یعموم تیامن جادیها و اانسان یبقا یدفاع برا

معموالً در برابر دات، یاست. دفاع در برابر تهد ریناپذاجتناب

 Daeinejad et) شودمی فیتعر یعیرطبیو غ یعیحوادث طب

al,2007:71 .)به مجموعه  یدر شهرساز رعاملیغ پدافند

بب که س دشوتدابیر، اقدامات فنی و مالحظات دفاعی گفته می

مراکز ها، و مخاطرات در شهر یریپذبیحذف یا کاهش آس

  .دشومیشهری های و نیز زیرساختسکونتی، مراکز هویتی 

 های شهری و سکونتیبافتتأمین حداکثر ایمنی و حفاظت از 

و قابلیت اداره و امداد به مردم در برابر تهاجمات خصمانه 

در حوزه  رعاملیپدافند غ هاییژگیو گریدشمن، از د

است که این اقدامات  یادآوریالزم به  و شهرسازی است

 (. Abazarlou,2013:65)باشد می رمسلحانهیغ

و  یگذارهیها با توجه به حجم باالی سرماشهرنها و کالشهر

 یاتیح هایانیاستقرار بسیاری از تأسیسات و مراکز ثقل و شر

ساخت دچار صدمات مالی و انسان داتیدر صورت بروز تهد

 (. Hosseini et al,2012:46شوند. )می یتوجهجانی قابل
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توان به دنبال می یالکساندر معتقد است که در هر شهر

را  یها، ساخت اصلنآ قیعنصر بود تا از طر ایعامل  نیدچن

 یاند از: شبکه اصلعناصر عبارت ایعوامل  نیشناخت. ا

شهر را  یعناصر اصل ی کهتیمراکز عمده فعالی و دسترس

(. Habibi, & Maghsoudi,2003:160دهند )می لیتشک

 یساختار اصل ریناپذکیشهر، جز تفک یصلهای ای راهشبکه

و  شوددهنده آن محسوب میترین عنصر شکلشهر و مهم

که البته در  نهفته است یدر ذات ساختار اصل زین یکاربر

های کلیدی یا همان مباحث پدافند غیرعامل منظور کاربری

کل شهر به ارائه خدمات  اسیکه در مقهای شهر است دارایی

  .(abazarlou et al,2016:48) پردازندمی

ود شمی یریگجهیمربوط به ساختار شهر نت میفاهاز مطالعه م

عنصر از عناصر مربوط به  نیترعنوان مهمبه یشهر یکه فضا

 یهای شهرو هرچه قدر که تعداد فضا بودهشهر  یساختار اصل

 دفاعیساختار  ،باشد یو کیفیتشان و ارتباطشان باهم قو

 ,& Fallahi) داشت میدر شهر خواه یتریقو

Asadi,2017:150). هایی که در خصوص ساخت بررسی

 کیاز موارد از  یاریهای کهن انجام گرفت در بسشهر یاصل

ساخت متشکل از  نیکند. امی تیها حکادر آن یساخت اصل

ها، شهر مانند مسجد، ارگ، دروازه یهای اصلعناصر و عملکرد

 dideban etاست ) نیمیاد ی وهای اصلبازار، محور

al,2021:39ها در شهرکشی ابانیخ ین پهلو(. در دورا

 رانیا یخیهای تارشهر یدر ساختار اصل یراتییموجب تغ

ر د تهمدرنیکار آمدن رضاخان، تفکرات شبه یبا رو و دیگرد

 نستو عنوانقبل اگر بازار به هایدر دورهو  شکل گرفت رانیا

 هایطرح یبا اجراکرد، می ینقش باز شهری فقرات

 بهل عنوانبه ابانیرانده شده و خ هیحاشبازار به  ،کشیابانیخ

 (. Izadi,& Sharifi,2015:18بازار شد ) نیگزجای قدرتمند

دهد که های زندگی شهری هنگامی رخ میفروپاشی بنیان

تی های آنی و آشود و از پاسخگویی به نیازکارآمد کالبد شهر نا

ساکنان خود باز ایستد. این امر که محصول تقابل فضا با زمان 

 یافتههای کشور ما تحققهای قدیمی شهردر بافت است عمالً

 های شهری شدهفضادفاع شدن و بیو منجر به گسسته شدن 

ی یفضا -کالبدی ساختار یجهت بررس قیتحق نیاست. در ا

هایی مبتنی ها و شاخصمعیار ،دار شهریهای مسألهبافت

 نیا یهدف اصل .شودرویکرد پدافند غیرعامل استخراج می

 یلساختار اص راتییتأثیرگذار بر تغ هایشاخص یمقاله بررس

 دباشمی با رویکرد پدافند غیرعامل یشهر خو بافت تاریخی

 مدنظر بوده است:  ریز اتیکه فرض

های دوره یط یشهر خو بافت تاریخیساختار  راتییتغ -

 یدر بافت شهر یاجتماع ناامنی و نابسامانیمختلف سبب 

 شده است. 

 اترییتغهای جاذب جمعیت حرایم و توزیع نامناسب کاربری -

 رییغتأثیر را در ت نیشتریب ارتباطیو شبکه  ینحوه دسترس

های ی و ایجاد فضاشهر خو یی بافت تاریخیساختار فضا

 داشته است.  دفاع شهریبی

در ادامه به پیشینه موضوع تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته 

 شود. می

سنجش و "ای با عنوان ( در مقاله1.00کاران )بان و همدیده

بندی راهبردی پدافند غیرعامل در بافت تاریخی شهری پهنه

بافت قدیم کنند عنوان می ")مطاالعه موردی شاااهر دزفول(

باشد که ریزی شهری میها یکی از مسائل مهم در برنامهشهر

بااه  ازیاادر آن، ن بحران و کاااهش تیاابرای فراهم نمودن امن

 دارد. هدف اصااالی پژوهش رعاملیاصاااول پدافند غ رعایت

های بهساازی بافت قدیم شااهر بر اساس اصول یافتن راهکار

ه دهد کو نتایج تحقیق نشان می بوده اسات رعاملیپدافند غ

هاای تدافعی از اهمیت بیشاااتری جهت سااااماندهی راهبرد

های تاریخی برخوردار هساااتند هاای تاریخی و بافتشاااهر

(dideban et al,2021:39 .) 

ریزی راهبردی برنامه"( در مقاله .1.0گلورزاده و همکاران )

هاای فرساااوده شاااهری از منظر پادافناد غیرعامل باافات

 SWOTدر این مقاله با استفاده از فن  "موردمطالعه شهر یزد

نتیجه گرفته شاد که عملکرد مدیریت شهری درزمینه شبکه 

 ف بوده است ومعابر، بهساازی کالبدی و توسعه مسکن ضعی

هایی نظیر تولید فضای امن، تسریع در تخلیه درنهایت راهکار

انااد جاامااعاایاات، اصاااالح شااابااکااه مااعاااباار ارائااه داده

(Golvardzadeh,2015.201) 

بررسی نقش هویت "( در مقاله 1.02سوادکوهی و امیداردلی )

ونه نم) رعاملیغهای تاریخی با رویکرد پدافند و ایمنی بافت

اشاره  "فت شهری مسجد جامعه اصفهان(موردی محدوده با

بازگشت هر قوم، جامعه یا ملتی به آثار هویتی موجود دارند که 

و  یآسایش مادو تیامن تواندخود، می لیدر فرهنگ اص

 رورا به دنبال داشته باشد. ازاین زیکییو متاف زیکییف ،معنوی
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 تیبه یک امن دنیبه مقوله هویت، ما را به سمت رس پرداختن

 نمود.یدار رهنمون خواهد پا

و  یشهرساز ،یدیگر یکی از اهداف مرمت شهر از طرف

 طریق آسایش است که ازها، حفظ ایمنی وبنا یمعمار

 شودحاصل می یهای کالبدفضا تیگسترش امن

(Savadkoohi & Omidardeli,2016:109 .) 

بررسی مدیریت بحران "( در مقاله 1.01شمس و همکاران )

های فرسوده شهر کرمانشاه مطالعه موردی: تزلزله در باف

های فرسوده و معتقد هستند که بافت "آباد(محله فیض

توسعه بنا بر دالیلی مانند؛ عدم های درحالتاریخی در کشور

های فنی و مهندسی در ساخت، شبکه ارتباطی رعایت معیار

و تجهیزات شهری بیشتر از  ناکارآمد، عدم وجود تأسیسات

های شهری در معرض مخاطرات هستند. در این سایر بافت

مراتبی( نقشه )تحلیل سلسله AHPمقاله با استفاده از روش 

)سیستم اطالعات جغرافیایی(  GISافزار پذیری در نرمآسیب

 (Shams,2011:41استخراج گردید )

 ینظر یمبان -2

 پدافند غیرعامل و شهرسازی -2-1
ها و ها، طراحیریزیبرنامهای از پدافند غیرعامل مجموعه

پذیری در مقابل تهدیدات اقدامات است که باعث کاهش آسیب

دفاع  .(Abazarlou et al,2016:18) شوددشمن می

 و فنی تدابیر، اقدامات مجموعه یرعامل در شهرسازی بهغ

 کاهش یا حذف سبب که دشومیدفاعی گفته  مالحظات

 سایر زیستی و زها، مراکشهر در مخاطرات و پذیرییبآس

 رحداکث د. تأمینشومی هاآن هایزیرساخت نیز و مستقر مراکز

 در مردم به امداد و اداره قابلیت و مردم از حفاظت و ایمنی

 پدافند هاییژگیودشمن، از دیگر  خصمانه تهاجمات برابر

 که است یادآوری به الزم .است شهرسازی حوزه در یرعاملغ

 Daeinejad etباشد )می یرمسلحانهغ اقدامات این

al,2007:41).  

 هایویرانی از ترکیبی شامل شهری، مخاطرات مناطق در

 انهدام .است شهری عناصر عملکرد در اختالل و کالبدی

 و هاپل مثل هادسترسی و هاراه ها، شبکهساختمان و هاسازه

آب،  مخازن مثل اساسی ارتباطی، تأسیسات هایجاده

...  و آب، گاز یکشلولهتلفن، برق،  ارتباطی ها، خطوطنیروگاه

 مستقیم، خسارات هایآسیب بر عالوه .هستند جمله آن از

 Jalaliداشت ) مدنظر باید نیز را تبعی حوادث از حاصل

Farahani,2012:20). به توانمی صدمات گونهاین ازجمله 

ه، فشرد شهری هایبافت در هابمباران انسانی تلفات افزایش

کارگیری اصول پدافند به .نمود اشاره دارو مسأله فرسوده

ی در کاهش تلفات و تبعات ناشی مؤثرتواند نقش میغیرعامل 

 Farzad Shamاز مخاطرات در مناطق شهری داشته باشد )

&, Iraqi Zadeh,2012:31 .) 

 های تاریخیپدافند غیرعامل و بافت -2-2
عریف ده تشتوان هر شکلی از فضای ساختهبافت تاریخی را می

 یافته ویافته، تداومکرد که در آن بازتاب پیشرفت سازمان

شده اندیشه انسانی را در دورانی از گذشته، یعنی غیر طراحی

 :Khezrlavi Aghdam et alمعاصر با خود بتوان دید )

ها، جزئی از خاطره و ( بنابراین بافت تاریخی شهر2020:93

ای امروزی بدون هشناسنامه مردم آن منطقه است و شهر

 Mohammadiاند )هویتهای کهن بیوجود بافت

Dehcheshmeh,2018:38 تغییرات ابعاد حیات شهری، بر .)

های شهری اثر گذاشته و این تحوالت کالبد و محتوای محیط

های های اجتماعی، اقتصادی و دگرگونیو تجدید ساختار

ی و های سنتبخشی، همواره موجب زوال و پژمردگی ساختار

شوند های فرسودگی چندجانبه مینمایان شدن الگو

(Poorahmad,2017:40 .) 

اشته تواند دهای تاریخی مینقشی که پدافند غیرعامل در بافت

های شهری گونه از بافتباشد در موضوع بازطراحی این

عنوان یک عمل فزاینده ایمنی و شروع یک حرکت به

 (. Faridnia & Mirkatoli,2020:40پیشگیرانه است )

ساخت محتمل که بروز حوادث طبیعی و انسانازآنجایی

باشد و پیامد آن نیز بروز آسیب، خسارت و تلفات به می

سازی، رو افزایش ایمنی در قالب مقاوممجموعه است ازاین

بازسازی، انجام اقدامات پیشگیرانه، تقویت فرهنگ همزیستی، 

های سازگار و ریها، تنوع و اختالط کاربرعایت همجواری

 & Zareiاست )رعایت حرایم مراکز کلیدی 

Abazarlou,2015:15 .) 
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 چارچوب نظری تحقیق -3
در این بخش اصول پدافند غیرعامل از سند راهبردی سازمان 

های مختلف در حوزه پدافند پدافند غیرعامل و تجربیات کشور

های ها و شاخصغیرعامل استخراج گردید و در ادامه معیار

دار بر پایه اصول استخراجی های تاریخی و مسألهارزیابی بافت

 شخص گردید. م 1در قالب جدول 

 نظری با رویکرد پدافند غیرعامل چارچوب گانهاصول نه -1جدول 

 مفهوم اصول چارچوب نظری ردیف

 مناسب یابیمکان 1
ها، ترین نقطه و محل استقرار، رعایت حریمانتخاب بهترین و مطلوب

 ...ها و رعایت همجواری

 تفرق و پراکندگی یا عدم تمرکز 2
اصله ف ها درتیو امکانات با فعال زاتیتجه ،مراکز، تأسیسات ییتمرکززدا

  .ستا دیها در مقابل هرگونه تهدآن یریپذبیآس لیمنظور تقلمناسب به

 سازی و استحکامایمن 3

، بمب، راکت، موشک، گلوله توپخانه میکه در مقابل اصابت مستق یحفاظت

به نفرات،  دنیها مقاومت نموده و مانع صدمه رسترکش آن ایخمپاره و 

 یسبطور نجار را بهموج انف و اثرات ترکش و دهیتأسیسات گرد ای زاتیتجه

  .دینما یخنث

 ساختار شهری مناسب 0

یه تخل های سبز و باز، ساختار منظم و خوانا، امکانپراکنش مناسب فضا

سریع ساکنین از مواضع خطر، ورودی و خروجی خوانا، توزیع تراکم 

 جمعیتی و ساختمانی مناسب و متعادل و ...

 های ضروریتداوم خدمات و نیاز 5
آب، ) مردمهای حیاتی اندیشی برای شرایط بحران و خطر. تأمین نیازپیش

 غذا، دارو و...(. 

 صورت متوازن در محدوده. ها و مراکز مدیریت بحران بهبینی کمیتهپیش قابلیت مدیریت مطلوب بحران 6

1 
های امن، مطمئن و زیرساخت

 چندمنظوره

ها برای استفاده در مواقع سازی و چندمنظوره کردن زیرساختمستحکم

 بحران

8 
های پناه و استفاده از پهنهپناهگاه، جان

 امن

 ع بحرانساخت مراکزی امن برای اسکان ساکنین در مواق

 شبکه معابر و دسترسی مناسب و کارا 9

نظام دسترسی و شبکه معابری با طراحی مناسب خطر، با عرض مناسب، 

ترو، ها، ممراتب، سهل بودن دسترسی به ترمینالیکپارچه و دارای سلسله

 اتوبوس و تاکسی و...

 National Strategic Document of Passive Defense,2015منبع: 

 

دار از دیدگاه پدافند غیرعامل در قالب های تاریخی و مسألههای ارزیابی بافتها و شاخصدر ادامه با توجه به اصول استخراجی معیار

 گردد. ارائه می 5جدول 
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 چارچوب نظری تحقیقهای مستخرج از اصول و شاخص هااریمع -2جدول 

 شاخص معیار اصل

 های خطرزاهمجواری با کاربری همجواری و سازگاری یابیمکان

 تفرق و پراکندگی یا عدم تمرکز
های جاذب توزیع متناسب کاربری

 جمعیت
 تراکم جمعیتی

 مقاومت فیزیکی بافت سازی و استحکامایمن

 قدمت ابنیه

 جنس مصالح ابنیه

 کیفیت ابنیه

 فاصله از بافت فرسوده

 ابنیهجنس نمای 

 مناسب یساختار شهر

 ترکیب بافت شهری

 ترکیب توده و فضا

 اندازه قطعات

 میانگین مساحت قطعات

 سطح اشغال

 نظام تراکمی
طبقات ) یساختمانتراکم 

 مسکونی(

 دسترسی به مراکز امدادی و درمانی یضرور هایازیتداوم خدمات و ن
 دسترسی به بیمارستان

 نشانیآتشدسترسی به 

 های موردنیاز امدادرسانیفضا مطلوب بحران تیریمد تیقابل

 های سبز ومساحت و توزیع فضا

 باز

 های سبز و بازدسترسی به فضا

 های چندمنظورهدسترسی به فضا

 حرایم مراکز حساس و خطرآفرین مطمئن و امن هایرساختیز

 حریم شبکه انتقال گاز

 حریم پست برق

 های بنزینپمپ حریم

 هاحریم صنایع و کارخانه

های پناه و استفاده از پهنهپناهگاه، جان

 امن
 های امنفضا

 های مترودسترسی به ایستگاه

 های آموزشیدسترسی به کاربری

 کارایی شبکه معابر مناسب و کارا یشبکه معابر و دسترس
 مراتب دسترسیسلسله

 عرض راه

 Writer,2021منبع: 

 محدوده موردمطالعه شناخت -0
شهر خوی در دشتی نسبتاً وسیع در شمال غربی ایران در 

شده و دومین شهر استان به لحاظ استان آذربایجان غربی واقع

باشد. بافت تاریخی شهر خوی با استناد جمعیت و مساحت می

بر  1..1و  2..1مصوب  به تقسیمات شهری در دو طرح

ناحیه یک شهر خوی منطبق است و در محدوده موزد مطالعه 

 (. 1)شکل  باشدنفر جمعیت می 01..1خانوار و  ..28تعداد 



 (یشهر خو یخی: بافت تاری)نمونه مورد رعاملیغ پدافند کردیمعاصر با رو یهاشهر یخیمؤثر در ساختار تار یهاشاخص لیتحل
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 در کشور، استان، شهرستان خویشهر  تیموقع -1شکل 

 روش تحقیق -5
وده ب یکاربرد قاتیبا توجه به هدف آن از نوع تحق قیتحق نیا

 یلیتحل -توصیفی یتیو با توجه به روش انجام کار، از ماه

مطالعات  قیباشد. گردآوری اطالعات از طربرخوردار می

و اطالعات  یدانمی موجود، مطالعات مقاالت ،ایکتابخانه

؛ صورت گرفته است 1.02در سال  رانیمرکز آمار ا یسرشمار

صورت که پس از مطالعه منابع مرتبط، با توجه به موجود بدین

عوامل  نیشاخص از ب 52 ،خویشهر ها برای بافت دادهبودن 

که  انتخاب قیتحق یبه خروج دنیرس یمختلف تأثیرگذار برا

 ANP1از روش  ؛ وست( ارائه گردیده ا5در جدول شماره )

ها دهی و تعیین میزان تأثیر شاخص)تحلیل شبکه( برای وزن

نفر شامل  111استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 

نخبگان و کارشناسان حوزه پدافند غیرعامل و شهرسازی بوده 

نفر  1.و نمونه آماری نیز با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

 اب گردید. برای توزیع پرسشنامه انتخ

 هابحث و یافته -6
 52معیار و  11پس از تدوین چهارچوب نظری تحقیق، 

 ANPشاخص استخراج شد که در ادامه با استفاده از روش 

ا همورد ارزیابی و رتبه و میزان تأثیرگذاری هر یک از شاخص

د پدافن کردیهای معاصر با روشهر یخیساختار تار رییتغدر 

 شود. ( ارائه می.با تأکید بر شهر خوی در جدول ) رعاملیغ

  

 
1 Analytical Network Process 
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 هاشاخصن اوزا-3جدول 

 وزن شاخص وزن معیار

 101.0 های خطرزاهمجواری با کاربری ..101 همجواری و سازگاری

 10150 تراکم جمعیتی 10110 های جاذب جمعیتتوزیع متناسب کاربری

 101.0 مقاومت فیزیکی بافت

 .1011 قدمت ابنیه

 ..101 جنس مصالح ابنیه

 .1011 کیفیت ابنیه

 10112 فاصله از بافت فرسوده

 .1011 جنس نمای ابنیه

 1015 ترکیب بافت شهری

 10112 ترکیب توده و فضا

 10118 اندازه قطعات

 10115 میانگین مساحت قطعات

 10115 سطح اشغال

 101.0 طبقات مسکونی() یساختمانتراکم  ..101 نظام تراکمی

 ..101 دسترسی به مراکز امدادی و درمانی
 10112 دسترسی به بیمارستان

 .1011 نشانیدسترسی به آتش

 101.2 های موردنیاز امدادرسانیفضا

 10110 باز های سبز ومساحت و توزیع فضا

 10110 های سبز و بازبه فضا دسترسی

 10115 های چندمنظورهدسترسی به فضا

 10155 حرایم مراکز خطرآفرین

 10110 حریم شبکه انتقال نفت و گاز

 1010 حریم پست برق

 10180 های بنزینحریم پمپ

 .101 هاحریم صنایع و کارخانه

 10102 های امنفضا
 .1010 های ورزشیدسترسی به کاربری

 ..101 های آموزشیدسترسی به کاربری

 10110 کارایی شبکه معابر
 1015 مراتب دسترسیسلسله

 1011 عرض راه

 

 دهد کهها نشان میدهی به شاخصنتایج تحلیل و وزن

مقاومت  ،تیجاذب جمع هاییمتناسب کاربر عیتوزهای معیار

ی و هربافت ش بیترک ،مراکز خطرآفرین میحرا ،بافت یکیزیف

به ترتیب با امتیاز  شبکه معابر ییکارا

در پهنه اول تأثیرگذاری  10110،101.0،10155،1015010110

ی، و سازگار یهمجوارهای های تاریخی و شاخصدر بافت

و  یبه مراکز امداد یدسترس ،های موردنیاز امدادرسانیفضا

و  ..101.2،101،..101با امتیاز  امنهای فضای و درمان

های تاریخی و در پهنه دوم تأثیرگذاری در بافت 10102

در پهنه سوم  ..101شاخص نظام تراکمی با امتیاز 

 های تاریخی هستند. تأثیرگذاری در بافت
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 اولویت درصد وزنی وزن شاخص

 اول 1800 10180 های بنزینحریم پمپ

 دوم .1 .101 هاحریم صنایع و کارخانه

 سوم 15 1015 مراتب دسترسیسلسله

 چهارم 1100 10110 حریم شبکه انتقال نفت و گاز

 پنجم 0 1010 حریم پست برق

 ششم .0. ..101 جنس مصالح ابنیه

 هفتم .80 .1018 های چندمنظورهدسترسی به فضا

 هشتم 00. 101.0 خطرزاهای همجواری با کاربری

 نهم .0. ..101 های ورزشیدسترسی به کاربری

 دهم 00. 101.0 طبقات مسکونی() یساختمانتراکم 

 یازدهم 05. 101.5 های سبز و بازدسترسی به فضا

 دوازدهم 500 10150 تراکم جمعیتی

 سیزدهم .50 .1015 نشانیدسترسی به آتش

 چهاردهم 501 10151 باز های سبز ومساحت و توزیع فضا

 پانزدهم 105 10115 عرض راه

 شانزدهم 1 1011 های آموزشیدسترسی به کاربری

 هفدهم 102 10112 فاصله از بافت فرسوده

 هیجدهم 102 10112 ترکیب توده و فضا

 نوزدهم 102 10112 دسترسی به بیمارستان

 بیستم 108 10118 اندازه قطعات

 بیست و یکم .10 .1011 قدمت ابنیه

 بیست و دوم .10 .1011 کیفیت ابنیه

 بیست و سوم .10 .1011 جنس نمای ابنیه

 بیست و چهارم 105 10115 میانگین مساحت قطعات

 بیست و پنجم 105 10115 سطح اشغال

 

های دهد که شاخصها نشان مینتایج تحلیل در مورد معیار

 ،هاو کارخانه عیصنا میحر ،نیهای بنزپمپ میحر

با وزن  ازگنفت و شبکه انتقال  میحری و مراتب دسترسسلسله

در پهنه اول تأثیرگذاری  1100 و 15،.1800،1درصدی 

ا ب هبنیجنس مصالح او  پست برق میحرهای هستند. شاخص

های در پهنه دوم تأثیرگذاری، شاخص .0.و  0وزن درصدی 

 هاییبا کاربر یهمجوار ،های چندمنظورهابه فض یدسترس

 یتراکم ساختمانی، های ورزشبه کاربری یدسترس ،خطرزا

رصد با د های سبز و بازبه فضا یدسترسو  (ی)طبقات مسکون

در پهنه سوم تأثیرگذاری و  05.و  00.،.0.،00.،.80وزنی 

 ،توده و فضا بیترک ،فاصله از بافت فرسودههای شاخص

 تیفیک ،هیقدمت ابن ،اندازه قطعات ،مارستانیبه ب یدسترس

 سطح و میانگین مساحت قطعات ،هیابن یجنس نما ،هیابن

و  105،.10،.10،.102،102،102،108،10با وزن درصدی  اشغال

های تاریخی در پهنه چهارم تأثیرگذاری در ساختار بافت 105

 با رویکرد پدافند غیرعامل هستند. 
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 هاو پیشنهاد گیرینتیجه -1
 انسانی در جوامع هایازیترین نیادیهمواره از بن تیبه امن ازین

عالوه بر آن نیز در طول دوران تاریخ  .رودبه شمار می یبشر

دریافت که پرداختن به مقوله  توانبا یک نگاه اجمالی می

شهری موردتوجه طورجدی برای هر شهر یا کالنامنیت به

پرداختن به مباحث لزوم  انگریاست. این پژوهش ب ویژه بوده

است. فقدان توجه به  های تاریخیی در بافتدفاعی شهر

بروز بحران صدمات  صورت ممکن است در یامر نیچن

 بافت وارد نماید.  کرهیغیرقابل جبرانی را بر پ

 دهد کهها نشان میدهی به شاخصنتایج تحلیل و وزن

مقاومت  ،تیجاذب جمع هاییمتناسب کاربر عیتوزهای معیار

ی و هربافت ش بیترک ،مراکز خطرآفرین میحرا ،بافت یکیزیف

به ترتیب با امتیاز  شبکه معابر ییکارا

در پهنه اول  10110 و 10110،101.0،10155،1015

و  یهمجوارهای های تاریخی و شاخصتأثیرگذاری در بافت

به مراکز  یدسترس ،های موردنیاز امدادرسانیفضای، سازگار

با امتیاز  های امنفضای و و درمان یامداد

در پهنه دوم تأثیرگذاری در  10102و  ..101.2،101،..101

در  ..101های تاریخی و شاخص نظام تراکمی با امتیاز بافت

 های تاریخی هستند. پهنه سوم تأثیرگذاری در بافت

 ها برای بافت تاریخی خویپیشنهاد -1-1
متناسب های باز های انسانی و فضاایجاد مراکز امن مجتمع-1

 با ظرفیت زمین برای استفاده در جهت کنترل بحران

 ایجاد اختالط کاربری سازگار-5

 بندی بافت با رعایت تنوع حجمیحفظ تناسب دانه-.

 عدم ایجاد محصوریت فضایی در مسیر-8

 شناسایی مراکز کلیدی حول بافت جهت تعیین حریم-2

 بافت های باز اطرافمراتب معابر و فضاساماندهی سلسله-0

جلوگیری از افزایش تراکم ساختمانی و جمعیتی و توزیع -.

ها جهت کاهش سفر و افزایش دسترسی با مناسب کاربری

های حول و سازی ساختمانتخریب و بازسازی، مرمت و مقاوم

 دورن بافت

تر در درون نشانی در فواصل کوتاههای آتشقرار دادن شیر-.

 بافت

 اسکان موقت از درون بافتهای انتقال مردم به مکان-0

های اضطراری چندمنظوره در درون جانمایی پناهگاه-11

تشخیص برای مردم جهت هدایت بافت و استفاده از عالئم قابل

به پناهگاه
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Abstract 

 

Historic and worn-out structures are more exposed to threats and dangers than other urban structures due 

to non-observance of engineering systems, inefficient communication network, lack of urban facilities and 

equipment, and non-observance of passive defense principles. Therefore, indicators with a passive defense 

approach should be developed to determine the degree of stability of the structure of historical contexts. 

Therefore, the purpose of this study is to analyze the effective indicators in the historical structure of 

contemporary cities with a passive defense approach. The type of research is applied and the research 

method is descriptive-analytical and information collection has been done through library-field, field and 

questionnaire studies. 10 criteria and 25 indicators were selected and analyzed using ANP method. The 

results show that the criteria of proportional distribution of population-absorbing uses, physical strength of 

texture, privacy of hazardous centers, composition of urban texture and efficiency of road network with 

scores of 0.109, 0.189, 0.122, 0.12 and 0.106, respectively, in the first zone of influence in historical textures 

Neighborhood and adaptation indicators, required spaces for relief, access to relief and treatment centers 

and safe spaces with a score of 0.088, 0.085, 0.078 and 0.065 in the second zone of impact on historical 

contexts and the compression system index with a score of 0.038 in the zone Third are the effects on 

historical contexts, and at the end, suggestions were made to improve the security and safety of Khoy's 

historical context.  
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