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 پـذیری بافـت فرسـوده بندر ماهشهر از دیدگاه پدافند غیرعامل سنجش میزان آسـیب
 

 کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا ، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ماهشهر، ایران.  سعید : مینا بنی

 گروه جغرافیا ، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ماهشهر، ایران.  استادیارمریم ایالنلو*: 

 393393//3تاریخ پذیرش:     31119/3931تاریخ  دریافت:

 چکیده

... دلیل حضور انسان نیازمند امنیـت و ایمنـی در همـه ابعـاد کالبـدی، اجتمـاعی، اقتصادی، فرهنگـی و  شهر زیستگاه متراکم انسانی است که به     

. مقاله فازی است مراتبی  پذیری بافت فرسوده بندر ماهشهر از دیدگاه پدافند غیرعامل با استفاده از روش سلسله است. هدف از این پژوهش بررسی آسیب

و پذیر شهر در برابر تهاجمات نظامـی  منظور شناسایی عناصر آسیب تحلیلی است. بر این اساس به-حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی

سازمان مهم در این زمینه )اسـتـانـداری،  7نفر از خبرگان امور شهری از میان کارکنان  /0مخاطرات از روش دلفی استفاده شد. خبرگان این پژوهش 

معـیـار  31شاخص و  6احمر، نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، اداره برق و گاز و آب شهرستان( بودند و بر اساس نظر خبرگان در نهایت  شـهـرداری، هالل

 Arc/Mapهای مورد نظر در محـیـ   ها و شاخص های داده پذیری منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند. در مرحله بعد الیه برای سنجش میزان آسیب

پهنه خطر زیاد، متوس  و کم تهیه شد. با  1پذیری منطقه در  بندی آسیب مراتبی فازی نقشه پهنه تهیه شد و در نهایت با استفاده از روش سلسله 2/10

شـود  پذیری باال در تمام مناطق دیده مـی شود که توزیع مناطق با آسیب پـذیری بافـت فرسـوده بندر ماهشهر مشاهده می توجه به نقشه نهایی آسـیب

پــذیری متوس  و بقیـه مسـاحت  درصــد از منــاطق دارای آســیب 5./1درصد از مساحت مناطق را دربـرگرفتـه اســت.  13.7که این میزان حدود 

هـای  هـای دارای فضـــای بــاز، سـاخـتـمـان پذیری کم به خود اختصـاص داده کـه ایـن فضـاها بیشـتر مكـان منـاطق را فضـاهای دارای آسیب

نـابـرایـن گیرنـد. بـ پذیری باال قرار مـی های مناطق در ردیف آسیب هایی با تعداد طبقات پایین هستند؛ اما بیشتر ساختمان شده و ساختمان احداث تازه

پذیری امری ضروری به نظر  ریزی دقیق برای کاهش عوامل دخیل در آسیبپذیری بافت فرسوده برنامه منظور کاهش آسیب جهت انجام اقدامات الزم به

 رسد.می
 

 مراتبی فازی، بندر ماهشهر  پذیری، روش سلسله بافت فرسوده، آسیبکلمات کلیدی: 

Assessment of Adaptive Weapon Ductility of Mahshahr Port from the Passive    
Defense Perspective  

  
Mina Bani Saeeid1 , Maraym Ilanloo*2  
Abstract: 
The city is a dense human habitat that requires security and security in all physical, social, economic, cultural and other 
aspects due to human presence. The purpose of this study was to investigate the vulnerability of the degraded texture of 
the Port of Mahshahr from the standpoint of passive defense using hierarchical fuzzy method. The present paper is applied 
in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical method. Accordingly, Delphi method was used to identify     
vulnerable elements of the city against military invasions and hazards. The experts of this study were 20 experts of urban 
affairs from the personnel of 7 important organizations in this field (governor's office, municipality, Red Crescent, law 
enforcement, Basij and IRGC, and according to experts' opinion, finally 6 indicators and 15 Criteria were selected to 
measure the vulnerability of the study area. In the next step, data layers and indices were prepared in Arc / Map 2/10   
environment and finally, using the fuzzy hierarchy method, the vulnerability zoning map was prepared in three high,   
medium, and low risk zones. The widespread Mahshahr Port is observed to have high vulnerability distribution in all   
areas, accounting for about 2.27% of the total area. Eighty-five percent of the areas with moderate vulnerability and the 
rest of the area with low vulnerability were allocated to these areas with more open spaces but more open spaces and new 
buildings. You get it. Therefore, careful planning to reduce the factors involved in vulnerability is necessary to take the 
necessary measures to reduce the vulnerability of worn tissue. 

Key words: Worn Texture, Vulnerability, Fuzzy Hierarchical Method, Mahshahr Port  
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 مقدمه

کنند.  اکثریت جمعیت جهان امروزه در شهرها زندگی می     

درصد  15به  /311درصد در سال  1/درصد ساکنان شهری از 

 /0/1شود تا سال  بینی می افزایش یافته و پیش 0/31در سال 

رود جمعیت توس   رو انتظار می درصد رشد یابد. از این 67به 

مناطق شهری جذب شود و بیشتر این رشد در شهرهایی با 

یافته رخ خواهد داد. چرا که در کشورهای در  توسعه مناطق کمتر

حال توسعه سرعت رشد سریع شهری از حد معمول فراتر رفته 

 [. 3است]

پذیری شهرها از مخاطرات محیطی در  در این میان آسیب     

کشورهای دارای محی  طبیعی پرمخاطره به چالشی مهـم در 

ریزی  برابر علوم شهرشناسی، مدیریت، علوم مهندسی و برنامه

[. بافت فرسوده شهرها به علت قدمت 0شهری تبدیل شده است]

پذیر در  ای آسیب بنا، فرسودگی بافت، دسترسی نامناسب به عرصه

ساخت در مراکز شهرها  برابر حوادث و سوانح طبیعی و انسان

[. بنابراین ضرورت پـرداختن بـه موضـوع 1تبدیل شده است]

نماید که وابستگی متقابل میـان  امنیـت شهری از آنجا مهم می

 67ناپذیر است. تــاکنون بــیش از   امنیت و توسعه اجتناب

میلیون  5.1هــزار هكتــار بافــت فرسوده و ناکارآمد با جمعیت 

هـزار هكتـار سـكونتگـاه  11شـهر و بـیش از  151نفـر در 

شهر  10هزار نفر در  //5میلیون و  /غیررسمی با جمعیت 

است؛ بنـابراین بـا توجـه بـه وسعت  کشور شناسایی شده 

های فرسوده شهری و  شده، بافت های گفته محدوده

هــای غیررســمی بــه یكــی از مســایل و محورهای  سـكونتگاه

ریـزان شهری تبدیل شده  گذاران و برنـــامه مورد توجه سیاست

ریزی و مدیریت چگونگی کاربرد بهینۀ زمین به  [.  برنامه/است]

ریزی  حال اهداف برنامه  عنوان یكی از مهمترین ابزارها و در عین

  نگری در فرآیند توسعه شهری جایگاهی حیاتی در تحقق مخاطره

راه به کاهش تأثیر و پیشگیری از فجایع مدد  شهری دارد و از این 

 [.   1رساند] می

محله با بافت  36بندی دارای  بندر ماهشهر طبق تقسیم     

هكتار  /11فرسوده است. مساحت بافت فرسوده بندر ماهشهر 

هزار نفر در بافت فرسوده شهر  /6است که جمعیتی بالغ بر 

های حاضر در این بافت وجود  کنند. از جمله دغدغه زندگی می

اراضی خالی واقع در جنوب محله است که جمعیت قابل توجهی 

های  را در خود جای خواهد داد. درصد باالیی از ساختمان

محدوده مورد مطالعه از مصالح با کیفیت پایین و نامقاوم ساخته 

  اند و فاقد سیستم فاضالب مرکزی هستند. عرض بسیارکم شده

های داخلی و فقدان پارکینگ مستقل از معابر  معابر در دسترسی

ها و تراکم باالی جمعیت از عوامل مؤثر باال رفتن  بین ساختمان

تعداد آمار تلفات در اثر سانحه هستند. آب شرب بندر ماهشهر از 

دلیل  طریق امور جنوب شرق پس از ارسال به تأسیسات سربندر به

کمبود تجهیزات و نیروی انسانی کافی بدون انجام کامل عملیات 

شود که دارای کدورت  شهر ارسال می 0تصفیه به سمت این 

باالست و عملیات کلرزنی هم انجام نشده است. متأسفانه این آب 

شرب از کیفیت الزم برخوردار نیست و افرادی که دارای بضاعت 

کنند. اما  مالی مناسب هستند، از دستگاه تصفیه آب استفاده می

دلیل مشكالت اقتصادی عمده از آب  عمده ساکنان این محالت به

کنند.  از مشكالت دیگر این محالت تأمین آب و  خام استفاده می

برق در هنگام وقوع بحران است که متأسفانه در این زمینه 

ریزی صورت نگرفته است؛ هر چند بیشتر مردم دارای  برنامه

 مخازن و تانكرهای ذخیره آب در منازل هستند. 

های فرسوده شهری فاقد  اغلب واحدهای ساختمانی در بافت     

ای و محاسبات فنی برای مقاومت در برابر سوانح  سیستم سازه

طبیعی هستند و واحدهای فرسوده مزبور به لحاظ زیبایی بصری 

گر زیبایی  وجو های متعدد بوده و روح جست دچار ناهنجاری

کند و  های امروزی سیراب نمی شهروندان را متناسب با سلیقه

ها از کمبود و ناکافی بودن  شود. این بافت باعث رویگردانی آنها می

برند و  ها و معابر دسترسی به خدمات شهری رنج می سطح شبكه

متر دارند که امنیت این محالت  6اغلب معابر آن عرض کمتر از 

وجه  کنند و از سوی دیگر به هیچ شدت با آسیب مواجه می را به

هایی از بافت  متناسب با زندگی شهری امروز نیستند. بعضاً بخش

دلیل عدم استحكام و خطرآفرین بودن آن از سكنه  فرسوده به

اندک مكان و محل امنی برای بزهكاری  شود و اندک خالی می

های فرسوده  ها در بافت خواهد شد؛ در نتیجه به رشد ناهنجاری

شود. همچنین این محالت از فقدان برخی خدمات  منجر می

برد و  فرهنگی، آموزشی و شهری به لحاظ کمی و کیفی رنج می

 در برخی خدمات هم دچار نقص است. حتی در بیشتر این مناطق 
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خورد. بضاعت مالی ساکنان  فضای سبز مناسب هم به چشم نمی

این محالت هم بسیارکم است؛ بنابراین توان بهسازی و نوسازی 

ساکنان جدید برای   ها را ندارند. به نوعی تنها انگیزه ساختمان

زندگی داشتن سرپناهی است و آنها در این محالت از شهر با 

های فاحش  رغم تفاوت توجه به نازل بودن قیمت مسكن به

 یابند.   فرهنگی اسكان می

اند.  در قسمت جنوبی بندرماهشهر مراکز پتروشیمی واقع شده     

آفرینی فراوانی دارد، اما در واقع  اگرچه صنعت پتروشیمی ثروت

شود و پاسخگوی نیازهای  بخش ناچیز آن در منطقه هزینه می

شهر نیست. عالوه بر این وجود صنایع پتروشیمی در این شهر 

دهد. عالوه بر  احتمال حمله دشمنان را به این منطقه افزایش می

رسانی و  این صنایع پتروشیمی نقشی کلیدی در قطع خدمات

ازکارانداختن کشورها در زمان جنگ و بحران دارند. بنابراین 

ویژه بافت  پذیری بندر ماهشهر به وجود همین صنایع آسیب

 دهد. فرسوده آنرا افزایش می

گیری از  بنابراین این پژوهش درصدد آن است تا بـا بهره     

ریزی شهری و استفاده از  ای پدافند غیرعامل و برنامه مبانی نظریه

پذیر در بافت  مراتبی فازی بـه شناسایی نقاط آسیب روش سلسله

فرسوده بندر ماهشهر بـر اسـاس اصـول و معیارهای پدافند 

 غیرعامل بپردازد.

 

 پیشینۀ نظری 

رود  بافت فرسوده کل یا بخشی از فضـای شـهری به شمار می     

که نظام زیستی آن هم از حیث ساخت و هم از حیث کارکرد 

اجـزای حیـاتی خـود دچـار اخـتالل و ناکارآمدی شده است. 

هــای  ها دچـار کـاهش و یـا اخـتالل درکیفیت گونه بافت این

 انــد. کالبــدی و کــارکردی خــود شده

فرسـودگی یكـی از مهمترین مسائل مربوط بـه فضـای      

قـوارگی و  سازمانی، عـدم تعـادل، بـی شـهری اسـت کـه باعث بی

شود. فرسـودگی عـاملی اسـت کـه بـه  عـدم تناسب آن می

شود. این  زدودن خاطرات جمعی و افول حیات شهری منجر می

عامل با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و بیش تند باعث حرکت به 

[. فرسـودگی شـهری دارای 6شود] سوی نقطۀ پایانی اثـر می

معنای مرکبـی از جمله متروکـی زودرس، خرابـی کالبدی، رو به 

زوال گذاشـتن و وجـود کمبودهـایی در فضای شهری است. 

شكل دارد؛ اول شكل ساده و دوم شكل  0طورکلی فرسودگی  به

بایست  پیچیده. بـرای تعیـین اشـكال مختلف فرسودگی می

دسته قابل  0معیارهایی تعیین شوند. این گونه معیارها به 

 اند: تقسیم

 دسته اول:

معیارهای مربوط به کالبد فضای درونی )مثـل عـمـربـنـا،  •

 مصالح و...(.

کننده از  معیارهای مربوط بـه جمعیـت سـاکن یـا اسـتفاده •

  فضـای درونـی و رابطـه بـین جمعیـت و کـالـبـد )تـراکـم

 ها، تراکم مراکز تجاری و...( جمعیت، تراکم ساختمان

 دسته دوم:

دسـتـه  0معیارهای مربوط به فضای بیرونی که خـود بـه  •

 شود. معیار تقسیم می

 معیارهای مربوط به کالبد فضای بیرونـی )کیفیـت معابر( •

کننده از فضـای  معیارهای مربـوط بـه جمعیـت اسـتفاده •

بیرونـی و در رابطـه بـین کالبـد و جمعیـت )دسترســی و 

 .]7[کـافی بـودن فضـاها و ... 

 

 پیشینۀ عملی  

در این زمینه مطالعاتی زیادی در سطح جهان و ایران صورت      

ای  ای نقش حرفه ( در مقاله0/36گرفته است. ویت و همكارانش)

هایی که به چرخه مدیریت  وساز را بر اساس ادبیات نقشه ساخت

گیرد تا چهارچوبی برای تعیین  حوادث ارتباط دارد، به کار می

کار گرفته شود،  تواند در مدیریت ریسک به صنعت ساخت که می

رسد که این صنعت نقش  را طراحی کند. به این نتیجه می

کند؛ به نحوی که هر  ها ایفا می محوری را از حیث ایمن بوده سازه

. ]5[یابد تر باشد، آثار مخرب حوادث کاهش می چه سازه ایمن

( به بررسی نقش مشارکت در مدیریت 0/35هن و همكارانش)

پردازد. در این مقاله به بررسی تطبیقی مدیریت  ریسک سیل می

پردازد و به این نتیجه  ریسک در بریتانیا، هلند و ایتالیا می

ای در افزایش  رسد که تعامل شهروندان و دولت نقش عمده می

مشارکت دارد. نهادهای مختلف از طریق افزایش نقش و نفوذ 

 . ]1[توانند در این زمینه مؤثر باشند خود در میان مردم می
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به ارزیابی ایمنی فضاهای   (3111فضلی و همكاران) رحمانی     

-هایی پدافند غیرعامل در روستا شهری با تأکید بر شاخص-روستا

دهند که با وجود  ها نشان می اند. یافته شهر اشترینان پرداخته

شهر اشترینان از نظر معیارهای –بستر طبیعی مناسب، روستا 

نقطه  1پدافند غیرعامل در شرای  مناسبی قرار ندارد. در بین 

های فرهنگی و مشارکت در  قوت عامل هنجارهای مذهبی، خصلت

شود. در بین  ترین عامل شناخته می حفظ تمامیت اراضی بااهمیت

های  ترین آنها از نظر ساکنان وجود کاربری عامل ضعف بااهمیت 1

ترین نقطه  اهمیت شهر است. بی–مزاحم و ناسازگار در سطح روستا

های ارتباطی نامناسب در مناطق بافت فرسوده  ضعف هم شبكه

ریزی برای  یاد شده است. مهمترین فرصت امكان برنامه

های  ی کارگیری فنون استتار، اختفا، پوشش و فریب در کاربر به

یابی  تهدید مهمترین آن عدم مكان 7استراتژیک است. در بین 

های اصلی انتقال نیروی برق، گاز، خطوط  صحیح و اصولی ایستگاه

به ارزیابی   (3116[. یزدانی و سیدین)/3تلفن و... بوده است]

های شهر اردبیل از منظر پدافند  پذیری مكانی زیرساخت آسیب

های الگوهای  آمده از بررسی دست اند. نتایج به غیرعامل پرداخته

نشان  SWOTپذیری و مدل  بندی آسیب پراکنش فضایی، پهنه

های شهر اردبیل از نوع  دهد که توزیع فضایی زیرساخت می

درصد از کل  37ای است که این الگوی استقرار با مجموع  خوشه

پذیری  های اراضی شهر جزو مناطق با آسیب مساحت کاربری

بسیارباال بر خالف اصول و مقرارت دفاع غیرعامل بوده و 

[.  33کند] پذیری باالیی را در برابر تهدیدات ایجاد می آسیب

به ارزیابی الزامات پدافند غیرعامل در   (3117پور و همكاران) امان

اند. نتایج  شهر اهواز پرداخته کالن همجواری صنایع، موردشناسی:

 315/3شهر اهواز درمجموع  ای از کالن نشان داد که بخش عمده

سنگین  کاربری از لحاظِ همجواری با صنایع سنگین و نیمه

اند.  پذیر بوده و در شعاع تخریب این صنایع قرار گرفته آسیب

است  7نظر از کاربری مسكونی منطقۀ  ترین منطقه صرف  ناامن

کاربری مهم  31کاربری حساس و  /0کاربری حیاتی،  /3که

عبارتی در شعاع تخریب صنایع موجود قرار  پذیر بوده و به آسیب

 [.1گرفته است]

 شناسی   ها و روش   داده 

منظور  تحلیلــی اســت. بــه-تحقیــق حاضــر از نــوع توصــیفی     

پذیر شـهر در برابـر مخـاطرات طبیعـی و  شناسایی عناصر آسیب

کارگیری ایـن روش  انسانی از روش دلفی استفاده شد. هدف از به

پذیر بافت فرسوده در بندر ماهشهر بـوده  بندی عناصر آسیب طبقه

است. اولین نكته در تشكیل پانل دلفی چگونگی انتخـاب اعـضای 

آن است. بر این اساس، اعضای پانـل دلفـی بـرای ایـن پژوهـش 

دار  های هـدف گیری غیراحتمالی و ترکیبی از روش صورت نمونه به

نفر  /0ای برگزیده شدند. خبرگان این پژوهش یا قضاوتی و زنجیره

از خبرگان امور شهری که دارای سمت مدیریتی و سابـقـه کـاری 

سال و تحصیالت فوق لیسانس و باالتر بـودنـد، از میان  1بیش از 

سازمان مهم در این زمینه )اسـتانداری، شـهــرداری،  7کارکنان 

احمر، نیروی انتظامی، سپاه، اداره برق، گاز و آب شهرسـتان(  هالل

روش دلفی به تولید ایده در زمینه مسئله پژوهـش  انتخاب شدند. 

های خود را دربـاره  اختصاص دارد. در این مرحله اعضای پانل ایده

کنند. پژوهشگر با تحلیـل  عوامل مرتب  با مسئله پژوهش ارائه می

ها، حذف موارد تكراری و کاربرد واژگان یكـسان  و پاالیش این ایده

کنـد.  لیست نهایی عوامل مرتب  با مسئله پژوهش و استخراج می

در این مرحله نظر اعضا درباره عواملی خواسته شود کـه از پیـش 

اند. اعضای پانل مـیزان اهمیـت عوامـل را تعییـن یـا  تعیین شده

کنند. براین اسـاس، تعـداد  تعدادی از مهمترین آنها را انتخاب می

یابد که کار با آنها قابل انجام باشد. در  عوامل به میزانی کاهش می

حقیقت این مرحله برای کاهش تعداد عوامل به تعداد قابل قبـول 

شود. سپس به بازنگری در میزان اهمیـت  برای ادامه کار انجام می

عوامل بر اساس نتایج پیشین تـا تعییـن ترتیـب اهمیـت عوامـل 

اختصاص دارد. در این مرحله هر یک از اعضا در جریان نظر گـروه 

گیرد و مجدداً در میزان یا ترتیب اهمیت عوامـل تجدیـد  قرار می

یابد که میان آنـان  کند. تجدید نظر اعضا تا جایی ادامه می نظر می

کنندگان بـه کمـتر از حـد  اتفاق نظر حاصل شود یا تعداد شرکت

هـا در سـطح شـهر  ترتیب پس از بررسی کاربری الزم برسد. بدین

ــته ــشهر و دس ــدر ماه ــوده بن ــت فرس ــاخص باف های  بندی ش

زیرشاخص یـا معیـار و بـا  31شاخص و  6پذیری در قالب  آسیب

توجه به مبانی نظری، متون تحقیـق و پرسـش از خبرگـان ایـن 

ها به صورت موردی استخراج و با هدف تهیـه بانـک  حوزه کاربری

تـصحیح و  (. سـپس 3بندی شـدند)جدول  های مكانی دسته داده

ها بـا  هر یـک از الیـه ها و تهیۀ نقشۀ فواصل تهیه شد.  تغییر الیه

شـان بـا  توجه به استاندارد مكانی همجـواری و بـه نـسبت فاصله

های حیاتی و حساس از نظر پدافند غیرعامل اثر متفاوتـی  کاربری

 گذارند. پذیری می را بر افزایش یا کاهش آسیب
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هـای حـیـاتـی و  بنابراین برای هر الیه به نسبت کاربری

اصطـالح  حساس از نظر پدافند غیرعامل حریم امنی تعریف و به

های فواصل مكانی آن ترسیم شده است. سپس با استفـاده  نقشه

پذیری  بندی میزان آسیب فازی نقشه پهنهAHPاز روش تحلیل 

 بافت فرسوده منطقه مورد مطالعه تهیه شد. 

AHP گیری چندمعیاره است که مـی  ابزاری برای تصمیم

مراتبی ایجاد کنـد؛ در  تواند مسائل پیچیده را به صورت سلسله

نتیجه ارزیابی همه معیارهای مرتب  با تصمیمی را که باید داده 

ها بر اساس هر معیار با استفـاده  کند. همه گزینه شود، ساده می

شوند و برای هـر  طور جداگانه مقایسه می از مقیاس ترجیحی به

آید. مـقـیـاس  دست می ها به معیار یک فهرست اولویت از گزینه

 AHPاست.  1-3شود، مقیاس  ترجیحی که بیشتر استفاده می

سازد برای مـواردی کـه  گیری را قادر می فازی تحلیلگر تصمیم

تـری  ها در آن وجود دارد، امتیاز واقعـی بسیاری از عدم قطعیت

های دیگر ارائه دهد. مدل تحلیل توسـعـه چـانـگ         برای گزینه

( یكی از آنهاست که بستگی به میزان احتمال هر معیار 3110)  

 دارد.

طور گسترده در انتخاب یک گزینه از بـیـن  بهAHPروش

هـای  ها استفاده شده است، اما در این روش مقایسـه سایر گزینه

زوجی برای هر سطح با توجه به هدف انتخاب بهترین گزینه بـا 

کـارگـیـری  شود؛ بنابراین به تایی انجام می 1استفاده از مقیاس 

AHP (3ساعتی دارای کمبودهایی است؛ مانند اینـكـه روش )

AHP های  گیری اساساً در تصمیمcrisp    استفاده شـده اسـت

دهد  ( مقیاس خیلی نامتعادل قضاوت را مورد بررسی قرار می0) 

های فردی را در نـظـر  های موجود در قضاوت ( عدم اطمینان1) 

بندی این روش تقریباً غیردقـیـق  ( رتبه/گیرد و همچنین ) نمی

گـیـران  های ذهنی، انتخاب و عملكرد تصمیـم ( قضاوت1است. )

عالوه این موضوع  دارد؛ به AHPتأثیرهای بسیارزیادی در نتایج 

هایی کیفی همیشـه ذهـنـی و  های افراد از شاخص که ارزیابی

بنابراین غیردقیق هستند، موضوعی قابل قبول است. بنـابـرایـن 

AHP هـای  متعارف و کالسیک در دستیابی دقیق نیـازمـنـدی

مـنـظـور  رسـد. بـه نظر مـی گیران ناکافی و ناکارآمد به تصمیم

ها در ترجیحات افـراد بشـر  سازی این نوع از عدم اطمینان مدل

هـای            بـایسـت بـا مـقـایسـه های فـازی مـی نظریه مجموعه

ترکیب شود. این تكنـیـک AHPعنوان توسعه تكنیک  زوجی به

گـیـری  تری از فرآیند تصمیـم گیری ترکیبی درک دقیق تصمیم

 دهد. ارائه می

 پذیری بافت فرسوده بندر ماهشهر )ترسیم: نگارندگان( مراتبی ارزیابی آسیب : درخت سلسله1شکل 
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 معیار شاخص
 پذیری میزان آسیب

 مأخذ
 زیاد متوسط کم

 کالبدی

 ]N < 100 200 < N >100  200N > ]30 تراکم جمعیت

 پیوسته و منظم بافت شهر
  

 ناپیوسته ونامنظم
  

 ]30[  پیوسته و نامنظم

شده  نسبت سطح ساخته

 با کل)درصد(
A < 30 30 < A < 60 60 < A < 100  ]31[ 

همجواری با 

های  کاربری

 رسان آسیب

 متر /1کمتر از  متر /1-//3  متر //3بیش از  مراکز صنعتی

 متر //3کمتر از  متر /1-//3 متر //3بیش از  های برق پست ]/3[

 متر 71کمتر از  متر  71-/31 متر /31بیش از  های سوخت جایگاه

های  ویژگی

 ابنیه

 ]31[ متر //0کمتر از  متر 0/3-//1 متر //1بیش از  مساحت قطعات

 ها تراکم ساختمان
ساختمان در  /-71

 هكتار 6
 هكتار 71تا  /31

ساختمان  //1-/31

 هكتار 6در 
]36[ 

 ]37[ سال /1بیشتر از  سال/3-/1 سال /3کمتر از  قدمت ابنیه

 شبكه معابر
 ]35[ متر /کمتر از  متر /-6 متر 6بیش از  عرض معابر

 ]31[ 1./کمتر از   1./-0 0بیش از  درجه محصوریت

مراکز 

 پشتیبانی

  دسترسی به ایستگاه

 نشانی آتش
 متر //31بیش از  متر /71-//31 متر /71کمتر از 

]0/[ 
دسترسی به مراکز 

 احمر درمانی و هالل
 متر //1بیش از  متر /01-//1 متر /01کمتر از 

دسترسی به مراکز 

 آموزشی
 ]37[ متر //1بیش از  متر  //1-//1 متر //1کمتر از 

 مراکز ثقل مراکز ثقل

پارک شهرداری، 

پارکینگ شهرداری، 

فرهنگسرای بوعلی 

سینا، حسینیه 

 اهلل( ولیعصر)عج

ساختمان فرمانداری، 

اداره مالیات و دارایی، 

ورزشگاه، ترمینال 

شهرداری، اداره پست، 

کارگاه تهویه حیاتی، 

 کارگاه نجاری

بیمارستان حاجیه 

معرفی، دانشگاه سما، 

ماهشهر،  33کالنتری 

درمانگاه خیریه، بازار 

ماهشهر، درمانگاه 

فرهنگیان، بازار 

خودرو، جایگاه 

 سوخت

]0/[ 

 پذیری رسان با میزان آسیب های آسیب : رابطه میزان فاصله از کاربری1جدول 

 قلمرو پژوهش

بندر ماهشَهر شهری است که در جنوب استان خـوزسـتـان 

دقیقـه و عـرض  31درجه و  1/کشور ایران با طول جغرافیایی 

است. شهر مـاهشـهـر  دقیقه واقع شده  11درجه و  /1جغرافیایی 

مرکز شهرستان بندر ماهشهر است. ارتفاع این شهر از سطح دریـا 

بخش است؛ ماهشـهـر  0متر است. ماهشهر کنونی شامل  1حدود 

قدیم و دیگری موسوم به ناحیه صنعتی. بنـدر مـاهشـهـر دارای 

ترین شهرستـان  هكتار است که بعد از اهواز وسیع 0731مساحت 

 خوزستان است.  

 

آوران، کـارون، اللـه،  خوزستان، رجال، تندگویان، غدیر، فـن

زرشیمی است که بندر ماهشهر  بافت و نوید آوران، شیمی مارون، ره

اند. )سـایت  را به مهمترین پایگاه پتروشیمی در ایران تبدیل کرده

 (.3116دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر، 



 علمی و پژوهشی

7         

 ویژه نامه پدافند
 پاییز و زمستان

 ١٠٤١  

 دوفصلنامه

 

 

 
ب

ـی
س

ن آ
زا

می
ش 

ج
سن

 
ت 

فـ
 با

ی
یر

ـذ
پ

 /.
ز..

ر ا
شه

اه
ر م

ند
ه ب

ود
سـ

فر
لو

الن
 ای

یم
مر

  

 ها یافته

های بافت فـرسـوده بـنـدر  مرحله اول: شناخت ویژگی

 ماهشهر

محـلـه  6/بندی دارای  بندر ماهشهر طبق جدیدترین تقسیم     

و قسمـتـی  03، /3، 31، 35، 37، 36، 31، /3است که محالت 

و خیابان امام، خیابان سعیدی، طـالـقـانـی، خـور،  30از محله 

شریفی و کاذیابی کوی سعیدی جزو بافت فرسـوده مـحـسـوب 

 (. مجموع مساحت بافت فرسوده بندر ماهشهر0شوند)شكل  می

 

هزار نـفـر در بـافـت  /6هكتار است و جمعیتی بالغ بر  /11 

کنند. در ذیل تصاویری از منطقـه آورده  فرسوده شهر زندگی می

های محدوده از مصالـح بـا  شده است. درصد باالیی از ساختمان

این محدوده فاقد سیستم  اند . کیفیت پایین و نامقاوم ساخته شده

گردآوری فاضالب مرکزی است و خطوط انتقال آب و مخـابـرات 

 (. /و  1به صورت زیر سطحی است)اشكال

 های متراکم )ساختمانی و جمعیتی( شده و در مواقع بحران : ریزدانگی قطعات باعث ایجاد بافت3شکل

 (پذیرند.)نگارندگان بسیار آسیب 

 : قلمرو جغرافیایی بندر ماهشهر )ترسیم: نگارندگان(2شکل 
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 ها های داخلی و فقدان پارکینگ مستقل از معابر بین ساختمان معابر در دسترسی : عرض بسیارکم 4شکل 

 ()منبع، نگارندگان

 پذیرترند.)منبع، نگارندگان( های تنگ و محدود در مواقع بحران آسیب ها به موازات دسترسی : امتداد ساختمان5شکل

ها بر دامنه خطرهای ناشی از  های گاز در جداره خارجی ساختمان های برق و نصب لوله : عبور نامطلوب کابل6شکل
 افزاید.)منبع، نگارندگان( سوزی می آتش
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 شود.)منبع: نگارندگان( پذیری می ها سبب افزایش آسیب : قدمت زیاد ساختمان7شکل

 شود.)منبع: نگارندگان( پذیری می : بار اضافی از مساکن سبب افزایش آسیب8شکل

منظور تعییـن  شده به های انتخاب مرحله دوم: ارائه شاخص

 پذیری بافت مورد مطالعه آسیب

 شود: معیار می 1شاخص کالبدی شامل 

جمعیت و تراکم جمعیتی از عوامل مـؤثـر در   :تراکم جمعیت 

شود که با افزایش تراکـم  تعداد تلفات هستند. چنین پنداشته می

پـذیـری  یابد. دربارۀ آسـیـب آمار تلفات در اثر  سانحه افزایش می

 توان تراکم  های شهری می ناشی از حضور جمعیت در بافت

ترین شاخص منـظـور کـرد. تـراکـم  اصلی  جمعتی را به عنوان

پـذیـری  کـنـنـدۀ آسـیـب جمعیت عموماً به عنوان عامل تقویت

شود. هر چه تعداد تراکم جمعیتی در  های شهری مطرح می بافت

تری داشته بـاشـد، مـیـزان  ای کمتر باشد و توزیع متعادل ناحیه

 [03پذیری کمتر خواهد شد] آسیب
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تریـن اجـزای  شكل، اندازه و چگونگی ترکیب کوچک بافت شهر: 

سازد. هر نوع بافـت  شهر بافت شهری را مشخص می  دهنده تشكیل

عـنـوان  شهری به هنگام وقوع مخاطرات مقاومت خاصی دارند. بـه

مثال، بافت منظم مقاومت بیشتری در برابر مخاطرات نسبـت بـه 

 .]00[بافت نامنظم دارد

دلیل باال بودن قـیـمـت  در شهرها بهنسبت فضاهای پر و خالی: 

های قابل ساخت از طـرف  طرف و محدود بودن زمین زمین از یک

هایی که دربارۀ محدود کردن تـوسـعـۀ  دیگر و با توجه به سیاست

شـده فیزیكی شهرها وجود دارد، معموالً مساحت فضاهای ساخـتـه

نشده)خالی( بیشتر است. منـاطـقـی  نسبت به فضاهای ساخته )پر( 

شده به فضای باز متوس  یـا کـم  ها نسبت سطح ساخته که در آن

دیـدن امـكـان  است، به لحاظ اینكه پس از تخریـب یـا صـدمـه

تـر  امدادرسانی بهتری دارند و گریز یا عبور از منطقه هـم راحـت

 .]01[پذیری کمتری دارند است، آسیب

 محله ردیف
شده  فضای ساخته

 )هکتار(

فضای خالی 

 )هکتار(

نسبت

 )درصد(
 پذیر آسیب  پهنه

 زیاد 11.1 1./ 16 1 3

 زیاد /.57 31.1 11 6 0

 زیاد 15.1 5./ 11.1 7 1

 زیاد 51.1 1.7 10.5 5 /

 زیاد /.11 1.3 /1.6 1 1

 زیاد /.17 0.7 6/./7 /3 6

 زیاد 61.0 11 60.3 30 7

 : نسبت فضای خالی به پر محالت بافت فرسوده بندر ماهشهر2جدول

تمامی محالت فرسوده بندر ماهشـهـر بـه  0بر اساس جدول      

شده، در پهنه خطر زیاد  پذیری نسبت به فضای ساخته لحاظ آسیب

شده بـا  نسبت سطح ساخته 0جدول  7قرار دارند. مطابق با سطر 

 است که رقم باالیی است.    61.0برابر با  30کل)درصد( در محله 

شاخص اصـلـی  /شامل رسان:  های آسیب همجواری با کاربری

رسانی، مرکـزهـای ذخـیـرۀ سـوخـت،  های سوخت حریم جایگاه

هـا در  شوند. این کـاربـری های برق و مرکزهای صنعتی می پست

توان به  سطح شهر که پتانسیل آزادکردن انرژی زیادی دارند را می

 رسان در نظر گرفت. های آسیب عنوان کاربری

معیار است. قدمت ابنیه تأثیر  1دارای های ابنیه:  شاخص ویژگی

ها دارد. احتمـال  پذیری ســاختمان بســیار مهمی بر میزان آسیب

های با کیفیت باال )نوسـاز( به جهـت رعـایـت  مقاومت سـاختمان

فنون ساختمان در ساخت آنها در مقابل مخاطـرات نسـبـت بـه 

های فرسـوده  های مخروبه و مرمتی بیشتر است. در بافت ساختمان

های تخریبی و مرمتـی بـا درصـــد  جهت حضـور بافت شهری به

های شهـری اسـت. هـر  بیشـتر این تأثیر مشـهودتر از سایر بافت

های دیگر دارای عمر مفیدی اسـت  ساختمان به مانند تمام پدیده

که پس از منقضـی شدن این زمان به تدریج کیفیت سـاخـتـمـان 

جهت عـدم  های فرسوده شـهری به . در بافت کند تدریج افول می به

رعایت بسـیاری از فاکتورها در هنگام سـاخت این تأثیرات بسـیـار 

تـوانـد  ها می رو قدمت ساختمان هاسـت. از این بیشـتر از سایر بافت

بر اساس . ]37[های تأثیرگذار بررسی شود به عنوان یكی از شاخص

مساحت هر چقدر بیشتر باشد، مقاومت بیشتری نسـبـت  3جدول 

به مخاطرات دارند؛ در حالی که هر چه میزان مساحت ابنیه کمتـر 

هر چه مـیـزان  3باشد، این مقاومت کمتر است. بر اساس جدول 

ها بیشتر بـاشـد،  عبارتی فشردگی ساختمان ها و به تراکم ساختمان

 پذیری هم بیشتر است.  میزان آسیب

های شـناســایـی  ادبیات شـهرسـازی یكی از راه  در  شبکه معابر:

های فرسـوده توجه به عرض معابر اسـت. تأثیـرگـذاری ایـن  بافت

های فرسـوده از  ویژه بافت پذیری بافت شهری به شاخص در آسیب

شـدن معابر در هنگام  روست که عرض راه کمتر احتمال بسـته این

دهـد و ایـن امـر  ای را افزایش می های حاشیه تخریب ساختمان

هـا و  ها بر خـیـابـان شـود که با ریخته آوار سـاختمان سـبب می

 گیری به مشــكل  شـدن آنها عملیات امدادونجات و پناه بسـته 
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بخورد. همچنین حضــور وســایل موتوری امدادی در معـابـر بـا 

پذیر نیست. محصوریـت شـــــاخـص  متر امكان 6عرض کمتر از 

بســیار مهمی اســت. چون با باالرفتن درجه محصــوریت )ارتفاع 

بیشــتر سـاختمان نسـبت به عرض کم معبر( احتمـال بســـتـه 

شـود بـا ریـخـتـه آوار  یابد که باعث می شـدن معابر افزایش می

امـدادونـجـات   ها و بسـته شـدن آنها مراکز ها بر خیابان سـاختمان

 .]/0[کارآمدی کافی را در مواقع بحرانی نداشته باشند

هـا  ها، درمانگاه شامل مراکز آموزشی، بیمارستان پشتیبانی:مراکز

احمر هستند. بدیهی اســـت که پس از وقـوع هـر  و مراکز هالل

بایست مد  ایست که می بحران تلفات جانی افراد حساس ترین نكته

تواند  های اورژانس در مواقع بحران می نظر قرار داد. فاصله از پایگاه

هـا  به بهبود وضعیت امدادرسانی کمک شایانی کند و میزان آسیب

بـنـدی مـرکـزهـای  ترتیب اولـویـت بدین  و تلفات را کاهش دهد.

هـای مـخـتـلـف انـجـام  راهبردی بسیار اهمیت دارد که با روش

ها، روش مـاتـریـس سـوات و روش  یكی از این روش  گیرد. می

 . ]/0[گیری چندمعیاره است تصمیم

معتقد است، مرکزهای راهبردی   Branscomb (0//6 )  :مراکز ثقل

. مرکزهای حیـاتـی کـه در 3دسته تقسیم کرد:  1توان به  را می

صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها موجب بروز بحران، آسـیـب و 

آمیز در نظام سیاسـی، هـدایـت، پـایـش  صدمۀ جدی و مخاطره

)کنترل( و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتبـاطـی و 

مواصالتی، اجتماعی و دفاعی با سطح تأثیرگذار سـراسـری شـود؛   

. مرکزهای حساس که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنـهـا 0

های قابـل تـوجـه در نـظـام  موجب بروز بحران، آسیب و صدمه

سیاسی، هدایت، پایش و فرماندهـی، تـولـیـدی و اقـتـصـادی، 

پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی و دفاعی با سطـح تـأثـیـرگـذاری 

. مرکزهای مهم که در صورت انـهـدام کـل یـا 1ای شود؛  منطقه

های محدود در نـظـام  قسمتی از آنها موجب بروز آسیب و صدمه

سیاسی، هدایت، پایش و فرماندهـی، تـولـیـدی و اقـتـصـادی، 

پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی و دفـاعـی بـا سـطـح 

تأثیرگذاری محلی شود. بر این اساس وی معیـارهـایـی را بـرای 

ارزیابی مرکزهای ثقل معرفی کرد و آنها را به چند حوزۀ فرعی که 

کند و برای هر یک  شود، تقسیم می چند شاخص خرد را شامل می

هـا  شود. مجموع نمـره از آنها ارزش کمی خاصی اختصاص داده می

را //3است و کاربری مورد نظر در مجموع بین صفـر تـا   //3

 . ]01[کند کسب می

 های فرعی حوزه ارزش کمی معیارها ردیف

 اعتقادی(–حوزه )سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی 1 /1 اهمیت استراتژیک 3

 حوزه )جغرافیا و جمعیت( 0 /3 گسترش حوزه نفوذ 0

 حوزه )تأمین نیازهای حیاتی و اداره کشور( 0 /3 عمق تأثیرگذاری 1

 مكان، تجهیزات، تأسیسات و نیروی انسانی( حوزه ) / /3 امكان تجدید پذیری /

 یک حوزه 1 امكان استفاده از خدمات جایگزین 1

 حوزه)میزان و پایداری تهدید، نوع تهدید( 0 30 میزان نوع و پایداری تهدید 6

 یک حوزه 1 ارزش اقتصادی مستحدثات 7

 : معیارهای ارزیابی مرکزهای ثقل3جدول 

آمده ارزیـابـی  دست های کمی به در این ماتریس مجموع نمره     

باشـد، مـرکـز  01-11آمده بین  دست شده و چنانچه نمرۀ کل به

شود. با  حیاتی محسوب می /7حساس و باالتر از //-61مهم بین 

های نظری انجام شده، مرکزهـای ثـقـل  این تفسیر بر پایۀ تحلیل

آمـده  دسـت های بـه شوند و بر اساس شاخص منطقه شناسایی می

شود. بر اسـاس بـررسـی وضـعـیـت  بندی آنها انجام می اولویت

های میـدانـی،  ها و پراکندگی آنها در سطح منطقه، مطالعه کاربری

ترین مرکزهای  ای اصلی ها و تصویرهای ماهواره برداری از نقشه بهره

نقطه ثقل در مـنـطـقـه  31شهری استخراج شدند که در مجموع 

 نشان داده شده است. /شناسایی شد که در جدول 
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ها با اسـتـدـاده از روش  دهی شاخص مرحله سوم وزن

AhpFuzzy 

هـا  پس از تشكیل پانل دلفی و مشخص شدن معیارها و گزینه     

 ترسیم شد. پس از ترسیم درخت   (3مراتبی )شكل  درخت سلسله

 

 01های زوجی تشكیل شد و بیـن  مراتبی ماتریس مقایسه سلسله

 های صورت گیرد.  نفر کارشناس در این زمینه توزیع شد تا مقایسه

 شاخص
 پذیری میزان آسیب

 مأخذ
 زیاد متوسط کم

مراکز 

 ثقل

پارک شهرداری، پارکینگ 

شهرداری، فرهنگسرای بوعلی 

 اهلل( سینا، حسینیه ولیعصر)عج

ساختمان فرمانداری، اداره مالیات و 

دارایی، ورزشگاه، ترمینال شهرداری، 

اداره پست، کارگاه تهویه حیاتی، 

 کارگاه نجاری

بیمارستان حاجیه معرفی، دانشگاه سما، 

ماهشهر، درمانگاه خیریه،  33کالنتری 

بازار ماهشهر، درمانگاه فرهنگیان، بازار 

 خودرو، جایگاه سوخت

اقتباس از 

یاری  اهلل

1397 

 پذیری مراکز ثقل و میزان آسیب : 4جدول

 آسیب رسان پشتیبانی معابر مراکز ثقل کالبدی ابنیه  

 (500/1,000/2,500/2) (000/1,500/1,000/2) (000/1,000/1,000/1) (500/1,000/2,500/2) (000/1,500/1,000/2) (000/1,000/1,000/1) ابنیه

 (000/1,500/1,000/2) (500/1,000/2,500/2) (000/1,000/1,000/1) (500/1,000/2,500/2) (000/1,000/1,000/1) (500/0,667/0,000/1) کالبدی

 (500/0,667/0,000/1) (500/0,667/0,000/1) (400/0,500/0,667/0) (000/1,000/1,000/1) (400/0,500/0,667/0) (400/0,500/0,667/0) ثقل

 (000/1,500/1,000/2) (500/1,000/2,500/2) (000/1,000/1,000/1) (499/1,000/2,500/2) (000/1,000/1,000/1) (000/1,000/1,000/1) معابر

 (500/0,667/0,000/1) (000/1,000/1,000/1) (400/0,500/0,667/0) (000/1,499/1,000/2) (400/0,500/0,667/0) (500/0,667/0,000/1) پشتیبانی

 (000/1,000/1,000/1) (000/1,499/1,000/2) (500/0,667/0,000/1) (000/1,499/1,000/2) (500/0,667/0,000/1) (400/0,500/0,667/0) آسیب رسان

 های زوجی شاخص : مقایسه5جدول

در طی مراحل بعدی میانگین نظرات تعییـن شـد و اعـداد      

نهایی نرمالیزه شدند تا در مرحله بعد وزن نهایی معیارها محاسبـه 

ها محاسبه شـد  شود. پس از طی مراحل فوق وزن نهایی شاخص

نشان داده شده است. با توجه به نتایج تـحـقـیـق  6که در جدول 

هـا بـه  بین سایر شاخص 011./شاخص ابنیه بیشترین وزن را با 

بیـشـتـریـن وزن را  0/0./دست آورد و سپس شاخص معابر با 

 کسب کرده است.  

مشخص است بر اساس ابنیه قدمـت  6طور که از جدول همان     

ترتیـب  های بعدی به رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه

گیرد. همچنین بر اسـاس  به تراکم ساختمانی و مساحت تعلق می

آمده در معیار کالبدی تراکم جمعیت رتبه یک را بـه  دست نتایج به

ترتیب به بافت شهر و  های بعدی به خود اختصاص داده است. رتبه

گیرد. همچنین بر اساس معابر عـرض  فضای خالی به پر تعلق می

هـای بـعـدی  معابر رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه

 6گیرد. بر اساس جـدول  ترتیب به درجه محصوریت تعلق می به

شاخص فاصله از مراکز پشتیبانی، مراکز درمانی رتبه یـک را بـه 

نشانـی  ترتیب به آتش های بعدی به خود اختصاص داده است. رتبه

و مراکز آموزشی)کلیه مدارس، دانشگاه آزاد اسـالمـی، دانشـگـاه 

کاربردی( تعلـق –امیرکبیر، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی

رسـان  های آسـیـب گیرد. بر اساس معیار همجواری با کاربری می

هـای  جایگاه سوخت رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه

گـیـرد. بـر  ترتیب به پست برق و مراکز صنعتی تعلق می بعدی به

اساس معیار فاصله از مراکز پشتیبانی مراکز درمانی رتبه یک را به 

مشـخـص  1طور که از جـدول  خود اختصاص داده است. همان

است، بر اساس هدف عرض معابر رتبه یک را به خود اخـتـصـاص 

ترتیب به قدمت، تراکم جـمـعـیـت،  های بعدی به داده است. رتبه

تراکم ساختمانی، جایگاه سوخت، بافت شهر، درجه محـصـوریـت، 

نشانی، مراکز ثقل، مساحت، فضـای  مراکز درمانی، پست برق، آتش

 گیرد. خالی به پر، مراکز صنعتی و مراکز آموزشی تعلق می
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پس از تعـیـیـیـن وزن هـر کـاربـری از طـریـق روش      

AHPFuzzy  شـده  های استانداردسـازی در نقشهاوزان باید این

گـیـری  کارگیری مدل تصـمـیـم اعمال شوند. در این مرحله با به

هر یـک از های  همجواریارزش AHP- FUSSYچندشاخصه 

 (.   1گزینه سنجیده شده است)شكل  /معیار نسبت به  31

 نام وزن زیر معیار وزن

 مساحت 01/./

 تراکم ساختمانی 51/./ ابنیه 011./

 قدمت 3/1./

 تراکم جمعیت 301./

 بافت شهر /5/./ کالبدی 013./

 فضای خالی به پر 00/./

 مراکز ثقل /1/./ مراکز ثقل /1/./

 درجه محصوریت 76/./
 معابر 0/0./

 عرض 366./

 مراکز درمانی 10/./

 نشانی آتش 10/./ مراکز پشتیبانی 11/./

 مراکز آموزشی 75/./

 جایگاه سوخت 53/./

/.3/1 

 رسان های آسیب کاربری

  

  

 مراکز صنعتی /3/./

 پست برق /1/./

 بندی معیارهای اصلی و وزن نهایی معیارها : رتبه6جدول

 کاررفته پذیری بافت فرسوده بندر ماهشهر از نظر معیارهای به : نقشه آسیب9شکل
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هـای  دهی و اختصاص اوزان بـه الیـه در مرحله آخر پس از وزن

پذیـری  نقشه نهایی آسیب ARC/MAP2/10معیارها در محی  

را   آن /3دست آمد که شكـل  بافت فرسوده در بندر ماهشهر به

 دهد:  نشان می

 AhpFuzzyپذیری بافت فرسوده بندر ماهشهر از نظر پدافند غیرعامل با استداده از روش  :  نقشه آسیب11شکل

درصـد  /1نهایی باید گقت که تقریباً بیش از نقشه با توجه به 

پذیری زیـاد و  مناطق با آسیبجزو بافت فرسوده بندر ماهشهر 

 متوس  هستند. 

 درصد مساحت به هکتار پهنه

 13.7 3/1.5 زیاد

 5./1 365.1 متوس 

 17.6 15.6 کم

 پذیری در محالت بافت های آسیب : مساحت و درصد پهنه6جدول
 فرسوده بندر ماهشهر  

 

 

 

 

 

 نتایج 

در پژوهش حاضر با توجه به هدف کلی تحقیق بـه سنجـش      

پـذیری بافـت فرسـوده شـهر بندر مـاهشـهـر بـا  میزان آسـیب

مراتبی فازی پرداختـه شـد و مـیـزان  استفاده از روش سلسله

ها و زیـر  پـذیری بافـت فرسـوده شهر با توجه به شاخص آسـیب

هـای مرتب  بررسی شد. از آنجایی که در این تحقیق بـا  شـاخص

گذاری هـر یـک از  رو هستیم و ارزش پارامترهای متفاوتی روبه

مراتبی فـازی اسـت.  پارامترها بـر اسـاس مـدل تحلیـل سلسله

های موجـود در  پـذیری کاربری همچنین تعیـین میـزان آسـیب

سـطح بافـت نیـاز بـه زمـان طــوالنی و دقــت فـــراوان دارد. 

دلـیـل ارزیــابـی  اســتفاده از سیســتم اطالعات جغرافیایی بـه

نگر این امكـان را فـراهم آورد تـا تأثـیـر هـمـــه  دقیـق و جامع

پذیری منـاطق در برابـر مـخـاطـرات  ها در میزان آسیب شاخص

وتـحـلـیـل  مشخص شود. در محـدوده مـورد مطالعـه بـا تجزیـه

 Gisفازی در محـی   AHP  معیارهای یادشده که توسـ  مـدل

پذیری بافـت فرسـوده شـــهـر  انجـام شـد، ارزیابی میزان آسیب

بندر ماهشهر مشخص شد. بنابراین با توجه به نـقـشـه نـهـایـی 

شود که  پـذیری بافـت فرسـوده بندر ماهشهر مشاهده می آسـیب

شـود  پذیری باال در تمام مناطق دیده مـی توزیع مناطق با آسیب

درصـد از مسـاحـت مـنـاطـق را  13.7که این میزان حدود  

درصـــــد از مـنـــــاطـق دارای  5./1دربـرگرفتـه اســت. 

 پـذیری متوس  و بقیـه مسـاحت منـاطق را فضـاهای  آسـیب
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پذیری کم به خود اختصـاص داده کـه ایـن فضـاهـا  دارای آسیب

هـای تـازه  هـای دارای فضـای بـاز، سـاخـتـمـان بیشـتر مكـان

هایی با تعداد طبقات پایین هستنـد؛ امـا  شده و ساختمان احداث 

پذیـری بـاال قـرار  بیشتر ساختمان های مناطق در ردیف آسیب

گیرنـد. بـا وجـود امكانات خدماتی الزم و مناسـب پـس از  مـی

نشـانی و فضـــاهـای  هـای آتش بحران نظیـر بیمارستان، ایستگاه

های  هـا عملكـرد نـامناسـب بنـاهـا و شبكه بـاز مناسب در محلـه

رو خواهد کرد. بـا  معابر عملیات امداد رسـانی را بـا مشـكل روبه

پذیری باال در تـمـام نـقـاط  هایی بـا آسیب توجه به توزیع مكان

سازی در برابر  بافـت الزم اسـت تـا تمام مناطق را در جهت مقاوم

مخاطرات و انجام عملیات آمادگی و کاهش خطر  زیر نظر گرفت. 

های مربوط به مدیریت بحـران در مناطق باید بـا مشـارکـت  طرح

سـاکنان محـل و توجـه بیشتر به شرای  ویـژه بافـت از نـظـــر 

 .عـرض معـابر، قدمت، کیفیت و جنس مصالح اجرا شود

یكی از نكات حائز اهمیت در هنگام وقـوع بـحـران امـكـان      

دیدگان است. متأسفانه بافت فرسوده بندر ماهشهـر  اسكان آسیب

ریزی فاقد مراکز اسكان است. امـا  دلیل ریزدانگی و عدم برنامه به

در بندر ماهشهر از مراکزی همچون دانشگاه آزاد اسالمی فضاهای 

توانند به عنوان مراکز اسكان در زمـان وقـوع بـحـران  سبز می

 استفاده شوند. 

 پیشنهادها

بر این اساس در راستای نیل به کاهش خسارت و تـلـفـات      

جانی و مالی در بافت فرسوده ماهشهر بر اساس اصول پـدافـنـد 

 شود: غیرعامل پیشنهادهای زیر ارایه می

با توجه به کمبود فضای باز محدوده الزم است تا فضـاهـای   •

چندعملكردی مانند پارک در این محله ایجاد شـود تـا در 

منظور امدادرسانی، اسكان موقت  هنگام وقوع بحران بتوان به

 های شهری از این فضاها استفاده کرد. و پناهگاه

با توجه به بافت ارگانیک منطقه ایجاد شـبـكـه مـنـظـم   •

واسطه بـه  دسترسی و ایجاد دسترسی سریع، مستقیم و بی

جایـی سـریـع  های ارتباطی شهری برای امكان جابه شریان

 جمعیت به خارج از محدوده بافت ضروری است.

جهت ارتقای توان پدافند  های فرادست و تفصیلی به در طرح  •

غیرعامل بافت در برابر سـوانـح و حـوادث طـبـیـعـی و 

ساخت به ساختار چند مرکزیتی در محالت توجه ویژه  انسان

 شود.

گزینی و اختصاص زمین جهـت  های پیش رو مكان در طرح  •

های ویژه شهری اعم از مراکز امدادرسانی و مدیریـت  کاربری

 بحران در منطقه مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به عدم وجود فضای سبز در محالت فضـای سـبـز   •

های ساختمانی تا حد مـمـكـن  عنوان عامل تعدیل تراکم به

 گسترش یابد.

در طرح های فرادست و تفصیلی جلوگیری از ریـزدانـگـی   •

قطعات، تأکید بر بافت منظم شهری وتأکـیـد بـر رعـایـت 

 ها مد نظر قرار گیرد. همجواری

در خصوص تأسیسات شهری مخصوصاً برق و گاز اقـدامـات   •

 الزم درباره اصالح شبكه انتقال صورت پذیرد.

سـازی و  با توجه به قدمت باالی ابنیه در منطقـه مـقـاوم  •

الـخـصـوص فضـاهـای  وسازها علـی سازی کلیه ساخت ایمن

 عمومی و مسكونی انجام پذیرد.

برای مقابله با شرای  بحران و ارتقای توان آمادگی در سطح   •

ها و سـتـاد  محله و منطقه شایسته است با کمک شهرداری

هـای  ای به شهروندان آموزش مدیریت بحران به صورت دوره

 الزم )نظری و عملی( داده شود.

شود که می تـوان بـا  شده نتیجه گرفته می از مباحث مطرح     

ها و نهادهای مسئول، همكاری مردم و با اتـخـاذ  مشارکت سازمان

تدابیر مناسب و منطبق با خصوصیات کالبدی و فضایی شـهـرهـا 

ویژه در مناطق مسكونی شهری بر اساس مالحظـات پـدافـنـد  به

غیرعامل ضمن ایجاد فضائی زیبا و دلنشین و بدون صرف هزینـه 

های زیاد از شدت و گستردگی خسارات و صدمات در هنگام بروز 

 بحران کاست و آنرا مدیریت و به حداقل رساند.
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