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چکیده  
گسترش شهر و شهرنشینی، شهرها با ابعاد تازه ای از تهدیدات و با حجم باالیی از صدمات و آسیب های ناشی از آن به علت تمرکز جمعیت  همزمان با رشد و 
کاهش خسارات امری  و ثروت در خود مواجه می شوند. بر این اساس ارزیابی آسیب پذیری شهرها در مقابل مخاطرات محیطی و تدوین راهکارهای مناسب برای 
اجتناب ناپذیر است. شهر اردبیل به واسطه موقعیت راهبردی و مرزی خود در شمال غرب کشور ایران، همواره یکی از نقاط در معرض تهدید توسط دشمن محسوب 
کالبدی، اجتماعی و اقتصادی آسیب پذیری به مراتب بیشتری نسبت به سایر نقاط  می شود. در این میان بافت های فرسوده به سبب مشکالت و نارسایی های 
شهری دارند. بدین ترتیب هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده شهر اردبیل از منظر پدافند غیرعامل است. این پژوهش بر اساس 
میدانی  و  کتابخانه ای  مطالعات  از  استفاده  با  اطالعات  و  داده ها  جمع آوری  روش  همچنین  و  است  کاربردی  هدف  حسب  بر  و  توصیفی–تحلیلی  تحقیق  روش 
است. در این پژوهش ابتدا با توجه به شرایط ویژه بافت فرسوده شهر اردبیل و همچنین بررسی مطالعات تحقیقات پیشین 10 شاخص به منظور ارزیابی میزان 
کدام از  کارشناسان هر  گرفته شده است. در مرحله بعد با استفاده از نظرات  آسیب پذیری تعریف شد؛ سپس متناظر با هر یک از شاخص ها زیر شاخص هایی در نظر 
معیارها و شاخص ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP( و در محیط نرم افزار Expert Choice وزن دهی و اولویت بندی می شوند و در انتها با استفاده 
که 47.83 درصد از  کی از آن است  کلی تحقیق حا از سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( نقشه های آسیب پذیری بافت فرسوده شهر اردبیل تهیه می شود. نتایج 

کمی برخوردارند. قطعات واقع در محدوده بافت فرسوده دارای آسیب پذیری زیاد، 33.71 درصد آسیب پذیری متوسط و 18.46 درصد هم از آسیب پذیری 
کلید واژه: آسیب پذیری، پدافند غیرعامل، بافت فرسوده، شهر اردبیل، روش تحلیل سلسله مراتبی

Vulnerability  Assessments  of  Decayed Urban 
Fabric with Passive Defense Principles Using 
AHP Method
Case Study: City of Ardabil
Ali Ghanbary Nasab1, Hamed Ghale As2*, Hamed Nouri3, Jahan Agha Ghanizade4, Firoz Ranjbar5

Abstract 

As the city grows and expands and urbanization, cities are facing new dimensions of threats and a high volume of dam-
age due to the concentration of population and wealth. Therefore, the vulnerability assessment of cities to environ-

mental hazards and developing appropriate strategies to reduce losses is inevitable. The city of Ardebil, due to its strategic 
and border position in the northwest of Iran, has always been considered as one of the areas threatened by the enemy. But it 
is more vulnerable to other urban points due to problems and failures of physical, social and economic problems. Thus, the 
main purpose of the present study is to assess the vulnerability of the decayed urban fabric of the city of Ardabil from the 
point of passive defense. This study is applied and the general approach is descriptive-analytical and data and information 
is mainly collected through field methods )interview and observation(. In the present study, based on the specific condi-
tions of the decayed urban fabric of Ardebil city, as well as previous research studies, 10 indexes have been defined to assess 
the vulnerability, and sub-indexes have been considered for each index. In the next step, using the expert’s opinions, each 
criterion and indicators are weighted and prioritized using AHP method in Expert Choice software and finally using GIS 
maps the vulnerability maps of the decayed urban fabric of the city of Ardabil is provided. The results shows that %47.83 of 
the fragments located in the decayed urban fabric area had a high vulnerability, %33.71 moderate vulnerability and %18.46 
had low vulnerability. 
Keywords: Vulnerability, Passive Defense, Decayed Urban Fabric, City of Ardabil, AHP
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مقدمه

با  همزمان  زیرا  است؛  شهری  آسیب پذیری  عصر  حاضر،  عصر 
پیچیده شدن حیات شهری، شهرها در ابعاد مختلف با مخاطرات 
اجتماعی– بــحــران هــای  و  یــک ســو  از  فــنــاورانــه  بــحــران  و  طبیعی 
ســالح هــای  توسعه  می شوند]1[.  مــواجــه  دیــگــر  ســوی  از  امنیتی 
از دوران جنگ دوم جهانی،  آنها  افزایش قدرت تخریب  و  دوربــرد 
محدودیت های  از  را  نظامی  تهاجم  برابر  در  شهرها  آسیب پذیری 
کرد و  کامل آزاد و بی دفاعی شهرها را تکمیل  زمان و مکان  به طور 
ع باعث شد تا کشورها به روش های کاهش آسیب پذیری  این موضو
که خود در حوزه  در مقابل حمالت نظامی اهمیت مضاعفی دهند 
پدافند غیرعامل و روش های مرتبط با آن جای می گیرد]2[. انهدام 
سازه ها و ساختمان ها، شبکه راه ها و دسترسی ها، تأسیسات اساسی 
مشکالت  بــروز  موجب  آنها  از  یــک  هــر  در  اخــتــالل  کــه  زیربنایی  و 
که توجه دشمن  عدیده ای در داخل شهرها می شود، موجب شده 
در  مثال  به عنوان  شود.  معطوف  پیش  از  بیش  کز  مرا ع  نو این  به 
جنگ 33 روزه لبنان، اولین اهداف رژیم صهیونیستی را تأسیسات 
از  تــا  مـــی داد  تشکیل  مهم  و  حساس  کــز  مــرا و  شهری  تجهیزات  و 
کرده و قوای نظامی را مجبور به  این طریق فشار را بر مردم بیشتر 
از یک سو  کند]3[. در این میان بافت های فرسوده شهری  تسلیم 
مسکونی  واحــدهــای  کن،  مسا و  بناها  نامناسب  مصالح  سبب  به 
نامناسب و معابر پر پیچ  بناها، دسترسی های  فرسوده، عمر باالی 
کمبود خدمات شهری، فشردگی بافت  کمبود فضاهای باز،  و خم، 
ع بافت ها در مواقع بروز  و عواملی از این قبیل، آسیب پذیری این نو
مخاطرات  و  بحران ها  جنگ،  قبیل  از  ساخت  انسان  بحران های 
و  یابد  افــزایــش   ... و  زمین  رانــش  زلــزلــه،  سیل،  همچون  طبیعی 
مساجد  همانند  جمعیتی  مهم  کز  مرا وجود  سبب  به  دیگر  سوی  از 
کز اقتصادی حیاتی شهر همچون بازار تاریخی و مرکزی  جامع، مرا
تاریخی، هویتی و فرهنگی و همچنین  کز و عناصر  شهر، وجود مرا
این  دل  در  شهری  مهم  سیاسی  و  اداری  کز  مرا از  برخی  قرارگیری 
که عمدتًا شامل نواحی مرکزی شهر و هسته اولیه آن  ع بافت ها  نو
می شود، بافت های فرسوده شهری را به یک نقطه هدف مناسب 
که در صورت تهاجم، میزان تلفات جانی  برای دشمن بدل می کند 
و  نقش  به  توجه  با  یافت.  خواهد  افزایش  شدت  به  آن  در  مالی  و 
از  یکی  به عنوان  که  غربی  شمال  مرزهای  در  اردبیل  شهر  جایگاه 
کشور آذربایجان( محسوب  مناطق مرزی و سرحدی )همسایگی با 
که طبق  کشور ایران است  کالنشهرهای  می شود و همچنین یکی از 
و  هزار   529 کشور   1395 سال  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری 
374 نفر جمعیت داشته و عمده منابع و دارای هایی استان اردبیل 
ع تهدیدات  در این شهر تمرکز یافته است؛ شهر اردبیل در صورت وقو
کشورها و همسایگان همواره مورد تهدید و فشار  نظامی توسط سایر 
کمیسیون ماده 5 در شهر  گرفت. بافت فرسوده مصوب  قرار خواهد 
کل  اردبیل 963 هکتار مساحت دارد و معادل 16 درصد از مساحت 
به صورت  پیشتر  که  مشکالتی  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  شهر 
کلی در مورد بافت های فرسوده و حول محور مشکالت و تهدیدات 
کاماًل  گفته شد، در مورد بافت های فرسوده شهر اردبیل هم  کالبدی 

آسیب پذیر  و  فرسوده  بافت  عمده  آنکه  سبب  به  و  هستند  صادق 
شهر اردبیل در نواحی مرکزی و دارای میراث تاریخی آن واقع شده، 
شرایط  تعدیل  و  ساماندهی  در  دفاعی  مالحظات  به  توجه  اهمیت 
ع پژوهش  کرده است. در زمینه موضو ع بافت ها را دوچندان  این نو
عمده  که  شده  انجام  گسترده ای  مطالعات  کشور  داخل  در  حاضر 
مواقع  در  را  شهری  بافت های  و  شهرها  کالبدی  آسیب پذیری  آنها 
جمله  از  کرده اند.  ارزیابی  زلزله  همچون  طبیعی  بحران های  بروز 

کرد: این پژوهش ها به صورت خالصه می توان به موارد زیر اشاره 
را  خاصی  آسیب پذیری  مدل  کبری  ا و  عزیزی   1387 سال  در 
که شامل دو دسته معیار زمین ساخت  برای زلزله پیشنهاد می کنند 
در  می شود.  زیرمعیار  چند  شامل  یک  هر  و  اســت  انسان ساخت  و 
نقشه های  جغرافیایی1  اطالعات  سیستم  از  استفاده  با  مدل  این 
سپس  و  شــده  تعیین  معیارها  از  یــک  هــر  از  نــاشــی  آســیــب پــذیــری 
یکدیگر  به  نسبت  معیارها  مراتبی2  سلسله  تحلیل  از  استفاده  با 
ارائه  بافت  آسیب پذیری  نهایی  و مدل  و سنجیده شده  وزن دهــی 
شده است. عزیزی و برنافر )1391( در تحقیقی با عنوان »ارزیابی 
آسیب پذیری شهری ناشی از حمالت هوایی با نمونه موردی ناحیه 
ساختمانی  بلوک های  آسیب پذیری  تهران«،  شهر   11 منطقه  از   1
این محدوده را با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی 
کرده اند.   پیاده سازی  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  محیط  در  و 
درصد   92.4 ع  مجمو در  که  می دهد  نشان  ارزیابی  این  یافته های 
بلوک های ساختمانی واقع در محدوده دارای آسیب پذیری متوسط 
به باال هستند. فرض اساسی در این تحقیق بر شباهت بسیار باالی 
استوار  هوایی  حمالت  و  زلزله  از  ناشی  آسیب پذیری  مــدل ســازی 
عنوان  با  را  تحقیقی   )1390( کبری  حاجی ا سیاوش  اســت.  بــوده 
کالبدی؛  نظر  از  شهری  محیط های  آسیب پذیری  »مــدل ســازی 
تحقیق  این  در  است.  داده  انجام  اصفهان«  شهر  موردی:  مطالعه 
گرفته؛  هم روش AHP برای وزن دهی شاخص ها مورد استفاده قرار 
مجتبی  است.  نشده  پیاده سازی   GIS محیط  در  آسیب پذیری  اما 
آسیب پذیری  ارزیابی  عنوان  با  تحقیقی   )1395( همکاران  و  ع  زار
تکنیک  از  استفاده  با  زلزله  برابر  در  مرودشت  شهر  فرسوده  بافت 
فرسوده  بافت های  آسیب پذیری  نهایی  پهنه  بندی  ارائــه  و   AHP

 9 از  مسیر  این  در  و  ــد  داده ان انجام   GIS محیط  در  مرودشت  شهر 
کالبدی به منظور ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری بافت های  شاخص 

کرده اند. فرسوده استفاده 
و  پیشین  مطالعات  به  ع  رجو با  تا  شده  سعی  پژوهش  این  در 
میزان  سنجش  با  مرتبط  شاخص های  و  معیارها  نظری،  مبانی 
انسانی  مخاطرات  بروز  مواقع  در  شهری  بافت های  آسیب پذیری 
معیارها  دویــی  به  دو  مقایسه  با  سپس  و  آمــده  به دست  طبیعی  و 
مراتبی  سلسسله  تحلیل  محیط  در  آنها  ــی  وزن ده و  زیرمعیارها  و 
)AHP( و تفلیق آن با اطالعات مکانی مرتبط با هر یک از بافت های 
روی هــم گــذاری  با  نهایت  در   GIS محیط  در  اردبیل  شهر  فرسوده 
فــرســوده  بــافــت هــای  آســیــب پــذیــری  نــهــایــی  پهنه بندی  ــا،  ــه ه الی
سنجش  پــژوهــش  ایــن  در  اصلی  هــدف  ترتیب  بدین  ــود.  ش ارائـــه 
بروز  مواقع  در  اردبیل  شهر  فرسوده  بافت های  آسیب پذیری  میزان 
و  راهبردها  ارائه  به  نهایت  در  که  بوده  طبیعی  و  نظامی  تهدیدات 
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کاهش میزان آسیب پذیری در آن  پیشنهادهایی در زمینه تعدیل و 
منجر می شود.

روش تحقیق و ابزارها

انجام  روش  منظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  حاضر  پژوهش 
فرسوده  بافت  محدوده  پژوهش،  فضای  است.  توصیفی-تحلیلی 
مصوب شهر اردبیل و جامعه آماری پژوهش، تعدادی از مسئوالن و 
کارشناسان دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاهی در زمینه پدافند 
دستیابی  جهت  پژوهش  ایــن  در  هستند.  شهرسازی  و  غیرعامل 
میدانی  بررسی های  و  کتابخانه ای  منابع  از  نیاز  مورد  اطالعات  به 
کتابخانه ای  که ابتدا با مطالعات  استفاده شده است. بدین صورت 
و بررسی مبانی نظری و همچنین پس از شناسایی نتایج مطالعات 
فرسوده  بافت های  آسیب پذیری  شاخص های  و  معیارها  پیشین، 
از  استفاده  با  سپس  و  شده  استخراج  مخاطرات  مقابل  در  شهری 
روش های میدانی همچون مصاحبه و طراحی پرسشنامه، معیارها 
و  مراتبی  سلسله  تحلیل  قالب  در  آمــده  بــه دســت  شاخص های  و 
کارشناسان وزن دهی و امتیازبندی  مقایسه دو به دویی آنها توسط 
شدند. برای وزن دهی شاخص ها با روش تحلیل سلسله مراتبی از 
نرم افزار  این  محیط  در  و  شده  استفاده   Expert Choice نرم افزار 
اولویت شاخص ها نسبت به همدیگر تعیین خواهد شد. در مرحله 
تأیید  و  ســازگــاری3  ضریب  و  شاخص ها  وزن  محاسبه  از  پس  بعد 
از 0.1( در جدول ساعتی،  کمتر   ( استاندارد  با مقدار  آن در مقایسه 
به منظور  شاخص ها  ترکیب  و  تحلیل  مرحله  بــرای  الزم  مقدمات 
هر  بــرای  منظور  بدین  می شود.  فراهم  آسیب پذیر  مناطق  تعیین 
کدام از شاخص های 10گانه تحقیق، نقشه آسیب پذیری به صورت 
با  با همدیگر مطابق  ترکیب الیه ها  برای  تهیه شد.  الیه های مجزا 
 weighted روش  از  آمــده  به دست  شاخص های  از  کــدام  هر  وزن 

جغرافیایی  اطــالعــات  سیستم  از  وزن دار(  )همپوشانی   overlay
از  کــدام  هر  وزن  ایـــن روش  از  استفاده  با  و  شــده  استفاده   )GIS(
الیه های  سپس  اســت؛  شده  داده  تأثیر  شاخص  آن  در  شاخص ها 
کدام از شاخص ها در GIS با هم ترکیب و در نهایت  مربوط به هر 
نقشه نهایی و پهنه بندی آسیب پذیری بافت فرسوده شهر اردبیل 

استخراج شده و نقاط آسیب پذیر آن مشخص می شود.

)نمونه  مطالعه  مــورد  محدوده  فضایی-مکانی  بستر 
موردی(

شهر اردبیل به عنوان مرکز استان اردبیل در بخش جنوبی حوزه 
آبریز قره سو و در میانه دشت اردبیل و در مدار 38 درجه و 15 دقیقه 
در  و 17 دقیقه طول شرقی  و نصف النهار 48 درجه  عرض شمالی 
ارتفاع 1348 متری از سطح دریا واقع شده است. فاصله آن تا شهر 
در  اردبیل  است.  کیلومتر   591 تهران  شهر  تا  و  کیلومتر   219 تبریز 
استان  تأسیس  با  و  است  شده  تبدیل  شهر  به  شمسی   1304 سال 
استان  مرکز  به عنوان  اردبیل  شهر  شمسی،   1372 سال  در  اردبیل 
شناخته شده است]7[. طبق سرشماری سال 1395 جمعیت شهر 
اردبیل 529 هزار و 374 نفر است]8[. تصویر شماره 1 نشان دهنده 

موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه است. 

محدوده بافت فرسوده مصوب شهر اردبیل

شاخص های  مبنای  بر  شهرها  فرسوده  بافت های  محدوده 
فرسودگی کالبدی تعریف شده در مصوبه 16 خرداد 1384 شورایعالی 
سازمان  سوی  از  ارائه شده  اطالعات  و  ایران  معماری  و  شهرسازی 
ح های جامع تفصیلی  مسکن و شهرسازی و مشاوران تهیه کننده طر
مشخص و پس از کنترل میدانی توسط شرکت مادرتخصصی عمران 
گونه مداخله در جهت  و بهسازی تعیین می شوند. بدیهی است هر 

( در جدول 1.1) کمتر از آن در مقایسه با مقدار استاندارد و تأیید  1ضریب سازگاریها و مرحله بعد پس از محاسبه وزن شاخص
ور بدین منظشود. پذیر فراهم میتعیین مناطق آسیب منظوربهها ساعتی، مقدمات الزم برای مرحله تحلیل و ترکیب شاخص

دیگر ها با هم. برای ترکیب الیهشدهای مجزا تهیه الیه صورتبهپذیری گانه تحقیق، نقشه آسیب11های از شاخص هر کدامبرای 
دار( از سیستم اطالعات )همپوشانی وزن weighted overlayاز روش  دست آمدهبههای از شاخص هر کدامزن مطابق با و
سپس  ؛است داده شده ها در آن شاخص تأثیراز شاخص هر کداموزن  شرواز اینه و با استفاده شداستفاده  (GIS) جغرافیایی

پذیری بافت فرسوده بندی آسیببا هم ترکیب و در نهایت نقشه نهایی و پهنه GISها در از شاخص هر کدامهای مربوط به الیه
 .شودمیپذیر آن مشخص و نقاط آسیب شدهشهر اردبیل استخراج 

 )نمونه موردی( مکانی محدوده مورد مطالعه-بستر فضایی

 15 و درجه 37 مدار در و دشت اردبیل میانه در سو وقره آبریز حوزه جنوبی بخش در اردبیل استان مرکز عنوانبه اردبیل شهر
 فاصله است. واقع شده دریا سطح از متری 1347 ارتفاع در طول شرقی دقیقه 18 و درجه 47 النهارنصف و شمالی عرض دقیقه

 با و تبدیل شده است شهر به شمسی 1314 سال در اردبیل است. کیلومتر 531 تهران شهر تا کیلومتر و 213 تبریز شهر تا آن
طبق سرشماری سال [. 8]استان شناخته شده است مرکز عنوانبه اردبیل شهر شمسی، 1382 سال در اردبیل استان تأسیس
دهنده موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه نشان 1تصویر شماره  [.7]استنفر  384هزار و  523جمعیت شهر اردبیل  1335
  است.

 
 : موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل1تصویر

 

 محدوده بافت فرسوده مصوب شهر اردبیل

 شورایعالی 1374خرداد  11 مصوبه در شده تعریف کالبدی فرسودگی هایشاخص مبنای بر شهرها فرسوده هایبافت محدوده
 جامع هایطرح کنندهتهیه نمشاورا و شهرسازی و مسکن سازمان سوی از شدهارائه اطالعات و ایران معماری و شهرسازی

                                                           
1-CI 

تصویر1: موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل
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که در نهایت به  اقتصادی نازلی برخوردارند. پیامد فرسودگی بافت 
از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر می شود، در اشکال 
ایمنی  زیست پذیری،  شرایط  فقدان  یا  و  کاهش  ازجمله  گون  گونا
تأسیساتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  کالبدی،  نابسامانی های  نیز  و 
قابل دریافت و شناسایی است. به بیان دیگر این بافت ها علی رغم 
آن  پذیرای  آنچه در حال حاضر  از  فراتر  توانمندی هایی  دارا بودن 
ج شده اند، از  هستند، به سبب آنکه از چرخه حیات مؤثر شهری خار

کمتری برخوردار هستند]10[. ارزش 
پدافند غیرعامل و دفاع شهری

آسیب پذیری  کاهش  موجب  که  غیرمسلحانه ای  اقــدام  هر   
و  اســنــاد  تجهیزات،  تأسیسات،  ساختمان ها،  انــســانــی،  نــیــروی 
»پدافند  شــود  انــســان ســاز  تهدیدات  مقابل  در  کشور  شــریــان هــای 
جهانی  جنگ  دوران  در  شهری  دفاع  می شود.  خوانده  غیرعامل« 
تــدارک  هــوایــی،  حمله  بــا  مقابله  بــرای  کــه  تــالش هــایــی  در  و  دوم 
وجود  به  می گرفت،  صــورت  غیرنظامیان  بــرای  هشدار  و  پناهگاه 
بــا عبارت  بــرابــر  عــبــارت دفـــاع شــهــری  التــیــن  ــد]19[. در منابع  ــ آمـ
اول  گروه  در   – دارد  دوبعدی  مفهومی  که  است   Civil Defense
معرفی  جنگی  شرایط  در  غیرنظامیان  از  محافظت  شهری  دفــاع 
که در پی  از دفاع ملی است  بر بخشی  این رو مشتمل  از  و  می شود 
برابر هرگونه حمله  در  کافی  آمادگی  کسب  به منظور  تمهیدات الزم 
کشور است. طبق این تعریف، دفاع  احتمالی یا باج خواهی از یک 
کشور و ادامه حیات  کثریت جمعیت غیرنظامی  شهری باید ایمنی ا
گروه از تعاریف، نحوه  کند. در این  آنان در زمان جنگ را تضمین 
کید قرار دارد  مقابله و مواجهه با آثار ناشی از حمالت نظامی مورد تأ

ح های ویژه بهسازی  تجمیع و نوسازی می بایست در چارچوب طر
کمیسیون  و  شهری  عمران  شرکت  تصویب  به  تا  باشد  نوسازی  و 
ماده 5 برسد. طبق مصوبه یادشده شاخص های تعیین فرسودگی 

کالبدی بافت شهری به قرار زیر هستند:
کمتر  قطعات  درصــد   50 از  بیش  با  بلوک هایی  یک:  شاخص 
درصد   50 از  بیش  که  بلوک هایی  دو:  شاخص  مربع؛  متر   200 از 
ناپایدار و  بناهای آن فرسوده )فاقد سیستم سازه ای( و به عبارتی 
که بیش از 50 درصد  غیراستاندارد باشند؛ شاخص سه: بلوک هایی 

کمتر از 6 متر باشد]9[.  معابر آنها 
شماره  تصویر  در  اردبیل  شهر  فرسوده  بافت  مصوب  محدوده 
2 مشخص شده است. طبق این نقشه بافت فرسوده 963 هکتار 
به  را  شهر  قانونی  مساحت  از  درصــد   16 معادل  و  داشته  مساحت 
که مشاهده می شود، عمده  خود اختصاص داده است. همان گونه 
مناطقی  گرفته اند؛  قرار  شهر  مرکزی  مناطق  در  فرسوده  بافت های 
گسسته  را شکل داده انــد و طی رشد و توسعه  اولیه شهر  که هسته 
شهر ارزش هــای خود را از دست داده و به تدریج رو به فرسایش و 

کالبدی، اقتصادی و اجتماعی نهادند. فرسودگی 

نظریه و مبانی نظری

بافت فرسوده شهری
بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها 
برخورداری  عدم  کالبدی،  فرسودگی  دلیل  به  که  می شود  اطــالق 
زیرساخت های  و  خدمات  تأسیسات،  ســواره،  دسترسی  از  مناسب 
و  محیطی  مــکــانــی،  ارزش  از  عــمــدتــًا  و  بـــوده  آســیــب پــذیــر  شــهــری 

 گونه ره است بدیهی. ندشومی تعیین بهسازی و عمران مادرتخصصی شرکت توسط میدانی کنترل از پس و مشخص تفصیلی
 عمران شرکت تصویب به تا باشد نوسازی و بهسازی ویژه هایطرح چارچوب در بایستمی نوسازی و تجمیع جهت در مداخله
 :ندهست زیر قرار به شهری بافت کالبدی فرسودگی تعیین هایشاخص یادشده مصوبه طبق .برسد 5 ماده کمیسیون و شهری

 بناهای درصد 51 از بیش که هاییبلوک: دو شاخص مربع؛ متر 211 از کمتر قطعات درصد 51 از بیش با هاییبلوک: یک شاخص
 معابر درصد 51 از بیش که هاییبلوک: سه شاخص باشند؛ غیراستاندارد و ناپایدار عبارتی به و( ایسازه سیستم فاقد) فرسوده آن
  [.3]باشد متر 1 از کمتر آنها

 هکتار 313ه است. طبق این نقشه بافت فرسوده شدمشخص  2شماره  ب بافت فرسوده شهر اردبیل در تصویرمحدوده مصو
، عمده شودگونه که مشاهده میدرصد از مساحت قانونی شهر را به خود اختصاص داده است. همان 11داشته و معادل  مساحت

ته اند و طی رشد و توسعه گسسمناطقی که هسته اولیه شهر را شکل داده ؛اندهای فرسوده در مناطق مرکزی شهر قرار گرفتهبافت
 های خود را از دست داده و به تدریج رو به فرسایش و فرسودگی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی نهادند.ارزش شهر

 

  بندی آنو دسته اردبیل شهر فرسوده بافت مصوب محدوده: 2تصویر

 

 و مبانی نظری نظریه
 بافت فرسوده شهری

شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق میبافت فرسوده شهری به عرصه
بوده و عمدتاً از ارزش مکانی، محیطی و  پذیرهای شهری آسیبمناسب از دسترسی سواره، تأسیسات، خدمات و زیرساخت

در  ،ودشاقتصادی نازلی برخوردارند. پیامد فرسودگی بافت که در نهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر می

تصویر2: محدوده مصوب بافت فرسوده شهر اردبیل و دسته بندی آن
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عبارت  با  معادل  مفهومی  نظر  از  شهری  دفــاع  عبارت  ایــن رو،  از  و 
بر  شهری  دفــاع  دوم  گــروه  در  می شود.  محسوب  غیرعامل  پدافند 

کید می کند]11[. حفاظت از شهروندان در برابر آثار بالیا تأ
آسیب پذیری4

فقر  و  طبیعی  بالیای  روی  بر  مطالعه  از  آسیب پذیری  مفهوم 
محیط  بــا  سیستم  یــک  بین  تعامل  در  ریشه  و  گرفته  سرچشمه 
پیرامون آن دارد. این مفهوم در سال های اخیر به موضوعی مهم در 
ح های علمی بین المللی  مباحث تحقیقاتی بسیاری از نهادها و طر
ابزار تحلیلی در  تبدیل شده است]20[. در واقع آسیب پذیری یک 
آسیب پذیری یک  ارزیابی  و  تحلیل  است.  ایمنی شهری  مطالعات 
ــی آورد]21[.  ــ م فراهم  شهری  برنامه ریزی  بــرای  نو  اســاس  و  پایه 
فیزیکی،  عــوامــل  از  نــاشــی  ــط  شــرای مــجــمــوعــه  ــه  ب آســیــب پــذیــری 
و  ضرر  معرض  در  که  گویند  زیستی  محیط  و  اقتصادی  اجتماعی، 

زیان بودن یک جامعه را افزایش می دهد]22[.
گونه ضعف در یک دارایی  کلی آسیب پذیری به هر  اما به طور 
ایجاد  و  آسیب  توانایی  تا  می دهد  تهدید  یک  به  را  امکان  این  که 
را  زیرساخت ها  یا  و  حیاتی  شریان های  دارایـــی،  یک  به  خسارت 
ایجاد کند، گویند و به عبارتی آسیب پذیری عبارت است از هر نقطه 
گیرد تا  که می تواند به وسیله دشمن مورد بهره برداری قرار  ضعفی 
کرده یا آنها  دارایی ها را مورد هدف قرار دهد و به آنها خسارت وارد 
مدیریت  در  ضعف  نتیجه  می تواند  آسیب پذیری ها  کند.  سرقت  را 
رایج، ضعف در امنیت فیزیکی یا شیوه های امنیت عملیاتی باشند؛ 

اما تنها به این موارد محدود نمی شوند]23[.

بحث و نتایج

معرفی معیارها و شاخص های سنجش آسیب پذیری
که مسلمًا  معیارها در برنامه ریزی ضابطه عمل و قضاوت است 
بدون داشتن معیارهای اصولی و معین ارزیابی ممکن نخواهد بود. 
در  که  شاخص هایی  و  معیارها  شناسایی  گفت  می توان  بنابراین 
گذارند،  تأثیر  تهدیدات  و  مخاطرات  از  ناشی  آسیب پذیری  ارزیابی 
به  توجه  بــا  پــژوهــش  ایــن  در  ــت.  اس مطالعه  مــراحــل  مهمترین  از 
بررسی  و  زلزله  از  ناشی  آسیب پذیری  با  آن  مشترک  نظری  مباحث 
آرای صاحب نظران پدافند غیرعامل معیارهای منتخب پژوهش به 

ترتیب زیر انتخاب شدند:
ترکیب بافت شهری،- 
شبکه ارتباطی شهری، - 
کز امدادرسانی، -  قابلیت دسترسی به مرا
کز خطرآفرین،-  حریم مرا
جمعیت و فضاهای امن.- 

شهری  بــافــت هــای  آســیــب پــذیــری  مــیــزان  تحلیل  به منظور   
این  بــرای  شاخص هایی  داشتن  دســت  در  بحران،  بــروز  مواقع  در 
مورد  در  کمی  به صورت  بتوان  تا  می رسد  نظر  به  ضــروری  منظور 
در چارچوب  بنابراین الزم است  کرد.  آسیب پذیری قضاوت  میزان 
را  آسیب پذیری  با  مرتبط  شاخص های  شــده،  ح  مطر معیارهای 

کرد. این شاخص ها عبارتند از: استخراج 

چگونگی  و  ــدازه  ان شکل،  همان  یا  شهر  هر  بافت  شهر:  بافت 
تهاجم  برابر  در  شهر  تشکیل دهنده  اجــزای  کوچک ترین  ترکیب 
شهر  بافت  بـــود]12[.  خواهد  مؤثر  شهری  بالیای  دیگر  و  نظامی 
آن  از  که  کــرد  بررسی  مختلفی  شاخص های  اســاس  بر  می توان  را 
کم و  جمله می توان موارد ذیل را برشمرد: منظم و غیرمنظم، مترا

کنده، ریزدانه و درشت دانه و فضاهای پر و خالی. پرا
در  گفت:  می توان  قطعات  انــدازه  با  رابطه  در  قطعات:  انــدازه 
کاسته شدن  کوچک تر به علت خردشدگی فضای باز و  قطعه بندی 
فضای مفید، میزان آسیب پذیری افزایش یافته و با افزایش اندازه 
گر ترکیب ساختمان ها و  کاسته می شود]13[. ا قطعات از میزان آن 
فضای باز قطعه به نحوی باشد که فضای باز آن توسط ساختمان ها 
از تمام جهات محاط شده باشد، آسیب پذیری و انسداد فضای باز 
کلی هرچه اندازه قطعه بزرگ تر باشد،  تشدید می شود]14[. به طور 
تبدیل  مشخص  و  ســاده  هدفی  بــه  نظامی  و  هــوایــی  حمالت  در 

می شود.
فرایند  یک  نهایی  محصول  به عنوان  ساختمان  ابنیه:  کیفیت 
و  محصوالت  خدمات،  مقررات،  از  پیچیده ای  مجموعه  از  متأثر 
به  آن  اجــرای  و  ساخت  کیفیت  میان  ایــن  در  که  اســت  تجهیزات 
نظام  سازه،  طبقات  تعداد  سازه،  اهمیت  قبیل  از  متعددی  عوامل 
ساخت وساز، کنترل و تضمین کیفیت، وضعیت صنعت بیمه در این 
درآمد،  گاهی عمومی جامعه، سطح  آ میزان  و  بخش، سطح سواد 
کشور  کلی به میزان توسعه یافتگی آن  کشور و به طور  میزان ثروت 
انتظار  باشد، می توان  مقاوم تر  دارد]15[. هرچه ساختمان  بستگی 
کمتری را متحمل شود. داشت در زمان حمالت و بمباران ها آسیب 

حمل ونقل  شبکه  کلی  ویژگی های  از  شهری:  ارتباطی  شبکه 
که سبب آسیب پذیری آن می شود. قطع خطوط  گستردگی آن است 
عملیات  ادامــه  در  دشمن  کــردن  فلج  به  منجر  ابتدا  در  مواصالتی 
روزمــره مردم  زندگی  گسترده در  نظامی می شود و سپس به شکلی 
از سوی  از رکود به وجود مــی آورد.  اثر می گذارد و حالتی  غیرنظامی 
با  امدادرسانی  و  ک سازی  پا وسایل  حرکت  سرعت  و  امکان  دیگر، 
اندازه های فیزیکی مسیرهای دسترسی مرتبط است و قابلیت تردد 
به  ساختمانی  مجموعه های  بین  و  شهری  بافت های  درون  در 
همان اندازه رفت و آمد در شهر اهمیت دارد. بنابراین شبکه ارتباطی 
می شود.  ح  مطر آسیب پذیر  اصلی  بخش های  از  یکی  به عنوان 
هرچه معابر دارای عرض بیشتر بوده و در سلسله مراتب باالتر قرار 

کمتری خواهند داشت]16[. داشته باشند، آسیب پذیری 
به  مناسب  دسترسی  امــدادرســانــی:  کز  مرا به  دسترسی  قابلیت 
کاربری های امدادی می تواند از آسیب های ناشی از حمالت هوایی 
از  می توانند  مناسب  پوشش  با  آتش نشانی  ایستگاه های  بکاهد. 
شدت حوادث و خسارات مالی و جانی به شدت بکاهند. دسترسی 
و  مصدوم ها  وضعیت  به  رسیدگی  امکان  درمانی  کز  مرا به  مناسب 

مجروحان ناشی از بمباران ها را سهل تر می کند.
شهری  تأسیسات  برخی  دیــدن  آسیب  خطرآفرین:  کز  مرا حریم 
حریم های  حفظ  بنابراین  شــود؛  خسارات  افزایش  سبب  می تواند 
آنها ضرورت دارد. به صورت عمده در سطح شهرها این  مربوط به 
سوخت رسانی  جایگاه های  حریم  اصلی  شاخص  سه  شامل  مــوارد 
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حریم  ســوخــت(،  ذخیره  مخازن  و   CNG جایگاه  بنزین،  )پمپ 
گازرسانی و حریم خطوط انتقال نیرو هستند.   T.B.S ایستگاه های
کزی  مرا و  بنزین ها  پمپ  سوخت،  ذخیره  مخازن  شهرها  سطح  در 
به عنوان  می توان  را  ــد  دارن ــادی  زی ــرژی  ان کــردن  آزاد  پتانسیل  که 

کرد. کاربری های آسیب رسان لحاظ 
مکان های اسکان موقت: دسترسی به مکان های اسکان موقت 
صدمات  کاهش  در  می تواند  که  است  شاخص هایی  از  دیگر  یکی 
ع بحران مؤثر باشد. از جمله مکان هایی  انسانی در حین و پس از وقو
می توان  دارنـــد،  موقت  اسکان  فضاهای  به  تبدیل  پتانسیل  که 
ساختمان های  باز  محیط  میادین،  نظیر  شهری  باز  فضاهای  به 
عمومی، باغات، پارک ها و فضاهای سبز شهری و اراضی بایر بزرگ 

کرد. مقیاس اشاره 
در  مؤثر  عوامل  از  جمعیتی  کم  ترا و  جمعیت  جمعیتی:  کم  ترا
کم  ترا افزایش  با  که  می شود  پنداشته  چنین  هستند.  تلفات  تعداد 
آمار تلفات در اثر سانحه افزایش می یابد. در خصوص آسیب پذیری 
کم جمعیتی  ناشی از حضور جمعیت در بافت های شهری می توان ترا
جمعیتی  کــم  تــرا داشـــت.  منظور  شاخص  اصلی ترین  به عنوان  را 
بافت های  آسیب پذیری  تقویت کننده  عامل  یک  به عنوان  عمومًا 
کمتر  ناحیه ای  در  جمعیتی  کم  ترا چه  هر  می شود.  ح  مطر شهری 

آسیب پذیری  میزان  باشد،  برخوردار  متعادل تری  توزیع  از  و  باشد 
کمتر خواهد شد]17[.

بر  اردبیل  شهر  فرسوده  بافت  آسیب پذیری  ارزیــابــی 
مبنای شاخص های آسیب پذیری

آسیب پذیری  ارزیابی  برای  شاخص   10  ،1 شماره  جدول  طبق 
واقــع  قطعات  آمـــاری  بــررســی  طریق  از  شــدنــد.  انتخاب  مــحــدوده 
میزان   ArcGIS نـــرم افـــزار  در  فــرســوده  بــافــت  مــحــدوده هــای  در 
کم، متوسط و زیاد به دست  آسیب پذیری قطعات بر حسب میزان 
کدام از آنها در ادامه و به  که بررسی های تفصیلی تر مربوط به هر  آمد 

ح جدول 2 است. شر
ارزیابی بر اساس شاخص اندازه قطعات

که بر اساس شاخص اندازه قطعات  کی از آن است  بررسی ها حا
26.92 درصد از محدوده بافت فرسوده را قطعاتی با آسیب پذیری 
بخش  شامل  عمدتًا  آن  قرارگیری  موقعیت  می دهند.  تشکیل  زیاد 
بــازار  همچون  عناصری  دارای  که  اردبیل  شهر  تاریخی  و  مرکزی 
فرسوده  محالت  همچنین  و  اســت   ... و  مسجد  جمعه  تاریخی، 
کلخوران و نیار با بافت روستایی که دارای قطعاتی عمدتًا درشت دانه 
آسیب پذیری  قطعات  از  درصـــد   34.32 همچنین  اســـت.  بـــوده 

جدول1: معیارها و شاخص های سنجش آسیب پذیری در بافت های فرسوده شهر اردبیل

شاخصمعیارردیف
میزانآسیبپذیری

مأخذ
زیادمتوسطکم

ترکیب بافت 1
شهری

پردازش های پژوهشاندازه قطعات
]2[بیشتر از 4 طبقهبین 4-2 طبقهکمتر از 2 طبقهتعداد طبقات

پردازش های پژوهشمرمتی–تخریبیقابل نگهدارینوسازکیفیت ابنیه

شبکه های 2
]2[کمتر از 6 متر12-6 مترباالتر از 12 مترعرض معابردسترسی شهری

3
قابلیت دسترسی 

کز  به مرا
امدادرسانی

دسترسی به ایستگاه های 
]2[باالتر از 1500 متر1500-750 مترکمتر از 750 مترآتش نشانی

پردازش های پژوهشباالتر از 1000 متر1000-500 مترکمتر از 500 متردسترسی به بیمارستان ها

کز 4 حریم مرا
خطرآفرین

 T.B.S حریم پست های
]18[کمتر از 50 متر100-50 متربیشتر از 100 مترگاز شهری

حریم جایگاه های 
پردازش های پژوهشکمتر از 150 متر300-150 متربیشتر از 300 مترسوخت رسانی

جمعیت در 5
معرض خطر

کم جمعیتی ]2[ترا

]18[بیشتر از 500 متر500-250 مترکمتر از 250 مترفاصله اسکان موقت

جدول2: دانه بندی قطعات در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل

آسیبپذیریدرصدمساحت m2تعداداندازهقطعات

کم25416207106138.74کمتر از 200 مترمربع
متوسط40010116297988634.32-200 مترمربع

زیاد2080264008926.92بیشتر از 400 مترمربع
-376127691036100مجموع
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بافت فرسوده  از قطعات داخل محدوده  متوسط و 38.74 درصد 
کم هستند )تصویر شماره3(. شهر نیز دارای آسیب پذیری 

ارزیابی بر اساس شاخص تعداد طبقات
بر اساس شاخص تعداد طبقات 80.39 درصد از قطعات واقع 
بوده  طبقه   2 تا  یک  بین  اردبیل  شهر  فرسوده  بافت  محدوده  در 
 13.88 همچنین  و  برخوردارند  کمی  آسیب پذیری  از  بنابراین  و 
متوسط  آسیب پذیری  دارای  و  طبقه   4 تا   2 بین  قطعات  از  درصد 
و در نهایت 5.73 درصد از قطعات بیشتر از 4 طبقه بوده و دارای 
از این لحاظ هستند. مطابق با تصویر شماره  آسیب پذیری زیادی 
در  و  شهر  مرکزی  نواحی  در  عمدتًا  زیــاد  آسیب پذیری  با  نواحی   4
بنابراین  یافته اند.  کوی معمار توزیع  محالتی همچون مالهادی و 
شاخص  ایــن  اســاس  بر  که  گرفت  نتیجه  می توان  کلی  به صورت 

محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل آسیب پذیر نیست.
ارزیابی بر اساس شاخص کیفیت ابنیه

بافت  به منظور تحلیل آسیب پذیری  بررسی های صورت گرفته 
که  می دهند  نشان  شاخص  ایــن  مبنای  بر  اردبــیــل  شهر  فــرســوده 
درصد   58.04 کم،  آسیب پذیری  دارای  قطعات  از  درصــد   17.54
دارای آسیب پذیری متوسط و در نهایت 24.42 درصد از قطعات نیز 
از آسیب پذیری زیاد برخوردارند. مطابق با تصویر شماره 5 نواحی با 
آسیب پذیری زیاد بیشتر در مناطق مرکزی شهر و محالتی همچون 
نیار  محله  یعنی  شهر  شرقی  جنوب  همچنین  و  زینبیه  و  عباسیه 

توزیع یافته اند.

ارزیابی بر اساس شاخص عرض معابر
مبنای  بــر  شهری  فــرســوده  بــافــت هــای  آسیب پذیری  بــررســی 
محدوده  از  درصد   76.15 که  می دهد  نشان  معابر  عرض  شاخص 
بافت فرسوده از آسیب پذیری باالیی برخوردارند. همچنین 13.04 
آسیب پذیری  از  درصد   10.81 نهایت  در  و  کم  آسیب پذیری  درصد 
شده  مشخص   5 شماره  جــدول  در  که  هستند  برخوردار  متوسطی 
محدوده های  بــاالی  بسیار  آسیب پذیری  نمایانگر  امر  این  اســت. 
در  که  آنهاست  در  کم  معابر  عرض  جهت  از  اردبیل  فرسوده  بافت 
خدمات رسانی  امکان  و  شده  مسدود  معابر  این  بحران  بروز  مواقع 
موجب  خود  این  که  می رسانند  ممکن  حداقل  به  را  امدادرسانی  و 
کلی  به صورت   6 شماره  تصویر  با  مطابق  می شود.  تلفات  افزایش 
همچون  باالتر  درجــه  با  معابر  جز  به  که  کرد  بیان  چنین  می توان 
امام خمینی  همانند  شعاعی  خیابان های  و  شهر  اول  کمربندی 
همچنین  و  می شوند  منشعب  شهر  مرکز  از  که  کاشانی  خیابان  و 
محالت  درون  در  پخش کنندگی  و  جمع  خاصیت  که  خیابان هایی 
شهر  فــرســوده  بافت های  مــحــدوده  در  مــوجــود  معابر  بقیه  ــد،  دارنـ
اردبیل در زمینه شاخص عرض معابر مشکل دارند. از دالیل اصلی 
بدون  ساخت وساز  و  نواحی  این  طبیعی  و  ارگانیک  بافت  امر  این 
به  می توان  دسترسی ها  این  مشخصات  از  که  است  آن  در  برنامه 
پر  و  از سلسله مراتب دسترسی  پایین معابر، پیروی نکردن  عرض 

کرد. پیچ و خم بودن آنها اشاره 

جدول3: تعداد طبقات در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل

آسیبپذیریدرصدمساحت m2تعداداندازهقطعات

کم29602534121680.39کمتر از 2 طبقه

متوسط4471992230013.88-2 طبقه

زیاد13413806015.73بیشتر از 4 طبقه

-356626644117100مجموع

کیفیت ابنیه در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل جدول4: 

آسیبپذیریدرصدمساحت m2تعدادکیفیتابنیه

کم5957115088617.54نوساز

متوسط20607380758958.04قابل نگهداری

زیاد8769160235824.42مرمتی–تخریبی

-353336560834100مجموع

جدول5: میزان عرض معابر و آسیب پذیری آن در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل

آسیبپذیریدرصدطولمعبر)متر(تعدادعرضمعبر

کم38146329.1213.04باالتر از 12 متر

متوسط122925061.6910.81-6 متر

زیاد94620778.8576.15کمتر از 6 متر

-1013192169.68100مجموع
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 طبقات تعداد شاخص مبنای بر پذیریآسیب: 4تصویر               قطعات اندازه شاخص مبنای بر پذیریآسیب: 3تصویر     

 پذیری بر مبنای شاخص شبکه دسترسی: آسیب1تصویر بر مبنای شاخص کیفیت ابنیه                                   پذیری: آسیب5تصویر    

 طبقات تعداد شاخص مبنای بر پذیریآسیب: 4تصویر               قطعات اندازه شاخص مبنای بر پذیریآسیب: 3تصویر     

 پذیری بر مبنای شاخص شبکه دسترسی: آسیب1تصویر بر مبنای شاخص کیفیت ابنیه                                   پذیری: آسیب5تصویر    

  تصویر3: آسیب پذیری بر مبنای شاخص اندازه قطعات                                         تصویر4: آسیب پذیری بر مبنای شاخص تعداد طبقات

کیفیت ابنیه                                           تصویر6: آسیب پذیری بر مبنای شاخص شبکه دسترسی          تصویر5: آسیب پذیری بر مبنای شاخص 
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کز آتش نشانی ارزیابی بر اساس شاخص دسترسی به مرا
با  مــطــابــق  و  ــوده  بـ آتــش نــشــانــی  مــرکــز  ــل دارای 5  ــی اردب شــهــر 
ایستگاه  کیلومتر برای هر  ح جامع شعاع عملکردی یک  گزارش طر
آتش نشانی در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب به صورت کلی شهر 
از توزیع  کز موجود هم  کز آتش نشانی روبه روست و مرا کمبود مرا با 
کز به ویژه در  مناسبی برخوردار نیستند. وضعیت دسترسی به این مرا
قسمت های شمال، شمال شرقی و جنوب شرقی شهر حادتر است. 
بافت  آسیب پذیری  تحلیل  برای  صورت گرفته  ارزیابی های  طبق 
که 16.02  فرسوده شهر بر مبنای این شاخص، نتایج نشان می دهد 
کز  مرا به  مناسبی  دسترسی  فرسوده  بافت های  محدوه  از  درصــد 
برخوردارند.  کمی  آسیب پذیری  از  نتیجه  در  و  داشته  آتش نشانی 
تاریخی شهر تشکیل  بافت  و  را محدوده مرکزی  نواحی  این  عمده 
نسبتًا  دسترسی  هم  قطعات  از  درصد   52.25 همچنین  و  می دهد 
و  دارنـــد  متوسطی  آسیب پذیری  و  داشــتــه  کــز  مــرا ایــن  بــه  مناسبی 
کز  مرا به  نامناسبی  دسترسی  قطعات  از  درصــد   31.73 نهایت  در 
با  مطابق  برخوردارند.  باالیی  آسیب پذیری  از  و  داشته  آتش نشانی 
تصویر شماره7 این نواحی بیشتر شامل بافت های فرسوده روستا–
که به تدریج به محدوده قانونی شهر اضافه شده اند.  شهری هستند 
زینبیه،  گل مغان،  مالیوسف،  کلخوران،  نیار،  محالت  ع  مجمو در 
جوادیه، ابوطالب و بخش هایی از محله بهارآباد دسترسی مناسبی 
کز آتش نشانی موجود در سطح شهر نداشته و بدین ترتیب از  به مرا

آسیب پذیری باالیی برخوردارند.
کز درمانی ارزیابی بر اساس شاخص دسترسی به مرا

آسیب پذیری بافت های فرسوده شهر اردبیل بر اساس شاخص 
از  که 16.88 درصد  بیمارستان ها بدین صورت است  به  دسترسی 
آسیب پذیری  قطعات  از  درصد   31.22 کم،  آسیب پذیری  قطعات 
زیاد  آسیب پذیری  دارای  نیز  قطعات  از  درصــد   51.90 و  متوسط 
بخش  تنها   8 شماره  تصویر  و  نتایج  طبق  ترتیب  بدین  هستند. 
مرکزی شهر اردبیل، بافت فرسوده تاریخی شهر و همچنین محالتی 
و  یعقوبیه  تازه شهر،  جــوادیــه،  مــالهــادی،  معمار،  کــوی  همچون 
کثر محالت و  ا کز داشته و  سلمان آباد دسترسی مناسبی به این مرا

بافت های فرسوده شهر اردبیل به ویژه بافت های فرسوده غیررسمی 
کز برخوردار نبوده و  و روستا-شهری از دسترسی مناسبی به این مرا
که این امر ناشی  بنابراین از آسیب پذیری بسیار باالیی برخوردارند 
توزیع  عدم  همچنین  و  شهر  سطح  در  بیمارستانی  کز  مرا کمبود  از 
استقرار  شهر  غربی  جنوب  نواحی  در  عمدتًا  که  اســت  آن  مناسب 

یافته اند.
ارزیابی بر اساس شاخص حریم جایگاه های سوخت رسانی

کارکرد  جایگاه های سوخت رسانی در سطح شهر بنا به ماهیت و 
طبیعی  حــوادث  یا  و  هوایی  حمالت  هرگونه  بــروز  صــورت  در  خــود 
مانند زلزله امکان منفجرشدن را دارند. بنابراین می تواند صدمات 
که در  کنند  جبران ناپذیری به بافت و محدوده پیرامونی خود وارد 
بافت های  و  از محالت  فاصله مناسب  و  رعایت حریم  این صورت 
بافت های  آسیب پذیری  ارزیابی  می یابد.  ضرورت  کاماًل  مسکونی 
که  است  آن  از  کی  حا شاخص  این  مبنای  بر  اردبیل  شهر  فرسوده 
از  کم، 9.49 درصد  آسیب پذیری  دارای  از قطعات  87.46 درصد 
قطعات دارای آسیب پذیری متوسط و تنها 3.04 درصد از قطعات 
محدوده  کــل  ترتیب  بدین  بــرخــوردارنــد.  بــاالیــی  آسیب پذیری  از 

آسیب پذیری اندکی نسبت به این شاخص دارد )تصویر شماره 9(.
گاز  فشار  تقلیل  ایستگاه های  حریم  شاخص  اســاس  بر  ارزیابی 

 )T.B.S(
ایستگاه هایی  خانگی  مصارف  برای  گاز  فشار  تقلیل  به منظور 
که الزم است حریم و فاصله مناسبی  کنده شده اند  در سطح شهر پرا
گاز  از نواحی مسکونی داشته باشند. این ایستگاه های تقلیل فشار 
گاز 250 پوند بر اینچ مربع را به 60 پوند بر اینچ  که فشار   )T.B.S(

مربع تبدیل می کنند، در محدوده قرارگیری بافت های فرسوده شهر 
که در تصویر شماره 10 موقعیت  کنده شده اند  اردبیل در 7 نقطه پرا
که به صورت  کی از آن است  هر یک از آنها مشخص است. نتایج حا
از  فرسوده  بافت  محدوده  در  واقــع  قطعات  از  درصــد   99.17 کلی 
کمتر  و  بــوده  برخوردار  شاخص  این  به  نسبت  کمی  آسیب پذیری 
از یک درصد از قطعات دارای آسیب پذیری متوسط و زیاد هستند 

کز آتش نشانی در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل جدول6: نحوه دسترسی به مرا

آسیبپذیریدرصدمساحت m2تعدادمیزاندسترسی

کم46931232256.9816.02کمتر از 750 متر

متوسط1500206734018264.7152.25-750 متر

زیاد122462440514.1931.73باالتر از 1500 متر

-376127691035.89100مجموع

کز بیمارستانی در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل جدول7: نحوه دسترسی به مرا

آسیبپذیریدرصدمساحت m2تعدادمیزاندسترسی

کم49151298302.0416.88کمتر از 500 متر

متوسط1000107012401193.9631.22-500 متر

زیاد219963991539.8851.90باالتر از 1000 متر

-376127691035.89100مجموع
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که بافت های فرسوده شهر،  که این مهم نمایانگر این مطلب است 

حریم و فاصله مناسبی نسبت به پست های T.B.S شهری دارند.
کم جمعیتی ارزیابی بر اساس شاخص ترا

تشدیدکننده  و  منفی  عــامــل  یــک  بــه عــنــوان  جمعیتی  کــم  تــرا
این  بروز بحران محسوب می شود و هر چقدر  تلفات در مواقع  آمار 
افزایش  بافت  آسیب پذیری  و  تهدید پذیری  یابد،  افزایش  شاخص 
از  اردبیل  شهر  فرسوده  بافت های  آسیب پذیری  بررسی  می یابد. 
که 39.73 درصد از قطعات واقع  منظر این شاخص نشان می دهد 

می دهند  تشکیل  زیــاد  آسیب پذیری  با  قطعاتی  را  بافت ها  این  در 

کم جمعیتی باالست.  ترا که در این بافت ها  که نمایانگر این است 
همچون  محالتی  شهر  در  نواحی  این   11 شماره   تصویر  با  مطابق 
هاشم آباد،  گل مغان،  سلمان آباد،  اسالم آباد،  فرسوده  بافت های 
همچنین  می گیرد.  بر  در  را  ابوطالب  و  جوادیه  عباسیه،  ججین، 
22.6 درصد از قطعات هم دارای آسیب پذیری متوسط و در نهایت 
که  هستند  کمی  آسیب پذیری  دارای  قطعات  از  درصــد   37.67
نیار،  مانند  آن  تاریخی  فرسوده  بافت  و  شهر  مرکزی  مناطق  شامل 

جدول 8: حرایم جایگاه های سوخت در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل

آسیبپذیریدرصدمساحت m2تعدادحریمجایگاههایسوخت

کم32866234086.3287.46بیشتر از 300 متر

متوسط30036896726766.349.49-150 متر

زیاد1057730183.223.04کمتر از 150 متر

-376127691035.89100مجموع

گاز شهری در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل  T.B.S جدول 9: حریم پست های

T.B.S تعدادحریم پست هایm2 آسیبپذیریدرصدمساحت

کم374357627529.5899.17بیشتر از 100 متر

متوسط10014937537.130.49-50 متر

زیاد2825969.180.34کمتر از 50 متر

-376127691035.89100مجموع

 پذیری بر مبنای دسترسی به مراکز درمانی: آسیب7نشانی     تصویر سی به مراکز آتشپذیری بر مبنای دسترآسیب: 8 تصویر

 T.B.Sحریم شاخص پذیری بر مبنای : آسیب11 تصویر های سوختپذیری بر مبنای حریم جایگاه: آسیب3 تصویر   

کز درمانی کز آتش نشانی                           تصویر 8: آسیب پذیری بر مبنای دسترسی به مرا تصویر 7: آسیب پذیری بر مبنای دسترسی به مرا
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کلی  کلخوران و مالباشی است. مطابق با جدول شماره  10 به صورت 
کم جمعیتی از  بافت های فرسوده شهر اردبیل نسبت به شاخص ترا

آسیب پذیری به نسبت باالیی برخوردار هستند.
ارزیابی بر اساس شاخص فاصله اسکان موقت

در  واقــع  قطعات  از  یک  هر  آسیب پذیری   12 شماره  تصویر  در 
محدوده های بافت فرسوده بر مبنای دسترسی به فضاهای اسکان 
که مشاهده می شود محله  موقت نمایش داده شده است. همانطور 
بدین  و  نبوده  بــرخــوردار  شاخص  این  به  مناسب  دسترسی  از  نیار 
از  بخش هایی  همچنین  دارد.  باالیی  بسیار  آسیب پذیری  ترتیب 

گل مغان، مالیوسف و محدوده اطراف میدان مادر همچون  محله 
محله عباسیه دارای آسیب پذیری باالیی نسبت به شاخص فاصله 
 11 شماره  جــدول  طبق  کلی  بــه صــورت  هستند.  موقت  اسکان  از 
دارای  فرسوده  بافت  محدوده  در  واقــع  قطعات  از  درصــد   20.76
کم و در  آسیب پذیری زیاد، 47.34 درصد از قطعات آسیب پذیری 
نهایت 31.90 درصد از آسیب پذیری متوسطی برخوردارند. بنابراین 
از دسترسی  اردبیل  بافت های فرسوده واقع در شهر  کلی  به صورت 

نسبتًا مناسبی نسبت به فضاهای اسکان موقت برخوردار هستند.
   

کم جمعیتی در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل جدول10: میزان ترا

کمجمعیتی آسیبپذیریدرصدمساحت m2تعداد)بلوک(ترا

کم4392944424.9337.67کمتر از 100 نفر در هکتار

متوسط2002481766153.3422.6-100 نفر در هکتار

زیاد6773105144.6139.73باالتر از 200 نفر در هکتار

-376127815722.89100مجموع

 پذیری بر مبنای دسترسی به مراکز درمانی: آسیب7نشانی     تصویر سی به مراکز آتشپذیری بر مبنای دسترآسیب: 8 تصویر

تصویر 10: آسیب پذیری بر مبنای شاخص حریم T.B.S   تصویر 9: آسیب پذیری بر مبنای حریم جایگاه های سوخت T.B.Sحریم شاخص پذیری بر مبنای : آسیب11 تصویر های سوختپذیری بر مبنای حریم جایگاه: آسیب3 تصویر   

جدول11: میزان دسترسی به فضاهای اسکان موقت در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل

آسیبپذیریدرصدمساحت m2تعدادمیزاندسترسی

کم167923641141.0647.34کمتر از 250 متر

متوسط500126612453121.0731.90-250 متر

زیاد81591596773.7620.76بیشتر از 500 متر

-376127691035.89100مجموع
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آسیب پذیری  نهایی  نقشه  تهیه  و  معیارها  وزن دهــی 
بافت های فرسوده شهر اردبیل

اساس  بر  محدوده  آسیب پذیری  میزان  قبلی  بخش های  در 
گرفت. در  شاخص های 10گانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 
بافت های  آسیب پذیری  نهایی  نقشه  تولید  به منظور  بخش  این 
مراتبی،  سلسله  تحلیل  ساختار  یک  در  ابتدا  اردبیل  شهر  فرسوده 
معیارها و شاخص ها دو به دو مقایسه و وزن دهی می شوند و سپس 
کم، متوسط  زیرمعیارهای مرتبط با شاخص ها یعنی آسیب پذیری 
ارزیابی و وزن دهی  با خود  با شاخص های مرتبط  ارتباط  زیاد در  و 
شده  استفاده   Expert Choice نرم افزار  از  منظور  بدین  که  شدند 

است. پس از تشکیل مدل ارزیابی آسیب پذیری در ارتباط با مسئله 
برای  استفاده  مــورد  شاخص های  و  معیارهای  که  شد  مشخص 
ارزیابی از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و ترتیب اهمیت معیارها 
رده  در   0.442 امتیاز  با  شهری  بافت  ابتدا  که  است  صورت  بدین 
نخست و سپس شبکه دسترسی و جمعیت در معرض خطر با 0.211 
امتیاز  با 0.105  کز امدادرسانی  مشترکًا در رده دوم، دسترسی به مرا
امتیاز   0.031 با  خطرآفرین  کز  مرا حریم  نهایت  در  و  بعدی  رده  در 
بقیه معیارهاست. ضریب سازگاری  به  کمتر نسبت  اهمیتی  دارای 
را  معیارها  به  وزن دهــی  اعتبارسنجی  که  بوده   0.05 آمده  به دست 

نشان می دهد. 

کم جمعیتی                                   تصویر12: آسیب پذیری بر مبنای شاخص فاصله از اسکان موقت            تصویر11: آسیب پذیری بر مبنای شاخص ترا
  موقت اسکان از فاصله شاخصپذیری بر مبنای : آسیب12بر مبنای شاخص تراکم جمعیتی       تصویر پذیری: آسیب11تصویر   

 

 های فرسوده شهر اردبیلپذیری بافتدهی معیارها و تهیه نقشه نهایی آسیبوزن

گانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این 11های شاخص بر اساسپذیری محدوده های قبلی میزان آسیبدر بخش
یارها ابتدا در یک ساختار تحلیل سلسله مراتبی، مع های فرسوده شهر اردبیلذیری بافتپتولید نقشه نهایی آسیب منظوربهبخش 

یری کم، متوسط و پذها یعنی آسیبشوند و سپس زیرمعیارهای مرتبط با شاخصدهی میها دو به دو مقایسه و وزنو شاخص
استفاده  Expert Choice افزارنرمدهی شدند که بدین منظور از ارزیابی و وزن های مرتبط با خودارتباط با شاخصزیاد در 

اده های مورد استفپذیری در ارتباط با مسئله مشخص شد که معیارهای و شاخصشده است. پس از تشکیل مدل ارزیابی آسیب
 1.442که ابتدا بافت شهری با امتیاز  استیکسانی برخوردار نیستند و ترتیب اهمیت معیارها بدین صورت  برای ارزیابی از اهمیت

مشترکاً در رده دوم، دسترسی به مراکز امدادرسانی  1.211ر با در رده نخست و سپس شبکه دسترسی و جمعیت در معرض خط
. ستهمیتی کمتر نسبت به بقیه معیارهاامتیاز دارای ا 1.131با  رینخطرآفامتیاز در رده بعدی و در نهایت حریم مراکز  1.115با 

 دهد. را نشان می دهی به معیارهااعتبارسنجی وزن بوده که 1.15 دست آمدهبهضریب سازگاری 

 

 

 

 

 

جدول 12: نسبت اهمیت معیارهای مورد بررسی بر حسب روش تحلیل سلسله مراتبی

قابلیت دسترسی به شبکه های دسترسیترکیب بافت شهری
کز امدادرسانی کز خطرآفرینمرا جمعیت در معرض حریم مرا

خطر

13393ترکیب بافت شهری

1371*شبکه های دسترسی

قابلیت دسترسی به 
کز امدادرسانی 151/3**مرا

کز خطرآفرین 11/7***حریم مرا

جمعیت در معرض 
1****خطر
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از طریق همپوشانی پهنه های به دست آمده با قطعات و اعمال 
در  آسیب پذیری  نهایت  در  شاخص ها  آمــده  به دست  نهایی  وزن 
کم، متوسط و زیاد تعیین شد. پس از انجام محاسبات  سه سطح 
آسیب پذیری  دارای  قطعات  از  درصــد   47.83 که  شد  مشخص 
در  و  متوسط  آسیب پذیری  دارای  قطعات  از  درصــد   33.71 زیــاد، 
کمی برخوردارند.  آخر 18.46 درصد از قطعات هم از آسیب پذیری 
نظر شاخص های  از  مورد بحث  که محدوده  نشان می دهد  نتایج 
که می تواند سبب  مختلف شهری دچار آسیب پذیری زیادی است 
ع بحران  کارآمدی عملکردی و بروز مشکالت عدیده در زمان وقو نا

شود.

نتیجه گیری

کلی سنجش میزان آسیب پذیری بافت  این پژوهش با هدف 
فرسوده شهر اردبیل از منظر پدافند غیرعامل صورت پذیرفته است. 
جغرافیایی  اطالعات  سیستم  و   AHP مدل  تلفیق  از  راستا  این  در 
)GIS( به منظور تهیه نقشه نهایی آسیب پذیری بافت های فرسوده 
کی از آن است که توزیع مناطق  بهره گرفته شده است. نتایج کلی حا
با آسیب پذیری باال در تمامی سطوح و محالت فرسوده شهر اردبیل 
دیده می شود که این میزان 47.83 درصد از مناطق را در برمی گیرد. 
همچنین 33.71 درصد از سطوح بافت فرسوده دارای آسیب پذیری 
کمی برخوردارند.  متوسط و در نهایت 18.46 درصد از آسیب پذیری 
آسیب پذیری  فرسوده  بافت  سطوح  از  درصد   81.54 ترتیب  بدین 

که این امر نشان دهنده وضعیت نامناسب این  متوسط به باال دارند 
ع حادثه طبیعی  ع هر نو آنها در صورت وقو بافت ها و عدم آمادگی 
فرسوده  نواحی  که  داشــت  اذعــان  می توان  اســت.  انسان ساخت  و 
محالت  و  بافت ها  سایر  به  نسبت  اردبیل  شهر  تاریخی  و  مرکزی 
برخوردار  کمتری  آسیب پذیری  و  مناسب تر  شرایط  از  شهر  فرسوده 
گفت مسائل  ارزیابی های صورت گرفته می توان  به  توجه  با  است. 
اصلی موجود در بافت فرسوده مصوب شهر اردبیل شامل موارد ذیل 

می شود:
از سلسله مراتب دسترسی و -  تبعیت  پایین معابر، عدم  عرض 

و  آسیب پذیری  افزایش  نتیجه  در  و  آنها  بودن  خم  و  پیچ  پر 
ع بحران؛ کاهش امکان خدمات رسانی در زمان وقو

سبب -  به  آتش نشانی  کز  مرا به  بافت ها  نامناسب  دسترسی 
نواحی  جز  به  که  شهر  سطح  در  آنها  نامناسب  توزیع  و  کمبود 
فرسوده  محالت  بقیه  شهر  تاریخی  فرسوده  بافت  و  مرکزی 

کز هستند؛ فاقد دسترسی مناسب به این مرا
که -  بیمارستانی  و  درمانی  کز  مرا به  نامناسب  بسیار  دسترسی 

کز در سطح شهر و توزیع عمده آنها در  کمبود این مرا ناشی از 
تلفات  میزان  ترتیب  بدین  است.  شهر  غربی  جنوب  قسمت 

ع حادثه افزایش می یابد؛ جانی به هنگام وقو
کم جمعیتی باال در بافت های فرسوده میانی شهر؛-  ترا
در -  به ویژه  موقت  اسکان  و  امن  فضاهای  به  اندک  دسترسی 

نیار،  بافت های غیررسمی و روستا– شهری همچون محالت 
کلخوران. گل مغان و 

کاهش آسیب پذیری  بدین ترتیب می توان به منظور تعدیل و 
و  طبیعی  مخاطرات  مقابل  در  اردبــیــل  شهر  فــرســوده  بافت های 

کرد: انسان ساخت راهکارهایی به  ترتیب زیر ارائه 
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده؛- 
توسعه فضاهای امن موجود در سطح محالت؛- 
افزایش فضاهای باز در سطح محالت فرسوده؛- 
کز -  کاربری های امدادرسان همچون مرا توسعه و توزیع مناسب 

بیمارستانی و ایستگاه های آتش نشانی؛
بهسازی و تعریض معابر؛- 
نظارت بر ساخت وساز در سطح محالت فرسوده؛- 
کم جمعیتی به شکل مطلوب؛-  نظارت بر افزایش ترا
کز -  مرا از  مسکونی  نــواحــی  مناسب  فاصله  و  حــریــم  رعــایــت 

 T.B.S ایستگاه های  همچون  انفجار  قابلیت  با  خطرآفرین 
گاز شهری و ایستگاه های سوخت رسانی.

پی نوشت

1. Geographic Information Systems (GIS)

2.Analytic Hirerchical Process (AHP)

3.CI

4. Vulnerability

 : نسبت اهمیت معیارهای مورد بررسی بر حسب روش تحلیل سلسله مراتبی12جدول 

ترکیب بافت  
 شهری

های شبکه
 دسترسی

قابلیت دسترسی به 
 امدادرسانیمراکز 

حریم مراکز 
 خطرآفرین

جمعیت در معرض 
 خطر

 3 3 3 3 1 ترکیب بافت شهری

 1 8 3 1 * های دسترسیشبکه

قابلیت دسترسی به 
 3/1 5 1 * * امدادرسانیمراکز 

حریم مراکز 
 8/1 1 * * * خطرآفرین

جمعیت در معرض 
 1 * * * * خطر

 

در سه  پذیریدر نهایت آسیب هاشاخص دست آمدهبهمال وزن نهایی با قطعات و اع دست آمدهبههای پهنه از طریق همپوشانی
پذیری زیاد، درصد از قطعات دارای آسیب 48.73که  شدپس از انجام محاسبات مشخص  سطح کم، متوسط و زیاد تعیین شد.

برخوردارند.  کمیپذیری از آسیب درصد از قطعات هم 17.41و در آخر پذیری متوسط درصد از قطعات دارای آسیب 33.81
تواند سبب پذیری زیادی است که میدچار آسیب های مختلف شهریبحث از نظر شاخص دهد که محدوده موردنتایج نشان می

 ناکارآمدی عملکردی و بروز مشکالت عدیده در زمان وقوع بحران شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر13: نقشه نهایی آسیب پذیری محدوده بافت فرسوده شهر  یری محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل بر حسب قطعاتپذ: نقشه نهایی آسیب13تصویر
اردبیل بر حسب قطعات
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