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 چکیده

یاای های ناشی از بال منظور کاهش آسیب هایی به سمت کشف راه  ها و بالیای طبیعی و غیرطبیعی از زمان آغاز حیات بشر او را به وجود انواع آسیب     

ه ها و نیروی انسانی کرده است. بافت تاریخی در شهرهای ایران در زمایانا ریزی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به زیرساخت طبیعی و همچنین برنامه

فرهنگی گسترده با عناصری بسیارارزشمند است -های متولی بوده است. شهر شیراز دارای بافت تاریخیهای جدی دستگاه مدیریت بحران یکی از چالش

لاه های شهری مناسب از جاما ها، نداشتن زیرساخت دالیل مختلف از جمله مشکالت کالبدی و ریزدانگی بافت، ناپایداری ساختمان که در گذر ایام و به

ی از منظور استفاده اهالی در مواقع بحران، نداشتن فاضالب و دیگر مشکالت اجتماعی و اقتصاد های کم عرض و ارگانیک، نبود فضاهای باز به دسترسی

های مؤثر بر مدیاریات  های شاخصی است که ضرورت تمهیدات مؤثر در مدیریت بحران در آن آشکار است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشران نمونه

 گرفتاه در زمایاناه های صورت کمی( انجام شده است. ابتدا با استفاده از مطالعه پژوهش-بحران در بافت مرکزی شیراز با روش رویکرد ترکیبی)کیفی

افازار  نارمها کرده و با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل در  مشکالت و راهکارهای بهبود بافت فرسوده و تاریخی اقدام به استخراج معیارها و شاخص

توان به رعایت حاریام آثاار  ترین معیارهای تأثیرگذار درحوزه مدیریت بحران در بافت مرکزی شهر شناسایی شد. از جمله این عوامل میمک مهم میک

د. سپس با عنوان اثرگذارترین معیارها اشاره کر ها و قابلیت توسعه معابر به باستانی، کاربری وضع موجود، ریزدانگی قطعات، رعایت حریم قنوات و مسیل

 توجه به رویکرد پدافند غیرعامل راهکارهایی در جهت مدیریت بحران در نمونه موردی ارائه شد. 

 پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، بخش مرکزی شهر شیراز، روش تحلیل ساختاری. کلمات کلیدی: 

Identifying the drivers of crisis management in the central context of Shiraz with 
a passive defense approach 

 
Sadegh Karimi Baseri1 , Marjan Shahabzadeh *2  
Abstract: 
Existence of natural and unnatural damages and disasters since the beginning of human life, led him to         
discover and create ways to reduce the damage caused by natural disasters, as well as planning to prevent     
further damage to infrastructure and manpower. The historical context in Iranian cities in the field of            
crisis management has been one of the serious challenges of the trustees. The city of Shiraz has a wide         
historical-cultural context with very valuable elements that over time and for various reasons such as physical 
problems and micro-fineness of the texture, instability of buildings, lack of proper urban infrastructure,        
including narrow and organic accesses, Lack of open spaces for residents to use in times of crisis, lack of    
sewage and other social and economic problems are significant examples in which the need for effective 
measures in crisis management is obvious. 

The aim of this study was to identify the drivers of crisis management in the central part of Shiraz using the 
mix method. First, by studying the researches done in the field of problems and solutions to improve the worn 
and historical texture, to extract the criteria and indicators and by using the interaction analysis method in Mick 
Mac software, the most important criteria Influential in the field of crisis management in the central part of the 
city was identified. Among these factors, we can mention the observance of the privacy of ancient monuments, 
the landuse of the current situation, Fine-grained buildings, the observance of the privacy of Aqueducts and 
canals, The potential for improved access, as the most important and effective criteria Then, according to the 
passive defense approach, solutions for crisis management were presented in a case study. 

Key words: passive defense, crisis management ,Shiraz 8 of Shiraz, structural analysis method. 
1Graduate of Urban Management, Department of Urban Planning and Architecture, Shiraz Branch ,Islamic Azad University, Shiraz ,Iran  
2Assistant Professor, Department of Urban Planning and Architecture, Shiraz Branch ,Islamic Azad University, Shiraz ,Iran  
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 مقدمه

شهرها با تراکم زیاد جمعیت و فعالیت در برابار ماخااطارات      

های توسعاه  ریزی پذیرند. بنابراین در برنامه طبیعی و انسانی آسیب

های جامع و تفضیلی شاهار درناظارداشاتان  شهری اعم از طرح

های اجتماعی در کاناار ماخااطارات  مخاطرات انسانی و بحران

هاای  طبیعی، اهمیت و ضرورت خاصی دارد. یاکای از ضارورت

ریزی شهری، شناسایی و تحلیل فضایی نواحی و ماحاالت  برنامه

پذیر ناشی از ناکارآمدی بافت کالبدی باافات فارساوده و  آسیب

منظور کاهش ابعاد تلفات جانی و مالی است. بافت  تاریخی شهر به

تاریخی شهر شیراز همچون سایر شاهارهاای ایاران و جاهاان 

دستخوش تغییرات گسترش شهری شاده و افات کایافایات، 

ریزدانگی، ناپایداری و رهاشدگی بافت توسط ساکنان اصیل آن بار 

 شتاب روند فرسودگی و گسترش ابعاد خطر بحران افزوده است.

توان گفت که بافت فرسوده شهری یکی از ماوارد  از طرفی می     

مطرح در کلیه شهرهای کشور است که هرکدام متناسب با شرایط 

انسانی و طبیعی خود نیازمند مداخله و اصالح است. بافت فرسوده 

گیری ارتباط و وحدت فضاایای  در اکثر شهرها هسته اولیه شکل

دالیالای  های مرکزی، میانی و پیرامونای اسات و باه بین بخش

بخشی به پیاکاره شاهار  همچون مرکزیت همیشگی برای وحدت

دارای اهمیت خاصی است که این امر زندگی سالم و روان را در 

کند. یکی از موضوعات قابل مطالعه در جاهات  شهر تضمین می

گیری آن مطالعه بافت قدیم شهر است؛  شناخت شهر و نحوه شکل

بنابراین برای هرگونه حرکت عمرانی نخستین گام شناخت باافات 

هزار نافار  /0[. بافت فرسوده شیراز با بیش از 0قدیم شهر است ]

هکتار از مساحت شهر شیاراز را تشاکایال  873جمعیت حدود 

درصد از مساحت بافت فرسوده را هم بافت فرهنگی  40دهد و  می

غیر از مشکالتی که در روند احیا و  است. بهو تاریخی اشغال کرده 

کنند، خطراتی هام  نوسازی بافت فرسوده شیراز اختالل ایجاد می

کند که از ایان  همواره جان مردم ساکن این منطقه را تهدید می

توان به نامقاوم بودن در برابر حوادث طبیعی از جامالاه  جمله می

 [.  4زلزله اشاره کرد]

رویه جمعیت بیش از هر زمان دیگر شهرهای  رشد سریع و بی     

های مختلاف در اباعااد کاالابادی،  بزرگ را با خطرات و بحران

کاس  محیطی، اقتصادی و اجتماعی مواجه ساخته است. بر هایا 

پوشیده نیست که مسئله اصلی در مواقع بحران، مدیریت، هدایات 

شود.  و استفاده مناسب از آنچه که در دسترس است، محسوب می

شاده در  ترین رویکردهای مطارحرو پدافند غیرعامل از مهم از این

حوزه مدیریت بحران شهری در جهت تأمین امنیت شاهارهاا و 

 [  8های انسانی محتمل و مدیریت آنهاست ] رویارویی با بحران

توجه به دفاع غیرعامل شهرها در مقابل تهدیدات             

گیری شهرها همواره  انسانی امری است که از آغاز شکل-طبیعی

علت  های اخیر به[. از طرفی در دهه1مورد توجه بوده است ]

های متعددی متوجه  افزایش شهرنشینی و شهرگرایی چالش

شدن حیات شهری، شهرها  شود؛ زیرا همسو با پیچیده شهرها می

در ابعاد مختلف با مخاطرات طبیعی و بحران تکنولوژیک از 

 [ .0اند ] امنیتی، از دیگرسو مواجه-های اجتماعی سو و بحران یک

شود  هایی اطالق می دانش مدیریت بحران به مجموعه فعالیت     

که قبل، بعد و هنگام وقوع بحران برای کاهش اثرات این حوادث 

[.  بر اساس نظریه ژیرسون و 6پذیری انجام گیرد ] و کاهش آسیب

یافته توسط  کالیر، مدیریت بحران عبارت است از تالش نظام

نفعان خارج از سازمان در جهت  اعضای سازمان همراه با ذی

[. 7ها و یا مدیریت اثربخش آن در زمان وقوع] پیشگیری از بحران

ها در مورد ارزیابی  ای از دستورالعمل مدیریت بحران به مجموعه

[. پیشگیری، 3مؤثر، پاسخ، کاهش و تسکین بحران اشاره دارد ]

شده  عنوان اصول پایه پذیرفته آمادگی، پاسخگویی و بهبود به

 [. 9مدیریت بحران و سوانح است ]

پدافند غیرعامل در واقع کاهش خسارات مالی و صدمات      

جانی وارده بر افراد غیرنظامی در جنگ یا در اثر حوادث طبیعی 

سالی سوزی و خشک فشان، آتش نظیر سیل، زلزله، طوفان، آتش

شده  ترین مفاهیم مطرح[. پدافند غیرعامل یکی از مهم/0است ]

در حوزه کلی مدیریت بحران شهری برای تأمین امنیت شهرها و 

 [ .00ریزی رفاه شهروندی در تمام مناطق شهری است ] پایه

طبق تعاریف باال پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر دو با      

هدف کاهش اثرات مخرب بحران به ایفای نقش خود در ابعاد 

ترتیب با  پردازند. بدین کالبدی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی می

توجه به اصول حاکم بر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل مجموعه 

هایی است که با استفاده از ابزار و  تمهیدات، اقدامات و طرح

 سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش  شرایط از یک
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داده که همراستا با مدیریت بحران است و از سوی دیگر، 

دیده را  پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب

سازد. در واقع هدف اصلی پدافند  با کمترین هزینه فراهم می

زا  غیرعامل جلوگیری از ایجاد بحران و دوری از شرایط بحران

بوده و در صورت وقوع بحران ایجاد شرایطی برای کنترل سریع 

اوضاع و بازگرداندن شرایط به حالت قبل از بحران است. به این 

شود که با رعایت اصول دفاع غیرعامل میزان  ترتیب مشخص می

 شدت کاهش خواهد یافت. ها به پذیری وقوع بحران آسیب

شهر پرجمعیت جهان نشان داد که  //0در دهه اخیر بررسی      

سانحه طبیعی اصلی  1درصد از این شهرها در معرض یکی از  73

ها در معرض  درصد آن 10فشان و طوفان( و  )زلزله، سونامی، آتش

واساطاه  بیش از یکی از این سوانح قرار دارند. شهر شیراز هم باه

گیری در بافت میانی خود از جمله محدوده منطقه  تاریخچه شکل

که با باال رفتن عمر بافت و عدم تاماایال باه ناوساازی در       3

های اولیه شهری که عمدتاً با مصالح نامرغوب و قدیمای و  هسته

ویژه در زمینه مقابالاه باا  وساز به بدون رعایت اصول فنی ساخت

که در ایان ماحادوده  اند، باعث شده سوانح طبیعی ساخته شده

پذیری از حوادث طبیعی را امری ماعاماول و ماتاعاارف  آسیب

بنمایاند. اگرچه از عوامل متعددی از قبیل پدافند غیرعامل و یاا 

آمادگی، پیشگیری، کاهش اثرات، مقابالاه)اماداد و ناجاات( و 

عنوان عناصر اصلی مدیریت بحران در این محدوده نام  بازسازی به

ریازی  عنوان برنامه توان این اقدامات را بیشتر به برده شده، اما می

پیشگیرانه جهت کاهش خطرات و خسارات نااشای از ساواناح 

 [.04احتمالی در این محدوده دانست ]

عنوان یک سیستم شنااساایای  الزمه شناخت بافت شهری به     

سازمان فضایی شهر مورد مطالعه و اینکه کادام ساازماان ایان 

، است. واکنش هر نوع بافات شاهاری در مجموعه را شکل داده

پاذیاری  نظر آسیب هنگام وقوع سانحه درجات متفاوتی را از نقطه

های گریاز  داشته و سپس در مراحل بعد از وقوع بحران در قابلیت

سازی و  رسانی، چگونگی پاک گیری ساکنان، امکانات کمک و پناه

 [.08بازسازی و حتی اسکان موقت دخالت مستقیم دارد ]

طور مستقیام  های طبیعی شهرها به ها و صدمات بحران آسیب     

ریزی و طراحی شاهاری  و غیرمستقیم به وضعیت نامطلوب برنامه

ریزی در هر یک از مراحل مادیاریات  شود. برنامه ها مربوط میآن

که از تعریاف  ای برخوردار است. چنان بحران از جایگاه مهم و ویژه

هاای  تواند در حایاطاه آید، این علم می ریزی شهری برمی برنامه

کار آید. در  متفاوت از آمادگی تا پاسخ، بازسازی و کاهش اثرات به

ریزی کالبدی سطاح مایاانای یاعانای  میان تمام سطوح برنامه

پذیری در بارابار  شهرسازی کارآمدترین سطح برای کاهش آسیب

[. بالیای طابایاعای و نااکاارآمادی 01بالیای طبیعی هستند ]

های باارزش تاریخی عالوه بار  های مدیریت بحران در بافت سامانه

صدمات مالی و جانی نقش پررنگی در کاهش غرور مدنی و حاس 

های فارهاناگای و  واسطه از بین رفتن میراث تعلق شهروندان به

 اجتماعی ما خواهد داشت.

در این پژوهش با استفاده از روش تحلایال سااخاتااری در      

مک معیارهایی که بیشترین تاأثایارگاذاری را در  افزار میک نرم

شهر شیراز )بافت مرکزی شهر(  3مدیریت بحران محدوده منطقه 

علت موقعیت خاص آن از جمله وجاود ماحادوده باافات  که به

فرسوده و تاریخی از لحاظ کالبدی دارای بافت ناکارآمد شاهاری 

های  است، تعیین شده و نقش پدافند غیرعامل در مدیریت بحران

عاناوان  ایجادشده در این منطقه مورد مطالعه از شهر شیاراز باه

کنیم. از ساوی دیاگار، یاکای از  نمونه موردی را بررسی می

ریزی و سااماانادهای شاهارهاا و     رویکردهای مطرح در برنامه

مناظاور کااهاش  های زیستی رویکرد پدافند غیرعامل به مجتمع

مخاطرات محیطی است. بنابراین هدف ایان پاژوهاش یاافاتان 

ها در ساماندهی و مدیریت بحران در بافات  تأثیرگذارترین پیشران

 فرسوده شهری با توجه به رویکرد پدافند غیرعامل تعریف شد.

 مبانی نظری

ها و اقدامات احاتایااطای  : به مجموعه فعالیتپدافند غیرعامل

توان به هاناگاام وقاوع  ها میشود که با استفاده از آن گفته می

هاا را باه بحران، از خسارات و تلفات مالی و جانی کاست و آن

[. بنا به تعریفی دیگر، پادافاناد غایارعاامال 00حداقل رساند ]

پذیری نیاروهاای  مجموعه اقداماتی است که موجب کاهش آسیب

های حایااتای ها، تأسیسات، تجهیزات و شریان انسانی، ساختمان

شهر یا کشور در برابر حمالت نظامی یا مخاطرات طابایاعای و 

عبارت دیگر، پدافند غیرعامل عبارت است  [. به06شود] انسانی می

ای که با افزایش بازدارندگای، های غیرمسلحانه از مجموعه فعالیت

های ضروری، ارتقای پایداری و  پذیری، تداوم فعالیت کاهش آسیب

شاود      هاا مای تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و بحران

[07.] 
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نوعی تدبیر راهباردی داللات  مدیریت بحران بهمدیریت بحران: 

های داخلی و خارجی یک بحاران  ورزد که در فرآیند آن محیط می

شود و مسایار  گیرد، شناخت الزم کسب می  مورد تحلیل قرار می

شوند کاه باتاواناناد  گذاری و راهبردهایی خلق می راهبردی پایه

شده و تدبیر شایساتاه و  نخبگان را برای رسیدن به اهداف تعیین

 [.03بایسته بحران یاری رسانند]

شود که قبال  هایی اطالق می مدیریت بحران به مجموعه اقدام     

از وقوع و بعد از وقوع سانحه جهت کاهش هرچه بیشتار آثاار و 

ها با توجه به اناواع باالیاای  گیرد. این اقدام  عوارض آن انجام می

دهد، متافااوت  گونه بالیا در آنجا رخ می طبیعی و محیطی که این

 [.09است ]

هاا گیرد کاه باه آن  مدیریت بحران در قالب مراحلی شکل می     

عبارتی بارای    گویناد. ایان مراحال باه  چرخه مدیریت بحران مای

تری بارای بیاان  ای که فعالیت سااده گونه  ها به سازی فعالیت مدل

شود و فهم و درک مراحل مختلف مدیریات  باشند، ارائه میداشته 

ای کاه دیادی  گوناه تار، بهتر و گزیده بحران را به این شیوه ساده

[. اماروزه باا توجاه باه /4شود ] نگر را دربرگیرد، شامل میجامع

عنوان چرخه مدیریت بحران یااد  ها از این چرخه به تکامل دیدگاه

های کلی فرآیند مدیریت بحران  شود. این چرخه شامل فعالیت می

 1بندی چرخه مدیریت یکپارچاه بحاران باه  است. در این تقسیم

 که عبارتند از: مرحله کلی تقسیم شده

. پیشگیری و کاهش اثرات: اقدامات با هدف جلوگایری از وقاوع 0

 مخاطرات یا کاهش آثار زیانبار آن.

. آمادگی: اقداماتی برای افزایش توانایی در انجام مراحل مختلاف 4

آوری اطالعاات، پاژوهش،  مدیریت بحران. آماادگی شاامل جماع

ریزی، ایجاد ساختارها، آموزش، تأمین منابع، تمرین و ماانور  برنامه

 است.

. پاسخ و واکنش در برابار بحاران: ارائاه خادمات اضاطراری و 8

العاده به دنبال وقوع بحران، با هدف حفاظت از منابع مختلاف  فوق

شود. مقابله در حوادث  در جلوگیری از گسترش خسارات انجام می

یاابی عوامال ایجااد  بحرانی شامل شناسایی دامنه بحاران، ریاشه

بحران، استفاده از ابزارهای انسانی، اطالعاتی و فیزیکی مورد نیااز 

 برای مقابله با بحران است.

. بازگشت به وضعیت قبل از ساانحه: بازگردانادن شارایط یاک 1

دیده پس از بحران به شرایط عادی با درنظرگرفتان  سازمان آسیب

 [.40های سازمان موفق و کلیه ضوابط ایمنی ] ویژگی

 پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی

پدیده دفاع در معماری و شهرسازی اثار زیاادی داشاته کاه      

ها، حصار، برج، خنادق، شاهربند، دژ، عناصر مرئی آن شامل قلعه

دخمه، ارگ، شیرحاجی، کالت و غیره است و تمهیدات نامرئی که 

هاا البته صرفاً جنبه دفاعی ندارند، ولی مقوله دفاع در طراحای آن

هاای  های ماسقف(، راه هاا )کوچاه لحاظ شده است، شامل ساباط

های باریک، دیوارهای با ارتفااع زیااد،  درپی  و ارگانیک، کوچه پی 

یپ ک ها به یکدیگر )در کاشاان آن های زیرزمین خانه راه هاا را ساپ

ها کاه در  هاا و کبوترخاناه انبارها، یخچاال ها، آب نامند(، قنات می

شده، است. باا گذشات  زمان جنگ به پناهگاه یا سنگر تبدیل می

اناد و خاود  هایی مانند آنچه گفته شد، تکامال یافتاه زمان تجربه

هایی مانند احداث کاناال  اند. نمونه ساز شدهتبدیل به طرحی تاریخ

های دفاعی گوناگون  یافته الیه ماهی در جنگ ایران و عراق )تکامل

ای باااعنوان کیبااوتص در  هااای توسااعه در شااهرها( و یااا طرح

های مرزی در گذشاته( از  یافته رباط های اشغالی )تکامل سرزمین

 [.44این دست هستند]

گرفته در فنااوری تاسلیحات و  های صورت امروزه با پیشرفت     

تجهیزات نظامی مناطق مسکونی شهری بیشتر در معارض خطار 

دهناده تلفاات  ترین عوامال افازایشاند. از مهم تهاجم قرار گرفته

انسانی در حمالت نظامی به مناطق شهری معماری غیراساتاندارد 

گزیانی و جانمایای ها با اصولی همچاون مکاان و غیرمنطبق خانه

بهینه ساختمان، پراکندگی مناسب بنا، رعایت اصول اختفا، استتار 

پذیری باالی سااختمان و معمااری داخلای و فریب، درجه مرمت

رو، شاناخت  ساختمان در ارتباط با پدافند غیرعامل است. از ایان

شود  اصول پدافند غیرعامل و تطابق اصول معماری با آن باعث می

پذیری کماتری  که اماکن ما در حمالت احتمالی دشمن از آسایب

طبع   ناپذیر جلوگیری و به برخوردار باشند و از ایجاد فجایع جبران

آن از هدر رفتن منابع انسانی و اقتصادی جلوگیری کارد. اماروزه 

هزیناه و  کارگیری اقاادامات مؤثاار، کااربردی، کم تاوان بااا بااه می

چندمنظوره در مرحله قبل از بحران به میزان زیاادی از شادت و 

 گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرات نظامی، غیرنظامی و 
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ترین این اقدامات اساتافااده از اصاول طبیعی کاست. از مهم

حلی برای کاهش خطرپذیاری در  عنوان راه پدافند غیرعامل به

رو شادن باا  برابر خطرات مختلف و افزایش کارایی هنگام روبه

های  ریزی و از جنبه خطر است که باید در سطوح مختلف برنامه

ای، شهری و معماری مورد توجه قارار گایارد.  مختلف منطقه

برد و باعاث  عنوان یک واسطه قدرت دفاعی را باال می معماری به

 [.48شود] بقای انسان می

در طراحی شهرها و تعیین کاربری مورد نیاز شهر و ناحاوه      

ها با یکدیگر باید عالوه بر ایجاد فضاهای مناسب برای ارتباط آن

وقافاه  حفظ جان مردم در مقابل تهدیدها اماکاان تاداوم بای

پذیری شهر فاراهام شاود.  های ضروری و کاهش آسیب فعالیت

تعیین الگوی مناسب شهرسازی، شبکه ماعاابار مانااساب و 

های شهری، توزیع مناسب جمعیت و خدمات مناسب  زیرساخت

هاا و  کارگیری علکردهای چندماناظاوره و کاارباری ها، بهآن

ها برای اداره شهر در شرایط اضطراری بر چگونگی همجواری آن

 [.41] عهده مهندسان شهرسازی است

 پیشینه پژوهش

ارزیابای » ای با عنوان  در مقاله]40[ ( 0890پور و همکاران) امان

های شهری کوهدشت با رویکرد پدافناد  پذیری زیرساخت آسیب

های شهری کاوهادشات باا  پذیری زیرساخت آسیب«  غیرعامل

کاناد. باا باررسای  رویکرد پدافند غیرعامل را ارزیاابای مای

ها از دیدگاه پدافند غیرعامل در شاهار کاوهادشات  زیرساخت

هاای  ای از شهر از لحاظ شااخاص شود بخش عمده مشخص می

طوری که در  برند. به سر می پذیر به همجواری در وضعیت آسیب

یاباد.  پذیری افزایش می مرکز شهر میزان همجواری کم و آسیب

عاناوان ماحاالت  هایی باه در هر ناحیه مراکز و محله همچنین

گیرد.   پذیر نمایان است که قسمت عمده نواحی را دربرمی آسیب

کاناد در بایاش از نایامای از  روشنی بیان می این نتایج به

های انسانی  های شهری اصول همجواری هنگام بحران زیرساخت

-و طبیعی رعایت نشده است. این پژوهش از نظر روش توصیفی

کاربردی است. برای دستیابای باه -تحلیلی و ماهیت آن نظری

های حیاتی و حساس با توجه به منابع ماوجاود  اهداف، کاربری

در دسترس و مطالعات میدانای از طاریاق روش دلافای و 

های مکانی تشکایال  نفر استخراج و بانک داده /4نظرسنجی از 

ها مورد سنجاش  شد. همچنین اصول همجواری در بین کاربری

 قرار گرفت. 

ها از مدل تارکایابای  متفاوت شاخص اثرگذاریبا توجه به      

FAHP- GIS   برای ارزشگذاری و تهیة مدل مکانی استافااده

و از SpatialAnalysis  ابازار  Arc GISافزار  شد و با نرم

ناهاایای  Fussy Overlayطریق توابع همپاوشاانای فااز 

 های شهر تهیه شد. پذیر زیرساخت آسیب

ای با عناوان  در مطالعه]46[ (   0891افتخاری و همکاران )      

هاای  نقش مؤثر پدافند غیرعامل در مدیریت بحاران شاریاان«

عنوان کرده که کشور ما با تاوجاه باه »اثر زلزله تحتحیاتی 

های ماتاعاددی  موقعیت جغرافیایی و استراتژیک دارای ویژگی

هایی را متوجه خاود کارده  است و در سطح جهانی حساسیت

است. همچنین قرارگیری کشور در معرض بالیاای طابایاعای 

های متعدد ضرورت ایجاد آماادگای  ویژه زلزله و ایجاد بحران به

پیش از بحران و مدیریت مناسب در زمان بحران را بسیار حائاز 

شاود کاه  اهمیت کرده است. پدافند عامل به دفاعی گفته مای

توان از وارد  متکی بر تسلیحات نظامی نبوده و با اجرای آن می

عبارت بهتار هار  به  شدن خسارات مالی و جانی جلوگیری کرد.

پذیاری نایاروی  ای که موجب کاهش آسیب اقدام غیرمسلحانه

هاای  ها، تأسیسات، تجهیزات، اسناد و شریاان انسانی، ساختمان

کشور و همچنین تسهیل مدیریت بحران در مقابل عامالایاات 

دشمن یا بالیای طبیعی مانند زلزله شود را پدافند غایارعاامال 

نامند. در این مقاله پس از بیان تفصیلای ماوارد یاادشاده،  می

ضمن اشاره به تعریف پدافند غیرعامل به تاریخچه، خط مشای، 

ها، عرصه و هدف آن در برابر زلزله اشارتی را هم  اصول، ضرورت

های حیاتی و ناقاش  داشته و در ادامه با توجه به اهمیت شریان

بنادی  آن در تداوم حیات جامعه به تعریف این سیستم و تقسیم

آن پرداخته و جایگاه فنی این مهم را بررسی کرده و در پاایاان 

کارگیری اصول و اقدامات الزم پدافند غایارعاامال در  برای به

 شود. های حیاتی پیشنهاداتی ارائه می شریان

ای باا عاناوان  در مطالاعاه]47[  ( 0894خمر و همکاران)     

های شهری باا  یابی پناهگاه ریزی پدافند غیرعامل و مکان برنامه» 

استفاده از منطق فازی )مطالعه موردی: منطقه یاک شاهاری 

 اند که در جهان امروز مبحث پدافند غیرعامل  دریافته»کرمان(
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یافاتاه باخاش  قدری دارای اهمیت است که کشورهای توسعه به

های جامع و ملی خود را به آن اخاتاصااص  ریزی مهمی از برنامه

دهند. در کشورهای در حال توسعاه هاماچاون ایاران کاه  می

های شهری هنوز در حال احداث است، ضرورت تاوجاه  زیرساخت

به پدافند غیرعامل شهری برای کاهش حجم خسارات بیشتر مورد 

توجه است؛ بنابراین آمادگی در برابر سوانح بسیار ماهام اسات. 

ریزی پدافناد غایارعاامال و  بنابراین هدف از این پژوهش برنامه

های بسایااری بااعاث  لرزه یابی پناهگاه است. تاکنون زمین مکان

ها در شهر کرمان شده است؛ بنابارایان در ایان  خرابی ساختمان

پژوهش به این مهم پرداخته شده و منطقه یک شاهار کارماان 

عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش پژوهاش حااضار  به

هاای  ای و بررسای تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه-توصیفی

ساز کارمانیاا  ها با استفاده از شبیه وتحلیل داده میدانی است. تجزیه

کند و هم منطق فاازی اناجاام  کار می GIS  افزار که در نرم  خطر

سااز خاطار  وسیله شابایاه ای به تهیه نقشه خطر لرزه  شده است.

( برای اولین بار در این پژوهش انجام شده و در KHM) کارمانیا 

بندی شامل خطر جاناباش  متغیر مورد نیاز ریز پهنه 8آن از هر 

ها و خطر روانگرایی استفاده شاده اسات.  زمین، گسیختگی دامنه

علت ساختار کالبدی ناماوزون و رشاد  دهد که به نتایج نشان می

ناهماهنگ شهری در وضع موجود شاهد عدم وجود پناهاگااه در 

سطح منطقه هستیم. در نهایت هم با توجه به جمعیت منطقاه و 

متر مربعی از فضای پناهگاه در این ماقایااس  /1سرانه استاندارد 

متر مربع باا کاماباود  87ای( به ازای هر شخص حدود  )منطقه

 فضای پناهگاهی مواجه هستیم.

مدیریات «پژوهشی با عنوان ]43[ ( 4/03ناگانوه و همکاران )     

هاای  هاای اضاطاراری در صاحاناه ریسک زلازلاه و پااساخ

به بررسی عوامل مؤثر بار تاوساعاه ساازوکاار  »شده سازی شبیه

هاا  های دولتی تایلند انجام دادند. آن مدیریت بحران در بیمارستان

در مطالعات خود اظهار داشتند که فرآیناد ایاجااد سانااریاوی 

اضطراری در شرایط زلزله در پاسخ به مسائل مربوط به مدیاریات 

 بحران و ریسک مؤثر است.

 مشترکات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

استراتژی کلی و اهداف مشترک پدافند غیرعامل با مدیاریات      

ها و ارائاه  بحران یعنی استفاده بهینه از استانداردها و دستورالعمل

راهکارها و تدابیر اتخاذشده در جهت پیشگیری، حفااظات و یاا 

کاهش خسارات وارده به نیروی انسانی و تأسیسات حیاتی کشاور 

ناشی از تهاجمات بیگانگان و یا حوادث طبیعی و غیارماتارقاباه. 

طور کلی مشترکات بایستی جامع و علمی بوده و در اعاماال  به

ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل مد نظر گرفته و یاکادیاگار را 

انگاری در این امار و درعایان حاال   تکمیل کنند؛ چراکه سهل

بسات  ای خاص که بااعاث باه بان نگری در مقوله هرگونه مطلق

تواند پیامادهاای بسایاار  شود، می های مختلف می کشاندن طرح

دنبال داشته باشد. بنابراین از وظایف مشترک پادافاناد  زیانبار به

 توان به موارد زیر اشاره کرد: غیرعامل و مدیریت بحران می

 الف( قبل از وقوع بحران 

های پادافاناد . طراحی سناریوهای مختلف و مشترک در حوزه0

 غیرعامل و مدیریت بحران.

رفاتاه بارای  کاار های زیربنایی و مصالح باهبخشی سازه . تحکیم4

 مقابله با حوادث غیرمترقبه و تهدیدات دشمن.

. درنظرگرفتن جانمایی پراکندگی، استتار و اختفا، فریب، مواناع 8

 پذیر و قابلیت بقا. فیزیکی، نقطه آسیب

بایانای،  های مدیریتی در زمینه پیش . هماهنگی فعالیت سازمان1

هشدار در برابر حوادث غیرمترقبه و تهدیدات دشمان در زماان 

 صلح و جنگ.

. تشکیل و ابقای آمادگی سیستم مدیریت، ارتباط، سازماندهای، 0

 نظارت و کنترل در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی.

منظور اقداماتای در  ها بهگیری . حضور مشترک در حوزه تصمیم6

ها و واحدهای اقتصاادی و  جهت باال بردن پایداری عملکرد بخش

 حیاتی در شرایط بحرانی در زمان صلح و جنگ.

موقع به مردم درباره خطرات ممکان و  رسانی سریع و به . اطالع7

 آموزش دادن آنها.

 روز کردن اطالعات و تجهیزات. . به3

 ب( در حین بحران

.حفاظت از مردم و اموال در برابر نتایج حوادث غیرمترقبه، وقایع 0

 ناگوار و تهدیدات.
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شده در مرحله قبل از بحاران بارای  . استفاده از اطالعات آماده4

 بندی مناطق ریسک. شناسایی و رتبه

. امدادرسانی اولیه و اطفای حریق ناشی از بالیاای طابایاعای، 8

حوادث غیرمترقبه و حمالت دشمن و از بین بردن یاا ماحادود 

 دیده. های آسیب کردن پیامدهای حوادث غیرمترقبه در کانون

ساازی  . انجام اقدامات بهداشتی در زمینه خنثی کردن و پااک1

 محیطی، شیمیایی و غیره. محیط از عوامل زیست

رساانای و  . حفاظت از کشاورزان، طیور، گیاهان، تجهیزات آب0

 های شیمیایی، میکروبی و غیره. مواد غذایی از آلودگی

 . انجام عملیات امدادونجات و دیگر اقدامات فوری.6

. حفاظت از مردم در برابر تخریب ناشی از حوادث غیرمترقبه و 7

 های کشتارجمعی. یا سالح

. در اختیار قرار دادن پناهگاه و وسایل محافظت فاردی بارای 3

 عموم در صورت بروز خطر.

 ج(پس از بحران

های مدیریتی در زمینه برای از بیان  . هماهنگی فعالیت سازمان0

 بردن عواقب حوادث غیرمترقبه و تهدیدات دشمن.

. انجام اقدامات بهداشتی در زمینه از بین بردن تأثیرات عاوامال 4

 محیطی، شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو. زیست

. اقدامات فوری در زمینه از بین باردن پایاامادهاای حاوادث 8

 دیده از حوادث. های آسیب غیرمترقبه و کانون

. بازسازی و تأمین ملزومات عمومی و حیاتای بارای ماردم و 1

 رسانی. پرسنل درگیر در خدمات

. بررسی عملکردهای و شناخت ناقااط قادرت و ضاعاف در 0

 های اجرائی و مدیریتی. زمینه

. اتخاذ تمهیدات کارشناسانه برای برطرف کردن نقاط ضعاف و 6

خطاهای احتمالی آتی؛ هرچند تعریف شرایط بحرانی بارای هار 

کشور و سازمانی با توجه به میزان تلفات جانی و خسارات ماالای 

 [. 49مربوط متفاوت است]

 

 روش پژوهش

کیفی( انجام شده و از -پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی)کمی     

نظر هدف کاربردی است. از آنجایی کاه هادف ایان پاژوهاش 

های مؤثر بر مدیریت بحران در بافات مارکازی  شناسایی پیشران

منظور یافتن معیارهای مؤثر در  شیراز است، ابتدا با روش کیفی به

گرفته در این حوزه باه  مدیریت بحران، با بررسی مطالعات صورت

شده که توسط دیگر محققاان از روایای و  استخراج عوامل بیان

پایایی خوبی برخوردار است، مبادرت ورزیده شده است. در ایان 

آوری  ای و پانل خبرگان بارای جاماع روش کتابخانه 4پژوهش از 

بندی متغیرها استفاده شده؛ سپس با روش کمی به  ها و مقوله داده

دهی و تشکیل ماتریس اهمیت این عوامل از نظر متخصصاان  وزن

دلیل اینکه در ایان پاژوهاش و خبرگان پرداخته شده است. به

هاای  نیازمند نظر افراد متخصص برای ارزیابی معیارها و شااخاص

شیراز هساتایام،  3پدافند غیرعامل بر مدیریت بحران در منطقه 

اسات. افارادی کاه صورت هدفمند صورت گرفته  گیری به نمونه

اند، دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه پادافاناد  انتخاب شده

عاناوان  نفر باه 0غیرعامل و مدیریت بحران هستند. در این بین 

نفر رسیدن به اشباع در  0متخصص انتخاب شدند. دلیل انتخاب 

[.  به این صورت که مصاحبه تا زمانای کاه /8ها بوده است] داده

ها از یکسانی و یکنواختی برخوردار شدند، ادامه یافت. پس از  داده

بندی آنها با استفاده از روش تاحالایال  استخراج معیارها و مقوله

مک عوامل کلیدی استخاراج و  افزار میک کمک نرم ساختاری و به

 شدند.  بندی رتبه

 روش تحلیل ساختاری

کردن متاغایارهاای  دنبال مشخص روش تحلیل ساختاری به     

منظور دریافات ناظارات و تشاویاق  کلیدی)آشکار یا پنهان( به

نفعان در مورد جوانب و رفتارهای پیچیده  کنندگان و ذی مشارکت

بینی یک سیستم است. روش تحلیل سااخاتااری  و غیرقابل پیش

ابزاری است برای پیوند عقاید و تفکرات که از طریاق مااتاریاس 

ارتباط تمامی متغیرهای سیستم به توصیف و شناسایی سیساتام 

پردازد. توانایی این مدل در شناسایی روابط بین متغیرها و در  می

نهایت شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر در تکامل سیستم اسات. 

مرحله استخراج متغیرها0عوامل،  8مراحل تحلیل ساختاری شامل 

تعیین روابط بین متغیرها و شناسایی متغیرهای کلایادی اسات. 
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مرحله اول معموالً از طریق تکنیک پایاش ماحایاطای صاورت 

های متعددی است و هاناوز روش  گیرد که خود دارای روش  می

یافته و واحدی برای انجام آن وجود ندارد و بناا  استاندارد، رسمیت

های ماتانااساب  توان از روش به محیط و موضوع مورد مطالعه می

استفاده کرد. بعد از مشخص کردن عناصر سیستم، تعیین شباکاه 

روابط بین متغیرها و شناسایی ساختار سیستم از این طریق انجام 

پذیرد. در آغاز این مرحله معموالً متناسب با محیط و ماوضاوع  می

های متعددی از عوامل سیستام صاورت  بندی مورد مطالعه دسته

شوند. این  بندی می ها مقوله بندی گیرد و متغیرها در این دسته  می

تواند با توجه به سطح جغرافیایی و یاا اباعااد  ها می بندی مقوله

مختلف موضوع در سطوح مختلف انجام گیرد. در مرحالاه باعاد 

شود و عناصر سیستم در آن  ماتریس تحلیل ساختاری تشکیل می

شوند و با توجه به قوانین تکنیک تحلیل اثر متقاابال  جایگزین می

 [.80شود] به روابط دودویی عناصر امتیاز داده می

 مک افزار میک آشنایی با نرم

مک توسط مؤسسه نوآوری کامپیوتری فرانسوی  افزار میک نرم     

انداز طاراحای  تحت نظارت مرکز سازمان تحقیقات و راهبرد چشم

منظور سهولت انجام تحلیل ساخاتااری  افزار به شده است. این نرم

ماتریس ضرایب تحلیل اثر ماتاقااطاع «طراحی شده که مخفف 

 [.84است ] »بندی منظور طبقه به

مک برای انجام محاسبات پیچایاده مااتاریاس  افزار میک نرم     

تحلیل اثر متقاطع طراحی شده است. میزان ارتباط متغیارهاا باا 

شود. عدد صفر به منازلاه عادم  سنجیده می 8اعداد بین صفر تا 

به مانازلاه تاأثایار  4تأثیر، عدد یک به منزله تأثیر ضعیف، عدد 

به منزله  (p)به منزله تأثیر زیاد و در نهایت حرف 8متوسط، عدد 

 وجود رابطه بالقوه بین متغیرهاست. 

متغیر باشد، یک nشده  بنابراین اگر تعداد متغیرهای شناسایی     

[. 88آیاد ] دسات مای از روابط بین متغیرهاا باه n*nماتریس 

توان با نمودار متناظر آن هم نماایاش  آمده را می دست ماتریس به

داد که در آن نمودار جهت تأثیرگذاری هر متغیر بر دیگری توسط 

صورت عددی در بااالی پایاکاان  ها و میزان تأثیرگذاری به پیکان

شود. در نهایت، بر اساس توپولوژی معیارهاا ایان  مینمایش داده 

بنادی  ها را رتبه افزار قادر است عوامل کلیدی را استخراج و آن نرم

 [.81کند ]

هاای  افزار ابتدا باید متغیرها و مؤلفاه کارگیری این نرم برای به     

مهم در حوزه مورد نظر شناسایی و در ماتریسی مانند مااتاریاس 

تحلیل اثرات وارد شوند؛ سپس میزان ارتباط این متغیرها با حوزه 

های ماتریس با استفاده از اطالعات و  مورد نظر مشخص شود. داده

آید. روشن است که تناهاا یاک  دست می همکاری کارشناسان به

دلیل اینکه روابط بایان  تفسیر واحد از نتایج وجود ندارد. البته به

هاا در  متغیرها از نظر شدت بسیار متفاوت است، باید شادت آن

 [.80طول پژوهش در نظر گرفته شود ]

 ها معیارها و شاخص

هاای  گرفته و مطالعه پاژوهاش های صورت با توجه به بررسی     

موجود در حوزه تعیین معیارهای اثربخش در حاوزه پادافاناد 

هاا و  غیرعامل و مدیریت بحران در این پاژوهاش از شااخاص

هاا  شود. دلیل استفاده از این شااخاص معیارهای زیر استفاده می

جامعیت معیارهای مورد بررسی است. این معیارها با تاوجاه باه 

حاوزه  4نظرات و امتیازدهی کارشناسان از معیارهای موجود در 

 (0مدیریت بحران و پدافند غیرعامل انتخاب شده است. )جدول 

 منبع شاخص معیار  

0 

  
 موقعیت و قابلیت زمین

 کاربری وضع زمین

 وسعت زمین ]03[ ,]46[ ,]40[

 امکان توسعه زمین

4 

  
 دسترسی به راه و شبکه ارتباطی

 ونقل عمومی دسترسی به سیستم حمل

 قابلیت توسعه معابر  ]8[ ,]47[

 پذیر های آسیب ها و سایر گذرگاه پل

 ها و منابع انرژی دسترسی به زیرساخت 8

 دسترسی به برق

 وجود آب کافی ]8[ ]43[ ,]47[ ,]40[

 دسترسی به منابع سوخت

 های پزوهش )منبع: مطالعات پژوهش( معیارها و شاخص  1جدول 
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 محیط پژوهش

شاود و  منطقه تاریخی و فرهنگی شیراز نامیده می 3منطقه      

ترین منطقه شهر شیراز است. بنیان شیراز در  ترین و باارزشمهم

ه.ق در محدوده بافات قادیام  71ای به همین نام در سال جلگه

شیراز بوده که رشد ارگانیک و تدریجی خود را باا تاوجاه باه 

های سیاسی، جغارافایاایای، اقاتاصاادی و  استعدادها و قابلیت

های ایان ماناطاقاه های بعد ادامه داد. محله اجتماعی در دوران

شامل محله لب آب، محله دروازه اصفهان، محله باالکفت، محلاه 

سیاه، محلاه  بیگ، محله سردزک، محله سنگ بیات، محله اسحاق

شیخ و محله درب شاهزاده است. از بررسی  ها، محله درب   کلیمی

یاابایام کاه    های تاریخ بافت کهان شایاراز درمای فرازونشیب

خاوش های بافت کهن شیراز در گاذر زماان دسات مرزبندی

اکنون این  حال هم های کالبدی فراوانی شده است. بااین دگرگونی

 بافت از شمال به دروازه اصفهان و خیابان فردوسی، از جنوب به 

 

هاای کشااورزی و  خیابان قاآنی و سیبویه، از شرق به خیااباان

های سعدی و توحید محدود اسات  کشتارگاه و از غرب به خیابان

[86  .] 

 منبع شاخص معیار  

 دسترسی به خدمات 1

های پشتیبانی و مدیریت  دسترسی مناسب به پایگاه -

 ]8[ , ]46[ ,]40[ ,]47[ بحران

 دسترسی مناسب به پناهگاه و مناطق امن ,]40[

 دسترسی مناسب به فضای باز و فضای سبز

 رعایت حریم 0

 رعایت حریم آثار باستانی و میراث فرهنگی

]47[, ]03[ 

رعایت فاصله از پمپ بنزین، خطوط انتقال گاز، دکل 

 فشار قوی و صنایع خطرساز

های مترو و سایر احداثات  رعایت حریم خطوط ایستگاه

 زیرزمینی

 تراکم ساختمانی 6

)نسبت مساحت به میانگین مساحت  قطعاتریزدانگی 

قطعات موجود در منطقه و شهر و یا  قطعات کمتر از 

 متر مربع در بافت فرسوده( //4

]47[, ]03[ 

 محیطی زیست 7

 امکان دفع، تصفیه فاضالب و ضایعات جامد

 وجود شرایط مناسب جهت هدایت سیالب ]8[ ,]40[

 ها دوری از حریم قنوات و مسیل

 اداری، سیاسی، نظامی 3
 شرایط دفاعی منطقه

]40[ , ]8[ 
 حساس بودن مکان از بعد سیاسی

 اقتصادی 9
 قیمت زمین

]40[, ]43[ 
 ونقل هزینه حمل

 جمعیتی /0

 تراکم جمعیت محدوده

 میزان جمعیت و نرخ رشد آن ]03[ , ]46[ ,]40[

 ترکیب جمعیتی و وضع خانوار

 های پزوهش )منبع: مطالعات پژوهش( معیارها و شاخص  1جدول 

 [86]شیراز  8نقشه محالت و محدوده منطقه 
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در واقع این منطقه شیراز قدیم است که طی فرآیندهای رشاد      

و توسعه شهری و افزایش جمعیت بر طاباق آماار و اطاالعاات 

هاکاتااری و  863به وساعات  0897شهرداری شیراز در سال 

نفر رسیده است. حدود نیمای از  784هزار و  86جمعیتی بالغ بر 

هاای  جمعیت ساکن در این محدوده غیربومی هستند و تعداد خانه

واحد اسات. در  017هزار و  00موجود در بافت تاریخی فرهنگی 

( اطالعاتی در رابطه با دیگر اطالعات جمعیتای ایان 0-1جدول )

 منطقه آورده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 3فرهنگی شهر منطبق بر محدوده منطاقاه   –منطقه تاریخی     

شهرداری است. مهمترین خصوصیات جایگاه کنونی مناطاقاه در 

شهر شیراز بر اساس مطالعات بازنگری طرح تفصیلی منطاقاه در 

 ادامه آورده شده است.

 قرارگیری در مرکز تالقی محورهای عمده فراشهری

سفرهای عبوری زیادی از معابر منطقه تاریخی تنها برای عبور      

در مارکازیات  3واسطه قرارگیری منطقاه  کنند. به استفاده می

 8و  7فیزیکی شهر شیراز، موقعیت جغرافیایی آن و وجود مناطق 

در جاناوب،  0در شرق و جنوب، منطقاه  4و بخشی از منطقه 

در شمال غربی و غارب و در  6و  0در شمال، مناطق  8منطقه 

در جنوب غربی سفرهایی روزانه بین این منااطاق  1نهایت منطقه 

گیرد و تنها برای عبور محض از معابر منطقه تااریاخای   انجام می

 [.86است]

واسطه  های جایگزین و عبور شدید از منطقه به فقدان کمان

 جغرافیای مرکزی

برابر جمعیت منطقه تاریخی تنها برای عبور از  4چیزی حدود      

کنند. ارتبااط بایان  این مرکز جغرافیایی شیراز از آن استفاده می

شمال و جنوب شهر شیراز از درون منطقه تاریخی و از طاریاق 

شاود. در ایان  محورهای حضرتی، دستغیب و پیروزی برقرار مای

صورت همکار این محورها عامال  زمینه محور قاآنی تا حدودی به

طرفه است، جایگازیان  کند؛ ولی با وجود اینکه این خیابان یک می

 [.86دیگری برای آن وجود ندارد]

یابی وضعیت موجود از منظر آمددوشدد و  تحلیل و مسئله

 ترافیک

فارهاناگای –آمدوشد و ترافیک )به0از( درون منطقه تاریاخای     

های سفر در آن از مهمتریان وجاوه قاابال  دلیل تمرکز جاذبه به

ریزی این منطقه است. از طرفی منطقه تاریاخای از ناظار  برنامه

جغرافیایی در موقعیت مکانی مرکزی شهر شیراز واقاع شاده و 

دلیل قرار گرفتن در مرکز شهر محل ارتباطات بسیار در ساطاح  به

شهر شیراز بوده و هست. عالوه بر سفرهای سایر منااطاق کاه از 

گذرند، از سوی دیگر وجود بازار مرکزی شیاراز منطقه تاریخی می

های تاریخی جااذب سافار  و مجموعه شاهچراغ، بناها و محدوده

گردشگری جذب سفر به محدوده مرکزی و منطقه تااریاخای را 

 افزایش داده است.

 شناسی کالبد بافت تاریخی تحلیل و آسیب

آنچه در منطقه تاریخی بسیار حائز اهمیت اسات، وضاعایات      

کالبدی و ساختار محالت و ابنیه مسکونی است. در این زمینه بار 

سو ناپایداری و افت کایافایات  های کالبدی از یک اساس شاخص

بسیار شدید وجود دارد و از سوی دیگر ارزشمندترین قسمت بافت 

شاود،  کالبد تاریخی آن است. آنچه در ادامه بدان پارداخاتاه مای

 [.86های کالبدی است]تحلیل فرسودگی از منظر ویژگی

 بندی تحلیل شاخص دانه

هاای اصالای ریزدانگی و به تبع آن فشردگی توده از ویاژگای     

ها کاه زماانای  های سنتی و قدیمی ایران است. این محدوده بافت

توانستند مساحت زیادی را  اند، نمی محصور در حصارهای شهر بوده

به قطعات مسکونی اختصاص بدهند. تنها استثنا در این مورد ابنیه 

های ثروتمند در شهر بوده است. پیچیدگای،  عمومی و منازل گروه

هاای ناوساازی و ضاواباط  قدرت مالی پایین، فقدان اناگایازه

محدودکننده از جمله علل تداوم ریزدانگی بافت در وضع ماوجاود 

 [.87هستند]

 

 

 کل جمعیت محله
مساحت

 )هکتار(

تراکم 

 جمعیت

1 5435 73 74.3 

2 6184 77 79.9 

3 7175 57 126 

4 10578 102 104.1 

5 6355 68 92.9 

   [37] 8های جمعیتی محالت منطقه  شاخص-2جدول 
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 تحلیل شاخص بارگذاری

تراکم و تراز ارتفاعی بافت حالت نرمال دارد و با توجه به اینکه      

طباقاه اسات،  4تعداد طبقات ساختمانی در بافت عموماً کمتر از 

میزان بارگذاری چه به لحاظ کالبدی و چه به لحاظ جاماعایاتای 

 [.87چندان زیاد نیست]

 های قدمت ابنیه و کیفیت بنا تحلیل شاخص

دلیل قدمت باالیای کاه دارناد، از  ابنیه موجود در منطقه به     

آفرین هستند و از ساوی  های معماری ارزش سو واجد ویژگی یک

دهند کاه   دیگر کیفیت خاصی از سازه و شرایط کالبدی را ارائه می

لزوماً به لحاظ استقامت و دوام با ساختارهای متعارف و ماعااصار 

همسنگ نیستند. نوع سازه و محدودیت دخل و تصارف در آن 

بخشد.  گذارد و به آن سرعت می مرور بر روند فرسودگی تأثیر می به

 تدریج به ها و ابنیه غیرمقاوم به در نتیجه تعدادی از ساختمان

 

شاوناد کاه خاود  فضاهایی مرده، مخروبه و متروکه تبدیال مای

 [.86هایی از فرسودگی کالبدی هستند] مصداق

 ها در منطقه میزان سرانه کاربری

منظور درک بهتر وضع موجود منطقه در جدول زیر مایازان  به     

های منطقه با میانگین سرانه شهر شیراز ماقاایساه  سرانه کاربری

شود، میزان سرانه مسکونی در  شده است. همچنان که مشاهده می

درصاد  80.14درصد و در شهر شایاراز باا  83.61با  3منطقه 

ریازی در  باالترین میزان را داراست و این نشان از اهمیت برنااماه

جهت مدیریت بحران با استفاده از رویکرد پدافند غیرعامل بارای 

این منطقه دارد. همچنین میزان سرانه فضای سبز ماناطاقاه و 

همچنین میزان سرانه تأسیسات و تجهیزات هم در وضع مطلوبای 

طاور قاابال  قرار ندارد و در خصوص سرانه بهداشتی این رقم باه

  توجهی باالتر از میانگین شهر شیراز است.

 کاربری
 8سرانه منطقه 

 )به متر مربع( 

 سرانه میانگین شیراز

 )به متر مربع(

 80.14 83.61 مسکونی

 0.06 44./ تجاری

 4.83 0.01 آموزشی

 9/.0 6/./ تجهیزات -تأسیسات

 00./ 03./ ورزشی

 7/.8 04./ صنعتی

 6.38 0.08 فضای سبز

 4.09 0.69 انبارداری -ونقل حمل

 47./ 09./ پذیرایی–گردشگری

 8.48 6/.0 نظامی -اداری

 8.0 40.87 درمانی -بهداشتی

 ]37[8های منطقه  مقایسه میانگین سرانه هر کاربری در شهر شیراز با  میزان سرانه کاربری-3جدول 

آمده با استفاده از مدل تحلیل ساختاری در  دست نتایج به

  مک افزار میک نرم

هاای  های انسان از زماان شناخت آینده همواره یکی از دغدغه     

هاایای بارای   قدیم بوده که با پیشرفت علوم و فنون مختلف راه

پژوهی شکال گارفاتاه  شناخت و درک آینده در قالب علم آینده

است. روش تحلیل ساختاری که برای تحلیل روابط بین متغیرهاا 

های پارکااربارد در   رود، یکی از روش کار می در ابعاد گسترده به

مک از جمله بهترین  افزار میک آید و نرم  حساب می پژوهی به آینده

رود. تحلیل اثر متقاابال  شمار می افزارهای تحلیل ساختاری به نرم

(CIA) کاه   طاوری روشی برای تشخیص روابط متقابل است. باه

عاباارت  شاود. باه بندی می تأثیر هر روند بر روندهای دیگر درجه

کمی اسات کاه در آن  دیگر تحلیل اثر متقابل یک روش نیمه

معلاولای سااده رواباط ماتاقاابال بایان –جای روابط علت به

طوری که  شود. به های مختلف در ماتریس تحلیل می سیستم  خرده

 شود. بندی می تأثیر هر روند بر روندهای دیگر درجه
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در این قسمت از پژوهش به بیان نتایج حاصل از محاسبات با      

مک پرداخاتاه   افزار میک استفاده از روش تحلیل ساختاری در نرم

 شود. ابعاد و مراحل انجام این تحلیل عبارتند از: می

 . فهرست معیارها0

 . تشکیل ماتریس تأثیرات مستقیم4

 . سنجش پایداری ماتریس8

 . نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم1

 . نمودارتأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم0

 . نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم بالقوه6

پس از تعیین معیارها نوبت به تشکیل ماتریس و امتیاازدهای      

رسد. نحوه پرکردن ماتریس باه ایان  شده می به معیارهای تعیین

صورت بود که کارشناسان در طی جلساتی میزانی را برای تاأثایار 

گیرند و اطالعاات در مااتاریاس وارد   نظر می متقابل معیارها در

تحلیل ساخاتااری  4طور معمول  مک به افزار میک شود. در نرم می

شود که یکی از آنها شامل روابط کنونی میان معیارهاا و  انجام می

هاا باه  دیگری شامل روابط کنونی و بالقوه است. مقایسه خروجی

درک چگونگی تغییر سیستم تحت تأثیر روابط بالقوه بین معیارها 

 کند. کمک می

در جدول زیر فهرست معیارهای مورد سنجش که بر طاباق      

 شود.  اند، مشاهده می نظر خبرگان انتخاب شده

 کاربری وضع موجود زمین )کاربری( 1

 وسعت زمین )وسعت( 2

 امکان توسعه زمین )توسعه( 3

 تراکم جمعیت محدوده )تراکم( 4

 ونقل( ونقل عمومی )حمل دسترسی به سیستم حمل 5

 قابلیت توسعه معابر )معابر( 6

 پذیر )گذرگاه( های آسیب ها و سایر گذرگاه پل 7

 دسترسی به آب و برق )آب و برق( 8

 ترکیب جمعیتی و وضع خانوار )وضع خانوار( 9

 دسترسی به منابع سوخت )سوخت( 01

 های پشتیبانی و مدیریت بحران )پشتیبانی( دسترسی مناسب به پایگاه 00

 دسترسی مناسب به پناهگاه و مناطق امن )پناهگاه( 02

 دسترسی مناسب به فضای سبز و باز )فضا( 03

 رعایت حریم آثار باستانی و میراث فرهنگی )فرهنگی( 04

 فاصله از پمپ بنزین و دکل فشار قوی و صنایع خطرساز )فاصله( 05

 های مترو و سایر احداثات زیرزمینی )حریم زیرزمینی( حریم خطوط و ایستگاه 06

 ریزدانگی قطعات )ریزدانگی( 07

 قیمت زمین )قیمت( 08

 امکان دفع و تصفیه فاضالب )تصفیه( 09

 وجود شرایط مناسب جهت هدایت سیالب )سیالب( 21

 مسیل( -ها )قنات دوری از حریم قنوات و مسیل 20

 حساس بودن مکان از بعد سیاسی )سیاسی( 22

  شرایط دفاعی منطقه )دفاع( 23

 ونقل )هزینه( هزینه حمل 24

 میزان جمعیت و نرخ رشد آن )جمعیت( 25

 فهرست معیارهای مورد سنجش -4جدول
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عنوان معیارهای تأثیارگاذار  عامل به 40با توجه به شناسایی      

ایجاد شد.  40* 40بر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ماتریسی 

درصد  /0بار و درجه پرشدگی آن  4تعداد تکرار در این ماتریس 

طاور پایاش  افزار به منظور سنجش پایداری ماتریس نرم است. به

سطح تکرار محاسبه کرده که در  4فرض میزان پایداری را بر هر 

طبقاه  4سطح تکرار پایداری قابل قبول است. این تکرار در  4هر 

شود. نتایج در جدول زیار نشاان  تأثیرگذار و تأثیرپذیر انجام می

 داده شده است.

 

 

شود، بر طبق نتایج جادول بااال  طور که مشاهده می همان      

سطح تکرار از پایداری مانااسابای بارخاوردار  4معیارها در هر 

 هستند.

 ها جمع ماتریس

هاا در  این جدول اطالعاتی در مورد جمع کلیاه مااتاریاس     

دهاد. اعاداد  های ایاجاادشاده را نشاان مای سطرها و ستون

هاا  آمده در سطرها تأثیر معیارها برهم و اعاداد ساتاون دست به

شاود،  که مشاهده مای کند. همچنان وابستگی معیارها را بیان می

دارای باالترین میزان تأثیارگاذاری  «قابلیت توسعه معابر»متغیر 

ریازداناگای »در بین دیگر معیارهاست. پس از آن معایاارهاای 

، «امکان توسعاه زمایان»، «تراکم جمعیت محدوده»، «قطعات

دسترسی مناسب به پناهگااه و »، «کاربری وضع موجود زمین»

وجاود »و  «پذیر های آسیب ها و سایر گذرگاه پل»، «مناطق امن

های دوم تا هفاتام در رتبه«شرایط مناسب جهت هدایت سیالب

هستند. در ارتباط با معیارهای تأثیرپذیر هم باایاد گافات کاه 

میزان جمعیت و نارخ »و  «تراکم جمعیت محدوده»معیارهای 

تارکایاب »طور مشترک در رتبه اول و معیاارهاای  به «رشد آن

اماکاان تاوساعاه »، «کاربری زمین»، «جمعیتی و وضع خانوار

قایامات »، «قابلیت توسعه معابر و ریزدانگی قطعات »، «زمین

 های دوم تا هفتم قرار دارند.در رتبه «وسعت زمین»و  «زمین

 تأثیرپذیر تأثیرگذار تکرار

0 90% 91% 

4 0//% 0//% 

 میزان پایداری ماتریس مستقیم. مأخذ: محاسبات پژوهش -5جدول

 معیارها ردیف
مجموع 

 ها ردیف

مجموع 

 ها ستون

 00 46 کاربری وضع موجود زمین 0

4 
دسترسی به سیستم 

 ونقل عمومی حمل
28 48 

 10 29 وسعت زمین 8

 16 56 امکان توسعه زمین 1

 61 58 تراکم جمعیت محدوده 0

 11 60 قابلیت توسعه معابر 6

7 
های  ها و سایر گذرگاه پل

 پذیر آسیب
39 46 

 /0 20 دسترسی به آب و برق 3

 01 25 ترکیب جمعیتی و وضع خانوار 9

 01 19 دسترسی به منابع سوخت /0

00 

دسترسی مناسب به 

های پشتیبانی و  پایگاه

 مدیریت بحران

35 84 

04 
دسترسی مناسب به پناهگاه و 

 مناطق امن
44 81 

08 
دسترسی مناسب به فضای 

 سبز و  باز
32 09 

01 
رعایت حریم آثار باستانی و 

 میراث فرهنگی
15 41 

00 

فاصله از پمپ بنزین، خطوط 

انتقال گاز و دکل برق فشار 

 قوی و صنایع خطرساز

33 4/ 

06 

رعایت حریم خطوط 

های مترو و سایر  ایستگاه

 احداثات زیرزمینی

11 09 

 11 58 قطعاتریزدانگی  07

 18 27 قیمت زمین 03

 00 23 امکان دفع و تسویه فاضالب 09

4/ 
وجود شرایط مناسب جهت 

 هدایت سیالب
38 47 

40 
دوری از حریم قنوات و 

 ها مسیل
32 47 

44 
حساس بودن مکان از بعد 

 سیاسی
26 6 

 86 22 شرایط دفاعی منطقه 48

 08 03 ونقل هزینه حمل 41

 61 05 میزان جمعیت و نرخ رشد آن 40

 //3 811   مجموع

 ها )مأخذ: محاسبات پژوهش( جمع ماتریس -6جدول 
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آماده از مایازان تاأثایارگاذاری و  دست بر طبق نتایج به     

تأثیرپذیری معیارهای مورد سنجش در مدیریت بحران و پدافناد 

غیرعامل وجود قابلیت توسعه معابر برای ایجاد مسیرهای مناسب 

رسانی در شرایط بحران است که در و ایجاد شرایطی برای خدمت

تعیین تراکم جمعیت محدوده و میزان جمعیت و نرخ رشاد آن 

 تأثیر بسزایی دارد. 

اینکه معیارهایی چون قابلیت توسعه معابر، ریزدانگی قطعات،      

تراکم جمعیت محدوده، کاربری وضع موجود زمیان و اماکاان 

عنوان معیارهای تأثیرپذیر و تاأثایارگاذار دارای  توسعه زمین به

دلیل ماهیت و  اند، به دسته جای گرفته 4اهمیت هستند و در هر 

میزان اهمیت این معیارها در پدافند غیرعامل و مدیریت باحاران 

است. به این صورت که قابلیت توسعه معابر در تعیایان مایازان 

ناحاو کاه باا  تراکم جمعیت محدوده تأثیرگذار اسات؛ بادیان

سازی معابر تراکم جمعیت در محدوده مورد ناظار هام  مناسب

یابد. همچنین در رابطه با ریزدانگی قطعات باید گفات  افزایش می

که در مورد وجود قطعات کوچک در منطقه و نبود معابر مناسب 

توان با کاستن از تعداد قطاعاات کاوچاک،  جهت عبورومرور می

ها و ماناع  هایی که در حریم راه تجمیع آنها و اختصاص ساختمان

های مناسب برای دسترسی مانااساب باه  ایجاد معابر و گذرگاه

توان باه  های امن در شرایط بحران هستند، می خدمات و پناهگاه

 وضعیتی پایدار در منطقه دست یافت.  

درباره متغیر کاربری وضع موجود زمین باید گفت کاه ایان      

هایای چاون  متغیر تأثیرگذار است، چون درباره قراگیری کاربری

آثار تاریخی و فرهنگی در مسیر توسعه معابر باا مشاکال عادم 

رو هستیم و امکان توسعاه  نشینی بناها روبه امکان تخریب و عقب

 زمین وجود ندارد. 

 نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم

قسمت وجود دارد که عبارتند از معایاارهاای  1در این نقشه      

 4شوند، ماعایاارهاای  عنوان ورودی شناخته می تأثیرگذار که به

گیرند، معایاارهاای   دسته ریسک و هدف قرار می 4وجهی که به 

گایارد و   اثر را دربارمای مستقل که معیارهای قابل حذف و کم

معیارهای وابسته که معیارهای خروجی هستند. در کاناون ایان 

 کننده قرار دارند. نقشه معیارهای تنظیم

هرکدام از معیارها با تاوجاه باه مایازان تاأثایارگاذاری                      

گیرند. موقعایات   و تأثیرپذیری در مکان خاصی در نقشه قرار می

معیارها بیانگر وضعیت آنها در سیستم و نقش آنها در پویاایای و 

 تحوالت سیستم در آینده است.

 راهنمای نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری  -1نمودار 
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این متغیرها در قسمت شاماال غاربای متغیرهای تأثیرگذار: 

تاریان  شوند. متغیرهای تأثیرگذار بحرانای نمودار نمایش داده می

 ها هستند، زیرا تغییرات سیستم وابسته به آنهاست. مؤلفه

صاورت بسایاار این متغیرها همزمان باهوجهی:  2متغیرهای 

کنند. این ماتاغایارهاا در تأثیرپذیر و بسیار تأثیرگذار عمل می

گیرند و طبیعت این متغیرهاا   قسمت شمال شرقی نمودار قرار می

با عدم پایداری آمیخته است؛ زیرا هر عمل و تغییری بر روی آنها 

دنبال دارد. این متغیارهاا  واکنش و تغییری بر دیگر متغیرها را به

شاوناد.  بانادی مای دسته متغیرهای ریسک و هدف تقسیم 4به 

متغیرهای ریسک در نمودار، در حوالی خط قطری ناحیه شاماال 

شرقی نمودار قرار دارند. این متغیرها ظرفیت بسیارباالیای بارای 

تبدیل شدن به بازیگران کلیدی سایاساتام را دارا هساتاناد. 

متغیرهای هدف هم در زیر خط قطری در ناحیه شمال شارقای 

توان با قطاعایات  نمودار قرار دارند. این متغیرها تأثیرپذیرند و می

عنوان نتایج تکامل سیستم شناسایای کارد. ایان  قابل قبولی به

 متغیرها نمایانگر اهداف ممکن در سیستم هستند.

در قسمت جاناوب شارقای متغیرهای تأثیرپذیر یا وابسته: 

نمودار قرار دارند و تأثیرپذیری بسیار باالیی دارند و متغایارهاای 

 خروجی سیستم هستند.

این متغیرها از سایر متغیرهای سایاساتام متغیرهای مستقل: 

تأثیر نپذیرفته و بر آنها تأثیر هم ندارند. این متغیرها در قسامات 

جنوبی نمودار قرار گرفته و ارتباط بسیار کمی با سیستم دارناد؛ 

زیرا نه باعث توقف یک متغیر اصلی و نه باعث تکامل و پیشرفات 

دساتاه  4شوند. این متغایارهاا باه  یک متغیر در سیستم می

 شوند. می متغیرهای گسسته و متغیرهای اهرمی ثانویه تقسیم

متغیرهای گسسته در نزدیکی مبدأ مختصات ناماودار قارار      

گرفته و قرارگیری آنها در این موقعیت نشانگر این است که ایان 

متغیرها ارتباطی با پویایی و تغییرات کنونی سیستم ناداشاتاه و 

 توان آنها را از سیستم خارج کرد. می

متغیرهای اهرمی ثانویه با وجود اینکه کامالً مستقل هستناد،      

بیش از آنکه تأثیرپذیر باشند، تأثیرگذارند. آنها در قسمت جناوب 

عاناوان  توانند باه غربی نمودار و باالی خط قطری قرار دارند و می

 کار روند. عنوان معیار به نقاطی برای سنجش و به

این متغیرها در نزدیکی مرکز ثقل ناماودار متغیرهای تنظیمی: 

صورت اهرم ثانویه و یا متغیرهای ریساک  توانند به قرار دارند و می

 [80ثانویه عمل کنند.]

در ادامه به ارائه نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معایاارهاای      

شده در تحلیل عوامل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در  تعریف

 شود. شهر شیراز پرداخته می 3منطقه 

شاود، ماعایاارهاای  طور که در شکل زیر مشاهده مای همان     

وجاود شارایاط »، «دسترسی مناسب به پناهگاه و مناطق امن»

هاای  ها و ساایار گاذرگااه پل»، «مناسب جهت هدایت سیالب

شاوناد.  عنوان متغیر تأثیرگذار شانااخاتاه مای ، به«پذیر  آسیب

تاراکام »، «ریزدانگی قطعات »، «قابلیت توسعه معابر»معیارهای 

عاناوان  باه «کاربری وضع موجود زمایان»و  «جمعیت محدوده

دسته  4شوند. این نوع معیارها به  وجهی شناخته می 4معیارهای 

شاوناد کاه  بندی می معیارهای هدف و معیارهای ریسک تقسیم

متغیرهای ریسک قابلیت تبدیل شدن به متغیرهای تأثیرگاذار را 

قابلیت تاوساعاه »دارند و متغیرهای هدف تأثیرپذیرند. معیارهای 

عاناوان  باه«امکان توسعه زمایان»و  «ریزدانگی قطعات»، «معابر

معیارهای ریسک قابلیت تبدیل شدن به معیارهای تأثیرگاذار را 

کاارباری »و  «تراکم جمعیت محادوده»دارا هستند. معیارهای 

تواناناد  عنوان معیار هدف هستند و می هم به«وضع موجود زمین

 عنوان معیارهای وابسته باشند. به

 4در قسمت دیگر نقشه معیارهای مستقل وجود دارد که به      

دسته معیارهای اهرمی ثانویه )متغیرهای ریساک ثااناویاه( و 

شوند. معیارهای اهرمی ثانویه شامل  معیارهای گسسته تقسیم می

، «های پشتیبانی و مدیریت باحاران دسترسی مناسب به پایگاه»

حساس بودن مکان از بعاد »، «ها دوری از حریم قنوات و مسیل»

دسترسی باه »، «رعایت حریم آثار باستانی و فرهنگی»، «سیاسی

دسترسی مناسب به فضای سبز و »، «ونقل عمومی سیستم حمل

و  «دسترسی به منابع سوخات»، «دسترسی به آب و برق»، «باز

رعایت فاصله از پمپ بنزین،خطوط انتقال گاز، دکل فشارقوی و »

 هستند. «صنایع خطرساز

های مترو و سایر احداثات  رعایت حریم خطوط ایستگاه»در اینجا 

اماکاان دفاع و تساویاه  »، «ونقل هزینه حمل»، «زیرزمینی

 عنوان معیارهای گسسته تأثیر زیادی در سیستم  به«فاضالب
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نداشته و قابل حذف هستند. در خصوص قابل حذف بودن معیاار 

دسترسی مناسب به فضای باز و سبز باید گفت که قرارگیری این 

شده ایان  علت امتیاز کسب معیار در قسمت متغیرهای گسسته به

ماعانای   معیار توسط کارشناسان در کنار دیگر معیارهاست. بدین

که هرچند وجود فضاهای باز در هنگام وقوع حوادث جهت پانااه 

دادن به افراد نقش مفیدی را داراست، اما در بافت فرسوده عوامل 

هاا ها وجود دارند که در بااال باه آن تری در مدیریت بحرانمهم

 اشاره شده است.

در قسمت چهارم نقشه معیارهای وابسته وجود دارناد. ایان      

معیارها وابسته به معیارهای تأثیرگذار هستند. بدین معنا کاه باا 

بهبود و یا کاهش عملکرد در معیارهای تأثیرگذار در عامالاکارد 

شود. این معیارها عبارتاناد  معیارهای وابسته هم تغییر حاصل می

، «شرایط دفاعی ماناطاقاه»، «وسعت زمین»، «قیمت زمین»از 

میزان جمعیت و نرخ رشاد »و  «ترکیب جمعیتی و وضع خانوار»

 .«آن

 نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم. مأخذ: محاسبات پژوهش -2نمودار 

 نمودار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم

تعیین شدت تأثیرگذاری هر معیار در سیستم با نمودار آن هم      

شود. در این نمودار جهت تأثیرگذاری هر سیستام  نمایش داده می

و میزان عددی آن نمایش داده شده است. هدف از نماایاش ایان 

تر میزان تأثیرگذاری هر معیار بر معیار یا  نمودار درک بهتر و واضح

معیارهای دیگر است. در این نمودار تأثیرگذاری شدید با خاطاوط 

رنگ، تأثیرگذاری ضعیاف باا  قرمز، نسبتاً تأثیرگذار با خطوط آبی

چین نمایاش داده  ای و تأثیرگذاری نسبتاً ضعیف با خطخط قهوه

منظور نمایش بهتر برای تأثیرگذاری هر معیاار درصاد  شود. به می

درصد )نگاه خرد( نمایاش داده  //0شدت تأثیرگذاری در سطح 

 شود.  می

شاده  داده گفتنی است که نمودار زیر متأثر از نمرات اختصاص     

به هر معیار در ارتباط با معیار دیگر توسط خبرگاان ایان حاوزه 

است که در مراحل مختلف بستاه باه ناتایاجاه اثارگاذاری و 

درنظرگرفتن منطق موجود بین روابط معیارها میزان امتیاز تغییار 

 کرده است.
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 درصد. مأخذ: محاسبات پژوهش 111تأثیرگذاری مستقیم با شدت اثر   -3نمودار

نمودار باال میزان تأثیرگذاری مستقیم در ساطاح خارد و      

دهاد.  تأثیرپذیری باال را بین معیارهای مورد بررسی نشاان مای

وبارگشاتای یاا  معیار که دارای ارتباط رفت 4بدین معنی که هر 

دلایال  و کمان قرمزرناگ دارناد، باه 8دوسویه هستند و امتیاز 

داشتن نقش اصلی و تأثیرگذاری باال در مدیریت بحران با رویکرد 

اند. در ایان باررسای  پدافند غیرعامل در بافت فرسوده بیان شده

بین متغیرها در دیگر شدت اثرها رابطه دوسویه وجود نداشتاه و 

مورد با تأثیرگذاری قوی وجود دارد. گفتنی است که این  40تنها 

هار عاامال و مایازان   نتایج بر اساس امتیازات کارشناسان به

دست آمده است. در این میان با  تأثیرگذاری معیارها بر یکدیگر به

وجود نزدیکی نتایج معیارهایی که با چندین معیار متفاوت دارای 

شوند و  عنوان معیار تأثیرگذار شناخته می ارتباط قوی هستند، به

معیارهایی که دارای ارتباط دوسویه، اما در ارتباط کاماتاری باا 

عنوان معیارهای تأثیرگاذار شانااخاتاه  دیگر معیارها هستند، به

 شوند.  نمی

پذیر )گذرگاه( با دسترسای باه  های آسیب ها وسایر گذرگاه . پل0

 منابع سوخت )سوخت(.

پذیر )گذرگاه( باا دساتارسای  های آسیب ها و سایر گذرگاه . پل4

 مناسب به پناهگاه و مناطق امن )پناهگاه(.

ها در دسترسی به منابع سوخت  ها و گذرگاه درباره اهمیت پل     

های مانااساب در باافات  باید گفت که عدم وجود این گذرگاه

فرسوده، دسترسی به منابع سوخت در ماواقاع وقاوع باحاران، 

جایی به هنگام ساکنان در مواقع  همچنین دسترسی سریع و جابه

ها و مناطق امن را باا دشاواری  بحرانی و انتقال آنها به پناهگاه

 کند. رو می روبه

های پشتیبانی و مدیریات باحاران  . دسترسی مناسب به پایگاه8

 )پشتیبانی( با شرایط دفاعی منطقه )دفاع(.

های پشتیبانی و مدیریات باحاران  . دسترسی مناسب به پایگاه1

 پذیر )گذرگاه(. های آسیب ها و سایر گذرگاه )پشتیبانی( با پل

های باریک و ساخت دفاعی مناطاقاه در ایاجااد و  گذرگاه     

های پشتیبانی و مدیریت بحران اختاالل  دسترسی سریع به پایگاه

 سازد. رو می ایجاد کرده و این روند را با کندی روبه

. رعایت حریم آثار باستانی و میراث فرهنگی )فرهنگی( با امکان 0

 توسعه زمین )توسعه(.
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. رعایت حریم آثار باستانی و میراث فرهنگی )فارهاناگای( باا 6

 کاربری وضع موجود )کاربری(.

از جمله مسائل عمده درباره عدم امکان توسعاه زمایان در      

های تاریخی در دل بافت فرساوده و  ها وجود خانه گونه بافت این

 گونه فضاها و رعایت حریم آنهاست. لزوم حفظ این

مسیال( باا تاراکام -ها )قنات . دوری از حریم قنوات و مسیل7

 جمعیت محدوده )تراکم(.

مسیل( باا کاارباری -ها )قنات . دوری از حریم قنوات و مسیل3

 وضع موجود )کاربری(.

هاا و  مسیل( باا پال-ها )قنات . دوری از حریم قنوات و مسیل9

 پذیر )گذرگاه(. های آسیب سایر گذرگاه

های مسکونی متراکم و باا جاماعایات زیااد،  وجود کاربری     

هاا  ها و قرارگرفتان در حاریام مسایال نامناسب بودن گذرگاه

ریزی برای ایجاد حریم مناطق مسکونی و دوری از حاریام  برنامه

 کند. ها را ضروری می قنوات و مسیل

 . ریزدانگی قطعات )ریزدانگی( با وسعت زمین )وسعت(./0

)ریزدانگی( با امکان دفع و تصفیه فاضاالب  . ریزدانگی قطعات00

 )تصفیه(.

های کوچک با نبود سیستم دفع فااضاالب،  وجود ساختمان     

رو  ها و محل عبورومرور را با چالش بهداشت روباه محیط گذرگاه

 است.کرده 

. کاربری وضع موجود )کاربری( با قابلیت تاوساعاه ماعاابار 04

 )معابر(.

.کاربری وضع موجود )کاربری( با رعایات حاریام خاطاوط 08

 های مترو و سایر احداثات زیرزمینی )زیرزمینی(. ایستگاه

. کاربری وضع موجود زمین )کاربری( با دسترسی مناسب باه 01

 فضای سبز و باز )فضا(.

های موجود که بیشاتار باه  در محدوده مورد بررسی کاربری     

مناطق مسکونی با تراکم باال و وسعت کم هستند، مسائلی چاون 

توسعه معابر، دسترسی به فضای سبز و باز و رعاایات حاریام 

روست  به های مترو و سایر احداثات زیرزمینی با مشکل رو ایستگاه

شده به این معیارها نیازمند ایان  و با توجه به باالترین امتیاز داده

 هستیم تا در محدوده فضاهای مناسب ایجاد شود.

های متراکم مسکونی، همچنیان وجاود آثاار  وجود کاربری     

های تجاری قاابالایات  تاریخی ارزشمند در این منطقه و کاربری

های مترو و ساایار  توسعه معابر و رعایت حریم خطوط ایستگاه

بر بودن تملک با دشاواری و  دلیل هزینه احداثات زیرزمینی را به

 سازد. رو می تأخیر روبه

. قابلیت توسعه معابر )معابر( با دساتارسای باه سایاساتام 00

 ونقل(. ونقل عمومی )حمل حمل

 . قابلیت توسعه معابر )معابر( با قیمت زمین )قیمت(.06

های  . قابلیت توسعه معابر )معابر( با دسترسی مناسب با پایگاه07

 پشتیبانی و مدیریت بحران )پشتیبانی(.

ها و عدم رعاایات حاریام  وساز خانه نداشتن نظم در ساخت     

وناقال  های مجری در ایجاد فضای عبور حملمحل عبور، سازمان

هاای دلیل هزینه باالی تملک مالاک عمومی و توسعه معابر را به

کند. نبود معابر با عرض منااساب  واقع در حریم دچار مشکل می

های پشتیبانی هام  در دسترسی ساکنان و انتقال سریع به پایگاه

 کند. اختالل ایجاد می

. تراکم جمعیت محدوده )تراکم( با دسترسای مانااساب باا 03

 های پشتیبانی و مدیریت بحران )پشتیبانی(. پایگاه

. تراکم جمعیت محدوده )تراکم( با دسترسی مانااساب باه 09

 پناهگاه و مناطق امن )پناهگاه(.

. رعایت فاصله از پمپ بنزین، خطوط انتقال گاز، دکل فشاار /4

 قوی و صنایع خطرساز )فاصله( با امکان توسعه زمین )توسعه(.

. تراکم جمعیت محدوده )تراکم( با دسترسی مانااساب باه 40

 فضای سبز و باز )فضا(.

با توجه به تراکم جمعیت محدوده، لزوم دسترسی مناسب به      

های پشتیبانی و مدیریت بحران، همچنین دستارسای باه  پایگاه

پناهگاه و مناطق امن و فضای سبز و باز در مواقع وقوع بحران در 

هاا  محدوده مورد بررسی دارای امتیاز باالیی است و باید در طرح

 گونه فضاها توجه کرد. و مطالعات به ایجاد این
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. دسترسی مناسب به پناهگاه و مناطق امن )پانااهاگااه( باا 44

 ونقل(. ونقل عمومی )حمل دسترسی به سیستم حمل

ونقال  ونقل )هزینه( با دسترسی به سیستم حمل . هزینه حمل48

 ونقل(. عمومی )حمل

ونقل برای قشر ساکن در این ماحادوده  باالبودن هزینه حمل     

ها  ونقل عمومی و توجه به آن را در طرح نیاز به دسترسی به حمل

دلیل موقعایات  سازد. از سویی دیگر، به ها نمایان می ریزی و برنامه

خاص مکانی و قرارگرفتن محورهای تاریخی و گردشگری در این 

ونقل عمومی ضمن جالاوگایاری از ازدیااد  ها ایجاد حملمکان

رساانای را  های شخصی در بافت و آسیب به بناها خدمات ماشین

 سازد. پذیر می هم با سهولت بیشتری امکان

. وجود شرایط مناسب جهت هدایت سیالب )سیالب( با تراکم 41

 جمعیت محدوده )تراکم(.

های کوچک و جمعیت زیاد ساکن در این بافات و  ساختمان     

های سطحی  ها و مسیرهای نامناسب هدایت آب همچنین گذرگاه

هاای  لزوم توجه و ایجاد مسیرهای مناسب جهات هادایات آب

 سازد. سطحی و جلوگیری از ایجاد سیالب را نمایان می

. ترکیب جمعیتی و وضع خانوار )وضع خانوار( با قیمت زمیان 40

 )قیمت(.

درآماد، ماهااجار و  عمده ساکنان این بافت از اقشاار کام     

پذیر جامعه هستند که همین امر قیمت زمایان در ایان  آسیب

 رو ساخته است. رغم ارزش باالی آن با کاهش روبه محدوده را به

چانایان  توان این های باال میبندی کلی از گزاره در یک جمع     

هاای  بیان کرد که بر اساس امتیاز کارشناسان وجاود گاذرگااه

دلیل ریزدانگی قاطاعاات،  نامناسب و دشواری در توسعه معابر به

رعایت حریم آثار تاریخی منطقه و هاماچانایان قارارگارفاتان 

هاای  ها در حریم مسیل عمده مساائال و پایاشاران ساختمان

 تأثیرگذار در مدیریت بحران در بافت مرکزی شهر شیراز است.

 گیری نهایی بندی و نتیجه جمع

عنوان هسته مرکزی، محل  با توجه به اهمیت بافت فرسوده به     

استقرار و گسترش شهرهای کنونی و داشتن مشکالت متعدد در 

ساز ایجاد مشکالتی در ابعاد اجتامااعای،  زمینه کالبدی که زمینه

شوند، در این پژوهش با استفااده از  فرهنگی و ایمنی منطقه می

تحلیلی و استخراج عواملی که در این مهم دخیل -روش توصیفی

ترین و تأثیرگذارترین ایان عاوامال باا هستند و شناسایی مهم

های مؤثر بر مدیاریات  استفاده از روش تحلیل ساختاری پیشران

بحران در بافت مرکزی شهر شیراز با رویکرد پدافند غایارعاامال 

تاریان رویاکاردهاای شناسایی شد. پدافند غیرعامل از ماهام

شده در حوزه مدیریت بحران شهری در جاهات تاأمایان  مطرح

های انسانی محتمل و مدیریت  امنیت شهرها و رویارویی با بحران

ها و تصامایامااتای  جویی ای از چاره هاست و در واقع مجموعهآن

گیرد و هدف آن کااهاش   است که در مقابله با بحران انجام می

روند بحران و کنترل بحران است. اگرچه که در جمهوری اسالمی 

ایران سازمان مدیریت بحران در وزارت کشور مسئول اداره بحران 

در حوادث طبیعی و سازمان پدافند غیرعامل کشور در ستاد کال 

نیروهای مسلح مسئول اداره بحران کشور در شرایط جنگ اسات 

و برخی با توجه به این مسئله مدیریت بحران و پدافند غیرعامال 

 سازند.را از یکدیگر متمایز می

شده در حوزه پدافند غایارعاامال و  با توجه به مطالب گفته      

ریاز و         هاای بارنااماهرغام جادایای ارگاان مدیریت بحران، به

توان گفت کاه پادافاناد  حوزه در ایران می 4کننده این هدایت

ها و همسو با مدیریت بحران در  غیرعامل در مدیریت بهتر بحران

های قبل، حین و پس از بحران ناقاش اسااسای دارد و حوزه

توان مدیریت بحران را بدون پدافند غیرعامل متصور شد. در  نمی

نتیجه، با توجه به اینکه پدافند غیرعامل نقاش حافااظاتای از 

هاای  ها را بر عهده دارد، در حوزه شهر و زیارسااخات زیرساخت

توان با درنظرگرفتن اصول پدافند غایارعاامال از  شهری هم می

های شهری در زمان وقوع بحران در قاالاب  شهرها و زیرساخت

مراقبت و کنترل فضاهای شهری و همچنین ایجاد فضاهایی برای 

استفاده در زمان وقوع بحران استفاده کرد. نکته دیگر اینکه شاید 

حوزه از یکدیگر مجزا به نظر برسند، اما با کامای  4در ابتدا این 

تأمل در نتایج اقدامات مدیرت بحران و اهداف پدافند غیارعاامال 

حوزه منجر به دستایاابای باه  4توان گفت که همکاری این  می

 شود که توسعه پایدار شهری را دربردارد.  شهرهایی امن می

از آنجا که پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر دو به کاهش      

اثرات مخرب بحران در ابعاد کالبدی، محیاطای، اقاتاصاادی و 

پردازند، راهکارهای سامانادهای باه مشاکاالت و  اجتماعی می

شاهاری شایاراز  3مدیریت منطقه در شرایط بحرانی در منطقه 
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دلیل قرارگرفتن در مرکز شهر، ارتباط با دیگر مناطق شهری و  به

 توان چنین بیان کرد. عنوان یکی از مراکز مهم شهری را می به

درصد از  14در یک بررسی از وضعیت کالبدی منطقه حدود      

ابنیه موجود نیازمند تعمیر جدی بوده یا تخریابای و ماخاروباه 

های قدیمی و یا جدید به لحااظ  درصد ساختمان 16.00هستند و 

ها  درصد از ساختمان /0ای هستند.  کیفی نیازمند اصالحات سازه

درصد ابنیه  4به لحاظ تاریخی و فرهنگی اهمیت دارند و کمتر از 

 در حال ساخت و نوساز هستند.

متر مارباع و دیاگار  060متوسط مساحت قطعات مسکونی      

تاا  //0درصد قطعات بیان  16متر مربع است که  483قطعات 

متر مربع هستند. همچنین با توجه به ایاناکاه نایامای از  //4

اناد  های موجود در منطقه از خشت و چوب ساخته شده ساختمان

ساال  /6هایی که در این بافت هستند، باالی  و نیمی از ساختمان

عمر دارند و به لحاظ تاریخی و فرهنگی اهمیت دارند، لزوم حفاظ 

ها در کاناار ایاجااد و تاوساعاه ها و بازسازی آن این ساختمان

های بادون  گردشگری در منطقه اهمیت دارد. با تخریب ساختمان

استحکام و فاقد ارزش تاریخی، ایجاد مسیرهای مناسب دسترسی 

های شاخص و  ها و رونق گردشگری ضمن حفظ مکانبه این مکان

تأثیرگذار در هویت شهری در جهت ایجاد شرایاطای هاماچاون 

مسیرهای عبورومرور مناسب جهت رساندن تجهیزات امدادی باه 

ساوزی  هایی چون زلازلاه و آتاش منطقه در شرایط وقوع بحران

های سطحی بارای  اثرگذار است. همچنین ایجاد سیستم دفع آب

گیری سیل و سیستام دفاع  ها و شکل آب جلوگیری از ایجاد روان

 ریزی در این منطقه است. فاضالب از ضروریات برنامه

آمده، مشخص شدن ارتباط  دست همچنین با توجه به نتایج به     

هاای  بین پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و اثربخشی بارنااماه

ماناظاور  پدافند غیرعامل در مدیریت حین و پس از باحاران باه

اثربخشی آن در حوزه قبل از بحران و حوزه اقدامات پیشگیرانه در 

 شود: مدیریت بحران پیشنهادهای زیر ارائه می

ساازماان  4. تأسیس مراکز مطالعاتی و اجرایی مشترک بیان 0

متولی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توسط ساتااد باحاران 

 استانداری فارس و شهرداری شیراز .

های مدیریت بحران در راستای پدافند غیرعاامال  . تدوین برنامه4

توسط تیم تحقیقاتی ستاد بحران استانداری فارس و شاهارداری 

 شیراز.

هاای  آمده از نماودارهاا و ناقاشاه دست . با توجه به نتایج به8

دست آمدن ماعایاارهاای  تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم و به

تأثیرگذار )کاربری وضع موجود، ریزدانگی قطعات، شرایط دفاعای 

های پشتیبانای و مادیاریات  منطقه، دسترسی مناسب به پایگاه

شود که باا  بحران و امکان توسعه زمین( در این راستا پیشنهاد می

توجه به وضعیت کیفیت ابنیه موجود منطقه که باخاش قاابال 

توجهی از آنها مخروبه و غیرقابل بازسازی هستند و ریزدانه باودن 

های تاریخی حفاظت و  احیا شاده و  ها تنها ساختمان ساختمان

شود  بقیه ابنیه با بار کم تراکم جمعیتی بازسازی شوند. توصیه می

های مسکونی و تجااری  که از میزان بارگزاری جمعیتی در کاربری

منطقه کاسته شود و فضای مخروبه و رهاشده به ایاجااد ماراکاز 

 پشتیبانی و مدیریت بحران در منطقه اختصاص یابد.

شود با توجه به نقشه کیفیت ابنیه بناهای مخروباه  . پیشنهاد می1

های چندعملکرده و انعطاف پذیار  شناسایی، برای بازسازی کاربری

صورت مشاتارک در  به آنها داده شود و یکی از این عملکردها به

شده پناهگاه باشد که با الگوی معمااری خااص  های بازسازی دانه

بافت تاریخی هماهنگ بوده و امنیت و استانداردهای پناهاگااه را  

های چندعملکرده باید دارای کاربری  هم داشته باشد . این کاربری

 41عمومی مانند مراکز اجتماعی ترک اعتیاد باشند تا با عملکرد 

  ساعته همیشه برای مواقع بحران آمادگی داشته باشند و تبدیل به

 های غیرفعال و ناامن نشوند. کاربری

. با توجه به اهمیت امکان توسعه زمین در ایجااد مسایارهاا و 0

توان با توسعه ماعاابار از طاریاق  های امن و مناسب می گذرگاه

های دسترسی جدید اقدام کرد. این  اختصاص زمین برای ایجاد راه

مهم با کاستن از حجم مراکز تجاری که در طی زمان با تابادیال 

هاا و  اند، از طارق مشاوق کاربری مسکونی به تجاری ایجاد شده

 ها مانند مالیات و عوارض قابل دستیابی است. بازدارنده

توان با کاستن بار  . با توجه به شرایط نامناسب دفاعی منطقه می6

طباقاه  4جمیعتی منطقه با حفظ الگوی معماری با ارتفاع یک تا 

برای ایجاد فضاهای امن در راستای حفظ امنیت گاردشاگاران و 

 های تاریخی منطقه اقدام کرد. ساکنان مکان
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