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 روش از استفاده با غيرعامل پدافند رویکرد با بافت فرسوده پذیری آسيب رزیابیا

IHWP (خوبخت محله موردی نمونه) 

 *1نازنين ميهنی

 

 11/15/1411نوشته: ؛ پذیرش دست11/10/1411نوشته: دریافت دست

 چکيده  واژگان کليدی

 هایدسترسی، معابر کم عرض، جمعيتی بالای تراکم، نامنظم و ارگانيک بافت به باتوجه فرسوده هایبافت

 پذیریآسيب از ساخت عمدیتهدیدات انسان وقوع هنگام در شهری مناطق سایر نسبت، غيره و مناسب

 شهر 11  منطقه بخت خوب شهيد محله پذیریآسيب ارزیابی تحقيق این از هستند. هدف برخوردار بيشتری

 نظر از و کاربردی تحقيقات زمره در تحقيق نوع نظر از حاضر تحقيق. باشدمی پدافندغيرعامل دیدگاه از تهران

 مشاهده و مصاحبه، ایکتابخانه روش از. شودمی محسوب تحليلی-توصيفی تحقيقات زمره در تحقيق ماهيت

 این روش تجزیه و تحليل. شودمی استفاده( کمّی) دلفی نامهپرسش روش از نيز محله پذیریآسيب ارزیابی منظور و به شده برده بهره( کيفی)

-جنوب و مرکزی بخش در محله پذیریآسيب؛ دهدمی نشان تحقيق باشد. نتایجمی GIS افزار نرم در IHWP فازی روش تحقيق عبارت از

 قربانی خيابان فاصل حد در آن شمال در محله پذیریآسيب کمترین و باشدمی زیاد هاشم بنی شهيد خيابان و ابراهيمی شهيد خيابان و شرقی

 چندمنظوره نبود مراکز، محله بافت فرسوده و نامطلوب کيفيت به توانمی محله پذیریآسيب دلایل از. باشدمی علی امام بزرگراه حاشيه و

 تراکم و کم معابر عرض،  محله جنوب و مرکز در موقت اسکان جهت کافی سبز فضاهای نبود و ضروری اقلام انبار و پناهگاهی کارکرد جهت

  .نمود اشاره محله شرقی جنوب در بالا جمعتی

بافت ، پذیریآسيب

 پدافند، فرسوده

، IHWP روش، غيرعامل

 بخت تهرانمحله خوب

 

 گفتارپيش -1
گذاری و با توجه به حجم بالای سرمایهشهرها و کلانشهرها 

های و شریان مراکز ثقلاستقرار بسياری از تأسيسات و 

دچار صدمات  ساختتهدیدات انساندر صورت بروز  حياتی

 Kalantari et) شوندتوجهی میمالی و جانی قابل

al,2022:41) . های پدافند هدف از اجرای طرحدر واقع

پذیری نيروی انسانی و مستحدثات و غيرعامل کاستن آسيب

عليرغم حملات  شهرها،تجهيزات حياتی و حساس و مهم 

ها و خدمات زیر خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعاليت

در شرایط  شهرهابنایی و تامين نيازهای حياتی و تداوم اداره 

 Abazarlou) است تهدیدات انسان ساختبحرانی ناشی از 

et al,2016:32). 

پذیر مناطق شهری که امروزه های آسيبیکی از عرصه

هکتار از مساحت کشور را اشغال  هزار 51مساحتی بالغ بر 

هزار نفر  155ميليون و  8نموده و همچنين جمعيتی بالغ بر 

 باشدرا در خود جای داده است، بافت های فرسوده می

(Fathi Rashid & golizadeh,2008:34.) های در بافت

فرسوده باتوجه به بافت ارگانيک و نامنظم و همچنين تراکم 

های احتمالی، جمعيتی، آثار زیانبار جنگبالای ساختمانی و 

تر بيشتر از سایر مناطق شهری است. همچنين پيشرفته

شدن علوم نظامی و تجهيزات آن، مناطق مسکونی شهری را  

1-کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری، دانشگاه معماری و هنر پارس تهران )نویسنده مسئول( 

 nazaninmihani1376@gmail.com :نویسنده مسئول: دانشگاه معماری و هنر پارس تهران دانشگاه ، تماس: رایانامه
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 Sanei)دهد ها مورد تهدید قرار میبيش از پيش در جنگ

& Bakhshi,2015:5) بایست از این رو نوسازی شهری می

ای کيفيت زندگی شهری و همچنين توجه توأمان به ارتق

های فرسوده برای مقابله سازی و نوسازی بافتایمنی و آماده

-با حوادث احتمالی داشته باشد. اقدام مؤثر در عرصه بافت

ساخت های فرسوده عاملی در جهت کاهش تهدیدات انسان

به معنای  است. پدافند غيرعامل به عنوان اقدامی موثر 

سيسات، تجهيزات و أها، تتمانپذیری ساخکاهش آسيب

های ای با استفاده از فعاليتهای شهری و منطقهشریان

ها، نيروها که تمامی نهادها، سازمان باشدو مدیریتی می فنی

 .باشندو حتی مردم عادی نيز در آن دخيل می

 فرسوده بافت ،(هکتار 8628) تهران شهر درصدمساحت 1

محله خوب  .است برگرفته در را جمعيت درصد11 که است

 4 هيباشد که در ناح یاز محلات شهر تهران م یکیبخت 

 فرسوده بافت مساحتتهران قرار دارد.  یشهردار 11منطقه 

بافت فرسوده  هکتار 618۳48دارای  شهرداری 11 منطقه

تهران است که  یمیقد هایبخت از محلهمحله خوب است.

شده و نزدیک به آن بافت فرسوده محسوب  هایاکثر خانه

محله  نی. بافت فرسوده ادرصد محله بافت فرسوده است 51

 یاهفرسوده در رده بافت یهابافت یبندمياز لحاظ تقس

بافت در درون شهر و بخش  نیا رایز رديگیقرار م یشهر

 یدر کالبدها ایها بافت گونهنیآن واقع شده است. ا یمرکز

حاصل استقرار  ایاست و  یمیقد هایمانده در دل بافتبه جا

و  یدرون شهر یخال یهانيافراد فرودست جامعه در زم

 است.  ختهيها آمکه در اثر گسترش شهر، با آن یبرون شهر

 سؤالات تحقيق -2

 گردد:در تحقيق پيش رو دو سؤال اصلی مطرح می

 منظيير از بخييت خييوب پييذیری محلييهآسيييب -1

 ؟است تا چه ميزان پدافندغيرعامل

 نميودن همسيو هایزمينه تواندمی ملاحظاتی چه -6

 پدافنييد اصييول بييا شييهری نوسييازی هييای طييرح

 ؟ نماید فراهم را غيرعامل

 

 روش تحقيق -0

پذیری وقتی از احتمالات برای نشان دادن ميزان آسيب

-شود، نقشه حاصل از آن، نقشه ارزیابی آسيباستفاده می

شود. برای توليد این نوع نقشه باید پذیری ناميده می

 xرا تخمين بزنيم، در این حالت  P(x)پراکنش احتمال 

جزء  GISباشد. مسيریابی در مسيریابی بهينه می فاکتورهای

ای هستند که فاکتورهای زیادی در آن های پيچيدهسيستم

 P(x)دخالت دارند. اطلاعات در دسترس برای تخمين 

ها حتی در یا ناقصند و یا دخالت دادن همه آن معمولاً

رسد. از این صورت وجود در یک مدل غير ممکن به نظر می

به صورت کاملا دقيق غير ممکن به نظر  P(x)رو تخمين 

را با  P(x)تواند تضمين کند که رسد و هيچ کس نمیمی

در درصد خطای مشخص به صورت دقيق تخمين زده است. 

نشان دادن احتمال خطر  یبرا یاحتمال فاز حالت، توابع نیا

 هاراهکار نیترو مناسب نیتراز مهم یکی یبه صورت فاز

. منطق فازی برای اولين بار توسط پروفسور لطفی خواهد بود

زاده استاد دانشگاه برکلی مطرح شد. این نظریه قادر است 

هایی را که نادقيق و بسياری از مفاهيم و متغيرها و سيستم

هستند صورت ریاضی بخشيده و زمينه را برای  مبهم

گيری در شرایط عدم اطمينان را استدلال، کنترل و تصميم

فراهم آورد. در اینجا ذکر این نکته اهميت دارد که تخمين 

ها احاطه شده مسيریابی بهينه توسط ابهامات و عدم قطعيت

زیرا که معيارهای محاسبه مسيریابی بهينه با دقت و صراحت 

کنند و دليل استفاده از مدل فازی ای محاسبه رفتار نمیبر

این است که یک مجموعه فازی برخلاف یک مجموعه بولين 

به فاکتورهای مسيریابی اجازه عضویت به صورت یک طيف 

(. در این Habibi et al ,2008:40دهد )پيوسته را می

پژوهش نقشه مسيریابی بهينه، طی چند مرحله توليد شده 

های اصلی و شاخص های انتخاب نقشهمرحله اول  است. در

شده ساماندهی شده و در مرحله دوم نقشه های ساماندهی 

شده برحسب نوع داده های بانک اطلاعاتی )اسمی، ترتيبی، 

شوند. در مرحله سوم فاصله ای و...( مشخص و محاسبه می

شوند. در داده ها از نظر اهميت درجه بندی و امتياز دهی می

ه چهارم محاسبات مربوط به هر لایه براساس مدل مرحل

IHWP1 در نرم افزار  معکوس( یسلسله مراتب لي)تحلGIS 

                                                           
.Inversion Hierarchy Weighted Process 1 



 

 

 

گردد و بالاخره در مرحله پنجم با توجه به تعریف می

امتيازات هر شاخص، لایه ها با هم ادغام شده و نقشه نهایی 

 پذیری محله توليد می شود.آسيب

دهی سلسله مراتبی  شایان ذکر است مدل فرایند وزن

معکوس اولين بار توسط دکتر حبيبی در دانشگاه تهران و 

ارایه گردید  1881برای انجام رساله دکتری در سال 

(Abazarlou,2013:68.) 

های انتخاب شده با استفاده از محاسبه  امتياز لایه

( به شکل IHWPمعکوس) یسلسله مراتب ليروش تحل

 :است ریز یاضیروابط ر

 (1)  

 (6)  

XiNDj )( 

N

D
X   

    D = امتياز به دست آمده از  

 مدل دلفی
X =امتياز اوليه هرشاخص

 

  j =  امتياز به دست آمده برای 

  مختلف دسته های

N =  تعداد دسته های هر

 شاخص

i =رقم اختصاص داده شده برای دسته های مختلف هرشاخص 

 

 پيشينه تحقيق -4

 ارزیابی"( در مقاله 1811قنبری نسب و همکاران )

 پدافند منظر از شهری فرسوده هایبافت پذیریآسيب

 نمونه مراتبی سلسله تحليل روش از استفاده با غيرعامل

 به فرسوده هایبيان داشتند که بافت "اردبيل شهر: موردی

 اقتصادی و اجتماعی، کالبدی هاینارسایی و مشکلات سبب

 شهری نقاط سایر به نسبت بيشتری مراتببه پذیریآسيب

 بافت ویژه شرایط به توجه با ابتدا پژوهش این در .دارند

 تحقيقات مطالعات بررسی همچنين و اردبيل شهر فرسوده

 پذیریآسيب ميزان ارزیابی منظوربه شاخص 15 پيشين

 زیر هاشاخص از یک هر با متناظر سپس؛ شد تعریف

 با بعد مرحله در. است شده گرفته نظر در هاییشاخص

 هاشاخص و معيارها از کدام هر کارشناسان نظرات از استفاده

 در و( AHP) مراتبی سلسله تحليل روش از استفاده با

 بندیاولویت و دهیوزن Expert Choice افزارنرم محيط

 جغرافيایی اطلاعات سيستم از استفاده با انتها در و شوندمی

(GIS )اردبيل شهر فرسوده بافت پذیریآسيب هاینقشه 

 (Ghanbari Nasab et al,2020:85گردید )

 ارزیابی مدل ارائه"( در مقاله 1818عليخانی و همکاران )

 هایلایه تفکيک به شهری هایپهنه پذیریآسيب جامع

 منظور این به "غيرعامل پدافند رویکرد با شهر دهندهتشکيل

 اجزای و شهر دهندهتشکيل عناصر تفکيک و تبيين از پس

 و اصلی معيار هشت قالب در، این عناصر از یک هر با مرتبط

 شهر پذیریآسيب ميزان، یک هر به مربوط زیرمعيارهای

 گرفت قرار مورد بررسی فرضی نمونه در یک هر نبود از ناشی

 بيش نظر از گيریبهره و AHP روش از استفاده با سپس و

مدیریت ، شهرسازی حوزه در متخصص کارشناس شصت از

 درون صورتبه چه هالایه، غيرعامل پدافند و شهری

 یکدیگر به نسبت سيستمی برون صورتبه چه و سيستمی

 در مربوط لایه در عناصر از یک وزن هر دهی و سپسوزن

 هر پذیریآسيب شعاع بعد مرحله در و اعمال مکانی سيستم

 نظر در هالایه در ضریب منزلهبه و شد مشخص هالایه از یک

 همپوشانی و GIS افزارنرم کمک با درنهایت. شد گرفته

 شهری برای پذیریآسيب بندیپهنه، فرضی نمونه در هالایه

 با بعد مرحله در و توليد اصلی معيارهای از یک هر

 معيارها از یک هر به مربوط بندیپهنه هاینقشه همپوشانی

 مشخص فرضی نمونه در پذیریآسيب بندیپهنه نقشه نهایی

  (.Alikhani,2019:33شد )

 پذیریآسيب بررسی"( در مقاله 1815زارعی و اباذرلو )

 تحليل روش از استفاده با غيرعامل پدافند رویکرد با شهرها

 موردی مطالعه-GIS و( IHWPمعکوس ) مراتبی سلسله

 مانند شاخص 12 از استفاده با پژوهش در این "بزرگ تهران

 مراکز از فاصله، خيابان عرض، درمانی مراکز به دسترسی

 به دسترسی، جمعيتی تراکم، فرسوده بافت از فاصله، نظامی

-غيره، آسيب و قطعات مساحت ميانگين، نشانیآتش مراکز

 سازیمدل GIS محيط در و IHWP منطق با شهر پذیری

قرار مدنظر  هوایی تهاجم، تهران شهر پایه تهدید و گردیده

 (.Zarei & Abazarlou, 2015:2گرفت )

 ارزیابی"ای با عنوان ( در مقاله1814اباذرلو و همکاران )

 موردی مطالعهموشکباران ) برابر در شهرها پذیریآسيب

 هایشاخص ،IHWPاز روش  استفاده با "(سبزوار شهر

 شهر پذیریآسيب و غيره ميزان کاربری تراکم، دسترسی،

 تحقيق نتایج نمود و را مشخص جنگ شرایط در سبزوار

 با هاییمحدوده دارای که شهر جنوب که دهدمی نشان

نشریه علمی شهر ایمن؛ دورهی 4؛ شمارهی 14؛ تابستان 1411 
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 کم فاصله و امداد مراکز تا زیاد فاصله و بالا ساختمانی تراکم

 امتياز از باشد،می تهاجم الویت دارای هایکاربری از

 18۳1 که ایگونهبه است برخوردار بيشتری پذیریآسيب

 برابر در زیادی پذیریآسيب از سبزوار شهر درصد

 Abazarlou etاست ) برخوردار موشکباران

al,2016:59.) 

 میبافت قد یابیارز "( در مقاله 1811کامران و همکاران )

 ییفضا ليتحل به "رعامليبر اصول پدافند غ یشهرها مبتن

عامل جهت  ريبر اصول پدافند غ یشهرها مبتن میبافت قد

پرداختند نفطه قوت تحقيق  داریپا یبه الگو یابيدست

استفاده از شاخص های مختلف در ارزیابی بافت با رویکرد 

باشد و حوزه بهبود این تحقيق استفاد از پدافند غيرعامل می

شاخص های اجتماعی در کنار شاخص های کالبدی در 

 Kamran et) جهت تدقيق نتایج استخراجی است

al,2012:5.) 

ص کردن ميزان ( برای مشخ6511راشد و ویکس )

هایی مانند حداقل پذیری ناشی از زلزله شاخصآسيب

ها، ها، خدمات فوریت پزشکی، بيمارستانعملکرد پل

ها و غيره و با ها، حداکثر هزینه بازسازی ساختمانبزرگراه

 سازی کرده است.مدل GISافزار و نرم AHPروش 

(Rashed & Weeks,2011:547) 

هایی مانند نام و شماره داده( 6518و دیگران ) مينامی

ساختمان و جنس و تعداد طبقات آن، حياط ساختمان و 

ها تا خيابان و همچنين جنس و ارتفاع آن و فاصله ساختمان

اطلاعات معابر مانند نام، طول و عرض خيابان و نيز عرض 

در محيط  آوری کردهجمع در شهر کوبه ژاپن را روپياده

GIS دانوتحليل کردهتجزیه (Minami et 

al,2013:1750.) 

 مبانی نظری تحقيق -5

ی مورد مطالعه اگر شناخت ابعاد خطرِ رخداد تهدید در حوزه

ی آن، به درستی حاصل شود، های محتمل در نتيجهو آسيب

ها را نيز تا های مقابله با این آسيبتوان سطح و نوع اقداممی

توسعه مقياس تک تک افراد به طور گسترده تعریف نمود و 

شناسی رسد مطالعات آسيببه نظر می رو ینابخشيد. از 

ی پس از مطالعات تهدید شناسی دومين جزء لاینفک کليه

-پدافندی )عامل و غيرعامل( محسوب می مطالعات

 (.Hosseini,2009:32شود)

 ندیفرآ کیبلکه به عنوان  ستين ستایا یادهیپد یریپذبيآس

 رييرا تغ انیکه احتمال ضرر و ز شودیدر نظر گرفته م ایپو

بر دو نوع  ني. محققگذاردیها اثر مو بر آن دهدیم

مردم در برابر  یریپذبيآس یدارند. اول ديکأت یریپذبيآس

تا  کهنیتا چه حد در خطر هستند و ا کهنیا یعنیسانحه 

 ی. دومندیبر اثرات آن فائق آ توانندیم یچه حد

: لياز قب یديکل یهاستميها و سسازمان یریپذبيآس

در برابر  هامارستانياورژانس و ب یهاآب، شبکه زاتيتجه

 (Bull-Kamanga et al,2003 :194می باشد )سانحه 

آسيب پذیری یک ابزار تحليلی در مطالعات ایمنی شهری 

است. تحليل و ارزیابی آسيب پذیری یک پایه و اساس جدید 

 Chunliang etآورد )برای برنامه ریزی شهری فراهم می 

al,2011:278.) 

و تاب  6آسيب پذیری خود مشتمل بردو جزءاست: استعداد

 8آوری

استعداد یعنی جامعه، فرد یا سازمان مورد نظر تا چه اندازه 

در برابر بحران هایی که آن را تهدید می کند قابليت آسيب 

دیدن دارد. استعداد را می توان از دو منظر مثبت ومنفی 

نمود که از جنبه منفی آن نزدیکی و مجاورت با یک تحليل 

به یک منطقه  گسل و از جنبه مثبت آن دسترسی آسان

 ( Snaider,2004:10توان مثال زد )جغرافيایی را می

تاب آوری به ميزان سازگاری جامعه، سازمان یا گروه های در 

معرض خطر یا آسيب دیده از بحران در تحمل خسارات 

ازیابی وخروج از وضعيت اضطراری گفته می وارده، ترميم، ب

شود. تاب آوری را می توان شاخصی برای سنجش سرعت 

یک سيستم در ترميم خود از بحران هایی دانست که با آن 

رو برو می شود. هر چه تاب آوری بيشتر باشد، آسيب 

کمتری ایجاد می شود وروند ترميم، سریعتر و بازگشت به 

 ,Abazarlou et al)وضعيت اوليه، سهل تر است

. برای مثال انجام فعاليت های گوناگونی همچون (2016:56

مقاوم سازی ساختمان ها، آموزش کمک های اوليه، نصب 

دودیاب برای مقابله با آتش سوزی و بيمه همه سبب افزایش 

 (.Bakel,2000:262تاب آوری جامعه می گردند)

                                                           
2.Susceptibility 
3.Resilience 



 

 

 

است  با توجه به تعاریف فوق تحليل آسيب پذیری عبارت

تعيين ميزان  استعداد یک جامعه، فرد یا سازمان در آسيب 

دیدن از خطری احتمالی و تاب آوری آن در برابر بحران 

هایی که با آن مواجه می شوند. ميزان آسيب پذیری را می 

توان با ضرب کردن استعداد در تاب آوری محاسبه 

 (.Handmer,2002:49کرد)

هدیدات متوجه آسيب از جمله اقداماتی که سعی دارد ت

پذیری ها نشود، پدافند غيرعامل است. پدافند غيرعامل از 

طریق کاهش آسيب پذیری سعی دارد تا از اثرات تخریبی 

 Shamsai)تهدیدات در مسير توسعه را بکاهد 

Zafarqandi,2010:78.) 

نوان هدف مدنظر است آنچه در کاهش آسيب پذیری به ع

 (Jalali,2011:123)عبارتند از: 

 کم شدن درجه ریسک و خطر 

 کاهش تهدید و حمله 

 کاهش خسارات بر اماکن و تأسيسات 

 کاهش تلفات نيروی انسانی 

 کاهش خسارت بر تجهيزات 

در نتيجه منظور از کاهش آسيب پذیری برطرف کردن 

نقاط ضعف در طراحی، به کارگيری، یا عملکرد دارایی و در 

های داراییجهت کاهش خسارت آن دارایی است. از جمله 

 باشد.ها میهای آنحياتی در هر کشوری فرودگاه

 و ثابت هایهدف فيزیکی ازنظر شهرها اینکه از گذشته

 توانمی آسانیبه دور فاصله از حتی که هستند بزرگی

 عنوانبه نيز دیگری عوامل قرارداد، هدف را هاآن

 نقش نظامی هدف عنوانبه شهرها انتخاب در انگيزه

 از اندعبارت هاآن ترینمهم که دارند

(Atai,2014:51): 

 و بوده انسانی نيروی تجمع محل شهرها الف(

 در نظامی و اداری سياسی، گيریتصميم مراکز بيشتر

 .هستند مستقر شهرها

 خدمات و امکانات از برخورداری با شهرها) ب

 در مؤثری بسيار پشتيبانی نقش معيشتی، و رفاهی

 .دارند هاجنگ اداره و هدایت

 و مادی هایسرمایه از توجهیقابل بخش ج(

 یا و تخریب. دارند قرار شهرها در کشورها فرهنگی

 در را مادی هایانگيزه ها،سرمایه این به دستيابی

 .کندمی تقویت مهاجم نيروی

 دفاعی، بدنه از برخورداری دليل به شهرها د(

 منطقه بر تسلط یا و پایداری الگوی عنوانبه هميشه

 بر شهرها، تسلط دليل همين به. شوندمی تفسير

 عملياتی اقتدار و نظامی جایگاه توجيه برای شاخصی

 .رودمی شمار به

 کانون و ارتباطی یحلقه عنوانبه شهرها( هي

 خود روستایی هایکرانهپس و ایمنطقه انسجام

 اصلی هدف اغلب شهرها ترتيب بدین هستند،

 باید پيوسته و بوده نظامی درگيری و تهدیدات

 .نمایند تحمل را جنگ از ناشی فشارهای
 

 نمونه موردیموقعيت  -6

 6 ناحيه در واقع مطالعه مورد محدوده، 1شکل   طبق بر

 و است شده واقع اتابک محله در تهران شهرداری 11 منطقه

 شهيد خيابان به جنوب از، قربانی خيابان به شمال از

 بزرگراه به غرب از و هاشم بنی خيابان به شرق از، ابراهيمی

 .شود می محدود( ع) علی امام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاوتحليل دادهتجزیه -7

 بخت محاسبه تهدید اصلی محله خوب -7-1

ی ملاحظات دفاع غيرعامل در آگاهی از تهدیدات اصلی، پایه

های شهری است. هر چيز که شناسی و طراحی محيطآسيب

 

 15 منطقه در موردی نمونه موقعيت -1شکل 

 تهران شهرداری

 

 

نشریه علمی شهر ایمن؛ دورهی 4؛ شمارهی 14؛ تابستان 1411 



 )نمونه موردی محله خوبخت( IHWPارزیابی آسيب پذیری بافت فرسوده با رویکرد پدافند غيرعامل با استفاده از روش 

07 
 

در مقابل امنيت انسان قرار گرفته و امنيت و ثبات انسان را 

 مطرح می گردد« تهدید»در خطر می اندازد به عنوان 

(Jalali,2011:23) آنچه موضوع پدافند غيرعامل .

مانند: تروریسم،  "ساخت عمدیمخاطرات انسان"باشد، می

 باشد.خرابکاری، آتش زنی عمدی و ... می

بخت بر اساس معيار تهدیدات محتمل محله خوب

ازآن تهدیدات تکرار در منابع، غربالگری اوليه گردید و پس

ی مورد قضاوت نامهبرآمده از غربالگری اوليه در قالب پرسش

فند نفر از خبرگان حوزه شهرسازی و پدا 85جامعه نمونه که 

غيرعامل بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج در 

Error! Reference source not found.  مشاهده

بندی تهدیدات انسان ساخت متوجه محله گردد. طبقهمی

انس مدیریت )آژ FEMA4بخت با استفاده از روش خوب

شرایط اضطرار( انجام گردید که در آن معيارهای احتمال 

وقوع تهدید، ميزان اثرگذاری تهدید و سطح تهدید در ارتباط 

با تهدیدات غربال شده مورد ارزیابی قرار گرفت و تهدید 

تهدید مبنا بعنوان  8۳156موشکباران با امتياز -تهاجم هوایی

  شود.در نظر گرفته می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 . Federal Emergency Management Agency 

محاسبه آسيب پذیری محله خوب بخت در  -7-2

 مقابل حمله هوایی

 یابیارزهای مرحله اول: ارائه شاخص -7-2-1

 ینمونه مورد یپذیرآسيب

به منظور بررسی ميزان آسيب پذیری محدوده مورد مطالعه 

شاخص انتخاب شده است که  شانزده، حملات هواییدر برابر 

 عبارتند از:

 گریز، هنگام در شاخص این اهميتها: راه عرض-1

 زیرا. شودمی مطرح امدادرسانی و تخليه گيری، پناه

 توسط مجروحان و بازماندگان از بيشتری حجم

 هرچه. شوند منتقل توانندمی امدادگری هایگروه

 عبوری ترافيک ایجاد امکان باشد، بيشتر معابر عرض

 (.Habibi et al,2007:29) شد خواهد کمتر نيز

 بار کنندهمشخص که شاخصی جمعيت: تعداد-2

 شدن بيشتر با درنتيجه و باشدمی معابر بر جمعيتی

 رسانیخدمات و گيری پناه سرعت جمعيتی، تراکم

 تعداد همچنين. بالعکس و آیدمی پایين وامداد

 احتمال آن افزایش با که مختلف قطعات در جمعيت

 Kalantari et) دارد وجود بيشتری افراد باختن جان

2022:61al,). 

شاخص مهمی که با بيشتر  تراکم ساختمانی:-0 

شدن آن احتمال تخریب و آسيب پذیری بيشتر می 

بمباران، به صورت شود. ساختمان های بلند در هنگام 

یک بحران ثانویه، برای ساختمان های مجاور هستند و 

با فرو ریختن آن ها، ساختمان های مجاور نيز آسيب 

می بينند و تراکم ارتفاعی بالا باعث مسدود شدن 

خيابان های همجوار شده و به علت حجم آواربرداری 

زیاد، عملاً نجات جان ساکنين ساختمان های بلند 

 (.Abazarlou,2013:54) کل می باشدبسيار مش

عامل مهمی در کاهش  ها:سطح اشغال ساختمان-4

خسارتهای طبيعی و انسانی می باشد. با افزایش سطح 

اشغال، احتمال آسيب پذیری نيز بيشتر می شود. زیرا 

در صورت تخریب ساختمان در بناهای باسطح اشغال 

زش آوارها بالا، احتمال بسته شده معابر مجاور در اثر ری

بيشتر شده و علاوه بر این، احتمال ریزش آوار در تمام 

 FEMA روش اساس بر تهدیدات نهایی امتياز -1جدول 

 

 امتياز

 نهایی

سطح 

تهدید 

)گستردگی 

اثرات 

 تهدید(

(13206) 

احتمال 

وقوع 

 تهدید

(13251) 

اثرگذاری 

تهدید 

)شدت 

 خسارت(

(13512) 

تهدیدات 

 انسان ساخت

 تروریستی  6۳548 5۳518 6۳548 4۳841

 حریق  6۳12 1۳152 6۳12 2۳262

 خذابکاری 1۳182 1۳611 1۳182 4۳865

 اغتشاش 6۳548 1۳554 6۳548 1۳1

 هوایی - حمله 8۳184 1۳554 8۳184 8۳156

 



 

 

 

سطح قطعه ساختمانی وجود دارد که احتمال زنده 

 & Farzam Shad) ماندن را کاهش می دهد

AraqiZadeh,2011:41). 

در ارتباط با این شاخص می توان  تعداد طبقات:-5 

گفت اگر افزایش ارتفاع ساختمانها با اصول ایمنی 

اه نباشد، آسيب پذیری را بالا خواهد برد. حتی اگر همر

افزایش ارتفاع با رعایت ضوابط و محاسبات مناسب 

صورت گيرد، به هنگام تخليه، جستجو و نجات با 

سختی همراه است و لذا افزایش تعداد طبقات یک 

عامل منفی محسوب شده و آسيب پذیری را بالا می 

 (.Habibi,2007:31) برد

کميت و  سبز و باز: یفضاها به یدسترس-6

کيفيت فضاهای باز شهر در سطح شهر و نحوه توزیع 

شهر دارد. فضاهای  یریپذبيها نقش مهمی در آسآن

عنوان فضاهایی امن جهت گریز، تواند بهباز شهری می

 یآور، امدادرسانی، اسکان موقت و جمعیريپناه گ

ها درزمان بحران باشد. با طراحی هوشمندانه این کمک

پذیری توان تا حدود زیادی از آسيبتنها میفضاها نه

واسطه محيط بحرانی و در زمان اوليه حمله دشمن به

شده، برخورد موج اصابت ترکش و یا قطعات پرتاب

انفجار و یا فروریختن آوار بر روی افرادی که در این 

توان با رند جلوگيری نمود بلکه میها حضور دامحيط

ن به غنای فضاها نيز افزود یایجاد فضاهایی زیبا و متبا

که این فضاها در مواقع عادی نيز به بهترین ینحوبه

شکل ممکن از کارایی برخوردار 

 .(Kamyabi,2014:63)باشند

ق ين تحقیدر ا به مراکز چندمنظوره: یدسترس-7

 یعنوان فضاهاب یو ورزش ی، مذهبیمراکز تجار

 یاند. هر چه دسترسچندمنظوره در نظر گرفته شده

ن مراکز یک تر باشد و تعداد این مراکز نزدیمحله به ا

ن نوع از یل استفاده چندمنظوره از ايشتر باشد به دليب

زان يها مانند استفاده بعنوان پناهگاه از م یکاربر

-یمحله کاسته م یریب پذيآس

 (.Abazarlou,2013:55)شود

این شاخص تاثير مهمی بر ميزان  کيفيت ابنيه:-8

آسيب پذیری ساختمان دارد. احتمال مقاومت 

ساختمانهای با کيفيت بالا)نوساز( در مقابل موشکباران 

نسبت به ساختمان های مخروبه و تخریبی بيشتر 

 (.Kalantari et al,2022:65) است

تر هر چه جنس نما مقاوم ساختمان: یجنس نما-9

 یکمتر است و نماها یریب پذيزان آسيباشد م

دات سخت یدر مقابل تهد یاز مقاومت کمتر یاشهيش

د یمانند موشکباران برخوردار هستند و در اثر تهد

ها پخش شده و شهين متر با شکست شیانفجار تا چند

 گردد یو جراحت افراد حول آن م یگیب ديباعث آس

(Jamshidi et al,2020:60). 

ن یا یجوارعدم هم :یع صنعتیفاصله از صنا-11

ت یدهد که رعایها، نشان میبا اغلب کاربر یکاربر

موجود در آن تا چه اندازه  یو استانداردها یمنیاصول ا

ها در مواقع ین کاربریب ایرا تخریت دارد زياهم

د لذا یجاد نمایرا ا یگریتواند بحران دیبحران، م

مناسب از ت فاصله یها و رعاده آنيسنج یابیمکان

 Farzam)برخوردار است  ییت بالايشهرها از اهم

Shad & AraqiZadeh,2011:149.) 

در قطعات ریزدانه  ميانگين مساحت قطعات:-11

احتمال آسيب پذیری به علت خرد شدن فضای باز و 

کاسته شدن فضای مفيد و امن برای گریز و پناه 

 گرفتن در جنگ ها بيشتر به نظر می رسد. اما به طور

کلی هر چه اندازه قطعات بزرگتر باشد، اولاً تلفات 

انسانی کاهش می یابد و ثانياً عمليات امدادرسانی و 

اسکان موقت با سهولت بيشتری انجام می گيرد 

(Farzam Shad & AraqiZadeh,2011:102.) 
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 IHWP روش از استفاده با هاشاخص امتياز محاسبه -2جدول 

 

 شاخص بندیطبقه i x امتياز

 متر 2کمتر از  6۳51 4 11۳55

راه
ض 

ر ع
 

 8تا  2بين  6۳51 8 8۳61

 15تا  8بين  6۳51 6 1۳15

 متر 15بيشتر از  6۳51 1 6۳51

 نفر 118کمتر از  6۳55 1 6۳55

تعداد 

 جمعيت

 111تا  118بين  6۳55 6 4۳55

 165تا  111بين  6۳55 8 2۳55

 185تا  165بين  6۳55 4 8۳55

 نفر 185بالای  6۳55 1 15۳55

 درصد 25کمتر از  1۳61 1 1۳61

تراکم 

 ساختمانی

 165تا  25بين 1۳61 6 6۳15

 185تا  165بين 1۳61 8 8۳82

 645تا  185بين 1۳61 4 1۳14

 825تا  645بين 1۳61 1 2۳48

 485تا  825بين  1۳61 2 5۳51

 درصد 485بالای  1۳61 5 1۳55

 درصد 25کمتر از  1۳14 1 1۳14

ضریب سطح 

 اشغال

 21تا  25بين  1۳14 6 6۳61

 55تا  21بين  1۳14 8 8۳48

 51تا  55بين  1۳14 4 4۳15

 85تا  51بين  1۳14 1 1۳51

 15تا  85بين  1۳14 2 2۳82

 درصد 155تا  15بين  1۳14 5 8۳55

 طبقه 1کمتر از  1۳45 1 1۳45

 تعداد طبقات
 6تا  1بين  1۳45 6 6۳85

 4تا  6بين  1۳45 8 4۳65

 2تا  4بين  1۳45 4 1۳25

 طبقه 2بالای  1۳45 1 5۳55

 

 شاخص بندیطبقه i x امتياز

دسترسی  متر 15کمتر از  1۳65 1 1۳65

 به

فضاهای 

 باز و سبز

 85تا  15بين  1۳65 6 6۳45

 155تا  85بين  1۳65 8 8۳25

 165تا  155بين  1۳65 4 4۳85

 متر 165بالای  1۳65 1 2۳55

دسترسی  متر 25کمتر از  1۳55 1 1۳55

به مراکز 

چند 

 منظوره

 85تا  25بين  1۳55 6 6۳55

 155تا  85بين  1۳55 8 8۳55

 161تا  155 بين 1۳55 4 4۳55

 متر 161بالای  1۳55 1 1۳55

 فاقد بنا  5۳85 1 5۳85

کيفيت 

 ابنيه

 در حال ساخت 5۳85 6 1۳25

 نوساز 5۳85 8 6۳45

 قابل نگهداری 5۳85 4 8۳65

 فرسوده 5۳85 1 4۳55

 فاقد نما 5۳25 1 5۳25

نمای 

 ساختمان

 مختلط 5۳25 6 1۳65

 سنگ 5۳25 8 1۳85

 سيمان 5۳25 4 6۳45

 آجر 5۳25 1 8۳55

فاصله از  متر 655کمتر از  5۳45 1 5۳45

کارگاه 

های 

 صنعتی

 855تا  655بين  5۳45 6 5۳85

 455تا  855بين  5۳45 8 1۳65

 155تا  455بين  5۳45 4 1۳25

 متر 155بالای  5۳45 1 6۳55

 مترمربع 15کمتر از  5۳14 5 1۳55

ميانگين 

مساحت 

 قطعات

  155تا  15بين  5۳14 2 5۳82

 115تا  155 5۳14 1 5۳51

 655تا  115 5۳14 4 5۳15

 615تا  655بين  5۳14 8 5۳48

 855تا  615بين  5۳14 6 5۳61

 مترمربع 855بالای  5۳14 1 5۳14

 

ارزیابی آسيب پذیری بافت فرسوده با رویکرد پدافند غيرعامل با استفاده از روش IHWP )نمونه موردی محله خوبخت( 
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 آسيب است شده مشخص، 1شکل در  که همانطور

 خيابان و شرقی جنوب و مرکزی بخش در محله پذیری

 و. باشد می زیاد هاشم بنی شهيد خيابان و ابراهيمی شهيد

 فاصل حد در آن شمال در محله پذیری آسيب کمترین

 به توان می محله پذیری آسيب دلایل از. دارد خيابان قرار

 نبودمراکز، محله بافت فرسوده و نامطلوب کيفيت

 در ضروری اقلام انبار و پناهگاهی کارکرد جهت چندمنظوره

 اسکان جهت کافی سبز فضاهای نبود، محله جنوب و مرکز

 تراکم و کم معابر عرض،  محله جنوب و مرکز در موقت

 مسدود امکان .نمود اشاره محله شرقی جنوب در بالا جمعتی

 باجلان و محمودخانی، گودرزی، مختاری مانند معابری شدن

  در کم عرض جهت به

  شمال محدوده از تراکم ساختمانی زیادی

 برخوردار است.

 ای که در منطقه وجود با توجه به بافت فشرده

معابر، تداخل حرکت دارد و از طرفی عرض کم 

شود و تشکيل سواره و پياده به فراوانی دیده می

 شودهای ترافيکی را شامل میگره

  ،امکان مسدود شدن معابری مانند مختاری

گودرزی، محمودخانی و باجلان به جهت عرض 

کم در صورت وقوع تهدیداتی چون موشکباران 

 وجود دارد.

 ایی تقریباً کل محله از ضریب سطح اشغال بال

 برخوردار بوده و آسيب پذیر است

  با توجه به ميزان بالای بافت فرسوده دارای

 قطعات ریزدانه است

  محله از نفوذپذیری پایينی برخوردار است که در

صورت آوار شدن ساختمان ها مسدود خواهد شد 

 و امدادرسانی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

  یريگجهينت -7-0

ر در یج زیصورت گرفته نتا یل هايتحل یبا توجه به تمام

محله خوب  یریب پذيزان آسيو م یمنیت ايارتباط با وضع

 بخت قابل ذکر است:

 ن محلهیيپا یرینفوذ پذ -

 متر و کمتر 2قطعات همجوار در عرض  یفزون -

 ک یتنگ و بار یهاکوچه -

 موردی نمونه پذیریآسيب -0شکل 

 

  



 

 

 

 یاد موتور سواران گذریتردد ز -

 سواره رو  یهایضعف دسترس -

درصد بالای بناهای فاقد اسکلت و کيفيت در  -

 محدوده

سال در  85وجود حداکثر بناهای با عمر بيش از  -

 محدوده مورد مطالعه

ک یاد و عرض یمعابر بن بست با طول ز یفراوان -

 دو متر یال

در  یاصل یهاابانيخلبه یهایکاربر یناسازگار -

 محله

سبز،  ی)مانند فضا یخدمات یهایکمبود کاربر -

 ( در سطح محلهیو بهداشت یآموزش یهایکاربر

ها، مساحت کم معابر، اد ساختمانیز یفشردگ -

  یناسازگار در لبه معابر اصل یهاتيوجود فعال

 بافت یظاهر نا مناسب و فرسودگ -

 محدوده در ورزشگاه و بازی زمين نبود -

 معابر روشنایی بودن نامناسب -

  -هیرفا خدماتی امکانات به فيضع دسترسی -

 آموزشی فرهنگی

 راهکارهای پيشنهادی -7-4

 یتوسعه ساختمان ها یريگاز جهت یخوددار 

 محله یپهنه سکونت به سمت مراکز عموم

 جانمایی مسيرهای تخليه اضطراری در محله 

 یمنته یهاراه یهاسبز در جداره یجاد فضاهایا 

 به مرکز محله

 در محدوده محله یتياز تراکم جمع یخوددار 

 چندمنظوره در  یاضطرار یهاپناهگاهجاد یا

 عمده محله یمراکز تجار یکینزد

 یهایجاد مراکز اسکان موقت در فضاها و کاربریا 

 باز و... یمحله مانند فضاها یعموم

 مراکز  یم برایجاد حریو ا یت اصل همجواریرعا

 محله یعموم

 مانند  یو امدادرسان یمنین ايمراکز تأم یابیمکان

ها در ، پناهگاهینشانآتش یهاستگاهیها، ادرمانگاه

 محله

 اهان و يسبز با گ یها و فضاهاجاد محوطهیا

 درختان بلند

 محله یعموم یفضاها و بناها یسازمقاوم 

 .اصل ضرورت ساخت پناهگاه در مرکز محله 
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Evaluating the vulnerability of Old Texture with passive defense approach using 

IHWP method (Case study: Khobakht neighborhood) 

Nazanin Mihani*1 

 

  

 

Due to the organic and old texture, high population density, low width of roads, proper accesses, etc., old 

texture are more vulnerable than other urban areas when intentional man-made threats occur. The purpose 

of this research is to evaluate the vulnerability of Shahid Khob Bakht neighborhood in District 15 of 

Tehran from the point of view of passive defense. In terms of the type of research, the present research is 

considered as an applied research and in terms of the nature of the research, it is considered as a 

descriptive-analytical research. Library method, interview and observation (qualitative) were used, and in 

order to evaluate the vulnerability of the neighborhood, Delphi questionnaire (quantitative) method was 

used. The analysis method of this research is the fuzzy IHWP method in GIS software. The research 

results show; The vulnerability of the neighborhood is high in the central and south-eastern parts of 

Shahid Ebrahimi Street and Shahid Bani Hashem Street, and the least vulnerability of the neighborhood is 

in the north of it, between Qurbani Street and the edge of Imam Ali Highway. The reasons for the 

neighborhood's vulnerability include the unfavorable and worn-out quality of the neighborhood's texture, 

the lack of multi-purpose centers for the function of shelters and the storage of essential items, and the 

lack of sufficient green spaces for temporary accommodation in the center and south of the neighborhood, 

the low width of roads and high population density in the south. He pointed to the east of the 

neighborhood. At the end, considerations and suggestions related to aligning renovation plans with the 

principles of passive defense and also reducing the vulnerability of the neighborhood have been 

presented. 

Key Words: Vulnerability, old texture, passive defense, IHWP method, Khobbakht neighborhood of 

Tehran 
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