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چکیده
 شبکه معابر.یکی از مهمترین مسائل شهرهای کشور پدافند غیرعامل و تابآوری شهرها در مقابل بحرانهای انسانساخت نظیر جنگ و آشوب است
بهعنوان شریانهای حیاتی شهر نقش پررنگی در کاهش آسیبپذیری و تسهیل اقدامات حین و پس از بحران ناشی از اقدامات عناصر بیگانه در شهر نظیر
 دسترسی به مرا کز امدادی و حیاتی مدیریت بحران و همچنین دسترسی به مراکز نظامی و، تخلیه اضطراری محالت،دسترسی مناسب به بافتهای مسکونی
 از اینرو طراحی شبکه ایمن شهری شامل مجموعهای از معابر بههمپیوسته که از میزان آسیبپذیری پایین برخوردار باشند و در عین حال.انتظامی ایفا میکند
 ضروری، مرا کز نظامی و امداد و نجات و مبادی ورودی و خروجی مناطق شهری را به بهترین شکل و بدون وقفه ایجاد کنند،ارتباط بین بلوکهای مسکونی
 شبکه معابر یادشده توان پاسخگویی خود را پس از بحران به خوبی حفظ خواهد کرد و انجام اقدامات نظامی و امدادی مقتضی به واسطه.به نظر میرسد
، این پژوهش با هدف تعریف شبکه ایمن معابر شهری.آن مختل نخواهد شد که در نتیجه میزان آمادگی شهر در برابر حمالت و آشوبها افزایش خواهد یافت
 برای طراحی شبکه. شهر تهران بهعنوان نمونه انجام شد12 توصیف ویژگیها و روش طراحی آن در بافتهای شهری و همچنین عملیاتی کردن آن در منطقه
 دسترسی به، دسترسی به مراکز امدادی، محصوریت، شاخص شامل دسترسی به مراکز نظامی و انتظامی9  ابتدا معابر وضع موجود بر اساس12 ایمن منطقه
 کیفیت ابنیه جداره و نوع کاربریهای جداره با استفاده از روش تحلیل، ارتفاع طبقاتی ابنیه جداره معابر، وضعیت ترافیکی معابر، عرض معابر،فضاهای سبز و باز
 در مرحله بعد معابر با آسیبپذیری پایین. از منظر آسیبپذیری در برابر بحران تحلیل شدندGIS2  و تکنیکهای نرمافزار1)IHWP( سلسله مراتبی معکوس
و دسترسی مناسب به مرا کز حیاتی مدیریت بحران بهعنوان شاکله اصلی شبکه ایمن انتخاب شدند و با اتخاذ برخی اقدامات ساختار شبکهای و بههمپیوسته
ً
. در پایان با هدف حفظ ایمنی و تابآوری این شبکه در بلندمدت برخی ضوابط تدوین شد که صرفا در معابر شبکه ایمن الزماالجرا هستند.آن هم مهیا شد
. تهران12  منطقه، شبکه ایمن معابر، ارائه الگو، تابآوری شهر، پدافندغیرعامل:کلمات کلیدی
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Presenting the model of a safe urban road network
based on the passive defense principles in order to
improve city resilience against human-made crisis
case study: 12th region of Tehran

Payman Mehrnezhad1*, Mohammad Khoorsandi2

Abstract:

O

ne of the most important issues in the cities is the crisis management and resilience of the cities against the
Human-made crises such as war and terror. Transportation network as the vital artery of the city plays a vibrant
role in reducing vulnerability and facilitating crisis management in the city, such as proper access to residential tissues,
emergency evacuation of neighborhoods, access to vital emergency relief centers and military centers. Hence, It seems
necessary for cities to design a secure urban network includes a set of interconnected passages that have low vulnerability to crisis, while also linking residential blocks, relief and rescue centers, military and Law Enforcement Centers
and the bases of the entrance and exit of urban areas uninterrupted. The above mentioned network will maintain its
accountability after the crisis, and relief and military efforts will not be disrupted by this, As a result, city preparedness for attacks and riots will increase. This research was conducted with the aim of defining the Secure network of
urban roads and describing its features and methods of designing it in urban textures as well as operating it in the District
12 of Tehran. To design the safe network of the District 12, firstly, the existing status passages based on 9 indicators including confinement, access to relief centers, access to green spaces and open spaces, access to military and law enforcement
center, passage widths, traffic conditions, Class height, building quality, and types of landuse by IHWP method and GIS
software techniques were analyzed from the perspective of crisis vulnerability. In the next step, passages with low vulnerability and appropriate access to critical crisis management menus were selected as the main constituents of the secure
network and by doing some actions, the network structure and its interconnection were also provided. In the end, with the
aim of maintaining the safety and resilience of the network in the long run, some rules were developed that would only be
enforceable on safe network passages.
Key word: Passive Defense, City Resilience, Pattern presentation, Secure network of urban road, District 12 of Tehran
1-PHD Student urbanism, architecture and urbanism faculty, Tabriz Islamic art University, Iran, Email: p.mehrnezhad@yahoo.com
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ضرورت
کشور ایــران با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی و قرارگیری
در منطقه خاورمیانه بهعنوان یکی از پرحادثهترین نقاط جهان
همواره تحت تأثیر تهدیدات مختلف بــوده اســت .بهویژه بعد از
انقالب اسالمی و سیاستهای استکبارستیزانه جمهوری اسالمی
این تهدیدات رو به افزایش گذاشت و همواره سایه جنگ ،آشوب،
ترور و سایر اقدامات بدخواهان بر سر این کشور بوده است .در این
میان شهرهای بــزرگ و مهم کشور به دلیل قرارگیری مرا کز مهم
حکومتی ،اقتصادی و جمعیتی در آنها از آسیبپذیری باالتری در
برابر تهدیداتیادشده برخوردار بودهاند .در حال حاضر بیش از 70
درصد جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند و این روند روز به روز
در حال افزایش است که این امر اهمیت پدافند غیرعامل در شهرها
را بیش از گذشته نمایان میسازد.
معابر و شبکه دسترسی یکی از مهمترین و اساسیترین عناصر
شهر هستند که اتصال بین فضاها و فعالیتهای مختلف شهری را
مهیا میکنند .یکی از مهمترین نقشهای شبکه حملونقل شهری
حفظ کــارایــی و پاسخگویی در وضعیت بحران و اضــطــرار است؛
طــوری که دسترسی به داخــل بافتهای مسکونی و پایگاههای
اســاســی و حیاتی ب ــرای انــجــام اقــدامــات ف ــوری ام ــداد و نــجــات و
اقدامات مورد نیاز انتظامی و نظامی پس از وقوع بحران ناشی از
حمالت نظامی و آش وبها را مهیا کنند و در عین حال بستر الزم
برای انجام امور بازسازی و مرمت راتأمین کنند.
تهران بهعنوان پایتخت و یکی از شهرهای مهم ایران بهواسطه
قرارگیری مرا کز اصلی حکومتی واداری کشور در آن همواره از ریسک
باالیی در برابر خطرات ناشی از حمالت عناصر بیگانه و یا آش وبها
ً
و جنگهای شهری و خیابانی برخوردار است و این موضوع تقریبا
شامل تمامی مناطق و محالت شهر میشود .بهویژه منطقه 12که
مرکزیت گردشگری ،تجاری ،اداری و حکومتی تهران و حتی کشور
را بر عهده دارد و عالوه بر اینکه مرا کز بسیار حساس و مهم را در
خود جای داده ،روزانه میزبان جمعیت بسیاری از شهروندان است.
همانطور که پیش از این گفته شد ،تــابآوری معابر شهری
در زمانهای بحران و حفظ توان پاسخگویی آنها امری مهم در
جهت افزایش آمادگی شهر و کاهش آسیبپذیری آن است .حال
سؤالی که به وجود میآید ،این است که چگونه میتوان در شهری
مانند تهران و منطقهای از آن مانند منطقه  12که از معابر بسیار زیاد
و درهمتنیده تشکیل شده ،شبکهای را تعریف و طراحی کرد که
بتواند در صورت بروز حوادث و بحرانهای گفتهشده کارایی خود را
حفظ کند تا حیات شهر از بین نرود؟ در این پژوهش تالش میشود
تا پاسخ مناسبی به این سؤال داده شود.
اهداف
•معرفی الــگــوی شبکه ایــمــن معابر و شــاخـصهــای آن
بهعنوان رهیافتی جهت افزایش آمادگی شهر بر اساس
اصول پدافند غیرعامل
•ارزیــابــی معابر مــحــدوده مــورد مطالعه (منطقه  12شهر
تهران) از منظر ایمنی و پاسخگویی آنها در هنگام وقوع

بحران حاصل از اقدامات نظامی و ارائــه سیاستهای
مرتبط بــا الـگــوی شبکه ایـمــن معابر در جهت ارتــقــای
تابآوری محدوده در برابر بحران
فرآیند کلی پژوهش
در این پژوهش ابتدا به بررسی مبانی نظری پدافندغیرعامل،
تــابآوری شهری ،نقش معابر در تــابآوری و شاخصهای ایمنی
معابر برابر بحرانهای انسانساخت امنیتی نظیر جنگ ،تروریسم و
آشوب میپردازیم .در ادامه هم به تعریف الگوی شبکه ایمن معابر
شهری و توصیف ویژگیها و روش پیادهسازی آن در بافتهای
شهری و در نهایت بررسی ایمنی شبکه معابر منطقه  12شهر تهران
در برابر بحرانهای انسانساخت و عملیاتی کردن الگوی شبکه
ایمن در محدوده مورد مطالعه خواهیم پرداخت.

مبانی نظری
بحران :بحران 3عمری به درازای تاریخ بشر دارد و یکی از
واقعیتهای اجتنابناپذیر زندگی بشر بوده و بشریت همیشه با
انواع مختلفی از بحرانها روبهرو بوده است؛ از بحرانهایی چون
قحطی ،خشکسالی ،سیل ،شیوع بیماریهای واگیردار گرفته
تــا بــحــرانهــایــی چــون جنگها و آلــودگ ـیهــای زیستمحیطی و
غیره .تمامی این بحرانها به میزان حجمشان آسیب و لطمات
متفاوتی به محیطی که در آن رخ میدهند ،وارد میکنند( .ربیعی
و حسینی )1396 ،از نظر سازمان ملل متحد بحران یعنی «وقفه
کامل یا بخشی از فعالیتهای گروه یا جامعه که همراه با ضایعات
ش یافته و جامعه
جانی ،خسارات مالی و آسیبهای محیطی گستر 
مربوطه با منابعی که در اختیار دارد ،قادر به جبران آن نیست».
(عبداللهی .)1391 ،بحران را از منظر منشأ آن میتوان به دو دسته
اصلی طبیعی و انسانساخت تقسیم کرد .بحرانهای انسانساخت
ناشی از فعالیتهای انسانی نظیر آتشسوزی ،تصادفات و جنگ
است که این پژوهش ناظر بر این دسته از بحران است.
بحرانهای انسانساز به چند دسته تقسیم میشوند :در بخش
اول بحرانهایی وجــود دارنــد که از تعامالت انسانی در جامعه،
رابطه بین دولتها ،افراد و گروههای اجتماعی به وجود میآیند.
نظیر بحرانهای سیاسی ،بحرانهای اقتصادی و بحرانهای
اجتماعی .بخش دیگر از بحرانهای انسانساز ناشی از ترکیبی
از فعالیتهای غیراصولی انسانها و رخــدادهــای طبیعی است.
شواهدی در این زمینه میتواند مصرف بیرویه انواع انرژیهای
آلودهکننده ،نازک شدن الیه ازن ،گرم شدن کره زمین و  ...نام برد.
(ربیعی و حسینی)1396 ،
گونهای دیگر از بحرانهای انسانساخت ،بحرانهای امنیتی
هستند .این بحرانها با اهداف سیاسی ،امتیازگیری ،تغییر رفتار
یا تضعیف نظامهای سیاسی ایجاد میشود؛ مانند وقوع جنگ،
نم ــرزی ب ــرای ایــجــاد و گسترش شــورشهــای
حــمــایـتهــای ب ــرو 
مدنی ،صنفی ،دانشجویی ،قومی و فرقهای ،حــوادث تروریستی
و ( ...ملکی )1389 ،که تأ کید این پژوهش بر روی این دسته از
بحرانهای انسانساخت است.
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تهدید :در فرهنگ معین در بــاب تعریف تهدید چنین آمده
است« :ترسانیدن ،بیم دادن ،بیم کردن ،بیم و جمع آن تهدیدات»
ریچارد اولمان تهدید را این گونه عنوان میکند :تهدید نسبت به
امنیت عبارت از یک عمل یا سلسلهای از وقایع است که به شدت و
ً
در خالل دوره نسبتا کوتاهی از زمان ،کیفیت زندگی برای دولتها،
شهرها یا واحدهای خصوصی و غیردولتی (افراد ،گر وهها و شرکتها
در داخل دولت را در خطر کاهش قرار میدهد( .بیطرفان و شاد،
 )1392منابع اصلی تهدید دو نوع است :طبیعی مانند (زلزله ،سیل،
آتشفشان ،طوفان و  ،)...غیرطبیعی مانند (جنگ ،عوارض فناوری
بشر و  .)...تهدیدات غیرطبیعی خود به دو دسته تهدیدات عمدی
و غیرعمدی تقسیم میشود که ایــن پژوهش ناظر بر تهدیدات
انسانساخت عمدی اســت .در دیــاگــرام شــمــاره  ...دستهبندی
تهدیدات انسانساخت عمدی و تهدیدات مورد نظر این پژوهش
معین میشود.
پدافند غیرعامل :مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای
سیاستهای کلی نظام در سند چشم انداز  20ساله کشور پدافند
غیرعامل را به شرح زیر تعریف کرده است:
“مــجــمــوع اق ــدامه ــای غیرمسلحانهای کــه مــوجــب افــزایــش
بازدارندگی ،کاهش آسیبپذیری ،تــداوم فعالیتهای ضــروری،
ارتقای پایداری ملی و تسهیل میریت بحران در مقابل تهدیدها و
اقدامهای نظامی دشمن میشود».
بــدون شــک نــوع پدافند در بخشهای شــهــری ،اقتصادی،
ً
اجتماعی و روانی کامال متفاوت از پدافند نظامی است و میتوان
اصطالح پدافند غیرعامل را برای این بخشها مناسبتر دانست .از
سوی دیگر میتوان پدافند غیرعامل شهری را بسیار مهمتر از سایر
بخشها دانست .پدافند غیرعامل در مناطق شهری موضوعی
است که هم به لحاظ اقتصادی ،هم به لحاظ سیاسی ،هم به
لحاظ اجتماعی و فرهنگی و  ...واجــد اهمیتی دوچــنــدان است.
( )2009 Tang &Wen,پدافند غیرعامل شهری 4مجموعهای از
برنامهریزی ،طراحی و اقداماتی است که باعث کاهش آسیبپذیری
(شهر و شهروندان) در مقابل تهدیدات در معنای عام آن میشود.
راهبرد بینالمللی کاهش بحران 5هدف پدافند غیرعامل شهری را
کاستن آثار نامطلوب آسیبهای محیطی ،فناوری و جنگ دانسته
است( .محمدی دهچشمه)1392،
تابآوری :تعداد روزافزونی از جمعیت جهان در مناطق شهری
زنــدگــی میکنند .بــرای اولــیــن بــار در تــاریــخ در ســال  2008درجــه
شهرنشینی به  50درصد رسیده و کماکان روند رو به رشدی دارد.
نتیجه افزایش جمعیت ،تراکم زیاد ساختمان است که تأثیر پایدار بر
آسیبپذیری برابر حوادث خطرناک دارد .شکست تنها یک عنصر از
شهر میتواند اثرات بیشمار و پیامدهای غیر منتظرهای ایجاد کند.
( )2016 ,Fischer Et Alاولین بار هولینگ 6درسال  1973کلمه
تابآوری را برای توصیف معیاری از تداوم سامانهها 7و تواناییشان
برای جذب تغییرات و اختالالت 8که هنوز مقاومت و ظرفیت قبلی
را در حفظ همان روابط 9بین جمعیت و متغیرهای دیگر دارد ،بهکار
برد .بعد از آن پیم در سال  1984تــابآوری را بهعنوان بازگشت
یــک سیستم بــه حالت اولــیــه پــس از نابسامانی آن تعریف کــرد.

( )2008 ,Cutter.Et alدر تعریفی کلی تابآوری توانایی جوامع،
نظام کالبدی-زیرساختها ،قابلیت نظامهای اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی ،پایداری و کارآمدی سکونتگاهها و سایر ساختمانها
در تحمل و ایستادگی در برابر خطرات بـهوجــودآمــده از تنشها
و فشارهاست؛ بهگونهای که بتوانند بهسرعت به وضعیت قبل
برگشت کرده ،تهدیدات آتی را پذیرفته و با آنها رویارویی کنند( (�Da
.)2006 :vis & Izadkhah
ت ــابآوری بر ایــن موضوع دال لــت میکند که یک مکان قادر
به نگهداشت خود در برابر وقایع عظیم طبیعی باشد؛ بدون آنکه
از زیانها و آسیبهای ویرانگر ،کاهش میزان بهرهوری یا کیفیت
زندگیاش رنج ببرد و بینیاز از کمکهای فراوان از بیرون اجتماع
باشد ( .)2003 ,Godschalkشهر ت ــابآور جامعهای اســت که
توانایی تحمل شوکها و ضربههای وارده از یک خطر بهگونهای
که آن خطرها تبدیل به سوانح نشوند و در عین حال توانایی یا
ظرفیت برگشت به حالت عادی در حین و پس از سانحه و همچنین
امکان و فرصت بــرای تغییر و ســازگــاری پس از سوانح را هم دارا
باشد )2006 ,Davis & Izadkhah( .هدف شهر تــابآور تقویت
سیستم شهری در مقابل عملکردهای مخرب و اختاللها در هنگام
وقوع بحران و رویدادهای شدید است .ایجاد تابآوری در سیستم
پیچیده مانند شهر باعث کاهش خسارات به حد چشمگیری خواهد
شد)2017 ,Krellenberg & KochSigrunKabisch( .
عوامل زیادی بر تابآوری شهر اثر میگذارند و هیچ دو شهری
در ظرفیت اصلی خود برای تـ�ابآوری شبیه هم نیستند Cam� .
 ))2006 ,panellaشهر تــابآور شبکهای پــایــدار 10از سامانههای
فیزیکی و اجتماعات انسانی 11است .سامانههای فیزیکی اجزای
محیطی و ساختهشده شهر هستند که شامل جادهها ،ساختمانها،
زیرساختها ،تسهیالت ارتباطی ،خاک ،ویژگیهای جغرافیایی و
امثال آن است .در مجموع ،سامانههای فیزیکی بهعنوان کالبد و
بدن در شهر ،استخوانها 12و شریانهای 13یک بدن عمل میکنند.
به هنگام سانحه سامانههای فیزیکی باید قادر به ادامه حیات و
عملکرد در شرایط وخیم باشند)2003 ,Godschalk( .
سیستم حملونقل بخشهای بسیار پراهمیت ب ــرای زیر
ســاخـتهــای هــر شهر و یــا منطقه اس ــت .مطالعات نــشــان داده
ً
که سامانههای حملونقل ار جنبههای مختلفی تقریبا با تمام
فعالیتهای شهری در ارتباط است )Pathman ،2010( .تابآوری
شبکه معابر بهعنوان معیاری حیاتی در برنامهریزی مطرح میشود.
تــابآوری شبکه معابر میتواند بهعنوان توانایی آن بــرای حفظ
سطحی مناسب از سرویسدهی در شرایط بحرانی و چالشی برای
انجام امور عادی مطرح شود .بنابراین توانایی تابآوری را میتوان
با ارزیابی مقدار فشار و چالشی که شبکه قبل از فروپاشی تحمل
کند و شرایط را بــرای عملیاتهای عــادی میسر ســازد ،محاسبه
کرد )2017,Patil ( .برنامهریزان باید کاربریهای شهری و شبکه
ً
معابر را بهصورتی جانمایی کنند که این کاربریها اوال بهصورت
ً
سکونتگاههای ایمن در برابر بحران عمل کنند و ثانیا شرایط الزم را
برای اجرای هرچه بهتر طرح مدیریت بحران تسهیل کند( .حبیبی،
شیعه ،ترابی )1388 ،به بیانی دیگر ،پس از وقوع بحران ناشی از

اقدامات نظامی و خرابکارانه عناصر بیگانه ،شهر باید از آمادگی
الزم برای انجام اقدامات امداد و نجات سانحهدیدگان ،همچنین
اقدامات نظامی و انتظامی برای برقراری امنیت و مقابله با دشمنان
و آشوبگران در سریعترین زمان ممکن برخوردار باشد تا کمترین
خــســارات جانی و مالی بــه شهر وارد شــود و در عین حــال توطئه
دشمنان خنثی شود .بدین سبب برخورداری شهر از شبکهای معابر
تــابآور که در مواقع بحران کارایی خود را جهت اقدامات عاجل
مسکونی
بافتهای
دسترسی به
کند،کنند
حفظحفظ
وقوع بحران
شهری محسوب
غیرعامل
پدافند
امکان در مقوله
امریوحیاتی
مراکز حیاتی دخیل در مدیریت بحران و پدافند
و ارتباطم با
یشود.
غیرعامل را مهیا
کنند.پس از بحران نیازمند وجود شرایط کالبدی الزم است
اقدامات
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و ایــن امــر امکانپذیر نخواهد بــود مگر با فراهم بــودن دسترسی
شبکه ایمن معابر باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
مناسب و کامل به تمام قسمتهای مهم و حیاتی در حوزههای
سکونتی یک شهر .در غیر این صورت ،حتی با فرض وجود تمام
صورتشهر
در معابر
سایر
نسبت به
کمتری
هایپذیر
آسیب
● از
مسدود بودن
بحران،
مقابله با
الزمی برای
آمادگی
باشند کارایی
استقرارکه قادر
باشند؛و یاطوری
برخوردار
پشتیبانی ،وامدادرسانی
نامناسب مرا کز
معابر اصلی
شبکه
حفظهکنند.
مواقع
خودیرا در
پاسخگویی
دیدگان رسیدگی کرد و
بحرانسانح
وضعیت
توان به
چطور م
و اسکان
پیوسته
شبکهای و به
ساختار
دارای
● باید
باشد.عناصر بیگانه را
مقابله با
انتظامیهمجهت
نظامی و
احتمالی
اقدامات
)1390
پورجوهری،
و
(ثامنی
داد؟
انجام
● دسترسی به قسمتهای مختلف منطقه شهری را به
ً
معموال پس از وقوع حوادث بزرگ ناشی
الگوی
ایمن:سازد.
شبکهمیسر
یکنواخت
شکل
انفجارهای وتروریستی،
موشکی،
حمالت
نظیر
نظامی
حمالت
● ازارتباط بین بافتهای مسکونی ،مراکز امداد و نجات
اختالل میشود و
دچار
ونقل
بدونحمل
شبکه
شهری و ...
مراکزهای
آشوب
سازد.
میسر
وقفه
انتظامی را
نظامی و
مشکالتی را هم در دسترسی سریع نیروها به سانحهدیدگان و تخلیه
● با تدوین یکسری ضوابط و قوانین کالبدی در ارتباط
به موقع منطقه خطر و هم برقراری نظم و امنیت شهر به وجود
با معابر شبکه ،بافت و جداره آنها ایمنی و کارایی این
خواهد آورد .بدین ترتیب سازماندهی کالبدی شبکه معابر و سایر
شبکه برای همیشه حفظ و صیانت شود.
عناصر مورد نیاز در مواقع بحران برای مقابله با آسیبهای احتمالی
باشد
خواهد شده
ناپذیرتشکیل
ممکن
امریمعابر
یادشدهتعداد
کمترین
● از
اینتاراستا برای
بود .در
اجتناب
سوانح
عنوانمعابر
تحتسازی
گیرانه ایمن
ایقوانین
ضوابطه و
هرانجام
«شبکه ایمن
سختحیاتی
منسجم و
شهر شبک
وارد کند.
کمتریایبر شهر
مشخص آن
شبکه و جداره
این
سازمانیافته از
پیوسته و
هزینهمجموعه
کرد که
شهری» را
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دسترسی به بافتهای مسکونی و ارتباط با مراکز حیاتی دخیل در
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را مهیا کنند.
شبکه ایمن معابر باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
•از آسیبپذیری کمتری نسبت به سایر معابر شهر برخوردار
باشند؛ طوری که قادر باشند کارایی و پاسخگویی خود را در
مواقع بحران حفظ کنند.
•باید دارای ساختار شبکهای و بههمپیوسته باشد.
تمامی
منطقهبرای
ایمنسازی
خاص
قسمقواتعد
ضوابط و
•انجام
(
شهری را به شکل
مختلف
های
دسترسی به
های جداره آنها طبیعتاً پرهزینه و
معابر و
ساختمانسازد.
یکنواخت میسر
•نشدنی
است)بافتهای مسکونی ،مراکز امداد و نجات و مراکز
ارتباط بین
موجود باشند تا
وقفهوضع
بدون از
انتظامی راایمنتر
نظامی وبر معابر
● معطوف
میسر سازد.
قوانین وارد
شبکه معابر
اندازی بر
کمترین
(هزینه با معابر
شود.در ارتباط
کالبدی
ضوابط و
دستسری
تدوین یک
•با
بیشتر)ایمنی و کارایی ایــن شبکه برای
ـداره آنها
قابلیت و جـ
شبکه ،بافت
اجرایی
کمتر و
شود.
صیانت
و
حفظ
همیشه
● این شبکه همواره مجهز به تجهیزات مورد نیاز برای
باشد تــا انجام
بحرانــده
تشکیل ش
اقداماتعــداد
انجامکمترین تـ
•از
باشند.
ممکنوقوع
معابرهنگام
عاجل در
ضوابط و قوانین سختگیرانه ایمنسازی معابر ایــن شبکه
کند.محدوده
ایمن در
طراحی برشبکه
قبل از
(انجامایضوابط و
شهر وارد
برای کمتری
چیزهزینه
هر آن
جداره
بنابراین و
بررسیو شود تا
برایموجود
سازیمعابر
تمامی
پذیری
آسیب
ساختمانهای
تمامی معابر
ایمن
خاص
شهری بایدقواعد
ً
تشکیلاست)
برایو نشدنی
پرهزینه
ایمنترین جداره
شبکهای ایمن
طبیعتاای
معابرآنهامحدوده
شودکمترین
باشند تــا
مفهومیجــود
طرحضــع مــو
تر از و
ایمن
معطوف بــر
تالش می
یک
معابرارائه
ادامه با
مشخص•شوند .در
(هزینه کمتر و قابلیت
بهتریشود.
معابر وارد
اندازی بر
تا مفهوم دس
مطرح شود.
شبکهشکل
معابر به
ت ایمن
شبکه
اجرایی بیشتر)
معابری که
است،
باالبهمشخص
گرافیکی
این در
• که
همانگونه
برای انجام
مورد نیاز
تجهیزات
مجهز
طرحهمواره
شبکه

شبکهباشند.
وقوع،بحران
هنگام
اقداماتایعاجل در
ایمن معابر
شدهاند
مشخص
با رنگ سورمه
محدودهای
ایمن در
طراحی
برای
هر چیز
قبل از
موجود
شبکه معابر
هستند.
شهری
فرضی
بافت
بنابراینیک
طراحیشده برای
ایمنـیتر شــود تا
موجودبــررسـ
وضعمــوجــود
تمامیدرمعابر
ـری
ـ
ی
ـذ
ـ
پ

ب
ـ
ی
ـ
س
آ
ـد
ـری بــایـ
در اینشــهـ
نسبت به سایر معابر بافت
شبکه
ایمنترین معابر محدودهای برای تشکیل شبکهای ایمن مشخص
بوده و از میزان آسیبپذیری کمتری در برابر بحران احتمالی
شوند .در ادامه با ارائه یک طرح مفهومی تالش میشود تا مفهوم
شبکه معابر اصلی و مهمترین مراکز مورد نیاز در مواقع بحران است؛
شبکه ایمن معابر به شکل بهتری مطرح شود.
طــوری که کارایی خود را حین وقــوع بحران حفظ کنند و امکان
همانگونه که در طرح گرافیکی باال مشخص است ،معابری
کــه بــا رن ــگ س ــورمـ ـهای مـشــخــص ش ــدهان ــد ،شـبـکــه ای ـمــن معابر

ارائه الگوی شبکه ایمن معابر بر اساس اصول پدافند غیرعامل ،در
راستای ارتقای تابآوری شهر در برابر بحرانهای انسانساخت

طراحیشده برای یک بافت فرضی شهری هستند .معابر موجود در
این شبکه نسبت به سایر معابر بافت در وضع موجود ایمنتر بوده و
از میزان آسیبپذیری کمتری در برابر بحران احتمالی برخوردارند؛
در نتیجه توانایی حفظ کارایی و عملکرد خود را در هنگام وقوع
بحران خواهند داشت .معابریادشده به شکل شبکه و بههممتصل
عمل میکنند و امکان ارتباط با بافتهای مسکونی و فضاهای
حیاتی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نظیر فضاهای سبز و باز،
مراکز امــداد و نجات و مراکز نظامی و انتظامی را مهیا میسازند.
همچنین شرایط تخلیه اضطراری و خروج از بافت در این شبکه
میسر میشود.
در ادام ــه بــررســی مــیــزان آسیبپذیری شبکه تــرابــری شهری
بررسی میشود.

معرفی منطقه  12تهران
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ارائه الگوی شبکه ایمن معابر بر اساس اصول پدافند غیرعامل ،در
راستای ارتقای تابآوری شهر در برابر بحرانهای انسانساخت

محدوده منطقه  12از غرب به خیابان حافظ و وحدت اسالمی،
از شرق به میدان امام حسین (علیه السالم) و خیابان  27شهریور،
از جنوب به خیابان شوش و از شمال به خیابان انقالب منتهی
میشود که با جمعیتی حدود  240هزار و  909نفر (مرکز آمار ایران،
2.8 )1395درصد از کل جمعیت شهر تهران را به خود اختصاص
داده اســت .از ســوی دیگر ،ایــن بخش از شهر وسعتی در حدود
 7/2622هکتار معادل  7/1درصــد مساحت کل شهر تهران را
داراست و به لحاظ موقعیت آن در مرکز کالنشهر تهران شهری که
مهمترین جریانهای اقتصادی کشور به نوعی مرتبط با آن است،
وضعیت خاصی دارد و قطب تــجــاری تــهــران و ای ــران محصوب
میشود.
به لحاظ کاربریهای عمده ،مساحت کل قطعات مسکونی
برابر  597هکتار است که  47درصد از کل مساحت منطقه را در
بر میگیرد .مساحت کل قطعات تجاری  190هکتار است که 15
درصد از کل مساحت منطقه را در بر میگیرد .غالب این کاربریها
ً
فرامحلهای بوده و عمال بهصورت منطقهای ،شهری و گاهی ملی
عمل میکنند.
اهمیت منطقه  12از منظر پدافندغیرعامل:
منطقه  12شهر تهران به دلیل داشتن کاربریهای مهم شهری،
ملی و بینالمللی بهعنوان قلب تجاری ،قطب گردشگری-فرهنگی
و مرکزیت حکومتی کشور یــاد میشود .حساسیت و خطرپذیری
منطقه  12در برابر حمالت را میتوان از ابعاد گوناگون نظیر وجود
کاربریهای مهم منطقه ،ساختار جمعیتی و اقتصادی ،تابآوری
پایین کالبدی بافت و ناکارآمدی معابر بررسی کرد .کاربری تجاری
سطح زیــادی از منطقه را پوشانده اســت و سطح بــاالی کاربری
تجاری جمعیت زیادی را به منطقه جذب میکند .جمعیت باالی
منطقه حساسیت خاصی را از دیدگاه پدافند ایجاد کرده که نیاز به
برنامهریزی دقیق دارد .تمرکز فضاهای اداری در منطقه نشان
از اهمیت مرکز شهری آن دارد .همچنین کاربریهای مذهبی و
فرهنگی به دلیل بافت مرکز شهر سطح زیادی را به خود اختصاص
داده و سطوح انبار و کارگاهی بخش زیادی را اشغال کرده است .در
عین حال زمینهای بایر و ساختهنشده زیادی در این منطقه یافت

نمیشود که بتوان برای جبران خدمات شهری از آن استفاده کرد.
ترا کم فعالیتهای تجاری و کسبوکار در محدوده منطقه بهطور
متوسط بیش از یک میلیون نفر را بهصورت روزانه به منطقه جذب
میکند .شبکه معابر به نسبت تراکم جمعیت بسیار کم است.
در صــورت وقــوع حمله تــردد با مشکل مواجه شــده ،امدادرسانی،
خدماترسانی و عبور و مرور به درستی انجام نمیشود که از دیدگاه
پدافندغیرعامل منطقه را با بحران مواجه خواهد کرد .شبکه راهها
و الگوهای حرکت در تهران شعاعی است و از اینرو سهم منطقه
 ۱۲در تولید و جذب سفرهای روزانــه بیش از سایر مناطق تهران
است .نظام حرکت در منطقه با عدم تعادل روبهروست .محورهای
عبوری آن با تراکم تردد سواره مواجه و از هم گسیختهاند؛ در مقابل
بافتهای قدیمی و تاریخی بهصورت بلوکهای شهری محصور در
گذرهای شریانی نفوذپذیری ضعیفی دارند .شبکه گذرگاهی درون
بافتهای ارزشمند برای امدادرسانی ،تأمین نیازهای دسترسی و
 ...باید گسترش یابد .در مجموع میتوان اینگونه بیان کرد که
جایگاه منطقه  12بهعنوان برترین و متنو عترین کارکردهای کالن
شهری با تأ کید بر گردشگری  ،فرهنگی ،مقر نهادهای حکومتی،
مرا کز ستادی وزارتــخــانـههــا ،کانون فعالیتهای مالی تجاری،
محل تجمیع سفارتخانهها ،استقرار شـهــرداری کــان ،تــاالر شهر
و مجموعههای چند منظوره فرهنگی هنری شناخته میشود.
منطقهای کــه چنین تنوعی از کــارکــردهــا در آن مشهود بــاشــد و
در عین حــال آسیبپذیری باالیی در برابر حــوادث و حمالت به
دلیل فرسودگی بافت و ناکارآمدی معابر بــرخــوردار باشد ،نیاز به
برنامهریزی خاص و چندبعدی با استفاده از اصول پدافندغیرعامل
در آن احساس میشود.
بررسی محدوده مورد مطالعه از منظر مؤلفههای مؤثر در ایمنی
شبکهمعابر
در این بخش از مطالعات تالش میشود تا مؤلفههای اصلی
مؤثر در تابآوری شبک ه معابر محدوده در برابر بحرانهای ناشی از
حمالت و آشوبهای بیگانگان مورد بحث و مطالعه قرار گیرند تا از
اطالعات حاصل برای تحلیل معابر و شناسایی میزان آسیبپذیری
آنها استفاده شود .مؤلفههای بسیاری را میتوان برای ایمنی معابر
هنگام بروز بحران در نظر گرفت که در این پژوهش بر اساس اهداف
مورد نظر و همچنین اطالعات موجود منطقه  12از مؤلفههای زیر
برای بررسی ایمنی معابر استفاده میشود:
گرههای ترافیکی معابر :جهت اینکه معابر بتوانند در مواقع
بحرانی و حساس کارایی خود را حفظ کنند و برای اقدامات عاجل
نظامی ،درمانی و تخلیه اضطراری مورد استفاده قرار گیرند ،نیاز
است تا به شکل مداوم از حجم و گرههای ترافیکی پایین برخورد
باشند.
عرض معابر :هرچه عرض معابر بیشتر باشد ،نفوذپذیری بافت
افزایش یافته و امکان دسترسی به بلوکهای مسکونی و انجام
اقدامات امدادی ،نظامی و انتظامی تسهیل میشود.
دسترسی معابر به فضاهای سبز و بــاز :از فضاهای سبز و باز
بهعنوان اراضــی ذخیره بــرای انجام اقدامات امــداد و نجات و یا
دپوی نیروهای نظامی و انتظامی پس از حمالت میتوان یاد کرد.
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وجود این فضاها در قالب پارکها و بوستانها یا اراضی بایر و خالی
باعث تابآوری بیشتر محیط شهری دربرابر سوانح میشود.
دسترسی معابر به مرا کز امداد و نجات :دسترسی معابر درون
بافت به مرا کز امداد و نجات نظیر بیمارستانها ،مرا کز آتشنشانی یا
هالل احمر و سولههای مدیریت بحران میتواند سبب امدادرسانی
به موقع و کاهش خسارات جانی شهروندان در اثر حمالت عناصر
بیگانه شود.
دسترسی معابر به مرا کز نظامی و انتظامی :نزدیکترین مرا کز
نظامی در منطقه مهمترین نقش را در ایجاد امنیت و خنثیسازی
توطئه بیگانگان پس از وقوع سوانح و حمالت ایفا میکنند.
بررسی وضعیت کاربری اراضی از نظر میزان تردد :در این بخش
کاربری اراضــی منطقه  12از منظر نوع کاربریهای وضع موجود
(پرتردد ،تردد متوسط ،کمتردد) مورد مطالعه قرار گرفته است .هر
چه حجم تردد معابر پایینتر باشد ،پتانسیل بهتری جهت استفاده
نظامی و امدادی پس از بحران خواهند داشت.
محصوریت معابر :محصوریت به معنی نسبت ارتفاع جداره
معبر به عرض آن است ،هرچه این نسبت افزایش یابد ،احتمال
انسداد معابر در صورت تخریب ابنیه بر اثر حمالت و انفجا بیشتر
ً
شده و طبیعتا میزان کارایی معابر یادشده جهت اقدامات پس از
بحران کاهش مییابد.
کیفیت ابنیه :یکی از مهمترین مؤلفههای مؤثر در ایمنی شبکه
ً
معابر کیفیت ابنیه جداره است .قطعا دسترسیهایی که جداره با
کیفیت پایینتری داشته باشند ،تــابآوری کمتری برابر سوانح و
حمالت خواهند داشت؛ زیرا آسیب و تخریب ابنیه با کیفیت پایین
میتواند باعث آسیب معابر و انسداد آنها شوند.
ارتفاع طبقاتی :ارتفاع طبقاتی ساختمانهای جداره معابر به
شکل مجزا نقش اثرگذاری در ایمنی شبکه ایفا میکند .هرچه ارتفاع
ساختمانها بیشتر باشد ،تخریب جزئی یا کامل آنها اثر بیشتری
در مسدود کردن معابر خواهند گذاشت و کارایی آنها را در هنگام
حمالت به حد پایینی میرساند.

تحلیل :ارزیابی آسیبپذیری معابر
در ایــن مرحله بــرای تخمین قابلیت آسیبپذیری از مدل
تحلیل سلسله مراتبی معکوس( 14)IHWPاستفاده شده است.

مدل یادشده ترکیبی از روش منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله
مراتبی ( 15)AHPاست که برای اولین بار دکتر حبیبی در پایاننامه
دکتری خود در دانشگاه تهران استفاده کرد( .شیعه و همکاران،
.)1389
تعیین وزن الیهها
در ایــن مرحله ابتدا مؤلفهها (دادهه ــا) براساس روش دلفی
رتبهبندی شدند .سپس معکوس رتبه هر الیه برای وزن آن الیهها
را به روش( )IHWPمحاسبه میشود( .حبیبی )۱۳۸۷ ،بر این
اساس بااهمیتترین شاخص از نظر تأثیر در آسیبپذیری عدد  9و
کماهمیتترین شاخص عدد  1را دریافت میکند .سرانجام مبانی
نظری و فرضهای وزندهی به شاخصها تعیین میشود.
محاسبه امتیاز الیههای انتخابشده با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی معکوس ()IHWP
در این مرحله امتیاز هر یک از شاخصها و دستهبندی آنها با
استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
X=D/N
امتیاز هر یک از شاخصهای و دستهبندی آنها با استفاده از
فرمول زیر محاسبه میشود:
=Xارزش شاخصهای ایمنی معابر
=Dامتیاز بهدستآمده از مدل دلفی
=Nتعداد کالسهای هر شاخص
J=D-(N-i)X
=Jامتیاز بهدستآمده برای طبقهبندی هر شاخص
=iعدد اختصاصدادهشده برای هر شاخص
در جدول زیر شاخصهای تحلیل همراه با طبقهبندی هر یک
و امتیاز آنها تشریح شده است .اعداد داخل پرانتز شاخصها امتیاز
بهدستآمده از مدل دلفی ( )Dو اعداد داخل پرانتز طبقهبندی هر
شاخص و رقم اختصاص یافته برای طبقهبندیهای مختلف آنها
( )iاست .در نهایت امتیاز مربوط به هر طبقه از شاخصها محاسبه
شده اســت .گفتنی است امتیاز مربوط به هر طبقه نشاندهنده
مــیــزان تأثیر آن در آسیبپذیری معابر در بــرابــر بـحــران و شرایط
اضطرار است.
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معیارهای ایمنی معابر در مواقع بحران

رتبه از نظر میزان تأثیرگذاری در ایمنی معبر

امتیاز و وزن الیه

دسترسی معابر به مرا کز نظامی و انتظامی

1

9

درجه محصوریت
دسترسی معابر به مرا کز امداد و نجات

2
3

8
7

کیفیت ابنیه جداره معابر

4

6

دسترسی معابر به فضاهای سبز و باز

5

5

ارتفاع ساختمانهای جداره معابر

6

4

عرض معبر
وضعیت ترافیک و گرههای معابر
نوع کاربری زمینهای حاشیه معابر (پرتررد ،تررد متوسط ،کمتردد)

7
8
9

3
2
1

شاخص

دسترسی معابر به
مرا کز نظامی و انتظامی
(امتیاز الیه )9

محصوریت (امتیاز
الیه )8

دسترسی معابر به
مرا کز امداد و نجات
(امتیاز الیه )7

کیفیت بنا (امتیاز
الیه )6

دسترسی معابر به
فضاهای سبز و باز
(امتیاز الیه )5

طبقهبندی

امتیاز آسیبپذیری

دسترسی مستقیم ()1
دسترسی نزدیک ()2
دسترسی با فاصله
متوسط ()3
دسترسی دور ()4
کمتر از )1( 0.3
 0.3تا )2( 0.5
 0.5تا )3( 0.7
 0.7به باال ()4
دسترسی مستقیم ()1

2.25
4.5

9
2
4
6
8
1.75

دسترسی نزدیک ()2

3.5

دسترسی با فاصله
متوسط ()3

5.25

دسترسی دور ()4

7

باال ()4

فاقد بنا ()1
نوساز ()2
قابل نگهداری ()3
مرمتی ()4
تخریبی ()5
دسترسی مستقیم ()1
دسترسی نزدیک ()2
دسترسی با فاصله
متوسط ()3
دسترسی دور ()4

1.2
2.4
3.6
4.8
6
1.25
2.5

تررد کم ()1
تررد متوسط ()2

0.33
0.66

تردد زیاد ()3

1

6.75

شاخص

ارتفاع ساختمانهای
جداره معابر (امتیاز
الیه )4

عرض معبر (امتیاز
الیه)3

گرهها و وضعیت
ترافیکی معابر (امتیاز
الیه )2

نوع کاربری زمینهای
حاشیه معابر (امتیاز
الیه)1

طبقهبندی

امتیاز آسیبپذیری

 3-1طبقه ()1
 5-3طبقه ()2

1
2

 7-5طبقه ()3

3

باالی  7طبقه ()4
زیر  10متر ()1
 20-10متر ()2
 30-20متر ()3
بیشتر از  30متر ()4
بسیار پایین ()1

4
0.75
1.5
2.25
3
0.4

پایین ()2

0.8

متوسط ()3

1.2
1.6

3.75
5
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ارائه الگوی شبکه ایمن معابر بر اساس اصول پدافند غیرعامل ،در
راستای ارتقای تابآوری شهر در برابر بحرانهای انسانساخت

تلفیق الیهها
در این مرحله با استفاده از ابزار رستر کلکیولیتور ستونهای
امتیازی مربوط به هر کدام از الیهها جمع میشوند .به این ترتیب
مجموع ستونهای مربوط به  9الیــه اطالعاتی بــرای هرکدام از
معابر یا قطعات جداره آنها بهدست میآید که امتیاز هر یک را به
لحاظ تأثیر در میزان آسیبپذیری مشخص میکند .در این میان
شاخصهای گسسته به شاخصهای پیوسته تبدیل میشوند.
این کار با تبدیل دادههــای وکتوری به رستری امکانپذیر است.
در این مرحله دا دههــای وکــتــوری 17که مقادیر گسسته دارنــد ،به
دادههــای رستری 18با مقادیر پیوسته تبدیل میشوند و این کار
توسط آنالیسیز 19در نرمافزار آرک جی.آی.اس 20انجام میشود .در
اینجا عملیات جبری دادههــا در یک مرحله صورت گرفته است.
سرانجام از تلفیق الیههای اطالعاتی نقشه نهایی آسیبپذیری
ناحیه تهیه شده و بر اســاس آن سطوح و ضریب آسیبپذیری و
توان پاسخگویی شبکه معابر در بحرانهای ناشی از حمالت متنوع
عناصر بیگانه و آشوبطلبان تحلیل میشود .تحلیل یادشده در
قالب نقشه آسیبپذیری بر اســاس شاخصهای مربوط به خود
معابر و نقشه آسیبپذیری بر اساس شاخصهای مربوط به ابنیه
جداره معابر به شکل جداگانه ارائه میشود و در نهایت نقشه جامع
آسیبپذیری بر اساس تلفیق هر دو نقشهیادشده ارائه میشود که
16

نشاندهنده آسیبپذیری شبکه معابر محدوده مورد مطالعه در
برابر بحران است.
نتیجهتحلیل
نتایج حاصل از نقشههای تحلیلی نشان میدهد که بیشتر معابر
آسیبپذیر در قسمتهای مرکزی و شرق محدوده مورد مطالعه قرار
گزفتهاند که این موضوع نشاندهنده تابآوری پایین این نواحی
در شــرایــط اض ـطــراری اســت .حــدود  44درصــد معابر در وضعیت
آسیبپذیر قــرار دارنــد که در زمــان وقــوع بحران ناشی از حمالت
عناصر بیگانه نمیتوان انتظار حفظ کــارایــی مناسب ایــن معابر
را داشــت .حدود  35درصد معابر محدوده از سطح آسیبپذیری
ً
نسبتا پایین بــرخــوردارنــد .معابر یــادشــده در صــورت بــروز بحران
توانایی حفظ کارایی خود را برای انجام دسترسی نیروهای نظامی
و انتظامی ،اقدامات امــدادی و تخلیه اضطراری را دارنــد .عرض
معابر مناسب ،دسترسی یا نزدیکی به مراکز نظامی-انتظامی ،مراکز
درمانی و امدادی ،فضاهای سبز و باز و همچنین کیفیت مناسب
ابنیه جــداره از مهمترین ویژگیهای این خیابانهاست که بستر
ایمنی هرچه بیشتر آنها را فراهم کرده است .گفتنی است حدود 21
درصد از معابر منطقه  12از میزان آسیبپذیری متوسط برخوردارند
و میتوان در مواقع بحران بر روی این معابر هم به شکلی محدود
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برای انجام اقادامات حین و پس از حمالت اقدامات تروریستی و
آشوبها حساب باز کرد.
نتایج بهدستآمده از تحلیل دادههــا نشان داد که تنها یک
سوم معابر درون محدوده از وضعیت مطلوبی جهت حفظ کارایی
خود در مواقع بحران برخوردارند و مابقی معابر دارای معضالتی
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هستند .مهمترین معضالت مــوجــود در معابر آسیبپذیر درون
بافت عرض کم ،محصوریت باال ،فاصله از مراکز نظامی ،امدادی
و کیفیت پایین ابنیه بوده است .معابر با درجه آسیبپذیری باال
بیشتر در قسمتهای مرکزی و شرقی بافت به چشم میآیند.

ارائه الگوی شبکه ایمن معابر بر اساس اصول پدافند غیرعامل ،در
راستای ارتقای تابآوری شهر در برابر بحرانهای انسانساخت

ارائه طرح و پیشنهادات

پیادهسازی الگوی شبکه ایمن معابر در محدوده منطقه  12تهران
همانطورکه پیش از این شرح داده شد ،هدف از این پژوهش
طراحی شبکهای ایمن معابر شهری در جهت ارتقای تابآوری شهر
در برابر بحران ناشی از حمالت و اقدامات خرابکارانه عناصر بیگانه
است تا این شبکه در هنگام وقــوع بحران بتواند کارایی خود را
حفظ کند و زمینه انجام اقدامات متقابل نظامی-انتظامی و امداد
و نجات شهروندان را مهیا کند.
پیشنیاز طراحی شبکه ایمن تحلیل میزان آسیبپذیری و
تــابآوری معابر وضع موجود در برابر بحران است که قبل از این
اطالعات محدوده مورد مطالعه (منطقه  12تهران) با توجه به نیاز
پژوهش جمعآوری شد و پس از آن با استفاده از مدل راهبرد سلسله
مراتبی معکوس تحلیل شد و در نهایت نتایج حاصل از تحلیل
میزان آسیبپذیری و تــوان پاسخگویی معابر محدوده در برابر
بحران را نشان داد.
هــدف از ایــن ارزیــابــی شناسایی معابر با درجــه آسیبپذیری
پایینتر و توان حفظ کارایی باالتر برای تشکیل استخوانبندی
شبکه ایمن محدوده است.
مسئله مهم دیــگــر ب ــرای طــراحــی شبکه ایــجــاد ارتــبــاط بین
بافتهای مختلف شهری و نزدیکترین پایگاههای نظامی و
انتظامی ،مراکز امداد و نجات و فضاهای سبز و باز بهعنوان مرا کز
حیاتی مدیریت بحران است .بنابراین در محدوده مورد مطالعه
مرا کزیادشده شناسایی شده و پس از آن دسترسی معابر منطقه به
آنها ارزیابی دقیق شد.

پس از ارزیــابــی میزان آسیبپذیری معابر و شناسایی مراکز
حیاتی مدیریت بحران شهری نوبت به طرح نهایی شبکه ایمن
محدوده میرسد.
پس از شناسایی معابر با آسیبپذیری کم درون بافت منطقه
 12مشخص شد که این معابر شامل الزامات تعریف شبکه ایمن
نمیشوند .معابر ایـمــن منطقه دارای ساختار بههمپیوسته و
شبکهای نبودند و در عین حال تــوان برقراری دسترسی مناسب
به برخی از بلوکهای مسکونی و مراکز حیاتی دخیل در مدیریت
بحران را نداشتند .بنابراین برای طراحی شبکه ایمن منطقه در
مرحله بعد معابر با درجــه آسیبپذیری متوسط در کنار معابر با
آسیبپذیری کم محدوده مورد مطالعه قرار میگیرند تا مشخص
شود مجموعه معابر تازه واجد شرایط شبکه ایمن شهری میشوند
یا خیر؟ گفتنی است استفاده از معابر با درجه آسیبپذیری متوسط
برای تشکیل شبکه ایمن باید به شکلی محدود در صورت الزام و در
عین حال با اتخاذ تدابیری برای افزایش ایمنی آنها انجام شود .در
صورتی که معابر یادشده هم کفایت نکنند ،بههیچوجه نمیتوان
از معابر با درجه آسیبپذیری زیاد برای تکمیل شبکه استفاده کرد،
بنابراین نیاز به انجام مداخالت مستقیم در شبکه معابر محدوده،
طراحی برخی معابر تازه و ایمن برای رفع نواقص احساس میشود.
معابر با درجه آسیبپذیری متوسط نسبت خوبی از مشکالت شبکه
را نظیر دسترسی به بافتهای مسکونی شرق و جنوب محدوده
و همچنین دسترسی به مراکز امدادی رفع میکنند .البته کماکان
مشکل دسترسی به برخی بافتهای مرکز منطقه و بیمارستان رازی
وجود دارد .برای رفع این مشکالت چند معبر تازه به شکلی محدود
که در برابر آسیب تابآور و ایمن باشند ،طراحی میشود و در نهایت
نقشه شبکه ایمن معابر منطقه  12تهران ارائه میشود.
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پس از طراحی شبکه ایمن معابر برای محدوده شهری نیاز به
تدوین برخی ضوابط کنترلکننده ،بهعنوان آخرین گام
پیادهسازی شبکه ایمن معابر وجود دارد تا افزایش یا حفظ
ایمنی و کارایی شبکه طراحیشده را در طوالنیمدت تضمین

دستورالعملهای ایمنی موجود در سازمانهای امداد و نجات
نظیر اورژانس ،آتشنشانی و چندی از مقاالت مرتبط با ایمنی
است .در ادامه چندی از روشهایی که میتوانند برای رسیدن

به مقصود مؤثر باشند ،بیان میشوند:

ارائه الگوی شبکه ایمن معابر بر اساس اصول پدافند غیرعامل ،در
راستای ارتقای تابآوری شهر در برابر بحرانهای انسانساخت

حاصل از اجماع نظرات کارشناسان امر و مطالعه
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ارائه الگوی شبکه ایمن معابر بر اساس اصول پدافند غیرعامل ،در
راستای ارتقای تابآوری شهر در برابر بحرانهای انسانساخت

پس از طراحی شبکه ایمن معابر برای محدوده شهری نیاز به
تدوین برخی ضوابط کنترلکننده ،بهعنوان آخرین گام پیادهسازی
شبکه ایمن معابر وجود دارد تا افزایش یا حفظ ایمنی و کارایی شبکه
طراحیشده را در طوالنیمدت تضمین کند .این ضوابط همگی در
ارتباط با همان شاخصهایی است که در رابطه با ایمنی معابر در
فصل مبانی نظری تشریح شدند؛ نظیر عرض معبر ،محصوریت،
کیفیت ابنیه جداره معبر ،ترافیک و  . ...گفتنی است این ضوابط
جنبه الــزام دارنــد؛ به این معنی که باید و نبایدهایی هستند که
رعایت آن برای به ثمر رسیدن نتایج مطلوب امری ضروری است.
ً
اینها صرفا در معابر محدود که تشکیلدهنده ساختار شبکه ایمن
طراحیشده هستند ،اجرا میشوند .گفتنی است ضوابطیادشده به
شکلی استنباطی حاصل از اجماع نظرات کارشناسان امر و مطالعه
دستورالعملهای ایمنی موجود در سازمانهای امداد و نجات نظیر
اورژانس ،آتشنشانی و چندی از مقاالت مرتبط با ایمنی است .در
ادامه چندی از روشهایی که میتوانند برای رسیدن به مقصود
مؤثر باشند ،بیان میشوند:
•یکی از مسائل مهم در حفظ ایمنی معابر ارتفاع ابنیه جداره
آنــهــاســت .هــرچــه ارتــفــاع ج ــداره پایینتر بــاشــد ،محصوریت
کمتر شده و در نتیجه احتمال انسداد معابر ناشی از تخریب
شاختمانهای مجاور کمتر شده و بدین ترتیب ایمنی معابر
افــزایــش خــواهــد یــافــت .بنابراین بــرای معابر تشکیلدهنده
شبکه ایمن باید ضوابط ارتفاعی محدودکنندهای را در رابطه
با ساختوسازهای تازه اعمال کرد؛ طوری که نسبت ارتفاع
به عرض معبر مجاور در بدترین حالت ممکن هرگز از عدد یک
بیشتر شود (محصوریت کمتر از یک).
•یکی از عوامل تهدیدکننده ایمنی معابر ساختمانهای قدیمی و
فرسوده جداره آنهاست که به دلیل احتمال باالی تخریب آنها
در زمان حادثه احتمال انسداد معابر مجاورشان هم افزایش
مییابد .بــرای ایــن ابنیه باید به شکل عاجل بــرای افزایش
استحکام و مقاومسازی اقدام کرد .میتوان با در نظر گرفتن
تسهیالت ویژه برای مالکان این ابنیه شرایط تحقق این امر
را تسریع کرد.
•ساختمانهای بدون نما در جداره معابر خطرپذیری شبکه را
افزایش میدهد؛ بنابراین باید به شکل فوری به نماسازی این
ابنیه با مصالح مقاوم و بر اساس فناوری روز ساختمانسازی
پرداخته شود.
•ساختمانها با نمای شیشهای یکی از تهدیدهای مهم شبکه
ایمن معابر محسوب میشوند .برای رفع این معضل الزم است
تا طرح ممنوعیت ساخت ابنیه با نمای شیشهای در تمامی
معابر تشکیلدهنده شبکه ایمن شهری اعمال شود .همچنین
ساختمانهای شیشهای موجود هم باید مــورد شناسایی و
مطالعه قــرار گیرند و بر اســاس فناوریهای نوین به کاهش
ریسک ساختمانها پــرداخــت شــود؛ طــوری که نما کمترین
آسیب را در بــرابــر خــطــرات متحمل شــود و در صــورت آسیب
شیشههای شکسته کمتر وارد معابر شوند .این امر را میتوان

بــا در نظر گرفتن الیــه محافظ جلوی نمای ساختمانهای
شیشهای میسر کرد.
•پــارک حاشیهای در جــداره معابر شبکه ایمن باید بهطور کل
ممنوع شود و با استفاده از نظارت سفت و سخت از هرگونه
توقف غیرضروری در حاشیه آنها جلوگیری شود .به این ترتیب
شبکه ایمن همواره خلوتر خواهد ماند و توان پاسخگویی آن در
زمان بحران افزایش خواهد یافت.
•یکی از موضوعات اساسی در رابطه با معابر تشکیلدهنده شبکه
ایمن عدم ازدحــام ترافیکی در آنها است تا هیچگونه اختاللی
در اقــدامــات مدیریت بحران پس از اقــدامــات عناصر بیگانه
بهوجود نیاید .ممنوعیت مکانیابی کاربریهای پرتردد و
جــاذب جمعیت در جــداره معابر شبکه و تغییر کاربریهای
یادشده در وضع موجود میتواند شرایط دستیابی به این مهم
را میسر کند.
•تیرهای چــراغ بــرق و سیمهای انتفال بــرق یکی از معضالت
معابر شهری در هنگام حوادث و آشوبها محسوب میشوند.
سقوط این خطوط میتواند بهطور کامل یک معبر را مسدود
کند و سیمهای بــرق در ص ــورت پــارگــی خطرهای زی ــادی را
ایجاد میکنند .برای رفع این معضل در معابر شبکه ایمن باید
تیرهای برق را حذف کرد و به جای آنها از جداره معابر برای
تأمین روشنایی و انتفال سیمهای برق استفاده کرد.
•کاربریهای حیاتی مدیریت بحران نظیر پایگاههای نظامی و
انتظامی ،مراکز امداد و نجات ،فضاهای سبز و باز و سولههای
مدیریت بحران را تا حد ممکن باید در همجواری معابر شبکه
ایمن پیشنهادی مکانیابی کرد تا هنگام بحران دسترسی به
آنها جهت مقابله با خطر و انجام اقدامات متقابل به شکل
مناسبی مهیا شود.
•آ گــاهــی مــردم بــرای شناخت شبکه ایمن معابر ،مـحــدوده و
کارکردهای آن یکی از مسائل بسیار مهم است .برای معرفی
معابر تشکیلدهنده شبکه ایمن میتوان از رنگهای خاص در
ن نظیر خطکشیها ،جداول ،دیوارهای
قسمتهای مختلف آ 
جــداره و  ...استفاده کــرد .همچنین نیاز به فرهنگسازی
گسترده بــرای افزایش آ گاهی شهروندان از کارکرد و مزایای
شبکه ایمن شهری احساس میشود تا بتوان آنها را متقاعد کرد
که در صورت بروز بحران از ترددها غیرضروری در این معابر
خ ــودداری کــرده و به ایــن صــورت کارایی شبکه بــرای انجام
اقدامات امدادی کاهش نیابد.
•یکی از مسائلی که خطر آسیبپذیری ابنیه جداره و بهپیوست
آن خطر انسداد معابر را بــاال میبرد ،ریزدانگی بافت است.
بــه ایــن جهت ب ــرای افــزایــش ایمنی حــداقــل ان ــدازه قطعات
کاربریهای جــداره معابر شبکه ایمن  200متر مربع (که حد
شناخت ریزدانگی بافت در کشور ایــران است) در نظر گرفته
میشود.
•رعایت حداقل عرض مناسب معابر شبکه ایمن به انــدازه 8
متر در خیابانهای یکطرفه ،حد فاصل جداول پیادهروهای
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پی نوشت
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10. SUSTAINABLE NETWORK
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12. BONES
13. ARTERIES
14. Inversion hierarchical weight process
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دو طــرف معبر و ان ــدازه  16متر در معابر دوطــرفــه حدفاصل
پیادهروها.
•رعــایــت حــد ایــمــن عــرض پــیــادهروهــا ب ــرای انــجــام اقــدامــات
امدادی ،بهاندازه حداقل  4.5متر و حدا کثر  10متر.
•در صــورت تصویب طــر حهــای مختلف در مــحــدوده به هیچ
عنوان نباید در ساختار اصلی شبکه ایمن و جداره آن تغییری
ایجاد شود .در این رابطه نیاز به همکاری نهادهای مدیریتی و
اجرایی شهر برای تدوین ضوابط دقیق اجرایی و نظارتی است.
راهکارهاوپیشنهادات
مسئله اصلی این پژوهش تابآوری شهرها در برابر بحرانهای
انسانی ناشی از حمالت عناصر بیگانه ،آش وبهای شهری و حمالت
تروریستی بر اساس اصول پدافند غیرعامل و نقش حیاتی که معابر
شهری بهعنوان زیرساخت اصلی شهرها در این موضوع ایفا میکند،
هستند .پس از معرفی شبکه ایمن شهری بهعنوان راهکاری برای
افزایش تابآوری شهرها در برابر بحران و پیادهسازی این الگو در
منطقه  12تهران بهعنوان نمونه بر اساس نتیاج مستخرج میتوان
راهکارهای زیر را در جهت افزایش تــابآوری شهرهای خطرپذیر
برابر بحران ارائه کرد:
•ارزی ــاب ــی تــمــامــی مــعــابــر شــهــرهــای مــهــم و خــطــرپــذیــر در بــرابــر
بحرانهای انسانی نظیر شهرهای بــزرگ ،شهرهای مرزی
بندرهای تجاری و  ...از منظر میزان آسیبپذیری و قدرت
حفظ عملکردشان در شرایط بحرانی.
•اجرای الگوی شبکه ایمن معابر شهری در تمامی سطوح شهر
تهران در وحله اول بهعنوان راهکار عملی در جهت افزایش
تابآوری شهرها برابر بحران.
•افــزایــش مراکز حیاتی دخیل در مدیریت بحران نظیر مرا کز
امدادی ،آتشنشانی ،فضاهای سبز و باز و سولههای مدیریت
بحران در نقاط مختلف شبکه ایمن شهری.
•تدوین برخی ضوابط ویژه برای افزایش ایمنی معابر .با توجه
به اینکه این ضوابط بسیار محدودکننده هستند و میتوانند
هزینههای زیادی برای شهرها به دنبال داشته باشند ،اجرای
آنها در تمامی معابر شهر خیلی عملی نخواهد بود .بنابراین این
ً
ضوابط صرفا برای معابری توصیه میشود که تشکیلدهنده
استخوانبندی شبکه ایمن شهر هستند تا بدین روش حفظ
ایمنی آنها در طول زمان ضمانت شود.
•ارائه این الگو به نهادهای باالدستی مرتبط با توسعه شهرها
برای جاافتادن ارزشهــا و مزیتهای آن در رابطه با تابآور
کردن شهرها.
•برای تهیه طر حهای تازه در سطوح تازه شهر ،منطقه یا محالت
از همان ابتدا الگوی شبکه ایمن شهری مورد توجه قرار گیرد و
برخی از معابر بهعنوان ساختار اصلی شبکه ایمن انتخاب شود
و الزامات شبکه در آن پیاده شود .اجرای الگوییادشده بدین
ً
شکل و شمایل نسبت به مــحــدودههــای توسعهیافته قطعا
سادهتر و کمهزینهتر خواهد بود.
•پــیــادهســازی روشــی کــارآمــد جهت پایش و نظارت بر فر آیند
اجرای شبکه ایمن و رعایت ضوابط آن در معابر تشکیلدهنده

استخوانبندی شبکه ایمن به شکل دائمی که جهت تحقق
این امر پژوهشگر مدلسازی سهبعدی واکنشگرای معابر شبکه
را در قالب نرمافزار  City Engineپیشنهاد میکند.
جمعبندی
بــســیــاری از شـهــرهــای کـشــور بــه دلــیــل موقعیت راه ـبــردی و
عملکردی نظیر تمامی شهرهای بــزرگ کشور ،شهرهای مــرزی،
شهرهای مجهز بــه مــرا کــز نظامی ،تجهیزات نفتی و شهرهای
هستهای در خطر بحران ناشی از حمالت عناصر بیگانه هستند.
این امر اهمیت مفهوم تابآوری شهرها را بیش از بیش مشخص
میسازد .تــابآوری شهرها در برابر بحران به مؤلفههای کالبدی
و غیرکالبدی متنوعی وابسته است .یکی از شاخصهای تأثیرگذار
در این امر موضوع شبکه معابر و حفظ کارایی آن در زمان حمالت
و اقدامات خرابکارانه است که محوریت پژوهش حاضر حول این
بحث شکل گرفته است.
هدف از این پژوهش یافتن راهکاری مناسب جهت حفظ و
افزایش کارایی معابر شهری پس از بحران برای انجام اقدامات
اضطراری جهت کنترل اوضاع و انجام اقدامات متناسب نظامی
و ام ــدادی بــوده اســت .بــرای تحقق ایــن امــر شبکه ایمن شهری
ً
بهعنوان یک مفهوم نسبتا تــازه در زمینه شهرسازی مطرح شد.
شبکه یادشده از چند معبر با سلسله مراتب عملکردی مختلف
تشکیل میشود که نسبت به سایر معابر شهر از ایمنی باالتری
برخوردارند و امکان دسترسی به بافتهای مسکونی و مراکز امداد
و نجات و نظامی و انتظامی را به شکل حداقلی مهیا میسازد.
بدین ترتیب یکی از اصلیترین موضوعات دخیل در تــابآوری و
مدیریت بحران شهری که مربوط به کارا نبودن معابر شهری پس
از وقوع بحرانهای انسانساخت عمدی نظیر جنگ ،تروریسم و
آش وبهاست ،با این الگو رفع و رجوع میشود.
حفظ کــارایــی شبکه معابر شهری به شکلی مناسب ،تأمین
دسترسی به پهنههای مسکونی و حفظ ارتباط با مراکز حیاتی و
نظامی از مهمترین مزایای شبکه ایمن است .این الگو را میتوان
در تمامی سطوح شهرهای خظرپذیر کشور بهویژه تهران اجرا کرد
و بدینگونه بستر کاهش آسیبهای ناشی از حمالت و آشوبهای
عناصر بیگانه و تسهیل اقدامات مدیریت بحران و اقدامات نظامی
و انتظامی را مهیا کرد.

15. Analytic Hierarchy Process
16. Raster Calculater
17. Vector
18. Raster
19. Analysis
20. Arc GIS
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