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 چکیده

ایجادشد فعالیتۀتحوالت تمرکز از فرهنگیناشی اجتماعی، اقتصادی، نیز،های و شهرها در سیاسی و

ویژگییتوجهبی دههبه طی تهدیداتنظامی برابر در آماده و ایمن یکمحیط اخیرهای پذیریآسیبهای

شهریبه،شهرهایامروزی پایدار زندگی به رسیدن راه در زیستانسان بستر ،عنوان بحرانرا مواقع در

ریزیشهریبهدنبالارتقایکیفیتزندگیساکنانوساختنشهریبرنامه،ایناساسافزایشدادهاست.بر

یابیبهاینمهمازطریقاستکهراهدست،ویژهدرزمانبحرانهب،شرایطهمةایمنوامنبرایزندگیدر

پدافند اصول بهشناخت کاهشغیرعامل نظامیآسیبمنظور تهدیدات بروز زمان در شهرها .استپذیری

،بنابراین اینتحقیق در مبه ؤعوامل کاهشآسیبدثر برر تهدیداتنظامی برابر در اساسپذیریشهرها

پدافند شناساییرویکرد غیرعامل و آنشده کالنسنجش در تهرانها وبه،شهر سیاسی پایتخت عنوان

 می،کشوراقتصادی ۀمحدودعنوانبهتهرانشهر11ةمنطقیکةناحیازپژوهشایندرشود.پرداخته

تهرانشهرمرکزیةهستازمهمیبخشفرادستهایطرحبیشتردرناحیهاین.استشدهاستفادهمطالعاتی

حمالتدرملیو،فراشهریشهری،مهمهایکاربریازوسیعیطیفاستقرارعلتبهواستشدهمعرفی

وبرایگردآوریاستتحلیلی-توصیفیحاضرةروشمطالع،ایناساسرسد.برمینظربهپذیرآسیبهوایی

مشاهدداده ازسهروشبررسیاسنادی، بهرهگرفتهشدهاست.)توزیعپرسشوپیمایشی،میدانیۀها نامه(

واستفادهEXPERT CHOICEو،ARCGIS،SPSSافزاربرایتجزیهوتحلیلاطالعاتازنرم،همچنین

روش آزمونفریدمنبرایاولویتهاصدهیشاخبرایوزنAHPاز از بندیراهبردهاییپدافندغیرعاملو

استةیناحیپذیرآسیبکاهش شده تهدیداتنظامیاستفاده مواقعبروز مطالعاتیدر دهدنتایجنشانمی.

هایوسازگاریکاربر،(0.221یکالبدیبافتوفرم)وزن:های(،ویژگ0.230معیارهایپراکنشجمعیت)وزن:

در0.147)وزن: را وزن بیشترین میان( کرپذیرآسیبمعیارهای کسب ی و نمون68دند سطح از ةدرصد

 دارای نیز پذیرآسیبمطالعاتی نظامی تهدیدات برابر در باال به رو متوسط همچنیناستی ترینمهم،.

هایچندعملکردیدرمحدودهکاربریةتوسعترتیبیدربرابرتهدیداتنظامیبهپذیرآسیبراهبردهایکاهش

یابیفضاهایسبزوبازدرمحدودهدهیومکان(،سامانW7O8هایفرهنگیومذهبی)کاربریدهیباسامان

( بحران زمان در پشتیبان مراکز تعریف )،(W6O5برای محدوده در امن فضاهای ایجاد به توجه (S4O4و

شناساییشدهاست.
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مقدمه
شرایط محیطی به نحو پایدار در جهت رشد سالمت،  یمحیط اجتماعی به معنای بسترسازی برای ارتقا دهی هر سامان

( که در این راستا شهرها و محالت ۹2: 201۵ ایرانی،زاده  نژاد و عظیم )حاتمی استو کرامت انسانی  ،امنیت، امید، ایمان

: 2017 ،همکارانگیرند )محمدپور و  می دهی قرار ی خاص خود دارای اولویت سامانها یتوجه به خصوصیات و ویژگ آن با

های  ی شهرها در برابر بحرانپذیر آسیبکه امروزه با پیشرفت فناوری و دانش بشری و افزایش احتمال  طوری ه(. ب176

و  ،ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگیها تتمرکز جمعیت و فعالی ةواسط هب ،(1۳۹0)تقوایی، انسانی نظیر حمالت نظامی 

ی ریز برنامهان شهری در سالیان اخیر به استفاده از رویکردهای نوین ریز برنامهاجتماعی، سبب شده است توجه مدیران و 

ها بیش از پیش باشد )حسینی  ایمنی و آمادگی شهرها در برابر بحران یو طراحی شهری نظیر پدافند غیرعامل جهت ارتقا

شهرها در  اجتماعی اهرف ابعاد ترین مهم از یکی احتمالی از خطر آسودگی و مین ایمنیأ(. ت280: 2017 ،انهمکارامینی و 

 مختلف یها هگرو با طراحی متناسب الگوهای و شهری سازهای و ساخت در گیری به تصمیم منوط و محالت شهری

 ةکه این روند از طریق موارد و اصول اساسی حوز (2017 شاهیوندی،است ) هر منطقه بوم زیست یها یویژگ و انسانی

ی شهری، شناسایی و تحلیل ریز برنامهی مهم ها تاز ضرور ،شدن است. بنابراین پدافند غیرعامل قابل بررسی و مطرح

منظور کاهش ابعاد تلفات جانی و مالی است )شماعی و  ناشی از حمالت نظامی به پذیر آسیبفضایی نواحی و محالت 

 مطرح برابر تهدید در گویی پاسخ عنوان به «غیرعامل پدافند» اهمیت انگاشت راستا این ( و در10۵: 201۵ ،همکاران

ی مدیریت بحران شهری رویکرد ریز برنامهپدافند غیرعامل در  ،(. امروزه42: 201۵ ،همکارانشود )ندایی طوسی و  می

یک بحران و حادثه را کاهش نمی دهد، بلکه میزان آسیب به ( که احتمال وقوع 2017 شاهیوندی،آید ) می شمار نوینی به

گیری از اصول و اقدامات  رو با بهره ( و از این2008اکرت و همکاران، دهد ) می عناصر در معرض خطر را کاهش

براندون، رساند ) می کند یا میزان آن را به حداقل می ی مالی و تلفات جانی جلوگیریها تشدن خساراز وارد غیرنظامی

منظور  دهی نواحی و محالت شهری براساس الزامات پدافند غیرعامل به (. مطابق با آنچه بیان شد، ضرورت سامان2011

ایمنی نواحی و محالت  ةمقول پرداختن به ،یابد. بنابراین می در برابر تهدیدات نظامی معناها  آن یپذیر آسیبکاهش 

 شهرسازی ةترین پارادایم مطرح در حوز یکی از مهم عنوان بهپدافند غیرعامل  ةاز جنب شهری در برابر حمالت نظامی

غیرعامل  توجه به اصول پدافند کند و با نمایان را شهری یها هتوسع کیفی اهداف به دستیابی در موفقیت میزان تواند می

شهرسازی برای  ةدستاوردی کاربردی مهم در عرص و شناسایی کمبودها و مشکالت موجود پرداخته شودبه 

 محسوب شهری ةتوسع یها هبرنام در کیفی های بحث تقویت برای ها تمسئولی جرایگذاران شهری در مسیر ا سیاست

آمادگی دفاعی  بحرانی خلیج فارس و خاورمیانه ةجهانی و موقعیت استراتژیک ایران در حوز ةشود. شرایط حاکم بر جامع

ی ها تناپذیری زیرساخ و آسیب ،حفظ، استحکام، پایداری میانرا ضروری ساخته است. در این  ها هعرص ةدر کلی

کارگیری  هب تواند مورد تهدیدات نظامی قرار گیرد و ثروت که می ،شهر تهران به دلیل انباشت قدرت، جمعیت، فعالیت کالن

ثری به پایداری و دوام ساکنان سایر ؤتواند کمک م سازد که این مهم می می غیرعامل را ضروری ی پدافندها تسیاس

 زیراتهران دارای اهمیت بسیاری است،  11 ةمنطق یک ةشهرها و روستای استان و کشور نماید. توجه به این مهم در ناحی

ی ها تای و فراشهری در جوار باف فرامنطقه بازارهای تخصصی با عملکرد حکومتی -استقرار مراکز بسیار مهم سیاسی

اهداف مطلوب  تواند یکی از ده است که میکرترین نواحی تهران تبدیل  را به یکی از مهمیادشده  ةناحی مسکونی گسترده

ی مهم مدیران شهری ها هآنچه به یکی از دغدغ بنابراین،برای تهاجم نظامی از طریق تهدیدات هوایی دشمن باشد. 

 ةمباحث مربوط به تهدیدات هوایی در ناحی استده شو تهران برای رسیدن به زندگی پایدار شهری بدل  11 ةمنطق

 و زیست مناسب شرایط مینأثری که در تؤان و مدیران شهری به دلیل نقش مریز برنامهکه نیاز است  است یادشده
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از هدف  ،این اساس حرکت کنند. بر یادشده ةتر برای ناحی ی مطلوبریز برنامهبه سمت  محالت و نواحی دارند سکونت

کارهای کاهش راه ةنواحی شهری در برابر حمالت نظامی و ارائ پذیر آسیبی ها هشناسایی پهن پژوهش حاضر

و افزایش پایداری جوامع برداشته شود.  ،تا گامی به سوی ارتقای ایمنی شهری، کیفیت زندگی ستها آن یپذیر آسیب

دنبال ه االتی که پژوهش حاضر بؤد. سشموردی انتخاب  ةنمونشهر تهران  کالن 11منطقة  یک ةناحی ،برای این منظور

ی شهرها در برابر تهدیدات نظامی چگونه پذیر آسیباز اینکه میزان اهمیت معیارها و زیرمعیارهای  ستاآن است عبارت 

 کاهش راهبردهای ترین است؟ و مهم میزان چه به نظامی تهدیدات برابر در مطالعاتی ةناحی یپذیر آسیب ؟ سطحاست

 در که ،خارجی و داخلی مشابه مطالعات و نظری  مبانی مرور با ابتدا حاضر ةمطالع در بنابراین، ؟یستچ ناحیه یپذیر آسیب

در شهر،  پذیر آسیبی ها هغیرعامل برای شناسایی پهن پدافندهای  شاخص از ای مجموعه است، گرفته انجام زمینه این

در جهت ارزیابی فضایی میزان  GISافزار  گذاری و نرم ( برای ارزشAHPی )بمرات و روش تحلیل سلسله ،دودویی ةمقایس

مطالعاتی  ةهای ناحی ها و محدودیت پتانسیل و درنهایت با استفاده از تکنیک تحلیلی یکپارچه شداستفاده ی پذیر آسیب

بندی شده و راهکارهای   ی محدوده شناسایی و اولویتپذیر آسیباساس آن راهبردهای کاهش  و بر هدست آمد به

 پیشنهادی ارائه شده است.

نظری مبانی

تحقیقةپیشین
ی شهر پیرانشهر در برابر مخاطرات محیطی ها هی محلپذیر آسیبی بند پهنهای به  ( در مقاله201۵)همکاران شماعی و 

انتظامی،  -های حیاتی، مراکز مدیریت شهر، مراکز نظامی متغیر شامل شریان پنجتوجه به  ویژه تهاجم نظامی با به

. نتایج نشان نداساس رویکرد پدافند غیرعامل پرداخت شاخص بر 16و مراکز پشتیبان و  ،تجهیزات شهریسیسات و أت

ی ها هی را دارند و نیز محلپذیر آسیبی و مراکز نظامی کمترین پذیر آسیبهای حیاتی بیشترین  متغیر شریاندهد  می

نژاد و  . حاتمیاند پیرانشهر در برابر تهاجمات نظامی ی شهرها هترین محلپذیر آسیب و جنوب غربی شهر ،غربی، مرکزی

اساس رویکرد پدافند  ی محالت در زمان وقوع بحران برپذیر آسیببه شناسایی ابعاد ای  ه( در مقال201۵زاده ایرانی ) عظیم

یی ها تو راهبردها و سیاسبررسی محله را  ی هرها تو سپس نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرص ندغیرعامل پرداخت

یی از قبیل ساختار شهر، بافت شهر، فرم شهر، کاربری اراضی ها هلفؤتوجه به مدهد  می . نتایج مطالعه نشانکردندپیشنهاد 

 اساس الزامات پدافند دهی محالت شهری را بر تواند سامان می ن محالتای اجتماعی ساکنها تو مشارک ،شهری

شهر از  پذیر آسیبو عناصر  ها هبه بررسی و ارزیابی پهنای  ه( در مقال2017) همکاران. محمدپور و کندپذیر  غیرعامل امکان

 اساس نظر زیرمعیار بر یازدهمعیار اصلی و  پنجو ختند پردا  موردی: شهر سنندج( ةغیرعامل )مطالع دیدگاه پدافند

ی مربوط به پذیر آسیبند که بیشترین میزان بندی نمود ی مهم شهر سنندج فهرستها هعناصر و پهن عنوان بهکارشناسان 

ی شهر با استفاده از پذیر آسیببرای کاهش  ،به مراکز پشتیبان بوده است. سپسمعیار شریان حیاتی و کمترین آن مربوط 

 دهد می . نتایج نشانکردنداستفاده  QSPMاز مدل ها  آن بندی اقدام به تدوین راهبردها و جهت اولویت SWOTمدل 

با ای  ه( در مقال2017) همکاران. حسینی امینی و استشهر سنندج از نظر اصول پدافند غیرعامل دارای نقاط ضعف 

و توزیع فضایی  ،، تراکم ساختمانی10 معیار دسترسی به راه، تراکم جمعیتی، پراکندگی مراکز پلیس پنجاستفاده از 

 بخشکه د نمودنو مشخص کردند شده اقدام  ی تهیهها هی و همپوشانی الیبند پهنهسیسات حیاتی و حساس شهر به أت

ی بیشتری برخوردار است. شاهیوندی پذیر آسیبسیسات حیاتی از أل غربی شهر گرگان به دلیل تمرکز باالی تاشم

ثر بر ایمنی ؤی مکانی مها صاساس شاخ ز جنگ بروی شهر در زمان برپذیر آسیبی به سنجش میزان ا ه( در مقال2017)
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استفاده  GISافزار  از نرمها  آن و برای سنجش ANPاز مدل  ها صبرای ارزیابی معیارها و شاخدر این پژوهش . پرداخت

به ای  ه( در مقال2014زاده و عادلی ) . امینبندی شد طبقه دسته ششکرد در  ی شهرپذیر آسیبو درنهایت میزان  شد

شامل تراکم جمعیتی، کارایی  ـ معیار ششاساس  شهری و بر ةناحی 1۹ی بافت شهر قزوین در قالب پذیر آسیبارزیابی 

و  ـ ی خطرسازها یو مساحت کاربر ،ی امدادرسان، مساحت فضاهای بازها یدسترسی، دسترسی به کاربر ةبافت، شبک

نی، تراکم نشا آتشبرق، مراکز درمانی،  ةگاز، شبک ةشامل دسترسی به مترو، جایگاه سوخت، شبک ـ شاخص سیزده

با استفاده از روش فرایند  ـ قطعات ةو انداز ،جمعیتی، حجم ترافیک، عرض معابر، ضریب اشغال، مصالح بنا، تعداد طبقات

 -ترین نواحی شهر قزوین است و درنهایت راهکارهای کالبدیپذیر آسیب 10و  18 ةو منطق ندمراتبی پرداخت تحلیل سلسله

ی ریز برنامههای مختلف  به بررسی روشای  هدر مقال( 1۳۹0عزیزی و برنافر ). اساس جدول سوات ارائه شد اجرایی بر

تهران در حمالت هوایی اقدام  11منطقة  یک ةی ناحیپذیر آسیبی مناسب برای کاهش ریز برنامهنسبت به تدوین فرایند 

توان  ی شهری را میها تی بافپذیر آسیبمنظور کاهش  ی بهریز برنامهی پژوهش، فرایند مناسب ها هکردند. طبق یافت

عزیزی و و تدوین راهبردها دانست.  ،یپذیر آسیباصلی تدوین اهداف، شناخت وضع موجود، تحلیل  ةشامل چهار مرحل

 (AHP)مراتبی  شهر تهران به روش تحلیل سلسله 11منطقة  یک ةی ناحیپذیر آسیببه ارزیابی ای  هدر مقال( 1۳۹1برنافر )

های ساختمانی واقع در  درصد بلوک ۹2.4مجموع در ی این ارزیابی نشان دادها هپرداختند. یافت GISافزار  کارگیری نرم و به

 تاثیرگذار معیارهای ترین ست که مهما ی پژوهش اینها هی متوسط به باال هستند. از دیگر یافتپذیر آسیبدارای  محدوده

 .کردند معرفی...  و ،دسترسی ةشبک محدوده، جمعیت بافت، مشخصات ترتیب به را محدوده یپذیر آسیب در
 

غیرعاملپدافند و پذیریآسیب مفهوم

محیطی تعیین و  و زیست ،عوامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی ةشود که به واسط پذیری به شرایطی اطالق می آسیب

شود که  میبه روندی اطالق پذیری  باال برد. آسیب هاناشی از وقوع خطرثیرپذیری جوامع را در برابر صدمات أقابلیت ت

وزارت امنیت ؛ 2012 جانسون و هسل،کشد ) چالش می توانایی یک سیستم در کاهش صدمات ناشی از مخاطره را به

و پدیده و مفهومی است  محیطی -از سیستم زوجی انسانیاست ای  پذیری خصیصه آسیب(. 2008داخلی امریکا، 

پذیری  مفهوم آسیببنابراین، و سرشار از تعامالت و پیوندهای پیچیده.  ،ای رشته مقیاسی، بین ای، چندبعدی، میان توسعه

 حی،زادگان و فت )شریف ثیر مخاطرات استأهای زیان فیزیکی و ت از نگرش رایج به آن که مبتنی بر ایدهاست فراتر  یاربس

ای از در معرض خطر  خسارات و تخریب ناشی از مخاطره، درجه ةکید دارد: درجألفه تؤپذیری بر سه م (. آسیب2008

زیو و  ؛2008کونز و همکاران،  ؛2011 ،کروگر و زیوآوری سیستم شهر در برابر مخاطره ) ای از تاب و درجه ،گرفتنقرار

پذیری یک سیستم به زمان وقوع و طول مدت زمان وقوع یک حادثه  آسیب .(201۵ترند ؛ 2006 پک، ؛2001 ،همکاران

 در تراکم افزایش. 1: ند ازا ی شهرها عبارتپذیر آسیبر دثر ؤ. عوامل م(2014فرانسیس و بکرا، بستگی خواهد داشت )

 زمان در باز کمبود فضاهای و ساختمانی تراکم خود دنبال به جمعیت تراکم :ساختمانی طبقات تعدد و پذیر آسیب مناطق

 به دسترسی کاهش ی خطرناک،ها تموقعی از گریز امکان کاهش و معابر شدن بسته امدادرسانی، شرایط شدن مختل ازدحام،

 )عزیزی و اکبری،داشت  خواهد در پی را ... و ،ارتباطی های راه شدنمسدود دلیل به نجات مجروحان دشواری امن، مناطق

 مناطقی در ویژه  به معابر شبکة و مسدودشدن پذیری آسیب میزان بر نیز شهر طبقات ساختمانی تعداد ،(. همچنین27: 2008

 های شیب در سازو ساخت. 2 ؛(۳61: 2004 هی،لافزاید )عبدال می و ... دارند عرض کم معابر شبکة و اصلی دسترسی کمبود که

 دوام، و کم ،کیفیت بی نامناسب، ساختمانی مصالح شود، می بیشتر یپذیر آسیب سبب که ،نامناسب و شیب زیاد :زیاد

 تشدید آن را مخرب آثار و گذارند می تأثیر بحران وقوع هنگام در بیشتر یپذیر آسیب بر ها، ساختمان زیاد عمر همچنین
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 از توان می را شهر یک ارتباطی یها هشبک :ارتباطی شبکة در نارسایی. ۳ ؛(2012همکاران، کنند )پورمحمدی و  می

بازتاب کالبدی مفهوم نیاز دسترسی هستند. گوتنبرگ ساختار شهری و رشد را در  که دانست آن یها یویژگ ترین مهم

 کنند تا بر فاصله غلبه کنند )زبردست و محمدی، که جوامع تالش می است بر آنکند و  جو میو مفهوم دسترسی جست

شهرها  از خاصی محدودة در شهر حساس یها یکاربر تجمیع :ناسازگار های کاربری جوار در وساز ساخت. 4 ؛(8: 200۵

هجواری رعایت شود  های شهری کاربری(. اگر در تعیین ۳0: 201۳ ،همکارانمشکالتی به همراه خواهد داشت )ملکی و 

. ۵ ؛(66: 2002 ،انهمکارشود )اصغری و  می سریع فراهم ةهای ناسازگار در کنار یکدیگر نباشند، امکان تخلی و کاربری

 در دقتی ها، بی ساختمان نامناسب طراحی ریزی، برنامه ضعف شهری، مناطق در :خطر معرض در و نامناسب مناطق در توسعه

مهمی در بروز حوادث  عوامل خطر معرض در اراضی در اسکان و نگهداری و تعمیر به توجهی بی ،ها هپروژ اجرای صحت

 شهری نامساعد نامناسب و شناختی زمین بافت که ییها همحدود در وساز ساخت ،(. همچنین۳2: 2002 اند )رضویان، شده

یندهای افزایش مقاومت اآوری و فر تنگاتنگی با مفهوم تاب ةپذیری رابط افزاید. آسیب می خسار و تخریب شد بر دارند

 پدافنددر این بین توجه به رویکرد (. 200۳، شفی و دیگران ؛2011 ،آستین و آوینسیستم شهری در برابر مخاطرات دارد )

های  شاخه از یکی عنوان به رویکردتهدیدات نظامی شود. اینها در برابر  پذیری تواند موجب کاهش آسیب می غیرعامل

 که شود می گفته ای اقدامات غیرمسلحانه به مجموعه افزاری سخت نظامی ةحمل و جنگ تهدید نوع با بحران مدیریت

 عملیات مقابل در کشور های شریان و ،تجهیزات ها، تأسیسات، ساختمان انسانی، نیروی پذیری آسیب کاهش موجب

ثیر حمالت هوایی بر أکاهش ت غیرعامل پدافند از (. هدف4: 2007 گردد )پیمان و غضنفری، می دشمن مخرب و خصمانه

منفی روحی و روانی جنگ(،  هایروی نقاط استراتژیک شهرها، حفاظت از شهروندان در برابر تهدیدات نظامی )کاهش اثر

 تأمین نیازهای زیربنایی، یها تفعالی استمرار ،(2008وزارت امنیت امریکا، شهرها ) ةجلوگیری از اختالل در زندگی روزمر

 رغم به دفاعی ةبنی حفظ و خارجی بحران تجاوز و تهدید شرایط در کشور ةادار تسهیل و عمومی رسانی خدمات تداوم حیاتی،

 و ی مستحدثاتپذیر آسیب از کاستن و غیرعامل پدافند های اجرای طرح طریق از دشمن مخرب و خصمانه حمالت

 اقدام هر ساختمان ملی مقررات 21 مبحث (. در72: 2011 آبادی، است )خرم حساس کشور و حیاتی تجهیزات

 های شریان و اسناد تجهیزات، تأسیسات، ها، ساختمان انسانی، نیروی یپذیر آسیب کاهش موجب که ای مسلحانهغیر

 ،مفهومی نظر (. از2008 ابراهیمی، شود )زرگر و حاجی می خوانده عاملغیر پدافند گردد ساز انسان مقابل تهدیدات در کشور

 شهری دفاع یا نظامیغیر دفاع عبارت مقابل در. اند دانسته های نظامی تهاجم برابر در دفاع معنای به را عاملغیر پدافند

کار  هب ،ساز انسان یا طبیعی از سانحه، اعم گونه هر برابر در دفاع و آمادگی معنای به را آن فنی معاصر ادبیات در و دارد قرار

پذیری و افزایش  کاهش آسیب :شهری عبارت است از ة(. پدافند غیرعامل در یک جامع12: 200۹ برند )خواجه نایینی، می

منظور نجات جان انسان، مردم  موقع به های به العمل های مختلف و عکس پذیری در وضعیت امنیت و ایجاد قابلیت انعطاف

 (. 2۵2: 2008 ثر از جان ساکنان یک شهر در مقابل بمباران )فردرو،ؤو اماکن موجود و به مفهوم حفاظت م ،ساکن
 

شهری ریزیبرنامه در غیرعامل پدافند نقش و نظامی تهدیدات

محافظت شهری یا آمادگی اضطراری در برابر تهدیدات نظامی برای پاسخ به محافظت از غیرنظامیان شهرها در سالیان 

های جهانی برای  گیری این مفهوم به زمان جنگ شکل ةزمین اخیر به یکی از موضوعات مهم و ضروری تبدیل شده است.

بخشی به غیرنظامیان در زمان حمالت هوایی جنگ جهانی  و آگاهی ،ها دهی به سرپناه یاط حمالت هوایی، شکلاحت

 از دوران جنگ دوم جهانیها  آن برد و افزایش قدرت تخریبهای دور سالح ةتوسع(. 2002 گردد )الکساندر، میباز

دفاعی شهرها را تکمیل  طور کامل آزاد و بی های زمان و مکان به محدودیت ی شهرها در برابر تهاجم نظامی ازپذیر آسیب
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که  اهمیت مضاعفی دهند نظامیپذیری در حمالت  های کاهش آسیب این موضوع باعث شد تا کشورها به روشکرد. 

 در اینکه به توجه (. با2016 ن،همکاراپور و  )دری گیرد های مرتبط با آن جای می پدافند غیرعامل و روش ةخود در حوز

 عناصر عملکرد اختالل و کالبدی یها یویران از تلفیقی شامل بحران اثر وقوع در معمول بار زیان هایاثر شهری مناطق

 و ،ها هنیروگا آب، مخازن مثل اساسی تأسیسات ،ها یدسترس ةمسکونی، شبک های ساختمان و ها هساز انهدام است شهری

 ،نماید می متأثر را شهر آن مختلف ساختارهای تنها نه شهرابر یک در ای مخاطره نوع هر وقوع است. همانا جمله آن از ...

: 2007 طاهیر،)نامی و آقا است مؤثر نیز جهانی و ،ای منطقه ملی، سطوح در تری گسترده بسیار سطح در آن نتایج بلکه

ها و  است و با توجه به اینکه سایت زور اعمال طریق از نظامی تجاوز خطر کشور هر ملی امنیت برای خطر (. بارزترین11

 ها سازه این دفاعی ست، توجه درست به این موضوع نقشاهای پدافند غیرعامل  ترین ویژگی ای و ... از مهم ی پایهها هساز

 از بهینه ةمتضمن استفاد شهری یریز برنامه توان گفت (. از طرفی می۳6: 2007 غضنفری،بخشد )پیمان و  می بهبود را

 و زمین ماهیت شرایط از کافی شناخت کهاست  پذیر امکان زمانی آن نظایر و ها، پارک ،ها هجاد بناها، احداث جهت زمین

ریزی شهری در پدافند  ترین الزامات برنامه مهم ،طور کلی (. به2004 )رضایی،باشد  داشته وجود منطقه در پتانسیل آن

 :(1۹8۹ )تیاری،است غیرعامل به شرح زیر 

عملکردی با محیط پیرامونی قرار گرفته  و مراتبی از روابط کالبدی واقع شهر در شبکه یا سلسلهدر:منطقهساختار

 یابد. ر ارتباط با منطقه معنا میو اجتماعی شهر د ،است و هر نوع بررسی دفاعی، سیاسی، اقتصادی

ساختار شهر  ةدهند تشکیل یو عملکردهای اصلی شهر که اجزا ،توزیع فضایی عناصر، ترکیب عناصر :ساختارشهر

مرکزی شهر و تمرکز  پذیری شهر در برابر حوادث مختلف دارند. در ساختار تک نقش مهمی در میزان آسیب هستند

 شود. می ی بیشترپذیر آسیبامکان  امکانات اقتصادی و انسانی در یک قسمت از شهر نسبت به شهرهای دارای چند مرکز

شهر نیز در  ةدهند ترین اجزای تشکیل و چگونگی ترکیب کوچک ،اندازههمان شکل، یا  بافت هر شهر:شهربافت

توان گفت بافت منظم و نامنظم بسته  ثر خواهد بود. میؤمیزان مقاومت شهر در برابر تهاجم نظامی و دیگر بالیای شهر م

واکنش هر نوع بافت شهری در هنگام وقوع حوادث  ،ی متفاوتی برخوردارند. به هر حالپذیر آسیباز  به نوع تهدید

و حتی اسکان موقت  ،سازی گیری ساکنان، امکانات امدادرسانی، چگونگی پاک ی گریز و پناهها تمختلف شهری در قابلی

 (.1۳۹4 ،همکاراندخالت مستقیم دارد )پورمحمدی و 

 از هریک .است متبلور نیز حجم در بلکه سطح، در تنها نه که معنا بدین دارد؛ عدیبُ سه و ترکیبی ماهیتی :شهر فرم

 به ها این سلول از های مجموع ترکیب و دارد را خود ویژة فرم تنهایی به که است شهری سلول یک منزلة  به شهری عناصر

ی پذیر آسیبهای باز در مقابل تهدیدات نظامی دارای  (. فرم1۵: 1۹۹۹ شود )بحرینی، می منجر شهر یک پدیدآمدن

ضمن عدم  ،های متراکم منظور فریب دشمن نیز بیشتر است. در حالی که فرم بهها  آن کمتری هستند و قابلیت تغییر

سریع اماکن و خروج از شهر  ةامکان تخلیها  آن در ی باالیی در برابر تهدیدات نظامی دارند وپذیر آسیبپذیری،  انعطاف

 ندارد.وجود 

 حوادث برابر در یپذیر آسیب کاهش در مهمی نقش شهری های زمین  کاربری ةبهین ریزی برنامه :زمینکاربری

های خطرساز در مناطق مختلف شهری موجب  کاربری فقدانها،  دارد. رعایت همجواری ،ویژه تهدیدات نظامی هب ،مختلف

 یابی مکان در تهدیدها، از برای جلوگیری شهرها، از بسیاری در عمدتاً شود. بنابراین، مییادشده تهدیدات  هایکاهش اثر

 میزان در نیز مهمی نقش ها کاربریاین (. 1۳۹1 ،همکاران)پورمحمدی و شود  اعمال فراوانی دقت باید ها یکاربر این

 به توجه با ،است ضروری بنابراین، .اند خاصی یها تقابلی دارای حوادث این با مقابله لحاظ  به و دارند شهر پذیری آسیب

 ةواسط ههای شهری ب بیان شد، بافتکه طور همان(. 178: 2002 الدینی، شوند )سیف لحاظ نیز ها یریز برنامه در ،ضوابط
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با کاهش  عدم رسیدگی ةرفته در نتیج ویژه تهدیدات نظامی دارند، رفته هیی که در برابر مواقع بحران بها یپذیر آسیب

های کاهش ایمنی و  های دیگر مواجه شده و همین امر زمینه مطلوبیت از سوی ساکنان همان بافت و ساکنان بافت

عموماً تمایل به سکونت در بافت، امید به زندگی، اعتماد به  سازد. این روند ساس امنیت افراد به بافت را فراهم میاح

پذیری و ایمنی و  دهد که تنزل سطح زیست و مشارکت مادی و معنوی در شهر و بافت را کاهش می ،مدیریت شهری

منظور افزایش سطح  از جمله رویکردهایی است که بهند غیرعامل امنیت بافت را نیز با خود به همراه دارد. رویکرد پداف

عوامل زمان  های خود هم که در طراحی ،فیزیکی در محیط شهری مطرح شد. این رویکرد ةها از راه مداخل امنیت در بافت

یا تعدیل نقاط های حذف  دهد، زمینه و سیاسی را نیز مالک قرار می ،کالبدی، عوامل اجتماعی، جمعیتی، محیطی

ای  شده، مجموعه ی انجامها ی. با توجه به ارزیابکند و به افزایش سطح امنیت در محله کمک میبافت را فراهم  پذیر آسیب

 ارائه شده است. 1 پذیری شهری برابر تهدیدات نظامی در جدول ثر در آسیبؤاز معیارهای م

یمرتبط(هاهونظریاسنادواکاویوبازخوانیبراساسپذیریشهرها)نویسندگانآسیب.توضیحاتعواملارزیابی1جدول
توضیحاتاثرگذاریوروشسنجشزیرمعیارمعیار

سازگاری 
 کاربری

فاصله از کاربری 
 رخطرپُ

-1۵0متر(، متوسط ) 1۵0یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از پذیری کاهش می آسیب هرچه فاصله از کاربری صنعتی افزایش یابد
 ی شده است.بند طبقهمتر(  ۳00و زیاد )بیشتر از  ،متر( ۳00

 فاصله از پمپ بنزین
-1۵0متر(، متوسط ) 1۵0یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از  پذیری کاهش می آسیب هرچه فاصله از پمپ بنزین افزایش یابد

 ی شده است.بند طبقهمتر(  ۳00و زیاد )بیشتر از  ،متر( ۳00

 نینشا آتشفاصله از 
متر(، متوسط  1400یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از  پذیری افزایش می آسیب نی افزایش یابدنشا آتشهر چه فاصله از مراکز 

 ی شده است.بند طبقهمتر(  2800و زیاد )بیشتر از  ،متر( 1400-2800)
فاصله از مراکز 

 درمانی
-200متر(، متوسط ) 200یرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از یابد. این ز پذیری افزایش می آسیب هر چه فاصله از مراکز درمانی افزایش یابد

 ی شده است.بند طبقهمتر(  ۵00و زیاد )بیشتر از  ،متر( ۵00

دسترسی به 
 معابر ةشبک

فاصله از تقاطع 
 اصلی

-120متر(، متوسط ) 120یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از  پذیری افزایش می آسیب هر چه فاصله از تقاطع اصلی افزایش یابد
 ی شده است.بند طبقهمتر(  180و زیاد )بیشتر از  ،متر( 180

 محصوریت معابر
متر دارای 12دوطبقه و کمتر با دسترسی بیشتر از ی با ارتفاع یها کیابد. بلو پذیری افزایش می با افزایش محصوریت معابر، امکان آسیب

 خطرپذیری کم ارزیابی شد.

ویژگی بافت 
 و فرم

 تعداد طبقات
 4-2یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )دو طبقه و کمتر(، متوسط ) پذیری افزایش می امکان آسیب هر چه تعداد طبقات بیشتر باشد

 ی شده است.بند طبقهطبقه(  4 و زیاد )بیشتر از ،طبقه(

 بندی قطعات دانه
مترمربع(، متوسط  ۵000یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از  پذیری کاهش می امکان آسیب باشد تر بزرگقطعه  ةهر چه انداز

 است.ی شده بند طبقهمترمربع(  1۵000و زیاد )بیشتر از ،(۵000-1۵000)

 فضای باز

دسترسی به فضای 
 سبز

-1۵0متر(، متوسط ) 1۵0یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از  پذیری افزایش می آسیب هر چه فاصله از فضای سبز افزایش یابد
 ی شده است.بند طبقهمتر(  ۳00و زیاد )بیشتر از  ،متر( ۳00

 سطح اشغال
 6۵-4۵درصد(، متوسط ) 4۵. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از یابد  پذیری افزایش می امکان آسیب باشد تر بزرگهر چه سطح اشغال 

 ی شده است.بند طبقهدرصد(  6۵و زیاد )بیشتر از  ،درصد(

دسترسی به ایستگاه 
 مترو

-200متر(، متوسط ) 200یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از  پذیری افزایش می آسیب هر چه فاصله از ایستگاه مترو افزایش یابد
 ی شده است.بند طبقهمتر(  400و زیاد )بیشتر از  ،متر( 400

پراکنش 
 جمعیت

 تراکم جمعیتی
 هکتار(، متوسط نفر در 1۵0)کمتر از  کم در سه دسته خطر یابد که پذیری افزایش می آسیب هرچه تعداد جمعیت موجود در یک واحد بیشتر باشد

 ی شده است.بند طبقه نفر در هکتار( ۳00)بیشتر از  و زیاد ،نفر درهکتار( 1۵0-۳000)

تراکم خانوار در واحد 
 مسکونی

درصد(،  4۵یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از  پذیری افزایش می آسیب هر چه تعداد خانوار موجود در یک واحد بیشتر باشد
 ی شده است.بند طبقهدرصد(  6۵و زیاد )بیشتر از  ،درصد( 6۵-4۵متوسط )

مطلوبیت 
عملکردی و 

 آسایش

فاصله از کاربری 
 مذهبی

متر(،  1۵0یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از  پذیری افزایش می امکان آسیب هر چه فاصله از کاربری مذهبی افزایش یابد
 ی شده است.بند طبقهمتر(  ۳00و زیاد )بیشتر از  ،متر( ۳000-1۵0)متوسط 

 ی شد.بند طبقهمتر(  ۳00و زیاد )بیشتر از  ،متر( ۳000-1۵0)متر(، متوسط  1۵0در سه دسته خطر کم )کمتر از  فاصله از آموزشی

فاصله از کاربری 
 ورزشی

متر(،  2۵0یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از  پذیری افزایش می امکان آسیب هر چه فاصله از کاربری ورزشی افزایش یابد
 ی شده است.بند طبقهمتر(  ۵00و زیاد )بیشتر از  ،متر( ۵00-2۵0متوسط )

فاصله از کاربری 
 تجاری

متر(،  1۵0یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از  پذیری افزایش می امکان آسیب هر چه فاصله از کاربری تجاری افزایش یابد
 است. ی شدهبند طبقهمتر(  ۳00و زیاد )بیشتر از  ،متر( ۳000-1۵0)متوسط 

ایمنی و 
 امنیت

فاصله از کاربری 
 اداری و سیاسی

متر(،  200 )کمتر از کم یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر پذیری کاهش می امکان آسیب هرچه فاصله از کاربری اداری و سیاسی افزایش یابد
 ی شده است.بند طبقهمتر(  400 و زیاد )بیشتر از ،متر( 400-200) متوسط

فاصله از کاربری 
 انتظامی

متر(،  ۳۵0یابد. این زیرمعیار در سه دسته با خطر کم )کمتر از  پذیری افزایش می امکان آسیب هر چه فاصله از کاربری انتظامی افزایش یابد
 ی شده است.بند طبقهمتر(  700و زیاد )بیشتر از  ،متر( 700-۳۵0متوسط )
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پژوهش روش
شهر تهران  11 ةمنطق یک ةکه در آن ناحی استتحلیلی از نوع موردی  -صورت توصیفی تحقیق این مطالعه بهروش 

 -نیز از مطالعات اسنادی یادشده ةی موردنیاز از محدودها هآوری داد است. برای جمعده شمورد مطالعه انتخاب  عنوان به

به  ،با بررسی ادبیات نظری و تجربی مرتبط با موضوع ،این اساس است. برده شو پیمایش میدانی استفاده ای  هکتابخان

ثر بر ؤی شهری اقدام و عوامل مریز برنامهو نقش آن در  ،غیرعامل ی، تهدیدات نظامی، پدافندپذیر آسیبتبیین مفهوم 

مطالعاتی مالک سنجش قرار گیرند. بدین  ةده است تا در نمونشزیرمعیار تدوین  1۹معیار و  7ی در پذیر آسیبارزیابی 

و  هتهیه شد GISی اطالعاتی زیرمعیارها از طریق مطالعات طرح تفصیلی در محیط ها هصورت که در گام نخست الی

قرار  2 مطابق جدول متخصصان اختیار در کارشناسی ةنام پرسش 12 زیرمعیارهامعیارها و  اهمیت تعیین و دهی وزن برای

 محاسبه Expert Choice ةبرنام ةوسیل ( بهAHPمراتبی ) با روش تحلیل سلسلهها  آن به مربوط وزن ،. سپسه استگرفت

 AHPطریق  از شده محاسبه وزن اعمال با دست آمده است. در گام بعدی، شده و وزن نهایی گزینه )پارسل( به GIS و وارد

 در. است معیار هر یها هالی ةتهی آن نتیجة و شده اندازی هم روی موضوعی زیرمعیارها یها هالی شاخص، هر برای

نهایی  ةنقش ،ها هنقش به معیارها به مربوط وزن افزودن و معیارها موضوعی یها هنقش همپوشانی روی از پس ،نهایت

و  ،ی کم، متوسطپذیر آسیبمطالعاتی به سه دسته  ةاین اساس ناحی دست آمده است که بر همطالعاتی ب ةی ناحیپذیر آسیب

مطالعاتی،  ةی ناحیپذیر آسیب ةآمده از نقش دست با توجه به نتایج به ،. در ادامهشود می تحلیلو ی بند طبقهزیاد 

بر حسب شرایط چهار نوع راهبرد و های میدانی و اسناد فرادست، جدول تحلیل شرایط درونی و بیرونی تشکیل  برداشت

 (: ۳ د )جدولشو به شرح ذیل تدوین می

 (SO)راهبرد تهاجمی  -تلفیق نقاط قوت و فرصت

 (ST)راهبرد اقتضایی  -تلفیق نقاط قوت و تهدید

 (WO)راهبرد انطباقی  -تلفیق نقاط ضعف و فرصت

 (WT)راهبرد تدافعی  -تلفیق نقاط ضعف و تهدید

پرسشنامه در  1۵ی ناحیه، پذیر آسیبپس از تعیین عوامل تأثیرگذار بیرونی و درونی و تدوین راهبردهای کاهش 

امتیازدهی به راهبردها تکمیل و با استفاده از برای  شهری(ریزی  برنامه ةن شهری )کارشناسان ارشد حوزااختیار متخصص

 شود. شکل می های پیشنهادی ارائه که به دنبال آن سیاست بندی شد دهی و اولویت وزن SPSSافزار  آزمون فریدمن در نرم

 دهد. تحقیق را نشان می جراییند اافر 1

بندیعواملسواتدررتبهکننده.مشخصاتمتخصصانمشارکت2جدول


کارشناسانارشد

ریزیشهریبرنامه

کارشناسارشد

طراحیشهری

باتخصصداناتاس

یشهریریزبرنامه

باتخصصداناتاس

طراحیشهری

 ۳ 4 2 ۳ تعداد
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تعیینراهبردهاۀونحوSWOT.ماتریس3جدول

 

 


تحقیقجرایینداا.فر1شکل

ی مهم سیاسی و اداری کشور در ها ی. قرارگیری کاربراستشهر تهران  11 ةیک از منطق ةمورد مطالعه ناحی ةنمون

های استراتژیک  یکی از بخشالعاده زیاد آن از نظر سیاسی و امنیتی شده و همواره  سطح این ناحیه سبب اهمیت فوق

هکتار برخوردار بوده و جمعیتی  27۵، از وسعتی حدود 1۳۹۵ اساس سرشماری سال این ناحیه بران شده است. بیشهر 

 نفر را در خود جای داده است. 46000بیش از 

 


تهران11ةیکمنطقةناحیۀ.معرفیمحدود2شکل
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هایافته بحثو
محدوده پذیریارزیابیآسیب

اند و برای هر یک  پذیری بررسی شده ثر در آسیبؤمورد مطالعه بر اساس زیرمعیارهای م ةدر این بخش از تحقیق، محدود

 های موضوعی تهیه شده و سپس با توجه به اولویت و وزن معیارها و زیرمعیارهای تحقیق نقشه ۳ مطابق شکلها  آن از

 اند. ی در برابر حمالت نظامی روی هم اندازی شدهپذیر آسیبنهایی  ةی موضوعی برای تولید نقشها هاین نقش

 


یموضوعیاززیرمعیارهایتحقیقهاه.نقش3شکل



 1219 ...پذیرینواحیشهریدربندیراهبردهایکاهشآسیبشناساییواولویت

مراتبی، در  به روش تحلیل سلسلهها  آن دهی وزن منظور الزم است به ،ی موضوعی از زیرمعیارهاها هنقش ةپس از تهی

 ایجاد شده است.  4 و زیرمعیار تهیه شود که مطابق شکل ،از هدف، معیار (AHP) مراتبی سلسله اولین گام ساختار




وزیرمعیارها،ازهدف،معیارها(AHP)مراتبیسلسلهساختار.4شکل

انجام شده و وزن مربوط  نظران( نفر از صاحب 12معیارها و زیرمعیارها توسط متخصصان ) دودویی ةدر ادامه مقایس

شده و وزن نهایی گزینه  GIS محاسبه و وارد Expert Choice ةبرنام ةبه وسیل ۵ و شکل 4 مطابق جدولها  آن به

ها، به ترتیب معیارهای دسترسی به فضای باز  آمده از تجزیه و تحلیل دست هاساس نتایج ب دست آمده است. بر )پارسل( به

(، دسترسی به معابر )وزن: 0.1۳0 عملکردی و آسایش )وزن: (، مطلوبیت0.2۳۵(، سازگاری کاربری )وزن: 0.۳88)وزن: 

( 0.0۵0و ایمنی و امنیت )وزن:  ،(0.060(، ویژگی کالبدی بافت و فرم )وزن: 0.0۵۹(، پراکنش جمعیت )وزن: 0.080

 شوند.  بندی می دسته

AHPروشباهاآنوزنیمیانگینوهاصشاخو،معیارهاابعاد،امتیازاتونسبی.اوزان4جدول

ضریباهمیتزیرمعیارضریباهمیتمعیار

 0.147 سازگاری کاربری

 0.۳0۵ فاصله از مراکز درمانی

 0.۳12 نینشا آتشفاصله از مراکز 
 0.10۳ فاصله از پمپ بنزین

 0.27۹ رخطری پُها یفاصله از کاربر

 0.1۳8 دسترسی به معابر
 0.417 فاصله از تقاطع اصلی

 0.۵8۳ محصوریت معابر

 0.221 ویژگی کالبدی بافت و فرم
 0.64۳ بندی قطعات دانه

 0.۳۵7 تعداد طبقات

 0.122 دسترسی به فضای باز
 0.2۵2 سطح اشغال

 0.۳0۵ دسترسی به ایستگاه مترو
 0.44۳ دسترسی به فضای سبز و باز

 0.2۳0 پراکنش جمعیت
 0.۵۵4 تراکم جمعیتی

 0.446 تراکم خانوار در واحد مسکونی

 0.064 مطلوبیت عملکردی و آسایش

 0.2۵۵ فاصله از کاربری مذهبی
 0.161 فاصله از کاربری تجاری
 0.۳0۵ فاصله از کاربری آموزشی
 0.27۹ فاصله از کاربری ورزشی

 0.078 ایمنی و امنیت
 0.420 فاصله از کاربری اداری سیاسی

 0.۵80 کاربری انتظامیفاصله از 
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 Expert Choiceافزارنرمدرزیرمعیارهاوزنوبندیاولویت.5شکل

 

ی تولید پذیر آسیبنهایی  ةآمده، نقش دست ههای ب شده بر اساس وزنهای تولید پوشانی نقشه هم  در ادامه با روی

ی پذیر آسیبدر سه دسته  های مربوط به هر یک شده از ویژگی ارائهشده با توجه به کلیت تولید ةنقش ،شود. در نهایت می

 1 ةناحی ةشده در ارتباط با محدود های انجام تجزیه و تحلیل همةبا توجه به (.6 ی شد )شکلبند طبقهو زیاد  ،کم، متوسط

 زیرا ،استی سطح این ناحیه در برابر تهدیدات نظامی )حمالت هوایی( بسیار زیاد پذیر آسیب توان گفت می ،شهر تهران

ها حاکی  و تحلیل است ی متوسط رو به باال در برابر تهدیدات نظامیپذیر آسیبدرصد از سطح این ناحیه دارای  70حدود 

 گیرد. ی کم در برابر تهدیدات نظامی قرار میپذیر آسیب ةدر پهندرصد از بافت ناحیه  ۳0 فقطکه از آن است 

 


مطالعاتیدربرابرحمالتنظامیةیناحیپذیرآسیبیمیزانبندپهنه.6شکل

  پهنه دهد یم نشان آورده شده است، ۵ جدولکه در  ،تهران 11 ةمنطق یک ةناحی یپذیر آسیبمیزان حاصل از  یجنتا

که معموالً در  است را به خود اختصاص داده مطالعاتی ةناحیدرصد از مساحت کل 47در حدود  باال یپذیر آسیب یتبا قابل

 و یکید ده می یلنصف مساحت محدوده را تشک یباًباال تقر یپذیر آسیب ابلیتق با پهنهاند.  واقع شده ناحیه ةهر سه محل
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یاد زی پذیر آسیب یتقابل ةدهند نشان ینا که است عدم دسترسی مطلوب به فضاهای سبز و بازآن  یلدال ینتر از مهم

قطعات در این پهنه دارای دسترسی نامناسب به  بیشتر است. مطالعاتی در برابر حمالت نظامی در مواقع بحران ةناحی

 متر( 700و کاربری انتظامی )بیشتر از  ،متر( 400ی مترو )بیشتر از ها همتر(، ایستگا ۳00و باز )بیشتر از  فضای سبز

متر تا کاربری  ۵00دارای دسترسی بیشتر از  ،باشند و به لحاظ محصوریت در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. همچنین می

نفر  ۳00موزشی است. ناحیه دارای تراکم جمعیتی باال )بیشتر از آمتر تا کاربری مذهبی و  ۳00ورزشی و بیشتر از 

 یپذیر آسیب یتبا قابل پهنه .استدرصد  6۵و سطح اشغال بیشتر از  ،درصد( 6۵درهکتار(، تراکم باالی خانوار )بیشتر از 

قطعات این دسته دارای دسترسی  بیشتر .استرا به خود اختصاص داده ناحیه درصد از مساحت کل  21 در حدود متوسط

تعداد درصد(،  6۵-4۵و به لحاظ سطح اشغال ) است و ایستگاه مترو ،، تقاطع اصلیها یتقریبا نامناسب به انواع کاربر

قطعات این دسته از نظر  بیشترنامساعدی قرار دارند.  بندی در وضعیت نسبتاً طبقه(، محصوریت و دانه 4-2طبقات )

متر،  ۳00-1۵0رخطر بین ی پُها یکه فاصله از کاربر طوری به ؛دارندقرار نامناسبی  در وضعیت نسبتاً ها یسازگاری کاربر

و در نهایت فاصله از مراکز  ،متر ۵00-200متر، فاصله از مراکز درمانی بین  ۳00-1۵0 فاصله از پمپ بنزین بین

متر است و فاصله از  700-۳۵0. فاصله از کاربری انتظامی در بیشتر قطعات بین است متر 2800-1400نی بین نشا آتش

با  پهنه نامناسب ارزیابی شده است. هکتار( نسبتاً 1.۵-0.۵باال و مساحت اکثر قطعات ) نسبتاًها  آن کاربری سیاسی اکثر

. وضعیت کیفیت استناحیه را به خود اختصاص داده از مساحت کل  درصد ۳2 در حدودپایین  یپذیر آسیب یتقابل

ی ها صفاصله از شاخ و ی سیاسی و انتظامیها یبر، فاصله از کاراست قطعات مناسب بیشترکالبدی فرم و بافت در 

در  ها یمعابر و سازگاری کاربر ةقطعات به لحاظ دسترسی به شبک بیشترو  استمطلوبیت عملکردی و فضای باز مناسب 

 وضعیت مناسبی قرار دارند. 

دستهمربوطبههرتهراندربرابرحمالتهوایی11ةمنطقیکةیناحیپذیرآسیبمیزانمساحتودرصد.5جدول

نموداردرصدیدربرابرتهدیداتنظامیپذیرآسیب

 47 زیاد

 

 21 متوسط

 ۳2 کم

 100 مجموع



راهبردها بندیاولویت و،شناسایی تحلیلیکپارچه،

پذیری  ثر در آسیبؤم ةشد محدوده، بر اساس معیارهای شناساییپذیری  برای شناسایی راهبردهای مناسب کاهش آسیب

های فرادست  های محدوده بر اساس مشاهدات میدانی، گزارش طرح در بخش مبانی نظری، مسائل و مشکالت و پتانسیل

در قالب جدول  حاضر ةپذیری محدوده در مطالع و نتایج مربوط به ارزیابی آسیب ،های جامع و تفصیلی محدوده( )طرح

 6 و تدافعی مطابق جدول ،( تحلیل شدند و بر مبنای آن چهار دسته راهبرد تهاجمی، انطباقی، اقتضاییSWOTسوات )

 ارائه شده است.
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پذیریمحدوده(محدودهبراساسمعیارهایآسیبSWOTسوات)ة.تحلیلیکپارچ6جدول

 راهبرد
ابزارگردآوری

 اطالعات

یرونیگذاربریثأعواملت

)فرصت O دیوتهد T) 

گذاردرونی)قوتثیرأعواملت S

 (Wوضعف
 معیار

 و کاهش خطر ها یکاهش ناسازگاری کاربر
ی خطرزا با کمک مدیریت شهری ها یکاربر

(W1O1) 

طرح فرادست/ 
 ةنتایج و یافت

 مطالعه حاضر

O1مدیریت شهری به  ة: نگاه ویژ
 منطقه

W1رخطر در های پُ : وجود کاربری
 پمپ بنزین، صنایع ةمحدود

سازگاری 
 کاربری

های درمانی در  یابی مناسب کاربری مکان
 (W2T1محدوده )

 ةنتایج و یافت
 مطالعه حاضر

T1 افزایش تلفات با توجه به :
 ی ناسازگارها یوجود کاربر

W2دهی  : عدم پوشش شعاع خدمات
های درمانی در نواحی مرکزی  کاربری

 محدودهو غربی 

رسانی مانند دهی مراکز امداد تقویت و سامان
 (W3T2نی )نشا آتش

 طرح فرادست
T2 احتمال افزایش تلفات در :

زیاد  ةزمان بحران با توجه به فاصل
 رسانی مراکز خدمات

W3رسانی مانند : کمبود مراکز امداد
 رسانی آتش

های  سازی ظرفیت معابر با کاربری همگون
 (S1T3) اطراف

 ةنتایج و یافت
 مطالعه حاضر

T3امکان افزایش تلفات به دلیل : 
 ای های فرامنطقه وجود کاربری

S1محصوریت مناسب در محدوده : 

 ها دسترسی

تقویت سیستم حمل و نقل عمومی با تعریف 
 (S2T4بحران ) ةمسیرهای ویژ

 طرح فرادست
T4 امکان استفاده از مسیرهای :

 اتوبوس در زمان بحران ةویژ
S2 وجود سیستم حمل و نقل عمومی :

 مناسب در محدوده

دهی ترافیک عبوری از محدوده با وضع  سامان
 (W4T5قوانین بازدارنده )

طرح فرادست/ 
میدانی ةمشاهد  

T5 احتمال کاهش سرعت :
رسانی در زمان بحران با  خدمات

های جاذب  توجه به کاربری
 محدودهخودروهای سنگین در 

W4 گستردگی میزان ترافیک عبوری :
های اصلی با توجه به   از خیابان

 های جاذب کاربری

موجود با  ةهای فرسود توسعه و نوسازی بافت
های  های مسکونی بخش کید بر کاربریأت

 (S3O2شمالی و غربی بافت )

طرح فرادست/ 
میدانی ةمشاهد  

O2  امکان توسعه و نوسازی :
 ةفرسوده در محدودهای  بافت

 شمالی و غربی

S3 همگونی نسبی بافت کالبدی :
 های ساختمانی محدوده از نظر شاخص

ویژگی 
کالبدی 

 بافت و فرم
ی مطلوب ساختمانی با ها یتقویت ویژگ

های  طراحی ضوابط مناسب در طرح
 (W5O3دهی ) سامان

طرح فرادست/ 
میدانی/  ةمشاهد

 ةنتایج و یافت
حاضر ةمطالع  

O3کیفیت ابنیه  ی: امکان ارتقا
های مسکونی با وضع  کاربری

 ةنام آور و توجه به آیین قوانین الزام
2800 

W5 :ی باال ناشی از پذیر آسیب
بندی،  ی بافت مانند دانهها یویژگ

سطح اشغال در بخش شمالی و شمال 
 غربی

توجه به ایجاد فضاهای امن در محدوده 
(S4O4) 

میدانی ةمشاهد  
O4رسانی و  : امکان خدمات

امدادرسانی از سایر نقاط شهر با 
 ی متروها هتوجه به ایستگا

S4های مترو و  : وجود ایستگاه
 ی متروها هفضاهای امن در ایستگا

 فضای باز
یابی فضاهای سبز و باز در  دهی و مکان سامان

محدوده برای تعریف مراکز پشتیبان در زمان 
 (W6O5بحران )

میدانی ةمشاهد  
O5فضاهای امن  ة: امکان توسع
های پشتیبان  کید بر کاربریأبا ت

 در زمان بحران

W6 دسترسی نامناسب به فضای سبز :
 و باز

تعریف مراکز مدیریت بحران در فضاهای باز 
(S5O6) 

میدانی ةمشاهد  
O6 امکان ایجاد مراکز :

 چندعملکردی در محدوده
S5 های جمعی در  کاربری: وجود

 پارک دانشجو ةمنطق

ای در  منطقههای فرا محدودسازی کاربری
 (S7T6جهت کاهش جذب جمعیت )

طرح فرادست/ 
 ةنتایج و یافت

حاضر ةمطالع  

T6 گرایش به استقرار :
ای در  های فرامنطقه کاربری

 محدوده

S7 مطلوبیت میزان شاخص خانوار در :
پراکنش  واحد

 جمعیت
 (S8T7جذب جمعیت در منطقه )مدیریت 

طرح فرادست/ 
حاضر ةنتایج مطالع  

T7افزایی اثرات ناشی  : امکان هم
 از تهدیدهای طبیعی و هوایی

S8تراکم جمعیتی مناسب در محدوده : 

رسانی به ساکنان  های خدمات تقویت کاربری
 (S9O7در زمان بحران )

طرح فرادست/ 
میدانی ةمشاهد  

O7 بینی مراکز  : امکان پیش
 رسانیامداد

S9ها محدوده : وجود تنوع در کاربری 
مطلوبیت 
عملکردی 
 و آسایش

های چندعملکردی در محدوده  کاربری ةتوسع
های فرهنگی و مذهبی  دهی کاربری با سامان

(W7O8) 

 ةنتایج و یافت
حاضر ةمطالع  

O8های  : امکان تعریف کاربری
عملکردی در برخی نقاط بافت چند

 فرهنگی مانند فضاهای سبز و

W7 دسترسی نامناسب به برخی از :
ثیرگذار در اسکان موقت أهای ت کاربری

 مانند مذهبی

های خاص در  کاهش امکان شناسایی کاربری
 (W8O9محدوده )

میدانی ةمشاهد  

O9 امکان کاهش شناسایی :
ی حساس با استفاده از ها یکاربر

 برخی اصول پدافند غیرعامل

W8ةبرگرفتن بخش از هست: در 
مرکزی شامل عملکردهای مهم 

 سیاسی در سطح شهر و کشور

ایمنی و 
 امنیت
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مطالعاتی بر  ةی در برابر تهدیدات نظامی در ناحیپذیر آسیبنامه، راهبردهای کاهش  در ادامه با استفاده از پرسش

 7 و با استفاده از آزمون فریدمن مطابق جدول SPSSافزار  کارشناس و متخصص در نرم 1۵ آرایبندی  اساس جمع

 راهکارهایی برای آن پیشنهاد شده است. 8 و در جدول بندی  اولویت

(SWOT)سواتةبندیراهبردهایتحلیلیکپارچ.اولویت7جدول
آزمونفریدمنوزنراهبردرتبهوزنراهبردرتبه

1 W7O8 0.0۹6 ۹ S5O6 0.068 

 

Test Statisticsa 

N 20 

Chi-Square 95.221 

df 15 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

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 0.042 

6 W5O3 0.07۳ 14 S8T7 0.040 

7 W8O9 0.072 1۵ S9O7 0.0۳8 

8 W1O1 0.06۹ 16 S1T3 0.0۳۵ 
 

یمحدودهدربرابرتهدیداتنظامیپذیرآسیببندیراهبردهاوراهکارهایکاهش.اولویت8جدول
راهکارهایپیشنهادیراهبردها

های چندعملکردی در محدوده با  کاربری ةتوسع
 (W7O8های فرهنگی و مذهبی ) دهی کاربری سامان

ی سبز و باز، تجهیز ها هدهی در زمان بحران، ایجاد مراکز مدیریت بحران در پهن های محدوده برای خدمات پارکینگتجهیز 
 ی موقتها هدهی و پناهگا عنوان مراکز خدمات همراکز فرهنگی ب

یابی فضاهای سبز و باز در محدوده  دهی و مکان سامان
 (W6O5ران )برای تعریف مراکز پشتیبان در زمان بح

یابی فضاهای سبز و باز در  ی آموزشی، مذهبی و فرهنگی، توسعه و مکانها یتوسعه و تجهیز فضاهای پشتیبان در قالب کاربر
 محدوده

 (S4O4توجه به ایجاد فضاهای امن در محدوده )
ی مترو موجود در ها هی هوایی، تجهیز ایستگاها هحملی موقت اسکان پس از ها هیابی برای ساخت ایستگا ی و مکانریز برنامه

ی کوچک برای واحدهای مسکونی و ها هگاور برای ساخت پناهآ وضع قوانین الزام ،گیری در زمان حمله محدوده برای پناه
 گیری و امدادرسانی با نقش پشتیبان در زمان بحران مانند مساجد و مدارس برای پناه ها یهای محدوده، تجهیز کاربر آپارتمان

کید بر أموجود با ت ةهای فرسود توسعه و نوسازی بافت
های شمالی و غربی بافت  های مسکونی بخش کاربری

(S3O2) 

برابر انفجار، کنترل تعداد طبقات و جلوگیری از های مسکونی در بافت، استفاده از مصالح مقاوم در  نوسازی کاربری افزایش وام
سازی ساکنان از وضعیت  ی محلی برای آگاهها ههای بلندمرتبه با وضع قوانین و ضوابط الزم، تشکیل کارگرو ساخت ساختمان

 نامناسب بافت

ای در جهت کاهش  منطقههای فرا محدودسازی کاربری
 (S7T6جذب جمعیت )

 ی مهم موجود در منطقهها یهای دیگر شهر برای کاربر های موازی در بخش کاربری یابی و احداث مکان

ی مطلوب ساختمانی با طراحی ضوابط ها یتقویت ویژگ
 (W5O3های ساماندهی ) مناسب در طرح

 های فرادست مقیاس در محدوده در طرح بندی بزرگ کید بر دانهأدرصد، ت 60کاهش سطح اشغال محدوده به کمتر از 

های خاص در محدوده  کاهش امکان شناسایی کاربری
(W8O9) 

 های ویژه طرح ةبیت رهبری با تهی ةی با کاربری خاص و محدودیها و فریب برای ساختمان ،های استتار، اختفا استفاده از طرح

ی ها یکاربر و کاهش خطر ها یکاهش ناسازگاری کاربر
 (W1O1مدیریت شهری )خطرزا با کمک 

ر های پُ  سبز در اطراف کاربریبافر  رخطر، تعریفرخطر مانند پمپ بنزین یا صنایع پُی پُها یهای الزم برای کاربر حریم ةتهی

 ی خطرزا از منطقهها یهای الزم برای خروج کاربرطرح ةخطر، تهی

 (S5O6توجه به اصول مدیریت بحران در ناحیه )
های مدیریت شهری در منطقه و نواحی منطقه،  کید بر هماهنگی بین سازمانأایجاد مراکز پشتیبان در فضاهای سبز محدوده، ت

 بخشی به ساکنان در خصوص مدیریت بحران آگاهی

نی نشا آتشرسانی مانند دهی مراکز امداد تقویت و سامان
(W3T2) 

های فرادست، تعریف شیرهای  نی جدید با توجه به طرحنشا آتشیابی مراکز  مقیاس ناحیه، مکانرسانی با یابی مراکز امداد مکان
 اطفای حریق در محدوده

های درمانی در محدوده  یابی مناسب کاربری مکان
(W2T1) 

 تقویت مراکز درمانی موجود، پیشنهاد ایجاد مراکز درمانی موقت در فضاهای سبز برای مواقع بحران

تقویت سیستم حمل و نقل عمومی با تعریف مسیرهای 
 (S2T4بحران ) ةویژ

دهی حمل و نقل عمومی، تعریف خطوط ارتباطی به مراکز درمانی مهم در محدوده و  ، بهبود سرویسی متروها هایستگا ةتوسع
 سایر نقاط شهر

دهی ترافیک عبوری از محدوده با وضع قوانین  سامان
 (W4T5بازدارنده )

ی حمل و نقل عمومی و همگانی، تعریف فضاهای پیاده و ها ههای محدودیت ترافیک در ناحیه، تقویت سامان تعریف طرح
 دوچرخه در محدوده

 (S8T7مدیریت جذب جمعیت در منطقه )
معیت های تشویقی برای خروج بخشی از ج ، تصویب سیاستهای باالدستی های عدم جذب جمعیت در طرح تصویب سیاست

 مطالعات الزم دادن با انجام

رسانی به ساکنان در زمان  های خدمات تقویت کاربری
 (S9O7بحران )

های امدادی  یابی مناسب کاربری یابی کاربری درمانی جدید، توجه به مکان های درمانی و مکان مطلوب کاربری ةتوجه به سران
 نینشا آتشمانند 

های اطراف  با کاربری سازی ظرفیت معابر همگون
(S1T3) 

یابی مراکز محلی فرود بالگردهای امداد و نجات، تعریف تراکم  کنترل ترافیک عبوری از محدوده، مکان برایی ریز برنامه
 های جاذب جمعیت در خارج محدوده و تعریف کاربری ،یابی ، مکانمتناسب با عرض معابر در محدوده، شناسایی
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گیرینتیجه
 عنوان بهن از خطر احتمالی در برابر تهدیدات و حمالت نظامی در شهرها و نواحی شهری امین ایمنی و آسودگی ساکنأت

 عرصة ثقل مرکز عنوان به ،تهران شهرسازی است. این امر در شهر ةبستر زیست و سکونت انسان از مباحث اساسی حوز

 سطح عملکردهای کل در ایجاد بحران قابلیت از،پذیری آسیب صورت در ،کشور اقتصادی و سیاسیسیستم  گیری تصمیم

در چارچوب پدافند  امنیتی پیشرو و نظامی تهدیدهای برابر در آن پذیری آسیب کاهش ،رو این است. از برخوردار ملی

 یک ةناحیپذیری با هدف شناسایی و ارزیابی سطح آسیب ،حاضر ةمطالعنگارندگان در رسد.  می نظر به غیرعامل ضروری

گیری از پیشینه و مبانی نظری  با بهره کردندغیرعامل، سعی  تهران در برابر حمالت هوایی با رویکرد پدافند 11 ةمنطق

، به سنجش GISافزار  در نرمها  آن تحلیلدهد و نیز تجزیه و  می را در اختیار قرارپذیری ی آسیبها صکه شاخ ،موضوع

 های استراتژیک شهر یکی از بخش عنوان بهمطالعاتی  ةبندی راهبردهای کاهش آن در ناحی و اولویتپذیری میزان آسیب

 :کننداز آن استخراج هایی  و درسزند پرداب ـ ی مهم سیاسی و اداری کشور را در خود داردها یکه کاربر ـ تهران

نواحی شهری در پذیری مدل مطلوب ارزیابی آسیب ةشده و نیز ارائ ی شهری استخراجریز برنامهی ها هنمودن آموزروزآمد

. نتایج شود  می نوآوری این پژوهش محسوب شهری حال و آینده ةی توسعها هحمالت هوایی برای استفاده در برنام

 جمعیت معیارهای پراکنش در برابر تهدیدات نظامیپذیری از بین معیارهای کاهش آسیب دهد می پژوهش حاضر نشان

بیشترین وزن را به ( 0.147 :وزن) ها یکاربر سازگاری و ،(0.221 :وزن) فرم و بافت کالبدی یها یویژگ ،(0.2۳0 :وزن)

 توان گفت می ،مطالعاتی ةناحیبا شده در ارتباط  های انجام اند. با توجه به تمامی تجزیه و تحلیل خود اختصاص داده

درصد از سطح این  70حدود  زیرا، استسطح این ناحیه در برابر تهدیدات نظامی )حمالت هوایی( بسیار زیاد پذیری آسیب

 ۳0 که فقطها حاکی از آن است  و تحلیل استی متوسط رو به باال در برابر تهدیدات نظامی پذیر آسیبناحیه دارای 

ی ها تگیرد. با بررسی نقاط قوت و فرص ی کم در برابر تهدیدات نظامی قرار میپذیر آسیب ةدرصد از بافت ناحیه در پهن

 ةمربوط به دسترسی به شبک ر ارتقای ایمنیدثر ؤفاکتورهای م بیشترد که شتهران مشخص  11 ةمنطقیک  ةایمنی ناحی

شهری، پراکندگی و سطح  سازو از نظر مدیریت بناها و ساخت اما .ی آموزشی و تجاری استها تمعابر و دسترسی به فعالی

.. دارای نقاط . و ،و درمانی، ایمنی و امنیت اشغال، توزیع فضایی جمعیت، دسترسی به فضای باز، دسترسی به مراکز امن

بسیاری از  ،. به عبارت دیگرکندناحیه و شهر تهران را با خطر مواجه  ةتواند آیند ضعف و تهدیدهایی است که می

کارگیری ضوابط مناسب نبوده است.  و به ،، خدماتها تی شهری در روند توزیع فعالیها یگیر و تصمیم ها یساز تصمیم

تهران در  11منطقة یک  ةی بافت شهری ناحیپذیر آسیبمطابق با تحلیل مسائل موجود در محدوده، راهبردهای کاهش 

دهی  های چندعملکردی در محدوده با سامان کاربری ةاساس نتایج آزمون فریدمن، توسع برابر حمالت هوایی بر

یابی فضاهای سبز و باز در محدوده برای تعریف مراکز  دهی و مکان (، سامانW7O8های فرهنگی و مذهبی ) کاربری

 ترین راهبردها شناسایی شدند. مهم ( S4O4و توجه به ایجاد فضاهای امن در محدوده ) ،(W6O5پشتیبان در زمان بحران )

ایمنی و آمادگی شهرها در برابر  یارتقا به توجه لزوم شده انجام های پژوهش های یافته با حاضر پژوهش های یافته ةمقایس

 ،نتایج ةمقایسبر اساس . است هشد بررسی کمتر داخلی تحقیقاتدر  که امری ؛کند می نشانخاطر را تهدیدات نظامی

 بروز مسائل ترین مهم از یکی در سطح نواحی و محالت شهری همواره پراکنش جمعیت که دکر بیان گونه این توان می

 به نیز ویژه تهران هایران ب شهرهای به مربوط مطالعات در که امری ؛است ایران شهرهای در در زمان بحرانپذیری آسیب

پذیری کاهش آسیب برایکید بر راهبردهای آن أغیرعامل و ت استفاده از رویکرد پدافند ،این بر عالوه. است رسیده اثبات

از  پیش ،. به عبارتیاستهای این حوزه  ی اصلی تحقیق حاضر در مقایسه با دیگر پژوهشها ینواحی شهری از ویژگ

 از تری گسترده طیفآن از طریق پذیری ی آسیبها هراهبردها، پهن ةناحیه و ارائپذیری شناسایی مسائل و مشکالت آسیب
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پدافند غیرعامل شناسایی و مدنظر قرار گرفت. در ارتباط با کاربرد تحقیق حاضر در شهرسازی و به  یها صشاخ و معیار

پایتخت  عنوان به ،تهران ویژه به ،کشور شهرهای بیشتر امروزه که آنجا از توان گفت می ،ی شهریریز برنامهطور کلی در 

تواند ایمنی و کیفیت  که میـپذیری آسیب هستند، رو روبه تهدیدات نظامی ةپدید با ،و اقتصادی کشور ،سیاسی، اداری

 امنیت شدن رنگ کم ساز زمینه تواند می نارسایی این. ناپذیر است امری اجتناب ـ ن را تحت تأثیر قرار دهدازندگی ساکن

در نهایت افزایش  و بالقوه در ناحیه ةاقتصادی با توجه به مخاطر رشد آهنگ شدنکند خطرپذیری، افزایش شهروندان،

آورد تا با توجه به  می این امکان را فراهم حاضر ةشده در مطالع ی ارائهپذیر آسیبی بند پهنهتلفات در زمان بحران شود. 

گفته  ها تمطالعاتی اقدامات الزم مطابق آنچه در بخش راهبرد و سیاس ةهای ناحی در هریک از بخشپذیری شدت آسیب

تواند کمکی  رسد می نظر می حاضر به ةتوجه به نتایج مطالع بنابراین، .صورت گیردها آن پذیری در جهت کاهش آسیب شد

  محسوب شود.برای مدیریت شهری در جهت مقابله با تهدیدات نظامی در مواقع بحران 
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