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چکیده

امروزه در پی تغییرات سریع شهرها، بخشی از بافت های شهری به علت فرسودگی و ناکارآمدی نتوانسته اند ارتباطی مناسب 
با محیط خود و خدمات دهی به بهره برداران برقرار کنند. وجود سطح گسترده بافت فرسوده یکی از مهم ترین چالش های مدیران 
شهری، شهرسازان و معماران می باشد، زیرا عدم توجه به این بافت ها موجب زوال شهر و توسعه ناهمگون آن وایجاد شهرهایی 
نوپا در حاشیه شهر قدیمی می گردد. منطقه یک شهر اهواز به این علت که بخش قابل توجهی از مشکالت شهر اهواز در 
این منطقه نمود عینی یافته است و بخش مرکزی به دلیل گستردگی بیش از حد بافت فرسوده و روند  فرسودگی شدید در 
آن، به عنوان قلمرو مورد پژوهش انتخاب شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعه ای- کاربردی و از لحاظ روش شناسی 
شاخص های  تحقیق،  اهداف  به  دستیابی  برای  است.  میدانی  وبررسی های  کتابخانه ای  مطالعات  بر  مبتنی  تحلیلی  توصیفی- 
 Regression اسکلت ساختمان، جنس مصالح، تعداد طبقات و قدمت ساختمان استخراج شد. برای کشف روند الگوها از ابزار
و برای وزن دهی به الیه ها در داده های فضایی از روش خود همبستگی فضایی موجود در نرم افزار Geoda استفاده شد. همچنین 
برای بررسی آسیب پذیری بافت فرسوده از روش )4Aneslin Local Morans( از ابزار  Cluster & Outlier Analysis از مجموعه 
ابزارهای موجود در  Spatial Statistics Tools مربوط به نرم افزار  Arc GIS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد 
45/83 درصد مساحت در بازه آسیب پذیری متوسط تا زیاد قرار دارد و گویای این است که بخش زیادی از بافت فرسوده در 

محدوده مرکزی شهر اهواز به نوعی نیازمند برنامه ریزی پدافند غیرعامل می باشد. 

واژه های کلیدی: آسیب پذیری، سازه، Regression، بافت فرسوده، Anselin Local Morans، پدافند غیرعامل، اهواز
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1- مقدمه
امروزه به دلیل تمرکز جمعیت و فعالیت های اقتصادی در 
نواحی متراکم و همچنین وضعیت نابسامان سکونتگاه های کم 
درآمد نواحی شهری و روستایی آسیب پذیری سکونتگاه های 
انسانی نسبت به زلزله به طور مداوم افزایش می یابد این امر 
این گونه حوادث  بحران در زمان وقوع  سبب شکل گیری 
خواهد شد. در مناطق شهری، اثرات زیان بار معموالً در اثر 
کالبدی  ویرانی های  از  تلفیقی  شامل  طبیعی،  سوانح  وقوع 
و اختالل عملکرد شهر است. از دیگر سو حوادث انسانی 
نیز یکی دیگر از ابعاد بحران بوده که اثرات آن به ویژه در 
مناطقی که از جمعیت زیادی برخوردار و دارای بافت فشرده 
و فرسوده است، بیشتر می شود؛ بنابراین می توان بیان داشت 
مهم ترین عاملی که در هنگام بروز حوادث طبیعی چون زلزله 
و حوادث انسانی مانند جنگ، منجر به وقوع بحران می شود، 
آسیب پذیری کالبدی ابنیه است. از این رو حوادثی همانند 
ایمنی  برای  و جبران ناپذیر  در شهرها خطری جدی  زلزله 
شهر و به ویژه بافت فرسوده برجای خواهد گذاشت. )نادری 
تغییرات سریع شهرها،  پی  در  امروزه  و همکاران، 154:1392( 

بخشی از بافت های شهری به علت فرسودگی و ناکارآمدی 
با محیط خود و خدمات دهی  مناسب  رابطه ای  نتوانسته اند 
به بهره برداران برقرار کنند؛ از این رو، مداخله در این گونه 
بافت ها، با توجه به ایجاد خط مشی هایی در برنامه ریزی و 
طراحی فضاهای مناسب فعالیت های مردم، امری ضروری 
. بافت های فرسوده  است )مقدم آریایی و همکاران، 1387: 622( 
عمدتًا شامل هسته اولیه و اصلی شهر می باشند که در گذر 
زمان نتوانسته اند تطابق الزم را با رشد شتاب زده مدرنیسم 
بافت های  از  بسیاری   )2  :1393 منظوری،  و  )نظرپور  کنند  پیدا 
در  بوده اند  شهرها  مباهات  و  افتخار  مایه  زمانی  که  سنتی 
حال حاضر در معرض فرسایش و تخریب قرار گرفته اند. 
بخش مهمی از جمعیت آن مناطق جابجا شده اند و میراث 
فرهنگی، تاریخی و اجتماعی مختص محله های تاریخی از 
اندکی از  تنها تعداد  بین رفته و یا درحال تخریب هستند. 
و  مانده اند  یادگار  به  و  ایستاده اند  پا  روی  سختی  به  بناها 

را  بافت  دیرین  هویت  و  هستند  گذشتگان  میراث  یادآور 
به  توجه  با  )محمدی و همکاران، 1393: 106(.  نمایان می سازند 
آسیب پذیری  تعیین  موردنظر  بستر  شهری،  محیط  که  این 
از  می دهند،  تشکیل  انسان ها  را  آن  درون  عناصر  و  بوده 
این رو از میان انواع آسیب پذیری، آسیب پذیری مربوط به 
جان و سالمتی انسان ها، که وابسته به آسیب پذیری فیزیکی 
هدف   )58  :1391 طالعی،  و  )راهنما  می باشد.  نظر  مورد  است 
اصلی پدافند غیرعامل نیز به عنوان مجموعه ای از اصول و 
راهکارها در جهت افزایش ایمنی جانی و مالی در زمان وقوع 
بحران های انسان ساز و ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری 
تدریج  به  تا   (2002:134  ,Legates,et al) می باشد،  زیرساخت ها 
در  اقدامات  گونه  این  کند.  ایجاد  امنیت  برای  را  شرایطی 
بیشتر کشورهای دنیا انجام شده است و یا در شرف اقدام 
انجام  هماهنگی  و  برنامه ریزی  با  اگر  اقدامات   این  است. 
شود، به طور  خودکار بسیاری از زیرساخت هایی که ایجاد 
خواهند  دست  به  را  الزم   ایمنی  خود  ذات  در  می شود، 
آورد. برای اصالح زیرساخت های فعلی هم می توان با ارائه 
کرد. مستحکم  را  آن ها  دوباره  مهندسی  مانند  راهکارهایی 

)رهنما، 1378: 180(

در ایران براساس آمار منتشر شده توسط وزارت راه و 
شهرسازی، در مجموع حدود 72 هزار هکتار بافت فرسوده 
 15 شامل  عرصه  این  که  دارد  وجود  کشور  شهر   498 در 
 25 حدود  دربرگیرنده  و  کشور  شهرهای  مساحت  درصد 
درصد جمعیت شهری کشور می شود. وجود سطح گسترده 
بافت فرسوده یکی از مهم ترین چالش های مدیران شهری، 
شهرسازان و معماران می باشد )ابراهیم زاده و ملکی، 1391: 219( . 
زیرا عدم توجه به این بافت ها موجب زوال شهر و توسعه 
ناهمگون آن و ایجاد شهرهایی نوپا در حاشیه شهر قدیمی 
می گردد، که همواره بار اقتصادی سنگینی بر دوش مدیریت 
محیط  به  آسیب جدی  همچنین  و  گذاشت  شهری خواهد 
زیست خواهد رسانید )نظرپور و منظوری، 1393: 2(. به عبارتی، 
از مشکل اساسی شهرها در ایران که همیشه برنامه ریزان و 
اندیشی واداشته، افت فیزیکی  مسئوالن شهری را به چاره 
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بخش های قدیمی و بافت های مسئله دار شهری با بافت های 
بی کیفیت در فضای شهری است(Stedd et al,125: 2004) که براثر 
و  مواجه اند  بی شماری  مسائل  با  درونی  و  بیرونی  عوامل 
گونه  این  به  عام،  طور  به  شده اند.  فرسوده  زمان  مرور  به 
و  فرسوده  کهن،  تاریخی،  قدیمی،  بافت های  محدوده ها 

مسئله دار گفته می شود )نادری همکاران 1392: 154( .
عواملی که ضرورت توجه به بافت های قدیمی از جمله 
گوشزد  را  )مرکزی(  اهواز  شهر  یک  منطقه  فرسوده  بافت 

می کند؛ شامل موارد زیر است:
1- اهمیت این بافت ها در کالبد شهرها به عنوان قلب تپنده 
اقتصادی: اکثر بافت های قدیمی کشور در اطراف محورهای 
راسته های  و  سنتی  بازارهای  ونیز  اصلی شهر  و  ساختاری 
تجاری قرار گرفته و فرسودگی کالبدی و عملکردی دیر یا 

زود به این مراکز تسری می یابد.
کاربران،  جدید  نیازهای  با  بافت  نبودن  هماهنگ   -2
هویت  با  جدید  معیارهای  بودن  نامتناسب  و  ناهماهنگی 
بافت، وجود کاربری های جدید نامناسب در بافت و فاصله 
قابل  و  استاندارد  سرانه های  با  موجود  کاربری های  سرانه 

قبول.
 3- اهمیت و لزوم خدمات رسانی در زمان بحران: ناکارآمدی 
و ضعف شبکه های دسترسی وارتباطی و عدم پوشش وسائل 
بافت، کمبود شدید  نقاط  به تمام  نقلیه عمومی و اورژانس 
تأسیسات و تجهیزات شهری همچون واحدهای آتش نشانی، 

مراکز اورژانس، سایت های امداد و نجات و...
4- پایین آمدن کیفیت واحدهای مسکونی در بافت مذکور 
از لحاظ سازه ای و مصالح درگذر عمر و عدم رسیدگی و 

بهسازی، تعمیر و مرمت بنا.
عنوان  به  هکتار،   31800 مساحت  با  اهواز  کالن شهر 
مناطق  در  فرسوده  بافت  دارای  ایران  وسیع  شهر  سومین 
هفت گانه به ویژه  بخش مرکزی در منطقه یک می باشد. 
در  شهر  محدوده  از  درصد   35 تا   30 اهواز  کالن شهر  در 
و  فرسوده  بافت های  عنوان  تحت  و  قانونی  محدوده های 
سال های  »در  است.  شده  شناخته  غیرمجاز  سکونتگاه های 

اخیر با توجه به تحوالت سریع علمی و فنی و به تبع آن 
کالبدی  و  اقتصادی  اجتماعی،  ساختارهای  در  دگرگونی 
پایدار شهری، اهمیت  شهرها و مطرح شدن نظریه توسعه 
)صادقی  است.  شده  دوچندان  شهری  نوسازی  و  بهسازی 
باعث  زمینه  این  در  غلط  سیاست های   .)3  :1392 رنج کش،  و 

بین رفتن سرمایه های مادی و معنوی  از  تخریب محیط و 
عوارض  است.  شده  اهواز  شهر  مرکزی  فرسوده  بافت  در 
سوء و حادی که در نتیجه ی عدم رعایت اصول ساماندهی، 
وجود  به  اهواز  شهر  در  بافت ها  این  نوسازی  و  بهسازی 
آمده است، حاکی از ضرورت توجه به این امر و بازنگری 
طرح های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی سکونت گاه های 
آن می باشد. براین اساس ضرورت ساماندهی بافت فرسوده 
شهری در بخش مرکزی شهر اهواز ضرورتی اجتناب ناپذیر 
دنبال  به  کاربردی  رویکردی  با  حاضر  پژوهش  است. 

پاسخگویی به سؤاالت زیر می باشد:
مرکزی  فرسوده  بافت  سازه ای  آسیب پذیری  وضعیت   -1

کالن شهر اهواز به چه صورت است؟
پدافند  نظر  از  فرسوده  بافت  مساحت  از  میزان  چه   -2

غیرعامل نیازمند برنامه ریزی است؟
پیرامون  گرفته  صورت  تحقیقات  برخی  به  اینجا  در 
کالنتری  می شود.  پرداخته  شهری  بافت های  آسیب پذیری 
خلیل آبادی و سیف الدینی)1387( در مقاله »کاربرد تکنیک     
بافت  احیای  موردی  مطالعه  شهری،  برنامه ریزی  در   AHP

تاریخی شهر اردکان« با تکیه بر نگهداری و تقویت عناصر 
فرهنگی و تداوم فضاهای شهری و به کمک فرایند تحلیل 
سلسه مراتبی، روابط زمینه های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و کالبدی بافت و اثرگذاری و تأثیرپذیری آن ها را 
»تعیین  مقاله  در   )1387( حبیبی  کیومرث  کرده اند.  بررسی 
بافت  آسیب پذیری  در  مؤثر  ساختمانی  سازه ای-  عوامل 
کهن شهری زنجان با استفاده ازGIS وFuzzy logic به کمک 
سیستم اطالعات جغرافیایی، یازده شاخص را در شناسایی 
پهنه های ناپایدار بافت مرکزی شهر زنجان به کاربرده است. 
نتایج پژوهش وی نشان می دهد، بخش بزرگی از منطقه در 
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برابر حوادث طبیعی ناپایدار است و لزوم نوسازی وبهسازی 
به شدت احساس می شود. عاطفه احمدی )1390( در  آن 
پایان نامه تحلیلی بر چشم انداز توسعه پایدار بافت فرسوده 
مطالعه  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  از  استفاده  با  شهری 
موردی محله سرتپوله شهر سنندج، محله سرتپوله را از نظر 
فازی  منطق  از  استفاده  با  او  است.  کرده  بررسی  پایداری 
برای  بافت  فرسودگی  اولویت بندی  و  شناسایی  به   OWA

بی نیاز  و  رهنما  است.  پرداخته  مختلف  طرح های  انجام 
)1390( در مقاله »بررسی تطبیقی- تحلیلی مدل های سلسله 
مراتبی، محاسبه گر رستری و همپوشانی وزنی برای شناسایی 
براساس  شهرها،  مرکزی  بافت های  توسعه  اولویت بندی  و 
همپوشانی  و  رستری  محاسبه گر  مراتبی،  سلسله  مدل  سه 
از نظر فرسودگی در اولویت بندی  وزنی، مکان هایی را که 
هستند، شناسایی کرده و در نهایت برای احیای محله های 
مرکزی شهرها از جمله محله عیدگاه شهر مشهد، بین سه 
اولویت بندی  و  شناسایی  در  کارایی  نظر  از  ذکرشده  مدل 
بافت فرسوده مقایسه ای انجام داده اند. چان و لی )2008(، 
بررسی  و  پایدار  شهری  طراحی  مفهوم  شناسایی  به 
اجتماعی  پایداری  بهبود  برای  موردنیاز  اساسی  فاکتورهای 
در پروژه های بهسازی و تجدید حیات شهری در بافت های 
طریق  از  که  پژوهش  این  در  می پردازند.  شهری  فرسوده 
انجام شد، نظرات  بازدید پرسشنامه ای در هنگ  کنگ  یک 
معماران، طراحان، مدیران توسعه دارایی و شهروندان محلی 
دست  به  نتایج  گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد  و  جمع آوری 
از تجزیه و تحلیل عوامل گوناگون نشان می دهد که  آمده 
پایداری  به  دستیابی  برای  طرح  مشخص  ویژگی های  باید 
بررسی  به   ،)2009( گزی  اوزلم  شوند.  همسو  اجتماعی 
غیر  مسکونی  نواحی  باززنده سازی  و  بهسازی  راهکارهای 
معمور و فرسوده در شهر آنکارا می پردازد و باززنده سازی 
هویت  جهت  فضایی  استراتژی  را  مناطق  این  نوسازی  و 
بخشیدن به ساکنین این مناطق و افزایش تجهیزات موردنیاز 
 ،1392 همکاران  و  فرهادیان  همچنین  می داند.  شهروندان 
محمدی و همکاران 1393 و.... نیز در این زمینه مطالعاتی 

انجام داده اند.
و  کاربردی  توسعه ای-  لحاظ هدف  به  پژوهش حاضر 
از لحاظ روش شناسی توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات 
به  دستیابی  برای  است.  میدانی  بررسی های  و  کتابخانه ای 
جنس  ساختمان،  اسکلت  شاخص های  تحقیق،  اهداف 
مصالح، تعداد طبقات و قدمت ساختمان استخراج شد. برای 
کشف روند الگوها از ابزار Regression و برای وزن دهی به 
الیه ها در داده های فضایی از روش خودهمبستگی فضایی 
ابزار Weights Manager موجود در نرم افزار Geoda استفاده 
از  بافت فرسوده  برای سنجش آسیب پذیری  شد. همچنین 
 1(Anselin Local Morans) روش  از  غیرعامل  پدافند  نظر 
ابزارهای  مجموعه  از   Cluster & Qutlier Analysisابزار از 
 Arc نرم افزار  به  مربوط   Spatial Statistics Toolsدر موجود 

GIS استفاده  شده است.

فلکه  به  شمال  طرف  از  اهواز  کالن شهر  یک  منطقه 
لوله سازی  شرکت  تا  پنجم  پل  به  جنوب  طرف  از  آبادان، 
میدان  تا  ماهشهر  جاده  به  شرق  از طرف  سپیدار،  جاده  و 
از  و  راه آهن،  ریل  تا  لوله سازی  فلکه  از  و  امیرالمؤمنین 
طرف غرب به رودخانه کارون محدود می شود. موضوعات 
از  یک  منطقه  در  استراتژیک  قابلیت  دارای  و  راهبردی 
که  چرا  هستند.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  میزان  و  عمق 
اهواز  از مشکالت شهر  توجهی  قابل  به طور کلی بخش  
از جمله موضوعات  یافته است.  این منطقه نمود عینی  در 
استراتژیک و بنیادین این منطقه می توان به موارد ذیل اشاره 
کرد: 1- گستردگی بیش از حد بافت فرسوده در منطقه و 
تسریع روند فرسودگی بافت به لحاظ کالبدی، اجتماعی و 
و  حاشیه نشین  جمعیت  اعظم  بخش  وجود   -2 اقتصادی، 
سکونتگاه های غیررسمی، 3- پایین بودن پایگاه اقتصادی- 
اجتماعی جمعیت ساکن این منطقه، 4-  فرسودگی بافت به 
لحاظ کالبدی، اقتصادی و اجتماعی مهم ترین مسئله در این 
منطقه است، که این مسئله به خودی خود معضالت بسیاری 
را اعم از ناکارآمدی مدیریتی در حوزه های مختلف، مقابله با 

1- انسلین محلی موران 
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بحران اجرای طرح های توسعه و ضوابط و مقررات مربوط 
به آن ها، ایجاد ناامنی های اجتماعی، عدم کارایی اقتصادی، 
آشفتگی و بی نظمی ساختار کالبدی و سیمای عمومی منطقه 
را به دنبال دارد. 5- سکونت اقشار رده های پایین درآمدی 

و اجتماعی و تراکم باالی جمعیت.

2- مبانی نظری تحقیق
2-1- مفهوم شناسی بافت فرسوده شهری 

به طورکلی با کاهش کارایی بخش های مرکزی شهر و 
تغییرات صورت گرفته در طی سال های اخیر دغدغه هایی 
ظهور  موجب  آمد،  وجود  به  اندرکاران  دست  برای  که 
تحت  است  شده  معماری  و  شهرسازی  حوزه  در  ادبیاتی 
عناوینی همچون بافت »ناکارآمد« بافت »توسعه نیافته«، بافت 
معانی  به  باید  شده  ایجاد  معضل  رفع  برای  که  »ناپایدار«، 
دقیق و روشن این مفاهیم بپردازیم. شاخص های شناسایی 
و  شهرسازی  عالی  شورای  دیدگاه  از  فرسوده  بافت های 
قرار  تصویب  مورد   85/2/11 تاریخ  در  که  ایران  معماری 
نفوذناپذیری می باشد  ناپایداری و  گرفت شامل ریزدانگی، 
که در این میان مهم ترین عامل شناسایی فرسودگی ناپایداری 

است )نظرپور و منظوری، 1393: 2( . 
به طورکلی کاهش کارایی هر پدیده ای، فرسودگی آن را 
در پی دارد. هنگامی که در محدوده ای از شهر، حیات آن به 
هر علتی رو به رکود می رود، بافت شهری آن محدوده در 

  . (9:2005 ,Roseumary) روند  فرسودگی قرار می گیرد
فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت 
آن  بر شکل گیری  فنی  نظارت  توسعه و  برنامه  فقدان  یا  و 
بافت به وجود می آید (Loosim,1996: 79 ) . بافت فرسوده شهری 

می شود  اطالق  شهرها  قانونی  محدوده  از  عرصه هایی  به 
از  نامناسب  برخورداری  کالبدی،   فرسودگی  دلیل  به  که 
زیرساخت های  و  خدمات  تأسیسات،  سواره،  دسترسی 
و  محیطی  مکانی،   ارزش  از   و  بوده  آسیب پذیر  شهری 
اقتصادی نازلی برخوردارند )محمدی و همکاران، 106: 1393( و 
یا به بافتی از شهر اطالق می شود که ارزش های شهروندی 
محل  در  زندگی  شرایط  از  آن  ساکنان  و  یافته  کاهش  آن 
خود رضایت و ایمنی خاطر نداشته و نیازهای اساسی آن ها 
برآورده نمی شود )عندلیب، 35: 1387(.  براساس مصوبه شورای 
عالی معماری و شهرسازی، بافت شهری و به تبع آن بافت 
آسیب پذیر، به بخش هایی کوچک تر تقسیم و تعریف می شوند 
نامیده می شود. به این معنی که هر یک از  که حوزه بلوک 
حوزه ها  یا بلوک های متعددی که تشکیل دهنده بافت شهری 
بوده و مورد ارزیابی قرار می گیرد، آسیب پذیر تعریف شده و 
بلوک آسیب پذیر، بلوکی است که حداقل یکی از شرایط سه 

گانه زیر را داشته باشد:
 الف( ناپایداری: بلوکی که دارای حداقل 50 درصد بناهای 
فرسوده نامناسب به لحاظ زیستی و سکونتی یا آسیب پذیر 
باشد.  به عبارت دیگر، بلوکی است که حداقل 50 درصد 
بناهای آن غیر مقاوم باشد که دلیل آن فقدان سیستم سازه ای 

مناسب و عدم رعایت موازین فنی است. 
امالک  درصد   50 حداقل  که  بلوکی  ریزدانگی:  ب( 
ج( باشد.  داشته  را  مترمربع   200 از  کمتر  مساحتی  آن 
نفوذناپذیری: بلوکی  که حداقل 50 درصد عرض معابر آن 
)قبل از اصالحی( بن بست و یا با عرضی کمتر از 6 متر باشد 
یا ضریب نفوذپذیری آن کمتر از 30 درصد باشد )علی پور و 

همکاران، 14:1391( .

جدول 1: وضعیت استفاده از کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه
کاربریآموزشیاداری انتظامیتجاریتجهیزات تفریحیحمل و نقلدرمانیصنعتیمذهبیمسکونی
مساحت*944159604479779592181761621367849453675

درصد95/310/540/710/090/020/020/140/330/044/80
* تمامی مساحت ها به مترمربع می باشند

مأخذ: محاسبات نگارندگان، 1395.
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2-2- نظریه آسیب پذیری شهری 
به طورکلی مفهوم آسیب پذیری چارچوب بسیار مناسبی 
را برای درک ماهیت بحران، وقایع بحرانی، آثار و پیامدهای 
بحران  مقابل  در  واکنش  و همچنین  بحران  وقوع  از  ناشی 
)فرجی سبک بار و همکاران،  فراهم می آورد.  در سطوح مختلف 

 )47:1393

فضاهای  شهری،  سکونتگاه های  آسیب پذیری  امروزه 
و  همه  غلط،  معماری  با  شهرهایی  ناامن،  محالت  بی دفاع، 
همه از عوامل تهدید کننده امنیت شهری و اجتماعی هستند 
بدانیم  یا سطحی  را درجه  آسیب پذیری  اگر  )بیات،1387( 
که یک نظام به علت فشارهای وارده مستعد پذیرش آسیب 
درجه  این  انسانی،  علوم  در  دیدگاه حاکم  با  مطابق  است، 
به طور ویژه در ارتباط با دو عامل تعیین می شود. )نظرپور و 

منظوری، 2:1393(

الف- سامانه های مواجهه با بحران، فشار و تهدید
ب- ناتوانی نظام برای غلبه بر بحران

براساس نظریه ی آسیب پذیری و ویژگی های مفهومی آن در 
هر فضای شهری مفروض، مقدار معینی از خطرپذیری وجود 
دارد )سجادیان، 1394: 82(. اما سطوح و دامنه ی آسیب پذیری و 
ایمنی در سطح شهر به طور یکنواخت توزیع نشده است؛ 
چراکه فضاهایی با عنوان آلوده، بی دفاع و آسیب پذیر محل 
رخداد انواع خشونت ها، جرائم و حتی مخاطرات محیطی 
هستند )علیزاده، 124:1395( در حالی که در محله ای دیگر هیچ 
ناامنی شهری وبه تبع آن آسیب پذیری وجود  گونه الگوی 
ده چشمه،  )محمدی  آسیب پذیری کمتری رخ می دهد  یا  ندارد 

. )8 :1393

حوادث  بروز  احتمال  آسیب پذیری،  نظریه ی  به  استناد  با 
بخش های  در  شهروندان  از  گروهی  برای  مخاطرات  و 
خاصی از شهر همواره بیشتر از دیگران است. این افراد را 
اقشار آسیب پذیر  یا  ناپذیر، مستعد حادثه  حادثه پذیر، دفاع 
و در معرض خطر می نامند )امینی ورکی و همکاران، 8:1393( . 
تئوری  از  کالن  تحلیل های  و  اقتصادی  اجتماعی،  ابعاد  در 
در  است.  شده  بیان  عمومی تری  تعاریف  آسیب پذیری 

بسیاری از موارد، برای رتبه بندی کیفی آسیب پذیری آن  را 
با معیارهای »زیاد«، »متوسط« و »کم« تقسیم بندی می کنند( 

. (Pelling,2003

داعی نژاد، با نگاه رفتاری، آسیب های محیط شهری را بر 
دو دسته تقسیم کرده است:

الف- آسیب های سازه ای: مشتمل بر تخریب ابنیه، تأسیسات 
و زیربناها با درجات مختلف؛

انسانی،  صدمات  بر  مشتمل  غیرسازه ای:  آسیب های  ب- 
محیطی و بهداشتی )پیروزی و نظم فر، 1387: 212(

از نظر رخداد زمانی و وسعت تخریب، آسیب های محیط 

شهری را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف- آسیب های اولیه: صدماتی که بالفاصله و به دلیل نبود 
عمل مستقیم نیروهای وارده بر سطح و حجم بروز می نمایند. 
برای نمونه می توان به گونه های مختلف آسیب های سازه ای 

اشاره کرد.
و  تشدید  بر  آسیب ها  گونه  این  ثانویه:  آسیب های  ب- 
هستند  آسیب(  افزایی  )هم  اولیه  آسیب های  دامنه ی  بسط 
و عمومًا براثر عملکرد عوامل محیطی بروز می نمایند. برای 
نمونه می توان به گسترش آتش سوزی، انفجار و معضالت 

اجتماعی- روانی اشاره کرد )حیدری نیا، 168:1393(

2-3- راهبرد پدافند غیرعامل در آسیب پذیری بافت 
فرسوده

است  غیرمسلحانه ای  اقدام های  مجموعه  غیرعامل  پدافند 
که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم 
فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت 
بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود. 

)نادری و همکاران، 161:1392( 

کاهش  برای  راهبردی  غیرعامل  پدافند  شهری  مقیاس  در 
آسیب پذیری و افزایش تاب آوری در برابر مخاطرات شامل 
از  ناشی  مخاطرات  حتی  و  جنگ  ساخت،  انسان  طبیعی، 
تکنولوژی و محور برنامه ریزی ساخت و بافت شهری از نظر 
پدافند غیرعامل قابل توجه است )تیموری و همکاران، 18:1389(. 
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جداسازی کاربری ها از نظر اهمیت از مهم ترین اصول حاکم 
بر پدافند غیرعامل شهری است. آسیب پذیری، به خسارات 
ناشی از عناصر و پدیده  های بالقوه یا بالفعل بحران زا نسبت 
به انسان، تجهیزات و تأسیسات در بازه شدت 100-0 گفته 
)قاجار خسروی، 94:1388( و در مقیاس شهری آن را  می شود 
میزان خسارتی تعریف کرده اند که در صورت بروز سانحه 
به یک شهر و اجزا و عناصر آن برحسب ماهیت و کیفیت 

. (Habitat ,UN 2003:28) وارد می شود
سبب  مختلف  ابعاد  در  آسیب پذیری  مفهوم  بودن  فراگیر 
است.  شده  مکانی  علوم  در  آسیب پذیری  نظریه  پیدایش 

براساس نظریه آسیب پذیری در هر فضای مفروض، ضریبی 
دامنه  و  سطوح  که  آن  حال  دارد،  وجود  آسیب پذیری  از 
ایمنی در سطح آن فضا به طور یکنواخت توزیع نشده است.

)محمدی و همکاران، 109:1393(

3- آسیب پذیری بافت فرسوده از نظر پدافند غیرعامل
3-1- گام نخست: شناسایی وضعیت بافت فرسوده 

مرکزی شهر اهواز
کاربری اراضی: یکی از مطالعات اساسی در جهت شناخت 
فیزیکی  بررسی های  در  شهری،  فرسوده  بافت  وضعیت 

نگاره 1: وضعیت استفاده از کاربری 
اراضی محدوده مورد مطالعه

مأخذ: نگارندگان، یافته های تحقیق 1395.

نگاره 2: وضعیت اسکلت ساختمان 

مأخذ: نگارندگان، یافته های تحقیق1395.
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مطالعه نحوه استفاده از کاربری اراضی است.
کل اراضی موجود در بافت فرسوده تعداد 7189 بلوک 
دارای  و  است  مترمربع   1019007 مساحت  به  ساختمانی 
تجهیزات  تجاری،  انتظامی،  اداری،  آموزشی،  کاربری های، 
انبارداری،  و  ونقل  حمل  توریستی،  تفریحی-  شهری، 
می دهد  نشان  که  است  مسکونی  مذهبی،  درمانی، صنعتی، 
در  می باشد.  برخوردار  کاربری ها  در  باالیی  بسیار  تنوع  از 
این بین کاربری مسکونی با 95/31 درصد بیش ترین مورد 
استفاده از زمین را به خود اختصاص داده است. در جدول 
شماره 1 و نگاره شماره1 وضعیت استفاده از کاربری اراضی 

محدوده مورد مطالعه را مشاهده می کنید.

مهمی  بسیار  فاکتور  ساختمان  اسکلت  ساختمان:   اسکلت 
است که میزان  دوام یک بنا در برابر بحران به میزان مقاومت 
آن بستگی دارد. بررسی اسکلت ساختمان در محدوده مورد 
این  ساختمان های  درصد   94/64 که  می دهد  نشان  مطالعه 
محدوده فاقد اسکلت هستند. در جدول شماره 2 و نگاره 
شماره 2 وضعیت اسکلت ساختمان ها را مشاهده می کنید.

جدول 2: وضعیت اسکلت ساختمان ها
اسکلت ساختمانمساحتدرصدآسیب پذیری

فلزی0/586490کم

بنتی4/7853438متوسط

فاقد اسکلت94/649959073زیاد

مأخذ: نگارندگان، 1395.

نگاره 3: جنس مصالح

مأخذ: نگارندگان، یافته های تحقیق 1395.

نگاره 4: تعداد طبقات

مأخذ: نگارندگان، یافته های تحقیق 1395
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جنس مصالح: جنس مصالح وترکیب این مصالح می تواند از 
جمله فاکتورهای مهم برای مقاومت در برابر هرگونه بحران 
از جمله بحران طبیعی مانند زلزله و بحران جنگ و ساخت 

پناهگاه است. 
بررسی وضعیت جنس مصالح به کاررفته در ساختمان های 
موجود در این محدوده نشان می دهد که 95/32 درصد جنس 
مصالح از ساختمان های موجود تیرآهن و آجری است. در 
جدول شماره 3 و نگاره شماره 3 وضعیت جنس مصالح به 

کاررفته ساختمان ها را مشاهده می کنید.

جدول 3: وضعیت جنس مصالح به کاررفته ساختمان ها
جنس مصالحمساحتدرصدآسیب پذیری

تیرآهن و آجر95/329966604کم

آجر و سیمان0/9010120متوسط

بلوک سیمانی0/414549متوسط

خشت و گلی3/3737728زیاد

مأخذ: نگارندگان، یافته های تحقیق 1395.

تعداد طبقات: وجود تعداد طبقات باال در هنگام بحران اگر با 
فاکتورهایی همانند جنس مصالح ناپایدار و اسکلت نامقاوم 
را  بحران  هنگام  در  خسارات  و  تلفات  میزان  باشد  همراه 

بشدت افزایش خواهد داد. بررسی تعداد طبقات ساختمان ها 
در محدوده بافت مرکزی شهر اهواز نشان می دهد که از بین 
در  هستند.  طبقه  یک  درصد   90/84 موجود  ساختمان های 
جدول شماره 4 و نگاره 4 وضعیت تعداد طبقات ساختمان ها 

قابل مالحظه می باشد.

جدول 4: وضعیت تعداد طبقات ساختمان ها
تعداد طبقات1مساحتدرصدآسیب پذیری

یک طبقه90/849916506کم

دو طبقه7/5083949متوسط

سه طبقه1/3815418زیاد

پنج طبقه و بیشتر0/283128کم
مأخذ: نگارندگان، یافته های تحقیق 1395.

قدمت ساختمان: وضعیت قدمت و طول عمر یک ساختمان 
نشان  نوعی  به  و  مهم  فاکتورهای  از  یکی  به خودی خود 
دهنده ی فرسودگی یک بناست، به طوری که هرچه میزان 
بیشتر  به عبارتی قدمت ساختمان  یا  بنا  بودن یک  فرسوده 
بود.  خواهد  بیشتر  نیز  بحران  برابر  در  آن  خسارات  باشد 
بررسی وضعیت طول عمر و قدمت ساختمان های موجود 
در بافت فرسوده مورد مطالعه نشان می دهد از بین گروه های 

نگاره 5: عمر بنا

مأخذ: نگارندگان، یافته های تحقیق 1395.

1- تعداد طبقات ارتباط مستقیمی با آسیب پذیری لرزه ای دارد. به گونه ای که هرچه تعداد طبقات بیشتر شود آسیب پذیری افزایش می یابد البته از ارتفاع مشخصی به بعد به علت 
وجود اسکلت ساختمان در ساخت طبقات بیشتر آسیب پذیری کمتر می شود.
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موجود 65/07 درصد از ساختمان ها در گروه با قدمت بین 
20 تا 30 سال قرار دارند. در جدول شماره 5 و نگاره شماره 

5 قدمت ساختمان ها را مالحظه می کنید.

جدول 5: عمر بنا در ساختمان ها )قدمت ساختمان(1
عمر بنا1مساحتدرصدآسیب پذیری

کمتر از 10 سال1/921410کم

بین 10 تا 20 سال2/0622997متوسط

بین 20 تا 30 سال65/07702144زیاد

بیشتر از 30 سال30/96343450خیلی زیاد

مأخذ: نگارندگان، یافته های تحقیق 1395.

3-2- گام دوم: کشف روند الگوها
به منظور کشف روند الگوها در این پژوهش از طریق ابزار 
Regression موجود در نرم  فزار Geoda با تعیین متغیر مستقل 

)بافت فرسوده( و متغیرهای وابسته )شاخص های منتخب( 
سطح این روند مشخص شد. در جدول شماره 6 روند الگوی 

Regression در بافت فرسوده را مالحظه می کنید.

جدول 6: روند الگوی Regression در بافت فرسوده
سطح 

معنی داری
)sig(

خطای 
استاندارد

(Std.Error(

ضریب
(1Coefficient(

متغیرها

اسکلت ساختمان0/0018/3130/50

جنس مصالح0/0059/6165/91

تعداد طبقات0/006/2211/29

عمر بنا0/0016/0340/03

مأخذ: نگارندگان، یافته های تحقیق 1395.

3-3 گام سوم: خودهبستگی فضایی
خود همبستگی فضایی یکی از ابزارهای توزیع و پراکنش 
تحلیل  این  می باشد.  مکان  و  فضا  در  پدیده ها  و  عوارض 
مقدار جغرافیایی  مکانی دو  بررسی همبستگی فضایی-  به 
می پردازد، و توزیع عوارض در فضا را با توجه به موقعیت 

مکانی و خصیصه انجام می دهد.

1- در روند الگوها ضریب یا وزن فضایی بدست آمده که در مرحله بعدی 
)خودهمبستگی فضایی( به الیه ها اضافه می شود.

رابطه1:

در اینجا zi تفاضل بین مقدار خصیصه عارضه i با میانگین 
 n،می باشد  jوi وزن فضایی بین عارضه Wi .می باشد (xi-x) آن
تعداد کل عوارض جغرافیایی موجود در الیه مورد استفاده 

بوده و so جمع کل وزن های فضایی می باشد.
عوارض  بین  فضایی  خودهمبستگی  بررسی  منظور  به 
)شاخص های منتخب( از طریق باکس Weights Manager از 
مجموعه ابزارهای موجود در نرم افزارGeoda وزن و ضریب 
در روند الگوی به دست آمده در الیه ها اعمال و اضافه شد.

3-4- گام چهارم: انسلین محلی موران
Aneslin Local )Morans( 
این ابزار نشان می دهد که مقادیر عوارض جغرافیایی در 
کجا زیاد و در کجا کم توزیع شده اند. همچنین نشان می دهد 
که کدام عوارض دارای مقادیر بسیار متفاوت از پیرامونشان 
PValue  و یک  z و  امتیاز  از  امر  این  انجام  برای  هستند. 
نشان گر که نشان دهنده ی نوع خوشه برای هر عارضه است 

استفاده می شود.
انسلین محلی موران از طریق رابطه زیر به دست می آید:

رابطه 2:

که در آن  xi  خصیصه عارضه، i  و  x  میانگین خصیصه 
مربوط و wij وزن فضایی بین عوارض می باشد.

انسلین محلی موران به خوبی برای خواص آماری ساخته 
الگوهایی  از  فضایی  همبستگی  توصیف  برای  و  شده اند، 
استفاده می کنند که بعضی مواقع به عنوان نقاط داغ و نقاط 
خودهمبستگی   1 شماره  نمودار  در  می شوند.  نامیده  سرد 
فضایی داغ و سرد در انسلین محلی موران را مشاهده می کنید. 
برای مثال اگر ارزش های باال نزدیک یکدیگر باشند، شاخص 
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موران داللت بر خودهمبستگی فضایی مثبت نسبتاً باال دارد، 
نقطه  به عنوان  باال ممکن است  از ارزش های  این طبقه  که 
تمرکز )داغ( نامیده شود. در تحلیل بافت فرسوده با استفاده 
از شاخص های مورد مطالعه ارزش پیکسلی هر شاخص از 
متغیر  اولویت  درصد   95 سطح  تا  اولویت  درصد   5 سطح 

خواهد بود.
به منظور انجام تحلیل )انسلین محلی موران( برای بافت 
 Cluster & Outlier فرسوده از نظر پدافند غیرعامل از ابزار
 Spatial در   موجود  ابزارهای  مجموعه  از    Analysis

Statistics Tools در نرم افزار ArcGIS  همبستگی فضایی و 

توزیع آماری با توجه به رابطه 2 به دست آمد؛ به گونه ای که 
خصیصه هر عارضه، میانگین و وزن فضایی آن ها در تحلیل 
از طریق field calculator اضافه و در تحلیل نهایی در نظر 
گرفته شد. نگاره شماره 6 آسیب پذیری بافت فرسوده مرکزی 
اهواز با استفاده ازAnselin Local Morans را نشان می دهد.

خروجی این تحلیل به صورت وکتوری خواهد بود که 
در آن بلوک های ساختمانی به تفکیک از سطح خیلی کم تا 
مقابله  پدافند غیرعامل جهت  برنامه ریزی  برای  زیاد  خیلی 
با هرگونه بحران احتمالی دسته بندی شده اند که به تفکیک 

رنگ قابل مشاهده اند.

نمودار 1: خودهمبستگی فضایی داغ و 
سرد در انسلین محلی موران

مأخذ: نگارندگان، یافته های تحقیق 1395.

نگاره 6: آسیب پذیری بافت فرسوده مرکزی 
 Anselin local Morans اهواز با استفاده

را نشان می دهد.

مأخذ: نگارندگان، یافته های تحقیق 1395.
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تجزیه و تحلیل: در این بخش تجزیه و تحلیل آسیب پذیری 
بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز انجام شده است.

همان طور که نگاره شماره 6 مشاهده می کنیم قسمت های 
قابل توجهی در این بافت در محدوده ی آسیب پذیری خیلی 
زیاد هستند. به گونه ای که هر چه از داخل به اطراف و هرچه 
از غرب به سمت شرق بافت حرکت کنیم میزان فرسودگی 
شدیدتر و در نتیجه بافت های ساختمانی در این قسمت ها 
بیشتری  آسیب پذیری  وضعیت  در  غیرعامل  پدافند  نظر  از 
هستند. در جدول شماره 7 رتبه بندی بافت های فرسوده از 

طریق Anselin Local Morans  را مشاهده می کنید.

 Anselin جدول 7: رتبه بندی بافت های فرسوده از طریق
 Local Morans

آسیب پذیری از منظر پدافند 
غیرعامل

درصد هرکاربریمساحت

48218144/24خیلی کم

1082529/93کم

18091616/60متوسط

18970117/40زیاد

12895111/83خیلی زیاد

مأخذ: محاسبات نگارندگان، 1395.

4- نتیجه گیری
امروزه در پی تغییرات سریع شهرها، بخشی از بافت های 
شهری به علت فرسودگی و ناکارآمدی نتوانسته اند ارتباط 
مناسب با محیط خود و خدمات دهی به بهره برداران برقرار 
کنند. از این رو، نیاز به مداخله در این گونه بافت ها، با توجه 
به ایجاد خط مشی هایی در برنامه ریزی و طراحی فضاهای 

مناسب برای فعالیت های مردم، امری ضروری است.
شهری  فرسوده  بافت  آسیب پذیری  کنونی  تحقیق  در 
واقع در بخش مرکزی در شهر اهواز با استفاده از روش های 
خودهمبستگی فضایی و Anselin Local Morans انجام شد.
آسیب پذیری  »وضعیت  یعنی،  اول  سؤال  جواب  در 
چه  به  اهواز  شهر  کالن  مرکزی  فرسوده  بافت  سازه ای 

قابل  قسمت های  که  بگوییم  می توانیم  است؟«  صورت 
توجهی در این بافت در محدوده ی آسیب پذیری خیلی زیاد 
هستند. به گونه ای که هرچه از داخل به اطراف و هرچه از 
فرسودگی  میزان  کنیم  بافت حرکت  به سمت شرق  غرب 
شدیدتر و در نتیجه بافت های ساختمانی در این قسمت ها 
بیشتری  آسیب پذیری  وضعیت  در  غیرعامل  پدافند  نظر  از 
و  بهسازی  برنامه های  تدوین  مسئله ضرورت  این  هستند. 
نوسازی را در برداشت و از فجایع بزرگ کالبدی، اجتماعی، 

فرهنگی و بدمسکنی جلوگیری کرد. 
اما در پاسخ سؤال دوم یعنی، »چه میزان از مساحت بافت 

فرسوده از نظر پدافند غیرعامل نیازمند برنامه ریزی است؟«
در این میان 482181 مترمربع 44/24 درصد از مساحت 
کل بافت در وضعیت آسیب پذیری خیلی کم قرار دارند. در 
می توان گفت:  غیرعامل  پدافند  برای  فرسوده  بافت  تحلیل 
11/83 درصد یعنی 128951 مترمربع از مساحت کل بافت 
در وضعیت آسیب پذیری خیلی زیاد قرار دارند که نیازمند 
بافت  از  قسمت ها  این  برای  سریع تر  هرچه  برنامه ریزی 
بازه  در  باید گفت 45/83 درصد مساحت  است. همچنین 
می دهد  نشان  که  دارند  قرار  زیاد  تا  متوسط  آسیب پذیری 
بخش زیادی از بافت فرسوده از محدوده مرکزی به نوعی 

نیازمند برنامه ریزی پدافند غیرعامل است.

5- منابع و مآخذ
بر  تحلیلی   )1391( آفرین  گل  عیسی،  ملکی؛  ابراهیم زاده،   -1
)مطالعه ی  شهری  فرسوده ی  بافت  در  مداخله  و  ساماندهی 
پژوهش های  فصلنامه  آباد(  خرم  شهر  فرسوده ی  بافت  موردی: 

جغرافیای انسانی، شماره 81: 217-234.
2- احمدی دهرشید، عاطفه)1390( تحلیلی بر چشم انداز توسعه 
اطالعات  سیستم  از  استفاده  با  شهری  فرسوده  بافت  پایدار 
جغرافیایی؛ مطالعه موردی: محله سرتپوله شهر سنندج، فیروزی، 
و  جغرافیا  گروه  اهواز،  چمران  شهید  دانشگاه  محمدعلی، 

برنامه ریزی شهری.
نسب؛  قنبری  زفرقندی،  شمسایی  مدیری،  ورکی،  امینی   -3
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سعید، مهدی، فتح اهلل، علی )1393( شناسایی دیدگاه های حاکم 
استخراج  برابر مخاطرات محیطی و  بر آسیب پذیری شهرها در 
فصلنامه  کیو،  روش  از  استفاده  با  آن  در  تأثیرگذار  مؤلفه های 

مدیریت بحران، ویژنامه هفته پدافندغیرعامل:5-18.
4- بیات، بهرام )1387( تبیین جامعه شناختی احساس امنیت در 
بین شهروندان تهرانی فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 16، شماره 

.115-132 :35
فرسوده  بافت های   )1387( حسین  کریم،  نظام فر؛  پیروزی،   -5
شهری، ابعاد کالبدی- فضایی، اولین همایش بافت های فرسوده 
اهواز:  چالش ها،  و  ارزش ها  پایدار،  توسعه  انداز  شهری، چشم 

دانشگاه شهیدچمران: 220-221.
6- تیموری، رحمانی، عراقی؛ پرویز، بیژن، شادی)1389(. بافت 
فرسوده مالیر و راه های ساماندهی آن، فصلنامه جغرافیایی آمایش 

محیط، شماره8: 118-134.
ساختمانی  سازه ای-  عوامل  تعیین  کیومرث)1387(  حبیبی،   -7
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