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چکیده
تحوالت ایجادشدۀ ناشی از تمرکز فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و سیاسی در شهرها و نیز
آسیبپذیری

بیتوجهی به ویژگیهای یک محیط ایمن و آماده در برابر تهدیدات نظامی طی دهههای اخیر 

به عنوان بستر زیست انسان در راه رسیدن به زندگی پایدار شهری ،را در مواقع بحران
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آسیب پذیری شهرها در زمان بروز تهدیدات نظامی است.

شناخت اصول پدافند غیرعامل بهمنظور کاهش 
بنابراین ،در این تحقیق به عوامل مؤثر در کاهش آسیبپذیری شهرها در برابر تهدیدات نظامی بر اساس
بهعنوان پایتخت سیاسی و
رویکرد پدافند غیرعامل شناساییشده و سنجش آنها در کالنشهر تهران  ،
اقتصادی کشور ،پرداخته میشود .در این پژوهش از ناحیة یک منطقة  11شهر تهران بهعنوان محدودۀ
طرحهای فرادست بخش مهمی از هستة مرکزی شهر تهران
مطالعاتی استفاده شده است.این ناحیه در بیشتر  
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مقدمه 
ساماندهی هر محیط اجتماعی به معنای بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی به نحو پایدار در جهت رشد سالمت،
امنیت ،امید ،ایمان ،و کرامت انسانی است (حاتمینژاد و عظیمزاده ایرانی )۹2 :201۵ ،که در این راستا شهرها و محالت
آن با توجه به خصوصیات و ویژگیهای خاص خود دارای اولویت ساماندهی قرار میگیرند (محمدپور و همکاران:2017 ،
 .)176بهطوری که امروزه با پیشرفت فناوری و دانش بشری و افزایش احتمال آسیبپذیری شهرها در برابر بحرانهای
انسانی نظیر حمالت نظامی (تقوایی ،)1۳۹0 ،بهواسطة تمرکز جمعیت و فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،و
اجتماعی ،سبب شده است توجه مدیران و برنامهریزان شهری در سالیان اخیر به استفاده از رویکردهای نوین برنامهریزی
و طراحی شهری نظیر پدافند غیرعامل جهت ارتقای ایمنی و آمادگی شهرها در برابر بحرانها بیش از پیش باشد (حسینی
امینی و همکاران .)280 :2017 ،تأمین ایمنی و آسودگی از خطر احتمالی یکی از مهمترین ابعاد رفاه اجتماعی در شهرها
و محالت شهری منوط به تصمیمگیری در ساخت و سازهای شهری و الگوهای طراحی متناسب با گروههای مختلف
انسانی و ویژگیهای زیستبوم هر منطقه است (شاهیوندی )2017 ،که این روند از طریق موارد و اصول اساسی حوزة
پدافند غیرعامل قابل بررسی و مطرحشدن است .بنابراین ،از ضرورتهای مهم برنامهریزی شهری ،شناسایی و تحلیل
فضایی نواحی و محالت آسیبپذیر ناشی از حمالت نظامی بهمنظور کاهش ابعاد تلفات جانی و مالی است (شماعی و
همکاران )10۵ :201۵ ،و در این راستا اهمیت انگاشت «پدافند غیرعامل» بهعنوان پاسخگویی در برابر تهدید مطرح
میشود (ندایی طوسی و همکاران .)42 :201۵ ،امروزه ،پدافند غیرعامل در برنامهریزی مدیریت بحران شهری رویکرد
نوینی بهشمار میآید (شاهیوندی )2017 ،که احتمال وقوع یک بحران و حادثه را کاهش نمی دهد ،بلکه میزان آسیب به
عناصر در معرض خطر را کاهش میدهد (اکرت و همکاران )2008 ،و از این رو با بهرهگیری از اصول و اقدامات
غیرنظامی از واردشدن خسارتهای مالی و تلفات جانی جلوگیری میکند یا میزان آن را به حداقل میرساند (براندون،
 .)2011مطابق با آنچه بیان شد ،ضرورت سامان دهی نواحی و محالت شهری براساس الزامات پدافند غیرعامل بهمنظور
کاهش آسیبپذیری آنها در برابر تهدیدات نظامی معنا مییابد .بنابراین ،پرداختن به مقولة ایمنی نواحی و محالت
شهری در برابر حمالت نظامی از جنبة پدافند غیرعامل بهعنوان یکی از مهمترین پارادایم مطرح در حوزة شهرسازی
میتواند میزان موفقیت در دستیابی به اهداف کیفی توسعههای شهری را نمایان کند و با توجه به اصول پدافند غیرعامل
به شناسایی کمبودها و مشکالت موجود پرداخته شود و دستاوردی کاربردی مهم در عرصة شهرسازی برای
سیاستگذاران شهری در مسیر اجرای مسئولیتها برای تقویت بحثهای کیفی در برنامههای توسعة شهری محسوب
شود .شرایط حاکم بر جامعة جهانی و موقعیت استراتژیک ایران در حوزة بحرانی خلیج فارس و خاورمیانه آمادگی دفاعی
در کلیة عرصهها را ضروری ساخته است .در این میان حفظ ،استحکام ،پایداری ،و آسیبناپذیری زیرساختهای
کالنشهر تهران به دلیل انباشت قدرت ،جمعیت ،فعالیت ،و ثروت که میتواند مورد تهدیدات نظامی قرار گیرد بهکارگیری
سیاستهای پدافند غیرعامل را ضروری میسازد که این مهم میتواند کمک مؤثری به پایداری و دوام ساکنان سایر
شهرها و روستای استان و کشور نماید .توجه به این مهم در ناحیة یک منطقة  11تهران دارای اهمیت بسیاری است ،زیرا
استقرار مراکز بسیار مهم سیاسی -حکومتی بازارهای تخصصی با عملکرد فرامنطقهای و فراشهری در جوار بافتهای
مسکونی گسترده ناحیة یادشده را به یکی از مهمترین نواحی تهران تبدیل کرده است که میتواند یکی از اهداف مطلوب
برای تهاجم نظامی از طریق تهدیدات هوایی دشمن باشد .بنابراین ،آنچه به یکی از دغدغههای مهم مدیران شهری
منطقة  11و تهران برای رسیدن به زندگی پایدار شهری بدل شده است مباحث مربوط به تهدیدات هوایی در ناحیة
یادشده است که نیاز است برنامهریزان و مدیران شهری به دلیل نقش مؤثری که در تأمین شرایط مناسب زیست و
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شناساییواولویت

سکونت محالت و نواحی دارند به سمت برنامهریزی مطلوبتر برای ناحیة یادشده حرکت کنند .بر این اساس ،هدف از
پژوهش حاضر شناسایی پهنههای آسیبپذیر نواحی شهری در برابر حمالت نظامی و ارائة راهکارهای کاهش
آسیبپذیری آنهاست تا گامی به سوی ارتقای ایمنی شهری ،کیفیت زندگی ،و افزایش پایداری جوامع برداشته شود.
برای این منظور ،ناحیة یک منطقة  11کالنشهر تهران نمونة موردی انتخاب شد .سؤاالتی که پژوهش حاضر به دنبال
آن است عبارت است از اینکه میزان اهمیت معیارها و زیرمعیارهای آسیبپذیری شهرها در برابر تهدیدات نظامی چگونه
است؟ سطح آسیبپذیری ناحیة مطالعاتی در برابر تهدیدات نظامی به چه میزان است؟ و مهمترین راهبردهای کاهش
آسیبپذیری ناحیه چیست؟ بنابراین ،در مطالعة حاضر ابتدا با مرور مبانی نظری و مطالعات مشابه داخلی و خارجی ،که در
این زمینه انجام گرفته است ،مجموعهای از شاخصهای پدافند غیرعامل برای شناسایی پهنههای آسیبپذیر در شهر،
مقایسة دودویی ،و روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPبرای ارزشگذاری و نرمافزار  GISدر جهت ارزیابی فضایی میزان
آسیبپذیری استفاده شد و درنهایت با استفاده از تکنیک تحلیلی یکپارچه پتانسیلها و محدودیتهای ناحیة مطالعاتی
بهدست آمده و بر اساس آن راهبردهای کاهش آسیبپذیری محدوده شناسایی و اولویتبندی شده و راهکارهای
پیشنهادی ارائه شده است.

مبانی نظری 
پیشینةتحقیق 
شماعی و همکاران ( )201۵در مقالهای به پهنهبندی آسیبپذیری محلههای شهر پیرانشهر در برابر مخاطرات محیطی
بهویژه تهاجم نظامی با توجه به پنج متغیر شامل شریانهای حیاتی ،مراکز مدیریت شهر ،مراکز نظامی -انتظامی،
تأسیسات و تجهیزات شهری ،و مراکز پشتیبان و  16شاخص بر اساس رویکرد پدافند غیرعامل پرداختند .نتایج نشان
میدهد متغیر شریانهای حیاتی بیشترین آسیبپذیری و مراکز نظامی کمترین آسیبپذیری را دارند و نیز محلههای
غربی ،مرکزی ،و جنوب غربی شهر آسیبپذیرترین محلههای شهر پیرانشهر در برابر تهاجمات نظامیاند .حاتمینژاد و
عظیمزاده ایرانی ( )201۵در مقالهای به شناسایی ابعاد آسیبپذیری محالت در زمان وقوع بحران بر اساس رویکرد پدافند
غیرعامل پرداختند و سپس نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصتهای هر محله را بررسی و راهبردها و سیاستهایی
پیشنهاد کردند .نتایج مطالعه نشان میدهد توجه به مؤلفههایی از قبیل ساختار شهر ،بافت شهر ،فرم شهر ،کاربری اراضی
شهری ،و مشارکتهای اجتماعی ساکنان محالت میتواند ساماندهی محالت شهری را بر اساس الزامات پدافند
غیرعامل امکانپذیر کند .محمدپور و همکاران ( )2017در مقالهای به بررسی و ارزیابی پهنهها و عناصر آسیبپذیر شهر از
دیدگاه پدافند غیرعامل (مطالعة موردی :شهر سنندج) پرداختند و پنج معیار اصلی و یازده زیرمعیار بر اساس نظر
کارشناسان بهعنوان عناصر و پهنههای مهم شهر سنندج فهرستبندی نمودند که بیشترین میزان آسیبپذیری مربوط به
معیار شریان حیاتی و کمترین آن مربوط به مراکز پشتیبان بوده است .سپس ،برای کاهش آسیبپذیری شهر با استفاده از
مدل

SWOT

اقدام به تدوین راهبردها و جهت اولویتبندی آنها از مدل

QSPM

استفاده کردند .نتایج نشان میدهد

شهر سنندج از نظر اصول پدافند غیرعامل دارای نقاط ضعف است .حسینی امینی و همکاران ( )2017در مقالهای با
استفاده از پنج معیار دسترسی به راه ،تراکم جمعیتی ،پراکندگی مراکز پلیس  ،10تراکم ساختمانی ،و توزیع فضایی
تأسیسات حیاتی و حساس شهر به پهنهبندی و همپوشانی الیههای تهیهشده اقدام کردند و مشخص نمودند که بخش
شمال غربی شهر گرگان به دلیل تمرکز باالی تأسیسات حیاتی از آسیبپذیری بیشتری برخوردار است .شاهیوندی
( )2017در مقالهای به سنجش میزان آسیبپذیری شهر در زمان بروز جنگ بر اساس شاخصهای مکانی مؤثر بر ایمنی
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پرداخت .در این پژوهش برای ارزیابی معیارها و شاخصها از مدل  ANPو برای سنجش آنها از نرمافزار  GISاستفاده
شد و درنهایت میزان آسیبپذیری شهر کرد در شش طبقه دستهبندی شد .امینزاده و عادلی ( )2014در مقالهای به
ارزیابی آسیبپذیری بافت شهر قزوین در قالب  1۹ناحیة شهری و بر اساس شش معیارـ شامل تراکم جمعیتی ،کارایی
بافت ،شبکة دسترسی ،دسترسی به کاربریهای امدادرسان ،مساحت فضاهای باز ،و مساحت کاربریهای خطرسازـ و
سیزده شاخصـ شامل دسترسی به مترو ،جایگاه سوخت ،شبکة گاز ،شبکة برق ،مراکز درمانی ،آتشنشانی ،تراکم
جمعیتی ،حجم ترافیک ،عرض معابر ،ضریب اشغال ،مصالح بنا ،تعداد طبقات ،و اندازة قطعاتـ با استفاده از روش فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی پرداختند و منطقة  18و  10آسیبپذیرترین نواحی شهر قزوین است و درنهایت راهکارهای کالبدی-
اجرایی بر اساس جدول سوات ارائه شد .عزیزی و برنافر ( )1۳۹0در مقالهای به بررسی روشهای مختلف برنامهریزی
نسبت به تدوین فرایند برنامهریزی مناسب برای کاهش آسیبپذیری ناحیة یک منطقة  11تهران در حمالت هوایی اقدام
کردند .طبق یافتههای پژوهش ،فرایند مناسب برنامهریزی بهمنظور کاهش آسیبپذیری بافتهای شهری را میتوان
شامل چهار مرحلة اصلی تدوین اهداف ،شناخت وضع موجود ،تحلیل آسیبپذیری ،و تدوین راهبردها دانست .عزیزی و
برنافر ( )1۳۹1در مقالهای به ارزیابی آسیبپذیری ناحیة یک منطقة  11شهر تهران به روش تحلیل سلسلهمراتبی

()AHP

و بهکارگیری نرمافزار  GISپرداختند .یافتههای این ارزیابی نشان داد درمجموع  ۹2.4درصد بلوکهای ساختمانی واقع در
محدوده دارای آسیبپذیری متوسط به باال هستند .از دیگر یافتههای پژوهش این است که مهمترین معیارهای تاثیرگذار
در آسیبپذیری محدوده را به ترتیب مشخصات بافت ،جمعیت محدوده ،شبکة دسترسی ،و  ...معرفی کردند.
آسیبپذیری و پدافندغیرعامل 

مفهوم

آسیبپذیری به شرایطی اطالق میشود که به واسطة عوامل فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی تعیین و
قابلیت تأثیرپذیری جوامع را در برابر صدمات ناشی از وقوع خطرها باال برد .آسیبپذیری به روندی اطالق میشود که
توانایی یک سیستم در کاهش صدمات ناشی از مخاطره را بهچالش میکشد (جانسون و هسل2012 ،؛ وزارت امنیت
داخلی امریکا .)2008 ،آسیبپذیری خصیصهای است از سیستم زوجی انسانی -محیطی و پدیده و مفهومی است
توسعهای ،چندبعدی ،میانمقیاسی ،بینرشتهای ،و سرشار از تعامالت و پیوندهای پیچیده .بنابراین ،مفهوم آسیبپذیری
بسیار فراتر است از نگرش رایج به آن که مبتنی بر ایدههای زیان فیزیکی و تأثیر مخاطرات است (شریفزادگان و فتحی،
 .)2008آسیبپذیری بر سه مؤلفه تأکید دارد :درجة خسارات و تخریب ناشی از مخاطره ،درجهای از در معرض خطر
قرارگرفتن ،و درجهای از تابآوری سیستم شهر در برابر مخاطره (کروگر و زیو2011 ،؛ کونز و همکاران2008 ،؛ زیو و
همکاران2001 ،؛ پک2006 ،؛ ترند  .)201۵آسیبپذیری یک سیستم به زمان وقوع و طول مدت زمان وقوع یک حادثه
بستگی خواهد داشت (فرانسیس و بکرا .)2014 ،عوامل مؤثر در آسیبپذیری شهرها عبارتاند از .1 :افزایش تراکم در

مناطق آسیبپذیر و تعدد طبقات ساختمانی :تراکم جمعیت به دنبال خود تراکم ساختمانی و کمبود فضاهای باز در زمان
ازدحام ،مختلشدن شرایط امدادرسانی ،بستهشدن معابر و کاهش امکان گریز از موقعیتهای خطرناک ،کاهش دسترسی به
مناطق امن ،دشواری نجات مجروحان بهدلیل مسدودشدن راههای ارتباطی ،و  ...را در پی خواهد داشت (عزیزی و اکبری،
 .)27 :2008همچنین ،تعداد طبقات ساختمانی شهر نیز بر میزان آسیبپذیری و مسدودشدن شبکة معابر بهویژه در مناطقی
که کمبود دسترسی اصلی و شبکة معابر کمعرض و  ...دارند میافزاید (عبداللهی)۳61 :2004 ،؛  .2ساختوساز در شیبهای

زیاد :شیب زیاد و نامناسب ،که سبب آسیبپذیری بیشتر میشود ،مصالح ساختمانی نامناسب ،بیکیفیت ،و کمدوام،
همچنین عمر زیاد ساختمانها ،بر آسیبپذیری بیشتر در هنگام وقوع بحران تأثیر میگذارند و آثار مخرب آن را تشدید
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میکنند (پورمحمدی و همکاران)2012 ،؛  .۳نارسایی در شبکة ارتباطی :شبکههای ارتباطی یک شهر را میتوان از
مهمترین ویژگیهای آن دانست که بازتاب کالبدی مفهوم نیاز دسترسی هستند .گوتنبرگ ساختار شهری و رشد را در
مفهوم دسترسی جستوجو میکند و بر آن است که جوامع تالش میکنند تا بر فاصله غلبه کنند (زبردست و محمدی،
)8 :200۵؛  .4ساختوساز در جوار کاربریهای ناسازگار :تجمیع کاربریهای حساس شهر در محدودة خاصی از شهرها
مشکالتی به همراه خواهد داشت (ملکی و همکاران .)۳0 :201۳ ،اگر در تعیین کاربریهای شهری هجواری رعایت شود
و کاربریهای ناسازگار در کنار یکدیگر نباشند ،امکان تخلیة سریع فراهم میشود (اصغری و همکاران)66 :2002 ،؛ .۵
توسعه در مناطق نامناسب و در معرض خطر :در مناطق شهری ،ضعف برنامهریزی ،طراحی نامناسب ساختمانها ،بیدقتی در
صحت اجرای پروژهها ،بیتوجهی به تعمیر و نگهداری و اسکان در اراضی در معرض خطر عوامل مهمی در بروز حوادث
شدهاند (رضویان .)۳2 :2002 ،همچنین ،ساختوساز در محدودههایی که بافت زمینشناختی نامناسب و نامساعد شهری
دارند بر شد تخریب و خسار میافزاید .آسیبپذیری رابطة تنگاتنگی با مفهوم تابآوری و فرایندهای افزایش مقاومت
سیستم شهری در برابر مخاطرات دارد (آستین و آوین2011 ،؛ شفی و دیگران .)200۳ ،در این بین توجه به رویکرد پدافند

غیرعامل میتواند موجب کاهش آسیبپذیریها در برابر تهدیدات نظامی شود .این رویکرد بهعنوان یکی از شاخههای
مدیریت بحران با نوع تهدید جنگ و حملة نظامی سختافزاری به مجموعه اقدامات غیرمسلحانهای گفته میشود که
موجب کاهش آسیبپذیری نیروی انسانی ،ساختمانها ،تأسیسات ،تجهیزات ،و شریانهای کشور در مقابل عملیات
خصمانه و مخرب دشمن میگردد (پیمان و غضنفری .)4 :2007 ،هدف از پدافند غیرعامل کاهش تأثیر حمالت هوایی بر
روی نقاط استراتژیک شهرها ،حفاظت از شهروندان در برابر تهدیدات نظامی (کاهش اثرهای منفی روحی و روانی جنگ)،
جلوگیری از اختالل در زندگی روزمرة شهرها (وزارت امنیت امریکا ،)2008 ،استمرار فعالیتهای زیربنایی ،تأمین نیازهای
حیاتی ،تداوم خدماترسانی عمومی و تسهیل ادارة کشور در شرایط تهدید و بحران تجاوز خارجی و حفظ بنیة دفاعی بهرغم
حمالت خصمانه و مخرب دشمن از طریق اجرای طرحهای پدافند غیرعامل و کاستن از آسیبپذیری مستحدثات و
تجهیزات حیاتی و حساس کشور است (خرمآبادی .)72 :2011 ،در مبحث  21مقررات ملی ساختمان هر اقدام
غیرمسلحانهای که موجب کاهش آسیبپذیری نیروی انسانی ،ساختمانها ،تأسیسات ،تجهیزات ،اسناد و شریانهای
کشور در مقابل تهدیدات انسانساز گردد پدافند غیرعامل خوانده میشود (زرگر و حاجیابراهیمی .)2008 ،از نظر مفهومی،
پدافند غیرعامل را به معنای دفاع در برابر تهاجمهای نظامی دانستهاند .در مقابل عبارت دفاع غیرنظامی یا دفاع شهری
قرار دارد و در ادبیات فنی معاصر آن را به معنای آمادگی و دفاع در برابر هر گونه سانحه ،اعم از طبیعی یا انسانساز ،بهکار
میبرند (خواجه نایینی .)12 :200۹ ،پدافند غیرعامل در یک جامعة شهری عبارت است از :کاهش آسیبپذیری و افزایش
امنیت و ایجاد قابلیت انعطافپذیری در وضعیتهای مختلف و عکسالعملهای بهموقع بهمنظور نجات جان انسان ،مردم
ساکن ،و اماکن موجود و به مفهوم حفاظت مؤثر از جان ساکنان یک شهر در مقابل بمباران (فردرو.)2۵2 :2008 ،
برنامهریزی شهری 

تهدیدات نظامی و نقش پدافند غیرعامل در

محافظت شهری یا آمادگی اضطراری در برابر تهدیدات نظامی برای پاسخ به محافظت از غیرنظامیان شهرها در سالیان
اخیر به یکی از موضوعات مهم و ضروری تبدیل شده است .زمینة شکلگیری این مفهوم به زمان جنگهای جهانی برای
احتیاط حمالت هوایی ،شکلدهی به سرپناهها ،و آگاهیبخشی به غیرنظامیان در زمان حمالت هوایی جنگ جهانی
بازمیگردد (الکساندر .)2002 ،توسعة سالحهای دوربرد و افزایش قدرت تخریب آنها از دوران جنگ دوم جهانی
آسیبپذیری شهرها در برابر تهاجم نظامی از محدودیتهای زمان و مکان بهطور کامل آزاد و بیدفاعی شهرها را تکمیل
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کرد .این موضوع باعث شد تا کشورها به روشهای کاهش آسیبپذیری در حمالت نظامی اهمیت مضاعفی دهند که
خود در حوزة پدافند غیرعامل و روشهای مرتبط با آن جای میگیرد (دریپور و همکاران .)2016 ،با توجه به اینکه در
مناطق شهری اثرهای زیانبار معمول در اثر وقوع بحران شامل تلفیقی از ویرانیهای کالبدی و اختالل عملکرد عناصر
شهری است انهدام سازهها و ساختمانهای مسکونی ،شبکة دسترسیها ،تأسیسات اساسی مثل مخازن آب ،نیروگاهها ،و
 ...از آن جمله است .همانا وقوع هر نوع مخاطرهای در یک ابرشهر نهتنها ساختارهای مختلف آن شهر را متأثر مینماید،
بلکه نتایج آن در سطح بسیار گستردهتری در سطوح ملی ،منطقهای ،و جهانی نیز مؤثر است (نامی و آقاطاهیر:2007 ،
 .)11بارزترین خطر برای امنیت ملی هر کشور خطر تجاوز نظامی از طریق اعمال زور است و با توجه به اینکه سایتها و
سازههای پایهای و  ...از مهمترین ویژگیهای پدافند غیرعامل است ،توجه درست به این موضوع نقش دفاعی این سازهها
را بهبود میبخشد (پیمان و غضنفری .)۳6 :2007 ،از طرفی میتوان گفت برنامهریزی شهری متضمن استفادة بهینه از
زمین جهت احداث بناها ،جادهها ،پارکها ،و نظایر آن زمانی امکانپذیر است که شناخت کافی از ماهیت شرایط زمین و
پتانسیل آن در منطقه وجود داشته باشد (رضایی .)2004 ،بهطور کلی ،مهمترین الزامات برنامهریزی شهری در پدافند
غیرعامل به شرح زیر است (تیاری:)1۹8۹ ،
ساختار منطقه :درواقع شهر در شبکه یا سلسلهمراتبی از روابط کالبدی و عملکردی با محیط پیرامونی قرار گرفته
است و هر نوع بررسی دفاعی ،سیاسی ،اقتصادی ،و اجتماعی شهر در ارتباط با منطقه معنا مییابد.
ساختارشهر :توزیع فضایی عناصر ،ترکیب عناصر ،و عملکردهای اصلی شهر که اجزای تشکیلدهندة ساختار شهر
هستند نقش مهمی در میزان آسیبپذیری شهر در برابر حوادث مختلف دارند .در ساختار تکمرکزی شهر و تمرکز
امکانات اقتصادی و انسانی در یک قسمت از شهر نسبت به شهرهای دارای چند مرکز امکان آسیبپذیری بیشتر میشود.
بافت شهر :بافت هر شهر یا همان شکل ،اندازه ،و چگونگی ترکیب کوچکترین اجزای تشکیلدهندة شهر نیز در
میزان مقاومت شهر در برابر تهاجم نظامی و دیگر بالیای شهر مؤثر خواهد بود .میتوان گفت بافت منظم و نامنظم بسته
به نوع تهدید از آسیبپذیری متفاوتی برخوردارند .به هر حال ،واکنش هر نوع بافت شهری در هنگام وقوع حوادث
مختلف شهری در قابلیتهای گریز و پناهگیری ساکنان ،امکانات امدادرسانی ،چگونگی پاکسازی ،و حتی اسکان موقت
دخالت مستقیم دارد (پورمحمدی و همکاران.)1۳۹4 ،
فرم شهر :ماهیتی ترکیبی و سهبُعدی دارد؛ بدین معنا که نهتنها در سطح ،بلکه در حجم نیز متبلور است .هریک از
عناصر شهری بهمنزلة یک سلول شهری است که بهتنهایی فرم ویژة خود را دارد و ترکیب مجموعهای از این سلولها به
پدیدآمدن یک شهر منجر میشود (بحرینی .)1۵ :1۹۹۹ ،فرمهای باز در مقابل تهدیدات نظامی دارای آسیبپذیری
کمتری هستند و قابلیت تغییر آنها بهمنظور فریب دشمن نیز بیشتر است .در حالی که فرمهای متراکم ،ضمن عدم
انعطافپذیری ،آسیبپذیری باالیی در برابر تهدیدات نظامی دارند و در آنها امکان تخلیة سریع اماکن و خروج از شهر
وجود ندارد.
کاربری زمین :برنامهریزی بهینة کاربری زمینهای شهری نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری در برابر حوادث
مختلف ،بهویژه تهدیدات نظامی ،دارد .رعایت همجواریها ،فقدان کاربریهای خطرساز در مناطق مختلف شهری موجب
کاهش اثرهای تهدیدات یادشده میشود .بنابراین ،عمدتاً در بسیاری از شهرها ،برای جلوگیری از تهدیدها ،در مکانیابی
این کاربریها باید دقت فراوانی اعمال شود (پورمحمدی و همکاران .)1۳۹1 ،این کاربریها نقش مهمی نیز در میزان
آسیبپذیری شهر دارند و به لحاظ مقابله با این حوادث دارای قابلیتهای خاصیاند .بنابراین ،ضروری است ،با توجه به
ضوابط ،در برنامهریزیها نیز لحاظ شوند (سیفالدینی .)178 :2002 ،همانطورکه بیان شد ،بافتهای شهری بهواسطة
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آسیبپذیریهایی که در برابر مواقع بحران بهویژه تهدیدات نظامی دارند ،رفتهرفته در نتیجة عدم رسیدگی با کاهش
مطلوبیت از سوی ساکنان همان بافت و ساکنان بافتهای دیگر مواجه شده و همین امر زمینههای کاهش ایمنی و
احساس امنیت افراد به بافت را فراهم میسازد .این روند عموماً تمایل به سکونت در بافت ،امید به زندگی ،اعتماد به
مدیریت شهری ،و مشارکت مادی و معنوی در شهر و بافت را کاهش میدهد که تنزل سطح زیستپذیری و ایمنی و
امنیت بافت را نیز با خود به همراه دارد .رویکرد پدافند غیرعامل از جمله رویکردهایی است که بهمنظور افزایش سطح
امنیت در بافتها از راه مداخلة فیزیکی در محیط شهری مطرح شد .این رویکرد ،که در طراحیهای خود همزمان عوامل
کالبدی ،عوامل اجتماعی ،جمعیتی ،محیطی ،و سیاسی را نیز مالک قرار میدهد ،زمینههای حذف یا تعدیل نقاط
آسیبپذیر بافت را فراهم و به افزایش سطح امنیت در محله کمک میکند .با توجه به ارزیابیهای انجامشده ،مجموعهای
از معیارهای مؤثر در آسیبپذیری شهری برابر تهدیدات نظامی در جدول  1ارائه شده است.
آسیبپذیریشهرها(نویسندگانبراساسبازخوانیوواکاویاسنادونظریههایمرتبط) 

جدول.1توضیحاتعواملارزیابی
معیار 

سازگاری
کاربری

دسترسی به
شبکة معابر

ویژگی بافت
و فرم

فضای باز

زیرمعیار 
فاصله از کاربری
پُرخطر

توضیحاتاثرگذاریوروشسنجش 
هرچه فاصله از کاربری صنعتی افزایش یابد آسیبپذیری کاهش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از 1۵0متر) ،متوسط (-1۵0
 ۳00متر) ،و زیاد (بیشتر از  ۳00متر) طبقهبندی شده است.

فاصله از پمپ بنزین

هرچه فاصله از پمپ بنزین افزایش یابد آسیبپذیری کاهش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  1۵0متر) ،متوسط (-1۵0
 ۳00متر) ،و زیاد (بیشتر از  ۳00متر) طبقهبندی شده است.

فاصله از آتشنشانی
فاصله از مراکز
درمانی
فاصله از تقاطع
اصلی
محصوریت معابر
تعداد طبقات

هر چه تعداد طبقات بیشتر باشد امکان آسیبپذیری افزایش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (دو طبقه و کمتر) ،متوسط (4-2
طبقه) ،و زیاد (بیشتر از  4طبقه) طبقهبندی شده است.

دانهبندی قطعات

هر چه اندازة قطعه بزرگتر باشد امکان آسیبپذیری کاهش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  ۵000مترمربع) ،متوسط
( ،)1۵000-۵000و زیاد (بیشتر از 1۵000مترمربع) طبقهبندی شده است.

دسترسی به فضای
سبز

هر چه فاصله از فضای سبز افزایش یابد آسیبپذیری افزایش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  1۵0متر) ،متوسط (-1۵0
 ۳00متر) ،و زیاد (بیشتر از  ۳00متر) طبقهبندی شده است.

سطح اشغال

هر چه سطح اشغال بزرگتر باشد امکان آسیبپذیری افزایش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  4۵درصد) ،متوسط (6۵-4۵
درصد) ،و زیاد (بیشتر از  6۵درصد) طبقهبندی شده است.

دسترسی به ایستگاه
مترو
پراکنش
جمعیت

مطلوبیت
عملکردی و
آسایش

ایمنی و
امنیت

هر چه فاصله از مراکز آتشنشانی افزایش یابد آسیبپذیری افزایش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  1400متر) ،متوسط
( 2800-1400متر) ،و زیاد (بیشتر از  2800متر) طبقهبندی شده است.
هر چه فاصله از مراکز درمانی افزایش یابد آسیبپذیری افزایش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  200متر) ،متوسط (-200
 ۵00متر) ،و زیاد (بیشتر از  ۵00متر) طبقهبندی شده است.
هر چه فاصله از تقاطع اصلی افزایش یابد آسیبپذیری افزایش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  120متر) ،متوسط (-120
 180متر) ،و زیاد (بیشتر از  180متر) طبقهبندی شده است.
با افزایش محصوریت معابر ،امکان آسیبپذیری افزایش مییابد .بلوکهایی با ارتفاع دوطبقه و کمتر با دسترسی بیشتر از 12متر دارای
خطرپذیری کم ارزیابی شد.

تراکم خانوار در واحد
مسکونی
فاصله از کاربری
مذهبی
فاصله از آموزشی
فاصله از کاربری
ورزشی

هر چه فاصله از ایستگاه مترو افزایش یابد آسیبپذیری افزایش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  200متر) ،متوسط (-200
 400متر) ،و زیاد (بیشتر از  400متر) طبقهبندی شده است.
هرچه تعداد جمعیت موجود در یک واحد بیشتر باشد آسیبپذیری افزایش مییابد که در سه دسته خطر کم (کمتر از  1۵0نفر در هکتار) ،متوسط
( ۳000-1۵0نفر درهکتار) ،و زیاد (بیشتر از  ۳00نفر در هکتار) طبقهبندی شده است.
هر چه تعداد خانوار موجود در یک واحد بیشتر باشد آسیبپذیری افزایش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  4۵درصد)،
متوسط ( 6۵-4۵درصد) ،و زیاد (بیشتر از  6۵درصد) طبقهبندی شده است.
هر چه فاصله از کاربری مذهبی افزایش یابد امکان آسیبپذیری افزایش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  1۵0متر)،
متوسط ( ۳000-1۵0متر) ،و زیاد (بیشتر از  ۳00متر) طبقهبندی شده است.
در سه دسته خطر کم (کمتر از  1۵0متر) ،متوسط ( ۳000-1۵0متر) ،و زیاد (بیشتر از  ۳00متر) طبقهبندی شد.
هر چه فاصله از کاربری ورزشی افزایش یابد امکان آسیبپذیری افزایش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  2۵0متر)،
متوسط ( ۵00-2۵0متر) ،و زیاد (بیشتر از  ۵00متر) طبقهبندی شده است.

فاصله از کاربری
تجاری

هر چه فاصله از کاربری تجاری افزایش یابد امکان آسیبپذیری افزایش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  1۵0متر)،
متوسط ( ۳000-1۵0متر) ،و زیاد (بیشتر از  ۳00متر) طبقهبندی شده است.

فاصله از کاربری
اداری و سیاسی
فاصله از کاربری
انتظامی

هرچه فاصله از کاربری اداری و سیاسی افزایش یابد امکان آسیبپذیری کاهش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  200متر)،
متوسط ( 400-200متر) ،و زیاد (بیشتر از  400متر) طبقهبندی شده است.
هر چه فاصله از کاربری انتظامی افزایش یابد امکان آسیبپذیری افزایش مییابد .این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم (کمتر از  ۳۵0متر)،
متوسط ( 700-۳۵0متر) ،و زیاد (بیشتر از  700متر) طبقهبندی شده است.

تراکم جمعیتی
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روش پژوهش 
روش تحقیق این مطالعه بهصورت توصیفی -تحلیلی از نوع موردی است که در آن ناحیة یک منطقة  11شهر تهران
بهعنوان مورد مطالعه انتخاب شده است .برای جمعآوری دادههای موردنیاز از محدودة یادشده نیز از مطالعات اسنادی-
کتابخانهای و پیمایش میدانی استفاده شده است .بر این اساس ،با بررسی ادبیات نظری و تجربی مرتبط با موضوع ،به
تبیین مفهوم آسیبپذیری ،تهدیدات نظامی ،پدافند غیرعامل ،و نقش آن در برنامهریزی شهری اقدام و عوامل مؤثر بر
ارزیابی آسیبپذیری در  7معیار و  1۹زیرمعیار تدوین شده است تا در نمونة مطالعاتی مالک سنجش قرار گیرند .بدین
صورت که در گام نخست الیههای اطالعاتی زیرمعیارها از طریق مطالعات طرح تفصیلی در محیط

GIS

تهیه شده و

برای وزندهی و تعیین اهمیت معیارها و زیرمعیارها  12پرسشنامة کارشناسی در اختیار متخصصان مطابق جدول  2قرار
گرفته است .سپس ،وزن مربوط به آنها با روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPبه وسیلة برنامة  Expert Choiceمحاسبه
و وارد  GISشده و وزن نهایی گزینه (پارسل) بهدست آمده است .در گام بعدی ،با اعمال وزن محاسبهشده از طریق

AHP

برای هر شاخص ،الیههای موضوعی زیرمعیارها روی هم اندازی شده و نتیجة آن تهیة الیههای هر معیار است .در
نهایت ،پس از روی همپوشانی نقشههای موضوعی معیارها و افزودن وزن مربوط به معیارها به نقشهها ،نقشة نهایی
آسیبپذیری ناحیة مطالعاتی بهدست آمده است که بر این اساس ناحیة مطالعاتی به سه دسته آسیبپذیری کم ،متوسط ،و
زیاد طبقهبندی و تحلیل میشود .در ادامه ،با توجه به نتایج بهدستآمده از نقشة آسیبپذیری ناحیة مطالعاتی،
برداشتهای میدانی و اسناد فرادست ،جدول تحلیل شرایط درونی و بیرونی تشکیل و بر حسب شرایط چهار نوع راهبرد
به شرح ذیل تدوین میشود (جدول :)۳
()SO

تلفیق نقاط قوت و فرصت -راهبرد تهاجمی
تلفیق نقاط قوت و تهدید -راهبرد اقتضایی

()ST

تلفیق نقاط ضعف و فرصت -راهبرد انطباقی
تلفیق نقاط ضعف و تهدید -راهبرد تدافعی

()WO

()WT

پس از تعیین عوامل تأثیرگذار بیرونی و درونی و تدوین راهبردهای کاهش آسیبپذیری ناحیه 1۵ ،پرسشنامه در
اختیار متخصصان شهری (کارشناسان ارشد حوزة برنامهریزی شهری) برای امتیازدهی به راهبردها تکمیل و با استفاده از
آزمون فریدمن در نرمافزار  SPSSوزندهی و اولویتبندی شد که به دنبال آن سیاستهای پیشنهادی ارائه میشود .شکل
 1فرایند اجرای تحقیق را نشان میدهد.
دررتبهبندیعواملسوات 

.مشخصاتمتخصصانمشارکتکننده

جدول2

تعداد

کارشناسانارشد

کارشناسارشد

استادانباتخصص

استادانباتخصص

برنامهریزیشهری 


طراحیشهری 

برنامهریزیشهری 


طراحیشهری 

۳

2

4

۳
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شناساییواولویت
جدول.3ماتریسSWOTونحوۀتعیینراهبردها 



شکل.1فراینداجرایتحقیق 

نمونة مورد مطالعه ناحیة یک از منطقة  11شهر تهران است .قرارگیری کاربریهای مهم سیاسی و اداری کشور در
سطح این ناحیه سبب اهمیت فوقالعاده زیاد آن از نظر سیاسی و امنیتی شده و همواره یکی از بخشهای استراتژیک
شهر بیان شده است .این ناحیه بر اساس سرشماری سال  ،1۳۹۵از وسعتی حدود  27۵هکتار برخوردار بوده و جمعیتی
بیش از  46000نفر را در خود جای داده است.

شکل.2معرفیمحدودۀناحیةیکمنطقة11تهران 
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یافتهها 

بحثو
ارزیابیآسیبپذیری محدوده 


در این بخش از تحقیق ،محدودة مورد مطالعه بر اساس زیرمعیارهای مؤثر در آسیبپذیری بررسی شدهاند و برای هر یک
از آنها مطابق شکل  ۳نقشههای موضوعی تهیه شده و سپس با توجه به اولویت و وزن معیارها و زیرمعیارهای تحقیق
این نقشههای موضوعی برای تولید نقشة نهایی آسیبپذیری در برابر حمالت نظامی روی هم اندازی شدهاند.

شکل.3نقشههایموضوعیاززیرمعیارهایتحقیق 



بندیراهبردهایکاهشآسیبپذیرینواحیشهریدر1219 ...


شناساییواولویت

پس از تهیة نقشههای موضوعی از زیرمعیارها ،الزم است بهمنظور وزندهی آنها به روش تحلیل سلسلهمراتبی ،در
اولین گام ساختار سلسلهمراتبی ( )AHPاز هدف ،معیار ،و زیرمعیار تهیه شود که مطابق شکل  4ایجاد شده است.




سلسلهمراتبی()AHPازهدف،معیارها،وزیرمعیارها 

شکل.4ساختار

در ادامه مقایسة دودویی معیارها و زیرمعیارها توسط متخصصان ( 12نفر از صاحبنظران) انجام شده و وزن مربوط
به آنها مطابق جدول  4و شکل  ۵به وسیلة برنامة

Expert Choice

محاسبه و وارد

GIS

شده و وزن نهایی گزینه

(پارسل) بهدست آمده است .بر اساس نتایج بهدستآمده از تجزیه و تحلیلها ،به ترتیب معیارهای دسترسی به فضای باز
(وزن ،)0.۳88 :سازگاری کاربری (وزن ،)0.2۳۵ :مطلوبیت عملکردی و آسایش (وزن ،)0.1۳0 :دسترسی به معابر (وزن:
 ،)0.080پراکنش جمعیت (وزن ،)0.0۵۹ :ویژگی کالبدی بافت و فرم (وزن ،)0.060 :و ایمنی و امنیت (وزن)0.0۵0 :
دستهبندی میشوند.
آنهاباروش AHP
صهاومیانگینوزنی 
جدول.4اوزاننسبیوامتیازاتابعاد،معیارها،وشاخ 
معیار 

ضریباهمیت 

سازگاری کاربری

0.147

دسترسی به معابر

0.1۳8

ویژگی کالبدی بافت و فرم

0.221

دسترسی به فضای باز

0.122

پراکنش جمعیت

0.2۳0

مطلوبیت عملکردی و آسایش

0.064

ایمنی و امنیت

0.078

زیرمعیار 

ضریباهمیت 

فاصله از مراکز درمانی

0.۳0۵

فاصله از مراکز آتشنشانی
فاصله از پمپ بنزین
فاصله از کاربریهای پُرخطر
فاصله از تقاطع اصلی
محصوریت معابر
دانهبندی قطعات
تعداد طبقات
سطح اشغال
دسترسی به ایستگاه مترو
دسترسی به فضای سبز و باز
تراکم جمعیتی
تراکم خانوار در واحد مسکونی
فاصله از کاربری مذهبی
فاصله از کاربری تجاری
فاصله از کاربری آموزشی
فاصله از کاربری ورزشی
فاصله از کاربری اداری سیاسی
فاصله از کاربری انتظامی

0.۳12
0.10۳
0.27۹
0.417
0.۵8۳
0.64۳
0.۳۵7
0.2۵2
0.۳0۵
0.44۳
0.۵۵4
0.446
0.2۵۵
0.161
0.۳0۵
0.27۹
0.420
0.۵80
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نرمافزارExpert Choice
اولویتبندیووزنزیرمعیارهادر 

شکل.5

در ادامه با روی همپوشانی نقشههای تولیدشده بر اساس وزنهای بهدستآمده ،نقشة نهایی آسیبپذیری تولید
میشود .در نهایت ،نقشة تولیدشده با توجه به کلیت ارائهشده از ویژگیهای مربوط به هر یک در سه دسته آسیبپذیری
کم ،متوسط ،و زیاد طبقهبندی شد (شکل .)6با توجه به همة تجزیه و تحلیلهای انجامشده در ارتباط با محدودة ناحیة 1
شهر تهران ،میتوان گفت آسیبپذیری سطح این ناحیه در برابر تهدیدات نظامی (حمالت هوایی) بسیار زیاد است ،زیرا
حدود  70درصد از سطح این ناحیه دارای آسیبپذیری متوسط رو به باال در برابر تهدیدات نظامی است و تحلیلها حاکی
از آن است که فقط  ۳0درصد از بافت ناحیه در پهنة آسیبپذیری کم در برابر تهدیدات نظامی قرار میگیرد.

آسیبپذیریناحیةمطالعاتیدربرابرحمالتنظامی 

شکل.6پهنهبندیمیزان



نتایج حاصل از میزان آسیبپذیری ناحیة یک منطقة  11تهران ،که در جدول  ۵آورده شده است ،نشان میدهد پهنه
با قابلیت آسیبپذیری باال در حدود 47درصد از مساحت کل ناحیة مطالعاتی را به خود اختصاص داده است که معموالً در
هر سه محلة ناحیه واقع شدهاند .پهنه با قابلیت آسیبپذیری باال تقریباً نصف مساحت محدوده را تشکیل میدهد و یکی
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شناساییواولویت

از مهمترین دالیل آن عدم دسترسی مطلوب به فضاهای سبز و باز است که این نشاندهندة قابلیت آسیبپذیری زیاد
ناحیة مطالعاتی در برابر حمالت نظامی در مواقع بحران است .بیشتر قطعات در این پهنه دارای دسترسی نامناسب به
فضای سبز و باز (بیشتر از  ۳00متر) ،ایستگاههای مترو (بیشتر از  400متر) ،و کاربری انتظامی (بیشتر از  700متر)
میباشند و به لحاظ محصوریت در وضعیت نامطلوبی قرار دارند .همچنین ،دارای دسترسی بیشتر از  ۵00متر تا کاربری
ورزشی و بیشتر از  ۳00متر تا کاربری مذهبی و آموزشی است .ناحیه دارای تراکم جمعیتی باال (بیشتر از  ۳00نفر
درهکتار) ،تراکم باالی خانوار (بیشتر از  6۵درصد) ،و سطح اشغال بیشتر از  6۵درصد است .پهنه با قابلیت آسیبپذیری
متوسط در حدود  21درصد از مساحت کل ناحیه را به خود اختصاص داده است .بیشتر قطعات این دسته دارای دسترسی
تقریبا نامناسب به انواع کاربریها ،تقاطع اصلی ،و ایستگاه مترو است و به لحاظ سطح اشغال ( 6۵-4۵درصد) ،تعداد
طبقات ( 4-2طبقه) ،محصوریت و دانهبندی در وضعیت نسبتاً نامساعدی قرار دارند .بیشتر قطعات این دسته از نظر
سازگاری کاربریها در وضعیت نسبتاً نامناسبی قرار دارند؛ بهطوریکه فاصله از کاربریهای پُرخطر بین  ۳00-1۵0متر،
فاصله از پمپ بنزین بین  ۳00-1۵0متر ،فاصله از مراکز درمانی بین  ۵00-200متر ،و در نهایت فاصله از مراکز
آتشنشانی بین  2800-1400متر است .فاصله از کاربری انتظامی در بیشتر قطعات بین  700-۳۵0متر است و فاصله از
کاربری سیاسی اکثر آنها نسبتاً باال و مساحت اکثر قطعات ( 1.۵-0.۵هکتار) نسبتاً نامناسب ارزیابی شده است .پهنه با
قابلیت آسیبپذیری پایین در حدود  ۳2درصد از مساحت کل ناحیه را به خود اختصاص داده است .وضعیت کیفیت
کالبدی فرم و بافت در بیشتر قطعات مناسب است ،فاصله از کاربریهای سیاسی و انتظامی و فاصله از شاخصهای
مطلوبیت عملکردی و فضای باز مناسب است و بیشتر قطعات به لحاظ دسترسی به شبکة معابر و سازگاری کاربریها در
وضعیت مناسبی قرار دارند.
آسیبپذیریناحیةیکمنطقة11تهراندربرابرحمالتهواییمربوطبههردسته 

جدول.5مساحتودرصدمیزان
آسیبپذیریدربرابرتهدیداتنظامی 


درصد 

زیاد

47

متوسط

21

کم

۳2

مجموع

100

نمودار 


اولویتبندی راهبردها 

تحلیلیکپارچه ،شناسایی،و

برای شناسایی راهبردهای مناسب کاهش آسیبپذیری محدوده ،بر اساس معیارهای شناساییشدة مؤثر در آسیبپذیری
در بخش مبانی نظری ،مسائل و مشکالت و پتانسیلهای محدوده بر اساس مشاهدات میدانی ،گزارش طرحهای فرادست
(طرحهای جامع و تفصیلی محدوده) ،و نتایج مربوط به ارزیابی آسیبپذیری محدوده در مطالعة حاضر در قالب جدول
سوات ( )SWOTتحلیل شدند و بر مبنای آن چهار دسته راهبرد تهاجمی ،انطباقی ،اقتضایی ،و تدافعی مطابق جدول 6
ارائه شده است.
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جدول.6تحلیلیکپارچةسوات(SWOT
معیار

سازگاری
کاربری

Sعواملتأثیرگذاردرونی(قوت

عواملتأثیرگذاربیرونی

ابزارگردآوری

)Wوضعف

)Tوتهدید(Oفرصت

اطالعات

 :W1وجود کاربریهای پُرخطر در
محدودة پمپ بنزین ،صنایع

 :O1نگاه ویژة مدیریت شهری به
منطقه

طرح فرادست/
نتایج و یافتة
مطالعه حاضر

کاهش ناسازگاری کاربریها و کاهش خطر
کاربریهای خطرزا با کمک مدیریت شهری
()W1O1

 :W2عدم پوشش شعاع خدماتدهی
کاربریهای درمانی در نواحی مرکزی
و غربی محدوده

 :T1افزایش تلفات با توجه به
وجود کاربریهای ناسازگار

نتایج و یافتة
مطالعه حاضر

مکانیابی مناسب کاربریهای درمانی در
محدوده ()W2T1

طرح فرادست

تقویت و ساماندهی مراکز امدادرسانی مانند
آتشنشانی ()W3T2

 :T2احتمال افزایش تلفات در
زمان بحران با توجه به فاصلة زیاد
مراکز خدماترسانی
 :T3امکان افزایش تلفات به دلیل
وجود کاربریهای فرامنطقهای
 :T4امکان استفاده از مسیرهای
ویژة اتوبوس در زمان بحران
 :T5احتمال کاهش سرعت
خدماترسانی در زمان بحران با
توجه به کاربریهای جاذب
خودروهای سنگین در محدوده
 :O2امکان توسعه و نوسازی
بافتهای فرسوده در محدودة
شمالی و غربی
 :O3امکان ارتقای کیفیت ابنیه
کاربریهای مسکونی با وضع
قوانین الزامآور و توجه به آییننامة
2800
 :O4امکان خدماترسانی و
امدادرسانی از سایر نقاط شهر با
توجه به ایستگاههای مترو
 :O5امکان توسعة فضاهای امن
با تأکید بر کاربریهای پشتیبان
در زمان بحران
 :O6امکان ایجاد مراکز
چندعملکردی در محدوده
 :T6گرایش به استقرار
کاربریهای فرامنطقهای در
محدوده

طرح فرادست/
نتایج و یافتة
مطالعة حاضر

محدودسازی کاربریهای فرامنطقهای در
جهت کاهش جذب جمعیت ()S7T6

 :S8تراکم جمعیتی مناسب در محدوده

 :T7امکان همافزایی اثرات ناشی
از تهدیدهای طبیعی و هوایی

طرح فرادست/
نتایج مطالعة حاضر

مدیریت جذب جمعیت در منطقه ()S8T7

 :S9وجود تنوع در کاربریها محدوده

 :O7امکان پیشبینی مراکز
امدادرسانی

طرح فرادست/
مشاهدة میدانی

تقویت کاربریهای خدماترسانی به ساکنان
در زمان بحران ()S9O7

 :W7دسترسی نامناسب به برخی از
کاربریهای تأثیرگذار در اسکان موقت
مانند مذهبی

 :O8امکان تعریف کاربریهای
چندعملکردی در برخی نقاط بافت
مانند فضاهای سبز و فرهنگی

نتایج و یافتة
مطالعة حاضر

 :W8دربرگرفتن بخش از هستة
مرکزی شامل عملکردهای مهم
سیاسی در سطح شهر و کشور

 :O9امکان کاهش شناسایی
کاربریهای حساس با استفاده از
برخی اصول پدافند غیرعامل

مشاهدة میدانی

 :W3کمبود مراکز امدادرسانی مانند
آتشرسانی
 :S1محصوریت مناسب در محدوده

دسترسیها

 :S2وجود سیستم حمل و نقل عمومی
مناسب در محدوده
 :W4گستردگی میزان ترافیک عبوری
از خیابانهای اصلی با توجه به
کاربریهای جاذب

ویژگی
کالبدی
بافت و فرم

 :S3همگونی نسبی بافت کالبدی
محدوده از نظر شاخصهای ساختمانی
 :W5آسیبپذیری باال ناشی از
ویژگیهای بافت مانند دانهبندی،
سطح اشغال در بخش شمالی و شمال
غربی
 :S4وجود ایستگاههای مترو و
فضاهای امن در ایستگاههای مترو

فضای باز

 :W6دسترسی نامناسب به فضای سبز
و باز
 :S5وجود کاربریهای جمعی در
منطقة پارک دانشجو

پراکنش
جمعیت

مطلوبیت
عملکردی
و آسایش

ایمنی و
امنیت

راهبرد

 :S7مطلوبیت میزان شاخص خانوار در
واحد

نتایج و یافتة
مطالعه حاضر
طرح فرادست

همگونسازی ظرفیت معابر با کاربریهای
اطراف ()S1T3
تقویت سیستم حمل و نقل عمومی با تعریف
مسیرهای ویژة بحران ()S2T4

طرح فرادست/
مشاهدة میدانی

ساماندهی ترافیک عبوری از محدوده با وضع
قوانین بازدارنده ()W4T5

طرح فرادست/
مشاهدة میدانی

توسعه و نوسازی بافتهای فرسودة موجود با
تأکید بر کاربریهای مسکونی بخشهای
شمالی و غربی بافت ()S3O2

طرح فرادست/
مشاهدة میدانی/
نتایج و یافتة
مطالعة حاضر

تقویت ویژگیهای مطلوب ساختمانی با
طراحی ضوابط مناسب در طرحهای
ساماندهی ()W5O3

مشاهدة میدانی

توجه به ایجاد فضاهای امن در محدوده
()S4O4

مشاهدة میدانی
مشاهدة میدانی

ساماندهی و مکانیابی فضاهای سبز و باز در
محدوده برای تعریف مراکز پشتیبان در زمان
بحران ()W6O5
تعریف مراکز مدیریت بحران در فضاهای باز
()S5O6

توسعة کاربریهای چندعملکردی در محدوده
با ساماندهی کاربریهای فرهنگی و مذهبی
()W7O8
کاهش امکان شناسایی کاربریهای خاص در
محدوده ()W8O9
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شناساییواولویت

در ادامه با استفاده از پرسشنامه ،راهبردهای کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدات نظامی در ناحیة مطالعاتی بر
اساس جمعبندی آرای  1۵کارشناس و متخصص در نرمافزار

SPSS

و با استفاده از آزمون فریدمن مطابق جدول 7

اولویتبندی و در جدول  8راهکارهایی برای آن پیشنهاد شده است.
.اولویتبندیراهبردهایتحلیلیکپارچةسوات( )SWOT

جدول7
رتبه 

راهبرد 

وزن 

رتبه 

راهبرد 

وزن 

1

W7O8

0.0۹6

۹

S5O6

0.068

2

W6O5

0.08۳

10

W3T2

0.0۵4

۳

S4O4

0.080

11

W2T1

0.0۵1

4

S3O2

0.078

12

S2T4

0.04۵

۵

S7T6

0.076

1۳

W4T5

6

W5O3

0.07۳

14

S8T7

0.040

7

W8O9

0.072

1۵

S9O7

0.0۳8

8

W1O1

0.06۹

16

S1T3

0.042

آزمونفریدمن 

Test Statisticsa
N
20
Chi-Square
95.221
df
15
Asymp. Sig.
.000
a. Friedman Test

0.0۳۵

آسیبپذیریمحدودهدربرابرتهدیداتنظامی 

.اولویتبندیراهبردهاوراهکارهایکاهش

جدول8
راهبردها 

راهکارهایپیشنهادی 

توسعة کاربریهای چندعملکردی در محدوده با
ساماندهی کاربریهای فرهنگی و مذهبی ()W7O8

تجهیز پارکینگهای محدوده برای خدماتدهی در زمان بحران ،ایجاد مراکز مدیریت بحران در پهنههای سبز و باز ،تجهیز
مراکز فرهنگی بهعنوان مراکز خدماتدهی و پناهگاههای موقت

ساماندهی و مکانیابی فضاهای سبز و باز در محدوده
برای تعریف مراکز پشتیبان در زمان بحران ()W6O5

توسعه و تجهیز فضاهای پشتیبان در قالب کاربریهای آموزشی ،مذهبی و فرهنگی ،توسعه و مکانیابی فضاهای سبز و باز در
محدوده

توجه به ایجاد فضاهای امن در محدوده ()S4O4
توسعه و نوسازی بافتهای فرسودة موجود با تأکید بر
کاربریهای مسکونی بخشهای شمالی و غربی بافت
()S3O2

برنامهریزی و مکانیابی برای ساخت ایستگاههای موقت اسکان پس از حملههای هوایی ،تجهیز ایستگاههای مترو موجود در
محدوده برای پناهگیری در زمان حمله ،وضع قوانین الزامآور برای ساخت پناهگاههای کوچک برای واحدهای مسکونی و
آپارتمانهای محدوده ،تجهیز کاربریها با نقش پشتیبان در زمان بحران مانند مساجد و مدارس برای پناهگیری و امدادرسانی
افزایش وامنوسازی کاربریهای مسکونی در بافت ،استفاده از مصالح مقاوم در برابر انفجار ،کنترل تعداد طبقات و جلوگیری از
ساخت ساختمانهای بلندمرتبه با وضع قوانین و ضوابط الزم ،تشکیل کارگروههای محلی برای آگاهسازی ساکنان از وضعیت
نامناسب بافت

محدودسازی کاربریهای فرامنطقهای در جهت کاهش
جذب جمعیت ()S7T6

مکانیابی و احداث کاربریهای موازی در بخشهای دیگر شهر برای کاربریهای مهم موجود در منطقه

تقویت ویژگیهای مطلوب ساختمانی با طراحی ضوابط
مناسب در طرحهای ساماندهی ()W5O3

کاهش سطح اشغال محدوده به کمتر از  60درصد ،تأکید بر دانهبندی بزرگمقیاس در محدوده در طرحهای فرادست

کاهش امکان شناسایی کاربریهای خاص در محدوده
()W8O9

استفاده از طرحهای استتار ،اختفا ،و فریب برای ساختمانهایی با کاربری خاص و محدودة بیت رهبری با تهیة طرحهای ویژه

کاهش ناسازگاری کاربریها و کاهش خطر کاربریهای
خطرزا با کمک مدیریت شهری ()W1O1

تهیة حریمهای الزم برای کاربریهای پُرخطر مانند پمپ بنزین یا صنایع پُرخطر ،تعریف بافر سبز در اطراف کاربریهای پُر
طرحهای الزم برای خروج کاربریهای خطرزا از منطقه
خطر ،تهیة 

توجه به اصول مدیریت بحران در ناحیه ()S5O6
تقویت و ساماندهی مراکز امدادرسانی مانند آتشنشانی
()W3T2
مکانیابی مناسب کاربریهای درمانی در محدوده
()W2T1
تقویت سیستم حمل و نقل عمومی با تعریف مسیرهای
ویژة بحران ()S2T4
ساماندهی ترافیک عبوری از محدوده با وضع قوانین
بازدارنده ()W4T5
مدیریت جذب جمعیت در منطقه ()S8T7

ایجاد مراکز پشتیبان در فضاهای سبز محدوده ،تأکید بر هماهنگی بین سازمانهای مدیریت شهری در منطقه و نواحی منطقه،
آگاهیبخشی به ساکنان در خصوص مدیریت بحران
مکانیابی مراکز امدادرسانی با مقیاس ناحیه ،مکانیابی مراکز آتشنشانی جدید با توجه به طرحهای فرادست ،تعریف شیرهای
اطفای حریق در محدوده
تقویت مراکز درمانی موجود ،پیشنهاد ایجاد مراکز درمانی موقت در فضاهای سبز برای مواقع بحران
توسعة ایستگاههای مترو ،بهبود سرویسدهی حمل و نقل عمومی ،تعریف خطوط ارتباطی به مراکز درمانی مهم در محدوده و
سایر نقاط شهر
تعریف طرحهای محدودیت ترافیک در ناحیه ،تقویت سامانههای حمل و نقل عمومی و همگانی ،تعریف فضاهای پیاده و
دوچرخه در محدوده
تصویب سیاستهای عدم جذب جمعیت در طرحهای باالدستی ،تصویب سیاستهای تشویقی برای خروج بخشی از جمعیت
با انجامدادن مطالعات الزم

تقویت کاربریهای خدماترسانی به ساکنان در زمان
بحران ()S9O7

توجه به سرانة مطلوب کاربریهای درمانی و مکانیابی کاربری درمانی جدید ،توجه به مکانیابی مناسب کاربریهای امدادی
مانند آتشنشانی

همگونسازی ظرفیت معابر با کاربریهای اطراف
()S1T3

برنامهریزی برای کنترل ترافیک عبوری از محدوده ،مکانیابی مراکز محلی فرود بالگردهای امداد و نجات ،تعریف تراکم
متناسب با عرض معابر در محدوده ،شناسایی ،مکانیابی ،و تعریف کاربریهای جاذب جمعیت در خارج محدوده
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نتیجهگیری 

تأمین ایمنی و آسودگی ساکنا ن از خطر احتمالی در برابر تهدیدات و حمالت نظامی در شهرها و نواحی شهری بهعنوان
بستر زیست و سکونت انسان از مباحث اساسی حوزة شهرسازی است .این امر در شهر تهران ،بهعنوان مرکز ثقل عرصة
تصمیمگیری سیستم سیاسی و اقتصادی کشور ،در صورت آسیبپذیری،از قابلیت ایجاد بحران در کل عملکردهای سطح
ملی برخوردار است .از این رو ،کاهش آسیبپذیری آن در برابر تهدیدهای نظامی و امنیتی پیشرو در چارچوب پدافند
غیرعامل ضروری بهنظر میرسد .نگارندگان در مطالعة حاضر ،با هدف شناسایی و ارزیابی سطح آسیبپذیری ناحیة یک
منطقة  11تهران در برابر حمالت هوایی با رویکرد پدافند غیرعامل ،سعی کردند با بهرهگیری از پیشینه و مبانی نظری
موضوع ،که شاخصهای آسیبپذیری را در اختیار قرار میدهد و نیز تجزیه و تحلیل آنها در نرمافزار  ،GISبه سنجش
میزان آسیبپذیری و اولویتبندی راهبردهای کاهش آن در ناحیة مطالعاتی بهعنوان یکی از بخشهای استراتژیک شهر
تهرانـ که کاربریهای مهم سیاسی و اداری کشور را در خود داردـ بپردازند و درسهایی از آن استخراج کنند:
روزآمدنمودن آموزههای برنامهریزی شهری استخراجشده و نیز ارائة مدل مطلوب ارزیابی آسیبپذیری نواحی شهری در
حمالت هوایی برای استفاده در برنامههای توسعة شهری حال و آینده نوآوری این پژوهش محسوب میشود .نتایج
پژوهش حاضر نشان میدهد از بین معیارهای کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدات نظامی معیارهای پراکنش جمعیت
(وزن ،)0.2۳0 :ویژگیهای کالبدی بافت و فرم (وزن ،)0.221 :و سازگاری کاربریها (وزن )0.147 :بیشترین وزن را به
خود اختصاص دادهاند .با توجه به تمامی تجزیه و تحلیلهای انجامشده در ارتباط با ناحیة مطالعاتی ،میتوان گفت
آسیبپذیریسطح این ناحیه در برابر تهدیدات نظامی (حمالت هوایی) بسیار زیاد است ،زیرا حدود  70درصد از سطح این
ناحیه دارای آسیبپذیری متوسط رو به باال در برابر تهدیدات نظامی است و تحلیلها حاکی از آن است که فقط ۳0
درصد از بافت ناحیه در پهنة آسیبپذیری کم در برابر تهدیدات نظامی قرار میگیرد .با بررسی نقاط قوت و فرصتهای
ایمنی ناحیة یک منطقة  11تهران مشخص شد که بیشتر فاکتورهای مؤثر در ارتقای ایمنی مربوط به دسترسی به شبکة
معابر و دسترسی به فعالیتهای آموزشی و تجاری است .اما از نظر مدیریت بناها و ساختوساز شهری ،پراکندگی و سطح
اشغال ،توزیع فضایی جمعیت ،دسترسی به فضای باز ،دسترسی به مراکز امن و درمانی ،ایمنی و امنیت ،و  ...دارای نقاط
ضعف و تهدیدهایی است که میتواند آیندة ناحیه و شهر تهران را با خطر مواجه کند .به عبارت دیگر ،بسیاری از
تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای شهری در روند توزیع فعالیتها ،خدمات ،و بهکارگیری ضوابط مناسب نبوده است.
مطابق با تحلیل مسائل موجود در محدوده ،راهبردهای کاهش آسیبپذیری بافت شهری ناحیة یک منطقة  11تهران در
برابر حمالت هوایی بر اساس نتایج آزمون فریدمن ،توسعة کاربریهای چندعملکردی در محدوده با ساماندهی
کاربریهای فرهنگی و مذهبی ( ،)W7O8ساماندهی و مکانیابی فضاهای سبز و باز در محدوده برای تعریف مراکز
پشتیبان در زمان بحران ( ،)W6O5و توجه به ایجاد فضاهای امن در محدوده ( )S4O4مهمترین راهبردها شناسایی شدند.
مقایسة یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای انجامشده لزوم توجه به ارتقای ایمنی و آمادگی شهرها در برابر
تهدیدات نظامی را خاطرنشان میکند؛ امری که در تحقیقات داخلی کمتر بررسی شده است .بر اساس مقایسة نتایج،
میتوان اینگونه بیان کرد که پراکنش جمعیت در سطح نواحی و محالت شهری همواره یکی از مهمترین مسائل بروز
آسیبپذیریدر زمان بحران در شهرهای ایران است؛ امری که در مطالعات مربوط به شهرهای ایران بهویژه تهران نیز به
اثبات رسیده است .عالوه بر این ،استفاده از رویکرد پدافند غیرعامل و تأکید بر راهبردهای آن برای کاهش آسیبپذیری
نواحی شهری از ویژگیهای اصلی تحقیق حاضر در مقایسه با دیگر پژوهشهای این حوزه است .به عبارتی ،پیش از
شناسایی مسائل و مشکالت آسیبپذیریناحیه و ارائة راهبردها ،پهنههای آسیبپذیریآن از طریق طیف گستردهتری از

بندیراهبردهایکاهشآسیبپذیرینواحیشهریدر1225 ...


شناساییواولویت

معیار و شاخصهای پدافند غیرعامل شناسایی و مدنظر قرار گرفت .در ارتباط با کاربرد تحقیق حاضر در شهرسازی و به
طور کلی در برنامهریزی شهری ،میتوان گفت از آنجا که امروزه بیشتر شهرهای کشور ،بهویژه تهران ،بهعنوان پایتخت
پذیریـ که میتواند ایمنی و کیفیت

سیاسی ،اداری ،و اقتصادی کشور ،با پدیدة تهدیدات نظامی روبهرو هستند ،آسیب
زندگی ساکنان را تحت تأثیر قرار دهدـ امری اجتنابناپذیر است .این نارسایی میتواند زمینهساز کمرنگشدن امنیت
شهروندان ،افزایش خطرپذیری ،کندشدن آهنگ رشد اقتصادی با توجه به مخاطرة بالقوه در ناحیه و در نهایت افزایش
تلفات در زمان بحران شود .پهنهبندی آسیبپذیری ارائهشده در مطالعة حاضر این امکان را فراهم میآورد تا با توجه به
شدت آسیبپذیری در هریک از بخشهای ناحیة مطالعاتی اقدامات الزم مطابق آنچه در بخش راهبرد و سیاستها گفته
شد در جهت کاهش آسیبپذیری آنهاصورت گیرد .بنابراین ،توجه به نتایج مطالعة حاضر بهنظر میرسد میتواند کمکی
برای مدیریت شهری در جهت مقابله با تهدیدات نظامی در مواقع بحران محسوب شود.
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