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  چکیده
مخـاطرات امنیتـی نظیـر حمـالت تروریسـتی شـهري،  شـهر یـزد در برابـر پایدارسـازي جهت ریزينیاز به برنامه توجه به با

توسـعه تهدید  که موجبات این شهر کهن، فرسوده و تاریخی هايبافت در ها، جنگ و سوانح طبیعی نظیر زلزلهاغتشاشات، ناآرامی
بـا هـدف شـناخت  کنـد،مـیفـراهم  آنحـال حاضـر ناکارآمـد مشکالت کالبدي و وضعیت  را با توجه به بافت این ت پایدارو امنیّ

نظرات نخبگان در  سنجش، این تحقیق با پذیريسازي و کاهش آسیبمنظور بهه شهر یزد ب يراهبردهاي مداخله در بافت فرسوده
انجام شد و راهبردهـاي مداخلـه  )QSPM( یریزي کمّو ماتریس برنامه) AHPروش  تکمیل به SWOT(مدل  ينامه شقالب پرس

عوامـل تاثیرگـذار روشـن  در ارتبـاط بـا SWOTها بر اسـاس مـدل تحلیلـی بررسیدر بافت داراي ارزش شهر یزد تدوین گردید.
منظـور بهبـود ه بـ توسـعه مسـکن و سازي کالبديشبکه معابر، بهمدیریتی، مسائل ینۀ زمت شهري در که عملکرد مدیریّسازد می

از نقاط قوت  لبه بر تهدیدات ذاتی و احتمالی،ق نبوده است و در جهت غت در بافت فرسوده داراي ارزش شهر یزد موفّایمنی و امنیّ
و   77/2 مقـدار مویّد این مطلب ارزیابی مـاتریس عوامـل داخلـی بـا. برداري شایانی نشده استهاي موجود در بافت بهرهو فرصت

تهاجمی براي غلبه بر مداخلۀ نشانگر نیاز به رویکرد ارددر نمو آنهاانطباق  که باشدمی05/3 مقدار ماتریس ارزیابی عوامل خارجی با
ي و ارائـه با اصـالح شـبکه معـابر تخلیه جمعیتتولید فضاي امن، تسریع در نظیر راهبردهایی  در نهایتدر بافت است؛  تهدیدات

پدافنـد غیرعامـل شـهري  هـاي عملیـاتی دربرنامـهجملـه از  شـد کـه پیشنهاد الگوي ساخت و ساز ایمن توسط مدیریت شهري
  .باشند می

  
  SWOT-QSPMپدافندغیرعامل، بافت فرسوده شهري، ، راهبردي ریزيبرنامه کلیدي:هاي  واژه

  
  1مقدمه

ــروزه ــهرها ،ام ــام و ش ــکونتگاهی نظ ــت س  اهمی
 آغـاز در ملـل، سـازمان آمـار اساس بر .دارد اي فزاینده

 شـهرها در مردم درصد 50 از بیش یکم، و قرن بیست
 جمعیـت رشـد رخـــــن کـه آنجـا از .کنندمی زندگی
 بینـیپـیش اسـت، روستایی جمعیت برابر چهار شهري

 دشـو برابر دو شهرنشینان تعداد 2025 سال تا شودمی
زادگــان و (شــریف برســد نفــر میلیــارد 5 حــدود بــهو 

 ,Uwe Deichmand، به نقل از 212: 1392، همکاران

یـت پـرداختن بـه موضـوع امنت ضرورلذا   ؛)1:  2008

                                                   
   saeedeheskandari119@yahoo.com نویسنده مسئول:*

 یـانمتقابل م یکه وابستگ یدنمایشهري از آنجا مهم م
توسـعه و  یماست. مفـاه یرناپذاجتناب و توسعه، یتامن
ه یجـنت یـنمـا را بـه ا آنهـا ینبـ ۀرابط یفو تعر یتامن
 ینبنـابرا اسـت؛ یـتتوسعه، مولد امن -1 رساند که: یم

 یاقتصادي، اجتمـاع یلکشور در مسا یک یماندگعقب
 پـذیريیبآسـیب ضر یشباعث افزا فناوري، و یفرهنگ

ــ یــتامن یــدمنجــر بــه تهد یطیکشــور و در شــرا  یملّ
 یک یقدرت ملّ یشکه توسعه و افزا ینا ضمن شود. یم

 -2 آن خواهـد بـود؛ یملّـ یـتامن ینتأم مۀکشور، مقد
معنـا کـه توسـعه  ینبسترساز توسعه است؛ بـد یت،امن

 1386زاده,  مومن( یردگیشکل م یت،تنها در بستر امن
ــ. )25-34:  ــاکنون ب ــزار 67از  یشت ــت  ه ــار باف هکت
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نفـر  یلیونم یمو ن هشت یتفرسوده و ناکارآمد با جمع
گـاه هکتـار سـکونت هـزار39از  یششـهر و بـ 383در 

 52هزار نفر در  800 و یلیونم 4 یتبا جمع یرسمیرغ
بـا توجـه بـه  ینبنـابرا؛ استشده ییشناساشهر کشور 

هاي فرسوده شهري بافت شده،هاي ذکروسعت محدوده
ــه غیررســمی هــايگاهو ســکونت  و مســایل از یکــی ب
 ریـزانامهـــبرن و گذارانسیاست توجه مورد محورهاي

، همکـاران(صداقت رستمی و  شده است تبدیل شهري
1390 :104(  . 

قلمــرو  در شـهريمشـکالت بـراي رفـع و کــاهش 
ــا و حاضــر قــرن اوایــل از فرســوده، هــايبافــت   روي ب

متعددي  مداخالت ،معاصر يتا دوره رضاخان کارآمدن
 يچهـره در گونـاگونی و متنوع قوانین و گرفته صورت
متنــوعی رویکردهـاي  و اهـداف هـاي متعـدد بــاطـرح

 مرکــزي هــايبافــت کالبـدي شــرایط بهبــود درجهـت
، زاده (مهـدي دانـشـدهاجـرا  و تصویب شهرها فرسوده
سـت ا اشکال مترتب بر این فرآینـدها آن ).42:  1380

ایـن ها سنتی است و ریزيکه رویکرد به این نوع برنامه
هــا در ســت کــه بخــش عمــده اي از آســیبا حــالیدر

مخاطرات محیطی و امنیتی ناشی از عدم رعایت اصول 
ریزي شهري بوده کـه بـا بکـارگیري و معیارهاي برنامه
ــه ــدات برنام ــات تمهی ــابی درج ــهري و ارزی ــزي ش ری

تـوان اقـدامات هـاي خـرد مـیپذیري در مقیاس آسیب
پیشگیرانه و موثرتري در جهت کاهش آسیب ناشـی از 

خــاطرات محیطــی و امنیتــی انجــام داد ولــی نــه بــه م
ــیوه ــ ش ــه ب ــن بلک ــکاالت اي که ــودن اش ــع نم ا مرتف

ینـد گرایـی، جـدایی فرآگذشته نظیر نتیجهفرآیندهاي 
گیري و ... و توجه به فرآیندهاي سازي و تصمیمتصمیم

ــه ــوین برنام ــهن ــر برنام ــزي نظی ــتراتژیکری ــزي اس  ری
ـــق دو  ـــن: تلفی ـــۀبامحاس ـــمیم مقول ـــازي و تص س

کالبدي با اهداف اقصـادي، گیري، تلفیق اهداف  تصمیم
د سیاست و راهکـار اجرایـی، اجتماعی و فرهنگی، تولی

ا وشرپـذیري در  انعطـاف وین تـد مطالعـه و نحـوة يھ
، همکـارانزادگـان و شریف... (گزارش اجرا و بازنگري و

  ).  77: 1388، همکارانبه نقل از زیاري و ؛ 1391
  

  هادیدگاه

مطالعـاتی کـه از حیـث روش و موضـوع در منـابع 
 دربـارة راسـکینمطالعات جـان  علمی یافت شد شامل

 1شهر ونیز بـود کـه در کتـاب هفـت مشـعل معمـاري
 را دراي منتشر شد، وي در این کتاب الگوي محتاطانـه

هاي تاریخی را پیشنهاد داد کـه بهسازي و مرمت بافت
مشتمل بر تداوم کاربري و بهبود کالبد بـدون دخالـت 

هـاي فرسـوده بـوده مستقیم و بارز براي بهسازي بافت
تحقیقـی  بـالوکوزبوریـه  ).Ruskin, John,1889( است

به ایجاد منطقی بین شـکل  ه آتنمدون در نتایج کنگر
بـا تخریـب بهبـود کـارکرد را و کارکرد اشاره داشته و 

نتـایج  .)Le Corbusier, 1948( کالبـد پیشـنهاد نمـود
تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسـوده شـهر 

فـت بهسازي از طریـق مداخلـه در باحوزة آباد در خرم
زاده و ملکـی، (ابراهیمآباد بوده است فرسوده شهر خرم

در پژوهشی با عنـوان سـاماندهی بافـت ). 221: 1391
با مطالعه در شهر شیراز بـه بررسـی و  ،فرسوده شهري
هاي اقتصادي و اجتماعی بافت فرسوده شناخت ویژگی

 افزارهـاي نـرمشیراز پرداخته و در نهایت بـا اسـتفاده از 
Spss  وGIS هاي بافت که منجر بـه به بررسی نارسایی

کاهش جمعیت بافت یا به عبـارت دیگـر رشـد منفـی 
(وارثـی و همکـاران، اسـت  شـدهجمعیت شده، اشـاره 

ریـزي اسـتراتژیک برنامه«نتایج پژوهش). 148:  1391
ــر توســعه محلــه ــا تاکیــد ب متغیرهــاي اجتمــاعی اي ب

 SWOTبا روش » محله طالب مشهد)(مطالعه موردي: 
 محلـه که )124: 1391، رضويو  مافی( دهد می نشان
و  دارد قـرار رقـابتی مـوقعیتی در مشـهد شـهر طالب

 در ي موجـودهافرصت از استفاده با کند سعی بایستی
 خـود بپـردازد ضـعف نقـاط بهبـود بـه بیرونـی محیط

تحلیل مـدیریت اسـتراتژیک در کالنشـهر مشـهد بـا «
ــدل  ــارگیري م ــوزه برن» SWOTبک ــهدر ح ــزي ام ری

: 1391همکاران، رهنما و ( شهرها است استراتژیک در
182.(  

ــه  ــت«در مقال ــین و اولوی ــه در تبی ــدي مداخل بن
 AHPهـاي فرسـوده شـهري بـا اسـتفاده از روش  بافت

از نظر احتیاج به » ي نوغاننمونه موردي: مشهد، محله
بر اساس شاخص مساحت امـالك  وبهسازي و نوسازي 

                                                   
1. Seven Lamps of Architecture 
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ــی ــل محیط ــپس عوام ــدي -و س ــتکالب ــدي اولوی بن
  )54: 1392است (زنگنه و همراهان، شده

 تحلیل فضـایی بافـت«رستمی نیز در مقاله اي به 
یـد بـر راهبردهـاي سـاماندهی فرسوده شـهري بـا تاک

ــــوردي: شــــهر  فرهنگــــی -فیزیکــــی ــــه م (نمون
تـوان بـه پرداختـه و از نتـایج آن مـی» آبادغرب) اسالم

هـاي مرکـزي الگوي پراکندگی فضایی بافت در قسمت
ه کــرد کــه از نظــر جغرافیــایی منطبــق بــا شــهر اشــار

(رسـتمی و  تر شهر اسـتهاي قدیمی و متراکمتقسم
پـذیري سنجی مداخلهامکان" و نیز )27: 1392، نظري
هاي فرسوده و ناکارآمد شهري با استفاده از مـدل بافت

شـهر  6(مطالعه مـوردي: منطقـه  فرآیند تحلیل شبکه
عنوان مقاله دیگري است که توسـط بـه بررسـی  "قم)

پذیري در بافت فرسـوده شـهر قـم هاي مداخلهشاخص
هـایی از شـهر را داراي مسـاحتیجه درنتاند و پرداخته
لـو (عیسیاند انستهپذیري کم، متوسط و زیاد دمداخله

  .)66: 1394 ،و همکاران
  

  ضرورت و اهمیت
وسعت عملی و کـارکردي  هکتار 14,000حدود از 

گسـتره بافـت  در هکتـار 3,000نزدیـک بـه شهر یزد 
گیـرد. پـرداختن بـه کهن، فرسوده و تاریخی قرار مـی

 از بـاب امنیـت و حفاظـت از جمعیـت گسترده مذکور
اي اســت کــه در  ســازي و طــرح ویــژهبرنامــه نیازمنــد

نگرفتـه و  سازي متـداول کشـور جـايهاي برنامه شیوه
هــاي طــرح هــا واي در برنامــهد ویــژهراهبــربــراي آن 

 ینشده اسـت. در حـال شهرسازي متداول کشور تعریف
کـل اراضـی بافـت تـاریخی بـه  درصد از 64حدود  که

ــه اســت ــکونی اختصــاص یافت ــاربري مس ــرم  ک و الج
جمعیت قابل توجهی را در خـود جـاي داده و خواهـد 

  داد. 
مخاطرات امنیتی نظیر حمالت تروریستی شـهري، 

ها، جنـگ و سـوانح طبیعـی نظیـر آرامی اغتشاشات، نا
زلزلــه توســعه و امنیــت پایــدار شــهر یــزد را بواســطه 
مشکالت کالبدي و وضعیت ناکارامد حال حاضر بافـت 

کند. حال که فرسوده و داراي ارزش تاریخی تهدید می
مساحت شهر یزد در محدوده بافت  درصد 20قریب به 

ــرار مــی ــادي از شــهر  گیــرد و مســاحتفرســوده ق زی
ــی ــتمحســوب م ــن باف ــت شــناخت ای و  شــود، اهمی

و عامـل از منظـر پدافنـد غیر مشکالت و معضـالت آن
ــه راهبردهــا ینهمچنــ ــل در آنارائ  ي پدافنــد غیرعام

ارائـه نماید. چندان میدو امن يبه شهر یابیجهت دست
هــا و راهبردهــایی بــراي جلــوگیري از ســوانح، آســیب

یریـت 3هاي شهري، مـدرخدادهاي نامطلوب در محیط
یــا کنتــرل عناصــر مــوثر در خطــرات مکــانی، تعیــین 
خطرات، برطرف ساختن یـا کنتـرل خطـرات، توسـعه 

یزش، تـامین مـالی، هـدف ها، آموزش، انگدستورالعمل
هـاي عملیـاتی سـازي از مهمتـرین برنامـه گذاري، تیم
ــدیریت  ــهري م ــیش ــل م ــد غیرعام ــه پدافن ــند ک باش

  آن پرداخته شود.طور جدي به  هبایست ب می
ریزي راهبردي به منظور برخورد صـحیح بـا برنامه

  هــاي فعلــی بــهآینــده و رفــع مشــکالت و پیچیــدگی
 .)Obeng and Ugboro, 2008:420( شودکارگرفته می

نگارندگان در این تحقیق ضـمن بررسـی و تحلیـل  لذا
فضایی بافت فرسـوده داراي ارزش تـاریخی شـهر یـزد 

گذاري مداخلـه رعامل در سیاستراهبردهاي پدافند غی
 SWOTدر ایــن بافــت را از روش تحلیــل اســتراتژیک 

ریزي کمـی ماتریس برنامه با استفاده از واحصاء نموده 
QSPM نماینـد مـی هـاي مداخلـه را مشـخصاولویت

پدافنـد غیرعامـل در  راهبردهاي کالن شود مشخصتا
کدامنـد و بـا فرسـوده  گذاري مداخله در بافتسیاست

هاي مـدیریت برنامه آنها تعیین شود اولویت بنديرتبه
  چیست؟ شهري در این بافت

هدف در ایـن پـژوهش دسـتیابی بـه راهبردهـایی 
 جهـت مداخلــه در بافـت فرســوده داراي ارزشِ ،کـالن

سازي این بافـت در منظور بهسازي و ایمن هب ،شهر یزد
برابر تهدیدات و مخـاطرات محیطـی در جهـت تحقـق 

  باشد.پدافند غیرعامل میاهداف 
  

  نظري مبانی
اسـت کـه از  پیونـداي هـمبافت گستره بافت شهري:

ها، تاسیسـات و تجهیـزات ها، فضا، مجموعهها راهها،  بنا
ترکیبـی از آنهـا در داخـل محـدوده و یـا شهري و یـا 

 حاشیه شهر در تداوم و پیوند با شهر شکل گرفته باشد
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طرز قرار گرفتن اجزا  یا. )6: 1385(شفایی و دانشیان، 
و عناصر در مقابل یکدیگر و ساختار و روابـط قانونمنـد 

و  )86: 1393 ،همکـارانو  (مشـیري اسـتدرونی اجزا 
بنـدي و در هـم تنیـدگی فضـاهاي است از دانه عبارت

ي محـیط طبیعـی، بـویژه هـا شهري که به تبع ویژگی
و  هـا توپوگرافی و اقلیم در محدوده شـهر یعنـی بلوك

گسسـته و بـا نظمـی ت شهري به طور فشرده یا محال
نحـوة و  )85:  1379 ،(توسلی اند خاص جایگزین شده

گیري و مراحل رشد و توسعه شهر در طی تـاریخ شکل
  .)86: 1393، همکاران(مشیري و  کنندرا منعکس می

فرسـودگی عبـارت اسـت از  فرسایش و فرسودگی:
خارج شـدن اجـزاي کالبـدي شـهر از شـکل اصـلی و 

 شـهرعملکـردي  -حرکت بـه سـوي نـابودي کالبـدي
فرســودگی یکــی از  .)2:  1391، همکــاران(قالیبــاف و 

مهمترین مسائل مربوط بـه فضـاي شـهري اسـت کـه 
، بـی قـوارگی و عـدم باعث بی سازمانی ، عـدم تعـادل
عـاملی اسـت کـه بـه تناسب آن می شود. فرسـودگی 

زدودن خاطرات جمعی و افول حیات شهري کمک می 
کند. این عامل با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و بیش 

 گـردد پایانی اثـر مـینقطۀ تند، باعث حرکت به سوي 
شـهري  فرسـودگی .)17:  1384مقصودي، (حبیبی و 

داراي معناي مرکبـی اسـت. متروکـی زودرس، خرابـی 
هـایی در زوال گذاشـتن، وجـود کمبودکالبدي و رو به 
کلی فرسودگی دو شکل دارد، اول طور فضاي شهري. به

شکل ساده و دوم شکل پیچیده. بـراي تعیـین اشـکال 
هایی تعیین گردنـد. بایست معیارمختلف فرسودگی می

  اند: ها به دو دسته قابل تقسیمگونه معیار این
  دسته اول:

 مثل عمر،  هاي مربوط به کالبد فضاي درونیمعیار)
 مصالح و...)

 هاي مربوط بـه جمعیـت سـاکن یـا اسـتفاده معیار
کننده از فضـاي درونـی و رابطـه بـین جمعیـت و 

 ها و...) (نرخ مواد، تراکم کالبد
  دسته دوم:

 هاي مربوط به فضاي بیرونی که خـود بـه دو معیار
 دسته معیار تقسیم میشود:

 کیفیـت  هاي مربوط به کالبد فضاي بیرونـیمعیار)
 معابر)

 هاي مربـوط بـه جمعیـت اسـتفاده کننـده از معیار
 فضاي بیرونـی و در رابطـه بـین کالبـد و جمعیـت

، (عنــدلیب و...) (دسترســی و کــافی بــودن فضــاها
1389 :195(. 

هـایی توان به این نتیجه رسید که بافتبنابراین می
ار فضایی آنها دچـار ناکارآمـدي که عناصر اصلی ساخت

 گیرند. ودگی قرار میشوند در روند فرسمی
 وجـود کـه اسـت شـهري هـايبافتبافت فرسوده 

ــف و عناصــر عوامــل ــاي ارزش کــاهش آن، در مختل  ه
 کالبـدي، هـايجنبه (از  را انسان زیست محیط کیفی

 اجتمـاعی) در و اقتصـادي زیست محیطـی، عملکردي،
ــراهم آن ــا و آورده ف ــاهش ب ــهاي ک ــکونتی، ارزش  س

 مهـاجرت به میل و شودف میمتوق بافت در وسازيــن
، زاده و ملکی (ابراهیم یابدمی افزایش ساکن در جماعت

یی از محـدوده قـانونی ها عرصـه بهنیز و  )220: 1391
شود که بـدلیل فرسـودگی کالبـدي، ها اطالق میشهر

عدم برخورداري مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات، 
هاي شهري آسیب پذیر بـوده و از  خدمات و زیرساخت

 ارزش مکانی، محیطـی و اقتصـادي نـازلی برخوردارنـد
    .)31: 1384و کالنتري،  (پوراحمد

  
  هاي فرسوده شهريانواع بافت

ي داراي هـا هـاي داراي میـراث شـهري: بافتبافت
برگیرنـده  هایی هستند کـه درهاي شهري بافتمیراث

آثار بجاي مانده از گذشته و جایگزین ناپذیري هسـتند 
هاي فرهنگـی و ر آگاهی جوامع از ارزشتوانند دکه می

(فاقد میراث  هاي شهريبافت گذشته خود کمک کند.
هـایی هسـتند کـه در محـدوده قـانونی شهري): بافـت

داراي مالکیت رسمی و قـانونی انـد؛ شهرها قرار دارند. 
اما از نظر برخـورداري از ایمنـی، اسـتحکام و خـدمات 

 ايحاشــیههـاي بافــت شـهري دچـار کمبــود هسـتند.
هـایی هسـتند کـه بافـت رسـمی):هـاي غیر(سکونتگاه

بیشتر در حاشیه شـهرها و کالنشـهرهاي کشـور قـرار 
 انـددارند و خارج از برنامه رسمی توسعه شـکل گرفتـه

طبقـه این از رخیــــب .)9: 1384(شفایی و دانشیان، 



 205                                                                                          ....یرعاملاز منظر پدافند غ يفرسودة شهر هاي بافت يراهبرد ریزي برنامه

 داراي هايبافت شامل، بافت نوع 7  عبارتنداز: هابندي
 فرهنگی، میراث فاقد شهري هايبافت فرهنگی، میراث
 و نابسامان بافت بافت ناکارآمد، تاریخی، ارزشمند بافت

 هــاي افتـــــب اي،حاشــیه هــايبافــت دار،مســئله
 بافـت نوع 5  شهري؛ هايمحدوده در واقع اییـــروست

 نزولـی سـیر بـا فرسـوده اشـباع شـده، توسـعه شامل،
 یـا پریشـان و فرسوده پذیر، قانون ولی فرسوده توسعه،

 ترینمهم ستیز. قانون یا عصیانگر و فرسوده گریز قانون
 مشـترك تعریـف نبود خورد،می چشم به که ايمسئله

 جهانی تجارب بررسی باشد.می فرسوده بافت مفهوم از
 بافـت از واحـدي و مشـترك تعریـف که دهدمی نشان

 و افتــــب ایـن ویاییـــپ و نداشته ودــــوج فرسوده
 یـک ارائه تا شودمی سبب آن در گوناگون مسائل بروز

 و امدـــــبیانج موضوع در گراییتقلیل به واحد تعریف
-UN( زنـــد دامـــن فراوانـــی هـــاي استیـــــــک بـــه

HABITAT, 2003بایـد توجـه رغم این مسئله،  ). علی
داشت کـه نبـود تعریـف مشـترك بـه معنـاي فقـدان 

هـاي و بافـتهـا نیسـت رویکرد عملیاتی در این بافـت
داراي ارزش تاریخی جزء تقریبا پذیرفته شده تعـاریف 

 هاي فرسوده است. بافت
گیـري در هرگونه تصـمیممداخله در بافت فرسوده:

بافت که منجر به تغییراتی از هر نوع، ازقبیل کالبـدي، 
(پورموســـوي و  اجتمـــاعی و اقتصـــادي در آن شـــود

رسوده هاي فاشکال مداخله در بافت .)1391، همکاران
 4و مرمـت 3، بازسـازي2، نوسـازي1بهسـازي شـهري:

  ).  60-59: 1388(فنی و صادقی، 
پدافند غیر عامل در واقع کاهش خسـارات مـالی و 

در ه بر افراد غیر نظامی در جنگ یـا صدمات جانی وارد
ــان،  ــه، طوف ــیل، زلزل ــر س ــی نظی ــوادث طبیع ــر ح اث

(پـوري  باشـدسالی میسوزي و خشکفشان، آتش آتش
، به عبارتی دیگر پدافند بـه )1387: فريمعتمدرحیم و 

امنیّت افراد، صیانت از معنی حفظ جان مردم، تضمین 
ت ارضی و حاکمیت ملی در همه مواقع در برابـر تمامی

                                                   
1. Improvement 
2. Renovation 
3. Reconstruction 

پـذیر اسـت: کار آیینی و مستمر است و بـه دو صـورت امکـان. 4
  تعمیر و نگهداري

 باشـدهرگونه شرایط، موقعیـت و هرگونـه تجـاوز مـی
یـابی، . به زبان ساده اگر مکان)13:  1389(احمرلوئی، 

ــتتار ــدگی، (اخ اس ــب، پراکن ــش)، فری ــا پوش ــاء ی تف
سازي تاسیسات، تجهیزات زیـر بنـایی و کلیـدي  مقاوم

هاي امن، اعالم خطر، مقابله با انواع  ، ایجاد سازهشهرها
توان پدافند غیـر عامـل هاي ویژه را میها و بمبسالح

. پدافنـد )226:  1386فـر،  (سـوادکوهی شهري نامیـد
 ریـزي، طراحـی ومهاي از برناغیرعامل شهري مجموعه

(شـهر و  پـذیري اقداماتی است که باعث کاهش آسـیب
ــام آن  ــاي ع ــدها در معن ــر تهدی ــهروندان) در براب ش

تـوان از آن بـه عنـوان راهبـرد شود، از ایـن رو مـی می
 :1392چشـمه،  (محمـدي ده بازدارندگی نیز یـاد کـرد

56.(  
در مورد کارکرد پدافند غیرعامل در شهرسـازي در 

مقررات ملّـی سـاختمان چنـین بیـان  1-5-1-21بند 
  شود: می

در طراحی شهرها و تعیین کاربري موردنیاز شهر و 
نحوه ارتبـاط آنهـا بـا یکـدیگر، بایـد عـالوه بـر ایجـاد 
فضـاهاي مناسـب بـراي حفـظ جـان مـردم در مقابـل 

هـاي ضـروري و وقفه فعالیـتتهدیدها، امکان تداوم بی
د. تعیـین الگـوي پذیري شهر فراهم شـوکاهش آسیب

ـــابر مناســـب و  ـــازي، شـــبکه مع ـــب شهرس مناس
ــت و  زیرســاخت ــع مناســب جمعی هــاي شــهري، توزی

ـــان، بکـــارگیري عملکردهـــاي  خـــدمات مناســـب آن
آنهـا  هـا و چگـونگی همجـواريچندمنظوره و کـاربري

براي اداره شهر در شرایط اضطراري بر عهده مهندسین 
احی شـوند اي طرباشد. شهرها باید بگونهشهرسازي می

مقـررات ملّـی  21(مبحـث که اهداف زیر حاصل گردد
  ):4): 1391( ساختمان

 پذیري مردم در برابر تهدیداتکاهش آسیب -1
 تامین کارکردهاي چندمنظوره شهري -2
 تامین قابلیت مدیریت بحران شهرها در شرایط بحران - 3
تضمین تداوم کارکردهاي ضـروري مـردم در شـرایط  - 4

 بحران
  عملکردهاي پرخطر در شهراحتراز از وجود  -5

عنوان یکی از راهبردهـاي جـامع در  اصل مرمت به
هــاي اســکان غیررســمی، در پهنــه اغلــبشهرســازي، 
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هـاي فرسـوده، تـاریخی و قـدیم شـهري کـاربرد  بافت
ــه ــن پهن ــیبدارد.ای ــاي آس ــدودهه ــذیر از مح ــاي پ ه

سـاخت، ناپـذیر شـهر در برابـر تهدیـدهاي انسـان دفاع
ــی  ــک و محیط ــراي تکنولوژی ــدي ب ــوب و تهدی محس
ها با توجـه باشند. در این پهنهپایداري امنیتی شهر می

به محقق نشدن سازگاري زمانی و همسـازي بـا بافـت 
محیطـی و اجتمـاعی، جدید، در ابعاد کالبـدي، زیسـت

: 1392(محمـدي ده چشــمه،  باشـند ناپـذیر مــیدفـاع
285(.  

  
  روش تحقیق

تژیک (مـدل ریـزي اسـترابا استفاده از روش برنامه
SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات فراروي (

یزد از منظر پدافند غیـر عامـل  هاي فرسوده شهربافت
اي اي در مقیاس پـنج گزینـهاستخراج شد و پرسشنامه

 یالتتحص یزانکه مبرگان لیکرت، تنظیم و در میان خُ
نفـر  14فر دکتري تخصصـی، ن 14از تحصیالت:  اه آن

ایـن (داشـتند نفر مدرك لیسانس  5ارشد و  کارشناسی
و لـذا در مـورد روش قسمت به روش دلفی انجام شد) 

 در صـریحی قـوي و قـانون دلفی باید متذکر شد: هیچ
 و وجود نـدارد وتعداد متخصصین انتخاب نحوهی مورد
 نـاهمگنی همگنی یـا :فاکتورهاي به وابسته آنها تعداد
 مشـکل،کیفیتوسـعت  یـا هـدف دلفـی نمونـه، بودن

ــایی ــمیم، توان ــیم تص ــق ت ــه،  ياداره در تحقی مطالع
 منابع و ها داده آوري و خارجی،زمان جمع اعتبارداخلی
 و تعداد پاسخ است پذیرش و مسئله دامنه دردسترس،

 20تـا  اکثراً و نفر 50از  معموالً کمتر کنندگان شرکت
میشـوند معمـوالً  متذکر محققین بعضی .است نفربوده

 افـزایش بـا و است اطالعات کافی ي براي ارائه نفر 30
 جدیـدي اضـافه اطالعـات و شـده تکراري ها پاسخ آنها
هـاي و از میان رشته )103:  1388(احمدي,  شودنمی

نفـر و علـوم  21(عمران و شهرسازي)  فنی و مهندسی
نفـر انتخـاب  12ریزي شهري) انسانی(جغرافیا و برنامه

توسـط ایشـان تکمیـل شـد و  یعتوز شده بودند توزیع
ــالحات الزم در  ــام اص ــل و انج ــس از تحلی ــد. پ گردی

ها در دور دوم، نتایج بدست آمده از تحلیـل پرسشنامه
هــاي تکمیـل شــده در مقیـاس لیکــرت در پرسشـنامه

ــرم ــزار محــیط ن نشــان داد پرسشــنامه داراي  SPSSاف
  .باشد) می806/0قابل قبول (آلفاي کرونباخ= پایایی 

ورد نظــر ایــن تحقیــق تعیــین خروجــی نهــایی مــ
باشد، راهبردهاي مداخله در بافت فرسوده شهر یزد می

انجـام و بـا  SWOTکه این مهـم بـا اسـتفاده از روش 
ریـزي و مـاتریس برنامـه SPACEاستفاده از مـاتریس 

بنـدي شود. رتبهبندي میکنترل و رتبه QSPM1کمی 
عوامل با اسـتفاده از روش تحلیـل سلسـله مراتبـی در 

نفر  10نمونه خبرگان شامل جامعۀ قالب پرسشنامه از 
از اســاتید دانشــگاه و مــدیران شــهري اخــذ شــد و بــا 

 تحلیـل گردیـده و Expert Choiceافزار استفاده از نرم
اساس روابط ارائه شـده توسـط سـاعتی وزن نهـایی بر 

هـاي راي اسـتفاده در مـاتریساستخراج گردید کـه بـ
 1بنــاي مجمــوع عوامــل داخلــی و خــارجی بــر م

  سازي گردید. نرمال
ــدام    ــت و اق ــین موقعی ــاتریس تعی ــی م معرف

مـاتریس تعیـین موقعیـت و  ):SPACE( استراتژیک
ـــدام اســـتراتژیک ـــم SPACE( اق ـــزار مه ـــه از اب ) ک

سازي نتـایج بـا نمـودار تعیـین نـوع اسـتراتژي  منطبق
گیـرد. رود، مورداستفاده قرار میار میکتاب دیوید بشم

 و FS( لیـعــد داخــدو بُ SPACEمحورهــاي مــاتریس 
CAُعــد خــارجی () و دو بES  وIS( مایش ـرا بــه نــ
مهمتـرین عوامـل  گذارند. ایـن چهـار عامـل شـاید می

تعیین کننده جایگاه و موقعیت اسـتراتژیک کلـی یـک 
 ,Rowe, Mason and Dichel 1982( سـازمان باشـد

155-156.(  
شماري ممکـن بسته به نوع سازمان، متغیرهاي بی

 است هر یک از ابعـادي را کـه در محورهـاي مـاتریس
SPACE اند، تشکیل دهنـد. بایـد در به نمایش درآمده

، عــواملی را کــه پیشــتر در SPACEتــدوین مــاتریس 
گنجانده شده بودند، مـدنظر   IFEوEFE هاي ماتریس

  قرار داد. 
 SPACEهایی که الزم است براي تدوین مـاتریس گام

  برداشت به قرار زیر است:
)، مزیـت FS( ي متغیرهاي قدرت مـالیهامجموعه

) IS( ) و قدرت صـنعتES( )، ثبات محیطCA( رقابتی
                                                   
1. Quantitative Strategic Planning Matrix 



 207                                                                                          ....یرعاملاز منظر پدافند غ يفرسودة شهر هاي بافت يراهبرد ریزي برنامه

شود. با اختصاص اعدادي در دامنه مشـخّص  تعریف می
به مقادیر فوق و جمع آنهـا و سـپس  3شده در جدول 

ا بـه تعـداد متغیرهـاي واقـع در بعـد تقسیم کردن آنه
 ES و ISو CAو  FSمربوطه یک مقدار میـانگین بـراي 

و  FSآوریم. حال امتیازات میـانگین را بـراي بدست می
CA وIS  وES  ـــروي ـــور مختص ـــاتریس مح ات در م

SPACE ات مجمـوع رسم می ّ کنیم. بـا تعیـین مختصـ
تگاه مختصـــات نـــوع متنـــاظر نقـــاط در ایـــن دســـ

 گردد. ص میمشخگذاري  سیاست
  ها: Xجهت تعیین نقاط روي محور 

               25/1 +=)75/2-+(4 +IS+CA=  
  ها:    Yجهت تعیین نقاط روي محور 

33/2 +=)2 -+(33/4 +FS+ES=  
با استفاده از  QSPMبه تشکیل ماتریس  ،در نهایت

نقاط قـوت، ضـعف، فرصـت و تهدیـد در سـتون اول و 
 کـهEFE  وIFEهاي تریساوزان نهایی تعیین شده درما

ــن در ســتون کنــاري آن درج مــی شــود، ســطر اول ای
مـاتریس شــامل راهبردهــاي منـتج از مرحلــه انطبــاق 

) را بـراي ASبایسـت امتیـاز جـذابیت(است، سپس می
هرکدام از عوامل راهبردي سطر اول با توجه به میـزان 
تاثیر استراتژي موجود در ستون جدول در انتخـاب آن 

تا  1ستفاده از طیف امتیازات فاقد جذابیت =راهبرد با ا
مشخص نمود (در ایـن مرحلـه اگـر بـه  4بسیارجذاب=

یک استراتژي امتیاز جذابیت تخصیص یافت بـه دیگـر 

را تخصیص داد. در گـام بعـد  ASها نیز باید استراتژي
هــا ضــرب امتیــاز جــذابیت در اوزان اســتراتژيحاصــل
خواهد بـود، ) TAS( کننده امتیاز جذابیت کلمشخص

 ،بنـدي راهبردهـاي اصـلیمنظور اولویت هب یتنهادر و 
 TASامتیاز جذابیت کل هرکدام را که مجمـوع امتیـاز 

  نماییم.باشد را محاسبه میستون می هر
از میـان  محدوده و قلمرو مـورد مطالعـه:  فی معر

است که از نظـر شهرهاي ایران، یزد از جمله شهرهایی 
 آثار ارزشمند تاریخی در بافـت قـدیم آن، بـا معمـاري

هاي منحصر به فرد کـه بـه قـول اسـتاد غنی و ویژگی
در سطح کشـور  "اش دفتر زیباییستهر خرابه" پیرنیا

. بافـت )69: 1383(اصـالنی،  و جهان مورد توجه است
ــون  ــکالتی چ ــودن مش ــا دارا ب ــزد ب ــهر ی ــاریخی ش ت

بـومی و  سـاکنان معابر، مهاجرتفرسودگی، عرض کم 
ریف و مهمی است کـه مسـئله احیـاء ... داراي نکات ظ

اسـت.  ر دوراهی تخریب و مرمـت قـرار دادهآن را بر س
چه مهم است یافتن تعادل بین دو گزینه نـوگرایی و آن

هـا و گرایی است. براي یافتن تعادل باید نارسـاییسنت
ــاي ریشــهکاســتی ــهه ــاي اجاي را در زمین ــاعی، ه تم

اقتصادي، عملکردي و کالبدي بررسی کرد و براي آنهـا 
نـژاد، (کالنتري خلیل آبـاد و حـاتمی ریزي نمودبرنامه
1385(.
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  )1394(نگارندگان،  : شهر یزد در تقسیمات کشوري1شکل 
ساختار قدیم شهر یزد متشـکل از عناصـر بـه هـم 

مجموعۀ پیوسته اي چون محله فهادان در شمال شهر، 
بازار مربوطـه بـه ایـن مجموعـه، بـازار  مسجد جامع و

خماق، میدان شاه طهماسـب چبزرگ شهر، میدان امیر 
دولت آباد است. این سـاختار  مجموعه باغ خان و باغو 

-يقـرات اقتصـاددر نظام قدیم شهري، نقش سـتون ف
بافـت مسـکونی  کرد و به همراه سیاسی شهر را ایفا می

ــی ــه م ــته و از آن تغذی ــد داش ــا آن پیون ــه ب ــرد،  ک ک
ــن  منســجم و یکپارچــه را مــیتی موجــودی ســاخت. ای
ا اوایل قرن بیستم کـه و بافت یکپارچه تقریباً ت ساختار
هاي جدید آغاز شـد، نظـام قـدیم شـهري کشیخیابان

بر اساس تحلیـل  این بخش از شهر. دادیزد را شکل می
 668 وسـعت حـدودداراي  مهندسین مشاور آرمانشـهر

 1400توانسـت حـدود  می باشد در حالی که هکتار می
هکتار مساحت داشته باشد. علیـرغم کـاهش مسـاحت 

وسـعت در میـان  اي به لحـاظ آن باز داراي امتیاز ویژه
اسـان باشد. کارشن ي قدیمی و تاریخی ایران میها شهر

بافـت  میراث فرهنگی و سازمان مسکن و شـهر سـازي
هـاي؛ شـش محله اصلی بـه نـام 8قدیم شهر یزد را به 

بادگیر، دولت آباد، فهادان، گازرگاه، گنبد سبز، گـودال 
زیـر محلـه تقسـیم  42و شـیخداد هـا ی، زرتشتیمصل

اند. هر یک از این محالت داراي نظام خاص  بندي کرده
را از دیگـر محـالت جـدا کـرده کـه آن  ستا اي محله

تـراز است. گرچه نسبت تراکم در بافت قـدیم منطقـی
وجـود اقـداماتی  تراکم آن در بافت جدید است ولی بـا

گیـرد روز بـه روز بـه سـطح که صـورت گرفتـه و مـی
 شـود و ایـن بخـش مهـم اضافه میمخروبه بافت قدیم 

و  شهر نه تنها از نظـر معمـاري بلکـه از نظـر فرهنگـی
، همکـاران(زیـاري و  گـردد ل مـیعی دچار تحـواجتما
1388(.

  
  بحث اصلی

  ):IFE1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(
  

 )1394، (نگارندگان )IFE( : ارزیابی عوامل داخلی1جدول 

  امتیاز  وزن  )IFE( عوامل استراتژیک داخلی
  امتیاز 

  داروزن
  )S( هاقوت

S1 : 12/0  3  04/0  ها)سکونت (در محالت گودال مصلی و زرتشتیپایین بودن ضریب  
S2:36/0  4  09/0  دسترسی آسان به سایر نقاط شهر  
S3 :06/0  3  02/0  هاي ساختمانییکنواختی نسبی بافت کالبدي محدوده از نظر شاخص  
S4 :3/0  3  1/0  تراکم کم ساختمانی  
S5 :4/0  4  1/0  مرکزیت بافت در شهر و وجود امکانات زیربنایی  
S6 :06/0  3  02/0  ها و وجود سند مالکیت قطعیمشخص بودن نوع کاربري  
S7 :28/0  4  07/0  رسان و خطرساز در محدودههاي آسیبنبود کاربري  
S8 :2/0  4  05/0  وجود مرکز درمانی در حال ساخت شهید رهنمون در مجاورت بافت  

  )W( هاضعف
W1 :05/0  1  05/0  و جمعیت زیاد تردد کننده از آن محدودههاي اطراف آن فرسودگی بازار و محله  
W2 :(در محالت شیخداد، گنبد سبز و گازرگاه) 12/0  2  06/0  ضریب سکونت باال  
W3 :1/0  2  05/0  هاي حمل و نقل بافت بدلیل فرسودگی کالبديپذیري شریانآسیب  
W4 :14/0  2  07/0  کمبود سرانه فضاهاي درمانی در برخی محالت  
W5 :02/0  1  02/0  ها خشتی و بعضا آجر و آهن و بندرت مصالح بنایی نوسازي شدهمصالح اغلب ساختمان  
W6 :1/0  2  05/0هاي تجاري و ترافیک نسبتا سنگین صحبگاهی و عصرگاهی معابر اصلی بافت بدلیل تمرکز فعالیت  

                                                   
1. Internal Factor Evaluation 
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  کمبود پارکینگ
W7 : 01/0  1  01/0  یا فوت مالک اصلیچند مالکی بودن قطعات بدلیل کم توانی مالی ساکنین و  
W8 :04/0  2  02/0  مهاجرت باال و تخلیه بافت  
W9 :12/0  2  06/0  هاي مجاورها و کاربرينبود فضاي باز و سبز میان بلوك  

W10 :24/0  2  12/0  فقدان فضاي امن جهت تامین امنیت جانی افراد در مواقع بحران  
  2/ 77    00/1  جمع کل

  
با توجه به مقدار این ماتریس و با توجـه بـه اینکـه 

شـود کـه باشد اسـتنباط مـیمی 77/2مقدار میانگین 
هـاي مـدیریت شـهري و شـهرداري یـزد در اسـتراتژي

هــاي فرســوده داراي ارزش شــهر یــزد نتوانســته بافــت

ساختار بافت را در برابر مخاطرات محیطی مقاوم کرده 
این ساختار در برابر تهدیدات و مخاطرات محیطـی و و 

پذیر بـوده و قطعـا فرصـت بـراي بهبـود امنیتی آسیب
  عملکرد وجود دارد.

  
  :)EFE1( ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

  
  )1394گان، ) (نگارندEFE: ارزیابی عوامل استراتژیک خارجی(2جدول 

  امتیاز  وزن  )EFE( عوامل استراتژیک خارجی
  امتیاز 

  داروزن
  )O( هافرصت

O1 :36/0  2  18/0  ي فضاهاي امن بدلیل ارزش کم زمین نسبت به سایر مناطقامکان توسعه  
O2 :4/0  4  1/0  سازيهاي نوین در اجراي بهسازي و نوسازي و مقاومامکان استفاده از سیستم  
O3 : 15/0  3  05/0  اصالح شبکه معابر در برخی نواحیامکان  
O4 :28/0  4  07/0  هاي فرسوده شهريسازي بافتهاي بهسازي، بازسازي و مقاومتوجه به اجراي سایر طرح  
O5 :2/0  4  05/0  هاي بافت و ایجاد ارتباط مناسب با فضاهاي باز و سبزاصالح ورودي  
O6 : 06/0  2  03/0  ها با کمترین نرخ خروج جمعیتزرتشتیاستعداد مهاجرپذیري محالت گازرگاه و  
O7 :16/0  4  04/0  امکان استفاده از ارزش پایین امالك نیمه تخریب و فرسوده  

  )T( هاتهدید
T1 :12/0  4  03/0  پذیري ترافیک در معابر اصلی بافت با وجود تردد باالي مراجعین و ساکنانعدم کشش  
T2 :15/0  3  05/0  مذهبی داخل بافت و ایجاد ترافیک در معابرهاي تجاري و وجود کاربري  
T3 :16/0  4  04/0  اي نظیر تجاري و مذهبی در بافتهاي فرامنطقهگرایش به استقرار کاربري  
T4 :05/0  1  05/0  افزایی اثرات ناشی از تهدیدات طبیعی و امنیتیاحتمال هم  
T5 : 15/0  3  05/0  مهاجرین غیرقانونی، افراد بزهکار و معتادینافزایش روند فرسایش کالبدي و افزایش اسکان  
T6 :36/0  4  09/0  وسعت زیاد بافت در شهر یزد  
T7 : عدم وجود شکل هندسی مناسب در معابر بافت جهت تسهیل حرکت در زمان بحران و همچنین

  وجود معابر بن بست
02/0  4  08/0  

T8 :16/0  2  08/0  هاي فرسودهدر بافت عدم توجه به مدیریت بحران و پدافند غیر عامل  
T9 :21/0  3  07/0  عدم ساماندهی واحدهاي مدیریت بحران در سطح بافت جهت واکنش در مواقع بحران  

  3/ 05    00/1  جمع کل
  

                                                   
1. External Factor Evaluation 
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حال جهت تحلیل پارامترهاي بدست آمده در ایـن 
مرحله مطابق آنچه دیوید در کتاب خود معرفی کـرده 

 = 05/3EFE( یـابی کـردهنقطـه 4 شـکلدر مـاتریس 

و نوع استراتژي مناسـب جهـت اجـرا در  )=IFE 77/2و
  نماییم:بافت فرسوده شهر یزد را احصاء می

  

 
  )360:  1393، (فرد.آر : نمودار تعیین روند مداخله در بافت2شکل 

  

  ها:تجزیه و تحلیل یافته
  

 )1394، ) (نگارندگان SPACE( : ماتریس تعیین موقعیت و اقدام استراتژیک3جدول 
  نمره  پارامتر

  +FS<1>+6 دامنه تغییر:  )FS( قدرت مالی
  +4  هاتخریب و فرسوده با هزینه پایین جهت اجراي طرحاستفاده از امالك نیمه

  +4  استقرار و گرایش به ادامه توسعه فضاهاي تجاري در بافت فرسوده و تاریخی مرکزي شهر
هاي شهري توسعه فضاهاي امن بدلیل ارزش کم امالك در ابتدا، اصالح شبکه معابر و به تبع آن افزایش سرانه

  +5  شودباعث رونق ساخت مسکن و توزیع متعادل جمعیت میکه 

  +33/4  نمره نهایی
  -ES<1>-6دامنه تغییر:  )ESثبات محیطی(

  - 3  سازيهاي نوین در بهسازي، نوسازي و مقاومامکان اجراي سیستم
  - 1  هاایجاد ارتباط مناسب با فضاهاي باز و سبز پیرامون بافت و اصالح ورودي

هاي جاذب سفر جهت تسهیل حرکت در شکل هندسی آن در بعضی نقاط و یا جابجایی کاربرياصالح معابر و 
  - 2  زمان بحران

  - 2  نمره نهایی
  +IS<1>+ 6دامنه تغییر:  )ISقدرت صنعت(

  +3  رسان و خطرساز در محدودههاي آسیبنبود کاربري
  +5  مجاورت بافتافزایش سرانه درمانی بواسطه نوسازي بیمارستان شهید رهنمون در 

  +4  ها با کمترین نرخ خروج جمعیتپتانسیل جذب جمعیت در محالت گازرگاه و زرتشتی
  +4  نمره نهایی

  -CA<1>-6دامنه تغییر:  )CAمزیت رقابتی(
  - 2  مرکزیت بافت در شهر یزد و وجود امکانات زیربنایی

  - 2  توسعه فضاي امن در این مناطقتر امالك نسبت به سایر نقاط شهر و توجیه اقتصادي قیمت پایین
  - 4  عدم توجه به مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

  - 3  هاي فرسوده شهريسازي سایر بافتهاي بهسازي، بازسازي و مقاومتوجه به اجراي سایر طرح
  -75/2  نمره نهایی
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  (سمت چپ) و  )59-39:  1386 ،: ارزیابی موقعیت و  اقدام راهبردي(احمدي3شکل 

  (سمت راست) )1394)(نگارندگان، SPACEمختصات تعیین موقعیت و اقدام استراتژیک (
  

هاي قوت، ضعف، با توجه به ماتریس سوات و گزاره
فرصت و تهدید باید راهبردهایی جهت بهبود وضعیت 

 ارائه داد که در ریزي مدیریت شهريبافت در برنامه
  آید:می 4جدول 

  
 )1394، در بافت داراي ارزش شهر یزد بر اساس ارزیابی نقاط تهدید، فرصت، قوت و ضعف(نگارندگان: راهبردهاي مداخله 4جدول 

SWOT ها(فرصتO(  تهدیدها )T(  

قوت
 ها

)S
(  

S1, O1, O9 : توسعه فضاي امن در محالت مرکزي گودال مصلی و
  مقیاس(مردم محور)ها بصورت کوچکزرتشتی

O9, S6در کل بافت  کارکرد شهري : تولید و توسعه فضاي امن با
  بدلیل مرکزیت و ارزش نازلتر نسبت به سایر نقاط(مدیریت شهري)

O6, O4, S6تسریع تخلیه جمعیت در موارد اضطراري با اولویت :-
  خیز جهت اصالحها و نقاط حادثهبندي وروديري و سطحگذا

S7, S6, O7ریزي شده جمعیت به اراضی ذخیـره : جابجایی برنامه
با مکانیابی این اراضی در  محالت داراي جمعیت پایین و  1نوسازي

هـا) تراکم کم ساختمانی (نظیر محالت گـودال مصـلی و زرتشـتی
ي بهسـازي بافـت هـاجهت احداث مسکن معوض در اجـراي طـرح

  فرسوده.
S6, O5هاي محرك توسـعه ایمـن در قالـب اجـراي : اجراي پروژه

تـرین هاي الگو و شروع عملیات نوسازي و بهسـازي بـا آمـادهپروژه
  ساکنین و مالکین.

S4, S5, O2, O5سـازي و ایجـاد بسـتر الزم : نهادسازي، ظرفیـت
ي الگوهاي سازگیري فرآیند نوسازي با استفاده از بومیجهت شکل

  موفق مداخله متناسب با شرایط بومی یزد.

S6, T5درآمد بوسـیله : ارتقاء امنیت با تامین نیازهاي ساکنان عمدتا کم
هــا و ...) و ســاماندهی عادالنــه ســازمان فضــایی شــهر (فعالیــت، شــبکه

  هاي فرسوده.توانمندسازي ساکنان (ایجاد اشتغال، حمایت و ...) بافت
S3, T2, T3 :هـاي روانسازي حرکت، ایجاد زیرسـاخت و اصـالح شـبکه

دسترسی درون بافت و بهبود نفوذپذیري (شـامل اصـالح عـرض معـابر، 
بست در نواحی داراي اهمیت بـاال و مـواردي از گشودن انتهاي معابر بن

این قبیل) بویژه در محالت فهادان، شیخداد و گنبدسبز با توجه به نقش 
  داخله و همچنین مدیریت بحران.هاي مو اهمیت آن در طرح

S9, T8, T9 ایجاد پایلوت امدادرسـانی در زمـان بحـران  بـا تقویـت و :
  تجهیز بیمارستان شهید رهنمون در مجاورت بافت.

S7, T3اصالح ساختار اقتصاد مسکن شهر (تضمین سودآوري سرمایه :-
هـاي فرسـوده و هاي مسکونی) از طریق وارد کـردن بافـتگذاري پروژه

هـا در بـادگیر و زرتشـتیتاریخی بویژه در محالت گودال مصـلی، شـش
  فرآیند بهسازي، توام با نظارت بر اجراي الزامات قانونی.

  

                                                   
هاي فرسـوده هاي بهسازي و نوسازي بافتتوانند جهت احداث مسکن معوض در اجراي طرحفعال واقع در مناطق مختلف شهر که میهاي بایر یا نیمه.زمین1

  مورد استفاده قرار گیرند.
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ضعف
 ها

)
W(

  
W3, O4, O9 اصـالح شـبکه معـابر داراي اولویـت بـا اسـتفاده از :

  قیمت نازل فضاهاي رها شده.
W4,O4,O6رمـانی : تعیین مسیر بهینه جهت دسترسی به مراکز د

-موجود، یا درحال ساخت (در نواحی فاقد مراکز درمـانی) و برنامـه
  ریزي جهت تسهیل حرکت در آنها

W2, W6, O6 , O9 توسعه فضاي سبز و امن و روانسازي ترافیک :
  .هاي با تراکم باالي جمعیتدر معابر اطراف در محدوده

W10, W6, W1, O1سـازي محـدوده بـازار بـا تملـک و : ایمـن
آزادسازي امالك مجاور بازار و در صورت عدم امکان، توسـعه چنـد 

  منظوره زیرسطحی در این بخش.
W5, O2, O5 تدوین و ترویج استانداردهاي ایمنی ساخت و سـاز :

شـناختی و بـا هاي زمینهبا توجه به شرایط بومی شهر یزد، واقعیت
  اولویت مشارکت حداکثري ساکنان.

W7, T5 و امنیت بواسطه تسـریع رونـد مداخلـه در : ارتقاء سطح ایمنی
بافت با ارائه راهکارهاي حل مسائل مربوط به مالکیت، تملـک، تجمیـع، 

  جلوگیري از رها شدن، متروکه ماندن ابنیه و ...
W1, W9, T2, T3هاي و امن توسط کاربري : تامین بخشی از فضاي باز

تغییر کاربري، تجاري و مذهبی در قبال اعطاي برخی امتیازات از طریق 
ریزي جهـت پـراکنش مناسـب بخشودگی مالیاتی و ... و همچنین برنامه

  ها در بافت.این کاربري
W10, T9کز آموزشی و ورزشـی : تسهیل در مدیریت بحران با تجهیز مرا

  .موجود در بافت
  

  
 )1394(نگارندگان، QSPMکمی ریزي استراتژیک : ماتریس برنامه5جدول 

عوامل 
  اصلی

  وزن
  6راهبرد  5راهبرد  4راهبرد  3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 
  )O( هافرصت

O1  18/0  4  72/0  3  54/0  2  36/0  4  72/0  3  54/0  1  18/0  
O2  1/0  -    -    -    -    -    -    
O3  05/0  2  1/0  3  15/0  4  2/0  3  15/0  2  1/0  3  15/0  
O4  07/0  -    -    -    -    -    -    
O5  05/0  2  1/0  2  1/0  4  2/0  2  1/0  2  1/0  2  1/0  
O6  03/0  -    -    -    -    -    -    
O7  04/0  2  08/0  4  16/0  3  12/0  3  12/0  3  12/0  2  08/0  

  )T( هاتهدید
T1  03/0  -    -    -    -    -    -    
T2  05/0  2  1/0  2  1/0  3  15/0  1  05/0  1  05/0  1  05/0  
T3  04/0  -    -    -    -    -    -    
T4  05/0  -    -    -    -    -    -    
T5  05/0  -    -    -    -    -    -    
T6  09/0  3  27/0  4  36/0  3  27/0  3  27/0  3  27/0  4  36/0  
T7  02/0  -    -    -    -    -    -    
T8  08/0  -    -    -    -    -    -    
T9  07/0  -    -    -    -    -    -    

  )S( هاقوت
S1  04/0  4  16/0  3  12/0  1  04/0  4  16/0  3  12/0  2  08/0  
S2  09/0  3  27/0  4  36/0  3  27/0  3  27/0  2  18/0  3  27/0  
S3  02/0  -    -    -    -    -    -    
S4  1/0  2  2/0  3  3/0  1  1/0  2  2/0  1  1/0  1  1/0  
S5  1/0  2  2/0  3  03/0  3  3/0  2  2/0  2  2/0  2  2/0  
S6  02/0  -    -    -    -    -      -  
S7  07/0  -    -    -    -    -    -    
S8  05/0  1  05/0  1  05/0  3  15/0  1  05/0  1  05/0  1  05/0  

  )W( هاضعف
W1  05/0  3  15/0  2  1/0  2  1/0  3  15/0  3  15/0  2  1/0  
W2  06/0  1  06/0  2  12/0  3  18/0  1  06/0  2  12/0  1  06/0  
W3  05/0  -    -    -    -    -    -    
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W4  07/0  -    -    -    -    -    -    
W5  02/0  -    -    -    -    -    -    
W6 05/0  -    -    -    -    -    -    

W7 01/0  1  01/0  1  01/0  1  01/0  2  02/0  3  03/0  1  01/0  

W8 02/0  1  02/0  1  02/0  1  02/0  1  02/0  2  04/0  2  04/0  
W9 06/0  1  06/0  3  18/0  1  06/0  1  06/0  2  12/0  1  06/0  
W10 12/0  3  36/0  4  48/0  1  12/0  1 12/0  2  24/0  1  12/0  
  01/2    53/2    72/2    65/2    18/3    91/2      جمع

  
آنست که اولویت  ،شوددر نهایت آنچه مشخص می

طـور  راهبردي مداخله در بافت فرسوده شهر یزد همان
هاي جمعیتـی که در بخش اول مشاهده شد با سیاست

لذا بـا دقـت در نتـایج  و حفاظت از شهروندان است، و
  شود که:مشاهده می )5(جدول  QSPM ماتریس

توانـد مـیکـه  باشـدمـی S6,O9رتبه اول راهبـرد 
توسط مـدیریت شـهري و یـا بـا اعطـاء تسـهیالت بـه 

 دوماولویت  هاي تجاري و مذهبی تامین گردد.کاربري
بــا موضــوع تولیــد فضــاي امــن بــا  S1,O1,O9راهبــرد

توانـد در اراضـی رهـا شـده ایـن کارکرد محلی که می
ک توسـط یابی گردیده و در مقیاس کوچمحالت مکان

  گردد. مردم و یا مدیریت شهري تامین
شـده  ریـزيبرنامه ییجابجاکه  S7,S6,O7راهبرد 

ــتجمع ــطه آ ،یتاس ــت را بواس ــدگی جمعی ــه پراکن نک
کنـد و عنوان اصل پدافنـد غیـر عامـل تضـمین مـی به

هــاي مســتعد حادثــه در محــالت همچنــین از تــراکم
کاهد و باعث رونق بافـت از طریـق پرجمعیت بافت می

گردد، بـدلیل آنکـه توسـط مـردم صـورت بهسازي می
پذیرد بارمالی براي مدیریت شهري ندارد و لذا رتبه  می

سوم را بـه خـود اختصـاص داده و لـذا در ایـن بخـش 
وظیفه مدیریت شهري مناسب سازي محالت و اجـراي 

  باشد.راهکارهاي جذب جمعیت در آنها می
O6, O4, S6 : ــوارد ــت در م ــه جمعی ــریع تخلی تس

هـا در رتبـه چهـارم اولویـت اصالح ورودي با ضطراريا
  راهبردها قرارگرفته است. اجراي

S6, O5 : ارائــه الگــوي ســاخت و ســاز ایمــن در برابــر
حوادث به مالکان و سازندگان راهبـرد پـنجم مـدیریت 

  باشد.شهري در بافت فرسوده شهر یزد می
S4, S5, O2, O5 :آنچه مداخله در سـاختار  ،نهایت در

و  دسـازيکنـد نهامنـد مـیفرسوده شهر یـزد را نظـام

خواهـد  بومی شهر یـزد شرایطبا  مطابق سازيظرفیت
  .بود
  

   گیرينتیجهبندي و جمع
مقاله زمانی امکان چـاپ خواهـد داشـت کـه تحلیـل (

آمایش داشته باشد لذا این تحلیل کـه ابعـاد فضـایی و 
  راتقویت شود)مکانی را در بر می گیرد 

بررسـی نقـاط نتـایج  بر اساس آنچه از محاسبات و
 ,SPACEهاي تهدید، فرصت، ضعف و قوت در ماتریس

QSPM بافت داراي ارزش دهـدمـی نشان هبدست آمد
هــاي ویـژه در قالــب طـرح توجـۀنیازمنــد  ،شـهر یـزد

ــت و  ــزایش امنی توانمندســازي و بهســازي بمنظــور اف
  باشد.مرکزي شهر میکاهش مخاطرات در این گستره 

در تبیـین راهبردهـاي  هاییپیشـنهاد عنـوان به لذا
  : توان گفتمی QSPMنهایی 

تـرین اگرچـه پناهگـاه مطمـئنراهبردهاي اول و دوم: 
شیوه تامین امنیت در بحران است ولـی تولیـد فضـاي 
امن صرفا به معناي سـاخت پناهگـاه نیسـت و قبـل از 

بایسـت براسـاس ریزي جهت ساخت میاقدام به برنامه
هزینه، جمعیت، نوع و فراوانی تهدیـد، نـوع و ظرفیـت 
فضاي امن را مشخص نمود زیـرا فضـاي سـبز نیـز بـا 

سـوب هایی که از نظر نظامی فاقـد ارزش محایجاد لکه
الخصـوص علـی زیادي هاي پناهگیريشوند، قابلیتمی

 تـن خیابـانیبـهدر حمالت تروریستی و نبردهـاي تـن
و بازتاب  اولیه د. همچنین با جذب امواجنماینیایجاد م

یت استتار کاهد و قابلمی آسیب و تخریباز شدت  آن،
و در نهایـت آنچـه کـه وجـه  دهدمحیط را افزایش می

اشتراك استفاده از فضـاي سـبز در حـوادث طبیعـی و 
ري انسانی است تامین فضاي مناسب براي امداد اضطرا

باشـد. همانگونـه کـه ذکـر در شرایط پس از بحران می
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شد با توجه به فراوانی و نوع تهدید اقدام به تعیین نوع 
تـوان عـالوه بـر ایجـاد شـود و لـذا مـیفضاي امن می

گـر مـدیریت بحـران، اقـدام بـه فضاهاي سبز تسـهیل
اعطاي امتیازاتی توسط مدیریت شهري به مراکـز و یـا 

ایـت سازندگانی نمود که اقدام به ایجاد پناهگـاه بـا رع
نمایند و همچنین اعطاي امتیـاز می 21ضوابط مبحث 

دومنظــوره نمــودن آن و اســتفاده از آن در شــرایط 
 غیربحرانی توسط مالک و یا مدیریت شهري.

توان نگرشی ترکیبی بـه راهبرد سوم: این راهبرد را می
ریزي و آمایش دفاعی شهري دانست که با تأکید برنامه

هـا، خـدمات و نظـام یـتبر توزیع فضایی متعادل فعال
هاي خطـرزا توجـه سکونتگاهی در سطح شهر به کانون

شود حداقل بارگذاري جمعیـت در دارد و لذا سعی می
ــه و  ــر صــورت پذیرفت ــاایمن و مســتعد خط ــاطق ن من

خطر سـوق خطر و بیها به نواحی کمجمعیت و فعالیت
  شوند.داده 

نمونه قانونی مشابه راهبرد پنجم در سایر کشـورها 
ایــاالت متحــده نیــز  1956قــانون بزرگراهــی مصــوب 

شهرها در زمـان جنـگ اتـم منظور تسریع در تخلیه  هب
  وضع گردید، است.

در مورد راهبرد الگوسازي و ارائـه نمونـه سـاخت و 
بایسـت هاي محرك میاین پروژهساز ایمن  باید گفت: 
هـاي امنیـت از ساز و داراي مولفهاز بعد کالبدي امنیت

هنگــی نیــز باشــند و فرآینــدهاي اعی و فربعــد اجتمــ
را نیز  منظور مشارکت در مدیریت بحران هب گرایی محله

تقویت نمایند. نظر به هزینه باالي الگوسازي پیشـنهاد 
شود شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازي شـهري می

ایران شهریزد را باتوجه به وسعت باالي بافت فرسوده و 
انتخاب نموده و از طریق تاریخی به عنوان پایلوت اجرا 

هـاي ایمـن را قیمت ویژه نمونـهاعطاي تسهیالت ارزان
  معرفی نماید.

 مبنـاي شـهري بـر ي فرسـودهها بافت دهی سامان
 اسـت اهمیت حائز نظر این از غیرعامل، پدافند الزامات

 هرنـوع شـهردربرابر از دفاع براي طرح ترین اساسی که
 تـرین بنیـادي کـه چـرا؛ شـود مـی محسوب تهدیدي
ــین رابطــه طــرح ایــن يها مؤلفــه  و فضــا ،ها انســان ب
 توسـعه پایـداري و تثبیت به که است آنان هاي فعالیت

 دفـاعی در محتـواي بر عالوه واقع در و انجامد می هم
 از اي دفـــاع منطقـــه و ملـــی شـــهري، مقیـــاس
 مورداســتفاده نیــز فضــا یافتــه تثبیــت يهــا موجودیت

ــد مســتلزم ــدون تردی ــرد و ب ــی گی ــاري و  قرارم همک
 ي اجتماعی و شهروندان می باشدها مشارکت نهاد
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