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چکیده

. آسیبپذیری شهری نیز دربرگیرندهی تمامی عوامل موجود در یک شهر میشود،با توجه به ارتباط متقابل و وابستگی عناصر و اجزای شهری به یکدیگر
 وقوع آنها کارکرد هر یک از سامانههای شهری را میتواند.سامانههای شهری در معرض آسیبپذیری مخاطرات محیطی از جمله طبیعی و انسانساخت هستند
 بنابراین پدیدهی آسیبپذیری شهری کل نظام. بروز اختالل در هر یک از سامانهها ادامهی کارکرد سایر سامانهها را با مشکل مواجه میسازد.مختل یا متوقف کند
 با توجه به شدت آسیبپذیری، حال با تهیهی مؤلفههای آسیبپذیر شهر این امکان فراهم میشود تا.را در بر میگیرد و از این رو خطر بروز بحران را افزایش میدهد
 بر پایهی نتایج، نخست،)Q(  با بهرهگیری از روششناسی کیو، در این پژوهش. اقدامات الزم برای کاهش آسیبپذیری آنها صورت گیرد،در هر یک از مناطق
 شناخت جامعی از عناصر و عوامل تأثیرگذار در آسیبپذیری شهرها در،پژوهشهای ارزیابی آسیبپذیری شهرها در ایران و تجزیه و تحلیل فضای گفتمانی موجود
 دیدگاههای مختلف در این زمینه شناسایی و دستهبندی شد تا از این رو گامی، با بهرهگیری از مشارکت متخصصان،برابر مخاطرات محیطی به دست آمد؛ سپس
 یافتههای پژوهش بر پایهی تحلیل عاملی کیو بیانگر سه دیدگاه در زمینهی آسیبپذیری شهری در ایران.فراتر از مجموعه تحلیلهای ارائه شده پیش رو بگذارد
 دیدگاه نخست نگرش متخصصان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران است که بیشتر تأ کید بر کاربریهای خطرزای شهری و زیرساختهای شهری دارد؛.است
 جغرافیا و برنامهریزی-مخاطرات محیطی است که بیشتر بر عوامل طبیعی تأ کید دارد؛ و دیدگاه سوم نگرش شهرسازی-دیدگاه دوم نگرش متخصصان جغرافیا
 مؤلفههای تأثیرگذار در آسیبپذیری شهرها، با تجمیع دیدگاههای مختلف، در انتها نیز. بافت و تراکم شهر تأ کید دارد،شهری است که بیشتر بر مؤلفههای سازهای
.شناسایی و تعیین شد

. مخاطرات محیطی، آسیبپذیری،)Q(  روششناسی کیو، پدافند غیرعامل، مخاطره:واژههای کلیدی
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Perspectives of the city’s vulnerability to
environmental hazards and its effective
components by using the Q-Method

Saeed Amini Varaki*1 , Mahdi Modiri2 , Fathollah Shamsayi Zafarghandi3 , Ali Ghanbari nasab4

Abstract

Due to the interaction and interdependence between urban elements, urban vulnerability also includes all the regarded factors
in a city. In other words, environmental hazards affect all parts of a city. Urban systems are under vulnerability to the environmental hazards such as natural and human construction.The occurrence of them can disrupt or stop any of functioning urban systems.
Disordering in each of the systems make deficulties in the continuse operation of other systems.Thus the phenomenon of urban
vulnerability make a serious impact on the whole system and hence increases the risk of crisis. By preparing urban vulnerable components and the intensity of the vulnerability in each area, the countermeasures could be implied for the targeted city. In this study,
Q methodology were used for this evaluaton. It provides urban’s vulnerability assessment and analysis the discursive space existing.
Then a comprehensive understanding of the elements and factors influencing urban’s vulnerability for environmental hazards were
obtained. In addition, different perspectives in this field were identified and classified contributed from panel of experts. The findings suggest three approaches in the field of urban vulnerability. The first approach is based on the perception of passive defense
and crisis management experts that gives more emphasis on the urban risky and hazardous land-uses and urban infrastructure. The
second approach is based on the attitude of geography-environmental hazards experts that focuses on natural factors. Finally, the
third approach is based on the attitude of urbanism, geography and urban planning experts that gives more emphasis on structural
component, texture and urban density. All in all, by the integration of different perspectives, factors influencing the vulnerability of
the cities were identified and determined consequently.
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تمدن کنونی بیش از پیش شهری شده و رشد شهری پیامدهای
ناگواری را بر پیکرهی شهرها وارد آورده است .ابعاد سکونتگاههای
شــهــری روز بــه روز پیچیدهتر و بــه تبع آن نــاپــایــداری امنیتی در
بومشهرها نمایانتر شده است .بر این منوال جامعهی شهری ،به
ویژه در اشکال امروزی و مدرن آن ،به طور دائم و گسترده در معرض
انواع مختلفی از مخاطرات قرار گرفته است .تبعات این ناپایداری
امنیتی در شهرهای امــروزی سبب پیدایش ایدهی شهر بهمنزلهی
مولد مخاطرات1و شهر مخاطرهآمیز 2در دنیای توسعهیافتهی صنعتی
شده است .بر این اساس مخاطره 3را میتوان هر وضعیت ناخوشایند
واقعی یا بالقوه دانست که موجب صدمه ،بیماری یا مرگ افــراد،
آسیب یا تخریب و یا از دست دادن تجهیزات و داراییها میگردد.
یکی از جنبههای مهم و قابل توجه در برنامهریزی توسعه،
تأ کید و توجه به آسیبپذیری کشور و از همه مهمتر آسیبپذیری
شهرها در مقابل تهدیدات ناشی از جنگ و بالیای طبیعی است؛ زیرا
شهرها ،با توجه به حجم باالی سرمایهگذاری و مکانگزینی بسیاری
از تأسیسات و ابزارهای اقتصادی و اجتماعی ،توجه و امعان نظر
بیشتری را میطلبند؛ چرا که بروز این حوادث تلفات جانی و مالی
زیادی به دنبال خواهد داشت.
مخاطرهیشهریعبارتاستاز واقعهیاعملیاز طبیعت،فناوری
یا انسان با چنان شدتی که شیرازهی زندگی روزمرهی شهری ناگهان
گسیخته شود و مردم دچار رنج و درماندگی شوند .در نتیجه به غذا،
پوشاک ،سرپناه ،مراقبتهای بهداشتی ،پزشکی و پرستاری نیازمند و
به محافظت در مقابل عوامل و شرایط نامساعد محیط محتاج گردند
[ .]1بک معتقد است که مخاطره در جامعهی مخاطرهآمیز را میتوان
بهمنزلهی شیوهی منظم سر و کار داشتن با خطرها 4و شرایط ناایمنی
معنا کرد که جریان نوسازی مولد آنها است [ .]2گیدز با ذکر تنوع و
گوناگونی مخاطرات جوامع ،آنها را به مخاطرات خارجی 5و مخاطرات
ساختهشده 6تقسیم میکند .وی معتقد است که بخش قابل توجهی از
مخاطرات ریشهی محیطی دارند ،ولی مخاطرات مدرن جوامع شهری
محصول فعالیت بشریاند [.]3
الکساندر مهمترین مشخصههای یــک مخاطرهی شهری
را در قطع روند طبیعی زندگی به صورت بسیار سخت و ناگهانی،
آثار ناگوار انسانی شامل مرگو میر ،آسیبدیدگی جسمی و روانی و
بیماری و لطمههای جدی به ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و
زیربنایی میداند [.]4
مهمترین ویژگیهای ذاتی یک مخاطرهی شهری را میتوان
چنین برشمرد [:]5
ً
1. 1مخاطره عموما غیر قابل پیشبینی است.
2. 2مخاطره آثار مخربی دارد و مردمی که تا قبل از مخاطره
نیازمند کمک نبودند به محض وقوع مخاطره نیازمند
میشوند.
3. 3مخاطرات ماهیت و آثار طوالنی و فرسایشی دارند.
4. 4محدودیت و فشردگی زمان ،غافلگیری ،استرس و
مخدوش شدن اطالعات.

طی دهههای اخیر نظریهپردازان مختلف دستهبندیهای
متفاوتی از مــخــاطــرات شـهــری ارائ ــه دادهانـ ــد و هــر ک ــدام از یک
بعد خــاص به مقولهی مخاطرات شهری نگریستهاند .به علت
پیچیدگیهای محیط شـهــری پــرداخـتــن بــه تمامی مؤلفههای
آسیبپذیر شهری امری دشوار است .پیچیدگیهای انسان و در هم
تنیدگی روابط انسانی و اجتماعی در کنار تعامل انسان با محیط،
شامل سازمانها ،تأسیسات ،فناوریها ،سازهها و سختافزارهای
ضروری زیست اجتماعی بشر (که چنین تنوع و گسترهای از مسائل،
یشــود) ،از دالی ــل عمدهی
مــوجــب تـعــدد و تـنــوع تهدیدها نیز م ـ 
پیچیدگی مطالعهی آسیبپذیری شهرها است .قالب مخاطرات
شهری به خودی خود نتایج نامطلوبی در پی ندارند؛ آنچه از آن
یک فاجعه میسازد ،پیشگیری نکردن از تأثیرات و آمادگی نداشتن
برای مقابله با عواقب آن است .از این رو شناسایی عوامل تأثیرگذار
بر افزایش آسیب ناشی از این پدیدهها در شهرها از اهمیت باالیی
بــرخــوردار اســت .در همین راستا هــدف از ایــن پژوهش شناسایی
شاخصهای تأثیرگذار در آسیبپذیری بافت شهری است .بنابراین
نخست با استفاده از مطالعات کتابخانهای  -اسنادی ،بر پایهی
نتایج پژوهشهای ارزیابی آسیبپذیری شهرها در ایران و جهان،
شناخت جامعی از عناصر و عوامل تأثیرگذار در آسیبپذیری شهرها
در بــرابــر مخاطرات محیطی بــه دســت آمــد .در ادام ــه معیارهای
کلی تأثیرگذار در آسیبپذیری شهرها در قالب فضای گفتمان
آسیبپذیری شهرها به روش کیو تهیه شــد؛ سپس ،با توجه به
دیــدگــاههــای متفاوت در زمینهی آسیبپذیری شهرها در برابر
مخاطرات محیطی و نیاز به تلفیق نظرهای خبرگان در این زمینه،
از روش کیو برای استخراج دیدگاهها و تلفیق آنها استفاده شد.

پیشینهی تحقیق
در زمینهی آسیبپذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی
تحقیقات زیادی در داخل و خارج کشور انجام شده است ،اما در
هیچکدام از این تحقیقات دیدگاه توأم پدافند غیرعامل و شهرسازی
ً
دیده نشده است؛ یعنی یا صرفا به بحث مخاطرات طبیعی پرداخته
شــده اســت یا مخاطرات انسانساخت و تلفیق ایــن دیدگاهها و
استخراج مؤلفههای تأثیرگذار در آسیبپذیری شهرها صــورت
نپذیرفته است .برخی از مهمترین تحقیقات در این زمینه چنین
است:
محمدی ده چشمه ( )1390در رسالهی دکتری خود با عنوان
مدلسازی مؤلفههای ریسکپذیر مؤثر در ایمنسازی شهر کرج []6
به ارزیابی مؤلفههای ایمنساز اجتماعی ،کالبدی و محیطی شهر
کرج پرداخته اســت .مدیری ( )1389در رسالهی دکتری خود با
عنوان الزامات مکانیابی تأسیسات شهری (با تأ کید بر تأسیسات
آب شهری) و ارائهی الگوی بهینه از دیدگاه پدافند غیرعامل []7
به الزامات شهرسازانهی پدافند غیرعامل با تأ کید بر راهکارها،
شاخصها و معیارهای مکانیابی تأسیسات شهری با حداقل
امکانات و حداکثر پایداری پرداخته است .عباسی زرگله ()1393
در پایاننامهی کارشناسی ارشد خود با عنوان مالحظات پدافند
غیرعامل در طرح جامع شهر کرج [ ]8تهیهی مالحظات پدافند

تعریف مفاهیم

مخاطرات محیطی

7

برتون و کیت [ ]17مخاطرات طبیعی را مخاطراتی تعریف
کــردهانــد کــه نیروهای خــارج از جامعه آن را ایــجــاد میکنند .در
ده ـههــای اخیر در ایــن دیــدگــاه تجدید نظر شــده اســت .ایــن به
خاطر مشکل ترسیم تمایزی مشخص در بین مخاطرات طبیعی
و مخاطرات انسانساخت یا فناورانه است .به طور مثال در حال
حاضر سیل ،به خاطر نوسانات طبیعی ،با فراوانی کمتری در اقلیم

•وقایعی در کل با آغازی سریع و با زمان کوتاهی برای هشدار؛
•ایجادکنندهی زیانهای با فاصلهی زمانی کوتاه برای
هشدار؛
ً
•تهدیدکنندهی مردم معموال در موقعیتهای مشخص؛
•با شدت و مقیاسی که یک واکنش اضطراری را توجیه
میکند و منجر به بحران میگردد.
بنابراین مخاطرات محیطی میتوانند بدین شکل تعریف
شوند [:]19
«وقایع شدید جغرافیایی و حوادث مهم فناورانه که تهدیدی
غیرمنتظره را برای زندگی انسان ایجاد میکنند و میتوانند خسارات
قابل توجهی را به کاالها و محیط وارد کنند».

مخاطرات محیطی با رویکرد پدافند غیرعامل

ا گــر پدافند غیرعامل را علم بهکارگیری عوامل محیطی در
خدمت دفاع در نظر بگیریم ،مخاطرات محیطی با رویکرد پدافند
غیرعامل را میتوان عوامل و اقداماتی که موجب آسیبرسانی
به محیط و زیرساختهای شهری ،آشفتگی اجتماعات انسانی
و در نتیجه کاهش تــوان دفاعی شهرها در هنگام وقــوع بحران
میشود در نظر گرفت .آسیبپذیری اجتماعات انسانی ،محیط و
زیرساختهای شهری در برابر مخاطرات محیطی ابعاد مختلفی
را شامل میشود .صدمات ناشی از این مخاطرات شامل ترکیبی
از ویرانههای کالبدی و اختالل در عملکرد عناصر مختلف فضا
است .انهدام سازهها و ساختمانها ،شبکهی راهها و دسترسیها،
تأسیسات اساسی ،مخازن آب ،نیروگاهها ،خطوط ارتباط تلفن،
برق ،آب و گاز از جمله این خسارات هستند .یکی از اصول پدافند
غیرعامل ل ــزوم دقــت در جانمایی عناصر محیط و اسـتــفــادهی
هوشمندانه از امکانات طراحی برای کاهش صدمات ناشی از این
رخداد و مخاطرات است .بنابراین لزوم توجه به پدافند غیرعامل
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غیرعامل برای بخشهای کالبدی طرح جامع از جمله پهنهبندی
کاربری اراضــی ،سازمان فضایی شهر ،شبکهی راههــا ،تأسیسات
زیربنایی شهر و  ...را تضمینکنندهی پــایــداری شهر مـیدانــد.
پیشگاهیفرد و همکارانش ( )1391در پژوهشی با نام مدلسازی
مناطق خطرپذیر با استفاده از مدل  AHPدر محیط  GISجهت
مدیریت بحران شهری (مطالعهی موردی :منطقهی  8شهرداری
تبریز) [ ]9مؤلفههایی چون فاصله از گسل ،کیفیت ابنیه ،ترا کم
جمعیت ،مرا کز درمانی و اماکن نظامی را مهمترین مؤلفههای
تأثیرگذار در آسیبپذیری نواحی شهر انتخاب کردند و بر اساس آن
پهنهی آسیبپذیری شهر تبریز را استخراج کردند.
همچنین از دیگر تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع
مقاله میتوان به پژوهشهای قدیری ( )1387با عنوان رابطهی
ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیبپذیری در برابر زلزله ،مورد:
محالت کالنشهر تهران []10؛ شعبانزاده نمینی ( )1392با عنوان
تحلیل شاخصهای آسیبپذیری بافتهای شهری در برابر بالیای
طبیعی (زلزله) با استفاده از مدل (( ،)ANPمنطقهی مورد مطالعه:
منطقهی  2شهرداری تهران) []11؛ شکوه صارمی ( )1392با عنوان
کاهش آسیبپذیری بافت شهری در برابر زلزله بر اساس معیارهای
برنامهریزی کاربری زمین (مطالعهی موردی :ارزیابی بافت شهری
در توسعه شهری جدید مشهد-منطقهی سه ش ـهــرداری) []12؛
خلیلیزاده ( )1391با عنوان بررسی و تحلیل اصــول و مالحظات
پدافند غیرعامل در شهر نیشابور بــا تأ کید بــر حمالت نظامی و
تروریستی [ ]13اشاره کرد.
همچنین از تحقیقات انجام شده در خارج از کشور میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
فرناندز ( )2009در رسالهی دکتری خــود با عنوان اطالعات
جغرافیایی بــرای اندازهگیری میزان آسیبپذیری در برابر زلزله:
نمونهی مناسب برای رویکرد مورد استفاده [ ]14به پهنهبندی
آسیبپذیری اجتماعی و کالبدی در شهر مدلین واقع در کشور کلمبیا
پرداخته است .چن نن هانگ و همکاران ( )2014در مقالهای با
عنوان روشی برای بررسی وابستگی و اهمیت زیرساختهای حیاتی
[ ]15به بررسی آسیبپذیری و وابستگی متقابل زیرساختهای
حیاتی شهر پرداختهاند.
کیان گانگوی و همکاران ( )2009در مقالهای با عنوان سیستم
آسیبپذیری تأسیسات شهری در واکنش اضطراری [ ]16مفهومی
از تأسیسات شهری بــرای نگرش سیستمی به خدمات عمدهی
شهری و زیرساختهای حیاتی ارائه میدهند.

ایجاد میشود و بیشتر مرتبط با فعالیتهای انسان نظیر زهکشی،
کــانــالســازی و جنگلزدایی اســت .از زمــانــی کــه انــســان از طریق
ابزارهایی نظیر سامانههای هشدار اولیه ،اقدامات حفاظتی و بیمه،
بیشتر قادر به تأثیرگذاری بر وسعت زیانهای ناشی از وقایع شدید
شده است ،مرز بین مخاطرات طبیعی و انسانساخت مخدوش
شــده اســت .به عــاوه ،آثــار یک بحران فناورانه (نظیر حادثهی
هستهای) نیز از نیروهای طبیعی نظیر سرعت و جهت باد تأثیر
میپذیرد .بنابراین همهی مخاطرات هم دارای جنبههای انسانی
و هم طبیعی هستند [.]18
به سبب تنوع زیــاد علل و تأثیرات ،تـعــدادی از نویسندگان
مخاطرات محیطی را از سایر تهدیدها متمایز کــردهانــد .اسمیت
[ ]19دایرهی مخاطرات محیطی را به وقایعی محدود میکند که
ً
مستقیما زنــدگــی انــســان را بـهواسـطـهی صــدمــات حــاد فیزیکی و
شیمیایی تهدید میکند .وقایعی اینچنین:
•دارای سرچشمهی مشخص و تولیدکنندهی اثرهای
نمایان؛

بهمنزلهی اب ــزاری بــرای کاهش مخاطرات محیطی اهمیتی دو
چندان مییابد.

آسیبپذیری شهری
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آسیبپذیری شهری میزان خسارتی است که در صورت بروز
سانحه به اجزا و عناصر یک شهر بر حسب چگونگی کیفیت آنها
وارد میشود .آسیبپذیری شهر پدیدهای است گسترده که تمامی
عوامل موجود در یک شهر را در بر میگیرد و به علت وابستگی
عناصر به یکدیگر آسیبپذیری شهر نیز به سرعت گسترش مییابد
[ .]20آسیبپذیری شهری به میزانی از تفاوتهای ظرفیتی جوامع
شهری برای مقابله با اثرهای مخاطرات طبیعی بر اساس موقعیت
آنها در جهان مادی (ساختار فضایی شهر) و ویژگیهای اجتماعی
آن جوامع (ساختار اجتماعی شهر) اطالق میشود [.]21
بــه عــبــارت دیــگــر ،آسیبپذیری یــک تابع ریــاضــی اســت و به
مقدار خسارت پیشبینیشده برای هر عنصر در معرض خطرهای
9
مصیبتبار ،با شدت معین ،گفته میشود .تحلیل آسیبپذیری
فرایند ب ــرآورد آســیـبپــذیــری عناصر معینی اســت کــه در معرض
خطر احتمالی ناشی از وقــوع مصیبتبار هستند [ .]22تحلیل
آســیـبپــذیــری شــهــری ،تحلیل ،ارزی ــاب ــی و پیشبینی احتمال
خسارتهای جانی ،مادی و معنوی شهر و ساکنان شهر در برابر
مخاطرات احتمالی است.

نظریهی آسیبپذیری شهری
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ا گر آسیبپذیری را درجه یا سطحی بدانیم که یک نظام به
علت فشارهای وارده مستعد پذیرش آسیب است ،مطابق با دیدگاه
حاکم در علوم انسانی ،این درجه به طور ویژه در ارتباط با دو عامل
تعیین میشود:
 .1سامانههای مواجهه با بحران ،فشار و تهدید؛
 .2ناتوانی نظام برای غلبه بر بحران.
بر اســاس نظریهی آسیبپذیری و ویژگیهای مفهومی آن
در هر فضای شهری مفروض ،مقدار معینی از خطرپذیری وجود
دارد ،اما سطوح و دامنهی آسیبپذیری و ایمنی در سطح شهر
به طور یکنواخت توزیع نشده اســت؛ چرا که فضاهایی با عنوان
آلوده ،بیدفاع و آسیبپذیر محل رخداد انواع خشونتها ،جرائم
و حتی مخاطرات محیطی هستند ،در حالی که در محلهای دیگر
هیچگونه الگوی ناامنی شهری و به تبع آن آسیبپذیری وجود
ندارد یا آسیبپذیری کمتری رخ میدهد [.]5
با استناد به نظریهی آسیبپذیری ،احتمال بــروز حــوادث و
مخاطرات برای گروهی از شهروندان در بخشهای خاصی از شهر
همواره بیشتر از دیگران است .این افراد را حادثهپذیر ،دفاعناپذیر،
مستعد حادثه یا اقشار آسیبپذیر و در معرض خطر مینامند .دوو
( ،)1992با پذیرش اصل تئوری ،آسیبپذیری را ظرفیت متفاوت
گروهها و افرادی میداند که ،بنا به شرایط مکانی و زمانی متفاوت،
با مخاطرات مواجه هستند [ .]23در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و
تحلیلهای کالن از تئوری آسیبپذیری تعاریف عمومیتری بیان
شده است .در بسیاری از موارد ،برای رتبهبندی کیفی آسیبپذیری

آن را با معیارهای «زیاد»« ،متوسط» و «کم» تقسیمبندی میکنند
[.]1
داعینژاد ،با نگاه رفتاری ،آسیبهای محیط شهری را بر دو
دسته تقسیم کرده است:
 .1آسیبهای سازهای :مشتمل بر تخریب ابنیه ،تأسیسات و
زیربناها با درجات مختلف؛
 .2آسـیـبهــای غ ـیــرســازهای :مشتمل بــر صــدمــات انسانی،
محیطی و بهداشتی [.]24
از نظر رخ ــداد زمــانــی و وسعت تخریب ،آسـیـبهــای محیط
شهری را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف .آسیبهای اولیه :صدماتی که بالفاصله و به دلیل نبود
عمل مستقیم نیروهای وارده بر سطح و حجم بروز مینمایند .برای
نمونه میتوان به گونههای مختلف آسیبهای سازهای اشاره کرد.
ب .آسیبهای ثانویه :این گونه آسیبها مشتمل بر تشدید و
ً
بسط دامنهی آسیبهای اولیه (همافزایی آسیب) هستند و عموما
بر اثر عملکرد عوامل محیطی بروز مینمایند .برای نمونه میتوان
به گسترش آتشسوزی ،انفجار و معضالت اجتماعی  -روانی اشاره
کرد.
گذشته از علل ایــجــابــی آسـیـبهــا در ظــرف زمــانــی و مکانی
متفاوت ،مفهوم آسیبپذیری اغلب با خطر آمیخته اســت .اگر
خطر را درجهای از خسارت بالقوه بدانیم که نتیجهای از احتمال
وقــوع مخاطرات و سطحی از آسیبپذیری باشد ،آسیبپذیری
را میتوان نقص ذاتی در ابعاد ویژهی محیط شهر دانست که بنا
به ویژگیهای بیولوژیکی ،فیزیکی و یا مشخصههای طراحی آن
مستعد آسیب است [.]5

پدافند شهری و ابعاد آن

در قرون وسطی نوعی پدافند شهری ،به صورت دیوارهای بلند
و اردوگاههای نظامی متناسب با شرایط تسلیحات و تهدیدات آن
دوره ،وجود داشته است .بعد از دگرگونیهای ساختاری ،بهویژه
ظهور تسلیحات پیشرفتهی نظامی و ورود مهندسی رزمی ،حملو
نقل و ارتباطات و تحوالت فناورانه در سالیان اخیر ،نگاه به پدافند
شهری دگرگون شد .در دورهی معاصر ،بهویژه با ظهور سالحهای
م ــدرن و فــوق م ــدرن و ظـهــور نسل جــدیــد از جنگهای جــدیــد و
نامتقارن و رویارویی شهرها با طیف وسیعی از تهدیدهای متنوع،
مسئلهی پدافند شهری یکی از مهمترین چــالـشهــای جهانی
محسوب میشود .از این رو پدافند شهری را میتوانیم مجموعه
اقدامات و راهکارهای نظامی و غیرنظامی بدانیم که برای کاهش
آسیبپذیری شهر و شهروندان در مواجهه با تهدیدهایی اعم از
نظامی و غیرنظامی به کار گرفته میشود .اقدامات پدافند غیرعامل
شهری با توجه به زمان بهکارگیری و چشمانداز متصور از آن ابعاد
متفاوتی را در بر دارد [.]5
الــف .پدافند غیرعامل با جنبهی پیشگیری (قبل از وقوع
حادثه به کار گرفته میشود).

ب .پدافند غیرعامل با جنبهی کنترلی (در حین وقوع حوادث
به کار گرفته میشود).
ج .پدافند غیرعامل با جنبهی بازتوانی (پس از وقوع حوادث
برای بازگشت به وضع عادی گرفته میشود).
همچنین پدافند شــهــری بــر مبنای نــوع تهدیدها و الگوی
مواجهه با آنها به دو دسته پدافند عامل و پدافند غیرعامل تقسیم
میشود .در ادامه با توجه به موضوع تحقیق به شرح بیشتر پدافند
غیرعامل شهری پرداخته شده است.

پدافند غیرعامل شهری
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یکی از ویژگیهای شهرهای نوین ،عــاوه بر رشــد تصاعدی
جمعیت ،تمرکز زیرساختهای حیاتی و حساس در آنهــا است.
تأسیسات حیاتی شامل ارتباطات ،انــرژی ،سامانههای بانکی و
پولی ،حمل و نقل ،سامانههای آبرســانــی در حــوزهی دولتی و
خصوصی است .از طرفی شهرها امــروزه در سراسر دنیا بهمنزلهی
کانونهای قدرت و ثروت شناخته میشوند .استقرار بخش عظیمی
از مراکز پولی و مالی ،سازمانها و نهادهای حکومتی و دولتی و
حجم باالی سرمایهگذاری ،موجب شده شهرها تبدیل به نقطهی
ثقل قدرت سیاسی ،تصمیمگیریهای راهبردی و مرا کز فرماندهی
بینالمللی شوند .چنین تمرکزی عــاوه بر ایجاد معضالتی نظیر
انباشتگی جمعیت در شهرها ،توزیع ناعادالنهی امکانات و ترافیک
در مواقع بحرانی (بــروز حــوادث طبیعی یا حمالت دشمن) تهدید
اساسی بــرای بقای نظام سیاسی تلقی مـیشــود .با از بین رفتن
بخش عــمــدهای از ایــن مرا کز حکومتی ،کشور در آستانهی یک
تهدید حیاتی قرار خواهد گرفت.
خسارتها و صدمههای محتمل شهری در صورت بروز بحران
شهری شامل ترکیبی از ویرانههای کالبدی و اختالل در عملکرد
عناصر شهری است .انهدام سازهها و ساختمانها ،شبکهی راهها
و دسترسیها ،تأسیسات اساسی مخازن آب ،نیروگاهها ،خطوط
ارتباطی تلفن ،برق ،آب و گاز از آن جمله هستند .چنانکه در صورت
بروز رخــدادی پایدار ،اختالل در هر یک از شبکههای آبرسانی،
بــرقرســانــی ،گازرسانی و خطوط مخابراتی موجب در تنگنا قرار
گرفتن جمعیت ساکن میشود و از توان مقاومت آنها میکاهد.
از این رو امروزه در عصر کالنشهرها و اثبات جایگاه ژئوپولیتیکی
(جغرافیای سیاسی) شهر از این قلمرو بهمنزلهی پنجمین قلمرو
ویژهی پدافندی ،پس از جنگل ،کویر ،ارتفاعات و رودخانهها یاد
میکنند [.]5
در مجموع مهمترین عواملی که امــروزه در عصر کالنشهرها
شهرها را با تهدید مواجه میکند ،عبارتاند از مخاطرات طبیعی
(سیل ،زمینلرزه ،گردباد ،طوفان) ،مخاطرات انسانی (تهاجم
دشــمــن ،آش ــوبه ــای شــهــری ،ن ــاآرام ــی) و مــخــاطــرات فــنــاورانــه
(آتشسوزی ،انفجار ،انتشار گازهای سمی ،تصادفات).
داعینژاد ،با تأ کید بر تنوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی ،هدف
پدافند شهری را کاهش آسیبپذیری و افزایش امنیت و ایجاد
قابلیت انعطافپذیری در وضعیتهای مختلف و عکسالعملهای

بهموقع بــرای نجات جــان انسانها و مــردم ساکن در فضاهای
شهری میداند [.]24
عسگری با تأ کید بر تقدم اصل پیشگیری ،هدف دفاع شهری
را به صورت زیر بیان کرده است:
الف .محافظت از محیط فیزیکی شهری؛
ب .به حداقل رساندن میزان آسیبپذیری شهرها؛
ج .پیشگیری از وقوع مخاطرات علیه امنیت شهرها [.]25
یافتههای معنایی دف ــاع غیرعامل شـهــری در ســه حــوزهی
عملکردی قابل بررسی هستند [:]5
الف .حوزههای عملکردهای راهبردی و دفاعی شامل مراکز
فرماندهی و تأسیسات حیاتی ،حساس و مهم؛
ب .حوزهی عملکردهای فنی و فناورانه شامل پیشبینیهای
دفاعی در شهرسازی ،معماری و برنامهریزی؛
ج .حوزهی عملکردهای انسانی شامل مناطق و مکانهایی
است که با مردم سروکار دارند و باید در برابر تهدیدات محافظت
گردند .مؤلفههای شهری مؤثر در پدافند غیرعامل شهری را میتوان
به صورت زیر برشمرد:
الف .الگوی توزیع جمعیت شهری؛
ب .الگوی تراکم جمعیت شهری؛
ج .کیفیت بهداشت عمومی شهر؛
د .مشخصههای فرهنگی ،زبانی ،مذهبی ،نژادی؛
ه .الگوی کیفی مکانها و سازهها؛
و .پیکربندی و آرایش شهر؛
ز .تأسیسات زیربنایی و ساختارهای تعیینکنندهی شهر شامل:
 .1تعداد ،نوع و ظرفیت تأسیسات پاالیش ،تصفیهی آب و
مخازن نگهداری و شبکهی توزیع آن؛
 .2مجتمع صنایع غــذایــی ،نانواییها ،سیلوها و انبارهای
گندم؛
 .3تعداد بیمارستانها و ظرفیت آنها؛
 .4نیروگاههای بــرق ،گاز و حــرارت مرکزی به همراه خطوط
توزیع آنها؛
 .5انبارهای باز ،پوشیده ،تانکرهای مواد سوختی ،زرادخانه و
انبارها؛
 .6مراکز صنعتی و معدنی؛
 .7سدها و مخازن آب ،شبکه تصفیهخانهی آب و لولهکشی؛
 .8مراکز مخابراتی ،مراکز تلفن و خطوط توزیع؛
ل و نقل درونشهری و برونشهری؛
 .9سامانههای حم 
 .10فرودگاهها و ایستگاههای راهآهن ،بندرها و اسکلهها [،26
.]27
در نــتــیــجــه ب ــای ــد گ ـفــت پــداف ـنــد غ ـیــرعــامــل شــه ــری شــامــل
مجموعهای از اقدامات است که برای پیشگیری ،کاهش یا رفع
ریسک بلندمدت مخاطرات در زیستبوم شهری به کــار گرفته
میشود .بر این اساس برنامهریزان پدافند شهری به جای اینکه
منتظر یک رویداد شدید بمانند و سپس تالش کنند تا به آن پاسخ
دهند ،آسیبپذیری در مقابل مخاطرات را تخمین میزنند و برای
کاهش ریسک یا دچار شدن به آن و افزایش تــابآوری و مقاومت

آن اقدامات پیشگیرانه را به کار میگیرند .در مجموع میتوان از
پدافند غیرعامل شهری بهمنزلهی راهبرد آمادگی در شرایط
اضطرار [ ]28یا استراتژی بازدارندگی یاد کرد ]30[ .این استراتژی
پاسخگویی به نیاز شهروندان برای حفاظت در برابر بحرانهای
طبیعی ،اجتماعی و فناورانهی شهری است و حیطههای متنوع
خطرپذیری کالبدی ،اکولوژیک و فناورانه را در بر میگیرد .از آنجا
که برنامهریزی پدافند غیرعامل پیش از رخداد حوادث (در زمان
صلح و وضع عادی جوامع) انجام میگیرد ،پدافند را میتوان نوعی
مدیریت پیش از بحران نیز نامید.

روش پژوهش
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روش کیو روشی تحقیقی است که برای رتبهبندی گویههای
بررسی شده (عبارت ،جمله ،عکس ،خبر و مانند آن) با استفاده
از مقیاسی شبیه مقیاس لیکرت به کار م ـیرود و همبستگی بین
پاسخهای افراد مختلف به این رتبهبندی معطوف میشود .در این
روش گویههای بررسیشده بر روی کارتهایی که به کارتهای کیو
موسوم هستند ،نوشته یا چاپ میشوند و در اختیار پاسخگویان قرار
میگیرند و به ترتیبی که پژوهشگر تعیین میکند ،بر روی کارتهای
مقیاس لیکرت توزیع میشوند؛ به صورتی که توزیع فراوانیها «شبه
نرمال» باشد .بنابراین روش کیو یک روش تحقیق مورد استفاده
برای مطالعهی ذهنیت افراد است و در این مورد که «چگونه افراد
در مورد یک مقوله فکر میکنند» ،مورد استفاده قرار گرفته است.
ً
در واقــع روش کیو فنی است که پژوهشگر را قــادر میسازد تا اوال
ً
ادرا کــات و عقاید فردی را شناسایی و طبقهبندی نماید و ثانیا به
دستهبندی گروههای افــراد بر اســاس ادراکاتشان بپردازد [.]30
روش کیو دارای کارکرد و قابلیتهای قابل توجهی است؛ به طوری
که برای اندازهگیری ذهنیت افراد بهمنزلهی یک روش علمی مورد
استفاده قرار میگیرد .با بهرهگیری از این روش میتوان پدیدههای
مختلف روانی ،اجتماعی ،تربیتی ،امنیتی ،ارتباطی و نظایر آن را
مورد مطالعه قرار داد؛ از مسئوالن و نخبگان جامعه اطالعات مورد
نیاز را به دست آورد و ذهنیت آنها را شناسایی و اطالعات مبهم و
پنهانی که در ورای این اطالعات آشکار نهفته است را کشف کرد
[.]31
در چارچوب اصول روششناسی کیو مراحل شکلگیری این
پژوهش به شرح زیر است:

شناسایی دیدگاههای حاکم بر آسیبپذیری شهرها در برابر
مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفههای تأثیرگذار در آن ...

 .١مطالعه و گردآوری فضای گفتمان

جامعهی آماری پژوهش شامل پایاننامهها و همهی مقاالت
علمی  -پژوهشی (با موضوعات آسیبپذیری شهری ،مخاطرات و
تهدیدات شهری) است که در حوزهی نشریات علمی  -پژوهشی
داخل و خارج کشور به چاپ رسیدهاند و اعتبار علمی آنها مورد
تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری کشور اســت .نخست ،از
طریق مطالعات کتابخانهای در زمینهی مجالت علمی  -پژوهشی
مرتبط با موضوع آسیبپذیری شهرها و جستجو در پایگاههای
اطالعات علمی کشور ،فهرست جامعی از پژوهشهای انجام شده
در این زمینه تهیه شد و مجموعه مقاالت حــوزهی آسیبپذیری

شــهــری تفکیک گــردیــد (گـ ــردآوری فــضــای گفتمان) .ســپــس ،با
مطالعهی آثــار پژوهشی گ ــردآوری شــده ،راهکارها و راهحلهای
ارائهشده بر پایهی یافتههای حاصل استخراج گردید.

 .2انتخاب یک نمونهی معرف از فضای گفتمان
(ایجاد دستهی کیو)

در روش کیو یک نمونه کیوی قابل اعتماد باید همهی ابعاد
فضای گفتمان را پوشش دهد [ .]32محتویات فضای گفتمان
نه تنها شامل حقایقی است که ممکن است در پیشینهی موضوع
مطرح باشند ،بلکه شامل تلقیها و برداشتهای شخصی افراد
ً
نیز هست که کامال خود مرجع بوده و ممکن است هیچ مقبولیت
علمی نداشته باشند .به این ترتیب ،شناسایی ذهنیتها فارغ از
چهارچوبهای نظری صــورت میگیرد و میتوان ذهنیتهایی
را کشف کرد که تاکنون آشکار نشده بودند [ .]30در این راستا از
مجموع راهکارها ،راهحلها و یا پیشنهادهای علمی گردآوریشده،
آنهایی که دربردارندهی مفهوم یکسانی بودند ذیل یک مقولهی
کلی خالصه شدند ،تا از این راه با حذف مــوارد یکسان یا تکراری
شرایط خالصهسازی دادهها ذیل مقولههای اصلی فراهم شود .با
توجه به اینکه در تقسیمبندی کلی نمونهی کیو به دو دسته با
ساختار11و بیساختار 12تقسیم میشود [ ،]30در اینجا ،برای پرهیز
از سوگیری و یا جهتدهی به مسیر پژوهش ،از نمونهی کیوی
بیساختار استفاده شــد .در پایان ایــن مرحله ،بــرای آمــادهســازی
نمونهی کیو و مرتبسازی پس از ویرایش ،مقولههای اصلی برای
نمونهی کیو بر روی کارتهایی با ظاهر یکسان درج گردید (کارت
کیو )13و سپس برای هر کارت به طور تصادفی یک شناسه یا کد
تعیین شد.

 .۳انتخاب مشارکتکنندگان
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بــه ط ــور مـعـمــول در روش کـیــو مــشــارکـتکـنـنــدگــان بــه روش
نمونهگیری هدفمند ،15از میان اهالی فضای گفتمان ،انتخاب
مـیشــونــد و بدینمنظور هـمـهی عــوامــل یــا دیــدگــاههــای موجود
در نمونهی کیو در نظر گرفته مـیشــود [ .]33در ایــن مــیــان ،با
در نظر گرفتن ابــعــاد گــونــا گــون مطالعات آسیبپذیری شهرها،
مشارکتکنندگان از میان پژوهشگرانی که در این زمینه از سابقهی
پژوهش برخوردار بودند ،برای مشارکت در مرتبسازی کارتهای
کیو روی نمودار کیو برگزیده شدند.

 .۴طراحی نمودار کیو ،مرتبسازی و تحلیل
عاملی کیو

در بیشتر پژوهشهایی که با روش کیو انجام میشود ،نمودار
کیو به شکل توزیع نرمال بر روی صفحهای طراحی میگردد .این
تصویر مانند طیف لیکرت چند طیف را در بر میگیرد؛ بهطوریکه
مشارکتکنندگان بر اساس ادراکات و دیدگاه خود کارتهای کیو را
به ترتیب اهمیت یا میزان موافقت یا مخالفت بر روی نمودار مرتب
میکنند [.]34

در این پژوهش با توجه به ماهیت و تعداد عوامل یا عبارات کیو
یک نمودار مندرج هفت طیفی طراحی گردید (تصویر .)۱
بیشترین اولویت
-3

-2

کمترین اولویت
-1

0

+1

+2

+3

تصویر  :1نمودار کیو (ردیفها محل قرارگیری کارتهای کیو هستند)

برای تحلیل آماری دادههــای حاصل از مرتبسازیها از روش
تحلیل عاملی کیو استفاده شد که یک روش چند متغیره است.
تحلیل عاملی کیو از نظر شیوهی اجــرا تفاوت چندانی با تحلیل
عاملی معمولی ندارد؛ اما تفاوت بنیادین در اینجاست که در تحلیل
عاملی کیو به جای همبستگی میان متغیرها همبستگی میان افراد
مشارکتکننده سنجیده میشود و افــراد بر اســاس نــوع نگرششان
دستهبندی میگردند [ .]35در این پژوهش نیز عوامل (دیدگاهها)
شناسایی شد و بر اساس ماتریس عاملی چرخش یافت و باالترین
امتیازهای عاملی محاسبهشده با روش تحلیل مقایسهای تفسیر شد.
تصویر  2مراحل روش تحلیل عاملی و نحوهی دستیابی به
عوامل نهایی را به تفکیک نشان میدهد.

انتخاب شاخصها
تشکیل ماتریس اولیه

بررسی سنجهی تناسب
نمونهگیری (شاخص  KMOو
آزمون کرویت بارتلت)

تشکیل ماتریس دورانیافتهی
عاملی ،تفسیر و نامگذاری عوامل

پــرداخــتــن ب ــه تــمــامــی ج ـن ـب ـههــای دفـ ــاع شــه ــری ،ب ــه علت
پیچیدگیهای محیط شهری ،امری دشوار است .پیچیدگیهای
انسان و در هم تنیدگی روابــط انسانی و اجتماعی در کنار تعامل
انسان با محیط ،شامل سازمانها ،تأسیسات ،فنآوریها ،سازهها
و سختافزارهای ضروری زیست اجتماعی بشر و ( ...که چنین تنوع
و گسترهای از مسائل ،موجب تعدد و تنوع تهدیدها نیز میشود) ،از
دالیل عمدهی پیچیدگی مطالعهی آسیبپذیری شهرها است .از
این رو برای مطالعهی آسیبپذیری شهرها ضروری است تا ابعاد
متنوع سهیم در شکلبخشی به نظام دفاعی شهر شناخته و بررسی
گردند .در این نوشتار ،پس از استخراج ابعاد اثرگذار بر آسیبپذیری
شهرها و با توجه به مطالعات انجامشده در این زمینه ،مهمترین
مؤلفههای اثرگذار در آسیبپذیری با روش کیو شناسایی و تعیین
شدهاند.

دفاع شهری مبتنی بر اصل تهدیدشناسی

واژهی تهدید16به معنای ترساندن ،بیم دادن و تولید خطر
ً
(لغتنامهی دهخدا) مستقیما در ارتباط با ایمنی و امنیت معنا
مییابد و به موقعیت ایمن و امن و در واقع به نبود تهدید اشاره
دارد .از این منظر ،تهدید به دو شکل بالقوه و بالفعل قابل شناسایی
است .در مطالعات شهری تهدید ،عنصر ،عامل یا وضعیتی است
که پیامدهای بالقوهی منفی برای بقای رفاه یک جامعه یا یک
فرد دارد [ ]36و اهداف و ارزشهای حیاتی نظام شهری را به خطر
میاندازد .تهدیدهای شهری ماهیتی چندگانه و متفاوت دارند و به

شاخصهای تراکم و بافت شهر ،مؤلفههای سازهای و
دفاعپذیری بافت ،کاربریهای خطرزای شهری و  ...بر اساس
هدف پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهاند.
ماتریس مقادیر اصلی شامل  15ستون (تعداد
مشارکتکنندگان) و  20سطر (تعداد شاخصها)
ساخت عاملها از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی در نرمافزار
 SPSSو استاندارد کردن دادهها با استفاده از رابطهی  Zو تشکیل
ماتریس ضرایب همبستگی برای سنجش دادهها برای تحلیل

در این پژوهش از ضرایب  KMOو کرویت بارتلت برای
تشخیص ماتریس همبستگی واحد استفاده شد.

با استفاده از روش چرخش واریماکس در نرمافزار SPSS

تصویر  :2مراحل روش تحلیل عاملی در ارتباط با مؤلفههای تأثیرگذار در آسیبپذیری شهرها [نگارندگان]
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شناسایی دیدگاههای حاکم بر آسیبپذیری شهرها در برابر
مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفههای تأثیرگذار در آن ...

ساخت عاملها با استفاده
از نرمافزار

مبانی نظری تحقیق
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لحاظ ماهیت ،ابعاد ،هدف موضوع ،ابزار ،منبع تولید ،امکان وقوع
و حوزهی اثربخشی به انواع مختلفی تقسیم میشوند.
در زنجیرهی بحران تهدید معلولی از خطر و علتی برای حادثه
اســت .بر این اســاس تهدید عبارت است از عامل بر هم زنندهی
سالمتی یک نظام .مؤلفهای که سبب تشدید تهدید و تبدیل آن
ً
به بحران میشود را اصطالحا همافزایی تهدید17میگویند .یعنی
پیامدهای دومین (ثانویه) تهدید ،به گونهای زنجیرهای ،علتی
بــرای شکلیابی تهدید دیگر گــردد .در ایــن چرخهی اثــرگــذاری و
اثرپذیری ،تهدید جامع عامل شکلگیری بحران میگردد .بر این
اســاس تهدیدشناسی ،هــم در پیشگیری از تهدیدهای مشابه
(بالقوه یا خفته) و هم در پیشبینی نتایج تهدیدهای بالفعل و
فعال ،به کار میآید .دیدگاههای مختلفی پیرامون دستهبندی
انواع تهدیدات امنیتی وجود دارد .بوزان ( )1991تهدیدات امنیتی
را شامل پنج دستهی نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
زیستمحیطی میداند [.]37
از نظر تیپولوژی و از دیــدگــاهــی ک ــان ،تهدیدهای مــؤثــر در
دفاعپذیری فضاهای شهری به صورت زیر قابل ارائه است [:]5
الف .تهدیدهای شهری خفته (خاموش) :اینگونه تهدیدها
شــرایــطــی بــالــقــوه ب ــرای خطرآفرینی دارنـ ــد .ولــی در وضــع موجود
هیچیک از افراد جامعه ،دارایی آنها و حتی محیطزیست تحت
تأثیر این گونه تهدیدها قرار ندارند .برای مثال دامنهی ناپایدار
یک کوه یا مصالح ناپایدار یک ساختمان خود تهدیدی خفته برای
عوارضی که در معرض آن تهدید هستند ،محسوب میشوند.
ب .تهدیدهای شهری بالقوه (غیرفعال) :این قبیل تهدیدها،
هر لحظه ،برای جوامع شهری امکان خطرآفرینی دارند.
ج .تهدیدهای شهری بالفعل (فعال) :اینگونه تهدیدها امکان
آسیب رساندن به جان و مال و محیط زندگی شهروندان را دارند؛
به گونهای که مداخله ،برای جلوگیری از رخداد این تهدیدها ،کمتر
مؤثر است و تنها میتواند تأثیرات و عواقب این تهدید را کاهش
دهد یا آن را به تأخیر بیندازد.
د .تهدیدهای شــهــری تضعیفشده :ایــن نــوع تهدیدها در
ً
حقیقت تهدیدهای بالقوهای هستند که قبال شناسایی شدهاند
و اقداماتی برای خطرزایی آنها انجام گرفته است .با وجود این
امکان تکرار خطرآفرینی این تهدید وجود دارد .بهمنزلهی اصل
نخست پدافند شهری ،تهدیدشناسی از شناخت زمینههای بروز
مخاطرات 18و بالیای بالقوه و بالفعل (نظامی و غیرنظامی) در
منطقه حاصل مـیشــود .هــدف نهایی از تهدیدشناسی در دفــاع
شهری ،اعمال سیاست پیشگیرانه19و آمادگی جوامع شهری در
شرایط اضطرار 20اســت .اصل پیشگیری مبتنی بر تهدیدشناسی
شهری در سه مرحله انجام میگیرد:
مرحلهی اول :شناخت تهدیدهای بالقوه و بالفعل؛
مرحلهی دوم :تبیین احتمال خطر و پیامدهای نــاشــی از
تهدیدها؛
21
مرحلهی سوم :برنامهریزی برای مدیریت تهدیدها .
تهدیدشناسی دفاعی شهری در هر مقیاس و نوعی (نظامی و
غیرنظامی) که صورت گیرد ،نیازمند تحلیلی راهبردی با در نظر

گرفتن ساختارهای چندگانهی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
امنیتی است.

عوامل مؤثر بر آسیبپذیری شهرها

•آسیبپذیری ناشى از عوامل و عوارض طبیعى
(زمینساخت :گسل فعال ،آتشفشان ،بهمن ،سونامى،
طوفان و )...؛
•آسیبپذیری ناشى از عوامل انسانساخت (شهرسازى)؛
•افزایش تراکم در مناطق آسیبپذیر؛
الــف .تراکم جمعیت :تراکم جمعیت به دنبال خــود تراکم
ساختمانى بــاال و کمبود فضاهاى بــاز در زمــان ازدحـ ــام ،مختل
شدن شرایط امدادرسانى و  ...را در پى خواهد داشت .همچنین
تراکم جمعیتى در شهر به معناى خسارتهای بیشتر به هنگام
وقــوع بـحــران اســت و بسته شــدن معابر و کاهش امــکــان گریز از
موقعیتهای خطرناک و دسترسى به مناطق امــن و نیز مشکل
شدن نجات مجروحان در اثر مسدود شدن راههای ارتباطى است
[.]38
ب .کمبود و نبود فضاهاى باز کافى در نواحى پرخطر :فضاى
باز بهمنزلهی یک فضاى متعادلکننده و تعمیمدهنده در فضاى
شهرى مــورد استفاده قــرار میگیرد که مکملى بــراى فضاى سبز
است .در عین حال ،فضاى باز بهمثابهی تعدیل تراکم ساختمانى
و انسانى از اهمیت محسوسى برخوردار است .وجه مشترک فضاى
باز به صورت فضاى ارتباطدهنده بین فعالیتهای مختلف که به
صورت استخوانبندی خاص درون شهر نمایان میشود ،بخشى از
ساختار یا فرم شهرى را مشخص میسازد [.]39
بدین ترتیب طراحى مناسب فضاهاى باز داخــل بافتهاى
شهرى یکى از مهمترین حربهها بــرای مقابله با خطر محسوب
میگردد .سودمندى فضاهاى باز در محدودهی شهرى بستگى به
مقدار و میزان این فضاها ،توزیع یکسان در تمام منطقهی شهرى
و همچنین ت ــداوم نظام مناطق سبز دارد .در مجموع میتوان
اینگونه بیان کرد که هرچه پراکندگى فضاهاى باز و توزیع آنها
در سطح شهر مناسبتر باشد ،مقابله با بحران بهتر انجام خواهد
گرفت.
•نقصان در شبکهی ارتباطى
شبکههای ارتباطى یک شهر را میتوان از مهمترین ویژگیهای
آن دانست که هدف آن بــرآوردن مفهوم نیاز به دسترسى است.
گوتنبرگ ساختار شهرى و رشد را در مفهوم دسترسى جستجو میکند
و معتقد است که جوامع تالش میکنند تا بر فاصله غلبه کنند [،]40
زیرا برقرارى دسترسى بهینه در شرایط عادى جامعه موجب افزایش
مطلوبیت و کیفیت سطح زندگى میشود .همچنین پس از وقوع
بحران حفظ دسترسى و جریان آمد و شد در معابر شهرى موجب
نجات و تداوم حیات انسانى میگردد.
•توسعه در مناطق نامناسب و در معرض خطر
در مناطق شهرى ضعف در برنامهریزی ،طراحى نامناسب
ساختمانها ،بیدقتی در اجــراى صحیح طر حها ،بیتوجهی به

تعمیر و نگهدارى و اسکان در اراضى در معرض خطر ،از عوامل مهم
بروز حوادث هستند [.]41
•همجواری و ساختوساز در جوار کاربریهای آسیبرسان
و ناسازگار و تجمیع کاربریهای حساس و حیاتى شهر در
یک منطقه و محدوده بهویژه در شهرها
شهرها به دلیل گسترهی جغرافیایی وسیع و نقش ،اهمیت
و تجمع مرکز ثقل ،تأسیسات و نیروی انسانی در رأس تهدیدات
(طبیعی ،صنعتی و انسانساخت) قرار دارند و در مواردی به صورت
همافزایی عمل میکنند [ .]7در این بین همجواری کاربریهای
شهری ،به علت امکان ایجاد همافزایی در خطر ،از اهمیت ویژهای
برخوردار است.
•بافت و شکل نامناسب شهر
بافتهاى مسکونى شهرى ،هر کدام داراى شرایطى خاص از
نظر آسیبپذیری هستند .وا کنش هر نوع بافت شهرى در هنگام
وقوع سانحه درجههای متفاوتى از آسیبپذیری دارد و سپس در
مراحل بعد از وقوع بحران در قابلیتهای گریز و پناهگیرى ساکنین،
در امکانات کمکرسانی ،در چگونگى پا کسازی و بازسازى و حتى
اسکان موقت ،دخالت مستقیم دارد .دامنهی تأثیر این ویژگى نه
تنها در طراحى ساختمان بلکه در طراحى شهرى و مدیریت بحران
نیز گسترده شده و حائز اهمیت است [.]42

یافتههای پژوهش

یافتههای اسنادی :مطالعهی فضای گفتمان

ویژگیهای مشارکتکنندگان

در گــام بــعــدی پــژوهــش ،بــا روش نمونهگیری هدفمند ،از
خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی تعداد  25نفر برای مرحلهی
مــرتـبســازی کیو مشارکت کــردنــد کــه از ایــن تــعــداد ،بــا توجه به
وقتگیر بودن تکمیل پرسشنامه و همکاری نکردن تعدادی از این
محققین 15 ،نفر این پرسشنامه را تکمیل کردند .تحصیالت  8نفر
از کل مشارکتکنندگان در سطح کارشناسی ارشد ( ) % 53/3و  7نفر
در سطح دکتری تخصصی ( ) % 46/7است.

شناسه

گزاره

1

ساختار شبکههای ارتباطی

2

کاربریهای خطرزای شهری

3

دسترسی به فضاهای باز و دفاعپذیری بافت

4

زیرساختهای خدمات اضطراری

5

زیرساختهای عمومی  -مردمی

6

تراکم و بافت شهر

7

فرسودگی و دفاعپذیری بافت

8

نفوذپذیری بافت

9

زیرساختهای تولید انرژی

10

مؤلفههای ساختاری مؤثر در دفاعپذیری شهرها

11

شاخصهای اجتماعی  -اقتصادی

12

مؤلفههای سازهای و دفاعپذیری

13

زیرساختهای تأمین آب

14

الگوی گسترش فیزیکی

15

حریم رودخانه

16

شاخصهای سازمانی /مدیریتی

17

اجزای غیرسازهای و دفاعپذیری ابنیه
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جدول :2مشخصات مشارکتکنندگان پژوهش

جمع کل

مشارکتکننده
کارشناسی ارشد

8

دکتری ()PhD

7

تحلیل دادهها

15

پس از پایان مرتبسازی ،برای تحلیل دادهها ،ماتریس دادهها
در نرمافزار  SPSSتشکیل شد .بر اساس منطق روششناسی کیو از
روش تحلیل عاملی کیو ،که اصلیترین روش برای تحلیل ماتریس
دادههای کیو است ،بهرهگیری شد .در گام نخست برای تشخیص
22
مناسب بودن دادهها برای انجام تحلیل عاملی از شاخص KMO
استفاده شد .مقدار این شاخص همواره بین صفر و یک و حداقل

شناسایی دیدگاههای حاکم بر آسیبپذیری شهرها در برابر
مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفههای تأثیرگذار در آن ...

پــس از بــررســی و مــطــالــعـهی نــشــریــات علمی  -پــژوهــشــی و
پایاننامههای انجام شده در زمینهی پدافند غیرعامل ،جغرافیا
و برنامهریزی شهری ،جغرافیا (مخاطرات محیطی) و شهرسازی
در سالهای اخیر ،در مجموع تعداد  51مقوله یا مؤلفهی تأثیرگذار
در آسیبپذیری شهرها در برابر مخاطرات و تهدیدات محیطی
شناسایی و استخراج گردید .در گام دیگر ،پس از حذف مقولههای
تکراری و تلفیق مقولههایی که دارای مفهوم یکسانی بودند ،تعداد
 20گــزارهی اصلی شناسایی شد (جــدول  .)1مجموع این گزارهها
پس از بازبینی و ویرایش بهمنزلهی نمونهی کیو به کــار رفت و
برای ایجاد دستهی کیو و انجام مرتبسازی در مرحلهی بعد هر
یک بر روی یک کارت (کــارت کیو) درج گردید .در سراسر فرایند
تحقیق شناسهی درج شده بر روی هر کارت مطابق جدول  1است.

جدول  :1خالصهی گفتمان مطالعات آسیبپذیری شهرها (دسته
کیو) بر اساس یافتههای پژوهش

مقدار قابل اطمینان آن برای تحلیل عاملی عدد  0/5است [.]43
با توجه به اینکه این شاخص برابر با  0/716به دست آمد ،دادهها
قابل اطمینان تشخیص داده شد (جدول .)3
جدول :3مقدار [ KMOنگارندگان]

0/716

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
.Adequacy

340/230

Approx. ChiSquare

105

df

0/000

.Sig

Bartlett's Test of
Sphericity

بــرای شناسایی الگوهای ذهنی مشارکتکنندگان ،تحلیل
عاملی به شیوهی ا کتشافی با استفاده از ماتریس همبستگی انجام
شــد .سپس روش مؤلفههای اصــلــی ،23که رایجترین شیوههای
استخراج عاملها در تحلیل عاملی کیو است ،به کار رفت .از روش
واریــمــاکــس 24نیز بــرای چرخش عامل استفاده شــد .سرانجام 3
عامل یا دیدگاه با مجموع واریانس  79/864درصد شناسایی شد
(جدول .)4

جدول  :5ماتریس عاملی چرخشیافته[ .نگارندگان]

Component
3

1

1

شناسهی
مشارکتکننده

0/039

0/024

0/963

P8

0/079

0/031

0/957

P4

0/138

- 0/033

0/952

P10

0/177

- 0/037

0/95

P6

0/3

0/168

0/798

P13

0/121

0/155

0/757

P2

- 0/372

0/239

0/733

P12

0/273

0/905

0/057

P5

0/299

0/902

0/083

P15

0/191

0/801

0/178

P3

0/353

0/717

- 0/053

P7

0/857

0/321

0/115

P11

0/821

0/235

- 0/019

P1

0/813

0/332

0/205

P9

0/682

0/319

0/221

P14

جدول  :4مقدار کل واریانس تبیین شده [نگارندگان]
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Rotation Sums of Squared Loading
% of Variance Cumulative %

Component

Total

36/981

36/981

5/547

1

58/802

21/821

3/273

2

79/864

21/062

3/159

3
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همانطور که ماتریس عاملی چرخشیافته (جدول  )5نشان
میدهد ،بر اساس بارهای عاملی محاسبهشده سه عامل یا دیدگاه
مشاهده میشود؛ به طوری که  7نفر ( )% 46/7از مشارکتکنندگان
در دیدگاه گروه  ،1تعداد  4نفر ( )% 26/65در دیدگاه گروه  2و  4نفر
( )% 26/65در دیدگاه گروه  3جای میگیرند .در ادامه برای تحلیل
و تفسیر سه دیدگاه شناساییشده ،امتیازهای عاملی گزارههای
ذیل هر عامل محاسبه شد .سپس گزارههای دارای امتیاز عاملی
باالتر از عدد  0/7مبنای تفسیر و مقایسهی دیدگاهها قرار گرفت.
این مقادیر در جدول  6با رنگی تیرهتر مشخص شدهاند.

شرح گزارههای برتر در سه دیدگاه
شناساییشده

با توجه به تحلیل دادهها در نرمافزار  SPSSو نتایج حاصل از
آن (جدولهای  5و  )6و نظر متخصصان مشارکتکننده در این
نظرخواهی سه دیدگاه در این زمینه شناسایی شد .در واقع ،جدول
 5تعداد مشارکتکنندگان و شناسهی آنها را در هر دیدگاه نشان
میدهد و همچنین در جدول  6امتیازهای هر گزاره در گروههای
شناساییشده نشان داده شده است .حال با توجه به شناسهی
هر مشارکتکننده ،داشتن اطالعات تکمیلشدهی پرسشنامه و
قرارگیری آن در گروههای شناساییشده (جدول  ،)5سه دیدگاه
استخراج شــد کــه در ادام ــه بــه شــرح ایــن دیــدگــاههــا و مؤلفههای
شناساییشده در آن پرداخته خواهد شد.
•دیدگاه اول( :پدافند غیرعامل و مدیریت بحران)
دیدگاه نزدیک به نیمی از مشارکتکنندگان ( 7نفر برابر با
 )%46/76در این گــروه جای میگیرد .به ترتیب اهمیت امتیاز
عاملی  8گزاره در این دیدگاه ( )19 ،13 ،12 ،9 ،6 ،5 ،4 ،2بیشتر از
عدد  0/7محاسبه شده است (جدول.)7

جدول :6امتیازهای عاملی گزارههای عوامل و عناصر تأثیرگذار در
آسیبپذیری شهرها [نگارندگان]

شناسهی گزاره

دیدگاه 1

دیدگاه 2

دیدگاه 3

1

- 0/293

- 0/085

0/334

2

1/252

0/701

0/715

•دیدگاه دوم( :جغرافیا و مخاطرات محیطی)
در دیدگاه دوم امتیاز عاملی  7گزاره ()15،20 ،13 ،12 ،9 ،6 ،2
بیشتر از عدد  0/7محاسبه شده است (جدول .)8
جدول  :8گزارههای دارای امتیازهای عاملی در دیدگاه دوم
[نگارندگان]

3

- 0/029

- 0/821

0/551

گزاره

امتیاز عاملی

4

1/143

- 1/578

1/812

حریم رودخانه

1/664

5

0/734

- 0/616

- 0/428

حریم گسل

1/619

6

0/87

0/892

0/99

زیرساختهای تأمین آب

1/062

7

0/064

0/59

- 2/003

تراکم و بافت شهر

0/892

8

- 0/234

- 0/158

0/189

زیرساختهای تولید انرژی

0/842

9

1/231

0/842

0/71

مؤلفههای سازهای و دفاعپذیری

0/709

10

0/129

0/513

- 1/103

کاربریهای خطرزای شهری

0/701

11

- 1/302

- 0/816

- 0/121

12

0/751

0/709

0/958

13

1/114

1/062

0/721

14

- 0/526

0/471

- 0/205

15

1/87

1/664

0/929

•دیدگاه سوم( :شهرسازی  -جغرافیا و برنامهریزی
شهری)
در دیدگاه سوم امتیاز عاملی  9گزاره (،15 ،13 ،12 ،9 ،6 ،4 ،2
 )20 ،19بیشتر از عدد  0/7محاسبه شده است (جدول .)9
جدول  :9گزارههای دارای امتیازهای عاملی در دیدگاه سوم.
[نگارندگان]

17

- 0/066

- 1/716

- 0/76

زیرساختهای خدمات اضطراری

1/812

18

- 0/984

- 1/318

0/552

مؤلفههای سازهای و دفاعپذیری

0/958

19

1/08

- 0/149

0/902

تراکم و بافت شهر

0/99

20

- 1/317

1/619

0/947

حریم گسل

0/947

حریم رودخانه

0/929

زیرساختهای حملونقل و ارتباطات

0/902

زیرساختهای تأمین آب

0/721

کاربریهای خطرزای شهری

0/715

زیرساختهای تولید انرژی

0/71

جدول :7گزارههای دارای امتیازهای عاملی در دیدگاه اول [نگارندگان]

گزاره

امتیاز عاملی

کاربریهای خطرزای شهری

1/252

زیرساختهای تولید انرژی

1/231

زیرساختهای خدمات اضطراری

1/143

زیرساختهای تأمین آب

1/114

زیرساختهای حملونقل و ارتباطات

1/08

تراکم و بافت شهر

0/87

مؤلفههای سازهای و دفاعپذیری

0/751

زیرساختهای عمومی  -مردمی

0/734

در ادامه عناصر و عوامل تأثیرگذار در آسیبپذیری شهرها که به
روش کیو استخراج شده است در جدول  10آمده است.

15

ویژهنامههفته
پدافندغیرعامل
1393
دوف ـ ـص ـ ـل ـ ـنـ ــامـ ــه
علمیوپژوهشی

شناسایی دیدگاههای حاکم بر آسیبپذیری شهرها در برابر
مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفههای تأثیرگذار در آن ...

16

- 1/514

- 0/947

- 1/379

گزاره

امتیاز عاملی

جدول :10عوامل و عناصر استخراجشده به روش کیو [نگارندگان]

تراکم و بافت
شهر

مؤلفههای سازهای و دفاعپذیری بافت

دانهبندی اراضی

تراکم ساختمانی

تراکم جمعیت

کیفیت ابنیه و ساخت

تعداد طبقات

عمر ابنیه

مصالح

نمای ابنیه

موقعیت قرارگیری ساختمان نسبت به معابر

فرودگاه

جادهها ،بزرگراهها و خطوط ریلی

خطوط و ایستگاههای راهآهن و بندرها

پایانهها و ایستگاههای ارتباطی

شبکههای ارتباطی و مخابرات

سامانههای خنککننده

منابع آب

سامانههای انتقال آب

تأسیسات نگهداری و تصفیهخانهها

مخازن آب شهری

پایگاههای مدیریت بحران

مراکز آتشنشانی و امداد و نجات

مراکز فرماندهی ،پاسگاههای پلیس و پادگانهای نظامی

بیمارستان و مراکز درمانی

صنایع پتروشیمی و دفاعی

جایگاههای سوخت

پستهای برق

ایستگاه تقلیل فشار گاز

مخازن اصلی نفت خام و گاز طبیعی

تأسیسات نگهداری و توزیع نفت خام و گاز پاالیششده

کارخانههای پتروشیمی و شیمیایی
پاالیشگاهها

نیروگاهها

مسیر انتقال انرژی

دانشگاه و مراکز آموزش عالی
هتل و مهمانسرا
مراکز صنعتی و اقتصادی

اماکن مذهبی

مراکز تفریحی و گردشگری

فضاهای باز شهری

حریم رودخانه و مسیلها

دوف ـ ـص ـ ـل ـ ـنـ ــامـ ــه
علمیوپژوهشی

شناسایی دیدگاههای حاکم بر آسیبپذیری شهرها در برابر
مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفههای تأثیرگذار در آن ...

محیط انسانی متأثر از مسائل و مخاطرات محیطی است که
گاهی اوقات بهوسیلهی عامل انسانی نیز تشدید میشود؛ بنابراین
تعمق در شناخت عوامل آسیبپذیری و ارائهی راهحلهای سازنده
و پیشنهادی از اهمیت ویژهای برخوردار است .با توجه به ارتباط
متقابل و وابستگی عناصر و اجزای شهری به یکدیگر آسیبپذیری
شهری نیز دربرگیرندهی تمامی عوامل موجود در یک شهر میشود.
به عبارت دیگر مخاطرات محیطی بر تمامی اجــزای یک شهر اثر
مـیگــذارنــد .سامانههای شهری تحت آسیبپذیری مخاطرات
محیطی از جمله طبیعی و انسانساخت هستند .وقوع آنها کارکرد
هر یک از سامانههای شهری را میتواند مختل یا متوقف کند .بروز
اختالل در هر یک از سامانهها ادامهی کارکرد سایر سامانهها را با
مشکل مواجه میسازد .بنابراین پدیدهی آسیبپذیری شهری ،کل
نظام را در برمیگیرد و از این رو خطر بروز بحران را افزایش میدهد.
از ایــن رو ،ایــن پــژوهــش هــدف تعیین دیــدگــاههــای حاکم
بر آسیبپذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج
مؤلفههای تأثیرگذار در آن را دنبال کرده است .در این پژوهش ،پس
از بررسی پیشینهی تحقیق و تهیه و توزیع پرسشنامه بین خبرگان
ایــن حــوزه ،حــدود  20مؤلفهی تأثیرگذار در آسیبپذیری شهرها

زیرساختهای عمومی

حریم گسل

16

نتیجهگیری

کاربریهای خطرزای
شهری

زیرساختهای تولید انرژی

سدها

زیرساختهای خدمات
اضطراری
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زیرساختهای حملونقل و
ارتباطات

زیرساختهای تأمین آب

شناسایی گردید .خبرگان آ گاه در این حوزه نیز سه ذهنیت متفاوت
نسبت به عناصر و عوامل تأثیرگذار در آسیبپذیری شهرها داشتند.
در مقایسهی این پژوهش با پژوهشهای دیگر میتوان گفت که
عواملی مانند مؤلفههای س ــازهای ،تراکم و بافت شهر و عوامل
طبیعی در مطالعات پیشین شناسایی شــده بــود .از ســوی دیگر،
در مطالعات و بررسیهای انجامشدهی پیشین مشخص گردیده
است که دستهای از موانع شناساییشده متأثر از شرایط داخلی کشور
است .برای مثال میتوان به مؤلفهی کاربریهای خطرزای شهری
که شامل مــواردی چون ایستگاه تقلیل فشار گاز ،پستهای برق
شهر ،مسیر انتقال انرژی ،صنایع پتروشیمی و دفاعی اشاره کرد و
یا مؤلفههای زیرساخت تولید انرژی ،مؤلفههای خدمات اضطراری
و  ...که هر کدام دارای زیر مؤلفههایی هستند .در اغلب شهرهای
کشور ،این مؤلفهها تهدیدهای شهری بالقوه (غیرفعال) شناخته
میشوند و به علت بیتوجهی به اصل همجواری و مجاورت با
کاربریها ،مکانیابی نامناسب ،اختصاص نــدادن عملکردهای
موازی در زمان بحران ،مقاومسازی نکردن کاربریهای ویژه و ...
موجب تشدید و همافزایی خطر در فضاهای شهری میشوند.
اما استفاده از روششناسی کیو در این پژوهش پژوهشگر را قادر
ً
ساخت تا اوال ادراکات و عقاید فردی را شناسایی و طبقهبندی کند

ً
و ثانیا به دستهبندی گروههای افراد بر اساس ادرا کاتشان بپردازد.
هدف اصلی این فن ،آشکار ساختن الگوهای مختلف تفکر است.
در واقع این روش را پیوندی بین روشهای کیفی و کمی میدانند.
تفاوت این روش با روش لیکرت در این است که در روش لیکرت
طیفی مانند «خیلی زیــاد ،زیــاد ،تا حدی کم ،کم ،خیلی کم» در
مقابل هر عبارت قرار میدهد؛ در واقع هنگامی که پاسخگو در حال
بررسی یک گویه است ،توجهی به سایر گویهها نــدارد و تنها نظر
خود را نسبت به آن گویه بیان میکند .اما در فن مرتبسازی که در
روش کیو به کار میرود ،مشارکتکننده طی فرایندی «مقایسهای»
عبارات را «مرتب» میکند؛ بنابراین امکان بیشتری بــرای نشان
دادن ذهنیت خود دارد.
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