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 بیان مسئله  و مقدمه

شرود   اساسی است که نبود آن باعث ایجاد بحراان در جوامرم مری    امنیت از جمله عوامل بنیادین و

(Coaffee, 2009, p.44) .       ،مطابق با قانون بانامة پرنج  ووسر ة کررور، یاری از محوراراس اساسری

در . ارا ححراش شرود   ریزسموضوع امنیت ملی، دفاع و بحث پدافند غیاعامل است که باید در بانامه

اراس  مل نیز با حزوم ومهیدات پدافنرد غیاعامرل در امرة  را     سند راابادس سازمان پدافند غیاعا

رعایت احزامرات  (. 9، ص1931کاماان و حسینی امینی، ) عماانی، شهاس و جز آن وأکید شده است

ونها در مقابل حمالت احتماحی، بلاه در مقابل سوانح  بی ی از اصول الزم برااس   پدافند غیاعامل نه

ااس شها و حفر  جران و مرال مرادم محسرو        ات و زیاساختووس ة پایدار و ماندگارس وأسیس

در کرور ما ایاان، با ووجه به موق یت ویژه در . (111، ص1931کاماانی و حسینی امینی، )شود  می

 بی ری و   –منطقة خاورمیانه و وهدیدات مداوم خارجی، امچنرین برا ووجره بره ب رد جااافیرایی       

پایرزادس و  )در اب راد متتلرن نقری حیراوی دارد     « مرل پدافنرد غیاعا »ااس زحزحه، استقاار با گسل

ااس اصلی که نقری عمده در وامیرل اارداپ پدافنرد    یای از شاخصه؛ (131، ص1933امااران، 

حف  و حااست از مااکرز و وأسیسرات   و  ریزس شهاس و ضوابط و اصول آن، غیاعامل دارد، بانامه

سیسات و وجهیزات شهاس کره بترری   وأ(. 5، ص1931زاده دحیا و امااران،  حسین)است  شهاس

ااس حیاوی، حساس و مه  کرورند و بتی دیگا مااکز ووحیرد، ووزیرم و ارا رة     اا زیاساخت از آن

خدمات شهاس مانند متازن و منابم آ  شها، وأسیسات باق شها، ماکز متاباات، وأسیسات گراز  

ارا و  ونقل، بیمارسرتان  حملنرانی، فاماندارس، شهادارس، متاو و مسیاااس  شهاس، اورژانس، آوی

انررد کرره بایررد در   جررز آن از جملرره فیرراااس عمررومی خرردماوی و راابررادس در شررها و منطقرره  

در واقم، ازکارافتادن مااکز شهاس و  . (Col Jhon, 2002, p.101)ااس دفاعی ححاش شوند ریزس بانامه

اراس شرهاس و براوز    خوردن و ادل سیست  وأسیسات مه  و حیاوی به عنوان قلب اا نظام به باا 

شود و کنتال و ورداوم شراایط را بره دحیرل      ااس متتلن در حیات جوامم انسانی منجا میدشوارس

گیاس و نابودس احزامات حیراوی اساسری جام رة سراکن در فیرا، برا        ازکارافتادن مااکز مه  وصمی 

اوتاذ  ،ساسبا این ا(. 51، ص1931صارمی و حسینی امینی، ) کند چاحی جدس و بحاان مواجه می
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 ،پرییاس شرهااا را در مقابرل وهدیردات دشرمن کراای دارد        اایی که میزان آسیب ودابیا و روش

نظاان کررور بره دانری پدافنرد غیاعامرل و       ازپیی صاحب شاایط ووجه بیی است و اینضاورس 

 . (19، ص1931صیامی و امااران، ) آن را سبب شده استااس  گیاس از روش بهاه

وواند نقری اساسی در کاای میرزان  ریزس کارباس اراضی میشهاس، بانامه ااس ریزس در بانامه

.  ور اخص داشته باشد  ور اع ، و وجاوزااس نظامی به پییاس شها در باابا سوانح  بی ی به آسیب

اراس  اراس شرهاس و عردم قاارگیراس کرارباس     اگا در صورت رعایت امجوارس در و یین کارباس

از سرویی دیگرا،   . شرود ار یادیگا، اماان وتلیة سایم اماکن فااا  مینامتجانس و ناسازگار در کن

 ورس ووزیم شوند که سبب عدم وماکز در نقاط ثقل شرهاس و   اا در ساختار شهاس بهاگا کارباس

ووان انتظار داشت در چاخة مدیایت بحاان عالوه با کراای   منا ق حساس درونی شها شوند، می

اوحین گام در . داد و حتی بازسازس پس از سانحه نیز وأثیاگیار باشدپییاس شها، در فاایند امآسیب

پرییاس شرهااا برا اسراس عناصرا شرهاس و        پییاس، ارزیابی و بارسی میزان آسریب  کاای آسیب

پرییاس، فااینرد    آسیب ارزیابی(. 9، ص1931کاماان و امااران، )ریزس شهاس موجود است  بانامه

ناشری از وقروع خطراات     ت کره در م راخ خطرا احتمراحی    پییاس عناصا م ینی اس باآورد آسیب

پییاس شرهاس، ارزیرابی و    وحلیل آسیب ،به عبارت دیگا(. Fischer et al., 1996, p.8) بارند مصیبت

و سراکنان شرها در باابرا مترا اات      ااس جانی، مرادس و م نروس شرها    بینی احتمال خسارت پیی

جهت ارزیرابی  (. Paton & Fohnston, 2001, p.270) شود محسو  می  بی ی و غیا بی ی احتماحی

اراس جااافیرایی در    پرییا و داده  بنردس نقراط آسریب    ااس پهنه نقره ةمتا اات، وهی ةدرج شدت و

و  شرها  و وأسیسات حیاوی و حسراس  اروبا ی، وجهیزاتااس  اروباط با کارباس زمین، جم یت، راه

سیسرت  ا العرات    کرارگیاس  بره  باوواند  این ا العات می. استف احیت شهاس الزم ااس دیگا  جنبه

در ایرن میران، عناصرا و    . کرار گافتره شرود    بره مناسرب  ااس  خاوجی ةجااافیایی پادازش و با ارا 

گزینری   گراه، ماران   اسرتقاار سراونت  مانند پییاس شهااا  ثا با میزان آسیبؤشهاسازس مااس  مؤحفه

چگرونگی رشرد شرها و مردیایت آن،     شها،  ةعملاادس آن، اندازااس  شها، جنبه اا، شال کارباس

 و وجهیزات حسراس و وهدیدپرییا   وض یت بد استقاار وأسیسات زیابناییاا،   ااحی ابنیه و شباه

نقرری مهر  در براوز شردت و      دیگا شها و کمبود و ووزیم نامناسب فیاااس باز شهاس و عوامل
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بنردس منرا ق    پهنره  وپییا  و یین نقاط آسیب. (12، ص1931عزیزس و بانافا، )دارد اا  میزان آسیب

در پایدارس شهااا  ت،دخیل در مدیایت بحاان و امنیااس  آمیز در شهااا و وقویت سازمان متا اه

از این رو، این مقاحه س ی دارد با وایه برا  . (Recchia, 2005, p.34) استدر باابا ناامنی بسیار مؤثا 

ااس کاحبدس و نحوة اسرتقاار   ، شاخصاصول و م یارااس پدافند غیاعامل، احگوااس متتلن فیایی

وأسیسات حیاوی و حساس شهاس را با حسب نقی، شال، سراختار اروبا رات و شر اع عملاراد     

 رور   بره . پییاس بارسی کنرد  کاوش کند و با این اساس سطح شها کامان را از ححاش میزان آسیب

ع افزوده شرده اسرت،   که با پیچیدگی محیط جنگ و دفا نوینااس  شاایط جنگ در اماوزه و ،قطم

آمادگی الزم برااس مقابلره برا ااگونره خطرا       بایدشهاااس کرور ، بلاه امة ونها شهاااس مازس نه

کره پسرتی و بلنردس و     شها کامران در دشرتی نسربتاس وسریم قراار گافتره      . احتماحی را داشته باشند

د ارزار نفرا   شرهاااس براالس پانصر    ةاز نظا جم یت در رد این شها. ااس شاخص ندارد نااموارس

وراین و بزرگتراین شرها جنرو  شراق کررور، عملاراد         اس، به عنوان مهر   کرور و از نظا ناحیه

 - خیرز آحر    و قاارگیاس این شها با روس کمابنرد زحزحره   یادشدهووجه به موارد . دارداس  فاامنطقه

آن برا  مرازس   فاصلة بسیار ک  ایرن شرها و ار    کیلومتاس شها وا گسل اصلی،  19و فاصلة  ایماحیا

شدن به عنوان ماکز استان که در آن نهاداا و مااکز مهر  درجرة دو    سیستان و بلوچستان و نیز واقم

شرها کامران و پریی از امره،      ریزس پدافند غیاعامل شهاس را برااس  بانامهکرورس استقاار دارند، 

 . کند میضاورس ازپیی  ، بییپییاس آن را بارسی و ارزیابی آسیب

 شرده   ااحری پییاس ناشی از مترا اات  بی ری    تلفی بااس سنجی آسیبمتااس  واکنون مدل

سیست  ا العات جااافیایی  کارگیاس بهبا  1333است که در سال  آاا مدل کو واین آن که مه  است

 بالیراس  بی ری و  اراس   مابروط بره الیره   اراس   داده کرارگیاس  بهوس در این مدل با . وهیه شده است

اراس   برا ولفیرق آن برا الیره     ،سرسس  .را سراخته اسرت   متا ااتمدل بالیاس وانوحوژیک، ااس  الیه

 کنرد  میمتا اه را  ااحی  ةنقر و متا اهپییاس را ورایل داده، مدل  پییاس که مدل آسیب آسیب
.(Cova, 1999, p.103)  

پییاس شرهااا انجرام گافتره     اا و اقداماوی که در زمینة پدافند غیاعامل و آسیب باخی پژوای

 : شا  است به ایناست، 
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انجرام داده   شرهااا  محیطی در کالنااس  جامم از وض یت بحاان یوحلیل 1335 در سال 1رلیم

ضوابط و م یارااس راابادس برااس   1333در سال  1پین، (12، ص1931صیامی و امااران، )است 

، (2، ص1931کراماان و اماراران،   )و یین ماان مااکز حساس و حیاوی را استتااج کراده اسرت   

صریامی و  )را بارسری کراده اسرت     وض یت مدیایت بحراان در ایراان   1111در سال  احلهی قمنا 

سرازس مااکرز    مقاوم 1119 در سال سازمان مدیایت بحاان فدرال آمایاا، (12، ص1931امااران، 

، 1931وقوایی و خمسلویی، )را بارسی کاده است  گیارس اایی از قبیل بمب وجارس در باابا بحاان

و شباة مصنوعی  GISکارگیاس  حازه را با به رویداد زمین 1113امااران در سال  و 9وانگ، (53ص

اروباط  1111در سال  اسمیتلین و امااران، (12، ص1931خما و صاحح گوااس، )اند  بارسی کاده

 Schmidtlein et) انرد  را بارسری کراده   پییاس اجتماعی و وتمین خسارات زحزحه فیایی بین آسیب

al., 2011, p.269) ،با اماارس ماکز مطاح ات زحزحه و ( جایاا)احمللی ژاپن  ااس بین آژانس اماارس

حازاراس وهراان کره    بندس  پهنهریز بارةجامم در اس همطاح  1931 در سالمحیطی وهاان بزرگ  زیست

، 1931صریامی و اماراران،   )انرد   اسرت، انجرام داده   پرییاس  وحلیل آسیببارة بتری مه  از آن در

یابی وأسیسات شهاس و ارا ة احگوس بهینره از دیردگاه   احزامات ماان 1933س در سال مدیا، (12ص

در  کراماان و اماراران  ، (2، ص1931کراماان و اماراران،   )پدافند غیاعامل را بارسی کاده است 

راابادااس ایمنری پدافنرد غیاعامرل متناسرب برا سراختارااس جااافیرایی، اقتصرادس،          1931 سال

خمرا و صراحح گروااس،    )انرد   را م افری کراده   در اروباط با  ا  جامم شهااجتماعی و فاانگی، 

ووس ة پایدار شرهاس از منظرا جنرگ و     1931زاده دحیا و امااران در سال  ، حسین(12، ص1931

صریامی و اماراران در   ، (9، ص1931زاده و اماراران،   حسین) اند پدافند غیاعامل را بارسی کاده

انرد   شناسری کراده   در شرها گاگران آسریب    GIS-AHPرا با مردل   پدافند ساختار شهاس 1931 سال

 (. 12، ص1931صیامی و امااران، )

                                                           

1. Micheal 

2. Pean  
3. Tang  
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  نظری مبانی

کند و کاای آثار اا نروع  پدافند غیاعامل، مجموعه ودابیاس است که مدیایت بحاان را وسهیل می

ا محردوده،  آفاینری ار  ااس متا اه سنجی و ظافیتمتا اات  بی ی و انسانی را با ووجه به بحاان

ااس الزم را با ووجه به نوع بحراان  ریزس داد و بانامهقبل از وقوع اا نوع بالیی را مد نظا قاار می

در پدافنرد  . (11، ص1931خراکسور و اماراران،   )کند  ااس وهدیدکننده، اعمال و اوتاذ مییا بحاان

سرازس   یاسارچره ارا،   تبرا و یرین اوحویر    کنند میاا با اماارس امدیگا س ی  سازمان امةغیاعامل 

مرنظ  و دقیرق از    یمااوبر  ، سلسرله ارا  سرازس ا العرات و وصرمی     ااس اروبرا ی، اماانرگ   سیست 

وقروایی و  )منفری آن وردارب ببیننرد     آثرار ریزس و مدیایت را بااس مقابله با بحاان و کراای   بانامه

بینانره در   اقرم اراس و  مدیاان شهاس باید برا داشرتن دیردگاه    ،از این رو(. 11، ص1931خمسلویی، 

(. Zhou, 2011, p.8) دکننر بسیار مه  را در مدیایت جامم بحراان ایفرا    ینقر ،مدیایتیااس  سیست 

بسیار مناسب برااس   یوواند راااار و روش مدیایتی صحیح میااس  بندس میزان بحاان و بانامه طحس

یاری از  (. 13ص ،1931و اماراران،  خدایی )مدیایت جامم بحاان و پدافند غیاعامل موفق باشد 

کارگیاس اراضی و وهیرة نقررة    ریزس نحوة بهواین زمینة مطاح ات در پدافند غیاعامل، بانامهاساسی

کارگیاس اراضری، مطاح رات جرامم و فااگیرا در      ریزس نحوة بهمنظور از بانامه. کارباس زمین است

سراختار فیرایی و   در ایرن مرورد بایرد    . ااس شهاس اسرت زمینة و یین موق یت اا یک از کارباس

مااوب استقاار حیات، ف احیت و خدمات در سطح شها وردوین کراد و دربرارة جایگراه ارا       سلسله

ریرزس کراد   ااس  بی ی، اقتصرادس و اجتمراعی بانامره   ف احیت شهاس را به نسبت سطح نیاز و ووان

 گزینرری باخرریدر ایررن میرران، ووزیررم مت ررادل و متناسررب، مارران(. 1، ص1931حسررینی امینرری، )

ااس شهاس مانند وأسیسات زیابنایی و وجهیزات شهاس در ساختار شرهاس چنران اامیتری     کارباس

اا دقت نظرا الزم وجرود داشرته    دارند که باید در رابطه با ماان و مسیاااس اروبا ی با این کارباس

تقاار یرابی و اسر  ووان انتظار داشت بدون ووجه کافی و دقت نظا در رابطه با ماانباشد، اگاچه نمی

اا در شها بتوان اقدامات مداخالوی بهینه و کارآمدس در رابطره برا مردیایت، بحراان و     این کارباس

در ایرن زمینره ضراورس    (. 7، ص1931کاماان و امااران، )دیدگان انجام داد امداد و نجات آسیب
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ل عدم است با وتصیص اراضی اموار و بدون شیب در اروباط مستقی  با شباة م ابا و در عین حا

دیدگان به ایرن مااکرز، یرا    پییا شهاس بااس انتقال و اعزام مناسب آسیبامجوارس با منا ق آسیب

پرییاس شرها در باابرا سروانح     اا، آسیب ااس واافیای در نقاط امجوار آناا و گاهعدم ایجاد ووده

شرها در   در نتیجه، موجبات افزایی درجرة ایمنری  .  بی ی و غیا بی ی را وا حد ممان کاای داد

 (. 11، ص1931خما و صاحح گوااس، )باابا خطا بالیاس  بی ی و غیا بی ی را ایجاد کاد 

اا اامیت و حساسیت بیرتاس در رابطه  در بین عوامل و عناصا متتلن شهاس، باخی کارباس

 :با پدافند غیاعامل دارند، از جمله

ارایی کره از ملزومرات    باسبه کرار (: های انتقال برقمخازن آب و پست)های حیاتی کاربری

استقاار بهینرة ایرن   . شود نهند، ا الق میاوحیه بااس اا شهاند و چاخة زندگی را در شها، بنیان می

وواند با میرزان کرارایی و عملاراد آن در زمران     سنجی اا محدوده، میاا با ووجه به بحاانکارباس

 (. 137، ص1931پور و امااران،  زارع)بحاان، بسیار مؤثا باشد 

پمپ بنزین، مراکز تقلیل فشار گاز، انبار گاز و مواا  منجرورو و  وز    )های اشتعالی کاربری

شردن   کنند و امزمان با حادث اند که در سطح خدماوی وسیم در شها، ف احیت می ااییکارباس(: آن

ناادن سازگارس و ایمنری در زمران اسرتقاار و     در شها و در صورت رعایت( جنگ و زحزحه)بحاان 

ناپرییاس   ور آنی به خسارات جباان ووانند بهافتادن خود کارباس، می متا اه یابی، عالوه با بهماان

 . ااس امجوار خود منجا شونددر کارباس

 (:هوا و  وز آن  هوا، پایانو   هوا، فرو گواو  بیمارسوتان )های زیرساختی و تأسیسواتی  کاربری

ات اروباط مسرتقی  دارنرد و بسرتااایی را برااس     اند که به نحوس با عملیات امداد و نج اایی کارباس

اس، حزوم رعایرت  با ووجه به احتمال وقوع اا نوع بحاان در اا محدوده. کننداین جایان فااا  می

ارا، ووزیرم بهینره، وجرود     رعایرت امجروارس  )گزینی آن  ضوابط و اصول حاک  با استقاار و ماان

 (. 11، ص1931زاده دحیا و امااران،  ینحس)ضاورس است ( ااس چندمنظوره و جز آنکارباس

شود، با  ااس جم یتی و کاحبدس سنجیده می پییاس شهاس با اساس شاخص در این مقاحه آسیب

 :اند از شده در این مقاحه عبارت این اساس دو شاخص مه  بارسی
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در شرهااا بره دحیرل براالبودن قیمرت زمرین از یرک  راپ، و         : نسبت فضاهای پور و خوالی  

ارایی کره دربرارة     ااس قابرل سراخت از  راپ دیگرا، و برا ووجره بره سیاسرت         زمین محدودبودن

نسبت به ( پا)شده  محدودکادن ووس ة فیزیای شهااا وجود دارد، م موالس مساحت فیاااس ساخته

شرده بره فیراس     اا نسبت سطح ساخته منا قی که در آن. ، بیرتا است(خاحی)نرده  فیاااس ساخته

دیردن اماران امدادرسرانی بهتراس      ه ححاش ایناه پس از وتایب، یا صدمهباز متوسط یا ک  است، ب

 ,Branscomb, 2006)پییاس کمتاس دارند  وا است، آسیب دارند و گایز، یا عبور از منطقه نیز راحت

p.3 .) 
 پذیری شده با میزان آسیب رابطة نسبت سطح ساخته. 1جدول

 ریپذی میزان آسیب ( رصد)شدو ب  کل  نسبت سطح ساخت 

111<A< 11 زیاد 

11<A< 91 متوسط 

91A<  ک 

 Branscomb, 2006, p.3 :مأخذ                        

چنرین پنداشرته   . جم یت و وااک  جم یتی از عوامرل مرؤثا در و رداد ولفاونرد     :تراکم  معیتی

ییاس ناشری از  پ دربارة آسیب. یابد شود که با افزایی وااک ، آمار ولفات در اثا سانحه افزایی می می

وراین شراخص    ووان وااک  جم یتری را بره عنروان اصرلی     ااس شهاس، می حیور جم یت در بافت

ااس شهاس مطا   پییاس بافت کنندة آسیب وااک  جم یت عمومأ به عنوان عامل وقویت. منظور کاد

زان وراس داشرته باشرد، میر     اس کمتا باشد و ووزیرم مت رادل   ااچه وااک  جم یتی در ناحیه. شود می

 (. 91، ص1937حبیبی و امااران، )پییاس کمتا خوااد شد  آسیب
 

 پذیری رابطة تراکم جمعیت با میزان آسیب. 2جدول 

 پذیری میزان آسیب متاسط نجر  ر بلاک

111N<  ک 

111<N< 111 متوسط 

N> 111 زیاد 
 91، ص1937حبیبی و امااران، : مأخی                        
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 روش دلفی

میالدس ووسط شاکت رند در سانتامونیاا در ایاحت کاحیفانیرا ووسر ه یافرت     51فی در داة روش دح

(Cuhls, 2002, p.25) .واژة دحفی از یک اسطورة کهن یونان به نام پیرگویی دحفی گافته شده است .

. نرد بینری ک  ووانسته است آینده را بدون اشتباه پیی در این افسانه، فادس باگزیده از جزیاة دحفی می

اس بااس نگاه بره آینرده برود     کار گافته شد، وسیله بینی به روش دحفی نیز که اوحین بار در زمینة پیی

کند که ادپ، بهبرود درب مرا    ویژه مواق ی خو  کار می این روش به(. 75، ص1932علیدوستی، )

ه عنوان روشی دحفی ممان است ب. اا است بینی اا و نیز ووس ة پیی حل اا، راه از مراالت، پتانسیل

 رورس کره گاواری از افرااد بره       بااس روند باقاارس اروباط در ساختار یک گاوه ووصین شود، به

ووان گفرت، روش دحفری بره      ور خالصه می به. اند عنوان یک کل در حال مقابله با مرالی پیچیده

ایرن  . (Hartman, 2007, p.22) شرود  کار گافتره مری   چهاه به به عنوان جایگزینی بااس مصاحبة چهاه

 :روش شامل چند ماحلة اساسی است

کنندگان در پانل دحفی  ااس الزم بااس شاکت که با این اساس ویژگی: و این مسئلة پژوای. 1

 . شود و یین می

در . اوحین ناته در ورایل این پانل چگونگی انتترا  اعیراس آن اسرت   . ورایل پانل دحفی. 2

نران در مسرئلة پرژوای و برا مبنراس م یارارایی       این حاحت اعیا به منظور کارباد دانری آ 

 . شوند که از ماایت موضوع و مسئلة پژوای نرأت گافته است باگزیده می

در این ماحله اعیاس پانل نظاااس خود را دربارة عوامل مراوبط برا مسرئلة پرژوای بیران      . 3

واژگران   پژوارگا با وحلیل و پاالیی این نظااا، حیپ موارد واراارس و کرارباد  . کنند می

 . کند یاسان، حیست نهایی عوامل ماوبط با مسئلة پژوای را استتااج می

. کننرد  اا را انتتا  مری  واین آن اعیاس پانل میزان اامیت عوامل را و یین، یا و دادس از مه . 4

در . شردنی باشرد   اا انجرام  باید که کار با آن با این اساس، و داد عوامل به میزانی کاای می

ماحله بااس کاای و داد عوامل به و داد قابل قبرول برااس ادامرة کرار انجرام       حقیقت، این

 . شود می
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در میزان اامیت عوامل با اساس نتایج پیرین وا و یین واویرب اامیرت عوامرل     ماحلة آخا. 5

گیاد و مجدداس  در این ماحله اا یک از اعیا در جایان نظا گاوه قاار می. شود بازنگاس می

وجدیرد نظرا اعیرا ورا جرایی ادامره       . کنرد  ویب اامیت عوامل وجدید نظا میدر میزان یا وا

 .(Cuhls, 2002, p.25) نظا حاصل شود اا اوفاق باید که میان آن می

  محدوده و قلمروی مورد مطالعه

دقیقرة عراخ    17درجره و   91دقیقرة  رول جااافیرایی، و     2درجه و  57شها کامان در موق یت 

اروفراع ایرن شرها از سرطح     . کوه ماکزس زاگاس واقم شده است رشته جااافیایی در دشتی بین دو

این شها . ااتار است 19111مساحت کل شها کامان . متا است 1711 ور متوسط، حدود  دریا به

شها کامان، به عنوان ماکز استان، از . ازار نفا دارد 395چهار منطقة شهاس دارد و جم یتی حدود 

وراین و   اس، به عنوان مه  الس پانصد ازار نفا کرور و از نظا ناحیهشهاااس با ةنظا جم یتی در رد

ایرن شرها برا روس    قاارگیراس  . دارد اس فاامنطقره  سبزرگتاین شها جنو  شاق کررور، عملاراد  

مطاح رات  را    ) کامان شهاکیلومتاس گسل اصلی وا  19ة فاصل ا وایماحی - خیز آح  کمابند زحزحه

ریرزس پدافنرد غیاعامرل را     ضوع بسیار حساس زحزحه و بانامره مو، (921، ص1931وفییلی کامان، 

ارا در   ااس بسیارس باعث خاابی سراختمان  واکنون زمین حازه ور که  کند، امان مه  میازپیی  بیی

وبلوچسرتان، و   مازس آن با سیستان از  افی، فاصلة بسیار ک  این شها و ا . شها کامان شده است

تان که در آن نهاداا و مااکز مه  درجة دو کرورس اسرتقاار دارنرد،   شدن به عنوان ماکز اس نیز واقم

ریرزس   ضراورت بانامره   امة این مروارد . وواند اا دو نوع وهاج  زمینی و اوایی را محتمل کند می

 . با اامیت کاده استازپیی  ، بییشها کامان پدافند غیاعامل شهاس را بااس
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 (1931نگارندگان، )ان موقعیت محدودة پژوهش در شهر کرم. 1شکل 

 پژوهش روش

. ریزس شهاس است کید با دانی بانامهأبا و پدافند غیاعامل مبانی علمی این وحقیق مبتنی با مفاای 

اس و  و برا روش کتابتانره   اسرت  وحلیلی و نوع آن کراربادس  -رویااد حاک  با پژوای ووصیفی 

و مقراالت   ارا  وحقیق با مااج ه بره کترا   در این . استانجام گافته میدانی  ااس هو مرااد ،اسنادس

اا و  ااس پایه از سازمان اس و مفاای  الزم استتااج شده است، پس از آن نقره مت دد ا العات پایه

در ارا   این نقرره . روزرسانی شد ااس میدانی وامیل و به آورس شده و با باداشت مااجم ماوبط جمم

بره منظرور و ایرن ووپوحروژس و ایجراد       Arc GISافرزار   محیط اووکدم  ویاایی، و در محیط نام

پییاس در دو قسمت انجام  در این پژوای، ارزیابی میزان آسیب. ژ ودیتابیس وحلیل و پادازش شد

پرییا   در قسمت اول، با ووجه به مطاح ات پیرین در این زمینره فهاسرتی از عناصرا آسریب    . گافت

با ووجه به ایناه آگراای از موضروع   . شدشهاس وهیه و با روش دحفی این فهاست نهایی و وامیل 

پدافند غیاعامل به نسبت موضوعات دیگا شهاس فااگیرا نیسرت، روش دحفری کره نظاخرواای از      

گانره از عناصرا    با ایرن اسراس، فهاسرتی شرانزده    . کار گافته شد خباگان آشنا به موضوع است، به

مااوبی  ی با روش وحلیل سلسلهپییا در قاحب چهار عنصا اصلی وهیه و پس از مقایسة دودوی آسیب

(AHP)شده در محیط  ااس  ااحی کارگیاس نقره سسس، با به. گیارس شد ، ارزشGIS   پایگراه داده و

بنرردس  یررابی وااکمرری، پهنرره ایجرراد شررد و بررا روش درون ArcMapارراس ماررانی در محرریط وحلیررل

در قسرمت  . شرد  پییا در سطح شرها وهیره   پییاس شها با اساس وااک  وجود عناصا آسیب آسیب
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اراس جم یتری،    ااس کاحبدس و جم یتی شهاس وأثیاگیار در این موضوع شامل ورااک   دوم، شاخص

پییاس شها  بندس آسیب اا، پهنه کیفیت ابنیه و نسبت فیاااس پا و خاحی بارسی شد و با اساس آن

یاردیگا،   شرده برا   پییا حاصل از دو قسرمت اشراره   ااس آسیب در نهایت، با ولفیق پهنه. عاضه شد

 . شود پییاس شها کامان با رویااد پدافند غیاعامل حاصل می بندس آسیب نقرة نهایی پهنه

 های پژوهش  بحث و یافته

 پذیر پذیری شهری بر اساس تراکم عناصر آسیب ارزیابی آسیب( الف

یرن  پییا شها در باابا عوامل وهدیدپییا روش دحفی اجاا شد، به ا به منظور شناسایی عناصا آسیب

با ووجه به مسئله و موضوع پژوای و با اساس سروابق مطاح رات موجرود، عوامرل و      :صورت که

با مبناس و این موضوع، اعیاس پانل دحفی به روش . عناصا شهاس ماوبط با موضوع شناسایی شد

. اس باگزیرده شردند   مند یا قیاووی و زنجیراه  ااس ادپ گیاس غیااحتماحی و واکیبی از روش نمونه

ارا   ارا و شراکت   ااس پدافند غیاعامل مستقا در اداره نفا کارشناس از کمیته 5واویب که ابتدا بدین 

پس از مالقات حیورس با این کارشناسران، ارا یرک شرتص دیگراس را م افری       . انتتا  شدند

پس از و یین اعیاس پانرل، سره دور روش   . نفا عیو ورایل شد 11کادند، بنابااین، پانل دحفی با 

در دور اول . ااس اا دور به روش حیورس ووزیم و گرادآورس شرد   پاسرنامه. گافت دحفی انجام

پییا که از بتی مطاح ات پیرینه و مفاای  استتااج شده بودند،  فهاستی از عوامل و عناصا آسیب

عرالوه برا ایرن، از آنران     . در اختیار اعیاس پانل قاار گافت وا میزان اامیت اا یک را و یین کنند

. اا باید در این فهاست قاار داشته باشد، نیز اضافه کننرد  مواردس دیگا را که از نظا آن خواسته شد

در دور سروم  . شده بار دیگا در اختیار اا یرک از اعیرا قراار گافرت     در دور دوم فهاست وامیل

اا خواسرته   نظاااس اا یک از اعیا در دور قبل در اختیار اعیاس دیگا قاار گافت و مجدداس از آن

پس از پایان این دور و دستیابی به اوفاق نظا، روش دحفی برا  . اا یک از عناصا را ارزیابی کنندشد 

 . پییا با رویااد پدافند غیاعامل پایان یافت کادن فهاست عناصا شهاس آسیب وامیل و نهایی

شده با رویااد پدافند غیاعامل را که در  ی فااینرد   پییا شناسایی عوامل شهاس آسیب 1شال 



  010                                                                 پذیری شهر کرمان بر اساس اصول پدافند غیرعامل  بندی آسیب پهنه  

 

 

اراس حسراس،    این عوامل به چهار دسرتة اصرلی کرارباس   . داد اند، نران می وش دحفی نهایی شدهر

شروند و   حیاوی و وهدیدپییا، مااکز مدیایت بحاان، وجهیزات شهاس و مااکز پرتیبانی وقسی  مری 

 . اا یک اجزایی دارند

 
 (1931نگارندگان، )پذیر با رویکرد پدافند غیرعامل  آسیب شهری عوامل. 2 شکل

 

پرییا   موق یت، نحوة پااکنی و ووزیم عوامل شهاس آسیب 1و  5، 2، 9ااس  در ادامه، در شال

ارا و ا العرات از    آورس نقرره  این ا العات با جمرم . در سطح شها کامان نمایی داده شده است

 ArcGISافزار  ااس میدانی در محیط نام ااس ماوبط با موضوع، امچنین، باداشت اا و ارگان سازمان

 . حاصل شده است

 
 های حساس، حیاتی موقعیت و پراکندگی کاربری. 9شکل 

             (1931نگارندگان، )تهدیدپذیر در سطح شهر کرمان   و         

 موقعیت و پراکندگی مراکز مدیریت .1شکل      

 (1931، نگارندگان)مان بحران در سطح شهر کر
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ااس ماکزس شها وااک  بسیار بیررتاس از   شود، در قسمت مالحظه می 9 ور که در شال  امان 

عنوان عناصرا سرازنده و متحراب شرها و از  افری،       ااس حساس، حیاوی و وهدیدپییا به کارباس

. شود  ور چرمگیا ک  می اس این وااک  به عناصا پاخطا وجود دارد، در حاحی که در منا ق حاشیه

اس از خطا  اند و فقط نواحی حاشیه اا در امة منا ق ماکزس و داخلی شها پااکنده شده پم  بنزین

پییاس ناشی از این شاخص اندب  یسه با کل محدوده آسیباا در امانند و در مقا انفجار پم  بنزین

شها است که بیررتاین ورااک  جم یتری را نیرز      9بیرتاین وااک  این منبم اشت احی در منطقة . است

که بیرتا بافت  1ااس اروبا ی در منا ق متتلن شها کمبوداایی دارد، در منطقة  دربارة شباه. دارد

برودن بسریارس م رابا     وخر   گافته است، به دحیل باریک و پراپی  قدیمی و فاسودة شها در آن قاار 

و عدم انطباق این م ابا با شهاسازس جدید بار واافیای زیرادس  ( وسازااس جدید باخالپ ساخت)

گیراد،   شهاس را دربامی 9و  1ساز شها ا  که عمدواس منا ق  در منا ق وازه. شود اا وحمیل می با آن

اراس چنرد    وسازااس فرااوان و سراختمان   ب بااس م ابا مطابق با ساختریزس نامناس به دحیل بانامه

بردیهی اسرت در ایرن شراایط     . شرود  اراس اروبرا ی وحمیرل مری      بقه بار واافیای زیادس با شباه

اراس اسراان    دستاسی بره ماران  . ااس اروبا ی با مالحظات پدافند غیاعامل امتوانی ندارند شباه

ه در کاای صردمات انسرانی در حرین و پرس از وقروع      اایی است ک موقت یای دیگا از شاخص

ااس اساان موقت که امنیرت   گاچه در حال حاضا مستنداوی دربارة وجود ماان. بحاان مؤثا است

ارا و مااکرز    کافی نیز دارند، در کرور ما و در سطح شها کامان وجرود نردارد، دستاسری بره اداره    

مطرابق برا   . پییاس جم یرت را کراای دارد    سیبوواند آ درمانی به عنوان مااکز مدیایت بحاان می

اا باعرث کراای     اند، دستاسی جم یت به این ماان این مااکز در امة منا ق شها پااکنده 2شال 

 . شود ولفات انسانی می
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      موقعیت و پراکندگی مراکز  پشتیبانی در سطح . 6شکل        موقعیت و پراکندگی تجهیزات شهری            . 5شکل 

 (1931نگارندگان، )شهر کرمان                                              (1931نگارندگان، )سطح شهر کرمان  در                

 91نرانی در سطح شرها کامران وجرود دارد کره کمترا از       ، پنج ایستگاه آوی5مطابق با شال 

نررانی دستاسری    اراس آوری   ن ایسرتگاه متا به ای 751درصد سطح محدودة شها در فاصلة کمتا از 

پییاس باال و متوسط محردوده   اا در سطح شها و آسیب داندة کمبود این ایستگاه دارند و این نران

نررانی وجرود دارد، و در مراز مررتاب      در اا منطقه یک ماکز آوری . با اساس این شاخص است

عملااد این مااکز و وااک  در  با ووجه به ش اع. یابی شده است یک ماکز دیگا ماان 1و  1منا ق 

مااکرز  .  ور مناسبی در شها انجرام نگافتره اسرت    یابی این مااکز به ااس متتلن شها، ماان قسمت

انرد، ووزیرم غیابهینرة مااکرز      پااکنده شرده  1و  1بیرتا در سطح منا ق  1پرتیبانی مطابق با شال 

ریرزس   ت پدافند غیاعامل در بانامهپرتیبانی نسبت به وااک  جم یتی و ا  از ححاش رعایت مالحظا

ارا کره    امچنین، فیاااس سبز و پرارب . کارباس اراضی شهاس در سطح منا ق قابل مرااده است

کنند، در منا ق پاوااک  جم یتری و   بیرتاین کارایی و کارباد را در زمان بحاان و ب د از آن ایفا می

 .خورند میااس حیاوی و وهدیدپییا بسیار ک  به چر   پاخطا کارباس

 (AHP)مراتبی  مقایسة دودویی و روش تحلیل سلسله

پرییا   که از روش دحفی استتااج شده است، مرتص است، عوامل آسیب 1 ور که از شال  امان

گیاد، به  شوند، مقایسة دودویی عوامل ا  در دو سطح انجام می بندس می شهاس در دو سطح وقسی 

ااس حسراس، حیراوی و وهدیدپرییا، مااکرز      امل کارباساین صورت که در ابتدا م یارااس اصلی ش
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مدیایت بحاان، وجهیزات شهاس و مااکز پرتیبانی به صورت دودویی ووسط اعیاس پانل برا ار    

بترری و دودویری برا     ااس اا یک از عوامل به صورت درون پس از آن زیابتی. شوند مقایسه می

 . گیاد انجام می 9رد با اساس جدول گیارس موا در این مقایسات ارزش. شوند ا  مقایسه می
 

 ها نسبت به هم گذاری شاخص ارزش. 9جدول 

 (قیاوت شفاای)واجیحات  مقدار عددس

3 Extremely Prefered  وا وا و یا کامالس مطلو  کامالس ماجح یا کامالس مه 

7 Very Strongly Prefered واجیح یا اامیت یا مطلوبیت خیلی قوس 

5 Strongly Prefered واجیح یا اامیت یا مطلوبیت قوس 

9 Moderately Prefered  وا وا یا کمی مطلو  کمی ماجح یا کمی مه 

1 Equally Prefered واجیح یا اامیت یا مطلوبیت یاسان 

 واجیحات بین فواصل یادشده  3و  1، 2، 1

 111، ص1931پور،  قدسی: مأخی          

کره برا اسراس     AHPسان، پس از وامیل جدول نظاخرواای  بااس و یین باایند نظاااس کارشنا

بردین  . و یین ارجحیت اا یک از عوامل به یادیگا است، میانگین اندسری محاسربه شرده اسرت    

 . صورت که از نظاااس امة کارشناسان دربارة ارجحیت عوامل، باایندس حاصل شده است

        
 
   

  (1)                                  

قدم ب دس در فاایند وحلیل . شود  دای م یاراا نسبت به ا  مرتص می پس از آن، جدول وزن

کرارگیاس   دادن محاسبات الزم بااس و یین اوحویت اا یک از عناصا وصمی  با به مااوبی انجام سلسله

خالصة عملیات ریاضی در این ماحله به شا  زیرا  . ااس مقایسات زوجی است ا العات ماوایس

 :است

مجموع اعداد اا ستون از ماوایس مقایسات زوجی را محاسبه کاده، سسس، اا عنصا ستون   -

آیرد،   ماوایس جدیدس که بدین صورت به دسرت مری  . کنی  را با مجموع اعداد آن ستون وقسی  می

میرانگین اعرداد ارا سرطا از مراوایس مقایسرات       . شرود  نامیرده مری  « شده ماوایس مقایسات نامال»

این میانگین وزن نسبی عناصا وصمی  با سطاااس مراوایس را نرران   . کنی  را محاسبه میشده  نامال

 . داد می

مااوبری برا اسراس قیراوت اوحیرة       وقایباس امة محاسبات مابروط بره فااینرد وحلیرل سلسرله       -
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گیاد و ااگونره خطرا و    شود، انجام می گیانده که در قاحب ماوایس مقایسات زوجی بیان می وصمی 

اا نتیجة نهایی محاسبات را متدوش  اا و شاخص س در مقایسه و و یین اامیت بین گزینهناسازگار

داد وا چه حد  کند و نران می اس است که سازگارس را مرتص می ناخ ناسازگارس، وسیله. کند می

وجابه نران داده است، اگا ناخ ناسازگارس . ااس حاصل از مقایسات اعتماد کاد ووان به اوحویت می

ارا بایرد    باشد، سازگارس مقایسات قابل قبول است و در غیا این صرورت، در مقایسره   1/1از  کمتا

و و یرین نراخ    AHP به امین واویب، پس از اخری نظااراس کارشناسران، وحلیرل    . وجدید نظا شود

پس از  ی این مااحرل،  . کنی  سازگارس و ا مینان از سازگارس نظااا به امتیاز عوامل را واکیب می

 . است 2پییاس اا یک از م یاراا و زیام یاراا مطابق با جدول  آسیبمیزان 
 

 AHPپذیر و زیرمعیارهای آن به روش  پذیری هر یک از عوامل اصلی آسیب میزان آسیب. 1جدول 

 زیرمعیار پذیری میزان آسیب معیار
میزان 

 پذیری آسیب

نرخ 

 ناسازگاری

پذیری  میزان آسیب

 نهایی

ااس  کارباس

 حساس، حیاوی

 و وهدیدپییا

2592/1 

 9191/1 وأسیسات باق

1113/1 

131/1 

 151/1 1992/1 وأسیسات گاز

 171/1 1937/1 پم  بنزین

 151/1 1111/1 وأسیسات متاباات

 1391/1 1192/1 متازن آ  شهاس

 111/1 9337/1 منا ق مساونی

 115/1 1111/1 آثار باستانی

 111/1 19252/1 ااس اروبا ی شباه

      
مااکز مدیایت 

 بحاان
91371/1 

 1113/1 مااکز درمانی

111/1 

132/1 

 115/1 1139/1 ادارات

 191/1 1337/1 مااکز نظامی و انتظامی

 11171/1 وجهیزات شهاس
 5571/1 فاودگاه

1511/1 
121/1 

 123/1 9191/1 نرانی مااکز آوی

 17332/1 مااکز پرتیبانی

 1151/1 موزش عاحیمااکز آ

117/1 

115/1 

 111/1 1751/1 خدماوی

 111/1 1113/1 فیاااس سبز

 1932نگارندگان، : مأخی
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 پذیر پذیری شهر بر اساس تراکم عناصر آسیب بندی آسیب پهنه

افرزار   کرارگیاس نرام   و با به 5در جدول  AHPآمده از روش  دست پییاس به با ووجه به میزان آسیب

ArcGIS یابی وااکمی، سطح شها کامان با اساس وااک  وجرود ارا یرک از عناصرا      وش درونو ر

بنردس را   ایرن پهنره   7شرال  . شرود  بندس مری  اا پهنه پییاس آن کادن میزان آسیب پییا با ححاش آسیب

 . داد نمایی می

 
 

 (1931ان، نگارندگ)پذیر در سطح شهرکرمان  پذیری بر اساس تراکم عناصر آسیب بندی آسیب پهنه. 7شکل 

پرییاس زیراد قراار     ، نواحی وسی ی از منا ق ماکزس شها در م اخ آسیب7با ووجه به شال 

 . پییاس کمی وجود دارد اس شها خطا آسیب اایی از نواحی حاشیه دارند و در قسمت
 

 های جمعیتی و کالبدی شهری  پذیری بر اساس شاخص ارزیابی آسیب( ب

در . ااس جم یتی و کاحبدس شرها اسرت   ا با اساس شاخصپییاس شه بندس آسیب قسمت دوم پهنه

ااس وااک  جم یتی، کیفیت ابنیه و نسبت فیراااس پرا و خراحی مرالب قراار       این پژوای شاخص

شرده در بتری مبرانی نظراس      اا با اساس اسرتانداردااس بیران   اا یک از این شاخص. گافته است
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ااس کاحبدس  کامان با اساس شاخصپییاس شها  بندس آسیب بصورت مجزا بارسی شد، سسس پهنه

 (. 11 -3ااس  شال)اا است، حاصل شد  و جم یتی که در واقم واکیب اا یک از شاخص

گافتره برا     بنردس انجرام   شایان ذکا است منطقره )وااک  جم یتی شها کامان  3با ووجه به شال 

شهاس  9و  1 ق ااس واقم در منا ، عمدواس بلوب(بندس مصو   ا  جامم شها است ووجه به منطقه

برودن   ووان وا حدودس زیاد در نوساز و  بقاوی باالواین وااک  جم یتی را دارند، علت این اما را می

پییاس از نظرا ورااک  جم یتری را     اا بیرتاین آسیب این محدوده. ااس این منا ق خالصه کاد سازه

منا ق، ووجه بسریار بیررتاس    اا پاخطا و حساس در این یابی کارباس بنابااین، باید به ماان. دارند

وساز پااکنده  شود که علت آن ساخت ااس شها دیده می کمتاین وااک  جم یت ا  در حاشیه. شود

شها  9و  1امچنین، منا ق . پییاس را ا  دارند و محدودوا در این نواحی است که کمتاین آسیب

وساز زیاد  یفند و دحیل آن ساختااس اروبا ی ض  که باالواین وااک  جم یتی را دارند، از نظا شباه

ووجه به ظافیت م ابا این منا ق، به این منا ق کررانده   در این منا ق است که خیل جم یتی را بی

 . است
 

 
              

  راساس نسبتپذیری ب بندی آسیب پهنه. 3شکل                             پذیری بر اساس تراکم بندی آسیب پهنه. 8شکل                 

        (1931نگارندگان، )پر  به فضاهای خالی در سطح شهر کرمان فضاهای  (      1931نگارندگان، )جمعیتی در سطح شهر کرمان                
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پییاس از نظا نسبت فیاااس پا به فیاااس خراحی در منرا ق    بیرتاین آسیب ،3شال  با مطابق

که شامل بافرت قردی  و فاسرودة     1ما این است که در منطقة علت این ا. شود شها دیده می 9و  1

شهاس است، انوز بهسازس و نوسازس مناسبی انجام نگافتره اسرت و برا ووجره بره م رابا ونرگ و        

وسرازاا   شرها نیرز سراخت    9در منطقرة  . پییاس زیادس دارند وخ  و نبود فیاااس باز، آسیب پاپی 

ووجره بره    ااس بلند و متااک  بری  وجود ساختمان بدون اصول شهاسازس مناسب انجام گافته است،

ااس متناسرب برا جم یرت محردوده، ایرن       اا، و ایجاد فیاااس سبز و پارب عاخ م ابا مجاور آن

 . پییا کاده است منطقه را آسیب
 

 
 های پذیری بر اساس شاخص بندی آسیب پهنه. 11پذیری بر اساس کیفیت ابنیه         شکل  بندی آسیب پهنه. 11شکل 

  (1931نگارندگان، )جمعیتی و کالبدی در سطح شهرکرمان                   (1931نگارندگان، ) در سطح شهر کرمان                   

شرود،   پییاس با حسب کیفیرت ابنیره در شرها کامران مالحظره مری       ، آسیب11با بارسی شال 

ه نرامطلو  اسرت و اکارااس اسرالت     شها از کیفیرت ابنیر   1محدودة بافت قدی  شها واقم در منطقة 

 . ندارند

پییا با اساس سه شاخص جم یتی و کاحبردس،   ااس آسیب از  ایق امسوشانی الیه 11در شال 

برا ایرن   . شود پییاس منا ق متتلن شها در سه سطح ک ، متوسط و زیاد و یین می وض یت آسیب

برودن فیراااس خراحی در آن     شها به علت داشتن باالواین ورااک  جم یتری و کر     9اساس، منطقة 
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شها به دحیل داشتن وااک  جم یتری کمترا و کیفیرت بهترا      2پییاس را دارد و منطقة  باالواین آسیب

 . پییاس را دارد ابنیه، کمتاین میزان آسیب

پذیری نهایی با رویکررد پدافنرد    بندی آسیب شده و دستیابی به پهنه های شناسایی تلفیق پهنه( ج

 غیرعامل

افرزار   به دست آمده است، در محیط نرام  1و  1پییاس که از مااحل  ااس آسیب  له نقرهدر این ماح

ArcGIS پرییاس در شرها کامران     بنردس آسریب   به عنوان نقرة نهایی پهنه 11شال . شوند ولفیق می

 . است

 
 

 (1931نگارندگان، )پذیری با رویکرد پدافند غیرعامل در سطح شهرکرمان  بندی آسیب پهنه. 12شکل 

پییاس با رویااد پدافند  ، محدودة شها کامان به سه پهنه که از ححاش آسیب11با اساس شال 

 9با این اساس، محالت ماکزس شها و عمدواس واقم در منطقة . غیاعامل مرابهند، وقسی  شده است

ارا و   علت این اما عمدواس وااک  باالس جم یتری ایرن محردوده   . پییاواین منا ق شهاند شها آسیب

یاااس خاحی ک  نسبت به فیراااس پرا اسرت، قاارگیراس وأسیسرات وهدیدپرییا شرهاس ماننرد         ف

در مقابل، نرواحی و  . اا در این منا ق از شها مزید با علت شده است وأسیسات باق و پم  بنزین

ااس جدید شرهاس   اند، و در واقم، از بافت محالوی از شها که دور از بافت ماکزس شها قاار گافته
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علت این اما باالبودن کیفیت کاحبدس ایرن  . پییاس را دارند واین میزان آسیب آیند، ک  می به حسا 

وا کرارباس حسراس    وا و منطقی یابی اصوحی منا ق، پااکندگی جم یت، وس ت فیاااس باز و ماان

 . اا است و وهدیدپییا در آن

 بندیگیری و جمع نتیجه

حتمال وقوع سوانح در ووس ه، نحوة استقاار مااکز ووجهی به ا رشد سایم و روزافزون جم یت، بی

وسرازااس   واین ناات ایمنی و وض یت نامناسب بسیارس از سراخت  ناادن ابتدایی جم یتی، رعایت

ویژه بحراان جنرگ،    اند که زندگی شها و ساکنان آن را در مقابل حوادث به شهاس از جمله عواملی

اراس شرهاس،    پرییا بافرت   اراس آسریب    یاراا و شاخصدر این مقاحه با و یین م. کند پییا می آسیب

پرییاس   پییاس شها کامان با رویااد پدافند غیاعامل و نقی شهاسازس در کاای این آسیب آسیب

شده در سطح شها کامران بره مقوحرة پدافنرد      ااس شهاس وهیه متأسفانه واکنون در  ا . بارسی شد

دارد برا ووجره بره شردت       پییاس اماان مری  ببندس آسی ارزیابی و پهنه. غیاعامل ووجه نرده است

اا انجرام   پییاس آن پییاس در اا یک از منا ق، اقدامات الزم در جهت کاای احتمال آسیب آسیب

اراس داخلری و    گافته دربارة محردودة مرورد مطاح ره، امرة قسرمت      با ووجه به ارزیابی انجام. گیاد

ووجره بره ایرن    . یاس باال و متوسط دارندپی شها، ظافیت آسیب 9ویژه منطقة  ماکزس شها کامان به

اا قراار   ااس حساس و حیاوی شها در این محدوده واین کارباس جم یت عمدة شها و مه  ناته که

ارایی بره منظرور     بااس ودوین بانامه. آورد اند، زنگ خطا را بااس مسئوالن شها به صدا درمی گافته

وروان مروارد زیرا را     موجود در محدوده، میپییاس شها مطابق با وحلیل مسا ل  کاای میزان آسیب

 :بیان کاد

اا و وأسیسات حیاوی، حساس و پاخطا از منا ق ماکزس شرها   کادن کارباس باید در خارج -

اا به فیاااس باز و سربز   امچنین، بااس وبدیل این ماان. اقداماوی در حد وسیم انجام گیاد

ارا بره    ا زمان انتقال این گونره کرارباس  و مااکز امدادرسانی اقداماوی اساسی انجام گیاد و و

 . اا جلوگیاس شود  خارج از شها، از ووس ه و وااک  شها و جم یت در این محدوده

اراس   جاسرت در بانامره   متماکرز اسرت، بره    ااس ماکزس شها با ووجه به ایناه بافت قسمت -
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کاسرته  ارا   ااس حساس و وهدیدپرییا از خطاآفاینری آن   یابی صحیح کارباس شهاس با ماان

 . شود

ااس عماانی و  ااس جامم و وفییلی شهاس،  ا  ااس چندمنظوره در  ا  بینی کارباس پیی -

ویژه در منا ق  ااس ورزشی به اا، استادیوم ااس دیگا شهاس، در قاحب پارب اا و بانامه  ا 

 . 9و  1ماکزس شها و حد فاصل منا ق 

ااس پاخطا و با جم یت  ار کارباسویژه در جو ووزیم مناسب فیاااس باز در سطح شها، به -

 . ااس اروبا ی مناسب در منا ق با وااک  جم یتی باال و پاخطا باال و امچنین، ایجاد شباه

رااباد ادایت ووس ه در سطح محالت قدیمی و ریزبافرت شرها کره عمردواس م رابا ونرگ،        -

 . دوام دارند درپی  و مصاحح ک  باریک و پی 

س مناسب و امن در سطح شها جهت اساان موقت جم یت و اا بینی ماان شناسایی و پیی -

ارا مفیرد     وواند در کاای آسریب  ااس ضاورس انگام وقوع جنگ یا زمان بحاان می ف احیت

 . باشد

شردن اصرول و م یاراراس پدافنرد غیاعامرل       ااس جامم شهاس برا ححراش   در وهیة  ا  باید -

 . نظاروی بیرتا شود

 . س شها کامان در مقابل سیل، زحزحه و ا فاس حایقساز انجام مطاح ات  ا  جامم ایمن -

کادن حداقل نیازااس  خودکفایی نسبی در محالت شها بااس شاایط بحاان با وأمین و فااا  -

 . ااس خودکفا بندس شها در قاحب سلول ضاورس مادم، و منطقه

ن بیررتا  بینی مدیاان شهاس نسبت به پدافند غیاعامل و مردیایت بحراا  در پایان، انتظار است 

ووجه . شود و والش شود  ا  جامم مدیایت شهاس در شاایط بحاان در شها کامان نهادینه شود

ووجره بره مردیایت بحراان، کررور را دچرار        به این ناته بسیار حیاوی است که مدیایت ووس ه بی

برار جنرگ و حتری     با اوتاذ این مالحظرات از آثرار مترا  و زیران     امید است. چاحی خوااد کاد

 . ااس شها حداقل شود ات واوریستی در این شها جلوگیاس شود و خسارتعملی
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